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في  ينظر  فمرة  مرآته،  وقوله  عصمته،  اهلل  اتخذ  المؤمن  »إن 
نعت المؤمنين، وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في 
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المصدر : بحار األنوار

a قال اإلمام الحسين

اُبُه َوَهَذا ِمْلٌح  َوَما َيْس��َتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ َشَ
ا  ا َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَ ًم َطِريًّ ُأَجاٌج َوِمن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َلْ
ُكْم َتْش��ُكُروَن  َوَت��َرى اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَّ
ْيِل  َه��اَر ِف اللَّ َه��اِر َوُيولُِج النَّ ْيَل ِف النَّ {فاط��ر/12} ُيولِ��ُج اللَّ
 ُ ى َذلُِكُم اللَّ َس��مًّ َجٍل مُّ ��ِري ِلَ ��ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْ َر الشَّ َوَس��خَّ
ِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِه َما َيْمِلُكوَن ِمن ِقْطِمرٍي  ُك��ْم َلُه امْلُْلُك َوالَّ َربُّ
{فاط��ر/13} إِن َتْدُعوُهْم اَل َيْس��َمُعوا ُدَعاءُكْم َوَلْو َس��ِمُعوا 
ُئَك  ِكُكْم َواَل ُيَنبِّ َما اْس��َتَجاُبوا َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُف��ُروَن برِِشْ
 ُ ِ َواللَّ ا النَّاُس َأنُت��مُ اْلُفَقَراء إَِل اللَّ َ ِمْث��ُل َخبرٍِي {فاطر/14} َيا َأيُّ
ِميُد {فاطر/15} إِن َيَش��أْ ُيْذِهْبُك��ْم َوَيْأِت بَِخْلٍق  ُهَو اْلَغنِيُّ اْلَ
ِ بَِعِزيٍز {فاطر/17} َواَل  َجِديٍد {فاطر/16} َوَما َذلِ��َك َعَل اللَّ
َمْل ِمْنُه  ِلَها اَل ُيْ َت��ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ��َرى َوإِن َتْدُع ُمْثَقَل��ٌة إَِل مِحْ
م بِالَغْيِب  ُ َش��ْوَن َربَّ ِذيَن َيْ ��َم ُتنِذُر الَّ ٌء َوَل��ْو َكاَن َذا ُقْرَبى إِنَّ َشْ
ِ امْلَِصرُي  ى لَِنْفِس��هِ َوإَِل اللَّ َم َيَتَزكَّ ى َفإِنَّ َلَة َوَمن َتَزكَّ َوَأَقاُموا الصَّ

{فاطر/18} 

) 12 ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شابه وهذا ملح أجاج القمي عن 

الباقر عليه السلم الجاج هو املر قيل هو مثل للمؤمن والكافر ومن كل تأكلون لم 
طريا وتس��تخرجون حلية تلبس��ونا الآللئ واليواقيت وترى الفلك فيه مواخر تشق 
املاء بجريا القمي يقول الفلك مقبلة ومدبرة بريح واحدة لتبتغوا من فضله من فضل 
الل بالنقلة فيها ولعلكم تشكرون عل ذلك ) 13 ( يولج الليل ف النهار ويولج النهار 
ف الليل وس��خر الش��مس والقمر كل يرى لجل مس��مى ذلك��م الل ربكم له امللك 
والذي��ن تدعون من دونه م��ا يملكون من قطمري القمي قال اجلل��دة الرقيقة التي عل 
ظهر النوى ) 14 ( إن تدعوهم ال يس��معوا دعائكم لنم مجاد ولو سمعوا عل سبيل 
الف��رض ما اس��تجابوا لكم لعدم قدرهت��م عليها ويوم القيامة يكف��رون برشككم وال 
ينبئك مثل خبري وال يربك بالمر خمرب مثل خبري به أخربك وهو الل سبحانه فإنه اخلبري 
به عل القيقة دون س��ائر املخربين واملراد حتقي��ق ما أخرب به عن حال آهلتهم ونفي ما 
يدع��ون هل��م ) 15 ( يا أيا الناس أنتم الفقراء إل الل ف أنفس��كم وأحوالكم والل هو 
الغنى الميد املستغني عل اإلطلق املنعم عل سائر املوجودات حتى استحق عليهم 
المد ) 16 ( إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد بقوم آخرين أطوع منكم ) 17 ( وما 
ذلك عل الل بمتعذر أو متعرس ) 18 ( وال تزر وازرة وزر أخرى وال حتمل نفس آثمة 
اث��م نفس أخرى وأما قوله وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم ففي الضالني املضلني 
فإنم يمل��ون أثقال أضلهلم مع أثقال ضلهلم وكل ذل��ك أوزارهم ليس فيها شء 
م��ن أوزار غريهم وإن تدع مثقلة نفس أثقله��ا الوزار إل محلها حتمل بعض أوزارها 
ال يم��ل من��ه شء مل جتب بحمل شء منه نفى أن يمل عنه��ا ذنبها كم نفى أن يمل 
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ال خالف على الحقوق التي يطالب بها المتظاهرون فانها تراكمات لعقد ونصف من الس������نين وهي من ابس������ط 
حقوق المواطن العراقي ، ولكن االنسان عليه ان يحسن االسلوب في المطالبة بحقه عندما يتحسس ان االجواء 
قد تنذر بخطر وهنا االهم هي حرمة دم هذا االنسان وتفويت الفرصة على المدسوسين والدخالء لمنعهم من 

تنفيذ مخططهم التخريبي بحق هذا البلد .
السلمية من اختيار الزمان والمكان المناسب هي من اهم شروط نجاح المظاهرات ، وعلى الحكومة العراقية ان 
ال تتنصل عن مسؤولياتها في حفظ امن الشعب والبلد وما حدث من اعمال عنف ادت الى خسائر بشرية ومادية 
ال يج������ب ان تمر دون تحقيق وعقاب وكش������ف الجهات التي تقف خلف هذه االح������داث ، فاضافة الى المطالبات 
الحقة التي يطالب بها المتظاهرون استجد مطلب ضروري على الحكومة العراقية وهو الكشف عن الجناة واال 

فاالمور ال تبشر بخير ونسال اهلل عز وجل ان يحفظ العراق واهله من كل سوء



وزير الداخلية االيراني »عبد الرضا رحماني«: الشكر والتقدير لحسن 
الحسينية  والمواكب  العراقي  والشعب  الحكومة  لدن  من  الضيافة 
لزائري أربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم( وكذلك الدور الكبير 

للقوات األمنية. أخبار
ومتابعات

بتوجيه مباشر من قبل وزير المالية، دائرة عقارات الدولة فرع البصرة تقوم بأعمال تهيئة وإفراز قطع أراضي سكينة بعدد 
)٥٠٠٠( قطعة أرض سكنية في محافظة البصرة جاهزة للتوزيع.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد املهدي، عن إجراء تعديلت وزارية خلل السبوع املقبل بعيدًا عن املحاصصة الزبية، مؤكدًا 
اعتمده خطة لتقليص رواتب وزراء ومسؤولني إل النصف.

وقال عبد املهدي ف خطابه املوجه للشعب العراقي، إن »الكومة ستعتمد خطة لتقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية، وأن التقليص 
سيشمل املسؤولني حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء جملس النواب والدرجات اخلاصة والوكلء واملدراء ليصل ف 

الاالت العليا إل النصف بحيث ال يتجاوز أعل راتب وخمصصات عرشة مليني دينار شهريا ) حوايل 8 آالف دوالر(«.
وأضاف، »ندعم تشكيل جملس القضاء العل بدف ملحقة املتورطني بالفساد، كم سنطبق قانون الحزاب بشكل فوري«، مشددًا عل 
أن »استقالة الكومة ف الوقت الايل وبدون وجود بديل معناه ترك البلد ف فوىض«، داعيًا بالوقت ذاته املتظاهرين »إل التعبري عن آرائهم 

بطريقة سلمية«.

)صل  الكرم  النبي  وفاة  ذكرى  والعامل،  العراق  ف  املسلمون،  أحيا 
والعرشين من شهر صفر،  الثامن  يوم  التي تصادف  وآله(  عليه  الل 
الزائرين  من  كبرية  أعداد  توافد  الشف،  النجف  مدينة  وشهدت 
وحمبي أهل البيت )عليهم السلم( بينهم زائرون من كربلء إلحياء 

املناسبة الليمة عند مرقد ابن عمه أمري املؤمنني )عليه السلم(.
املتعلقة  المنية  خطتها  بتنفيذ  املقدسة  العلوية  العتبة  واستعّدت 
وقيادة  الوسط  الفرات  عمليات  مع  بالتعاون  العظيمة،  بالذكرى 
واختاذ  املدينة  مداخل  تأمني  تّم  حيث  الشف،  النجف  شطة 
انسيابية  وضع  مع  العجلت  وخروج  بدخول  املتعلقة  اإلجراءات 
اخلدمية  والعجلت  الفوري  باإلسعاف  اخلاصة  العجلت  لركة 

والوفود الرسمية، مع استنفار كامل للكوادر الحتضان الزائرين.
كم وشّكلت حمافظة الديوانية، غرفة عمليات خاصة بزيارة استشهاد 
الرسول الكرم )صل الل عليه واله(، والتي ضمت دوائر  الرسول 
الصحة والبلدية والدفاع املدين لغرض تقديم اخلدمات إل الزائرين 

املتجهني سريًا عل القدام للنجف الشف عرب املحافظة.

إحياء مناسبة وفاة النبي         األكرم في النجف األشرف

رئيس الوزراء يؤكد على إجراء تعديالت وزارية األسبوع المقبل بعيدًا عن المحاصصة

j
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مليار   ٥٠8( بـ  تقدر  إيرادات  حققت  الوزارة  الجبوري«:  »صالح  الصناعة  وزير 

و198 مليون( دينار، لغاية شهر أيلول الماضي وبنسبة تطور4٠% عن العام 

الماضي وتقليل الخسائر بحدود 3٠ مليار دينار عراقي.

قانون الموازنة المالية للعام المقبل، لم يعتمد حتى اآلن سعرًا ثابتا للنفط العراقي الُمَصَدر، وهناك اقتراحات مقدمة تعتمد سعرًا يتراوح 

بين )٥٠ الى ٥6( دوالرًا للبرميل الواحد، بما فيها النفط المخصص من إقليم كوردستان العراق والبالغ )2٥٠ الف( برميل يوميًا

أكد ناشطون وإعلميون وأكاديميون عل رضورة أن تكون التظاهرات الشعبية 
القوات  مع  املحتدمة  واملواجهة  العنف  أعمل  عن  وبعيدة  سلمية  العراق  ف 

المنية، كون أن الخرية هي من توّفر المن للجميع وحترس عل محاية الناس.
كم ورّحب هؤالء بوصايا املرجعية الدينية العليا التي تلها الشيخ عبد املهدي 
الكربلئي ف خطبة صلة اجلمعة، ف أن جتري التظاهرات بالطرق السلمية عرب 

تكاتف العراقيني ورص صفوفهم.
وتصفية  اخلارجي  للتدخل  يسمح  العنف  أن  العليا  املرجعية  أك��دت  حيث 
السابات بني القوى الجنبية واإلقليمية، مؤكدة عل رضورة أن تقوم القوات 

المنية بتوفري المن للمتظاهرين السلميني وعدم االصطدام معهم.
شعبية  تظاهرات  خروج  عراقية،  حمافظات  وعدة  بغداد  العاصمة  وشهدت 
إال  الكريم،  للعيش  الرضورية  العمل واخلدمات  بتوفري فرص  حاشدة طالبت 
أّنا مل تكن ختلو من أعمل عنف وتدمري لعدد من املمتلكات الكومية واخلاصة، 
عل الرغم من تأكيدات املرجعية الدينية واملنظمت القوقية والقانونية برضورة 
الفوىض  إل  سوى  تؤدي  ال  التي  الشغب  أعمل  عن  واالبتعاد  النفس  ضبط 

والدمار.

دمرت القوات العراقية ثلثة أوكار إلرهابيي مجاعة »داعش« الوهابية ف حمافظة النبار غريب البلد.
وجاء ف بيان لوزارة الدفاع العراقية إّن »القوات المنية دمرت ثلثة أوكار لتنظيم داعش اإلرهايب ف وادي الجية أقىص غرب النبار 

بعد أن عثرت عليها خلل محلة تفتيش وكانت حتتوي عل أسلحة وأحزمة ناسفة ومنصات صواريخ حملية وألغام«.
وف حمافظة ديال شق العراق أعلن مصدر أمني انطلق املرحلة الثانية من العملية العسكرية لتعقب خليا مجاعة »داعش« وتدمري 

أوكارها والقضاء عل حتركاهتا ف مناطق الوقف شمل شق املحافظة.
وتواصل القوات العراقية ملحقة ما تبقى من فلول إرهابيي »داعش« ف عدد من املناطق واملحافظات وخاصة غرب البلد .

القوات العراقية تدمر ثالثة أوكار لـ تنظيم داعش في األنبار

دعوات لجعل التظاهرات الشعبية سلمية وبعيدة عن العنف
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الخطبة االولى لصالة لجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 26/صفر/1441هـ الموافق 2٠19/1٠/2٥م :

مترُّ علينا يوم الثامن والعرشين من صفر اخلري ذكرى رحيل النبي 
االكرم )صل الل عليه وآله وسلم( وقد خّلف فينا كتاَب الل تعال 
وعرتته وذريته من االئمة الطاهرين عليهم السلم، وقد حفظوا له 

رسالته وهديه ومنهجه وعدالته وسريته وأخلقه العظيمة..
والنبي )صل الل عليه وآله وسلم( يمثل القدوة العظمى واالسمى 
للبرشية، ولذلك نحتاج ال مراجعة سريته ف كيفية التأيس بديه 
املناسبة نذكر  العطرة.. وبذه  العظيمة وسريته  ومنهجه واخلقه 
وآله  عليه  الل  )صل  اخلقه  عظيم  من  شء  ال  ونتعّرض  هنا 
اخلقها  ف  انسانية  شخصية  اعظم  وهو  امُلثل  وسريته  وسلم( 
وكريم صفاهتا وسمو شمئِلها، ونذكر هنا ايا االخوة واالخوات 
ُخلقًا عظيًم افتقدناه ف كثري من مناحي حياتنا االجتمعية ونحتاج 
ان نراجع سرية النبي )صل الل عليه وآله وسلم( ف هذا اخُللق أال 
وهو التعامل االجتمعي فيم بيننا باللني وامُلداراة والرمحة والِرفق 
والغلظة  والفضاضة  اخلشونة  اسلوب  عن  واالبتعاد  بيننا،  فيم 
والتعامل بقسوة فيم بيننا.. التعامل فيم بيننا بالعفو والصفح عن 
امليسء، والتجاوز عنه، لكي نرتقى ف أخلقنا وسريتنا ويق لنا ان 

حترتم االمم االخرى هذا املجتمع ونتطور ف سريتنا واخلقنا..
عظيًم  ُخلًق  ونخص    ٍ ُعجالة  عل  االول  اخلطبة  هذه  ف  نرّكز 
مهًم جدًا وهو التعامل باللني والرفق والرمحة وامُلداراة بعيدًا عن 
التعامل  القسوة والعنف ف  بيننا واستعمل  فيم  القسوة واخلشونة 

وحل املشاكل والنزاعات واخللفات..
فقد ورد عن النبي )صل الل عليه وآله وسلم( : )اقربكم مني غدًا 

أحسنكم خلقًا وأقربكم من الناس(، فالنبي )صل الل عليه وآله 
وسلم( يبني انه كلم اقرتبتم من اآلخرين بحسن اخلقكم اقرتبتم 

مني يوم القيامة.
ثم من منا ال يتمنى ان يثقل ميزانه من السنات يوم القيامة، النبي 
)صل الل عليه وآله وسلم( يعطينا تلك الصفة فقال: )ما من شء 

أثقل ف امليزان من خلق حسن(.
ثم أذكر مثاال ً عمليًا جّسدُه النبي )صل الل عليه وآله وسلم( ف 
هذه االخلق منها ما ورد ف بعض كتب السرية )ان اعرابيًا جاء 
ال النبي )صل الل عليه وآله وسلم( وطلب منُه شيئًا، اعطاه النبي 
)صل الل عليه وآله وسلم( ذلك اليشء الذي طلبُه، فقال له النبي 
)صل الل عليه وآله وسلم( : احسنت، - يعني انا احسنت اليك- 

، الحظوا جواب هذا الرجل: قال: ال احسنت وال امجلت!
فغضب املسلمون وقاموا اليه فأشار اليهم ان كفوا.. ثم قام ودخل 
نعم  قال:  اليك،  احسنت  قال:  ثم  شيئًا  وزاده  اليه  وأرسل  منزله 

جزاك الل من أهل وعشرية خريًا..(
الل  النبي )صل  ان  املهمة كيف  القضية  ال هذه  فلنلتفت  اخواين 
عليه وآله وسلم( رّبى امتُه؟ كان يكفي إن هذا االعرايب كأنه فيم 
بعد قال نعم للنبي احسنت وجزاك الل عل هذا االحسان وهذا 
يكفي كأنه عّدل موقفه، وهنا يكون تدارك املوقف السابق ويكتفي 
الذي  اخواين  الحظوا  وسلم(،  وآله  عليه  الل  )صل  النبي  بذلك 
تركُه ترّصف هذا االعرايب ان بقية املسلمني محلوا ف قلوبم شيئًا 
جتاه ذلك االعرايب محلوا ربم ضغينة وعدم احرتام وسيرتك ذلك 

النبيُّ األعظم .. قدوة وأسوة

صالة الجمعة 

j
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اثرًا ف املستقبل ف طبيعة العلقة بني هذا االعرايب وبقية املسلمني، 
وال  العلقات  ف  وتشّنج  العلقات  ف  ضعف  ال  يؤدي  وهذا 
يضعف  الاالت  هذه  مثل  تكثر  وعندما  املسلمني  بني  التباغض 
التآلف بني املسلمني وتضعف شوكتهم وربم يرتبى املسلمون ال 
االحقاد وتضعف  االخر شيئًا من  البعض  بعضهم جتاه  ان يمل 

العلقات.. 
االمر  ذلك  يتدارك  ان  يريد  وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  فالنبي 
ويريد من املسلمني ان يكونوا اّمة قوية متمسكة يتحلون بالخلق 
الفاضلة وقلوبم جتاه بعضهم اآلخر متحابني متواددين متعاطفني 

متمسكني.. 
ماذا فعل النبي )صل الل عليه وآله وسلم(؟ مل يكتف، )فقال هلذا 
شء  ذلك  من  اصحايب  نفس  وف  قلت  ما  قلت  انك  االع��رايب: 
ما ف  يذهب  يدي حتى  قلت بني  ما  ايديم  بني  فقل  أحببت  فإن 

صدورهم عليك، قال: نعم(.
بني  ان  ال��درس؟  هذا  من  نتعلم  ان  علينا  م��اذا  اخ��واين  التفتوا 
الذي  ذلك  ثم  واس��اءة  جتاوز  حصل  اذا  االخر  والبعض  بعضنا 
جتاوز رفع اساءته وجتاوزُه..، نحن علينا ان نرفع ما ف قلوبنا من 
بعضنا  بني  قلوبنا  ف  نتألف  حتى  اآلخر  ذلك  جتاه  وحقد  ضغينة 
والبعض اآلخر، ويسود التعامل باالحرتام واملودة واللني والرفق 
يواجه  ان  ويستطيع  جمتمعنا،  ويقوى  االجتمعية  علقاتنا  فتقوى 
التحديات واملصاعب والقلوب يمل بعضها جتاه البعض االخر 

املحبة واملودة والتآلف بدل الضغينة..

الل  للنبي )صل  الغد جاء االعرايب  فلم كان  )ثم خرج االعرايب، 
عليه وآله وسلم( فقال النبي )صل الل عليه وآله وسلم( لصحابه 
: ان هذا االعرايب قال ما قال فزدناه فزعم انه ريَض أليس كذلك؟

وعشرية   ٍ اهل  من  الل  فجزاك  رضيت  انا  نعم،   : االع��رايب  فقال 
هذا  ومثل  مثيل   : وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  النبي  فقال  خريًا، 
مثل رجل له ناقة شدت عليه فأتبعها الناس مل يزيدوها اال نفورًا، 
فناداهم صاحبها خلوا بيني وبني ناقتي فاين أرفق با منكم وأعلم، 
فتوجه اليها بني يديا فأخذ هلا من قمم االرض فردها حتى جاءت 
واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها... واين لو تركتكم 

حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار(.
لذلك ايا االخوة واالخوات ما احوجنا ان نتعامل بيننا كمجتمع 
مسلم مؤمن ف داخل البيت وف االرسة وف بقية مواقع املجتمع 
ان نتعامل بذا اخللق العظيم، وهو تعامل بالرمحة واللني واملداراة 
والِغلظة  والفضاضة  اخلشونة  عن  بعيدًا  املعاملة  ف  والرفق 
زانه  اال  الرفُق عل شء  ُوِضَع  ما  بقسوة مع االخرين،  والتعامل 

وما ُنِزَع الرفُق من شء إال شانُه(.
نسأل الل تعال ان يوفقنا ان نتخلق بأخلق النبي )صل الل عليه 
وآله وسلم( وان نسري عل نجه والمد لل رب العاملني وصل الل 

عل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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أيا االخوة واالخوات..
نقرأ عليكم نّص ما َورد إلينا من مكتب سمحة السيد – دام ظله- 

ف النجف االشف.
بسم الل الرمحن الرحيم

ف هذه االوقات الساسة من تاريخ العراق العزيز حيث تتجدد 
التظاهرات الشعبية ف بغداد وعدد من املحافظات، ندعو أحبتنا 
بسلمية  التام  االلتزام  ال  االمنية  القوات  ف  وأعّزتنا  املتظاهرين 
التظاهرات وعدم السمح بانجرارها ال استخدام العنف واعمل 

الشغب والتخريب..
املساس  من  يمتنعوا  ان  التظاهرات  ف هذه  املشاركني  نناشد  إننا 
كم  االشكال  من  شكل  بأي  عليهم  واالعتداء  المنية  بالعنارص 
التعّرض  وعدم  واخلاصة  العامة  االموال  حرمة  رعاية  نناشدهم 

للمنشآت الكومية او ملمتلكات املواطنني او أي جهة اخرى..
القناين  او  بالحجار  برميهم  الم��ن  عنارص  عل  االعتداء  ان 

الارقة او غريها واإلرضار باملمتلكات العامة او اخلاصة بالرق 
مع  ويتناىف  قانونًا  لُه شعًا وال  ُمسّوغ  مما ال  والتخريب  والنهب 
سلمية التظاهرات ويبّعد املتظاهرين عن حتقيق مطالبهم املرشوعة 

وُيعّرض الفاعلني للمحاسبة.
وُنذّكر القوات االمنية بأن التظاهر السلمي بِم ال َيِلُّ بالنظام العام 
الكاملة  المية  ُيوّفروا  ان  فعليهم  للمواطنني  الدستور  َكفَلُه  َحٌق 
لضورهم  املخصصة  وال��ش��وارع  الساحات  ف  للمتظاهرين 
ويتفادوا اإلنجرار ال االصطدام بم بل يتحّلون بأقىص درجات 
ضبط النفس ف التعامل معهم ف الوقت الذي يؤدون فيه واجبهم  
ف إطار تطبيق القانون وحفظ النظام العام بعدم السمح بالفوىض 

والَتعّدي عل املنشآت الكومية واملمتلكات اخلاصة..
التظاهرات  تكون  ان  رضورة  عل  الدينية  املرجعية  تأكيد  إن 
االحتجاجية ِسلمية خالية من الُعنف ال ينطلق فقط من اهتممها 
ينطلُق  بل  االمنية  والعنارص  املتظاهرين  ابنائها  الذى عن  بإبعاد 

قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 26/ صفر/1441 
هـ الموافق 2019/10/25م، قرأ سماحته نّص ما َورد من مكتب سماحة السيد – دام ظله-  في النجف األشرف 

وللمرة الثالثة قائاًل:

الشيُخ الكربالئي يقرأ نّص ما َورد 
من مكتب سماحة السيد – دام ظله- في النجف االشرف
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ُيعاين  الذي  البلد  هذا  مستقبل  عل  البالغ  حرصها  من  ايضًا 
من تعقيدات كثرية ُيشى معها من ان ينزلق بالعنف والعنف 
من  ملزيد  املجال  ذلك  ويفسح  واخلراب  الفوىض  ال  املقابل 
التدخل اخلارجي ويصبح ساحة لتصفية السابات بني بعض 
مما  ُعقباه  ُيمد  ال  ما  له  ويدث  واالقليمية  الدولية  القوى 
يمكنهم  مل  مريرة  اوضاع  البلد االخرى من  حدث ف بعض 

التخّلص من تبعاهتا حتى بعد ِميّض سنواٍت ِطوال.
ان االصلح القيقي والتغيري املنشود ف إدارة البلد ينبغي ان 
يتم بالطرائق السلمية وهو مُمكن اذا تكاتف العراقيون ورّصوا 

صفوفهم ف املطالبة بمطالب حمدّدة ف هذا الصدد. 
كلمة  عليها  تتفق  التي  االص��لح��ات  من  العديد  وهناك 
الفساد واتباُع  العراقيني وطاملا طالبوا با ومن أمهها مكافحة 
اموال  الفاسدين واسرتجاع  آليات واضحة وصارمة مللحقة 
ثروات  توزيع  ف  االجتمعية  العدالة  ورعاية  منهم،  الشعب 
امتيازات  متنح  التي  القوانني  بعض  تعديل  او  بإلغاء  البلد 
معينة  النواب ولفئات  املسؤولني وأعضاء جملس  لِكبار  كبرية 
ف  عادلة  ضوابط  واعتمد  الشعب  ابناء  سائر  حساب  عل 
التوظيف الكومي بعيدًا عن املحاصصة واملحسوبيات واختاذ 
بحزم  والوقوف  الدولة  بيد  السلح  لرص  مشددة  اجراءات 
أمام التدخلت اخلارجية ف شؤون البلد وَسنُّ قانون منصف 
للنتخابات يعيُد ثقة املواطنني بالعملية االنتخابية وُيرغّبهم ف 

املشاركة فيها..
َمّرًة ُاخرى نناشد املتظاهرين الكرام ...

ان ال َيبلَغ بم الَغضُب  من سوء االوضاع واسترشاء الفساد 

وِغياب العدالة االجتمعية َحدَّ إنتهاك اُلرمات بالتعدي عل 
قوات المن او املمتلكات العامة او اخلاصة..

إن رجال المن هم آباؤكم واخوانكم وابناؤكم الذين شارك 
الدواعش  االرهابيني  قتال  ف  عنكم  الدفاع  ف  منهم  الكثري 

وغريهم ممن اراَد السوء بكم..
ان  ينبغي  فل  العام  النظام  حفظ  ف  بواجبهم  يقومون  واليوم 
من  للبعض  تسمحوا  فل  والتقدير  االحرتام  اال  منكم  يدوا 
واستغلل  صفوفكم  ف  بالتغلغل  السيئة  االغ��راض  ذوي 
املنشآت  عل  أو  ة  الع��زّ ه��ؤالء  عل  باالعتداء  تظاهراتكم 

الكومية او املمتلكات اخلاصة..
ونؤّكد عل القوى االمنية بأن ال َتنسوا بأن املتظاهرين انم هم 
آباؤكم واخوانكم وابناؤكم َخرجوا يطالبون بحّقهم ف حياة 
حرة كريمة ومستقبل الئق لبلدهم وشعبهم فل تتعاملوا معهم 

إاّل باللطف واللني..
ف  التحقيق  نتائج  عن  املنشور  التقرير  ان  ال  ُنشري  ان  يبقى 
وختريب  للدماء  إراق��ة  من  السابقة  التظاهرات  شهدته  ما 
املمتلكات مَلّا مَل ُيقق اهلدف امُلرتّقَب منه، ومل  يكشف عن مجيع 
القائق والوقائع بصورة واضحة للرأي العام فمن املهم اآلن 
وإعلم  املوضوع  هذا  ملتابعة  مستقلة  قضائية  هيئة  تتشكل  ان 

اجلمهور بنتائج حتقيقها بكل مهنية وشفافية..
نسأل الل العيل القدير ان يفظ العراق وشعبه من ش االشار 
الل  ورمحة  عليكم  والسلم  الرامحني  ارحم  انه  االعداء  وكيد 

وبركاته..
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طالب الظاهر

ال ريَب إن بلوغ اإلصالح المطلوب، ال يتم إال عن طريق األسلوب السلمي في التظاهر واالحتجاج، ومن ثم تطوير هذا 
األسلوب في حال عدم االستجابة الحكومية الى أساليب أخرى كالعصيان المدني وغيره، وليكن شعارنا جميعًا: 
الصفوف..  ورّص  الجهود،  تكاتف  إال من خالل  اإلصالح  يكون مثل هذا  وال  الّسلمية طريقنا لإلصالح(.  للعنف،  ال..   (

بتوحيد المطالب المشروعة والملّحة حسب األولوية، وصوالً الى تلبية جميع مطالب المواطنين.

الّسلميُة طريق اإلصالح

نعم، بذا السلوب فقط وضمن السياقات القانونية، سيكون سبيل 
احداث التغيري املنشود ف شكل ادارة الدولة.. إذ إن العنف ال يقود 
إال للعنف املضاد، فل تزداد المور إال تعقيدًا عل تعقيدها، ناهيك 
عم ف هذا السلوب العنفي من تضييع للحقوق، وخسارة للجهود، 
العزيزة،  الدماء  من  للمزيد  البلد  بنزف  املحذور..  ف  والسقوط 
وبالتايل اضافة املزيد من التعقيد عل وضع هو معقد بالساس وميلء 

باإلشكاالت، وهو ما ال يمكن لغيور عل شعبه ووطنه أن يتقبله. 
ثقافة التظاهر 

بذا  السلمية،  السلمية..  عل  التأكيد  يتم  ومناسبة،  موقف  كل  ف 
املعنى الواضح، والترصيح به مرارًا وتكرارًا، بنفس الوقت ال يمكن 
بل حق من  التظاهر مكفول دستوريًا..  إن حق  اثنان عل  أن يتلف 
املرشوعة  املطالب  حتقيق  باجتاه  للضغط  مجاهرييًا  ممارسته  الرضوري 
تقصري  وجود  مع  خاصة  الشعب،  من  واملظلومة  املحرومة  للفئات 

حكومي جائر ومستمر منذ سنوات.
وقد تم التأكيد عل هذا املعنى.. سواء عل مستوى خطابات املرجعية 
الدينية العليا، أو عل املستوى الشعبي أو الرسمي، لن القوق تأخذ 
بالغ السف والمل،   ورغم كل هذا  وال تعطى كم يقال، لكن ومع 
التكرار وهذا التأكيد مرة بعد أخرى، يتم انجرار املظاهرات، أو جّرها 
عامة  ممتلكات  ختريب  وال  وسلب،  وحرق  وشغب  عنف  اعمل  ال 
وخاصة، وال العنف والدموية.. وبالتايل سقوط الضحايا، وخسارة 
السلمية،  الشعارات  كل  رغم  العزيزة  العراقية  الدماء  من  املزيد 

والتأكيد عل توفري المية اللزمة للمتظاهرين.
أحبة وأعزة

يعرّب سمحة املرجع العل السيد السيستاين نفسه - دام ظله – بكلمة: 
القوات  الوقت بكلمة: ) أعزة( عن  املتظاهرين، وبذات  )أحبة( عن 
مع  تصادمًا  كان  بينهم  تصادم  من  ويصل  حصل  ما  إن  أي  المنية، 
الحبة  هلؤالء  بأن  يعرف  لنه  وأعزته،  املفدى  العل  املرجع  أحبة 

حقهم املضيع واملهضوم، ولتلكم العزة حقهم أيضًا ومسؤوليتهم  ف 
اداء الواجب، ورضورة بذل اإلجلل هلم .. إذ إنه ال يفوته أن يذكر 
من  والبلد  العباد  ومحاية  داعش،  لصّد  الشجاعة  البطولية  بوقفتهم 

الخطار الداخلية واخلارجية.
ولنا هنا أن نتصور مدى ما يسّببه هذا التصادم من أذى نفيس، ومن 
نتصّور  أن  لنا  وأماننا،  أمننا  وصمم  وكرامتنا،  عزنا  لرمز  وحزن..  أمل 
عدوهم  انظار  وأمام  بينهم  فيم  أبناؤه  يتقاتل  عندما  النون  الب  أمل 
املحبني  ويزن  والع��داء،  الاقدين  يفرح  وفعل  بسلوك  املشرتك.. 
نقابل  اجلحود  بذا  وهل  منا؟  يرجوه  كان  ما  هذا  فهل  والصدقاء، 
إحسانه ف حفظ عراقنا؟ والذي دان له بالفضل ف ذلك، البعيد قبل 

القريب؟! 
بعُد نظر

ليست  بحساباته  يأخذ  العليا  الدينية  املرجعية  نظر  بعد  إن  الريب 
اآلثار اآلنية لدث العنف والعنف املضاد، ورضورة جتنبهم واتصاف 
الكومية  واملؤسسات  الرواح  عل  حفاظًا  بالسلمية..  املظاهرات 
واملمتلكات العامة واخلاصة فقط، وإن تكن هذه مهمة وغالية طبعًا، 
بل إن املرجعية تنظر ال التداعيات املستقبلية اخلطرية.. ملثل هذا العنف 
وهذه الدموية، إذ إنا تدفع بالمور نحو املزيد من التعقيد، وربم تضع 
السقوط ف هوة  البلد والعباد عل حافة منزلق خطر جدًا، إال وهو 

االنفلت المني والقانوين والسقوط ف قعر الفوىض.
مما  وأبعد  أصعب  منه  اخللص  وطريق  أعقد،  حينئذ  املأزق  فيكون 
التعقيدات  املزيد من  ال  البواب مرشعة  هو عليه الن.. مما سيفتح 
التدخلت  املزيد من  أمام  املجال واسعًا  املعقد، ويفسح  عل وضعنا 
اخلارجية التي ال تريد اخلري للعراق وأهله، بل تسعى جاهدة لتحقيق 
مفتوحة  البلد ساحة  يغدو  ولكي  املريضة،  وأحلمها  القذرة،  مآربا 
للفوىض واالنفلت وللرصاعات اإلقليمية وتصفية حسابات القوى 

الدولية. 
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ال شّك وال ريب أّن ملنح اللقاب والكنى أسبابًا ومناسبات، فمنها ما يكون من وضع الوالد أو الويل، ومنها ما يتعّلق 
باخلصال النفسانية، ومنها ما يتعّلق بالعراف القبلية، وغري ذلك..

وبالنسبة لسمء الئّمة وألقابم )عليهم السلم( فهي توقيفية، حيث وردت النصوص بأّن الل تعال هو الذي منحهم 
إّياها، وأحتفهم با، كرامة منه هلم، كم ف حديث اللوح عن جابر بن عبد الل)الغيبة، للطويس: 143 الديث )108(، 
وحديث هبوط جربئيل عل الرسول )صل الل عليه وآله( بالتهنئة ف اليوم السابع من والدة السن وكذا السني )عليهم 
السلم() روضة الواعظني، للفّتال النيسابوري: 154 جملس ف ذكر والدة السبطني السن والسني )عليهم السلم(، 
ووردت أيضًا بإطلق من رسول )صل الل عليه وآله() علل الرشائع، للصدوق 1: 229 باب )165(، وباب )168(، 
أو آبائهم صلوات الل وسلمه عليهم، حيث ورد عنهم )عليهم السلم( : )إّنا لنكّني أوالدنا ف صغرهم خمافة النبز أن 

يلحق بم() الكاف، للكليني 6: 20 باب السمء والكنى الديث )11(.
كم ويظهر من بعضها أّن الناس أيضًا قد اهتدوا ف كثري من الحيان إل توّفر معاين تلك اللقاب ف هؤالء الئّمة )عليهم 

السلم(، فأطلقوها عليهم )علل الرشائع للصدوق ف أبواب عّلل تسمية الئّمة )عليهم السلم(.
أّما ملاذا اختّص هذا اإلمام بذا اللقب وذاك بذاك اللقب مع أّنم مجيعًا صادقون وباقرون وكاظمون و... فلعّله ناظر إل 

الظروف التي كان يعيشها اإلمام )عليه السلم( .
الناس، ومل  الباقر )عليه السلم( عاش ف ظرف فسح له املجال لنرش علم الئّمة، فكأّنه أتى بجديد عل  فمثًل اإلمام 
يسمعوا به بذا التفصيل من ذي قبل، خاّصة ف كثرة الوقائع وتوّسع املسائل، فعرف ب�)الباقر(، لبقره وشّقه للعلم، وفتقه 

ملسائل العلم وتعّمقه فيها، وكشفه عن خفاياها وكنوزها.
وكذا اإلمام الصادق )عليه السلم(، فإّنه عاش ف ظرف كثر فيه العلمء وانترشت فيه العلوم، مّما أّدى إل اختلط بني 
الروايات والفتاوى الصادرة من بعض علمء املدارس واملذاهب اُلخرى، فاحتاجت الساحة العلمية إل من يفرز الفكر 
الصيل عل مستوى الرواية عن غريها، فتصّدى اإلمام الصادق )عليه السلم( هلذا الدور بشكل مرّكز، وباعتبار عظمة 

الثقة به، ولقدرة متييزه الصحيح عن غريه عرف ب�)الصادق(.
ومن هنا يتبنّي أّن مثل هذه الظروف كان هلا السهم الكبري ف ظهور هذه الصفة ف هذا اإلمام أو ذاك أكثر من غريه، وإاّل 

من حيث املبدأ كّلهم متساوون ف هذه الصفات.

كيف خصصت االلقاب لالئمة عليهم السالم؟
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قواعد  فقهية

املعنى: املقصود من االقدام هنا هو االقدام عل الرضر والضمن 
بمعنى

اختيار الشخص البالغ العاقل، بنفسه اخلسارة املالية عل نفسه، 
يأمر  بأن  له  ومثلوا  املتعارف،  الثمن  من  بأكثر  يشرتي شيئا  كأن 
صاحب املال لشخص عامل بالقاء ماله ف البحر لداع ف نفسه، 
فإذا عمل به ال يكون عل العامل ضمن، القدام صاحب املال. 

وكذلك اختيار الضمن ف ضمن الموال، وضمن النفس.
املدرك: يمكن االستدالل عل اعتبار القاعدة بم ييل:

الرضوريات  من  الضمن  مرشوعية  إن  الضمن:  مرشوعية  أدلة 
للكتاب  جائز  الضمن  الل:  رمحه  الطائفة  شيخ  قال  كم  الفقهية، 
كان  اإلقدام  بواسطة  يتحقق  الضمن  أن  وبم   . واإلمجاع  والسنة 
هو  وها  ومرشوعيته،  الق��دام  العتبار  إنيا  مدركا  الضمن  أدلة 
أقوى الدليل عل اعتبار القاعدة. وبعبارة واضحة: إذا نتساءل عن 
مسؤولية الضامن بالنسبة إل املال، وعن مسؤولية الكفيل بالنسبة 
إل النفس، بأنه كيف حتقق تلك املسؤولية؟ يقال ف اجلواب - بل 
أية شبهة وال ارتياب - بأن املسؤولية هناك إنم حتققت عل أساس 
إقدام الضامن والكفيل ومبادرهتم بتلك املسؤولية اختيارا. فمن 
ضوء هذا البيان تبني لنا بأن للقدام دور مبدأي ف حتقق الضمن 
والكفالة، وعليه تكشف صحة الضمن والكفالة ومرشوعيتهم، 

عن صحة القدام ومرشوعيته كشفا قطعيا.
بكري  ابن  موثقة  منها  خمتلفة:  أبواب  ف  ال��واردة  الروايات   -  3
قال: سألت أبا عبد الل عليه السلم عن رجل ضمن عن رجل 
إال  له  )ليس  قال:  عليه،  صالح  ما  بعض  عل  صالح  ثم  ضمنا 

الذي صالح عليه( . دلت عل أن الضمن يتقرر عل البعض الذي 
يكون  فل  الباقي  البعض  وأما  للضمن(  )إقداما  باملصالة  تعني 
فيه الضمن بعد إقدام مضمون له عل ذلك، )إقداما عل الرضر( 
فيستفاد من هذه الرواية صحة االقدام عل الضمن وعل الرضر. 

وهذا هو معنى القاعدة بتممه وكمله.
بني  قائم  النفساين  االلتزام  بمعنى  االقدام  إن  العقلء:  بناء   -  4
الناس ف خمتلف الفعال والعمل، ومل يرد الردع عنه من الرشع 
اختيار  أن  ذلك  إل  أضف  للقاعدة.  مدركا  يكون  أن  فيصلح 
بالدليل  خرج  ما  اال   - التعهدات  خمتلف  إل  بالنسبة  اإلنسان 

اخلاص - يقتيض صحة القدام الذي هو التعهد.
توضيح: قد يتواجد االقدام ف ضمن املعاملة، فيسمى باالقدام 
املعاميل، ويكون نفوذه عندئذ منظم بنفوذ املعاملة كم قال العلمة 
الصفهاين رمحه الل: أما قاعدة االقدام فحيث أن املفروض هو 
للضمن  واقتضائه  معاويض  إقدام  فهو  البيعي  املعاميل  االقدام 
مبني عل تضمن االقدام عل التمليك بالعوض املسمى – إل أن 

قال: - االقدام عل التعويض باملسمى نافذ بدليل البيع .
والتحقيق: أن قاعدة االقدام - ف االقدام املعاميل - ليست سببا 
مستقل للضمن بل يكون جزء السبب، كم قال سيدنا الستاذ دام 
ظله: ان االقدام ف نفسه ليس علة تامة للضمن لكي يدور الضمن 
مدار االقدام وجودا وعدما، وإنم هو متمم سبب الضمن الذي 
هو االستيلء عل مال الغري بل تسليط من املالك جمانا. وما أفاد 

أن االقدام متمم لسبب الضمن هناك متني جدا.

قاعدة االقدام
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املراة  عمل  من  الرشعي  االسلمي  املوقف  هو  ما   : السؤال 
املعييش؟

التزاماهتا  مع  يتناف  مل  اذا  ذلك  من  ممنوعة  غري  هي   : اجل��واب 
او  نفسها  نفقة  تامني  عليه  توقف  اذا  كم  ربم يب  بل  الرشعية، 
نفقة من جتب نفقته عليها كاوالدها مع فقد االب واجلد عيل ما 

هو املشهور بني الفقهاء رضوان الل عليهم .

امليادين  ف  عملها  يعد  فهل  مباحًا  املراة  عمل  كان  اذا   : السؤال 
العامة التي يكون فيها االختلط مقبواًل ؟

اجلواب : يكره هلا االختلط بالرجال االجانب وان خل عن كل 
حمّرم، واذا مل تامن الوقوع ف الرام لزمها التجنب عنه .

السؤال : هل هناك شوط خاصة حتيط بعمل املراة ؟
تكاليفها  العمل مع  يتناف  ان ال  الرشط االساس هو   : اجلواب 
املكان  ف  الضور  عدم  ومنها  والجاب،  السرت  ومنها  الدينية، 
الذي التامن عيل نفسها فيه من الوقوع ف املعصية، ومنها رعاية 
الوالدين  اذا كانت متزوجة، ومنها رعاية حقوق  الزوج  حقوق 

اذا كانا حّيني .

السؤال : لو راي الزوج ان عمل املراة ف اخلارج سوف يؤثر سلبًا 
عيل واجباهتا داخل البيت، فهل يق له منعها من العمل ؟

اجلواب : خروج الزوجة من بيتها للعمل او الّي غرض آخر اذا 
مل يكن بموافقة الزوج فهو حرام وان مل يكن منافيًا الداء واجباهتا 
البيتية � كحضانة طفلها� فضلً  عم اذا كانت كذلك، علًم انه ليس 
من واجب املراة ف بيت زوجها القيام بخدمته وحوائجه التي ال 
تتعلق باالستمتاعات الزوجية � كالطبخ والتنظيف � اال اذا كان 

له شط عليها بذا اخلصوص .

السؤال : خروج املرأة من البيت للعمل ف دوائر الدولة إذا كان 
ضمن حدود الجاب وعدم التربج هل هو حرام او حلل ، مع 

رىض ويل المر ؟
إذا كان مع رعاية مجيع الدود الرشعية ومنها المن   : اجلواب 
مع  واملفاكهة  املزاح  مثل  حتى  الرام  ف  الوقوع  من  نفسها  عل 

الجنبي فل مانع وإاّل فل يوز .

السؤال : هل يوز للفتاة ان تعمل كممرضة ؟
عدم  ومنها  الرشعية  الدود  مراعاة  مع  منه  مانع  ال   : اجلواب 
االختلء باالجنبي مع عدم المن من الرام وال متس الرجل من 

دون حاجب كالكفوف اال مع الرضورة وعدم وجود املمثل .

السؤال : هل جتوز اللقة للنساء ف بلد الغرب ؟
اجلواب : يوز للنساء وال يوز للرجال ذلك .

العمل
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األحرار: حسين نصر / تصوير : صالح السباح 

احتضنْت مدينُة سيد االوصياء )عليه السالم( للزائرين التابعة لألمانة 
العامة للعتبة الحسينية المقدسة على طريق) كربالء – بغداد ( ماليين 

الزوار من محافظات العراق ومن مختلف دول العالم، وذلك إلحياء 
مراسم اربعينية االمام الحسين )عليه السالم( الخالدة. 

مدينُة سيِد االوصياء تحتضُن ماليين الزوار 
من مختلف دول العالم إلحياء االربعين الخالدة
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االوصياء  سيد  مدينة  مدير  معاون  محزة(  ثامر  )حازم  ذلك  أكد 
للزائرين، مضيفا ان املدينة استنفرت كل طاقاهتا من اجل خدمة 
زوار االمام احلسني )عليه السالم(، فكانت حمطة اسرتاحة ومبيتا 
ملاليني الزوار املشاركني الذين تم تأمني ضيافتهم احلسينية بأكمل 
وجه،  فضال عن تقديم ثالث وجبات رئيسة بشكل يومي. مبينا 
ان مدينة سيد االوصياء )عليه السالم( للزائرين التي أنشأهتا العتبة 
عن  وتبتعد  العراق،  مستوى  عىل  األكرب  هي  املقدسة  احلسينية 
مركز املدينة املقدسة بمسافة تقدر بنحو )8( كم، وقد ُصممت 
يف  والتطور  األصالة  بني  جتمع  التي  املعامرية  الطرز  احدث  وفق 

جمال العمران. وتقدر مساحتها بـ) 28(  دونام وحتتوي عىل جامع 
قاعة  كل  تتسع    )2 م   300  ( بمساحة  منام  قاعة   )22  ( وعىل 
والتدفئة،  بالتربيد  يقارب من ) 150 ( شخصا، وهي جمهزة  ملا 
اىل  اضافة   ، الواحدة  الوجبة  زائر يف   )  600 لـ)  يتسع  ومضيف 
املقدسة.  احلسينية  للعتبة  القادمني  بالوفود  خاصة  – سويتات- 

للخدمة  موكبني  مليونية  زيارة  كل  يف  تقيم  املدينة  ان  اىل  مشريا 
خارجي  واخــر  املدينة  داخــل  الزائرين  إلطعام  داخــي  أحدمها 

لتقديم اخلدمات للزائرين املشاية .

حازم ثامر حمزة لؤي امين الحكيم

A h r a r w e e k l y15



• المدينة تفتح ابوابها أمام المشروع 
الحوزوي الموّحد

ويضيف »محزة« ، إن املدينة وبالتعاون مع قسم الشؤون الدينية يف 
العتبة املقدسة افتتحت ابواهبا امام املرشوع احلوزوي املوّحد الذي 
كربالء  ملدينة  حماور  ثالثة  وعىل  الرشيدة  العلمية  احلوزة  اطلقته 
املقدسة ومنها حمور )كربالء- بغداد( والذي رشع بالتبليغ الديني 
واإلجابة عن االسئلة الرشعية والعقائدية طيلة زيارة االربعني . 
املقدسة  العتبة احلسينية  مشريا اىل هناك تعاونا مشرتكا مع اقسام 
إلقامة بعض النشاطات الثقافية واخلدمية يف مدينة سيد االوصياء 
والرسم،  للكتب  معرضا  فضمت  للزائرين،  السالم(  )عليه 
بالعتبة  الرئيس  املفقودين  مركز  مع  متصال  للمفقودين  ومركزا  
الكرتوين  االتصال  اىل   اضافة  املحاور  باقي  مع  املقدسة  احلسينية 
سيل  واسيا  سيل  عراق  رشكة  مع  املستمر   والتعاون  املركزي، 

لتقديم اتصاالت جمانية لكل الزائرين..

• سرعة تقديم الخدمات الطبية للزائرين
العتبة  ادارة  جملس  عضو  احلكيم(  امني  لؤي  الدكتور)  وقــال 
لزيارة  الطبية  اخلــدمــات  العمليات  غرفة  ومــســؤول  املقدسة 
عىل  كانت  منتسبيها  بكافة  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  األربعني: 
اخلدمة  منها  االربعني،  لزوار  اخلدمات  كافة  لتقديم  تام  استعداد 
صحة  ودوائــر  املقدسة  كربالء  صحة  دائرة  مع  بالتعاون  الطبية 
املحافظات ووزارة الصحة، حيث تم وضع خطة مناسبة لتقديم 
اخلدمات الطبية يف عدة حماور يف املدينة. منها حمور مدن الزائرين 
القديمة،  املدينة  باجتاه  الطريق  طول  عىل  املنترشة  الطبية  واملفارز 
خيتص  والذي   )  A النوع)  بنوعيها  –املفارز-  وضع  اىل  اضافة 
 )  B نوع)  واملفارز  للزوار،  الطارئة  االسعافية  احلاالت  بتقديم 

التي تقدم اخلدمات الطبية االولية للزائرين واملرىض.
مجيع  حددت  الطبية  اخلدمية  العمليات  غرفة  ان  »احلكيم«  وأكد 
وباخلصوص  املقدسة  العتبات  عليها  ترشف  التي  املستشفيات 
العابدين  زيــن  ــام  االم مستشفى  مثل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
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السيدة  ومركز  السالم(  السفري)عليه  ومستشفى  السالم(  )عليه 
طبية،  مفارز  لنرش  التخصيص  اجلراحي  السالم(  زينب)عليها 
)عليه  احلسني  االمام  داخل حرم  خاصة  االخالء  طرائق  وحتديد 
السالم( واحلائر احلسيني وذلك لرسعة تقديم اخلدمات الطبية اىل 

الزائرين وتفادي فقدان حياة أي زائر..
فيام قال )عي احلسيني( من اعالم مدينة سيد االوصياء : إن مدينة 
بتقديم نشاطاهتا اخلدمية لزائري  للزائرين تستمر  سيد االوصياء 
النشاطات  عىل  تقترص  ومل  السالم(،  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  ايب 
يف  والتنموية  الثقافية  للنشاطات  بارز  أثر  هناك  كان  بل  اخلدمية 
احلوزوي  التبليغي  املرشوع  مع  بالتعاون  االوصياء  سيد  مدينة 
املوّحد حيث متت اقامة عدة مراكز منها مركز االجابة عن االسئلة 
الشبايب  واملركز  واألرسة  للطفل  ــادي  االرش واملركز  الرشعية 
للتنمية والتدريب ومركز العمل التطوعي ومركز الفنون واآلداب 
التواصل االجتامعي وتأثريها عىل الواقع العراقي ومركز  ومركز 
هذه  وهدف  متعددة  اخرى  مراكز  اىل  باإلضافة  املعارص  املرسح 
اداء  التوجه اىل  الزائر نفسيًا وثقافيا وتنمويا قبل  املراكز هو هتيئة 
الزيارة، اضافة اىل اقامة معرض للكتاب ومعرض لصور شهداء 
احلشد الشعبي بالتنسيق مع اقسام العتبة احلسينية املقدسة واحلشد 

الشعبي..

• معرض شامل إلصدارات العتبة الحسينية 
المقدسة

ومن جهته أوضح )عي ماميثة ( مسؤول شعبة املعارض يف قسم 
االربعني  لزيارة  الثالث  الثقايف  املوسم  العامة » ضمن  النشاطات 
القبس  ومؤسسة  املقدسة  احلسينية  العتبة  مع  بالتعاون  ُيقام  الذي 
منها  جوانب  عدة  يتناول  منوع  ثقايف  برنامج  هنالك  الثقافية 
التابعة لقسم النشاطات العامة بمعرض  مشاركة شعبة املعارض 
اقسام  من  االصــدارات  من  العديد  املعرض  هذا  يشمل  للكتاب 
القرآنية  الثقافة  بني  وتتنوع  الثقايف  النتاج  ذات  املقدسة   العتبة 
هناك  مضيفًا  متنوعة  اخرى  وجوانب  االرسية  والثقافة  والدينية 
العتبة  تابعني اىل  بأيادي منتسبني  معرض للوحات وهي ُرسمت 

احلسينية املقدسة..
املوارد  تطوير  قسم  رئيس  معاون  رشيف(  عباس  )منتظر  وبنّي   

الثقافية حمور  الزائر  حمطة  ان  الثقافية:  الزائر  حمطة  ومدير  البرشية 
)بغداد - كربالء( هي واحدة من اربع حمطات توزعت عىل مداخل 
مرشوع  وهي  ثقافية  برامج   )  4 عىل)  حتتوي  حمطة  وكل  كربالء 
اىل  اضافة  الثقافية  البصمة  ومسابقة  احلسينية  البصمة  برنامج  او 
نشاط مسابقة االربعني وورقة التوبة، موضحا ان برنامج البصمة 
احلسينية حيتوي عىل ورقة فيها ثالثة تعهدات اخالقية يتعهد الزائر 
اشاعة  أي  ينرش  ال  وان  بوالديه  يرّب  ان  كربالء  اىل  مسريه  خالل 
بدون ان يتأكد من مصدرها وان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر 

خصوصًا عند املسري اىل كربالء..
• نشاط توعوي اربعيني

ويضيف«رشيف« اما بالنسبة لورقة التوبة  فهي عبارة عن نشاط 
او حماولة لدفع الزائر لالعرتاف بذنوبه من خالل ورقة صغرية فيها 
جمموعة من الذنوب فيحاول ان يؤرش ماهي الذنوب التي ارتكبها 
خالل حياته وهي حماولة لدفع الزائر للوقوف عىل اخطائه اكثر مما 
هو نشاط توعوي مبارش بحت ، الحظنا ان هناك إقباال كبريا هذا 
العام عىل هذه االنشطة وعىل هذا اللون من املواكب وهناك رغبة 
من الزائر  يف ان حياول ان يستزيد وحياول ان يطلع اكثر وان يزداد 
فقر  هناك  مؤكدا  والثقافية  التطوعية  باألنشطة  يشارك  وان  ثقافة 
بعدد املواكب التي تقّدم هذا النوع من النتاجات وأقول نسبيًا ألن 
هناك توجد حركات وأنشطة لتقديم مثل هذا النوع من اخلدمات 
الفرق  بعض  احتضان  او من خالل  توزيع مطبوعات  من خالل 

الشبابية التي تقّدم خدمات تطوعية وتوعوية..     
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األحرار/ حسين نصر – تصوير/ صالح السّباح 

إثن���ان وعش���رون طفالً مصاب���ًا بمرض )فتح���ة القلب(، 
أحتضنته���م قل���وب المس���ؤولين بالعتبة الحس���ينية 
المقدس���ة، وحرص���وا عل���ى أْن يضمن���وا له���م العالج 
الكافي لتع   وَد زه���رُة حياتهم وتتفّتح مجّددًا للحياة؛ 

لكي يمارسوها كبقية أقرانهم من األصحاء.

الشيخ الكربالئي يبارك لـ )22( طفاًل نجاح عملياتهم 
الجراحية بمرض )فتحة القلب(

بعد أن تكّفلت العتبة الحسينية المقدسة بعالجهم في الهند..

الشيخ الكربالئي: 

قضاء حوائج الناس 
له فضل عظيم وهو 
من األعمال الصالحة
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السيد سعد الدين البناء

عبد  الشيخ  سمحة  املقدسة،  السينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
بمعاجلة  أوعز  بالقليلة،  ليست  فرتة  ومنذ  الكربلئي،  املهدي 
هؤالء الطفال ف دولة اهلند وبالتعاون مع مدينة )ناريانا( الطبية 
بالعتبة  يلتقيهم مع ذويم ف مكتبه  اليوم  ف )بنجالور(، وها هو 
املقدسة، بعد أن تّم إخضاعهم للعمليات اجلراحية، كم كان من 
بني الارضين بعض الكوادر الطبية اهلندية التي قّدمت خدمات 

جلية هلذه الرباعم الصغرية.
الارضين،  مع  حديثه  بداية  ف  الكربلئي  الشيخ  سمحة  وتقّدم 
العلج  تقديم  أجل  من  ُبذلت  التي  للجهود  والتقدير  بالشكر 
مع  التعاون  »باستمرار  أمله  عن  معربًا  الطفال،  هلؤالء  اخلاص 
ف  املرضية  الاالت  هذه  مثل  ملعاجلة  الطبية،  املدينة  ف  الخوة 

اليام املقبلة«.
ويؤّكد سمحته أن »قضاء حوائج الناس له فضل عظيم وهو من 
العمل الصالة التي يتقرب با املسلم إل الل تعال لريفع رصيده 
من السنات وينال مرضاته ف الدنيا واآلخرة«، مستشهدًا بحديث 
النبي الكرم )صل الل عليه وآله(، حيث قال: )من قىض ملؤمن 
حاجة قىض الل له حوائج كثرية أدناهن اجلنة( وكذلك ما ورد عن 
 ِ عمل إِل اللَّ لم( أنه قال: )مْن َأحِب اْلَ اإلمام الصادق )عليه السَّ

َتْنِفيُس  َأْو  َجْوَعتِِه،  إِْشَباُع  امْلُْؤِمِن،  َعَل  الرُسوِر  إِْدَخاُل  عز و جل 
ُكْرَبتِِه، َأْو َقَضاُء َدْينِِه(.

من جهته يبنّي السيد سعد الدين البناء، عضو جملس إدارة العتبة 
مرضهم  لعلج  الطفال  أرسلت  املقدسة  »العتبة  أن  السينية: 
مالية  مبالغ  الطفال  ذوي  تكّلف  ومل  اهلند  ف  املفتوح(  )القلب 

وإنم كانت جمانًا«.
القلب  لعمليات  اخلاضعني  الطفال  »ع��دد  ان  حديثه  وتابع 
حيث  العراقية،  املحافظات  خمتلف  من  طفًل(   22( بلغ  املفتوع 
كانت الوجبة الول من أطفال مدينة املوصل، ثم صلح الدين 
تواصل  عل  ذاته  بالوقت  مؤكدًا  واجلنوب«،  الوسط  وحمافظات 
هذه اجلهود واخلدمات الطبية ف معاجلة أطفال آخرين مصابني«.

يمثل  القلب(  ثقب  أو  القلب  )فتحة  مرض  أن  بالذكر  اجلدير 
إحدى عيوب القلب اخللقية التي توجد مع الطفل عند الوالدة، 
وتؤثر هذه العيوب ف مسار جريان الدم داخل القلب، وتتطّلب 
باهظ                                                                 أثمنًا  يكّلف  وال��ذي  ملعاجلتها،  رسيعًا  جراحيًا  تداخًل 
هذه  مثل  لعلج  الساعية  هي  املقدسة  السينية  العتبة  لتكون  ة، 

الاالت )جمانًا( بالتعاون مع اخلريين واملؤمنني.
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لماذا أنشأت العتبة الحسينية المقدسة مدنًا عصرية للزائرين؟

خدمات وجهود بذلتها مدينة اإلمام الحسين           للزائرين 
خالل األربعينية تجيب عن السؤال األهم:

تحقيق: قاسم عبد الهادي 

لرّبما كانت الخدمات المقّدمة لزائري أربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم( في مدينة كربالء 
المقّدسة، قد تجّسدت هي األخرى في صورة ناصعة وجلّية لزائري مدينة اإلمام الحسين )عليه السالم( 

للزائرين التابعة للعتبة الحسينية المطهرة، والواقعة على طريق )كربالء - بابل(، حيث أبلى القائمون 
عليها بالًء حسنًا وقّدموا جهدًا رائعًا وكبيرًا في احتضان الحشود المليونية.

a
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لرحال  حمّطة  الزائرين  مدينة  كانت  عديدة،  سنواٍت  مدى  وعل 
التعب ف مسريهم مشيًا عل  الذين يضنيهم  الزائرين،  الكثري من 

القدام صوب كربلء، وقد تركت أثرًا طيبًا ف نفوسهم.
واملالية،  )اإلدارة  وهي  خدمية(  شعب   7( املدينة  تضّم  إداري��ًا 
الترشيفات، املضيف، حفظ النظام، اخلدمية، اآلليات والصيانة(، 
إال أّن  جهود العاملني فيها مع مدير املدينة الاج عبد المري طه، 
تتضافر مجيعها أيام الزيارة املباركة، وليكون العمل واخلدمات عل 
مدار )24 ساعًة(، ف تقديم الطعام والرشاب واخلدمات الصحية 

وإيواء الزائرين.
اإلمام  مدينة  ف  اخلدمات  تقديم  عملية  واكبت  )الح��رار(  جملة 
عبد  الاج  مديرها  هلا  وحتّدث  للزائرين،  السلم(  )عليه  السني 
المري طه عبد الل قائًل: ان »هذه املدينة تعّد من أقدم مدن الزائرين 
التابعة للعتبة السينية املقدسة، والتي أفتتحت عام 2012 ولغاية 
»عملنا  مضيفًا،  حال«،  أفضل  عل  السينية  اخلدمة  تواصل  اآلن 
عل استقبال زائري الربعينية مثل بقية العوام السابقة، بوصفهم 
أستقباهلم  نعّد  حيث  السلم(،  )عليهم  السني  اإلم��ام  ضيوف 
والطائفة  والقومية  الدين  النظر عن  بغّض  علينا  واجبًا  وإكرامهم 
ف  والحرار  الرشفاء  جلميع  وقبلة  مدينة  كربلء  كون  واملذهب، 
السلم( أصبحت معلًم ومنارًا  الشهداء )عليه  العامل ومدينة سيد 

شاخمًا جلميع القاصدين إليها«.

ويضيف عبد الل أن »حمور )كربلء � بابل( الذي تقع عليه املدينة، 
يشهد توافدًا كبريًا من زائري املحافظات اجلنوبية وكذلك الزائرين 
لنكون  أك��رب  بشكل  وحفزنا  شجعنا  ال��يشء  وه��ذا  اإليرانيني، 

بمستوى العداد الكبرية الزاحفة وتقديم ما بوسعنا هلم«.
تترّشف  التوايل  عل  السابع  وللعام  »املدينة  أن  حديثه  ويكمل 
أربعينيته  خلل  السلم(  )عليه  السني  اإلم��ام  زائ��ري  بخدمة 
اخلالدة، والذي يعّد أحد أهم السباب التي بنيت من أجله مدينة 
ومنها  املليونية  الزيارات  خلل  الزائرين  إلستقبال  هذه  الزائرين 
عرفة  زي��ارة  وكذلك  ال��رام  حمرم  من  والعاش  الربعني  زي��ارة 
وليايل اجلمع من شهر رمضان املبارك واليام الخرى فضًل عن 
املقدسة«، مشريًا  السينية  للعتبة  العامة  بالمانة  اخلاصة  النشطة 
وبالتحديد  الزيارة  هلذه  مبكرًا  بدأت  قد  »االستعدادات  أن  إل 
مطلع شهر حمرم الرام بعقد عدد كبري من اإلجتمعات اخلاصة مع 
إدارة العتبة السينية املقدسة واالخوة املسؤولني ف مدينة الزائرين 
خلل  رافقتنا  التي   واملعوقات  السلبيات  مجيع  عل  للوقوف 
العوام السابقة وحماولة تلفيها وتصحيح مسارها لصالح الزائر 
أصبحت  وقد  لدينا،  املوجودة  اإليابيات  تعزيز  وكذلك  الكريم 
خربتنا كبرية باخلدمة التي تريح الزائر خلل دخوله املدينة وتلبية 
الزائرين يكون ضيفًا عزيزًا  مجيع متطلباته لنه عند دخوله مدينة 

عل اإلمام السني )عليه السلم( وكذلك عل قلوبنا مجيعًا«.

 عبد األمير طه عبد اهلل
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من  املقدمة  باخلدمة  معروفة  الزائرين  »مدينة  ان  بالقول  ويتابع 
عن  واإلجابة  الديني  والتوجيه  اإلرشاد  خدمة  خلل  من  قبلها 
السئلة الرشعية وإقامة صلة اجلمعة للرجال والنساء من خلل 
توفري كادر بعدد من اللغات إلستيعاب الزائرين، وكذلك اجلانب 
حمافظتي  صحة  دائ��رة  مع  التعاون  خلل  من  والصحي  الطبي 
والدوية  الطبي  الكادر  بتوفري  الصحة  ووزارة  وكربلء  البرصة 
واملستلزمات اخلاصة للزيارة مع توفري عجلت اإلسعاف لنقل 
وكذلك  الخ��رى  املستشفيات  ال  والرجة  الطارئة  ال��االت 
والتي  الزائرين  مدينة  من  بالقرب  حتدث  التي  السري  ح��وادث 
السلم( مل حتصل هذا  )عليه  اإلمام السني  وبركات  الل  بفضل 
اإلمام  مدينة  لن  واإلطعام،  اخلدمي  اجلانب  وكذلك  العام، 
السني للزائرين متيزت بالوجبات الغذائية املقدمة تكون غذائية 
الصحية  للرقابة  واخلاضعة  الكريم  الزائر  عل  وخفيفة  وصحية 
من قبل دائرة صحة كربلء وشعبة السيطرة داخل العتبة السينية 
املقدسة التي تقوم بجوالت تفتيشبة مستمرة لكل املواد الغذائية 

وفحصها بشكل مستمر«. 
خلل  من  الل(  لعبد  )والديث  اإلسرتاحة  خدمات  وأيضًا 
لإلسرتاحة  حال  أفضل  عل  واملهيأة  لذلك  اخلاصة  القاعات 
والصلة واملنام والبالغ عددها )26 قاعة( مساحة الواحدة منها 
مدينة  حتتوي  الصحيات  جانب  من  وأيضًا  مربع(،  مرت   300(

محام   100( عن  فضًل  صحية(  جمموعة   420( عل  الزائرين 
بإشاف  امللبس  لغسل  غساالت  مع  الزائرين  جلميع  عمومي( 

اخلاصة  النشاطات  وكذلك  واملتطوعات،  املنتسبات  من  عدد 
املتمثلة بخدمة النرتنت املفتوح ملدة نصف ساعة ف اليوم الواحد 
العراق  وخارج  داخل  املجانية  اإلتصاالت  وكذلك  زائر  لكل 
الزائر وإسكاف خاص خلياطة أحذية وحقائب  بم ف ذلك دليل 
الزائرين وعربات الطفال واملعوقني أيضًا وقطع القمش البيض 
التي يكتب عليها أسمء الشهداء البطال الذين ضحوا بدمائهم 
والعرض  والرض  واملقدسات  والشعرية  املسرية  هذه  لفظ 
وهو نوع من رد اجلميل هلم بإشاك ذويم بذه اخلدمة السينية 
ف  الزيارة  بعد  القمش  من  القطعة  هذه  توضع  حيث  املقدسة، 
معرض  إقامة  عن  فضًل  السلم(،  )عليه  السني  اإلمام  رضيح 
خاص بصور الشهداء البطال لريى العامل ما قدمه هؤالء الشهداء 

من أجل الدين والعقيدة«.
ويستطرد عبد الل بحديثه مبينًا »لدينا خدمات أخرى منها توزيع 
الشاي واملعجنات والعصائر الطبيعية املختلفة، وهي مهمة حيث 
فصل  أوق��ات  خلل  صادفت  املباركة  الزيارة  أن  اجلميع  يعلم 
خلل  الزائر  يفقدها  التي  السوائل  لتعويض  اللهب  الصيف 
السري وكذلك اللبان وتوزيع اللويات وأيضًا توفري مادة الثلج 
من قبل عدد من املتربعني وتوزيعها عل املواكب القريبة من مدينة 

الزائرين«. 
»شهدت  الل،  عبد  يضيف  الطيبة،  اخلدمات  هذه  إل  وإضافة 
والتي  الطفال  قبل  من  اللوحات  رسم  فعالية  إقامة  املدينة 
اإلسلمية  اجلمهورية  من  املؤمنات  الخ��وات  بعض  تتوالها 
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اإليرانية للعام السادس عل التوايل والتي تتضمن إعطاء الطفل 
ورقة بيضاء وألوانا ليجّسدوا عليها ما يعرفوه عن اإلمام السني 
السلم(، فضًل عن مسريهتم ال كربلء وهناك عدد من  )عليه 
الرسوم اجلميلة واملعربة وف الوقت نفسه حمزنة ومؤملة وخاصة 
قضية  وذهنه  ذاكرته  ف  ترتسخ  الصغري  العمر  وبذا  الطفل  أن 
ومبادئ سيد الشهداء )عليه السلم(، فاهلدف السمى من هذا 
ف  يتجسد  ما  وهذا  ومبادئه،  نجه  عل  اجلميع  يكون  ان  املسري 
الطريق الذي جتد فيه اإليثار واملحبة واملودة ونبذ العف«، معربًا 
عن أمله بتواصل هذا املسري عل مدار العام جلمع املؤمنني حتت 
السري  خلل  التمييز  يمكن  وال  السلم(  )عليه  الحرار  أيب  قبة 
وكل  خادم  أو  زائر  إما  فالكل  والجنبي  والعريب  العراقي  بني 
أو  زائ��ر  املسميني  هذين  حتت  انصهرت  والصفات  العناوين 
لن  كربلء  ال  القادمني  لكل  وأعتزاز  فخر  مبعث  وهو  خادم 
من  الكثري  فهناك  معينة  طائفة  أو  معينا  مذهبا  ختص  ال  الزيارة 
من  هلم  نقل  بعدما  الزيارة  هذه  ف  شاركت  الخرى  الطوائف 
اتى اجلميع كبارًا  الصعبة  الظروف  مكارم وحماسن عديدة رغم 

وصغارًا، حتى أن أحد الخوة من حمافظة النجف الشف يقول 
أن اإلمام السني )عليه السلم( مجع كل املضادات ف شخصه 
اخلدمة  بتقديم  فرحا  واخلادم  متعبا  الزائر  ترى  اسمه حيث  وف 

واجلهد املقدم من قبله«.
مدينة  ال  الوافدة  »الع��داد  ان  قائًل:  حديثه  الل  عبد  ويتتم 
الزائرين خلل هذا العام فاقت العداد خلل العوام السابقة، 
نتوّجسه نظرًا للظروف  كّنا  ما  العريب والجنبي، وعكس  بينهم 
البلد خلل هذه اليام وحرارة اجلو وغريها  المنية السائدة ف 

من المور الخرى «.
اآلليات  الدعمي« مسؤول شعبة  بدر  »   حسني  يبني  من جهته 
العام  اإلنذار  يوم  بدأ  اآلليات  شعبة  »استنفار  أّن   ، املدينة،  ف 
للعتبة السينية املقدسة واملصادف العاش من شهر صفر وذلك 
أنواع  عل  هي  والتي  اخلدمي  باجلانب  العجلت  مجيع  بدخول 
ومنها عجلت اال سعاف التي تقوم بنقل الاالت املرضية التي 
يصعب علجها من املركز الصحي املتواجد ف مدينة الزائرين..    

بشير موسى المعمارحسين بدر الدعمي
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وكذلك املناطق القريبة من مدينة الزائرين كمنطقة عًكد بني متيم 
كابسات  عن  فضل  كربلء  حمافظة  ف  الخرى  املستشفيات  ال 
مدينة  داخ��ل  بالتنظيف  خاصا  عملها  يكون  التي  النفايات 
)عليه  الكرب  عيل  لواء  مقر  أمثال  منها  القريبة  واملواقع  الزائرين 
السينية  للعتبة  التابعة  إسمعيل  سيد  وخمازن  واملشتل  السلم( 
وكذلك  الزائرين  مدينة  من  القريبة  املواكب  وكذلك  املقدسة 
املدينة  املضيف داخل  الطعام من  بنقل  تقوم  لدينا عجلت محل 
املدينة وأيضا عجلت  يقع خارج  الذي  الطعام  ال مركز توزيع 
املنتسبني واملتطوعني من حمل سكناهم  بنقل  التي تقوم  الكوسرت 

ال مكان عملهم ف مدينة الزائرين وبالعكس«.
الزيارة  أيام  خلل  اآلليات  شعبة  ف  الدوام  »طبيعة  أن  ويضيف 
السابعة صباحًا وحتى  الساعة  يبدأ من  مقسم ال شفتني، الول 
وحتى  مساًء  السابعة  الساعة  من  والثاين  مساًء،  السابعة  الساعة 
عل  يقترص  مل  اآلليات  شعبة  »عمل  ان  مبينًا  صباحًا«،  السابعة 
توزيع  مركز  ف  با  نقوم  خدمية  أعمل  هناك  بل  ففط  اآلليات 
الطعام الذي يقع خارج مدينة الزائرين ويكون فيه توزيع وجبات 
والذي  الصلة  أوقات  بإستثناء  الكامل  اليوم  مدار  عل  الطعام 
وتتخللها  الثلث  الرئيسة  الوجبات  بتوزيع  العمل  يتضمن 
بعض الفقرات الغذائية من املعجنات والعصائر والفواكه فضًل 
الذين  البرصة  حمافظة  من  املتطوعني  بعض  يقدمها  خدمات  عن 

يشاركون معنا ف مركز توزيع الطعام«.
أما مسؤول شعبة املضيف ف املدينة، بشري موسى املعمر، فيقول: 
من  للزائرين  الطعام  بتوزيع  اخلاصة  اخلدمية  بالعمل  »باشنا 
شفتني  ال  الشعبة  عمل  كادر  بتقسيم  صفر  شهر  من  الثامن  يوم 
وإن  كاملة(،  ساعة   12( ب�  يعمل  شفت  كل  ومسائي  صباحي 

شوربة  من  تكونت  إفطار  وجبة  تضمنت  الغذائية  الوجبات 
سندويشات  عن  عبارة  هي  التي  الغداء  وجبة  وكذلك  وهريسة 
كباب ووجبة عشاء التي هي عبارة عن سندويشات كص دجاج 
حتتوي  التي  الصباحية  منها  فقرات  عدة  الوجبات  هذه  وتتكلل 
الطبيعية  العصائر  توزيع  يكون  الغداء  وبعد  وعصائر  كيك  عل 
اللويات  توزيع  وبعدها  اللبن  وكذلك  واملشمش  كالرمان 
التي  الخ��رى  املتنوعة  الفقرات  عن  فضًل  اللوة،  والقهوة 
تستمر منذ الصباح وحتى أوقات الليل، كم تم ختصيص وجبات 
خاصة للزائرين من كبار السن يتم إيصاهلا هلم مباشة ف قاعات 

االسرتاحة«.
ويستمر املعمر بحديثه مبينًا، »بدأ توزيع وجبات الطعام من اليوم 
الول عل النحو التايل )5000 وجبة افطار، 5000 وجبة غداء، 
8000 وجبة عشاء(، وكانت العداد بشكل تصاعدي وصواًل 
ال )15000 وجبة ا   فطار، 22000 وجبة غداء، 20000  وجبة 
أيادي  ال  حتتاج  الطعام  من  الكبرية  الوجبات  هذه  وإن  عشاء( 
عاملة كبرية متضمنة الكادر املنتسب ف شعبة املضيف فضًل عن 
العداد الكبرية من املتطوعني من حمافظات خمتلفة مثًل املتطوعني 
كربلء  من  واللويات  بغداد  من  العصائر  بعمل  اخلاصني 
ووجبات اإلفطار )الشوربة، اهلريسة( من ختصص املتطوعني من 
حمافظة ذي قار وكذلك املتطوعني من حمافظات البرصة وصلح 
الدين وقضاء بلد يكون عملهم خاصا بالسندويشات حيث يبلغ 
عدد املتطوعني بحدود 200 شخص من حمافظات خمتلفة يؤدون 
أعمهلم اليومية بشكل متواصل إضافة ال منتسبي شعبة املضيف 
البالغ عددهم )65 شخصًا( يعملون كخلية نحل واحدة بدون 

ملل أو كلل ف تقديم اخلدمات«.
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حمافظة  من  حليم  حكمت  حازم  املتطوعني  مسؤول  حتّدث  فيم 
البرصة قائًل: »نحن عدد من املتطوعني قدمنا من عدة حمافظات 
وعل جماميع خمتلفة نقوم بتقديم اخلدمات املتنوعة لزائري اإلمام 
السني )عليه السلم( ف مدينة الزائرين منذ أول عام بدأت فيه 
»للمتطوعني واجبات  ان  ال عامنا هذا«، مضيفًا  اجلليلة  اخلدمة 
وكذلك  واخلدمية  النظام  حفظ  شعب  تتضمن  خمتلفة  خدمية 
املضيف وأيضًا ف املركز الصحي، حيث أن مجيع اخلدمات التي 
املتطوعون  فيها  يشارك  للزائرين  السني  اإلمام  مدينة  تقدمها 

الذين تتزايد أعدادهم بشكل مستمر سنويًا«.
ويوّضح حليم، »بدأنا ف العام الول ب� )120 متطوعًا( وصواًل 
خمتلفة  حمافظات  وم��ن  العام  ه��ذا  خ��لل  متطّوع(   400( إل 
)البرصة، بابل، ديال، صلح الدين(، ومن حمافظة البرصة هناك 
البالغ  اخلصيب  أيب  منطقة  من  الول  املتطوعني  من  جمموعتان 
عددهم )60 متطوعًا( واملجموعة الثانية من داخل البرصة البالغ 
عددهم )120 متطوعًا(، ويكون التحاق مجيع املتطوعني من يوم 

الثامن من شهر صفر ال ما بعد اإلنتهاء من مراسيم الزيارة«. 
ويشري حليم ف حديثه إل »رضورة  ان تتوفر ف الشخص املتطوع 

الناس  بني  الطيبة  والسرية  السنة  السمعة  منها  مواصفات  عدة 
املتابعة  جلان  خلل  من  ذلك  ويكون  الديني  اإللتزام  وكذلك 
املتطوع  املتواجدة ف كل حمافظة ويب أن يكون عمر الشخص 
من 18 سنة فم فوق، وهذا هو شف كبري بحد ذاته رزقنا به الل 
كربلء  أرض  عل  املباركة  اخلدمة  هذه  لنيل  وتعال(  )سبحانه 

املقدسة«.
حيدر  املدينة،  ف  واإلعلم  الترشيفات  شعبة  مسؤول  ويبني  كم 
هو  اإلعتيادية  اليام  خلل  شعبنتا  عمل  »يتمثل  قائًل:  البخايت 
استقبال الضيوف الوافدين ال مدينة الزائرين من داخل وخارج 
اإلمام  أربعينية  زيارة  املليونية ومنها  الزيارات  أما خلل  العراق 
ومنها  هلا؛  املهام  من  العديد  فتضاف  السلم(  )عليه  السني 
واخلدمية  واملضيف  النظام  حفظ  شعبة  مع  واالسناد  املشاركة 
ومركز  الطعام  توزيع  مركز  ف  خمتلفة  بأعمل  نقوم  وكذلك 
املفقودين وإعداد قطع  الشهداء وبذا قد استنفرنا مجيع جهودنا 
تقدمها  التي  املتنوعة  اخلدمات  ف  واملشاركة  الضيوف  بإستقبال 

املدينة للزائرين«.

حيدر البخاتي حازم حكمت حليم
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هاشم  املدينة،  ف  اخلدمية  شعبة  مسؤول  الديث  ويشاركه  كم 
هي  وحدات  أربع  عل  شعبتنا  »حتتوي  قائًل:  الرضا  عبد  حاكم 
ووحدة  الزراعة  وح��دة  الصحيات،  وح��دة  النظافة،  )وح��دة 
جماالت  ف  النظافة  بمهام  النظافة  وحدة  تقوم  حيث  السقايا(، 
عديدة ومنها هتيئة تنظيف قاعات الرجال والنساء فهناك كادر من 
الرجال والنساء يقوم بعملية فرش السجاد وهتيئة التربيد وتشغيل 
الزائر وسد إحتياجاته بشكل  املراوح وكذلك اإلنارة وملحظة 
املتطوعني  من  إضاف  كادر خدمي  ال  ذلك  ف  ونحتاج  مستمر، 

الذين يقدمون أفضل اخلدمات للزائرين«. 
ما  »لدينا  الرضا،  عبد  يبني  كم  الصحيات،  وحدة  يص  وفيم 
بالقاطع  عملهن  يؤدين  نساء  أربع  مع  رجًل(   26( ال�  يقارب 
والنساء  الرجال  من  املتطوعني  من  كادر  لدينا  وأيضا  النسوي، 
حتتوي  التي  الصحيات  عمل  ف  معنا  املنتسبني  عمل  يشاركون 
عل مغاسل ومحامات ومرافقات صحية وغساالت تقوم بغسل 
ملبس الزائر ولكل منها كادر خدمي خاص به، فيم يتضمن عمل 
وحدة الزراعة بزراعة وسقي وهتيئة الدائق والورد والشلالت 
للزائر  النفيس  اجلانب  برفع  لتساهم  مجاهلا  وزيادة  والنافورات 
فهناك  السقايا  وحدة  عن  فضًل  الزائرين،  بمدينة  مروره  خلل 
ونظافة  الرشب  بمياه  اخلاصة  الماكن  بتزويد  يقومون  منتسبون 
الراحة  وسائل  مجيع  توفري  وهدفنا  املدينة  داخل  اخلاصة  الرتامز 

للزائر الكريم خلل الزيارات املليونية واليام اإلعتيادية«.
الكهرباء ف  يبنّي مسؤول وحدة  العاملني،  بأحاديثنا مع  ومرورًا 
شعبة الصيانة التابعة للمدينة، أياد شاكر الرصاف، قائًل: »تتضمن 
الكهرباء  وجتهيز  الكهربائية  الجهزة  مجيع  وجتهيز  صيانة  أعملنا 
للزائرين وكذلك جتهيز  الطعام  بتوزيع  اخلاصة  اخلارجية  للخيم 
الخرى  اخلدمات  ذلك  ف  بم  باملنام  اخلاصة  للقاعات  التربيد 
الكهربائية  واملربدات  املراوح  وجتهيز  والصحيات  اإلنارة  منها 
وكذلك  باالستحمم،  اخلاصة  املاء  سخانات  صيانة  عن  فضًل 
االفران  ف  واخلبازين  اخلياطة  مركز  ف  املختلفة  بأعملنا  نساهم 
بعض  صيانة  وأيضا  الكهربائي  والصمون  اخلبز  بعمل  اخلاصة 
شوارع مدينة الزائرين لتسهيل مرور العجلت، فضًل عن صيانة 

البواب الداخلية واخلارجية والصحيات«.
ووحدة  الصيانة  )وحدة  هي  لوحدتني  »تقسم  حديثه،  ويتابع 
الكهرباء( وأغلب الكادر العامل ف الشعبة هو من الفنيني الذين 
يمتلكون خربة كبرية ف عملية صيانة الجهزة الكهربائية وكذلك 
بصيانة عربات الطفال  وجتهيز صور الشهداء قبل زيارة الربعني 
لعرضها ف اجلزرة الوسطية املحيطة بمدينة الزائرين، وبشكل عام 
عملنا ال يقترص عل الصيانة فقط بل املشاركة ف مجيع اخلدمات 

التي تقدمها املدينة للزائرين«.
المنية  الجواء  تأمني  إل  بحاجة  برشي  جتمع  أي  أن  شك  وال 
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املدينة،  ف  النظام  حفظ  شعبة  مسؤول  لنا  يوضّحه  ما  وهو  له، 
المن  بحفظ  مكلفة  »شعبته  إن  قائًل:  النرصاوي  ثامر  حيدر 
الكريم ونقوم بعدة اجتمعات دورية مع  الزائر  والمان وراحة 
سيد  لزائري  الراحة  وسائل  بتوفري  توعيتهم  لغرض  املنتسبني 
الشهداء )عليه السلم(،� حيث تقسم شعبة حفظ النظام ال أربع 
وحدات تتمثل ب� )وحدة الراسات التي تقوم بتفتيش الزائرين 
وتوجيههم ال القاعات وما شابه ذلك، ووحدة ال� )ID( اخلاصة 
بفحص القائب والعجلت الداخلة ملدينة الزائرين بم ف ذلك 
الدوريات املستمرة للفحص بمحيط املدينة بأكملها سواء كانت 
لتحقيق عملية المان بشكل مستمر،  أو خارجها  املدينة  داخل 
ووحدة الكامريات تقوم بمراقبة الزائرين داخل املدينة واملحيط 
اخلارجي هلا، وأخريًا وحدة الدفاع املدين التي تقوم بإرشاد الزائر 
ونقل املصابني ال املركز خلل حدوث حريق ال سمح الل او ما 
له  اإلصطناعي  والتنفس  الولية  اإلسعافات  ذلك وعمل  شابه 
والمور الصحية الخرى«، مبينًا ان »عدد منتسبي الشعبة يبلغ 
املتطوعني  ال  إضافة  منتسبة(،   12( عن  فضًل  شخصًا(،   74(

الذين يعملون معنا ليًل ونارًا وبلغ عددهم )120 متطّوعًا( و 
اللوايت يقمن باإلرشادات  املبلغات  )80 متطوعًة(، يضاف هلم 

والجوبة عن السئلة الدينية ف قاطع النساء«.
فيبنّي  للزائرين،  املقدمة  الصحية  اخلدمات  مستوى  عل  أما 
مدينة  ف  الصحي  »املركز  أن  حمسن  حيدر  كرار  الطبي  املعاون 

اخلدمات  بتقديم  يقوم  للزائرين  السلم(  )عليه  السني  اإلمام 
لقاحات  من  اإلعتيادية  الي��ام  خ��لل  للمواطنني  الصحية 
ف  فرعي  كمركز  البسيطة  املرضية  للحاالت  وع��لج��ات 
من  مضاعفًا  العمل  فيكون  الربعينية  الزيارة  ف  أما   املحافظة، 
والتي  وخارجها  الزائرين  مدينة  داخل  الصحية  املفارز  خلل 
بالتنسيق مع دائريت صحة حمافظة كربلء والبرصة بتوفري  تعمل 
فضًل  نحتاجها  التي  الطبية  واملستلزمات  والعلجات  الدوية 
اجلنسني  كل  من  املتطوعني  من  املتخصصة  الطبية  الكوادر  عن 

خلل فرتة الزيارة«.
للرجال  ط��وارئ  عل  املركز  »يتوي  حديثه،  حمسن  ويكمل 
طبي  كادر  خلل  من  السنان  علج  ذلك  ف  بم  للنساء  وأخر  
التي  املستعصية  ال���االت  بعض  بنقل  ون��ق��وم  متخصص، 
تستوجب النقل ال مستشفيات أخرى وخاصة حاالت الوالدة، 
وعل الرغم من كثرة أعداد الزائرين واإلزدحامات نقوم بنقلها 
ال مستشفى النسائي والتوليد إلجراء اللزم«، مضيفًا ان »عمل 
عام  بشكل  الزائرين  مدينة  بعمل  أسوة  يكون  الصحي  املركز 
عام،  بعد  وعامًا  يوم  بعد  يومًا  مستمر  بتزايد  تكون  والع��داد 
يقارب )2000  ما  املركز  الزيارة يستقبل  ففي اليام الول من 
خلل  مريض(   5000( من  أكثر  استقبال  ال  وصواًل  مريض( 

اليوم الخري من الزيارة املباركة، حيث تصل ذروهتا«.
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)300( مبلغة في ميدان التبليغ المقدس 
لنشر  الوعي والثقافة الدينية

جهود استثنائية لشعبة التبليغ النسوي خالل األربعينية..

تقرير/ خديجة أحمد 

إنطالق���ًا من الواج���ب الديني المقدس، واس���تجابة 
لدع���وة اإلمام الصادق )عليه الس���الم( في إحياء أمر 
الدين، والدع���وة إليه؛ بادرت ش���عبة التبليغ الديني 
النسوي في العتبة الحسينية المقدسة خالل زيارة 
األربعين المباركة، بتقديم خدماتها الدينية للنساء 
الزائرات، والتي تّمت عبر )300( مبّلغة دينية، عملن 
بجه���د وجد كبيرين عل���ى توجيه وإرش���اد الزائرات 
الوافدات لزيارة س���يد الش���هداء )عليه السالم( في 

أربعينيته المباركة. 
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ل� )الحرار(:  املطريي  الشيخ عيل  الشعبة، فضيلة  وقال مسؤول 
لعام  املباركة  الربعني  لزيارة  متكاملة  »الشعبة وضعت خطة  ان 
1441ه�، ومتثلت بتوزيع )300( مبلغة من )املنتسبات، املبلغات 
ومنطقة       املطهر  الرم  حائر  ف  املتطوعات(  الشعبة،  ف  الثابتات 
الزائرين  مدن  وف  اخلارجية  والعوارض  الرشيفني   الرمني  بني 
الثلث التابعة للعتبة السينية، وبعض املناطق التي تتواجد فيها 
اإلمام  ابن  والقاسم  الرياحي  كالر  الصالني   االولياء  مقامات 
الكاظم ومقام عون )رضوان الل تعال عليهم(، اضافة ال بعض 
الديني  الوعي  ورفع  الزائرات  النساء  لتثقيف  السينية،  املواكب 
لدين«. وأضاف املطريي أن »عمل املبلغة كان بمثابرة وإخلص 
بعد  وتضاعف  تنّوع  وق��د  ال��زائ��رات،  بشهادة  النظري  منقطع 
االشرتاك بالربنامج اخلاص بالوزة العلمية ف النجف الشف 
)عليه  الشهداء  سيد  لزيارة  الوافدة  املليونية  للحشود  خدمًة 
السلم(«.  وتابع حديثه أن »عمل املبلغات متّثل بإعطاء وتقديم 
فضًل  الرشعية،  واالستفتاءات  والفقهية  الخلقية  املحارضات 
عن إقامة جمالس العزاء واستضافة اخلطيبات السينيات، وتنظيم 
صفوف صلة اجلمعة مع تعليم أحكامها للزائرات والتي يرافقها 

تعليم الوضوء والقراءة الصحيحة للسور القرآنية«.
الائر  التبليغية  اخلدمات  تتجاوز  »لكي  أنه  إل  املطريي  ولفت 
املطهر؛  السيني  الرم  داخل  الزائرات  من  وتصل لكرب شية 
فقد استحدثت الشعبة نشاط )املبلغة الدوارة( واملتمثل ف التبليغ 
بعض  إل  وارشادهن  الزائرات  وتوجيه  الصحن  داخل  امليداين 
واحرتام  الزيارة  وآداب  بالجاب  كاالهتمم  الواجبة،  التكاليف 

املكان والزمان، فضًل عن اإلجابة عل السئلة الرشعية  قدسية 
التعليم  »وحدة  أن  إل  فضيلته  وأشار  الزائرات«.  تطرحها  التي 
باب  حائر  ف  قرآنية  حمافل  بعقد  قامت  للشعبة  التابعة  القرآين 
الرجاء وإهداء ثوابا للشهداء البرار، كم بادرت الوزة العلمية 
ف النجف الشف ال اقامة  مرشوع )املحطات القرآنية( والذي 
للقرآن  الصحيحة  القراءة  الكريمت  الزائرات  تعليم  ف  متثل 
الكريم، والرتكيز عل سوريت الفاحتة والتوحيد، والذكار الواجبة 
القرآنية )60( حمطًة  املحطات  بلغ عدد  الصلة وغريها، وقد  ف 

و)71( معلمًة متخّصصة«.
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شغف العمل وشرف الخدمة جمعهم..

مالكات طبية بمختلف االختصاصات والجنسيات 

تسابقت لتقديم خدماتها االنسانية لزوار االربعين

ان التسابق الخدمي واالنساني الذي ينثره محبو اهل البيت )عليهم السالم( في كل عام خالل 
زيارة االربعين اصبح شيئا غير مألوف، فما يقدمه العاشقون لبعضهم البعض ما هو اال رسالة 

انسانية تهدف الى تجسيد المبادئ االسالمية الحقة، حتى نجد ماليين المحبين من جميع أصقاع 
العالم يتوافدون الى مدينة االحرار إلحياء مراسيم زيارة أربعين االمام الحسين )عليه السالم(، 

مما يتطلب جهودا أمنية وخدمية وطبية كبيرة من العتبات المقدسة والدوائر والمؤسسات 
الحكومية إلظهار هذه المناسبة المهمة بالشكل الذي يليق بصاحب المصيبة العظمى                                                                                                

.

تقرير: حسنين الزكروطي / تصوير: محمد القرعاوي

العطاء الحسيني
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املناسبة العظيمة،  والن اجلانب الصحي له امهية كبرية ف هذه 
فقد استنفرت املفرزة الطبية ف العتبة السينية املقدسة بالتعاون 
استقطبت  كم  الطبية،  طاقاهتا  كامل  كربلء  صحة  دائ��رة  مع 
ولكل  واجلنسيات  االخ��ت��ص��اص��ات  بمختلف  متطوعني 
مجيعها  جمهزة  طبية  مفرزة   )16( من  اكثر  وفتحت  اجلنسني، 
بكافة املستلزمات والجهزة واالدوية الطبية، يانبهم فريق من 
بأرسع  املفرزة  وال  من  الاالت  لنقل  النقالة(  )محلة  املسعفني 
وقت ممكن، فضل عن املشاركة الفعالة من قبل مستشفى اإلمام 
سفري  ومستشفى  التخصيص،  السلم(  )عليه  العابدين  زين 
االمام السني )عليه السلم(، من خلل فتح مفارز طبية إضافة 
كانت  فيم  الطبية،  والكوادر  بالدوية  وجتهيزها  مراكزها  ال 
املناسبة  هذه  ف  حصة  واملثنى  والرصافة  البرصة  صحة  لدوائر 

من خلل تغطية مدن الزائرين الثلث طبيا طيلة فرتة الزيارة.
زيارة  ف  الطبي  اجلانب  عل  الضوء  »االح��رار«  جملة  وسلطت 
وأجرى  ال��زي��ارة،  فرتة  طيلة  الزائرين  إزاء  ودوره  االربعني 
مسؤول  الشمري«  جليل  »امحد  مع  اوهلا  كان  لقاءات  جمموعة 
املفرزة الطبية ف العتبة السينية املقدسة، والذي قال: »اعتادت 
املفرزة الطبية ف العتبة السينية املقدسة بالتنسيق مع دائرة صحة 
زيارة  باستقبال  وخاصة  متكاملة  خطة  بوضع  املقدسة  كربلء 
ملكاهتا  مجيع  الطبية  املفرزة  تستنفر  حيث  املليونية،  االربعني 
)عليه  السني  االم��ام  حرم  من  القريبة  الرئيسة  املحاور  عل 
استثمر  عن  فضل  الرشيف،  الصحن  داخل  كذلك  السلم(، 
دولة  من  االمحر  اهللل  منظمة  ف  االخوة  مع  املوجود  التنسيق 

إيران لنصب مفارز طبية قرب الصحن الرشيف«.
مشريا ال ان »هذه السنة قد متيزت بأن وزارة الصحة وبالتنسيق 
مع العتبتني املقدستني قد وضعت خطة متكاملة لزيارة االربعني 
عل  املحافظات  ف  العامة  الصحة  مديريات  بعض  توزيع  عرب 
مدن الزائرين الثلث                 التابعة ال العتبة السينية املقدسة، 
الزائرين  السلم(  )عليه  السني  االمام  مدينة  اصبحت  بحيث 
صحة  دائ��رة  مسؤولية  من  اللة(  )كربلء�  طريق  ف  الواقعة 

احمد جليل الشمري
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الواقعة  للزائرين  السلم(  )عليه  االوصياء  سيد  ومدينة  البرصة، 
ف طريق )كربلء � بغداد( من مسؤولية دائرة صحة الرصافة، فيم 
كانت مدينة االمام السن املجتبى )عليه السلم( للزائرين الواقعة 

ف طريق )كربلء � النجف( من مسؤولية دائرة صحة املثنى«.
الرشيف  الصحن  داخل  طبية  مفرزة   )11( توفري 

طيلة فرتة الزيارة
من  االخرية  االيام  ف  الزخم  ارتفاع  »بسبب  الشمري:  وأضاف 
طبية  مفرزة  وضع  عل  عملنا  الرشيف  الصحن  داخل  الزيارة 
املفرزة  ال  تضاف  الشريازية(  )قاعة  اخلطابة  معهد  ف  للرجال 
مصغرة(  )مستشفى  ومفرزة  الكرامة،  باب  ف  املوجودة  الدائمية 
تابعة ملستشفى االمام زين العابدين )عليه السلم( داخل رسداب 
للعمليات،  وصاالت  الطبية  االجهزة   بكافة  جمهزة  القبلة  باب 
وثمن مفارز من جهة النساء تضاف ال املفرزة الطبية الدائمية من 

جهة باب الرجاء«.
منوها عن »عدد املفارز التي وفرهتا العتبة السينية املقدسة خلل 
 )19( هلا  يضاف  طبية،  مفرزة   )16( ال  وصل  بانه  الزيارة  فرتة 
والرصافة  واملثنى  البرصة  من  الصحة  لوزارة  تابعة  طبية  مفرزة 
إضافة ال القوة الساندة من )البحرين، وتنزانيا(، ومفرزة اإلمامية 
اهلند،  باكستان،  امريكا،  لندن،  )هولندا،  من:  كوادر  تضم  التي 

موزعة  طبية  مفرزة   )35( الكيل  املفارز  عدد  ليكون  وغريها(، 
داخل وخارج املدينة«.

)11( جنسية خمتلقة قّدمت خدماهتا الطبية للزائرين
االجانب،  املتطوعني  مع  التنسيق  با  يتم  التي  اآللية  وح��ول 
الشمري:  قال  اخلدمة،  هذه  ف  التطوع  تشرتط  التي  والضوابط 
»يتم االطلع عل )السرية الذاتية( لكل مقدم عل خدمة التطوع 
العراق او خارجه من قبل جلنة خمتصة وضعتها  سواء من داخل 
العتبة السينية بالتنسيق مع دائرة صحة كربلء، وبعد استحصال 
نوع  حسب  الطبية  املفارز  عل  وتوزيعهم  ادراجهم  يتم  املوافقة 
الدول  عدد  بلغ  العام  هذا  وف  املتطوع،  واختصاص  املفرزة 
الطبية )11( جنسية،  باملفارز  اخلاصة  التطوع  املشاركة ف خدمة 
والسعودية  والبحرين  وباكستان  واهلند  وتنزانيا  )اسرتاليا  من 
والكويت ولبنان وايران وسوريا(، واملتطوعون من داخل العراق، 
يضاف هلم االخوة املتطوعون )محلة النقالة( من مجيع املحافظات 

العراقية والبالغ عددهم )150( متطوعا«.
باسم  املتحدثة  الشهرستاين«  محيد  »ارساء  مع  الثاين  اللقاء  وكان 
املفارز الطبية النسوية ف الصحن السيني الرشيف والتي قالت: » 
بسبب الزخم الذي يصل ف الصحن السيني الرشيف وحتديدا 
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اكثر  توفري  االختناق عملنا عل  لاالت  ودرءًا  النساء،  من جهة 
من  املوجودة  الدائمية  النسوية  للمفرزة  تضاف  طبية  مفرزة  من 
املفارز داخل الرم املطهر عل  الكرامة، فوزعت هذه  جهة باب 
فتواجدت  موجودة،  نقطة  بأقرب  الالة  معاجلة  نستطيع  نحو 
مفرزة قرب الراس الرشيف واخرى من جهة سيدنا  عيل االكرب، 
تقابلها ف  والثانية  املجاب  ابراهيم  السيد  االول قرب  ومفرزتان 
نفس املوقع اضافة ال مفرزة من جهة باب الجة، وهذه املفارز 
جهزت مجيعها بالدوية والكوادر الطبية والتمريضية املتخصصة«.
طبية  ك��وادر  النسوية  املفرزة  »متلك  الشهرستاين:  واض��اف��ت  
بمختلف االختصاصات، وهناك الكثري من املتطوعات من دول 
)سوريا وايران والسعودية وباكستان والبحرين(، اضافة ال اهلند 
وكذلك من داخل العراق، وهؤالء املتطوعات  يعملن عل مدار 

الساعة خلل فرتة الزيارة«.
وعن مستشفى االمام زين العابدين )عليه السلم( وما قدمته طيلة 
فرتة الزيارة حتدث »مصطفى املوسوي« مسؤول إعلم املستشفى 
قائل: »بتوجيه من سمحة املتويل الرشعي للعتبة السينية املقدسة 
باشت  السلم(  )عليه  السني  االمام  اربعني  زيارة  بخصوص 
هلذه  االول  الوهلة   ومنذ  العابدين  زين  االمام  مستشفى  كوادر 
حدوث  حالة  ف  الزائرين  الستقبال  بالتهيئة  املباركة  الزيارة 

الطبية  كوادرها  مجيع  املستشفى  استنفرت  وقد  مرضية،  حالة 
امحد  شارع  ف  الرئيس  موقعها  عرب  سواء  واخلدمية  والتمريضية 
الوائيل او من خلل املستشفى املصغرة املتواجدة داخل رسداب 

باب القبلة واملفرزة الطبية ف طريق )النجف � كربلء(«.
داخل  املوجودة  املصغرة(  )املستشفى  الطبية  املفرزة  »ان  وتابع: 
من  لقربا  نظرا  االهم  الطبية  الوسيلة  تعد  القبلة  باب  رسداب 
الزائرين اوال كذلك الحتوائها عل مجيع االجهزة واملعدات التي 
ان حتدث  يمكن  التي  املرضية  الاالت  معاجلة مجيع  تساعد عل 

خلل اداء الزيارة ال سمح الل«.
للمستشفى  خصصت  التي  املساحة  ان  »ال  املوسوي:  واش��ارة 
للرجال  قسمني  ال  هندسيا  ج��زأت  وقد  )400م2(،  وصلت 
خاص  دخ��ول(  او  )خ��روج  مدخل  منها  جزء  ولكل  والنساء 
للعمليات  وغرفتني  رئوي(  )قلبي  لإلنعاش  غرفتني  وضم  به، 
الصغرى وخمتربا كامل ال جراء الفحوصات اخلاصة باإلسعافات 
االولية اضافة ال احتوائه عل غرفة لألشعة واجراء الفحوصات 
اخلاصة  البسيطة  واالجهزة  السونار،  وجهاز  بالكسور  اخلاصة 
بالفحص القلبي والسكر والتنفس وغريها، كم حتتوي عل )35( 

رسير رقود، وعيادتني لألطباء واحدة للنساء واخرى للرجال«.

مصطفى الموسوي
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لتقديم  ويدفعهم  احلسني  حب  جيمعهم  متطوعون 
اخلدمات الطبية

من جانبه حتدث الربفيسور بروز ديفر  مسؤول الكوادر االيرانية: 
لتقديم  املقدسة  كربلء  مدينة  ال  نأيت  ونحن  أعوام  تسعة  »منذ 
السينية  العتبة  ف  الطبية  املفرزة  مع  بالتعاون  السينية  اخلدمة 
ثلث  وبعد  اي��ام،  عرشة  وملدة  االربعني،  زي��ارة  خلل  املقدسة 
بجلب  تكفلنا  املقدسة  السينية  العتبة  مع  العمل  من  سنوات 
اكثر من )350( متطوعا بمختلف االختصاصات الطبية، وبذه 

الطريقة نعمل كل عام«.
واضاف ديفر: »من دواعي الفخر واالعتزاز ان نكون جزءا ممن 
ال  وبالقيقة  السلم(،  )عليه  السني  الل  عبد  ايب  زوار  يدمون 

اثناء علج  تنتابنا  التي  والسعادة  الراحة  كمية  ان نوصف  يمكن 
الزوار، كون هذه اخلدمة بمثل الفرصة التي منحك إياه الل ويب 
استغلهلا بأفضل عمل ممكن، نسأل  الباري القدير ان يوفقنا خلدمة 

الزوار وان يرزقنا املشاركة ف هذه اخلدمة ف السنة القادمة«.
السيني  الصحن  ف  املوجودة  الطبية  املفارز  ف  جتوالنا  وخلل 
الرشيف لفت انتباهنا الدكتور »عيل رضا نقوي«، - )اختصاص 
باطنية وقلبية واحد املتطوعني من دولة باكستان(، والشغف الكبري 
الذي يمتلكُه اثناء التعامل مع الاالت املرضية التي تصل املفرزة، 
حرصنا عل التواصل معه ملعرفة الرس وراء هذا الشغف؟، ورغم 
ان لقاءنا به كان قصريا اللتزامه بواجبه السيني، فقد قال: »رغم 
نشعر  ال  اننا  اال  الزائرين  مساعدة  ف  اليوم  مدار  عل  نعمل  اننا 
املستشفى؛  الوظيفي ف  العمل  االرهاق كم يدث ف  او  بالتعب 

البرفيسور بهروز ديفر
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االسرتاحة  وقت  يرفضون  واملمرضني  االطباء  جتد  العكس  بل 
اخرى،  لساعات  العمل  ف  ويستمرون  »وجبة«  لكل  املخصص 
ان  لوجدنا  االيام  هذه  ف  العمل  وحبَّ  الشغف  هذا  حللنا  ولو 
والافز  الدافع  ويعطينا  يساعدنا  من  هو  السلم(  )عليه  السني 

لعلج زواره«.
شعور  »لديه  قال:  التطوعي  العمل  تقديم  اثناء  مشاعره  وعن 
انه  عل  ُيفرس  الشعور  هذا  ولعل  العمل  تأدية  اثناء  وكبري  مجيل 
فخر وامتنان، االول كوننا نساهم ولو بشكل بسيط ف علجات 
الزوار وهذا يشعرنا بالفخر، والثاين االمتنان للباري )عز وجل( 
الذي وفقنا ف ان نكون ضمن املشاركني ف اخلدمة للسنة الرابعة 

عل التوايل«.

مستشفى  إلدارة  املجدولة  االحصاءات  ان  ال  االش��ارة  وجتدر 
سفري االمام السني )عليه السلم( من يوم )10 � 20( من شهر 
صفر اخلري، كان عدد املستفيدين من خدمات املستشفى واملفارز 
بلغ  لعام )1441ه�(  هلذا  االربعني  زيارة  طيلة  هلا  التابعة  الطبية 
و)16(  الطوارئ  غرفة  عل  موزعني  مراجعني،   )264.209(

مفرزة طبية وغرفة عمليات وسونار واشعة خمترب واستشارية، فيم 
بلَغ عدد املستفيدين من خدمات مستشفى االمام زين العابدين 
)عليه السلم( ف فروعها الثلثة )املستشفى الرئيس ة، املستشفى 
امليداين، املفرزة الطبية( خلل فرتة )10� 20( من شهر صفر اخلري 

ال )44.536( مراجعني.

 الدكتور  علي رضا نقوي
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»رسائل االربعين العالمية«
مؤتمر نسوي يحتضنه العراق و ايران

وتناولت البحوث أمهية زيارة االربعني ف نرش الثقافات املتعددة 
منها ثقافة التعاون وااليثار والتضحية والشهادة وأمهية دور املرأة 
خاصة  شعرية  جلسة  املؤمتر  وتضمن  كم  االربعينية..  الزيارة  ف 

بمشاركات نسوية من العراق وايران..
الثقافية  اللجنة  مسؤولة  افتخاري(  )الله  الدكتورة  وأضافت 
هذه  من  االس��اس  »اهل��دف  اي��ران  ف  االرب��ع��ني  ملركز  النسوية 
الثقافة  وبث  العامل  ف  االربعني  شعائر  تعظيم  هو  النشاطات 
االربعينية من خلل اقامة املؤمترات النسوية.. وف هذا العام محل 

اقيم  والذي  العاملية(  االربعني  )رسائل  عنوان:  النسوي  املؤمتر 
االمام  حرم  ف  اقيم  كم  الرام،  حمرم  شهر  ناية  مشهد  مدينة  ف 
باحثات  بمشاركة  االشف  والنجف  السلم(  )عليه  السني 
حول  البحوث  تقديم  أهدافه  وم��ن  وح��وزوي��ات  اكاديميات 
التدفق  املرأة واالرسة ف استمرارية  مواضيع متعددة منها: )دور 
املرتبطة  اهلامة  املواضيع  من  ذلك  وغري  االربعني(،  ف  املليوين 
بالزيارة االربعينية.. كم اقيمت اول امسية شعرية نسوية بمشاركة 
شاعرات من البلدين.. وملعاونية شؤون املرأة برنامج مهم حول 

أقامت اللجنة الثقافية النسوية لمركز االربعين في 
الجمهورية االسالمية االيرانية بالتعاون مع مركز الحوراء 

زينب )عليها السالم( مؤتمرا نسويا عن زيارة االربعين 
المباركة..

وبينت المهندسة )سارة محمد( مسؤولة مركز الحوراء 
زينب )عليها السالم( : »تضمن المؤتمر ثالث جلسات 
بحثية مقسمة على يومين بمشاركة باحثات ألكثر 

من عشر جامعات عراقية وايرانية وسط حضور االخوات 
المستفيدات من البلدين وكذلك من لبنان والسعودية«.
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بث ثقافة الشهادة والتضحية وااليثار والثقافة القرآنية ف االوساط 
الثقافية التوسع واالستمرار لتصل  النسوية.. ونأمل هلذه الربامج 

ال اكرب عدد من النساء ممن مجعهن حب السني )عليه السلم(«.
وف سياٍق متصل بينت صاحبت البحث املوسوم »الدور االجتمعي 
االربعينية  الزيارة   – السينية  القضية  تصوير  ف  السنة  للقدوة 
اجلامعة  ف  التدريسية  املوسوي(  )ابتسام  الدكتورة  انموذجًا-« 
املستنرصية: »ان رؤية الطفل لوالديه أو من حوله يتسابقون بتقديم 
خلل  من  الطفل  لدى  ايابيا  انطباعًا  يرتك  ذلك  فان  اخلدمات 
التعلم بالتقليد واملحاكاة وف استبيان تم اجراؤه عل )200( خادم 
وزائر من خمتلف البلدان وجدنا ان النسبة العظمى منهم تتلشى 
بالقضية  والتعلق  االربعينية  بالزيارة  االيمن  عمق  امام  متاعبهم 
السينية، ونسبة مساوية أيضًا كان رأيا ان شخصية الطفل تكون 
اقوى وأصلب فيم اذا شارك ف خدمة زائري االمام السني عليه 
السلم فان ذلك ينّمي ف داخله الشعور باملسؤولية وحب التعاون 

وااليثار والعطاء اللمتناهي«.
جلامعة  العلمية  اهليئة  عضو  خزعيل(  انسية  )السيدة  وأوضحت 
دواعي  »من  قائلة:  الشعرية  االمسية  تفاصيل  طهران  ف  الزهراء 
اعتزازنا ان تقام اول امسية شعرية نسوية خاصة بالزيارة االربعينية 
ف حرم االمام السني عليه السلم وبمشاركة شاعرات من ايران 

والعراق«، منوهة انه »ال يفى عل اجلميع ما للشعر من أمهية بالغة 
ودور كبري ف استنهاض اهلمم وتثبيت القيم وما للراجيز الشعرية 
وكيف  الطف،  واقعة  ختليد  ف  كبري  دور  من  عاشوراء  واقعة  ف 
استخدم الشعراء املعارصون مواهبهم الشعرية ف نرش ما جرى ف 
الطف وبعده بقصائد مؤثرة جدًا؟.. كل ذلك دعانا ال عقد هذه 
النوع االديب ف ختليد  استخدام هذا  الشعرية للحث عل  االمسية 

ونرش الثقافة االربعينية«.
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صرح سياحي تنافس في تقديم خدماته المتعددة 
طيلة زيارة االربعين المباركة

مدينة االمام الحسن المجتبى

تقرير: ضياء األسدي / تصوير: احمد القريشي 

تنافست مدينة االمام الحسن المجتبى )عليه السالم( الواقعة في طريق )كربالء - النجف(، 
بتقديم خدماتها طيلة زيارة اربعينية االمام الحسين )عليه السالم( لهذا العام 1441ه�، وقد 

استنفرت إدارتها ومالكاتها االمنية والخدمية لتقديم العديد من الخدمات للزائرين بل االفضل، 
لزائري مدينة كربالء من كل حدب وصوب قادمين الى معشوقهم االسمى ابي االحرار وأخيه ابي 

الفضل العباس )عليهما السالم(، ومعزين بهذه الذكرى االليمة وزيرة إعالم الثورة الحسينية ام 
المصائب السيدة زينب )عليها السالم( في ذكرى رد الرؤوس الى الحفر وهي ذكرى العشرين 

من شهر صفر.

العطاء الحسيني

a
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وتواجدت جملة الحرار ف املدينة ليام عدة لتسلط الضوء عل 
والتي  بالبنان،  الزائرون  اليها  أشار  التي  اجللية  اخلدمات  متنوع 
قد تعددت ال اكثر من جانب خدمي وثقاف، كم اجرت املجلة 
العميدي«  »هشام  السيد  مع  اوهلا  كان  صحفية  لقاءات  سلسلة 
مدير املدينة� الذي حدثنا قائًل: »االستعدادات كانت مبكرة وان 
مدينة االمام السن )عليه السلم( للزائرين كونا تقع عل طريق 
)كربلء – النجف( وهذا املحور من املحاور املهمة ملرور الزائرين 
هلذه  توزعت  واالستعدادات  االجانب،  الزائرين  وخصوصًا 
السنة عل جانبني خدمي وثقاف واالستعدادات الثقافية متت عن 
للمشاركة ف هذه  العلمية  املراكز واملجمعات  طريق دعوة مجيع 
الزيارة فمن االمور الثقافية والدينية كانت هي التوجيه والتبليغ 

اعلم  مع  بالتنسيق  قمنا  كم  اجلمعة  صلة  ال  باإلضافة  الديني 
هيئة الشد الشعبي باستدعاء فنانني إلقامة معرض للرسم الر 
بمشاركة )13( فنانا لرسم لوحة مكتوب عليه )لبيك يا حسني( 
وفوقه صورة للطف فيها شهداء ركضة طويريج هلذا العام تكريًم 
لرواحهم بارتفاع ثلثة أمتار وطول )26( مرتا، وكذلك وجود 
مركز فجر عاشوراء للسيد سامي البدري الذي احتوى عل كتب 

عن الظهور وكتب عقائدية وبجانبني نسوي ورجال«. 
النشاطات  لقسم  مشاركة  هناك  كانت  »كم  العميدي:  وتابع 
بالمر  السلم(  )عليه  السني  لإلمام  معاهدة  لتوقيع  الثقافية 
ثقافية  ومشاركات  الغيبة   وعدم  بالجاب  ولللتزام  باملعروف 

قدمها مركز رعاية الشباب ملعاجلة مشاكل«.

السيد هشام العميدي 
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له  االستعداد  تم  فقد  اخلدمي  اجلانب  »اما  العميدي:  واض��اف 
قمنا بنصب خيم اضافية واستحداث  مبكرًا، كم  كل عام حيث 
فندق  وهناك  اضافية  وقاعة  غرفة   )20( بناء  وتم  اضافية  اماكن 
سيكتمل ف السنة القادمة ان شاء الل كون املدينة استقبلت زائرين 
كثريين واعداد املبيت تراوحت بني )8-10( االف زائر ف الليلة 
بطانية  الف  اكثر من )30(  توفري  الواحدة وجاء ذلك عن طريق 
املخازن، وهدفنا  تم سحبها من قسم  و حوايل )2000( سجادة 
وفرنا  كم  الزائرين  من  ممكن  عدد  اكرب  استيعاب  مدينة  ك��إدارة 
ضمن اجلانب اخلدمي خيمة لغسل وكوي امللبس عل مدار اليوم 
الزائرين وجانب  واحذية وعربات  تصليح حقائب  ال  باإلضافة 
اخر وهو مشاركة قسم حفظ النظام )شعبة العطور( باستحداث 
خيمة خارجية يتم فيها توزيع عطر يشبه عطر حرم االمام السني 

)عليه السلم( يدى للزائرين الكرام«.
كثرية  هي  العام  هذا  للزائرين  قدمت  التي  »االع��مل  ان:  وبنّي 
بافتتاح خيمتني احدامها  بالتنسيق  واضافة ال ما ذكر فكان هناك 
لدائرة صحة السموة واخرى لطبابة الشد الشعبي واهللل االمحر 
فيها قرابة  العتبة السينية عمل  الطبية ف  الشؤون  االيراين وقسم 

حوايل  عل  احتوى  متكامل  بمستشفى  عملوا  شخص  ال�)200( 
الاالت  بعض  حيث  املدينة  مقرها  يكون  اسعاف  سيارة   )40(

فتتم  االزدحام  بسبب  كربلء؛  ف  السيني  املستشفى  ال  تنقل  ال 
سونار  فيها  يوجد  حيث  الزائرين  مدينة  مستشفى  ف  املعاجلة 
وانعاش وصالة عمليات وهذا املستشفى لل المد متكامل حيث 
كان لدينا ف العام املايض حالتا والدة ف مدينة الزائرين حيث لدينا 

كادر طبي متكامل وخفف الضغط عن دائرة صحة كربلء«.
موضحًا بالقول: »بالنسبة لألخوة املتطوعني الذين بلغ جمموعهم 
تنسيق مسبق معهم،  لدينا  فكان  متطوعا،  الكيل حوايل )1075( 
كذلك  شخصا   )250( وعددهم  السموة  مدينة  من  منهم  فقسم 
طلبة  من  وهم  بابل  حمافظة  من  وهم  ال��وارث  كشافة  متطوعو 
 )50( ال  باإلضافة  مثقفون  شباب  وهم  واالعدادية  الكليات 
طباخ من حمافظة البرصة و )50( امرأة متطوعة من حمافظة البرصة 
وكذلك وجود )25( مبلغة تابعة للعتبة السينية املقدسة«، مشريًا 
قبل  من  يوم  كل  توزيعه  يتم  استبيان  بإعداد  نقوم  عام  كل  »ف 
متطوعني يم االمور االمنية واجلوانب اخلدمية والثقافية وجانب 
املبيت واالطعام واجلانب الصحي فيكون تقييم من قبل الزائر كي 
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نطلع عل السلبيات واملقرتحات ونطّور عملنا ف السنة القادمة، 
للمفقودين  مركز  عل  احتوت  خيمة  املدينة  ادارة  وف��رت  كم 
)عليه  السن  االمام  مدينة  بعد  بسبب  الفتا  جمانية«،  واتصاالت 
اغلبية  للزائرين بحوايل 17 كم عن مدينة كربلء فرتى  السلم( 
ثم  واالسرتاحة  الزائرين  مدينة  ف  مبيت  هناك  يكون  الزائرين 
الزائرين  وف��ود  استقبلت  وكم  التايل  اليوم  ف  باملسري  املباشة 
ايران ولبنان  الدول من  وخصوصًا االجانب يوميًا  ومن خمتلف 
بمدينة  متر  وهي  خمتلفة  دول  من  اجانب  وزائرين  اخلليج  ودول 
مطار  لوجود  تبعًا  وهذا  للزائرين  السلم(  )عليه  السن  االمام 

النجف االشف الدويل«.
منوهًا: »ان تقديم وجبات الطعام ابتدأ من يوم )4( صفر واعداد 

وجبات الطعام تزايدت مع ازدياد اعداد الزائرين«.

شعبة  مسؤول  فضالة  ف��ارس  ال��اج  مع  فكان  الثاين  اللقاء  اما 
يوم  من  االستعدادات  »ب��دأت  قائًل:  حتدث  الذي  الترشيفات 
تستقبل  للزائرين  السن  االم��ام  مدينة  ولن  اخلري  صفر   )1(

اعدادا  كبرية من الزائرين ف االربعينية فيتم نصب خميمت اضافية 
حوايل )14( خميم اضاف الحتواء اكرب عدد من الزائرين وان عدد 
اضافة  للخدمات  منتسبا   )84( بلغ  اخلدمية  الشعبة  ف  املنتسبني 
واستقبلنا  كم  الصحية  املجاميع  ف  للخدمات  منتسبا   )14( ال 
)150( متطوعا وهم متدربني وفيهم من لديه القدرة عل تقديم 

لدينا )14( منتسبة عملهن  النساء  اما عمل  االسعافات االولية، 
التفتيش وخدمات املسجد اضافة ال عمل املبلغات لتنظيم حركة 
يوم  منذ  االن��ذار  دخلت  »الكوادر  ان  مبينًا  الزائرات«،  االخوة 
بالتوافد  بدأت  التي  للزائرين  الكبرية  لألعداد  وذلك  صفر   )7(

للمدينة«.

الحاج فارس فضالة
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شعبة  مسؤول  عريبي  فرمان  قحطان  مع  كانت  الثالثة  املحطة 
املضيف ف مدينة االمام السن املجتبى )عليه السلم( للزائرين 
وحتدث قائًل: »املضيف قدم ثلث وجبات اساسية باإلضافة ال 
ووجبات  والعصائر  اللويات  تتضمن  والتي  املتفرقة  الوجبات 
خفيفة اخرى، وابتدأ العمل بتقديم حوايل )2000( وجبة يوميًا 
ووصل العدد ال يوم )15( صفر حوايل )14( الف وجبة وهذا 
ان كادر املضيف  الوجبات االخرى،   ال  باإلضافة  للغداء فقط 
من   )200( حوايل  متطوعون  ولدينا   )15( حوايل  املنتسبني  من 
متطوعا  البرصة حوايل )25(  اهايل  من  ولدينا طباخون  السموة 
ويوما بعد يوم نبدأ بزيادة عدد الوجبات املقدمة لغاية انتهاء زيارة 
االربعني واضافة ال ذلك نحن نقدم الليب واللويات والعمل 
الوجبات  نتابع  ان  عل  وحرصنا  كم  الزيارة  انتهاء  لغاية  استمر 

املقدمة متابعة يوميًا«.
وحرصت جملة االحرار خلل تواجدها عل  تسليط الضوء بشكل 
اوسع واجرت املزيد من اللقاءات وحيث التقت الشيخ »حيدر 
اليل« مسؤول شعبة اإلفتاء الرشعي ف العتبة السينية املقدسة 
النجف  ف  العلمية  الوزة  مرشوع  »ضمن  قائًل:  حدثنا  الذي 
يا  طريق  عل  املبلغني  من  ممكن  عدد  اكرب  انتشار  هو  االشف 
حسني بمختلف املحاور ف املناسبات الدينية الكربى وخصوصًا 

ف زيارة االربعني عن طريق نرش طلبة الوزة العلمية من الفضلء 
يسلكه  ال��ذي  الطريق  طول  عل  حمطات  شكل  عل  العلميني 
الدينية ف  الشؤون  املقدسة، ونحن كقسم  لزيارة كربلء  املشاية 
العتبة السينية املقدسة برفقة مسؤول القسم نتفقد هذه املحطات 
وما  عملهم  عل  ونطلع  املشكلت  ونتدارس  معهم  ونتباحث 
الذي  املرشوع  الثمرة من هذا  المد  العمل، ولل  ثمرة هذا  هي 
والوضوء  بالطهارة  اخلاصة  الرشعية  االسئلة  عل  االجابة  يوفر 
والصلة وما يتعلق بذلك وايضًا ما يتعلق برد الشبهات وامللحظ 
الفارسية  باللغة  ييبون  ايرانيون  اخوة  لدينا  املعميني  االخوة  ان 
وعندنا باللغة الرتكية وايضًا بلغة اآلردو واللغة االنكليزية واللغة 
الفرنسية حيث ييبون عن االسئلة الرشعية ورد الشبهات، ايضًا 
هذه  لوال  يعني  املسلمني  ثغور  من  ثغرا  تعد   املحطات  هذه  ف 
املحطات التي هي  بإشاف الوزة العلمية والفضلء والعتبات 
املقدسة الستغلت هذه املسرية الرشيفة من قبل خطوط وجهات 
خبيثة ومبعوثة ومدروسة ومدعومة من جهات دولية خارجية ال 
تريد اخلري للعراق والعراقيني، حيث يتم الرد عل الشبهات التي 
حتاول  التيارات  وهذه  املنحرفة  التيارات  بعض  قبل  من  تطرح 

كسب عنارص ال صفوفهم الركيكة«. 
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»ف��اه��م  ال��ش��ي��خ  حت���دث  متصل  س��ي��اق  ف 
والتعليم  التبليغ  شعبة  مسؤول  االبراهيمي« 
العلمية  الوزة  انطلق مرشوع  »تم  الديني: 
الرشيفة التبليغي حتت غطاء املرجعية الدينية 
1441ه�،  عام  من  صفر   )7( يوم  ف  العليا 
ال  النص  خان  منطقة  من  املرشوع  وانطلق 
النجف، وكذلك  املقدسة عل طريق  كربلء 
السن  االمام  بنت  شيفة  العلوية  مزار  من 
حمور  من  املقدسة  كربلء  ال  السلم(  )عليه 
السيني  الصحن  وك��ذل��ك  ب��اب��ل،  طريق 

الرشيف وهم ف نفري عام«.
العمل  هذا  ف  »شارك  االبراهيمي:  واضاف 
من  امتدوا  ومبلغة  مبلغ    )4500( قرابة 
الفاو ال كربلء املقدسة وف مجيع االجتاهات 

ذلك  ال  باإلضافة  السلم(  )عليه  السني  الل  عبد  ايب  حرم  ال 
بواقع  الرشيف  السيني  الصحن  داخل  الرشعية  االستفتاءات 
الرشيف  السيني  الائر  ف  اجلمعة  صلة  وكذلك  نقاط   )10(

بواقع )16( صلة مجاعة يوميًا باإلضافة ال ذلك حمارضات فقهية 
وعقائدية«، مبينًا اننا حرصنا ف هذه السنة عل نرش مبلغني بكافة 
الزائرين  مدن  ف  متواجدون  وهم  لغات    )7( وحوايل  اللغات 

وكذلك ف الصحن السيني الرشيف«.
ويدثنا ايضًا الشاب »ماهر سليم« احد املنتسبني ف  شعبة الصيانة 
نقدم  ان  بإذنه تعال وهي  نراها موفقة  لنا مشاركة  قائًل: »كانت 
الزائرين  من  كبريا  اقباال  ونلحظ  با  للتربك  للزائرين  العطور 
للتربك بالعطر وهو نفس عطر حرم االمام السني )عليه السلم( 
العتبة  ف  العطور  وحدة  مع  بالتعاون  منتسبني  ثلثة  وكادرنا 

السينية املقدسة«.
اما »علء جواد كاظم« متطوع من اهايل كربلء ومسؤول خيمة 
الغسل والكوي فتحدث: »نقدم خدمات غسل وجتفيف وكوي 
الكريم  للزائر  اقل  او  يتم خلل ساعة  العمل  امللبس وكل هذا 
للمدينة،  الزائرين  وتدفق  حركة  بداية  منذ  العمل  بدأنا  حيث 
مدينة  انشاء  بداية  منذ  العمل  بدأنا  و  املتطوعني  كادر من  ولدينا 
اخلدمات  ونقدم  للزائرين  السلم(  )عليه  املجتبى  السن  االمام 
كل عام عند زيارة االربعني، نحاول تقديم افضل وارسع خدمة 
للزائر ونراعي النظافة والرسعة ف العمل وحتى كوي امللبس«.

فيم حتدث »ماجد حسني الكريطي« احد العاملني ف خيمة صيانة 
قائًل:  العامة  الصيانة  لشعبة  التابعة  واالطفال  املعوقني  عربات 
العربات وتبديل اطارات عربات املعوقني  »فتحنا ورشة لصيانة 
واالطفال وايضًا نجهز عربات للمعوقني وايضًا لدينا ماكنة لام 

العربات، ونلحظ هناك حاجة ماسة هلذه اخلدمة حيث  لصيانة 
العربات واطاراهتا وبالتايل نحن نقدم  الزائرون ال صيانة  يتاج 
ليًل  السابعة  ولغاية  صباحًا  الثامنة  من  نعمل  اخلدمة،  هذه  هلم 

ونستمر بالعمل لغاية انتهاء الزيارة«.

الشيخ فاهم االبراهيمي
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سلسلة خدمات استشارية مقدمة للزائر الكريم..
كانت  املقدسة  السينية  للعتبة  التابع  االرسي  االرش��اد  ملركز 
هناك خدمات كبرية من خلل تواجد عدد من االستشاريات ف 
خمتلف االختصاصات التي هتم الزائر الوافد ال كربلء القداسة 
ابواب  وعند  حسني  يا  طريق  عل  موجودة  خيمة  خلل  ومن 
مدينة االمام السن املجتبى )عليه السلم( وكعادهتا )االحرار(  
حرصت عل  ان تتعرف عل ما تقدمه تلك اخليمة من خدمات 
استشارية  الغانمي(  )زه��راء  االستشاريتني  والتقت  للزائرين 
مركز االرشاد االرسي اختصاص مراهقة، واالستشارية )حنني 
علم  ف  واملتخصصة  املاجستري  شهادة  عل  الاصلة  السناوي( 
الغانمي  الديث  وبدأت  اطفال(،  )استشارية  الرتبوي  النفس 
ما  نقدم  وخدمي  استشاري  كادر  عل  حتتوي  اخليمة  »ان  قائلة: 
من  ارسية  ومشكلت  والنفسية  الصحية  باالستشارات  يتعلق 
و  الكرام  الزائرين  مرور  ونستغل  والطفولة  املراهقة  مشكلت 
نحاول تقديم االستشارات وما حتتاجه العائلة العراقية كم نقدم 
توضيحا  بصورة مبسطة عن عمل مركز االرشاد االرسي وفروعه 
ف املحافظات العراقية ولل المد وجدنا هناك اقباال كبريا  حيث 
كان بشكل  اكرب من فئة املراهقني والشباب وكذلك كبار السن، 
تعمل  املقدسة  السينية  العتبة  ان  للزائرين  توضيح  عل  وعملنا 
اسوة  العراقية  املحافظات  ارشاد ف مجيع  فتح مراكز  يتم  ان  عل 

بمحافظات النجف االشف و بابل والنارصية والسموة«.
وبكل  الزائرين  من  كبريا  اقباال  »نلحظ  الغانمي:  وتابعت 
يسألون  سنوات  ثمن  او  سبع  عمر  االطفال  من  فمثًل  الفئات 
السن  كبار  من  اسئلة  وكذلك  االمتحان  وقلق  االمتحانات  عن 
وكذلك نحل املشكلت الزوجية اذ نقوم بإصلح ذات البني بني 
الزيارة ال االن تم حتويل قرابة )30(  منذ بداية   ً االزواج فمثل 
االستمرار  وسيتم  االرشاد  مركز  ال  وحولناها  استلمناها  حالة 
هناك  وتكون  نتواصل  الل،  شاء  ان  الزيارة  بعد  التواصل  ف 
جلسات ويكون التواصل عن طريق املوبايل او وسائل التواصل 
االجتمعي حيث هناك حاالت من عدة دول خمتلفة ومنها مدينة 
والدنمرك  )السويد  من  ح��االت  ال  اضافة  االيرانية  االه��واز 
وتكون  معهم  سنتواصل  ونحن  والكويت(  ولبنان  والسعودية 

هناك جلسات وحسب املشكلة طبعًا«.
فولدرات  بتوزيع  يقمن  اخليمة  ف  انن  السناوي  حتدثت  فيم 
مع  التعامل  بكيفية  يتعلق  ما  منها  خمتلفة  وبعناوين  متنوعة 
ال  تؤدي  التي  الزوجية  اخللفات  بتفادي  يتعلق  وما  املراهقني 
االنفصال او الطلق ومنها ما يتعلق باجلانب الصحي من المى 
فولدرات  وهناك  الذات  ذات  واص��لح   بالربعني  يتعلق  وما 

تتعلق بمواضيع اخرى متنوعة«.
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ال جانب خيمة مركز االرشاد وفرت ادارة املدينة خيمة اخرى 
تقدم خدمات مهمة جدًا اال وهي خيمة ملركز املفقودين وهي ما 
قال: »عمل  املركز حيث  الشبلوي مسؤول  حتدث عنها خليل 
جهاز  وجود  ال  باإلضافة  باملفقودين  نداء  هو  املفقودين  مركز 
اتصال يؤّمن لنا االتصال بني النجف وكربلء باالتصال بمراكز 
ف  املفقود  اسم  ادخال  يتم  حيث  املوجودة  االخرى  املفقودين 
الاسبة ويعمم عل مراكز املفقودين االخرى، ولدينا عمل اخر 
اهلاتف  ورقم  الطفل  اسم  تتضمن  لألطفال  باجات  توثيق  وهو 
لذويه والعمر واملحافظة حتى يتم االتصال بذويه ف حال ضياع 

الطفل«.
حيث  الاالت  بعض  من  نعاين  »اننا  بالقول:  الشبلوي  وبني 
ان بعض االخوة ال يملون معهم مستمسكًا ما يدعونا  ال ان 
نبذل كل جهدنا إليصاهلم ال ذويم ونحن نحتفظ باملفقود لني 
ايصاله ال ذويه وحيث جتاوزت اعداد املفقودين املسجلني لدى 
مركزنا فقط ليوم )14( صفر، اللف حالة ونحن مستمرون بذا 

العمل واالعداد هذه تزيد مع ازدياد اعداد الزائرين«.
الشد الشعبي يوفر خدمات طبية عل احدى جوانب املدينة..

مل تكتِف االحرار بتسليط الضوء عل تلك اخلدمات التي ذكرت 
سلطت  وكم  اوسع  بصورة  الضوء  وسلطت  كثريًا  جتولت  بل 
واخلدمي  الفكري  اجلانب  ف  اخلدمات  سلسلة  عل  الضوء 
خلل  من  الطبي  اجلانب  عل  ايضًا  الضوء  سلطت  فأنا  للزائر 
الدكتور  مستشفى  مدير  الل«  عبد  الميد  »عبد  السيد  لقاء 
الشهيد ازهر العمري التابعة للحشد الشعبي الذي حتدث قائًل: 
لطبابة الشد  التابعة  العمري   ازهر  الشهيد  الدكتور  »مستشفى 
واسعافات  وخمترب  واشعة  وسونار  طوارئ  من  متكونة  الشعبي 
خدمات  قدموا  منتسبيها  وان  اجلاهزية  أتم  ف  وكانت  متكاملة 
هذا  وتم  جدًا  عالية  وبانسيابية  وإخلء  ونقل  وعلجية  صحية 
بالتنسيق والتعاون مع مجعية اهللل االمحر ودائرة صحة  العمل 

املثنى ومتطوعني من الشد«.
مضيفًا: »اننا نقدم هذه اخلدمة للزائرين منذ ثلثة سنوات ولدينا 
ورغم  االخ��رى،  ال��دول  وبعض  واي��ران  لبنان  من  متطوعون 
سبحانه  الل  بفضل  لكن  املراجعني  للزائرين  الكبرية  االع��داد 
وتعال وبربكة االمام السني )عليه السلم( جتد ان هناك انسيابية 

كبرية ف معاجلة الزائرين ف الطوارئ«.
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بعد ان قطعوا آالف الكيلومترات زحفا نحو كربالء...

تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: رسول العوادي - صالح السباح

كدأبهم عشاق االمام الحسين )عليه السالم( من كافة 
المدن العراقية والدول العربية واالسالمية؛ بل من كافة اصقاع 
العالم ومن جهاته االربع كانوا ينتظرون قدوم ايام شهر صفر 
للمشاركة في تقديم الخدمات الى الزائرين في زيارة االربعين.
وبين خادم وزائٍر تجشم عناء السفر قاطعا آالف الكيلومترات؛ 

بل عشرات اآلالف منها، متوجها الى قبلة االحرار لزيارة 
معشوقِهم اإلمام الحسين )عليه السالم( في ذكرى اربعينيته 

المباركة..

)21( دولة عربية وأجنبية شارك مواطنوها
 خدمة زائري االربعين 
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حيثيات  كل  متابعة  عل  ودأبا  كعادهتا  »االحرار«  جملة  وحترص 
الزيارة االضخم ف العامل، وكانت تتجول بني اصحاب املواكب 
يسهرون  فكانوا  قدموا من كل حدٍب وصوب،  الذين  واهليئات 
وناثرين  الطقس  قساوة  متحملني  بالنهار  ويواصلونا  الليايل 
خدماهتم السينية مفعمًة باملحبة والوالء للزائرين دون النظر ال 
انتمءاهتم أو معتقداهتم ف صورة تعرّب عن مدى وعيهم ومعرفتهم 
هو  بل   مذهبا  او  طائفة  يمثل  ال  السلم(  )عليه  السني  بأن 

لإلنسانية مجعاء.
ايام  طيلة  السينية  باخلدمة  باشت  التي  املواكب  اع��داد  وعن 
الزيارة حتدث الاج »رياض نعمة السلمن« رئيس قسم الشعائر 
»قسم  أن  املقدستني:  والعباسية  السينية  العتبتني  ف  واملواكب 

يبدأ  املقدستني  العتبتني السينية والعباسية  الشعائر واملواكب ف 
صفر،  شهر  من  العاش  ال  حمرم  شهر  من   )25( يوم  من  عمله 
السينية  املواكب  استقبال  عل  القسم  يعمل  الفرتة  هذه  وخلل 
التي  والضوابط  االليات  وفق  وتسجيلها  والعزائية  اخلدمية 
وضعت بالتنسيق مع الدائرة القانونية ف شطة كربلء املقدسة«.

واضاف السلمن: ان »اعداد املواكب السينية اخلدمية والعزائية 
بدأت بالتزايد بشكل كبري ف السنوات االخرية، ففي بداية سقوط 
زيارة  ف  تشارك  التي  السينية  املواكب  عدد  كان   البائد  النظام 
االربعني قرابة )700( موكب خدمي وعزائي، اما ف هذه السنة 
1441ه�، فقد وصل عدد املواكب اخلدمية والعزائية املسجلة ف 
قسم الشعائر واملواكب السينية ال اكثر من )10700( موكب، 
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من بينها اكثر من )200( موكب عريب واجنبي يمثلون )21( دولة 
هي: )السعودّية، الكويت، البحرين، لبنان، اليمن، ُعمن، سوريا، 
أذربيجان،  تركيا،  تايلند،  أفغانستان،  باكستان،  إي��ران،  اهلند، 
فرنسا، أملانيا، السويد، بريطانيا، أمريكا، هولندا، كينيا، تنزانيا(، 
أمام  ومدارسها  ومنازهلا  كربلء  مدينة  ابواب  فتح  عن  منوها 
ضمن  يأيت  هذا  وكل  تسجيُلها،  للقسم  يتسّن  ومل  املواكب 

الدود االدارية ملحافظة كربلء املقدسة«.
نوع  عن  االحساء  اهايل  من  العمم«  »جعفر  الاج  وحتدث 
واالجواء  الزيارة  فرتة  طيلة  موكبهم  يقدمها  التي  اخلدمة 

»يترشف  فقال:  العمل،  خلل  يعيشونا  التي  السينية 
الل )عليه  ايب عبد  زائري  اهايل االحساء بخدمة  موكب 

السلم( للسنة العاشة عل التوايل، حيث يقوم املوكب 
سنويا بتقديم الطعام والرشاب طيلة وجودنا ف كربلء، 
شهر  من   20 غاية  ال  حمرم   25 يوم  من  تبدأ  والتي 
صفر«، مضيفا »لكل عمل هدف، وهدفنا الرئيس من 
هذه اخلدمة املباركة هو التقرب ال الل )عز وجل( من 

خلل سفينة نجاة االمة وباب رجائها«.
بعده كانت للمجلة حمطة اخرى مع موكب خليجي 
اخر حدثنا عنه الاج »عيل شاكر الطواش« مسؤول 
اهايل  »ان موكب عزاء  البحرين:  اهايل  موكب عزاء 
حيث  املايض،  القرن  مخسينيات  ف  تأسس  البحرين 
إلقامة  مقرا  متثل  كربلء  ف  حسينية  لدينا  كانت 
الكم  جم��يء  بعد  ولكن  آن���ذاك،  السيني  ال��ع��زاء 
الصدامي املقبور ونظامه املستبد ضد الشيعة واملوالني 
انقطعت هذه اخلدمة، وبعد 2003م وسقوط الكم 

A h r a r w e e k l y 48



تقديم  نعمل عل  وليومنا هذا، حيث  املوكب  باسرتجاع  بدأنا  الظامل 
الوجبات الغذائية ال الزائرين ف مجيع الزيارات واملناسبات التي تقام 
ف العراق، امل ان يكون عملهم هذا خالصا لوجه الل وان يوفق مجيع 

اخلدام باالستمرار عل تقديم هذه اخلدمة ف كل عام«.
ومن جانبه حتدث اخلادم »جمتبى اليمين« من اهايل اليمن: ان »موكب 
اقامه جمموعة من  قد  وآله(  الل عليه  الرسول االعظم )صل  هيئة 
خدمة  ف  واملسامهة  املشاركة  بدف  اليمن  اه��ايل  من  الشباب 
زوار ايب عبد الل السني )عليه السلم(، حيث يتواجد املوكب 
املتواضع ف مدينة كربلء للسنة السابعة تواليا، يقدم من خلله 

املأكل و املرشب عل ثلث وجبات طيلة اليوم«.
السن  موكب  مسؤول  ف��ارس  حممد  عيل  ال��اج  وحت��دث 
املجتبى ف ستوكهومل السويدية قائل: »يعد موكب السن 
 �1997 ع��ام  ف  تأسس  ال��ذي  السلم(  )عليه  املجتبى 
موكب  اول  ستوكهومل  السويدية  العاصمة  ف  1998م 
بدايته  كانت  حيث  السويد،  ف  يقام  كربلئي  حسيني 
تتمثل بممرسة الشعائر السينية من خلل مجع العراقيني 
املمرسات  ه��ذه  واستمرت  السويد،  ف  املتواجدين 
الطاغية،  حكم  سقوط  تاريخ  2003م  لغاية  السينية 
السلم( من  ايب االحرار )عليه  ال موطن  بعدها رجعنا 
ايام  ف  ال��زوار  خلدمة  حسيني  موكب  بناء  فكرة  خلل 
نحن  هذا  وليومنا  الوقت  ذلك  ومنذ  االربعني،  زي��ارة 
تقديم  عل  كربلء  مدينة  ف  تواجدنا  ايام  خلل  نعمل 

اخلدمات من مأكل و مرشب ال الزائرين الكرام«. 
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»منظمة 
طبية عالمية« 
تشارك بتقديم الخدمة خالل

 الزيارة االربعينية المباركة

شارك مجموعة من األطباء والشباب 
المتحمسين لتقديم الخدمات الطبية 

والعالجية من جنسيات مختلفة جمعهم حب 
الحسين )عليه السالم(، قدموا إلى كربالء 

المقدسة للتشرف بتقديم الخدمات لزائري 
األربعينية المباركة، فتراهم يعملون بكل 
فخر ونشاط وغدوا ينثرون بوارق األمل في 

عيون المرضى الستعادة عافيتهم، السيما 
وانهم يستلهمون العزم والهّمة من رحاب 

قداسة كربالء الحسين )عليه السالم(.

املنسق  )الح��رار(  إلتقت  الرائعني،  هؤالء  عل  اكثر  وللتعرف 
العتبة السينية املقدسة ودائرة صحة كربلء واملنظمة رئيس  بني 
صيادلة أقدم الصيدالين علء حممد باقر العطار حيث قال: »منظمة 
االمامية هي منظمة عاملية مقرها الرئيس ف امريكا تضم اطباء من 
خمتلف دول العامل من امريكا ودول اوروبية واسرتاليا وباكستان 
العراق، هلا عدة فروع متوزعة حول  ال  باإلضافة  وايران  واهلند 
العامل نعمل بالتعاون مع دائرة صحة كربلء وبالتعاون مع االمانة 
املوجودين  االطباء  عدد  ويبلغ  املقدسة،  السينية  للعتبة  العامة 

حاليا ف كربلء املقدسة 60 طبيبا باإلضافة ال الكادر الثانوي من 
وبقية االختصاصات  اجلنسيات من مضمدين ومسعفني  خمتلف 

الطبية االخرى يكون العمل عل مدار 24 ساعة«. 
وبنّي العطار »لدينا مفرزتان خلدمة الزائرين الكرام االول داخل 
الصحن السيني الرشيف وكذلك مفرزة اخرى ف العتبة العباسية 
املقدسة باإلضافة ال انتشار اعضاء املنظمة داخل املدينة القديمة 

اضافة ال مداخل حمافظة كربلء املقدسة«.
وأضاف العطار »متت معاجلة الكثري من الاالت للزائرين الكرام 

عالء محمد باقر العطار

تقرير: عالء الشاهر -  حيدر وعد التميمي
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االستعداد التام  لغرض التعامل مع الحاالت الطارئة

ونحن مستعدون لي حالة طوارئ قد حتدث«، وجتدر االشارة 
ال ان هذا العام يعد »مميزًا وذلك لوجود استعداد مبكر من قبل 
للعمل  املتطوعني  االخ��وة  زج  بمهمة  اضطلعت  التي  كوادرنا 
ضمن املنظمة ف  دورات طبية للطوارئ وكذلك دورات لبعض 
االستعانة  تم  وقد  املقدستني،  املقدسة  السينية  العتبتني  منتسبي 
تدريب  تم  كذلك  العراقية،  اجلامعات  ف  الطبية  الكليات  بطلبة 
االخوة محلة النقاالت ف منطقة بني الرمني الرشيفني وتعليمهم 

بعض طرائق االسعافات االولية وبحسب نوع االصابة«.
ويكمل العطار حديثه، »نقدم هذه اخلدمة للعام الادي عرش عل 
السينية  العتبة  مع  بالتعاون  االختصاصات  وبمختلف  التوايل 
سفري  ملستشفى  إسناد  مركز  متثل  املفرزة  هذه  باتت  وقد  املقدسة 
السيني  الصحن  من  القريب  السلم(  )عليه  السني  االم��ام 

الرشيف«.
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لتدريب  مرموقة  جامعات  من  مدربني  استقدام 
الكوادر و املتطوعني

وفد  مسؤول  جعفري  قاسم  السيد  اليرلندي  الدكتور  قال  فيم 
املنظمة: »منظمة االمامية هي منظمة دولية تسعى خلدمة املجتمع 

ف خمتلف بقاع الرض«.
طبية  خدمات  تقديم  املنظمة  نشاطات  »احدى  جعفري  واضاف 
للزائرين الكرام منذ تأسيسها قبل 11 عام وان عملنا يتم بالتعاون 
مع العتبتني السينية والعباسية املقدستني ووزارة الصحة العراقية 
حيث تقوم كوادرنا بتقديم خدمات طبية جمانية للزائرين وكذلك 
العمل عل تدريب االطباء املحليني لتحقيق اكرب قدر من االستفادة 
للمتطوعني حيث ان اغلب كادر املنظمة هم ممن يملون الشهادات 
ومن اجلامعات املرموقة ف الغرب واننا نعد هذا العمل التطوعي 

هو بمثابة بركة من بركات االمام السني عليه السلم«. 

 د.قاسم جعفري
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حفظ البيانات الكرتونيًا لعمل االبحاث املستقبلية
 و االستفادة من النتائج.

رابعة  مرحلة  الطب  كلية  )طالب  مواش  حمم�د  املتطوع  ويبني 
بجامعة الكوفة(: »نتطوع نحن طلبة الكليات الطبية وكم جرت 
االمامية  منظمة  ضمن  للعمل  السابقة  السنوات  خلل  العادة 
حيث نعمل عل تقديم خمتلف اخلدمات الطبية للزائرين الكرام، 
التي ترد ال املفرزة الكرتونيا  كذلك نعمل عل ادخال الاالت 
حيث يتم مجع البيانات لعمل ابحاث مستقبلية واالستفادة من ن

تائجها«
من  اكثر  ف  بنا  والزج  تدريبنا  تم  العمل  »قبل  مواش  ويضيف 
ف  الطارئ  االخلء  حاالت  خصوصا  وتطويرية  تدريبية  دورة 
حال حدوث اي طارئ خلل هذه الزيارة املليونية وكل هذا بل 

شك يزيد لدينا اخلربات الطبية«.

المتطوع محم�د مواش
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مشاركة أكثر من )400( محطة إعالمية محلية ودولية

لتغطية مراسيم زيارة االربعين
استطالع: حسنين الزكروطي/  تصوير: خضير فضالة
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وصَف إعالميو العالم الغربي والعربي والمحلي 
بأن زيارة االربعين المليونية لإلمام الحسين )عليه 

السالم( هي أضخم المسيرات الدينية والثورية 
في العالم، وكانت قد وثقت عدساتهم في النقل 

المباشر والتسجيلي وصحفهم اليومية ما يثير 
إستغرابهم من زحف ماليين الزائرين بمختلف 
إنتماءاتهم وأعراقهم الى قبلة االحرار، دون ان 

تعرقلهم المسافات او االضطرابات السياسية في 
تأدية رسالة كونية واضحة الحقيقة، وتنبض بان 

الحسين )عليه السالم( كان وال يزال رمزا للتعايش 
السلمي بين الشعوب ومنارا للحرية ضد طغاة 

الظلم واالستبداد في كل العصور.. وكانت مجلة 
»االحرار« مواكبًة للجموع االعالمية التي تجاوزت 

)1000( بين إعالمي ومصور ومهندس بث ومخرج 
ألكثر من )400( مؤسسة إعالمية مرئية وسمعية 

ومكتوبة، كانت جميعها مسجلة لدى قسم 
االعالم في العتبة الحسينية المقدسة لتغطية 
الزيارة بصفة رسمية، واجرت المجلة إستطالعا 

مع مجموعة من االعالميين حول دور االعالم في 
إيصال نهضة االمام الحسين )عليه السالم( الى 
الشعوب؟، وكيف يمكن لإلعالم الحسيني ان 
يتصدى للهجمات الشرسة التي تشنها انامل 

المرتزقة  إزاء االسالم والمسلمين؟. 

وقبل الدخول ف اجواء لقاء االعلميني وانطباعاهتم عن الزيارة 
االمني  معاون  الشامي«  »افضل  السيد  مع  لقاء  لنا  كان  املباركة 
العتبة السينية املقدسة لغرض معرفة  الفكرية ف  العام للشؤون 
املؤسسات  تأثريا مباشا عل تغطية  التي شكلت  أهم االحداث 
هلم  املقدسة  السينية  العتبة  قدمتها  التي  والتسهيلت  االعلمية 
عام  بداية  منذ  املقدسة  السينية  العتبة  »ان  الزيارة:  فرتة  خلل 
2003م، تنظر ال اإلعلم عل انه صاحب الفضل الكبري ف نقل 
تؤكد عل  كانت  ما  ودائم  املقدسة،  ملدينة كربلء  الرائعة  الصور 
رضورة نقل هذه الشعائر االسلمية السينية ال العامل امجع، لنا 
متثل صور والء و حمبة وكرم وعطاء، ومن املؤسف ان تبقى هذه 
املواقف الكبرية واجلميلة بحدود املدينة او املنطقة التي تقام با، 
أنحاء  مجيع  ال  الشعائر  هذه  بنقل  االعلم  وسائل  تقوم  وعندما 
والطوائف  اجلنسيات  مع  البيت  اهل  حمبي  تعامل  وكيفية  العامل، 

االخرى بغض النظر عن اختلف االلسن والبرشة وغريها، فهذا 
)عليه  السني  االمام  كون  السينية،  القضية  ف  كبري  جزء  يمثل 
مواقفه  كانت  بل  املجتمع؛  من  فئة معني  لنرصة  يأت  مل  السلم( 

تتمثل ف  الوقوف أمام الظلم واالستبداد ونرصة املظلومني«. 
مبينا: »ان مناسبة زيارة االربعني من املناسبات الدينية املهمة التي 
يب ان تصل ال مجيع ارجاء العامل، من اجل زرع قضية التعايش 
السلمي التي اصبحت حاجة ملحة و رضورية لإلنسان«، مضيفا 
بث  ومهندس  ومصور  إعلمي   )1000( من  اكثر  شارك  »قد 
الوسائل  خمتلف  يمثلون  وهم  املليونية،  الزيارة  تغطية  ف  وخمرج 
االعلمية املرئية واملسموعة واملقروءة من داخل وخارج العراق، 
كذلك توجد اكثر من )400( وسيلة اعلمية شاركت ف مراسيم 
الزيارة هلذا العام من )البحرين، والسعودية، ولبنان، والكويت، 

ومجهورية إيران االسلمية، وباكستان، واهلند، ومن الغرب من 

السيد »افضل الشامي«
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والبوسنة  وتركيا،  وأملانيا،  وايطاليا،  وبريطانيا،  وأمريكا،  كندا، 
الفرنسية  والوكالة  رويرتز  )وكالة  ومنها:  واسبانيا(،  واهلرسك، 
كم  اسبانيا(،  ف  اخلامسة  والقناة  االوربية؛   EBA(( ووكالة 
شهدت هذه السنة تواجد )24( جهاز إرسالSNG( - ( ف املقر 

الذي وفرته العتبان السينية والعباسية املقدستان لإلعلميني«.
واشار الشامي ال ان »العتبة السينية املقدسة قد سعت ال توفري 
نقل  ف  االعلميني  تساعد  التي  والوسائل  املستلزمات  مجيع 
االخبار والتقارير بأريية تامة من خلل توفري املنصات االعلمية 
مساحة  توفري  كذلك  اللقاءات،  واجراء  املباش  بالبث  اخلاصة 
قريبة من الرم السيني لنصب أجهزة االرسال ))SNG ترافقها 

أماكن السرتاحة االعلميني مزودة بوجبات الطعام اليومية«. 
املقدسة  السينية  العتبة  وفرته  ال��ذي  املقر  ف  جتوالنا  وخ��لل 
ببعض  للقاء  الفضول  للمؤسسات االعلمية واالعلميني محلنا 
السينية  الرسائل  عل  واالطلع  املوجودة  االعلمية  الوسائل 
التي حتاول كل منها ايصاهلا ال العامل عرب زيارة االربعني املباركة، 
فكان لقاؤنا االول مع االعلمي )كرار الوزين( مراسل قناة كربلء 
الفضائية الذي قال: »ال يفى عل اجلميع الدور الكبري الذي تقوم 
به وسائل االعلم ف نقل االحداث التي تدور حول العامل، ومن 
بني هذه االحداث هي الزيارة املليونية التي تشهدها مدينة كربلء 

املقدسة ف زيارة أربعينية االمام السني )عليه السلم(«.
اكرب  متثل  االربعني  زيارة  ان  من  الرغم  »عل  ال��وزين:  واضاف 
الصحف  من  الكثري  بذلك  حتدثت  كم  العامل  ف  سلمية  تظاهرة 
الوسائل  بعض  تغايض  نفسه  الوقت  ف  نرى  لكن  االجنبية؛ 
االعلمية العربية واالجنبية هلذا الدث الكبري لسباب قد تكون 

سياسية«.
العمل  ترافق  التي  االنسانية  االعلمية  املهنية  »ان  ال  مشريا 
االعلمي توجب عليه نقل القيقة، لذا من الرضوري ان نعمل 
حمبو  يسدها  التي  اجلميلة  والصور  االنسانية  املواقف  نقل  عل 
العامل  وتعريف  املناسبة،  هذه  ف  السلم(  )عليهم  البيت  اهل 
بقضية السينية التي جاءت من اجل الفاظ عل صورة االسلم 

القيقي الذي جاء به رسولنا )صل الل عليه واله وسلم(«.
»عمل  عن  الفضائية  العراقية  قناة  ف  خمرج  الفواز(  )عدي  ونوه 
او  املباش  البث  االول  تغطيتني  ف  متثل  بانه  العام  هذا  ف  القناة 
مجيع  من  االحرار  ايب  مدينة  ال  الراجلة  للمواكب  الية  التغطية 
صحن  قرب  املوجود   sng(( االرس��ال  جهاز  عرب  املحافظات 
عمل  كذلك  الزيارة،  فرتة  طيلة  السلم(  )عليه  السني  االمام 
عرب  املهمة  املناسبة  هذه  تغطية  ف  الربامج  ومعدي  املراسلني 

التقارير والربامج التلفزيونية«. 

)عدي الفواز( مخرج االعالمي )كرار الوزني( 
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واضاف الفواز: »نحن كمخرجني نحاول ان نوصل عرب مصورينا 
الفكر التحرري الذي جاء به االمام السني )عليه السلم( وثورته 
والصور  الزوار  مواقف  توثيق  خلل  من  والطغيان  الظلم  ضد 
الصور  ونقل هذه  عام،  التي يسدونا ف كل  املحبة واالنسانية 
ال الشعوب لكي يتسنى هلم معرفة من هو السني؟ وماذا متثل 

هذه اجلموع املليونية«.
بنهضة  الغربية  الشعوب  تأثر  تؤكد  إعالمية  حمطات 

اإلمام احلسني )عليه السالم(
فيم يرى االعلمي )صلح حسن( مراسل قناة االجتاه الفضائية: 
واملسارات  الكريم  القرآن  واخلق  الق  طريق  ينشد  من  »ان 
)عليه  السني  االم��ام  خلف  يسري  ان  يب  العظيمة  السموية 
العظيمة هي  املناسبة  الل وهذه  إحياء شعائر  السلم( من خلل 
املشاركة ف هذه  ُيوجب عليه  الل  اولياء  يوايل  احد شعائره ومن 
الشعرية واحياءها، وبم أن االعلم ف وقتنا الارض له من التأثري 
ما يغري االمم والشعوب لذا يتوجب علينا نقل هذه االمور التي 

كانت لسنوات كثرية مغيبة ومهمشة للكثري من الشعوب«. 
مشريا ال ان عمل قناة »االجتاه« خلل زيارة االربعني يتمثل ف 
)عليه  السني  االمام  ان  مفادها  العامل  لكل  مهمة  رسالة  إيصال 

السلم( هو منار ونرباس لكل االحرار ف العامل وليس للمسلمني 
من  واخل��لص  الق  طريق  ينشد  من  لكل  بل  فقط؛  الشيعة  او 

الظلم والطغيان«. 
واالجنبية  والعربية  املحلية  االعلم  »وسائل  ان  حسن  ويعتقد 
من  الغربية،  والشعوب  البلدان  بعض  ف  كبري  بشكل  اث��رت 
وحتى  والعربية  املحلية  االعلم  وسائل  ان  »اعتقد  قوله:  خلل 
االجنبية منذ عام 2003م ولغاية االن عملوا عل ايصال رسالة 
وصلت  وانا  الطرائق،  بشتى  السلم(  )عليه  لإلمام  االنسانية 
واثرت ف بعض املجتمعات الغربية، وهذا ما نشاهده من خلل 
توافد الكثري من الدول االجنبية وغري املسلمني ال مدينة كربلء 
مئات  نتحدث عن  املباركة، وهنا  زيارة االربعني  املقدسة خلل 
مدينة  ال  جاءت  التي  واالنتمءات  االعراق  بمختلف  املواكب 

كربلء املقدسة لتشارك كمواكب تسعى خلدمة الزوار«.
نواجه حتديات فكرية  واضاف: »نحن كمسلمني وشيعة حتديدا 
االسلم  ص��ورة  تضليل  حت��اول  االفكار  وه��ذه  كثرية،  وثقافية 
كأعلم  واجبنا  ومن  امل��أل،  ام��ام  السينية  والشعائر  القيقي 
حسيني الوقوف امام هذه التحديات ومواجهتها فكريا وعقائديا 

بنقل هذه الرسالة اعلميا للعامل امجع«. 

 االعالمي )صالح حسن(
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دولة  من  فوتوغراف  مصور  دروي��ش(  )عيل  حتدث  جانبه  من 
البحرين قائل: »نحن كإعلم بحريني نأيت ف كل عام ال مدينة 
فوتوغرافيا  املليونية  الزيارة  توثيق هذه  أجل  املقدسة من  كربلء 
عدساتنا  خلل  من  نسعى  حيث  الفيديو،  تقنية  باستخدام  او 
ف  الدهشة  تثري  ما  وخصوصا  االنسانية  املواقف  مجيع  توثيق  ال 
السخاء والعطاء وُنبل الفرد العراقي جتاه الوافدين لزيارة اإلمام 
السني )عليه السلم( من مجيع اصقاع املعمورة، كذلك نقل ما 
اي  تقدم دون  والتي  الزائرين،  انسانية بني  نشاهده من خدمات 
من  والتقرب  الل  مرضاة  عل  الصول  أجل  من  فقط؛  مقابل 

السلمي اوليائه الصالني«. والتعايش  االنسانية  يوثقون صور  لزيارة االربعنيإعالميون 
فيم حتدث االعلمي أمري اهلاشمي مراسل قناة كربلء الفضائية 
عن أمهية االعلم السيني ف نقل الصور الية املفعمة باإلنسانية 
العامل  يعرف  ان  »يب  فقال:  الزيارة،  خلل  السلمي  والتعايش 
عل  بقاءها  وان  كبريا،  رسا  السلم(  )عليه  السني  ثورة  ف  ان 
مدى الدهر هو دليل عل عظمة التوفيق االهلي والتسديد الرباين 
الذي جتسد وجتل ف يوم عاشوراء، فكان انموذجا ومنهل لكل 

االجيال«.
السلم(  )عليه  السني  االمام  »ان   : ال  نفسه  الوقت  ف  مشريا   
الرشعية  واالحكام  الدين  )اصول  منها:  االهداف  من  مجلة  ف 
واالخلق السامية( فمن اراد استحصال امر الباري )عز وجل( 
و نيل الوسام االسلمي السيني، عليه ان يسعى ال حتقيق تلك 
االهداف وان يضعها عل رأس اهتمماته ليكون من الفائزين ف 

قناة  ف  كمراسلني  »ونحن  اهلاشمي:  واضاف  واالخ��رة،  الدنيا 
كربلء الفضائية واكبنا املسرية املليونية الاشدة الراجلة ال مدينة 
البرصة  حمافظة  من  الزائرين  انطلق  بداية  منذ  املقدسة  كربلء 
استمرارا ال املحافظات اجلنوبية والوسطى وصوال ال معشوق 
االيثار  السلم(، حيث مثوى  املليني ايب عبد الل السني )عليه 
وسفينة النجاة، وان هذه الشود الراجلة ما هي اال اكمل  لرسالة 
السمء وتعبري  عن الب والوالء لسيد الشهداء )عليه السلم(، 
و من خلل تغطيتنا املستمرة هلذه املسرية املليونية شاهدنا العشق 
وااليمن والثبات، وشاهدنا املحبة والتسامح بني االطياف، ولعّل 
سبب  عن  يتساءل  الروحانية  الربانية  االجواء  هذه  عن  الغريب 
)عليه  السني  ازاء  العشاق  هؤالء  يتملك  الذي  الكبري  الب 
السلم(، مما يتوجب علينا نحن االعلميني املحبني لهل البيت 
ان  بمحتواها  امجع  العامل  ال  رسالة  نوصل  ان  السلم(  )عليهم 
االمام السني )عليه السلم( مجرة ف قلوب املسلمني لن تنطفئ 

وحرارة ف قلوب العاشقني لن تربد«.
إعالميون غربيون يدونون وقائع زيارة االربعني

والتقت )االحرار( بالصحفية )تريسا ارانكولن( اسبانية اجلنسية 
تزور  وهي  صحيفة،   )23( من  اكثر  ف  صحفيا  عمودا  ومتلك 
أيام  للعراق جاءت ف  الثانية  لثاين مرة، فقالت: »زياريت  العراق 
مناسبة االربعني لذلك تعد زيارة موفقة وف وقت مناسب، كوين 
واحدة،  منطقة  ف  العراقيني  عل  وأدق  اقرب  بشكل  اطلعت 
وشاهدت مدى روعتهم ف استقبال الضيوف من مجيع اجلنسيات 
والطرائق اللطيفة واجلميلة ف تقديم املساعدة لألخرين ف االكل 

واالسرتاحة وغريها دون مقابل«.

الصحفية تريسا ارانكولن االعالمي أمير الهاشمي
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واضافت: »اعتقد ان من الواجب عيّل ان أدون كل ما شاهدته 
خلل فرتة وجودي ف مدينة كربلء، فم عايشته هنا ف هذه االيام 
اعدها من امجل ايام حيايت، وسأسعى بشتى الطرائق ان انقل هذه 
االحداث بالشكل التفصييل الدقيق ال جمتمعي واصدقائي عرب 
هذه  خوض  ال  وسأدعوهم  وااللكرتونية،  الصحفية  الوسائل 

الزيارة والتأمل ف ايامها اجلميلة والرائعة«.
مشرية ال ان هذه املناسبة والثورة العظيمة التي قامها با االمام 
لغاية  االوربية  املجتمعات  ال  تصل  مل  السلم(  )عليه  السني 
اللحظة او انا وصلت ولكن بشكل قليل، وتعتقد بأن املجتمع 
ما  حقيقة  معرفة  ال  يتاج  اخلصوص  بوجه  واالسباين  االوريب 
حدث هنا ف واقعة الطف، والبد هلم  من البحث واالطلع عل 
مدينة كربلء وما حدث وما قام به  االمام السني )عليه السلم( 

وعائلته من تضحيات من اجل االنسانية مجعاء«. 
جملس  ف  عضو  كلسمن(  )لويس  اللورد  )لألحرار(  وحتدث 
الشيوخ الربيطاين وكاتب افلم وثائقية: »ان زيارة االربعني من 
فيها  يشرتك  مليونية  مناسبة  هكذا  اشهد  فلم  الرائعة  املناسبات 
اجلميع من خمتلف البلدان حتت هدف واحد هو خدمة الزائرين 
وحب السني )عليه السلم(، وحقيقة ف ساعايت االول انتابتني 
هؤالء  به  يقوم  وما  املناسبة  هذه  حول  التساؤالت  من  الكثري 
الناس من خدمات جمانية اما االن فقد اصحبت املك كمية كافية 

من املعلومات تكفي بأن انقل هذه املشاهد ال جمتمعي«.
االربعني  بزيارة  املعرفة  لديه  منا  القليل  بريطانيا  »ف  واضاف: 
واملشاهد التي يسدها املوالون، لذلك عملت خلل زياريت ان 
اوثق بعض املشاهد التي مل تتوفر ف اي بلد غري العراق من اجل 
عمل فلم وثاقي يعرف العامل بأهل العراق وكمية املحبة والتألف 

الذي يملكه ازاء زائريه، وسأدعو اجلميع ال زيارة مدينة كربلء 
زيارة االربعني يف اقالم االعالم الغريبخلل زيارة االربعني القادمة وتوثيق هذه املناسبة«.

ف  جمّدا  االخ��رية  السنوات  ف  وحتديدًا  السيني  االع��لم  بات 
يأخذ  أن  لزيارة االربعني، حيث استطاع  الرسالة االنسانية  نقل 
االسلمية،  غري  واملجتمعات  بالشعوب  التأثري  ف  كبريا  حيزًا 
والتوعوي  التوجيهي  االسلوب  ال  يتجه  اصبح  ان  بعد  السيم 
واالرشادي ف نقل االحداث وتوثيقها بدال من نقل االحداث 
الغربية  االعلمية  الوسائل  من  الكثري  اصبحت  حتى  فقط، 
تتناول زيارة االربعني عل انا أهم تظاهرة واضخم حدث عل 
مرِّ العصور؛ كم وصفت ذلك صحيفة االندبندنت الربيطانية ف 
تناوهلا لزيارة االربعني، ب� »أن زيارة االربعني هي الج االعظم 
ف العامل«، نرشا عن )موقع قناة العامل(، بينم عنونْت وكالة رويرتز 
مدينة  يزرون  وكويتيون  وإيرانيون  سعوديون  »شيعة  الفرنسية 
كربلء ف زيارة أربعني السني« نرشا عن )موقع مسلة(، وكذلك 
صحيفة »هافينجتون بوست« االنكليزية: »اذا أردت أن تتعرف 
فيم نرشت كل  الربعني«،  بزيارة  فعليك  القيقي  عل اإلسلم 
برس«  »فرانس  االمريكية، ووكالة  كارلو«  »مونت  من صحيفة 
الفرنسية، تقريرا تبني فيه احجام الزائرين االجانب لكربلء هلذا 
العام، حتت عنوان: »العراق يستقبل أكثر من ثلثة مليني زائر 

أجنبي إلحياء الربعينية رغم التوتر«..
زيارة االربعني  ال  الغريب  التفاتة االعلم  ان  ال  وجتدر االشارة 
الكثري من  بالرغم من جتاهل  عام 2014م واضحا،  بعد  كانت 
سومر  وكالة  نرشته  تقرير  عل  بناًء  الكبرية  االعلمية  مؤسساته 

نيوز..

اللورد لويس كالسمن
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بيركليت أم براكليت )االسم أم الصفة(..

ذكُر النبّي األكرم )صلى اهلل عليه وآله( في اإلنجيل

)أمحد  املؤلف  يبني  كم  الكتاب،  هذا  من  الول  الغرض  أما 
النصارى  تعريف  لنقول  أو  )إل��زام(  هو  السّقا(  أمحد  حجازي 
هذا  يعّد  حيث  يقّدسونا،  التي  النصوص  واقع  من  باإلسلم 
المر مهًم ويقع ضمن مرشوع التبليغ بالدين اإلسلمي إل مجيع 
الناس ف كل مكان، كم ويبني السقا أنه حينم يرى املسلم أن ما 
عن  الكريم  القرآن  ف  وآله(  عليه  الل  )صل  اإلسلم  نبي  قاله 
عيسى )عليه السلم( قد صّدقه الزمن، واعرتف به من النصارى 

راسخون ف العلم يزيد املسلم إيمنًا.
كم وأشار املؤلف ف مقدمة الكتاب إل أنه مل يذكر فيه اسم نبي 
اإلسلم )صل الل عليه وآله( ف )متى ولوقا وبرنابا( وإنم ذكر 
)بريكليت(  كلمة  ف  اخللف  لتحقيق  فقط،  يوحّنا  ف  اسمه  فيه 
العربانية، حيث أن ترمجتها ف العربية هي )أمحد( ولكن النصارى 
غرّيوا نطقها إل )باركليت( ليكون صفة ال أسم، وأبسط دليل 
اليونانية  اللغة  ف  ُترمجت  )بريكليت(  أن  هو  عليهم  ال��رد  ف 
)باركليتوس(  فيها  أيضًا  ُترمجت  )باركليت(  وأن  )بريكلينوس( 

وحرف السني ف اللغة اليونانية ال يضاف إال إل السمء. 
ثّم أن النصارى أنفسهم وعلمء اللغات يقولون: إن )بريكليت( 

هي أسم )أمحد(.. ثّم يقول النصارى: ولكّن عيسى بن مريم مل 
م أن حروف املد  ينطق )بريكليت( وإنم نطق )باركليت(، وفاهَتُ
وتشكيل الروف مل تظهر ف اللغة العربانية إال ف القرن اخلامس 
عيسى  ذكرها  التي  الوصاف  أن  أيضًا  وفاهتم  امليلد،  بعد  من 
اإلله  إل  تشري  ال  يوحّنا،  إنجيل  ف  للربكليت  السلم(  )عليه 
فقد  لإلنجيل  الديثة  الرتاجم  وف  أنه  كم  يقولون،  كم  الثالث 
وقالوا:  )باركليت(  كلمة  بدل  )املعّزى(  كلمة  النصارى  وضع 
بأنه  املعزى  وفرّسوا  )المد(،  معنى  من  شء  اإلنجيل  ف  ليس 
القنوم الثالث، أقنوم روح القدس، ثم اختلفوا ف الروح القدس 

هل هو الل نفسه، كم يقول الرثوذكس؟
يقول  كم  واالب��ن،  الب  عن  منفصل  بذاته  مستقل  إله  هو  أم 
مكتوب  والناجيل  التوراة  أن  مع  والربوتستانت؟  الكاثوليك 
فيهم أن خالق العامل هو الل وحده، وإنه ليس كمثله شء، وهو 

السميع البصري.
ف  واحٌد  )الل  وواضحًا  رصيًا  العنوان  جاء  الول  الفصل  ف 
التوراة واإلنجيل والقرآن(، وهنا يستشهد املؤلف بعدد مما ورد 
الكريم، كقول موسى  القرآن  وآيات  والنجيل  التوراة  ف سفر 

منُذ قراءتي السم الكتاب الشاخص على غالفه )بيركليت.. 
اس���م نبّي اإلسالم في أنجيل عيسى حسب شهادة يوحّنا( 
الصادر عام )1972(، وقد شحذ ذهني سؤال واحد: ماذا يريد 

أن يص���ّرح ب���ه المؤل���ف؟
والكت���اب ال يتعّدى ال���� )70 صفحة(، ومع ذل���ك فإنه قد أوجز 
للمتخصصي���ن ف���ي عل���م مقارن���ة األديان بيان اس���م نبي 
اإلس���الم محمد )صلى اهلل عليه وآله( الذي نقله عن عيسى 
)علي���ه الس���الم( يوحن���ا ف���ي إنجيل���ه، وفيد رد على ش���به 

النصارى حول ألوهية عيس���ى )عليه الس���الم(.

قراءة: علي الشاهر
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)عليه السلم( ف التوراة )التثنية 6: 4-9(: »اسمع يا إرسائيل: 
الرب إهلنا: رب واحد فتحب الرب إهلك. من كل قلبك، ومن 
أنا  التي  الكلمت  هذه  ولتكن  قوتك.  كل  ومن  نفسك،  كل 
أوصيك با اليوم عل قلبك وقصها. عل أوالدك وتكّلم با حني 
جتلس ف بيتك. وحني متشى ف الطريق. وحني تنام وحني تقوم 
واكتبها  يدك. ولتكن عصائب بني عينيك.  واربطها علمة عل 

عل قوائم أبواب بيتك وعل أبوابك«.
بنحو )1571 سنة(  وملا جاء عيسى )عليه السلم( بعد موسى 
أخرب اليهود بأنه عل دين موسى، وإنه ما جاء بجديد عل شيعته 
»وال   :)17  :5 )متى  إرسائيل  لبني  قوله  مّتى  عنه  روى  فقد 
لنقض  يأت  مل  النبياء«،  أو  الناموس  لنقض  جئت  إين  تظنوا 
التوراة وال لنقض كتب النبياء الذين أتوا من بعد موسى )عليه 
السلم(؛ وإنم كانت رسالته كم وّضحها القرآن الكريم ف قوله 
بني إرسائيل  يا  مريم  ابن  قال عيسى  »وإذا  )الصف: 6(:  تعال 
ومبرشًا  التوراة،  من  يدي  بني  ملا  مصدقا  إليكم،  الل  رسول  إين 
إليهم،  رسول  أنه  رسالته:  أمحد«،  اسمه  بعدي  من  يأيت  برسول 
وأنه عل شيعة التوراة وأنه يبرّش بمجيء نبي اإلسلم )صل الل 

عليه وآله( ويبني أن اسمه املبارك هو )أمحد(.
ويبني املؤلف أنه بالنظر ف الناجيل وجدنا أن ما أشار إليه القرآن 

الكريم صحيحًا، بأنه:

أمم  مجيع  إل  ال  دعوته  بدء  ف  بالرضورة  اليهود  إل  رسول   .1
الرض، لقوله: »مل أرسل إال إل خراف بيت إرسائيل الضاّلة« 

)مّتى 15: 24(.
2. أنه عل شيعة التوراة، فقد وّضح اإلنجيل: أنه شفى رجًل 
تقول  أن ال  انظر  يسوع:  له  »قال  ثم  تعال  الل  بإذن  الربص  من 
لحد، بل اذهب أِر نفسك للكاهن، وقّدم القربان الذي أمر به 

موسى. شهادة هلم« )متى 8: 4(.
3. الناجيل الربعة شاهدة عل أنه يبرش بنبي اإلسلم )صل الل 
عليه وآله( وسيأيت الكلم ف ذلك وعرضنا هنا هو ذكر نص من 
اإلنجيل كشاهد عل وحدانية الل )عز وجل( ف اإلنجيل اقتبسه 
عيسى )عليه السلم( من نص التوراة السابق، وهو »فجاء واحد 
من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلم رأى أنه أجابم حسنًا سأله: 
الوصايا  كل  أّول  إن  يسوع:  فأجابه  الكل؟  أول  هي  وصية  أية 
هي: اسمع يا إرسائيل: الرب إهلنا رب واحد، وحتب الرب إهلك 
من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. 
هذه هي الوصية الول، وثانية مثلها. هي: حتب قريبك كنفسك. 
يا  جيدًا  الكاتب:  له  فقال  هاتني.  من  أعظم  أخرى  وصية  ليس 
معلم. بالق قلت لنه الل واحد ليس آخر سواه، وحمبته من كل 
القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة« )مرقس 

.)33 - 28 :12
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ان  املؤلف  يقول  النصارى(،  عقيدة  )نقد  آخر  عنوان  ف  أما 
ف  له  شيك  وال  واحد  الل  أن  يعتقدون  الرثوذكس  نصارى 
امللك وهو وحده رب العاملني، عل معنى أن الل )عز وجل( نزل 

من السمء وحل ف بطن العذراء واختذ جسدًا هو املسيح!.
يقولون  نفسه  نفسه  الوقت  وف  عيسى؛  بألوهية  يقولون  فهم 
بأنه برش ويسّمون اجلانب اإلهلي: اللهوت، ويسمون اجلانب 
البرشي: الناسوت، فعيسى حينم كان يميش وينام ويقوم، كان 

يبدو للناس ف صورة برشية لكن روحه كانت روح إهلية.
اإلنجيل  بم جاء ف  مردود  املؤلف،  القول كم ف حديث  وهذا 
وهو »الل مل يره أحد قط« )يوحنا 1: 18(، وحيث أن عيسى قد 
رآه الناس وحتّدثوا معه � وهذا ثابت من روايات الناجيل � فإنه 
يلزم عليه: أن ال يكون إهلًا. لن عبارة اإلنجيل تنفى رؤية الل 

أصًل وعيسى قد رآه الناس وحتّدثوا معه.
ومردود أيضًا من جهة العقل، لنه أما أن يقال: بأن اإلله هو هذا 
الشخص اجلسمين املسمى عيسى، أو يقال بأن بعض اإلله حل 

فيه، وهذا واليهود يقولون: إنم قتلوا عيسى..
يلزم  القول،  وإذا سّلمنا جداًل بذا  يرددون قوهلم.  والنصارى 
أو  إله؟!  العامل بل  بقي  العامل. فكيف  إله  قتلوا  اليهود  أن  عليه: 
كيف يبقى البعض صالًا لتدبري العامل وقد هلك البعض املكمل 

له؟!
وف عنوان آخر )ُشبه النصارى والرد عليهم(، فالشبهة الول: 
أنم يقولون: إن عيسى ابن الل، استنادًا عل عبارات وردت ف 

اإلنجيل.
ويرد السّقا عل هذه الشبهة قائًل: هذا اللفظ )ابن الل( ال يطلق 
بل  وجل،  عز  لل  حقيقي  ابن  عل  التوراة  ف  وال  اإلنجيل،  ف 
أيب  يا  لشيخه:  تلميذه  يقول  كم  املجازية،  النبوة  بمعنى  يطلق 
يطلق عل  اللفظ  »يا أوالدي«، وهذا  لتلميذه  قال عيسى  وكم 
الصالح، وعكسه )ابن الشيطان( يطلق عل الفاسد، ففي إنجيل 
مرقس )15: 39( حكاية عن قائد فرقة من اجليوش. »وملا رأى 
قائد املئة الواقف مقابله أنه رصخ هكذا وأسلم الروح، قال: حقًا 
ابن الل«، ونقل لوقا )23: 47( قوله هكذا:  كان هذا اإلنسان 
بمعنى  هنا  الل(  )ابن  فلفظ  بارًا«،  اإلنسان  هذا  كان  »بالقيقة 

)الصالح البار(.
إن  يقولون:  إنم  فهي:  املؤلف  يوردها  التي  الثانية  الشبهة  أما 
اإلنجيل:  قول  عل  استنادًا  وجتّسد  السمء،  من  نزل  إله  عيسى 

»فقال: أنتم من أسفل. أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العامل أما 
أنا فلسُت من هذا العامل« )يوحنا: 8: 23(.

تلميذه  بالنسبة جلميع  القول  هذا  قال  فإّن عيسى  عليها،  وردًا 
العامل،  من  كانت  »لو  قال:  آهلة  مجيعًا  بأنم  االعرتاف  فيلزمهم 
أنا  بل  العامل،  من  لستم  إنكم  ولكن  خاصته،  يب  العامل  لكان 
العامل« )يوحّنا 15: 19(،  يبغضكم  العامل. لذلك  اخرتتكم من 
فقد سّوى بينه وبني تلميذه ف عدم الكون من هذا العامل، ولو 
كان هذا مستلزمًا لأللوهية � كم زعموا للزم أن يكون التلميذ 
كلهم آهلة � )والعياذ بالل(، واملعنى الصحيح: أن اليهود يطلبون 
اآلخرة.  والدار  تعال  الل  رضا  يطلب  فإنه  عيسى  وأما  الدنيا: 
وهذا املجاز شائع عل اللسنة. إذ يقال عن الصالني والزّهاد: 

إنم ليسوا من الدنيا.
القرآن  ان  يقولون:  املؤلف:  التي أوردها  الشبهات الخر  ومن 
القرآن  اع��رتاف  عليه  فيلزم  الل،  روح  من  عيسى  بأن  مرّصح 
بألوهية عيسى، يقول تعال ف )النساء: 171( »وكلمة ألقاها إل 

مريم وروح منه«.
عيسى  وهب  الل  أن  منه(  )روح  معنى  الشبهة:  هذه  عل  والرد 
النفس والياة لينطق ويتكّلم، وأضاف الروح إل نفسه، تعظيًم 
وتكريًم، لن الل مصدر كل الشياء كم قال ف حق آدم: »فإذا 

سويته ونفخت فيه من روحي«.
التعاليم من  نبي اإلسلم عرف هذه  إن  وشبهة أخرى: قوهلم: 
راهب نرصاين مبتدع، كان يعيش بجوار مكة، وعرف من يود 

املدينة بعض القصص وعليه فليس نبيًا من الل!!.
العربية،  باللغة  يتكّلمون  كانوا  الرهبان  إن  قائًل:  املؤلف  ويرد 
اإلسلم  نبي  بينم  واليونانية،  باآلرامية  يعرف  كان  من  ومنهم 
نطق بلسان عريب مبني، وملاذا ال يقولون. إن معلمه كان ف وسعه 
أن يدعي النبوة وينجح، بداًل من نجاح النبي نفسه؟ ملاذا ينجح 
الرسول  كان  ولو  برشية؟  التعاليم  كانت  إذا  ينجحون  ال  وهم 
عرف من اليهود. ما كان يالف اليهود ويوّبخهم عل التحريف 

والتبديل.
تعال:  قال  )برياكليت(،  فهو  الكتاب  ف  اله��م  الفصل  أما 

»ومبرشا برسول يأيت من بعدي اسمه أمحد«.
قال عيسى )عليه السلم(: »إن كنتم حتبوّنني فاحفظوا وصاياي، 
إل  معكم  ليمكث  آخر  معزيًا  فيعطيكم  الب  من  أطلب  وأنا 

البد«.
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)عليه  عيسى  دخول  ف  أنه  مبينًا:  النص  هلذا  املؤلف  ويمّهد 
اليهود قائًل: »اآلن  السلم( أورشليم للمرة الخرية، خاطب 
دينونة هذا العامل، اآلن يطرح رئيس هذا العامل خارجًا« )يوحنا 
بالذي  بل  يب،  يؤمن  ليس  يب.  يؤمن  »الذي  وقال:   )31  :12
أرسلني، والذي يراين يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورًا إل 
الظلمة، وإن سمع  يؤمن يب ال يمكث ف  العامل، حتى كل من 
العامل،  آِت لدين  مل  لين  أدينه،  فأنا ال  يؤمن،  ومل  أحد كلمي 
بل لخلص العامل. من رذلني ومل يقبل كلمي، فله من يدينه. 
الكلم الذي تكلمت به هو يدينه ف اليوم الخري. لين مل أتكلم 
ماذا  وصية  أعطاين  هو  أرسلني  الذي  الب  لكن  نفيس،  من 
أبدية، فم  أقول؟ وبمذا أتكلم؟ وأنا أعلم أن وصيته هي حياة 
أتكلم أنا به، فكم قال يل الب هكذا أتكّلم« )يوحنا: 12: 44 

.)50 -
يوّضح  السلم(  )عليه  عيسى  أن  املؤلف  يرسد  كم  واملعنى 

لليهود: إن وقت اهللك قد اقرتب، وأن قوى رئيس هذا العامل 
هذه  تتحّطم  سوف  الناس،  يضل  الذي  )الشيطان(  هو  الذي 
القوى قريبًا، وذلك مطابق ملا أورده )متي ومرقس ولوقا( عن 
هذا  ف  هلم  بني  وقد  الخ��رية،  للمّرة  أورشليم  عيسى  دخول 
الدخول: أن امللك ينزع منهم ويعطى لقوم آخرين، ومن سقط 

عل هذا الجر يرتضض، ومن سقط هو عليه يسحقه.
هي  فقط  مهمته  أن  بوضوح  السلم(  )عليه  عيسى  يبني  ثم 
توضيح القائق عن جميء نبي اإلسلم وأنه ال يدين أحدًا وال 
يلك أحدًا، فإنه ما أتى إال ليبرص الناس بالق، ليخلصوا من 
اإلسلم  نبي  هو  آخر،  اختصاص  من  اإلدان��ة  لكن  العذاب. 
التي  السموات،  ملكوت  أمثلة  لقرينة  وآله(  عليه  الل  )صل 
ولوقا(  ومرقس  )مّتي  الول  الثلثة  الناجيل  ف  وردت 

ولألوصاف الواردة عنه ف التوراة.
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االدبية

ــن ــي ــس ــح ـــــذا ال ه
محم����د وس����يم ف����واز صندوق
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ف�������������اأن�������������ا م�������������ن وق�������������ع�������������ِه امل�����������ح�����������زون
�����س����ج����ون يف  م�������ع�������ًا  وال�������ع�������ق�������ل  ف�����ال�����ق�����ل�����ب 
ُي�����ط�����ف�����ي ال�������ُع�������ي�������ون وُي�����������ق�����������ِرُح اجُل������ف������ون
َي�������������س������ُل������ُب ال������ع������ق������َل وُي������ب������ق������ي اجُل�������ن�������ون
ح�����ت�����ى َي����������ُع����������وَد اجِل���������������س�������ُم ك�����ال�����ُع�����رج�����ون
فيُكون" ُك���������ن   " اأم������������������ُرُه  ربٍّ  ح�����ب�����ي�����ُب 
ك��������م��������ا ك���������������ان م�����������ن م��������و���������س��������ى ه���������������ارون
ال�����ك�����ون ه����������ذا  ربُّ  ِر���������س��������ى  ِب�������ِر��������س�������اه�������ا 
�������ُه�������م ���������س��������اَر ل�����ل�����ِم�����لُّ�����ة ق�����ان�����ون م��������ن ُح�������بُّ
مكنون" ك��������ت��������اب  "يف  ه����������و  ل������ك������ّن������م������ا 
املُطّهرون" اإاّل  ������ُه  مي�������������سُّ ال   " ع������������اٍل 
ِعلِّيُّون" م������ا  اأدراك  "وم���������ا  االأُخ  وك���������ذا 
م������ن ف������وِق������ِه������ْم وي�����ف�����ع�����ُل�����ون م������ا ُي���������وؤم���������ُرون"
ال�������ُه�������ون ال�����������ع�����������ذاِب  يف  اخل��������ل��������ُق  ل�������ك�������ان 
ي�سطرون" وم�����������ا  وال�������ق�������ل�������م  "ن  ه�����������ذا 
َتنطقون" ان�����ك�����م  م������ا  ������ث������َل  مِّ َح����������قٌّ   " ه��������ذا 
والزيتون" وال������ت������ن   " ه��������ذا  َم�����������ْرَج�����������اُن" 
"يهُدوَن" ِباأمِرنا"   " اجل�����ل�����ي�����ُل  ق����������اَل 
َي����������رِج����������ُع����������ون" ل������ع������ّل������ه������م  ع�������ق�������ب�������ِه  يف 
تظلمون" وال  ات���������ق���������ى  مِل��������������ن  خ��������������ٌر 
وق�������اع�������دون ق�������اِئ�������م�������وَن  َح��������������ٍق،  اأئ�������م�������ة ُ 
ه�������������ذا ِب������������ج������������دِه ُخ������������ِت������������َم ال�����ن�����ب�����ي�����ون
و������س�����ي�����ع�����ُت�����ه�����ا َع�������������ِن ال���������ن���������اِر م����ف����ط����وم����ون
ه�����������ذا ب��������اإب��������ن��������ِه َي����������������������زداُن ال�������ع�������اب�������دون
اأِئ�����������م�����������ُة َح�������������قٍّ ِت�������������س������ع������ٌة م����ع���������س����وم����ون
ه��������������ذا م����������ن ن�������������س������ل������ِه خ��������������ُر ال������ب������ن������ون
ال������ظ������ن������ون ت�����������درك�����������ُه  ال  ال����������������ذي  ه�������������ذا 
وم���������������س�������ب�������اح ال����������ه����������دى ل�������ك�������ل ال��������ق��������رون
ه���������ذا ال�����������ذي مِل������ث������ل������ِه م�������ا َب������ك������ت ال�����ُع�����ي�����ون
ه�����������ذا ح�����ب�����ي�����������سُ ال���������ُغ���������رب���������ِة امل���������رُه���������ون
ِة َم�����ق�����رون �����دِّ ه��������ذا غ������ري������ٌب ط������ري������ٌد ب�����ال�����������سِّ
������َق������وُه م�������ن ع�����ذاب�����ه�����م ُك�����������لَّ ال�����ُف�����ن�����ون َف�������������سَ
يفعلون" ك�����ان�����وا  م�����ا  "لِبئ�َس  م�����ي�����ع�����اَدُه�����م 
����ه����ِم املُ����ث����ّل����ث ِم�����ن�����ُه ال����ق����ل����ُب َم���ط���ع���ون وِب����ال���������سَّ
ل�����ك�����ن َع����������ا ����������س���������درُه ال�������ك�������اف�������ُر امل����ل����ع����ون
ه������������ذا ُك��������������لُّ خ�������ط�������ٍب َب������������ع������������َدُه َي�������ُه�������ون
���������������ُه امل�������������س������ُن������ون ه�������������ذا ال����������������ذي راأ����������������سُ

اأق�����������ب�����������ل �������س������ه������ر ال�����������ك�����������رب وال���������ب���������اء
�������������َر ُح�������������زُن�������������ُه ق������ل������ب������ي وع�����ق�����ل�����ي اأ��������������سَ
ع������ل������ى اب�����������ن ال�������ب�������ت�������ول، ع�����������س�����ى ل����ل����ب����ك����اء
ع������ل������ى اب�����������ن ال�������ب�������ت�������ول، ل�������ي�������َت ال�������ع�������زاء
ع�����ل�����ى اب���������ن ال������ب������ت������ول، ح�����ب�����������سُ ال����ن����ف����و�����س
ُه ه����������������ذا �����������س����������ب����������ٌط، ال��������ن��������ب��������ي ج����������������دُّ
ه���������������ذا اب���������������ن ال������������������ذي ك���������������ان ل�����ل�����ن�����ب�����ّي
ي��������ق��������ة ال������ت������ي ه����������������ذا اب����������������ن ال�����������������س��������دِّ
ه������������ذا خ�������ام���������������سُ اأ����������س���������ح���������اِب ال�����َع�����ب�����ا
و����������س���������ُف���������ُه اهلل  ك�����������������ام  يف  ه�����������������ذا 
اهلل ك����������ت����������اب  م�������ع�������ن�������ى  م�����������ن  م���������ع���������ن���������اُه 
ه، واالأب�����������������������واِن ِع������لِّ������ي������وَن ه������������ذا، َوَج��������������������دُّ
رب�����ه�����م ي��������خ��������اف��������ون   " ق�������������وم  م����������ن  ه�������������ذا 
ه������������ذا ال��������������ذي ل������������وال ُن�����������������وُر ِه�������داي�������ت�������ِه
والقمر" وال�سم�س"  "والفجر"  ه��������ذا 
ُترَفع" اأن   " اأُذن  بيوت"  "يف  ه��������ذا 
وال�������� ال�������ل�������وؤل�������وؤ  ِم�����ن�����ُه�����م�����ا  " ي������خ������رج  ه���������ذا 
ِت�������������س������ع������ةٌ  اأئ����������م����������ة ُ  ِم����������ن����������ُه  ه��������������ذا 
ب������اق������ي������ة ً ك������ِل������م������ة ً  وج������ع������َل������ه������ا   " ه�����������ذا 

واالخ���������رُة  " الِقتاُل"  ع���ل���ي���ه���ُم  "ُكِتَب  ه������ذا 
ه���������ذا واأخ�����������������وُه ������س�����ّي�����دا ������س�����ب�����اب اجِل������ن������ان
ِه اك�������ت�������م�������َل املُ������ر�������س������ل������ون ه�����������ذا ِب�����������ج�����������دِّ
�����م�����اء ���������������������ُه ن�������������وُر اأه����������������ِل ال�����������سَ ه�����������ذا اأُمُّ
ه�������������ذا ب��������اأب��������ي��������ه ي�����������اأمت�����������ُر امل��������وؤم��������ن��������ون
ه�����������������ذا م�������������ن َب����������ن����������ي����������ِه االأُم�����������������������������راء
�������ل�������ي�������ٌل م����������ن َن�����������������س��������ِل اخَل����������ر ه�������������ذا ��������سَ
االأوه������������������ام ُت��������ن��������ال��������ُه  ال  ال���������������ذي  ه������������ذا 
ال������ن������ج������اة ِ �����س����ف����ي����ن����ة ُ  ال��������دل��������ي��������ُل،  ه����������ذا 
����ُج����ون ه��������ذا ال����������ذي ل�����������والُه م������ا ُع��������ِرَف��������ت �����سُ
اجُل���������������دود داِر  ط���������ري���������ُد  ه������������ذا  ُث���������������مَّ 
ه���������ذا َوح��������ي��������ٌد ف�������ري�������ٌد واف��������ت��������ُه احُل�����������س�����ود
امل�����ُج�����ون ب����ُع���������س����ب����ة ِ  اب������ُت������ل������َي  ال����������ذي  ه��������ذا 
ه�����������ذا ال�������������ذي وع������������������ُدوه ُث�������������مَّ اأخ������ل������ف������وا
����در ه�������ذا َح�������زي�������ُز ال��������راأ���������سِ م�������وط�������وُء ال���������سَ
ه������������ذا َع������������ا ع������ل������ى ال���������ُع���������ا ِب��������َع��������اِئ��������ِه
ه������������ذا ي���������ا َل���������������ُه ِم������������ن َخ���������ط���������ٍب َج����ل����ي����ل
������������ل ه��������������ذا ال�����������������ذي ِج���������������س�������م�������ُه املُ������������َرمُّ
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حيدر عاشور

الأنك ناقو�ُس البطوالت؛ تدور الثورات حولك مو�سولة باالنتماء 
مْن  االوف��ي��اء  اأ�سماء  ار�سها  على  تتهجى  وك��رب��اوؤك   ، لطّفك 
وممتلئن  اأوهامهم  مرتديَن  االآن  جاوؤوك  �سرحلون.  ومْن  رحلوا 
مكان    كل  يف  مهددة  ودماء  باالأحام،  مو�سحة  واأقدار  باالأخطاء، 
وارتدوا ثوب  اأملا،  وارتووا  الدماء،  تغلغلت يف  و�ساياك  .. و�سوت 
ال�سهادة اأحرفا ، فتوهجت من دمك اإ�ساءات الفكر، وطرق احلرية 
وال�سام، واأ�سعلت من روحك حرائق القلوب احلائرة، وهي ت�سهل 
من العط�س تخاطب رب ال�سماء ب�سمت االأنبياء، وقدا�سة االو�سياء 
فاأي  انت�سار؛  وللموت  انت�سار؛  احلب  انت�سار..  �سيدي  يا  الع�سق   :
وتكنولوجيا  الباغن  �سيوف  على  الطاهر  دمك  يحققه  انت�سار 
املمرتين، عهود ينت�سر فيها الدم على كل قوة اأ�سلحتهم، ويعلن منهم 
الرباءة، وعا�سقوك انفتحت لهم الفلوات، وهم يتقا�سمون ال�سوء 
يف �سريحك الطاهر، كما يقت�سمون ال�سهادة على نهج فكرك، وعمق 
عقيدتك، جتمعهم بقعة النور االلهي –كرباء- الذي تّوجها اهلل 
زالت ت�سرخ  وما  التي �سرخت،  انها مدينتك  الزاكية...  بدمائك 
رثاءك،  فيها  الوجود  طعم  �سار  حتى  ال�سهداء.  �سيد  يا  با�سمك 
وحول مقامك العايل �سنعت املعجزات، وظهرت الكرامات، واأم�ست 

والبطولة  واالإمي���ان،  والطهارة  النقاء  يف  ال�سيت  ذات  مدينتك 
لاإ�سام،  االوحد  والباب  الثابت  والطريق  والفداء،  والت�سحية 
فمن يريد اال�سام عليه ان يقف امام ابوابك معرتفا بحقك، باكيا 
لكل  املمنوح  عنوانك  ا�سبحت  مدينتك  �سيدي  فجيعتك...  على 
العامل، واأ�سوارها املحمية مبائكة ال�سماء، وقوة الرجال مفتوحة 
للعاملن، واجلميع اعرتف انها مدينة بدء احلرية وم�سنع املراثي، 
الأنها ا�ستبيحت من اخلائفن من �سوتك؛ مرات ومرات وتكد�ست بها 
اجداث ابنائها الطيبن، واأريقت دماوؤهم انهارا يف �سوارعها، وكان 
ال�سهداء،  فيعلو  با�سمك...  نادت  الن�سر يتجدد مع كل قطرة دم 
يتغلغل يف  الكون، و�سوتك  لتت�سع  واأر�سك تتمدد  يعلو  و�سريحك 
باختاف  العاملن  نفو�س  جميع  ويف  ال�سبع،  وال�سماوات  االر�سن 
كلما  ح�سن".  "يا  �سوتك  انه  واحد،  �سوت  يوحدهم  توجهاتهم، 
عادوا لتهدميك، يجتمع العامل لبنائك بلغة االنت�سار "اهلل اأكرب..

جميع  وك�سر  النبوءات  كل  واخ��رتق  �سم  ن��داء  انت�سر"  احل�سن 
االأوهام، والقى كل احلاقدين مبحرقة بغيهم، وي�ستمر االنت�سار 
با�سمك  االر���س  بقاع  كل  يف  يطلق  احلق  �سوت  زال  وما  با�سمك، 

...انه �سوت احل�سن ...     

عقيدُتك ووصاياك منابُر صوت االوفياء
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�����س����������������������������������ْل ك�������رب�������ا ع�������ّم�������ا ده�����������������������������اين 
ه�����������ذي روؤو����������������������سٌ وال���������س�����������������������������������������������������������ب����اي����ا

 
رب�������اه�������ا  يف  ح�������������س�������������ن   ع����������ن  �������س���������������������������ْل  
اأح�����������ن�����������ى  ع����ل����������������������������������ى راأ�����������������������س  ق����ط����ي����ع  

����������س���������ْل  ع���������ن اأه�������ل�������ه�������ا ع���������ن زي������������ن اأه������ل������ي 
اأك���������ف���������ان���������ه  �����س����������������������������������������������������������������ارْت ل���������واء 

������س�����������������������������ْل  اأر����������س���������ه���������ا  ح������ت������ى ال��������ف��������رات  
َّ����م ال����ن����ف����و�����س   �������������������������������������������������� م�����������ن  ف������ت������ي������ة  �����سُ

�����س��������������������������������������������ْل ع���������ن خ���������ي���������ام  م���������ا ب�����اه�����ا 
������������رْت م���������������������������������������ن ال������������ن������������ران ح����ت����ى  �������������سّ

������س�����������������������������������������ْل  ك���������رب���������ا  م���������ا ح������������ال ط���ف���ل  
اأْم  غ���������ّل���������ة   م�������������������������������������������������ن  ي������������رى  م������������اء 

�����س�������������������������������������������������ْل ع���������ن دم�����������������اٍء ب������ال������دخ������ان  
حت�������ك�������ي ل�������ك�������م غ�������������در ال�����زم�����������������������������������������������������ان  

 
ه����������ْل ق����ل����ب����ه اأم���������س�����������������������������������������������������������ى  ف���ج���ي���ع���ا
ال���ر����س���ي���ع�����������������������������������ا ذاك   ذاك������������������را   اأم 

ع������ب������ا�������س ج������ن������ب ال�������ن�������ه�������ر  اأم���������س�����������������������������ى
ح���������ن االإب������������������ا ق���������د ����������س���������ار  رم���������س�����������������������������ا

دم�����������������������������������������ان�����ا م�����������ن  ورّوت  ظ�����������م�����������اأى 
ه��������م واالإب������������������ا ق���������ال���������وا  ك���ان�����������������������������������������������ا

������ب������ْت ����س�������������������������������������������������������اآب���ي���ب ال����ع����ل����ي����ل   �������سّ
ه���������ّم���������ْت ن����ف������������������������������������������������������و�����سٌ ب�����ال�����رح�����ي�����ل 

������ْرف������ا م��������ن ن�������ح�������ره ي���������س��������������������������������������������ق����ي����ه  �������سِ
�����������رٌب ع�����ل�����������������������ى ال���������ظ���������م���������اآن  ي���خ���ف���ى ������������سْ

زاد                ال�������ُع�������ل�������ى                ف���������������وق               ال��ب��ي��ان        

ل���������ك���������ن                 ع������ب������ي������ط                ال������������������دّم                ق��ان                 

م����������ث����������ل                امل��������ن��������اي��������ا                يف               ره���ان                

اإن�����������������ا                                ج�����م�����ع�����ن�����ا                                 باملعاين

ت���������ك���������ف���������ي                     اإ����������������س���������������ارات                     ال��ب��ن��ان                     

عبد االمير جاووش

سْل كربال
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من هو؟ 

الناس  كان  و  اجلميع  قلوب  يف  رفيعة  مكانة  له  شخص 
يظهرون له فائق حبهم اجالال له وقد اشار صاموئيل كرين 
رئيس  بمثابة  الرجل  هذا  ان  اي��ران  يف  امريكي  سفري  اول 
الذي  الوقور  بالشيخ  ووصفه  شخصيته  اىل  واشار  العدلية 
يميل اىل حياة البساطة وبالرغم من ان امالكه كثرية جدا ولو 
ذلك  اظهار  حياول  ال  انه  اال  يريد  ما  له  جلمعوا  املال  طلب 
فقد كان يركب بغلة بيضاء ويتبعه خادم واحد ولكن ما ان 
الناس مجيعا من كل  تتهافت عليه  االزقة حتى  احد  يمر يف 
وجالل  هيبة  له  وكانت  عليه  يسلموا  لكي  وصوب  حدب 
اما  عرشه  من  السلطان  ختلع  بان  منه  واح��دة  كلمة  تكفي 
اجلنود الذين عينتهم الدولة حلامية سفارتنا فقد كانوا يقولون 
لنا لو امرنا هذا الشيخ بان نقيض عليكم فاننا سنقيض عليكم 

ونستمع اىل أمره
واملعوزين  املحتاجني  وتفقد  الفقراء  واهتامماته  اولوياته  من 
مرتبات  هلم  وخصص  اليتامى  كان  اهتامماته  طليعة  ويف 
ليست  الذين  املرىض  ويعطي  ومستقبلهم  حياهتم  لتامني 
لدهيم االمكانية لدفع نفقات عالجهم كام قام بانشاء جماري 
ذات  املرافق  اىل  اضافة  القوافل  خانات  يف  وخزانات  للامء 
النفع العام كام يعد  ختمه سندا  رسميا  فالوثيقة التي عليها 
ختمه تعد  رسمية ونافذة وملزمة للجميع اكثر من احلكومية

انه 
العامل والفقيه املحقق املال عيل كني 

العاصمة  بضواحي  )ك��ن(  قرية  يف  1ه�   220 عام  ولد 
طهران 

اىل  توجه  ثم  طهران  يف  واللغة  واالص��ول  الفقه  درس 
اصفهان ليتتلمذ عىل يد اسد اهلل االصفهاين ) ت1290( 
احلوزوية  دراسته  الكامل  االرشف  النجف  اىل  توجه  ثم 
والشيخ   )1266 ت   ( اجلواهر  صاحب  العالمة  عند 
عىل  حصوله  وبعد   )1262 )ت  الغطاء  كاشف  حسني 
فيها  ليدرس  طهران  اىل  كني  املاّل  عاد  االجتهاد  درجة 
الرجال وبقي  والتفسري وعلم  الفقه واالصول واحلديث 
رسالته  اصدر  1306ه�  سنة  وفاته  حلني  احلالة  هذه  عىل 
منها:  مؤلفات  كني عدة  املاّل عيل  وترك   ، سنة 1271ه� 
وحتقيق  والشهادات  والقضاء  واألوام��ر  االستصحاب 

الدالئل يف رشح تلخيص املسائل وغريمها.
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االيثار

قال تعاىل يف كتابه: ﴿َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِْم 
َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلئَِك ُهُم امْلُْفِلُحوَن﴾

غريه,  عىل  وتقديمه  اليشء  اختيار  هو  اللغة  يف  اإليثار 
فّضلتك,  أي  إيثارًا  وآثرتك  فّضله,  أي  عليه  آثره  يقال 
الثمن  هي  النفس  تكون  عندما  االيثار  درجات  واعىل 

واالستبداد يقابل اإليثار, اي خّص به نفسه واستبّد به.
قال عيل)عليه السالم(: ) اإليثار أحسن اإلحسان وأعىل 

مراتب اإليامن (
واإليثار نتيجة العّفة التي هي من فضائل النفس الكاملّية 
أفضل خلق وسجّية  الذي هو  اجلود  وشعبة من شعب 
وأجّل غريزة من الغرائز اإلنسانّية ومن أحسن ما حتىّل به 

هذا النوع البرّشي املتسّلط عىل عاّمة األنواع.
اذا ُأريد لاليثار ان يتجسد امام املرء او يطلع عىل املعنى 
الطف  واقعة  اىل  فلينظر  الرائعة  اخلصلة  هلذه  احلقيقي 
السالم  عليه  احلسني  فاصحاب   ، حمرم  من  العارش  يوم 
اسرتخصوا ارواحهم للحسني عليه السالم وارصوا عىل 
ان يتقدموا للمعركة قبل بني هاشم ، فهذا سعيد بن عبد 

اهلل احلنفّي يف اليوم العارش اثر بنفسه واحلسني قائم يصيل 
احلسني  بعيال  واخر يويص صاحبه  حتى سقط شهيدا  
وليس بعياله فجسدوا االيثار باعىل درجاته عندما تكون 

الروح هي الثمن .
قلوب  السجية مغروزة يف  ان تكون هذه  الطبيعي  ومن 
هتذب  التي  املدرسة  وهم  السالم  عليهم  البيت  اهل 
اثروا  عندما  وجّسدوها   ، الصفة  بذه  اتباعهم  اخالق 
بانفسهم بدال عن احلسني عليه السالم فتقدموا للمعركة 
حتى استشهدوا مجيعهم وبقي احلسني وحيدا ، واحلسني 
اثر بنفسه عن االمة االسالمية يف سبيل العقيدة ومل يسال 
ان  مناهم  غاية  بل  العبد  من  شكورا  او  جزاء  احدهم 

يرىض عنهم اهلل عز وجل  
للذين  احلافز  واملؤثرة كانت  االيثارية  الصورة  نعم هذه 
واملقدسات  الوطن  عن  الدفاع  يف  املرجعية  نداء  لبوا 
فرتكوا الديار والعيال من اجل هدف اسمى وانبل ينالون 
به رضا اهلل عز وجل ويسريون عىل خطى احلسني وعياله 

واصحابه فكانوا نعم املؤثرين ونعم االبطال والشهداء 
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كّل خطوة في طريق الحسين 

تعادل جرعة
 كيمياوية

قد يبدو هذا العنوان صدمة 
مفاجئة لكثيرين لم يعرفوا 

اإليمان الحقيقي، والعقيدة الحّقة، 
ولكن بالنسبة لمْن ارتوى محّبة 

الحسين وأهل البيت )عليهم 
السالم( فهو يقولها عن إيمان 

كبير ويقين ثابت.

األحرار/ قاسم عبد الهادي
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مسيرُة 
طفٍل عاشق 

البحرين  مملكة  من  موسى(  )مصطفى  الزائر  يرى  حيث 
الشقيقة واملصاب مبرض السرطان إن كل خطوة في السير 
جرعة  مبثابة  هي  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بطريق 

كيمياوية سارية املفعول بنسبة %100 !
وأكد ذلك صاحب الـ )47 عامًا( خالل حديثه اخلاص 
جمللة )األحرار( حيث سرد لنا تفاصيل قّصته مع املرض، 
ماديًا،  ال  روحيًا  عالجه  يكون  أن  أخيرًا  قّرر  وكيف 
مبرض  السابقة  السنوات  خالل  مصابًا  »كنُت  يقول:  إذ 
السرطان، وتواصلت بتناول العالجات واألدوية وصواًل 
للجرع الكيمياوية التي تناولت منها ثالثا فقط من دون 
فائدة، ألقرر بعدها ترك جميع االدوية واجلرع الكيمياوية 
والتوجه نحو عالج أهل البيت )عليهم السالم(، فقررت 
الى  البحرين  من  والسفر  اخلبيث  املرض  على  التحامل 
العراق واملسير على األقدام من مطار النجف األشرف مع 
باقي األنصار واحملبني بطريق احلسني )عليه السالم( خالل 
زيارة االربعني وكلي عزمية وثقة بأن كل خطوة أقطعها 
بطريق العشق احلسيني تعادل جرعة كيمياوية وكان ذلك 

قبل عامني«.
وبركات  وتعالى(  )تبارك  الله  »بفضل  حديثه،  ويتابع 
السير  ألعاود  املرض  من  ُشفيت  السالم(  )عليه  احلسني 
األشرف  النجف  مطار  من  واحلالي  املاضي  العام  خالل 
نحو كربالء احلسني التي ال أجدها مدينة فحسب بل أنها 
في  واملعلولني  للمرضى  شفاء  وبيت  األحرار  لكل  قبلة 

العالم«.
وها أنا اليوم أزاول حياتي اخلاصة )احلديث ال يزال للزائر 
البحريني( من خالل »ممارسة أعمالي اليومية اخملتلفة بعزمية 
التي وصلت  الكبيرة  اليأس  مرحلة  بعد جتاوزي  ونشاط 
لها خالل السنوات السابقة وحينذاك )أيام إصابتي باملرض 
حزين  بشعور  وزوجتي  أطفالي  الى  أنظر  كنت  اخلبيث( 

وكيف لهم العيش بعد فترة قصيرة من غيابي«.
من  بغزارة  أنهمرت  قد  والدموع  حديثه  موسى  ويختتم 
مرض  مع  سابقة  سنوات  ثالث  عشت  »لقد  عينيه: 
السرطان وهي األصعب في حياتي، وحينذاك كنت مبثابة 
امليت سريريًا، سائاًل الباري )عز وجل( أن يرزق اجلميع 
الصحة والعافية سيما املصابني مبرض السرطان وباألخص 

زائري اإلمام احلسني )عليه السالم(«.

بعد ان هبط في مطار النجف، لم ينزل في اي فندق فهو لم ينِو 
الراحة او االستجمام.. ونوه ملرافقيه انه عازم على السفر راجال 

الى كربالء، فالوقت حان لذلك.
وسار بني احملبني الوافدين صوب كربالء من جهات العالم االربع، 
بطفل  واذا  الكرمية،  الكهف  سورة  من  يحفظه  ما  مرتال  ماشيا 
عراقي في ربيعه العاشر يجانبه عند احد املواكب الشاخصة في 
العطاء احلسيني، ويرافقه أثناء مسيرة املواساة في األربعينية ملئات 

األمتار.
- من أين أتيت؟ 

- من النجف األشرف. 
- ما اسمك؟ 

- علي. 
- كم عمرك يا صغيري؟ 

- عشُر سنوات. 
- برفقة مْن انت تسير لزيارة املولى )عليه السالم(؟ 

-  ال احد، فأن مبفردي!!. 
- كم مرة مشيت للزيارة، يا ُبني؟ 

- 11 مرة. 
 )10( عمرك  يكون  كيف  وقال  مستغرب،  وهو  الرجل  تبسم 

سنوات، وأتيت للزيارة 11 مرة؟!..
األولى  املرة  في  أتيت  سيدي،  يا  مبتسمًا:  الطفل  ذاك  فأجاب 
أمي  الثانية حملتني  املرة  أمي، وفي  حيث كنت جنينًا في بطن 
على صدرها، وفي املرة الثالثة استعانت بعربة لألطفال، وكذلك 
الرابعة، وفي اخلامسة أتيت ماشيًا مع أمي، وفي املرة السادسة 
وبعدها صرت  الله(،  )رحمها  أمي  ُتوفيت  بعدما  مبفردي  أتيت 

أمشي لوحدي وأهدي ألمي ثواب املسير.
- أخرَس لساني عن النطق ذاك الطفل، وقلت في نفسي: »يا 
سبحان الله، هذا شعب يتجرع حب احلسني )عليه السالم( وهو 
لشبل  هنيئًا  باحلليب وهو طفل رضيع،  ويتغذاه  أمه،  في رحم 
يذوب في حب احلسني )عليه السالم(، ويبُّرُّ أهله لهذه الدرجة. 

 حسين النعمة
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حاوره/ حسين النعمة

االستاذ الدكتور عبود جودي الحلي000

 أول وآخر عميد منتخب لتربية كربالء

في لقائه مع )االحرار( يكشُف 
النقاب عن محطاٍت من حياته 

االجتماعية واألدبية

ذو الحضور المتميز على الصعيد 
األكاديمي والمعرفي داخل كربالء 

وخارجها، وصاحب بصمة واضحة 
في التاريخ الفكري لمدينة كربالء 

المقدسة.. له مساهمات مثيرة 
في حقول المعرفة واالدب وخاصة 

في الشعر، فهو يعتمد على منهج 
علمي وأكاديمي، كما انه لم 
يكن طارئا على األدب؛ فحضوره 

المتميز في أدب كربالء واألدب 
الحسيني بصورة خاصة، وشعره 

العميق والنابض بالوالء الحسيني، 
ال يصدر اال من مخلٍص آلل البيت 

)عليهم السالم(، كان دافعا ألرشفة 
فترة عصيبة مّرت على العراق من 

خالل ديوانه )في رحاب كربالء(، وهو 
عندما كانت الكلمة ممنوعة 

في بلدنا الحبيب، كانت قصائده 
تصدح على المنابر لتبين ان االديب 

الكربالئي كان مشروعا اصالحيا 
في عهد الدكتاتورية.
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ال��ف��ت��ن خ���ط���وب  إدل���ه���م���ت  م����ا  إذا 

ف���ي���اب���ن ال���ن���ب���ي وي����اب����ن ال���وص���ي

  وه����ل م���ن م�����اٍذ س����وى رك��ن��ك��م!؟

س���ج���ي���ن���ا ق����ص����دت����ك ي������ا س���ي���دي             

م�����ددن�����ا االك��������ف ل���ن���ج���ل ال��ح��س��ن

ل���م���ن ن��ش��ت��ك��ي م����ا ده����ان����ا ل��م��ن؟

ن�����ل�����وُذ ب�����ه م�����ن ع���������وادي ال���زم���ن

ل��ت��ط��ل��ق��ن��ي م����ن ي������دي م����ن س��ج��ن

سنة  اخلفاجي  اليل  عبود  ج��ودي  عبود  الدكتور  االستاذ  ولد 
عريقة  بمحلة  املقدسة  كربلء  ف  ايلول  من  اخلامس  ف  1954م 
– )احدى املناطق القديمة التي تشكل  معروفة ب�)باب السلملة( 
وشخصياهتا  الدينية،  بمعاملها  تزخر  حيث  كربلء،  مدينة  مركز 
واملتوسطة  االبتدائية  درس  وقد  والسياسية(،  واملعرفية  االدبية 
عدد  عل  والنحو  الفقه  ودرس  كربلء،  مدينة  ف  واالع��دادي��ة 
اخلاليص،  عيل  عبد  الشيخ  )املرحوم  ومنهم:  كربلء،  علمء  من 
إعداد  معهد  ف  وخترج  البيضاين(،  السن  عبد  الشيخ  واملرحوم 
االرسة  ال  وانتسب  1975م،  سنة  بغداد  ف  املعلمني  وتدريب 
ف  وخترج  1976م،  آذار  منذ  املقدسة  كربلء  مدينة  ف  الرتبوية 
العربية سنة 1984م، ونال  اللغة  بغداد قسم  الرتبية جامعة  كلية 
نال درجة  أنه  املاجستري سنة 1988م, كم  نفسها درجة  الكلية  ف 
ثم  1995م،  سنة  املستنرصية  اجلامعة  آداب  كلية  ف  الدكتوراه 
االبتدائي  التعليم  ومارس  2008م،  سنة  االستاذية  درجة  نال 
رئيسًا  فكان  اجلامعية،  االدارة  مارس  واالعدادي واجلامعي، كم 
تأسيسه  منذ  كربلء  بجامعة  الرتبية  كلية  ف  العربية  اللغة  لقسم 
ف  الرتبية  كلية  تدريسييا  زملؤه  وانتخبه  2000م،   – 1996م 
جامعة كربلء عميدًا للكلية ف أعقاب انيار النظام الدكتاتوري 
االول  كانون  شهر  ف  طلبه  عل  بناًء  أعفي  ان  ال  2003م،  سنة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وانتدبته  2005م،  سنة 
سنوات  اربع  ملدة  السلم(  )عليهم  البيت  أهل  جامعة  لرئاسة 
حافلة  العلمية  حياته  وان  2012م،  سنة  ال  2008م  سنة  من 
بالنجاحات الرتبوية والعلمية فقد ترأس اليل جلان مناقشة طلبة 
العراق:  جامعات  ف  والدكتوراه(  )املاجستري  العليا  الدراسات 
املستنرصية(،  بغداد،  القادسية،  البرصة،  بابل،  الكوفة،  )كربلء، 
واشرتك ف عدد من املؤمترات العلمية االكاديمية ف كلية املعارف 
السلم(،  )عليهم  البيت  وبابل وأهل  اجلامعة وجامعات كربلء 

العام لألدباء والكتاب  العراقية، واالحتاد  املعلمني  لنقابة  وأنتمى 
العراقيني، واالحتاد العام لألدباء والكتاب العرب.

ثمة  أن  كرباء،  في  الحياة  »علمتنا  الحلي:  يقول 
)عليه  الحسين  اإلم���ام  زي���ارة  في  تربويا  هدفا 
السام(، وهذا الهدف يصل بنا الى فهم معنى 
ان الكلمة مسؤولية، فالكبرياء المحمدي واالعتزاز 
بالنفس الذي مارسه اإلمام الحسين )عليه السام( 
يوم واقعة كرباء في المبدئية العالية التي تحلى 
بها، نجدها في كلمة )واهلل ال اعطيكم بيدي اعطاء 
الذليل، وال أقر اقرار العبيد(، ما هي اال مبادئ سامية 

ُتعلمنا معنى اعتزاز االنسان بكرامته وشممه«.

ال يفى عل أحٍد، أن حياة العراقيني إبان نظام البعث الصدامي 
اليل  الدكتور  تعرض  فقد  احد،  منها  يسلم  ومل  قاسية،  كانت 
للعتقال سنة 1983م بتهمة االنتمء إلحدى املنظمت االسلمية 
آنذاك، وعن هذه الادثة أخرب جملة )االحرار(  املعارضة للحكم 
النظام  قائل: »ال يلو اي اديب أو شاعر حسيني من مضايقات 
الصدامي، فقد اعتقلت ف سنة 1983 واودعت بدائرة املخابرات 
 )12( الواحدة  الزنزانة  ف  وكان  ببغداد،   )52( شارع  ف  العامة 
جنسية عربية وأجنبية وكان تصميم القاعة يستوعب )45( سجينا 
التهمة  أن  مبينا  العدد،  هذا  اضعاف  فيها  يضعون  كانوا  لكنهم 
لنظام الكم،  بأنك ف حزب ديني معارض  كانت جاهزة وقتها 
تلك  وكانت  )سأعدم(،  إين  وأخربوين  التعذيب  بحقي  فمورس 
الل  )عجل  املنتظر  الجة  اإلمام  ال  فتوجهت  عيّل  مدهلمة  الليلة 

تعال فرجه الرشيف( وأنظمت ابيات مناجايت، ومنها:

A h r a r w e e k l y73



 ، وكان باب السجن بابا حديدية فيه شباك صغري ُفتَِح ونودي عيلَّ
وخرجت من السجن ال غرفة التحقيقات معصب العينني ومكبل 
يشتموين  وكانوا  )السياط(،   - الكيبلت  عيلَّ  وهتوي  اليدين، 
بألفاظ بذيئة، واستجوبوين مرارا واياما بعدها اطِلَق رساحي بعد 

ان خفت زرقة السياط عل جسدي«.
إقامة  ايضا حول  إبان تلك القبة  وكان الديث ف حمطة اخرى 
صيتها  اخذت  قصيدة  قصة  اليل  يذكر  حيث  السينية  املجالس 
آنذاك وقرأها عرشات الرواديد ف املجالس السينية، وقد نظمها 
)حممد  العراقي  واالدي��ب  للشاعر  حسينية  لقصيدة  سمعه  بعد 
علء  ال��اج  بيت  ف  االم��وي  أم��وري  املل  ينشدها  كان  زم��ان( 

حياوي ف كربلء، فقال ف مطلعها:

وامللمع،  الفصيح  الشعر  ف  القصائد  من  العديد  اليل  نظَم  كم 
ف  السينية  املحافل  ف  منها  الكثري  السينيون  الرواديد  وأنشد 
ف  كربلء  جريدة  ونرشت  املنرصم،  القرن  من  الخرية  القب 
حتريرها  رئيس  طلب  عل  بناًء  1999م،  سنة  التجريبي  عددها 

آنذاك )نوفل اخلفاجي( قصيدة للحيل قال فيها:

حمطة اخرى للحيل كانت لنا فيها جولة رسيعة بني أروقة نصوص 
ديوان )ف رحاب كربلء( الذي ضمَّ )27( قصيدة ومقطوعة نظم 
صحف  ف  القصائد  هذه  اغلب  نرشت  وقد  بالفصحى،  أكثرها 
السينية، وكانت  املنابر  منها عل  قرأ عددا  فيم  عراقية  وجماالت 
تدور موضوعات قصائد ديوانه هذا حول قضايا حمورية أساسية 
بالنسبة للدكتور اليل، وأول تلك القضايا مدح النبي )صل الل 
من  عددا  الشاعر  خصص  وقد  ورثائهم,  بيته  وأهل  وآله(  عليه 
املنرب  وقّراء  الفذاذ  العلمء  من  عدٍد  لتأبني  الديوان  هذا  قصائد 
السيني، كم ضمَّ الديوان أيضا قصائد للشاعر يرثي فيها والده 

املرحوم جودي اليل.

ويّتضح بجلء ان الشعر عند الدكتور اليل يسد االخلص ف 
والقارئ  سلوكياته،  ف  املخلصة  لروحه  انعكاس  وهو  القضية 
الدينية  اإلصلحية  النزعة  أن  يلمس  ان  يمكنه  ديوانه  لقصائد 
تسيطر عل نفسه الشعري وتغمر ساحة نصوصه الدينية بخاصة، 

الحلي الشاعر المطبق لفكرة النير  والملتزم في نظم 

قصائدة الحسينية مؤمُن بأن الثورة الحسينية 

هي ثورة إصاح 

أن����������ت ن����������ور وال�����م�����ص�����اب�����ي�����ح م�����راي�����ا  
ت���ف���دي���ك ال�����ب�����راي�����ا   ي�����ا ب�����ن ال���ع���س���ك���ري
ع���ط���اي���ا   ف����ي����ض  ي�����ا  ال����غ����ائ����ب  اي�����ه�����ا     
ت���ف���دي���ك ال�����ب�����راي�����ا   ي�����ا ب�����ن ال���ع���س���ك���ري

ت���ع���ل���ا         اردت  ان  ف��������������ؤادك  ع�����ل�����ل 

ف��ق��ول��ه��م          ال����ائ����م����ي����ن  ق�������ول  ت���خ���ش���ا  ال 

واص��������دح ب���ل���ح���ن ه�������واك وان����ش����د م��ع��ل��ن��ا           

م��ج��ل��ج��ا         ال���ح���س���ي���ن  ص�������وت  ب����ه����ا  دوى 

ب��ت��رب��ه��ا           ي����ض����وع  ارٍض  ع���ل���ى  وأس�����ج�����د 

واع�����ل�����م ه���������واك وب�������ح ب�����ه ب����ي����ن ال���م���ا

ع��ا وان  ي���خ���ي���ف  ال  ه����م����ٌس  ال����ح����ب  ف�����ي 

ه��������ذا ص�����������داه ي�����ق�����ول ل����ل����ط����اغ����وت ال

وال�����ع�����ا وال���������والي���������ة  ال������ن������ب������وة  ارج 

ان�����ا ع����اش����ق ال���س���ب���ط ال���ش���ه���ي���د ب���ك���رب���اء
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فل تكاد تفارق كّل نصٍّ دينيٍّ نظمه ف آل البيت )عليهم 
السلم(، واليل قد شّكل بذلك ظاهرة جديرة بامللحظة، 
تسرتعي الباحثني استقراء نتاجه الديني، ليتسنى الوقوف 
هلم عند كل نصوصه، ف حماولة كشف النقاب عّم ف جانبها 
املضموين من نزعة إصلحية عامة تدعو لكل ما فيه خري 
أّمة نبينا حمّمد )صل الل عليه وآله(؛ وإذ كان شاعرا ملتزما 
بأن  فيؤمن  الديني،  بامتياز يسري عل خط شعراء االلتزام 
ثورة  تكون  أن  قبل  إص��لح  ث��ورة  هي  السينية  الثورة 
ة أكثر منها  سلح، وقد وضع نصب عينيه أنا انتفاضة ِعرْبَ
ة، وقد طّبق الشاعر الدكتور فكره النرّي امللتزم ف معظم  َعرْبَ
قصائده التي نظمها ف أل البيت )عليهم السلم(، وجعل 
منها مصداقا ملا متّسك به من مبادئ إصلحية نابع���ة من 

فكره الديني امللتزم.
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هناك عوامل كثرية ساعدت عل نشوء فن الزخرفة اإلسلمية ، 
كان من أمهها العلقة الوثيقة التي ربطت الفكر العقائدي بالتأمل 
من  ،والذي  والطبيعة  الكون  مظاهر  ف  املسلم  لإلنسان  الدائم 
الس  ورهافة  والتفكر  امللحظة  قوة  اإلنسان  ف  يعزز  أن  شأنه 
فانتشار  املكان والزمان،  الذوق، فضًل عن فعالية عاميل  وتنمية 
اإلسلم عرب الفتوحات اإلسلمية كان له الثر البالغ ف االمتزاج 
الضاري، ومن ثم االستفادة من معطيات الضارات الخرى 
املتلقي  منه  يستلهم  خ��اص  إسلمي  طابع  ضمن  وتوظيفها 
أحاسيسه والرؤية املاورائية لألشكال الزخرفية، وهذا ما نلمسه  
وصواًل  مسريته  عرب  الزخرفة  لفن  الاصل  التطور  تتُبع  حني 
لألشكال والتكوينات الزخرفية الالية القابلة للتطور والتحسني 

ايضًا.
اجته ألفن اإلسلمي نحو فن الزخرفة فأنتج زخارف قائمة بذاهتا 
وزخارف حتتويا اإلشكال اهلندسية والنباتية  والروف العربية 
وحدات  هي  معروف  هو  كم  اإلسلمية  فالزخرفة  والكلمت، 
شكلية رياضية تسعى ال الوصول لقيقة ال تتعلق بمكان أو زمان 
معينني، فاملثلث أو املربع أو الدائرة  بمثابة حقيقة عقلية مصدقة 
ويستلهم  اهلندسية..  وحداته  منها  يستلهم  املسلم  املزخرف  عند 
ويعمد  وحيواناهتا  وأزهارها  وأوراقها  شجرياهتا  الطبيعة  من 
اهلندسية  الشكال  ف  الداخلية  الركة  لتجسيد  حتويرها  عل 
العني من خلل خطوطها واشكاهلا  التي تدركها  عرب تداخلهتا 
التي  ألشياء  عن  الصادرة  املوسيقى  تلك  عن  فضًل  املتداخلة، 
ف  واالستمرارية  للديمومة  املمثلة  الزمانية  الركة  عنها  تعرب 
بأسلوب  الطبيعة  أشكال  الفنان  صاغ  فحني  اللنائية،  حركتها 

جديد فهو بذلك قد خلص االشياء بعدد من الرموز أو الشكال 
تتظافر  االشكال  وهذه  واملحاكاة،  النسخ  عن  بعيدًا  اهلندسية 
وتتشابك ف إبداعاته الفنية لتولد أشكااًل اخرى متنوعة ومتباينة، 
فهو يقدم الطبيعة ال كم يراها البرص، بل مثلم يفهمها الشخص 
فاملسلم  السمحاء،  وعقيدته  اإلسلمي  الدين  بمبادئ  العارف 
 ، الظواهر  خلف  تكمن  التي  املثالية  الياة  عن  للكشف  يسعى 
إفصاح مجايل مرهف  فيها  مرئية  بأشكال رمزية داللية  ليصوغها 

رغم مغايرة للواقع والطبيعة التي استلهمت منها.
ومن هذا املنطلق محل الفنان املسلم الزخرفة اإلسلمية رموزًا فنية 
متتلك القدرة الذاتية عل التأثري ف النفس البرشية ملا فيها من قيم 
مجالية تدخل ف املادة التي تكون الرمز الفني سواء عل قطعه جلد 
خلل  من  ينشئ  ان  املسلم  املزخرف  حاول  هلذا  جدار،  عل  أم 
اعمله االبداعية صورة للعامل املطلق باستمرار وهي بذا انعكاس 
للزخرفة  الدينية  الرمزية  ف  البحث  أن  كم  اإلسلمي،   للفكر 
املاديات  من  التحرر  إل  رصية  دع��وة  بمثابة  يعد  اإلسلمية 
والوجدان  ال��روح  سمو  ف  بحثا  امل��ادة..  وراء  ما  إل  والتطلع 
السمء..  رحبة  آفاق  إل  والنفاذ  الزائل  االريض  العامل  عن  بعيدًا 
فالفنان املسلم يرتقي بالزخرفة االسلمية صعودًا إل أرفع ذرى 
التجريد، فالتكرار هنا يدد رياضيًا ف أوضاع وحجوم وهيئات 
متعاقبة ف البعد الثالث ف مستوى النظر وهو حمدد بخط أفقي ، 
فتستقر الروف عل الغصان أو تتحد معها أو تشكل مضلعات 
متداخلة او قد متثل خلفية تلتصق فوقها الكتابة، لتنتهي الروف 
بتشكيلت نباتية مشكلة نسقًا زخرفيًا واحدًا، تتناغم معه أشكال 

وخطوط مبسطة خمتلفة اهليآت .

الزخارف اإلسالمية 
جمالية الوجود ورمزية التكوين

سامر قحطان القيسي
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مميزة  مجالية  وحدة  اإلبداعية  بأشكاله  املسلم  الفنان  شكل  لقد  
معربة عن عظمة ووحدانية اخلالق جل جلله، فعمد ال استخدام 
زموز نباتية وحيوانية ف وحداته الزخرفية، ومن دون أي مساس 
بالقداسة اإلهلية بكل معانيها التعبريية، فجاءت الرموز اإلسلمية 

معربة عم يوحي باإليمن وكان أمهها وأكثرها استخدامًا :
1- املصباح

أهم  من  وهو  املؤمنني  قلوب  ف  الساطع  النور  ال  عادة  ويرمز   
الرموز اإلسلمية الساسية استخدم ف القرن السادس اهلجري ، 
وكان مرسومًا وحمفورًا عل حماريب بعض املساجد ودور العبادة، 
َمَواِت  السَّ ُن��وُر   ُ )اللَّ تعال  قوله  ف  الل،  لنور  رمزية  داللة  وله 

ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة (  ومازال مستخدمًا حتى اليوم. َواْلَ
2- النجمة

حتيط  وسطية  مشعة  نجمة  هو  ال��دري،  بالكوكب  يسمى  ما  أو 
الحجام،  املتساوية  الصغرية  املتأللئة   النجوم  من  جمموعة  با 
إيران  بلد  إال ف  الدول اإلسلمية  الرمز ف كل  واستخدم هذا 

والعراق اللذين اختارا رمزًا آخر للكوكب الدري مؤلفا من 12 
شعبة  بداًل من 8شعب التي استخدمت اول االمرتيمنًا بعدد أئمة 
الشيعة من االثني عرش إمامًا، وهذا الشكل اختري بشكله االول 
ب8 شعب، كونه ناتج عن تقاطع صليبني متساويني والصليب 
العامل  أجزاء  إل  أشعته  بنور  يبعث  الذي  الشمس  رمز  عل  يدل 
لل  ترمز  فهي  الشعب  حتوي  التي  الومهية  الدائرة  إما  الربعة، 

الواحد الحد لن منه البداية وإليه النهاية.
3-اهللل

اما اهللل فهو رمز إسلمي خالص، ومنه يستدل عل شخصية 
وال  باملكان،  ال  يتغري  ال  فهو  ذه��ب،  وأينم  وجد  أينم  املسلم 
عل  خلهلا  من  يستدل  التي  املسلم  اوليات  من  فهو  بالزمان، 
ِة ُقْل ِهَي  بداية االشهر القمرية ف قوله تعال )َيْسَأُلوَنَك َعِن الِهلَّ
(، واستخدم ف الرايات والعلم البطولية  جِّ َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَ
معلنًا  ومآذنا  القباب  رأس  عل  ليتمركز  اسلميًا  رمزًا  واستمر 

عن اجتاه القبلة ف املكان او الرقعة اجلغرافية التي يرتفع فيها.
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حاملا تم نقل املترصف املرحوم عباس عبد اللطيف البلداوي 
السعد  حسني  بتعيني  االمر  صدر   1955 اذار   22 بتاريخ 
وكانت   1955 اذار   29 ف  باش  وقد  كربلء  لواء  مترصف 
من اهتمماته توسيع مدينة كربلء من طرفها اجلنويب الغريب 
اهتم  فقد  القديمة  االزقة  من  افضل  نموذجية  احياء  وانشاء 
يشتمل  حديثة  ختطيطية  مواصفات  وفق  جديد  حي  بانشاء 
عل مساحات واسعة من املناطق اخلرض كم وضع فيه مساحة 
تبقى ملك  فندق سياحي حديث و مقرتباته هي  لبناء  كبرية 
ان  اراد  وقد   ، املستقبل  ف  حكومية  بنايات  النشاء  البلدية 
السعد ولكنه سمع معارضة  باسم حي  اجلديد  الي  يسمي 
نفسه  ختليد  به  يريد  االسم  ان  عيل  كربلء  اهايل  بعض  من 
باسم حي  املدينة عليه عل تسمية الي  فاقرتح احد وجهاء 
السني ياخذ احتملني اسم االمام السني عليه السلم واسم 
املترصف حسني ، وهذه املعارضة مل اسمعها من اهايل كربلء 
بل كان االقرتاح اصل باسم حي السني وعندما قام بانشاء 
حينها  ف  كربلء  لواء  ال  تابعة  النا  النجف  مدينة  ف  حي 

سمي  باسم حي السعد بنفس املواصفات لي السني 
املحافظتني  السكنية ف  املناطق  افضل  اليان مها من  وهذان 

وال االن مل يتك بناء حي مثلها ف كربلء 
من  السعد  حسني  االستاذ  نقل  تم   1957/8/  22 بتاريخ 
طبيخ  ابو  مشكور  وتعيني  العمرة  لواء  مترصف  ال  كربلء 

مترصف جديد للواء

حسين السعد 

متصرف لواء كربالء

تراث كربالء

حفل افتتاح حي الحسين  في كربالء حسين السعد 
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 ، أحداثها  وجزئيات  السالفة  الم��م  سرية  القرآن  عرض   � أ 
ونوح  آدم  عن  فأخرب   ، واليقني  اجلزم  بلهجة  أنبائها  وكربيات 
وإبراهيم وموسى وعيسى وذي القرنني وأهل الكهف ، وقوم 
عاد وثمود ولوط وشعيب ، ومجهرة عظيمة ممن أصابم عذاب 
االستئصال بمجريات أحواهلم بم يعد كشفًا لدق التفصيلت 
ال  حالة  وهي   ، الكمل  وجه  عل  به  لحد  علم  ال  بم  التأريية 
عهد با للمجتمع العريب ف مكة ، مما جعلهم يتهافتون عل هذه 
الخبار ، ويتمثلون وقائعها باملقياس التأريي لإلفادة من عربها 

وأحداثها ومواردها.
التأكيد بعدة  ب � وحتدث القرآن عن الحداث املستقبلية بلغة 
ُبَر  الدُّ وَن  َوُيَولُّ اجَلْمُع  َسُيْهَزُم   ( بدر  وقعة   ، أبرزها  مناسبات 
)القمر : 45.( وغلبة الروم وانتصارها فيم بعد ) امل )1( ُغِلَبِت 
ن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغِلُبوَن )3(  وُم )2( ِف َأْدَنى اَلْرِض َوُهم مِّ الرُّ

الروم
وعن فتح مكة ) َلَتْدُخُلنَّ املَْسِجَد اَلَراَم إِن َشاَء الُل آِمننَِي الفتح 
:  27 وهزمت قريش بعليائها وجربوهتا ف معركة بدر الكربى 
، وانترص الروم عل الفرس بعد سنني من غلبة الفرس ، ودخل 
الساب  ف  وارد  غري  مكة  فتح  كان  وقد   ، فاحتًا  مكة  النبي 
التخطيطي ، إذ كيف يمكن هلذا املهاجر مع طائفة قليلة من أهل 
جربوت  يقتحم  أن   ، مستضعف  ضعيف  وهو  وأصحابه  بيته 

واضحًا  دليًل  ذلك  وك��ان   ، داره��ا  عقر  ف  ويغزوها  قريش 
ومنترشًا ف البلد عل االعجاز الغيبي ..

2 � اإلعجاز الترشيعي : ويتمثل بم فصله القرآن بآيات الحكام 
فقد   ، الدقيقة  بتفصيلته  اجلزيرة  ملناُخ  عهد  ال  بم  القرآن  وفقه 
نظم حياة الفرد والمة بأحكام ال مزيد عل إبرامها برباط الرية 
قد  الشخصية  فالحوال   ، إستعباد  دون  االمتثال  فوىض  دون 
والنفقة  والعدة  والطلق  الزواج  ف  اجلديدة  بأحكامها  نظمت 
والقصاص  واجلروح  والديات  والدود  والوصايا  واملواريث 
والديون والعقود بم مل تسبق إليه أعرق المم ترشيعًا ، وأعمقها 
التطوير  باطار  متأطرة  جديدة  حياة  مفردات  كانت  بل   ، تفقهًا 
وطقوس  وواجبات  فروض  ببيان  القرآن  تكفل  ثم  اإلنساين 
، وف  بفرائضها ونوافلها  اليومية كالصلة  الياة  منظمة ضمن 
السنة  خلل  وف   ، والعمرة  والج  كالصوم  الشهور  من  مجلة 

كالزكاة واخلمس ف املحاصيل والغنائم.
أن  يمكن  ال  الترشيع  ف  الط��راف  مرتامية  البعاد  ه��ذه  إن 
مل  إذ   ، شؤونه  ومنظم  الكون  هذا  خالق  إال  تعاليمها  يصدر 
تعرف الضارة البرشية هذا التفصيل الدقيق ف نوعية االحكام 

وجزئيتها.
..... يتبع

ما هي وجوه هذا اإلعجاز 
في القرآن وما هي مظاهره ؟

أحاول فيما يلي أن أضع ملخصًا بأبرز وجوه االعجاز ومظاهره على نحو اإلجمال.
الغيب  عن  األنباء  في  قاطع  بضرس  الكريم  القرآن  عنه  تحدث  بما  ويتمثل   ، الغيبي  اإلعجاز  ـ   1

الماضي والمستقبلي :

 د. محمد حسين الصغير 
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مناصب تحفها العناية االلهية... 

المرجعية انموذجا
سامي جواد كاظم
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انسان  أي  يستطيع  ال  اهلية  برعاية  تكون  مناصب  هنالك 
يفضح  بان  كفيل  التاريخ  فان  فكر  وان  عليها  يستحوذ  ان 
تاخذ  كانت  وان  درجاهتا  بكل  املناصب  وهذه   ، اوراق��ه 
صبغة دينية الن تعليامهتا من الكتاب والسنة فان الدنيويني 

يفكرون باالستحواذ عليها .
ربكم  انا  يقول  من  باملال  ظهر  قدره  بجاللة  وجل  عز  اهلل 
ادعى  شخص  من  فكم  والنبوة   ، عربة  فرعون  يف  ولكم 
ادعني  النساء  وحتى  الكذاب  مسيلمة  االسالم  يف  النبوة 
احلايل  ، وحتى يف عرصنا  التميمية  النبوة وشاهدنا سجاح 

ففي العم كوكل اظهر يل اسامء نساء ادعني النبوة .
يكونون  قد  منهم  والبعض  بال حرج  االمامة فحدث  واما 
يتقمصوا  ان  وحاولوا  انحرفوا  اهنم  اال  الرسول  ذرية  من 
منصب االمامة اال ان العناية االهلية تتدخل لتفضح هؤالء، 
هنالك  ونسمع  سمعنا  اننا  ويكفينا  كثرية  واالستشهادات 
من يتقمص دور االمام املهدي ليدعي انه هو املعني، وحتى 
من  هنالك  الرشيف  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  املهدي  انصار 

يدعيها ، وغايتهم تسقيط هذا املعتقد
اضف اىل ذلك فكر السالطني بدعم مذاهب تنافس االمامة 
اجلوهرية  االحكام  بعض  يف  ختتلف  مدرسة  هلم  وتكون 

االسالمية .
عليهم  البيت  اهل  ملدرسة  االمتداد  هي  املرجعية  اليوم 
السالم يف خدمة املذهب ، واملكانة التي تتمتع با املرجعية 
مما الشك جيعل قوى الرش تفكر  يف حماربتها والن سياسة 
اهلل  بكتاب  مرهون  احكامها  اختاذ  باالحرى  او  املرجعية 
السيام  االدوات  هذه  فان   ، واالمج��اع  والعقل  نبيه  وسنة 
ملصاحلها  تطويعها  القوى  هذه  تستطيع  ال  والسنة  الكتاب 
وبالنتيجة خلق اشخاص عمالء يقتحمون منصب املرجعية 
، نعم هي حاولت ان تشرتي الذمم ومتكنت من ذلك ولكن 
كام ذكرت يف بداية املقال العناية االهلية تتدخل فتفضح كل 

من تسول له نفسه ليدعي ما ال يستحق .
املتمثلة  الرشيرة  القوى  أي  عملت  هي  الوقت  نفس  ويف 
ومرورا  اجلاهلية  عرص  منذ  التلمودية  الصهيونية  باحلركة 
السنة  القرآن ودس االخبار يف  باالموية والعباسية حتريف 
حتى تكون االحكام الرشعية غري رشعية فتحقق غايتها ، 

وحتى هذه باءت بالفشل .
حتى  الصهاينة  واسيادهم  االمريكان  واتباعهم  االنكليز 
يومنا هذا يفكرون ويفكرون كيفية احتواء املرجعية الشيعية 
االرادة  له  تكون  عميل  مرجع  خلق  املستحيل  من  النه 
النجف  يف  مرجعيتنا  هي  كام  الناس  وعقول  قلوب  عىل 
البحثية  املراكز  ويؤسسون  الندوات  يعقدون   ، االرشف 
ويقراون االحداث السياسية كي يتمكنوا من قراءة عقول 
كيفية  يف  استنتاجاهتم  ومعرفة  تنصبهم  التي  الشخصيات 
ال  االرشف  النجف  يف  العليا  املرجعية  اال   ، ترصفهم 
 ، السيستاين  السيد  يفكر  كيف  معرفة  القوى  هذه  تستطيع 
فكم من بيان عتيد  وراي سديد وحكم رشيد هز و وأد كثري 
من خمططاهتم وهي يف رحم البيت االبيض ، القوى الرشيرة 
تستطيع ان تشرتي حاكام ، او حزبا او كتلة سياسية او حتى 

حكومة ولكن ان تشرتي مرجعية هيهات هلا ذلك .
معاوية عندما عجز عن اطفاء نور االمام عيل عليه السالم 
جلأ اىل تلفيق االكاذيب والسب والشتائم وكم من ترصفات 
مشينة حاول ان يلصقها باالمام عيل عليه السالم ، واالمام 

عيل جد السيد السيستاين
اليوم نفس االسلوب ترصفات امريكا وغريها من اتباعها 
ان  يستطيعون  ال  بمن  االهتامات  تلفيق  اال  لدهيم  ليس 
يصلوا اىل قمته او رشاء ذمته، هلذا حتى استخدام التقنيات 

االلكرتون
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حيدر عاشور

اشتعل داخل روحه أمل ال يصدق؛ قويًا غري قابل للتصديق، اشبه 
بجمرات ابيضت بتوهجها من الناٍر أوشكت عل اإلفول. ظل ثابتًا 
تواجدها،  ف  املشكوك  العسكرية  العجلة  بإجتاه  حمدقًا  يتحرك،  ال 
هكذا  اهل��واء.  ف  جثثهم  تتطاير  أم��وات  ال  ينظر  حي  نصب  مثل 
ختيل »حسن املرشفاوي« املشهد اذ ما عربت تلك املشؤومة حاجزه 
السني)عليه  االم��ام  اربعينية  زائ��ري  قلب  ال  ووصلت  االمني، 

السلم(.
 استدار املرشفاوي نحو جمموعته، وقد بدت عليه نظرة يأٍس تتسم 
املكلف  االرض  وعل  عليهم،  يلقيها  نظرة  آخر  كأنا  بالواقعية، 
صوب  بندقية  مثل  مسددًا  برصه  كان  الوقت  وب��ذات  بحميتها، 

العجلة وما حوهلا من سكون خميف وهي تتقدم نحو سيطرة )عني 
قرر  الفور  عل  واالنبار..  كربلء  صحراء  بني  ما  الفاصلة  التمر( 
أن يلع الدنيا من حياته، ولكن هناك وجها يصعب نسيانه، وجها 
مجيل مثل وجه، يتفجر منه الب عل نحو صاٍف، طبيعي مثل تفجر 
»رضا  انه  املميت،  والظمأ  الشديد  الر  بأوقات  قار-  -ذي  ينابيع 
الذي  كبده  وفلذت  وعنوانُه،  ووحيدُه  الصاف،  طفله  املرشفاوي« 
انتظره عل أمل. من حقه أن يأخذ نصيبه من السعادة ال جواره. عرشة 
أعوام من زواجه كانت كل أحلمه ان يتمم الل سبحانه عشُه النون 
ارض  تشبه  التي  المه  وفرحة  حياته  شيكة  عني  قرة  يكون  بطفٍل 
الوطن ف حنانا، ويسعد والده الشامخ كالنخلة املعطاء التي رفعت 

الى روح الشهيد السعيد )حسن عبد الهادي المشرفاوي( 

بجسدك الطاهر منعت الموت عن كربالء
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هامتها ال االعايل وهي تفقد ثمرها العزيز من اجل يبقى العراق؛ 
عراق  االحرار والبطال.

وخرياهتا،  االرض  اطياب  بكل  حممل   - رضا  ولده   - وجاء   ..
رائد  رتبة  ن��ال  امل��رشف��اوي(،  )حسن  عائلة  عل  ع��مّ  كله  فاخلري 
–ملشاة   الثاين  الفوج  ف  وقائدا  ضابطا  والتحق  العراقي،  باجليش 
الشد  جلحافل  قويا  سندا  وأصبح  اول،  الفرقة  ال��ل��واء-53-  
الشعبي ف مجيع معاركها مع عصابات)داعش( االرهابية، بل كان 
الدينية  للمرجعية  الكفائي  اجلهاد  لفتوى  املستجبني  أوائل  من  هو 
املتوحشة،  العرص  ج��رذان  ضد  طاحنة  معارك  وخ��اض  العليا، 
وجندل منهم العرشات، وطهر املدن العراقية من نجاستها، والبس 
حرائر العراق ثوب الرشف، ومحى املقدسات بروحه ودمه، مضحيا 
وجها  حسن  كان  الميمني.  واصدقائه  وعشريته،  ارست��ه،  بكل 
الذاكرة، وصاحب سلوك قويم؛ قل نظريه بني -ال  مجيل يظل ف 
مرشف-، وحسينو املسري والعقيدة واالجتاه. فالسني الشهيد كان 
االخرين..  عشق  يشبه  ال  للحسني  وعشقه  بالياة،  املقدس  مثله 
مل يكتف بمعرفة إمامه بل جسد هذه املعرفة حقيقة وواقعا ف كل 
من  الر  االنساين  العامل  له  يمثل  السلم(  )عليه  فالسني  أفعاله. 

املسلم ف كل عرص من  االنسان  لعامل  احياء  كل ظامل، والسني هو 
وأصحابه  بيته  وأهل  السني  دماء  عل  قائم  فاالسلم  العصور، 
ومواليه، طوبى ملن أعطى دمه ليبقى االنسان مسلم. فقد جسد قول 
إمامه حني حارصه )الدواعش(، مع جنوده البواسل ف بيت خاٍل من 
أهلِه وقد حان وقت الصلة، فتصل بمرجعِه الديني؛ يسأله هل يوز 
الصلة ف هذا البيت... ؟.  هذا هو حسن الذي ُعرف متدينا، نقيا، 
شهم، شجاعا، خملصا، تقي، الذع ف كلمة الق، مل يعرف قط طريق 

الرام بحياته ف اوج املصائب واملصاعب.        
االربعني؛  زيارة  شمس  حتت  ومباش  صعب  امتحان  ف  هو  واآلن 
بالسهم  الشبيهة  نظرته  كانت  امل��ؤم��ن..  علمات  اح��دى  وه��ي 
اجلارح  تشعره بنفسه كأنه عدو ظامل، اخرتقه السهم وأنزل من قدره 
مصريه.  ويتار  الرسيع  القرار  يأخذ  مل  ما  بحق  واملدين  العسكري 
وشموخ  االصيل،  السومري  وقوة  السيد،  محية  رأسه  ف  صعدت 
شيوخ سوق الشيوخ فهتف يزج أمام جنوده :) فنك تعرب وأين هنا، 
نطق ونموت مكابل(.. وما ان قال ذلك، حتى التحقت به جمموعته.  
هكذا هم أبناء العراق انسانيون، فكل ابنائه من نسيج واحد منسجم 
الرائد  وتقدم  املفخخة،  لتلك  الصد  معركة  وبدأت  الشدائد.  عند 
حسن املرشفاوي برباطة جأش جنوده، مبتسم وخطا اخلطوة االول 
ف رضب العجلة فتوقفت عند مسافة عن السيطرة. أعطى »حسن« 
االنبار  قادمة من جهة  نوع »مهر«  : اهلدف عجلة  قيادته  ال  املوقف 
باجتاه النخيب )عني التمر( مدخل مدينة كربلء، وليست معّرفة من 
العسكري:  موقفه  فختم  الرطبة.  قضاء  االنبار  عمليات  قاطع  قبل 
الزهرة املرشفاوي( معي جنودي  الرائد )حسن عبد اهلادي عبد  أنا 
رئيس عرفاء جعفر والعريف محيد العزاوي، جاهزون لصد املمخخة 

ولن تعرب سيطرتنا االمنية اال عل اجسادنا..

الياة  عطر  وتلشى  الساعة،  أزفت  فقد  ش،  بكل  صلته  انقطعت 
أمجل  من  عنوان  والشهيد،  البطل  رائحة  اال  يشم  ال  ذاكرته،  عن 
عناوين الرشف؛ سريثها عنه ولده رضا املرشفاوي. وبصوته القوي 
يا حسني  املوت: سأفعلها سيدي  باجتاه  أنشد عل كل خطوة  كقائد 
.. سأفعلها سيدي يا عباس .. سأفعلها يا زينب، وسأهب جسدي 
امليض  بذلك يث جنوده عل  كان  كربلء.  املوت عن  هذا  اليقاف 
املليني من  اشد وأعمق؛ فحياة  للشهادة كأسود، وبإرادة عل نحو 
زوار اربعينية االمام السني )عليه السلم( ف خطر املوت املجاين، 
وأخوف من هذا كله كانت وحشة الصحراء وخواؤها، واالرهاب 
النائم ف اديمها ينتظر فرصة لخذ أي روح عراقية، وكانت الشهادة 
الفور،  عل  شيئا،  يعمل  ان  يب  تصورها،  ال  سبيل  ال  نعمة  عنده 
املوت  من  عقباه  يمد  ال  ما  ال  والعامل  الزيارة  حتولت  وإال  حاال 
)السني  يريض  وال  واملذهب  العقيدة  اجتاه  قصور  وهذا  والرعب، 
داخله،  من  يشع  االهلي  الواجب  بذا  احس  وزينب(،  والعباس 
وفق  مسافة  عند  قوة،  وأشده  أكثر،  تقدم  الشعور  هذا  تزايد  وكلم 
مدى السلح وّجه املرشفاوي أوامر الرضب  بكافة أنواع االسلحة، 
بقلب  نحوها  بالزحف  وأستمر  مدرعة،  لكونا  العجلة  هتتز  فلم 
أسد ال يرجف وال يرف، كان جبل شاخما وسط صحراء ميتة حتى  
تند عن  كالشجرة عنيدا بصورة  انتصب  اخلطر،  الذروة، وخط  بلغ 
حني  خالدة  ضمري  وراحة  دائم  بانتصار  هادئ  بطل  حلم  التصور. 
واطيها،وأمتألت  عاليها،  االرض  قلبت  عاصف،  ريح  لفحة  هبت 
السمء بلهيب النار املتجمرة، وبلغت موجة االقدار ذروهتا، ورفرفة 
قافلة  بركب  ملتحقا  املحرتق،  جسده  فوق  املرشفاوي  حسن  روح 
أربعني  زوار  من  ملليني  الياة  الطاهر  بدمه  ليهب  االهلي،  العروج 
املوت عن  الطاهر منع  السلم(، وبجسده  أبا عبد الل السني)عليه 

كربلء.  
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العقيلُة زينُب )عليها السالم( 
بعد واقعة الطف

صاحب عليوي العبيدي 
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ال يفى عن اجلميع ما جرى ف كربلء من احداث ووقائع 
النا  بالذهول  والرض  ال��س��موات  سكان  اصابت  قد 
الوحشية  انواع  لشتى  البرشية  النفس  استعداد  عن  كشفت 
حيث عاثت تلك الوحوش ف االرض فسادا فلم يفرقوا بني 
طفل او شيخ او امرأة ، مّثلت تلك الصورة السوداء رمزية 
الرش والقتل لنا انتهكت حرمة االسلم وجترأت عل سيد 
صورة  كربلء  واقعة  اظهرت  وباملقابل  اجلنة  اهل  شباب 
مغايرة متاما كانت وما تزال متّثل صفحة ناصعة البياض لكل 
الرصاع  هذا  ظل  وف   ، الكريمة  الرة  والياة  اخلري  معاين 
عليه   ( السني  االم��ام  استطاع  وال��رش  اخلري  بني  املتجذر 
السلم(  ومن معه ان يققوا االنتصار عل كل رموز الرش 
ويدمروا متاثيل الذل والعبودية ويرفعوا راية االسلم رغم 
النبيلة  االهداف  دفعت ف سبيل هذه  التي  التضحيات  كل 
تلك  تنقل  كيف  وهو  السينية  للثورة  اخر  حتٍد  برز  ولكن 
االنتصارات واملبادئ لألجيال رغم الملة الرشسة والتعتيم 
اإلعلمي الذي مارسته السلطة االموية آنذاك؟ ، ورغم قلة 
العدد وخذالن النارص.  اذن وف ظل هذه الظروف العصيبة 
والتي  السلم(   عليها   ( زينب  بالعقيلة  املهمة  هذه  انيطت 
كانت عل قدر هذه املسؤولية املهمة واملفصلية لنا مرحلة 
انتقال مبادئ الثورة واهدافها ال عامة الناس لكي يعلم كل 
مبادئ  اجل  من  استشهد  السلم(   عليه  السني)  ان  العامل 
االعلمي  دورها  بدأت  حيث  ابدا  عليها  يساوم  مل  مقدسة 
 ) السلم  عليها   ( وسجلت  للثورة  الول  اللحظات  منذ 
ف ذاكرهتا كل ما جرى عل ارض كربلء ونقلتها ال ذاكرة 

التاريخ ليس هذا فحسب بل وضعت )عليها السلم( كل 
تستغل  ان  استطاعت  حيث  للعامل  وعلمتها  الطف  ابجدية 
وعل  الزمن  ذلك  ج��دران  عل  تكتب  لكي  السبي  رحلة 
التضحية  ومعنى  االنتصار  حقيقة  الظاملني  قصور  جدران 
من أجل الرية وخري شاهد عل ذلك ُخطبتها التي تتناقلها 
االجيال من جيل إل آخر والتي ارعب دويا ساكني تلك 
الذي  والفصاحة  البلغة  البالية لنا سّلت سيف  القصور 
ال يقل بأسا عن سيف ابيها عيل بن أيب طالب )عليه السلم(  
فُصعقوا بكلمها النم ظنوا أن الثورة قد انتهت وراية ايب 
الفضل) عليه السلم( قد سقطت ولكن هيهات أن تسقط 
راية االسلم ما دام ابناء عيل ف امليدان ، القت السيدة زينب 
رغم  والتي  النظري  منقطعة  شجاعة  اظهرت  والتي  ُخطبتها 
بل  ترتدد  او  تتلعثم  مل  هلا من مصائب ورزايا  ما حدث  كل 
كانت ُخطبتها دقيقة وواضحة ومعرّبة ، حيث كانت بمثابة 
ومل   . االموية  الدولة  وناية  السينية  الثورة  انتصار  اعلن 
عاتقها  عل  اخ��ذت  بل  فقط  االع��لم  عل  دوره��ا  يقترص 
كفالة االيتام واالرامل الن االمام السني)عليه السلم( قد 
بالطفال والعيال والفاظ عل اإلمامة  تعتني  بان  اوصاها 
من  اآلن  به  نحن  ما  اذن   ، حجة  من  االرض  ختلو  ال  لكي 
نعمة وما تعلمناه من دروس من الطف كل ذلك فضله لل 

وحده ومن ثم لعقيلة بني هاشم) عليها السلم(   .
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هنالك بعض االعمل املنزلية يقوم با افراد العائلة يعدونا 
با  متخصص  عامل  هلا  يصص  ان  تستحق  وال  بسيطة 
جلعلها  السطج  ف  سقيفة  وضع  مثل  بانجازها  فيقومون 
او  للسيارة  الطارمة  ف  مظلة  او  للطيور  قفصا  او  خمزنا 
تثبيت اخشاب لبعض املزروعات باعتبار ان هذه االعمل 
بسيطة ولكن عند هبوب رياح قوية فتتطاير هذه االشياء 
يكون  وعندها  برشية  وحتى  مادية  ارضار  حتدث  ولربم 
الثمن اغل مما لو اوكلنا العمل ال العامل املتخصص حتى 
يكون العمل متينا ال يتعرض ال ما يدث من خسائر عند 

العواصف .

احذر من هبوب الرياح

خطوط طلبة المدارس
مما يؤسف له ان تكون الستوتة او البيكب سيارة لنقل الطلبة 
وما فيها من خماطر صحية عل الطلبة بسبب الظروف اجلوية 
اوال وتلوث ملبسهم بم ف حوض السيارة من بقايا محولتها 
اذا متازح طلب فيم بينهم فالتدافع يكون خطريا   ، واخريا 

اذا ما سقط احدهم .
واما الستوتة فهي الل الوحيد ملناطق معينة مقطوعة الركة 
من  مؤملة  ظاهرة  ايضا  وهذه  الطلب  حال  لفقر  وكذلك 
الصحية  الناحية  الطلبة من  يرتتب من خماطر عل  ما  حيث 

او الوادث .
التدريس  بواقع  النهوض  عل  تعمل  الكومة  كانت  فلو 
معبدة  وطرق  االحياة  هذه  عل  قريبة  مدارس  ببناء  لقامت 

تصل اليها ال ان تكون وسط بركة من املياه عند املطر .
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من  اخلارجية  الطرق  ف  السيارات  اصحاب  معاناة  من  بالرغم 
ترضر الشوارع وختسفاهتا بسبب سيارات المل والتي البعض 

منها حتمل اكثر من طاقتها اال ان املشكلة داخل املدينة .
اليوجد وقت حمدد لسري سيارات المولة بل انا تدخل وسط 
املدينة ف اي وقت تشاء واكثرها ازعاجا عند بدء وانتهاء الدوام 
برشط  تلتزم  ال  منها  البعض  وان  كم  ازدح��ام��ات  ال  فتؤدي 
عل  االنقاض  منها  فتتطاير  محولتها  تغطية  حيث  من  السلمة 

الناس .
حجمها  الن  الشارع  ف  تعبث  االخرى  هذه  اخلباطة  سيارات 

اليناسب الشوارع الفرعية فعند مرورها تقطع السري عل اجلانب 
االخر مع تطاير الىص من فوهة خروج اخلبطة االسمنتية 

حكاية  فحكايتها  ال��ادالت  وحتى  والرافعات  الشفلت  اما 
حظك  صادف  اذا  فمثل  با  تلتزم  مرورية  ضوابط  والتوجد 
السيئ ان تكون امامك حادلة ف شارع ال تستطيع االجتياز فيه 
فانك تسلم امرك وتسري بنفس رسعة الادلة حتى يقيض الل امرا 

.

الدراجات النارية دعوها وشانا فحكايتها حكاية .
خطوط طلبة املدارس

منذ أول اخرتاع للدراجة النارية كنقل آيل شخيص ف عام 1893، مازالت هذه اآللة خالدة تواكب العرص ليس عل مستوى الرسعة 
والتقنية فقط، بل عل مستوى اخلطورة أيضا، حتى اعتربت شعار العرص ف حوادثها املرورية القاتلة، وف العراق تزداد الوادث 
كل يوم جراء السياقة املتهورة وعدم االلتزام بقوانني وإشارات املرور وخاصة من قبل الشباب واملراهقني، فكيف ان صار اليوم 

من يقودها هم االطفال؟..
واصبح العديد من الطفال يقودون الدراجة النارية وسط املدن!!.. دون خوف او وجل من اهاليهم!!، فهم اضافة ال هتورهم 
إال ان العديد بينهم يهل القوانني والضوابط املرورية، وهو ما يسرتعي من اآلباء االلتفاتة ال هذه اخلطورة فيم قد تسببه من كارثة 

مرورية تودي بحياة العديد من الناس.

بال خوف أطفال يقودون درجات نارية 

سيارات الحمل 
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إذا كانت الكلمة الطيبة تثمر أحل الثمر، وتقتح القلوب، وجتعل اآلذان مصغية، 
فهي أساس الرتبية السليمة لبنائنا. ولكننا ننيس مع صعوبة الياة ورسعة إيقاعها، 
اليومية  حياتنا  خلل  طيبة  كلمت  توجيه  أمهية  عاتقنا،  عل  امللقاة  العباء  وكثرة 
اللفاظ،  بأقذع  مصحوبة  إليهم  تعليمتنا  نوجه  ذلك  من  وبدال  الصغار،  لبنائنا 
الدراسات  أوصت  وقد  أبنائنا.  نفسية  عل  القاسية  الكلمت  هذه  أثر  ونتناسى 
الرتبوية برضورة تثقيف البوين قبل اإلنجاب، وتعريفهم بأصول وقواعد الرتبية 
الصحيحة، خللق جيل من املراهقني والشباب، يكون سويا وخاليا من املشكلت 
النفسية. كم نبهت إل أن هناك بعض اللفاظ السيئة، التي يب أن يتجنبها البوان، 
واملعلمون، واملعلمت وكل من هو منوط برتبية الطفل، حيث تدمر هذه اللفاظ 
نفسية الطفل، وترتك أسوأ اآلثار عل مستقبله. إليكم بعض هذه الكلمت) السب 
خاطئة  معلومة  وذكر  والتهديد  واإلحباط  أقرانه  وبني  بينه  واملقارنة  واإلهانة 
. والل يكون ف معاملة  املظلم لبنائنا ؟  املصري  نريد هذا  والدعاء عليه(.. فهل 
الطفال معاملة حسنة ومراعاة كل قول أو فعل يوجه إليهم، وأن يكون الوالدان 

قدوة للصغري ف اللفظ والفعل.

الثمر  أحل  تثمر  الطيبُة  الكلمُة  كانِت  إذا 
مصغية  اآلذان  وجتعل  القلوب  وتفتح 
أس��اس  فهي  ومجيلة  راض��ي��ة  وال��ن��ف��وس 
السعادة  وأس��اس  لبنائنا  السليمة  الرتبية 
هل��م وأس����اس ح��ي��اة س��وي��ة خ��ال��ي��ة من 
هي  ما  الكلمت  هذه  النفسية.  الم��راض 
يمر  وهو  الطفل  مفردات  شفرات  فك  إال 
يقال  ملا  متاما  يدرك  فالطفل  الول  بتكوينه 
البعض من  به  يقوم  ملا  له و حوله و مدرك 
عادة  ويتخذها  عليه  تنعكس  ترصفات 
وأينم  تكن  ايًا  الكلمت  باستخدام  فيقوم 
مواقفه  ف  ويستخدمها  وي��ردده��ا  ك��ان 
الصفة  هذه  إن  بالفعل  يشعر  أو  املختلفة 
بعد  حتى  عليه  فتؤثر  عليه  تنطبق  تلك  او 
صعوبة  مع  ننسى  ولكننا  كبريا،  يصبح  أن 
عاتقنا  عل  امللقاة  الع��ب��اء  وكثرة  الياة 
توجيه  أمهية  واملعيشة  الياة  ومصاعب 
لبنائنا  اليومية  حياتنا  خلل  طيبة  كلمت 
تعليمتنا  نوّجه  ذل��ك  من  وب��دال  الصغار 
ونتناسى  اللفاظ  بأصعب  مصحوبة  إليهم 
أبنائنا  نفسية  القاسية عل  الكلمت  أثر هذه 
قد  وعبارات  كلمت  يكربوا  أن  بعد  حتى 
نتلفظ با ىف حالة غضب  ان  أو  ننتبه هلا  ال 
أحد  الحيان  بعض  ف  تكون  قد  كلمت 
النفيس  أو اضطرابه  االبن  انحراف  أسباب 
العنف  ال  وجلوئه  عصبيته  أو  اكتئابه  أو 
وفشله ف الياة االجتمعية فيم بعد فالطفل 
هنا يتاج ال عدة أشياء لتساعده عل حياة 
سليمة خالية من االضطرابات النفسية مثل 
الب والطمأنينة وإعطائه املكانة اللئقة به 

واالستقلل له ولذاته؟.

أساس التربية 
السليمة لألبناء 

ك������ي������َف 
ن�����رب�����ّي 

أبناءنا..؟

00

إيمان العادلى
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صيدليُة المنزل 
ضرورية ومهمة لألسرة ..!

االستفادة  فيمكن  للعائلة  ومهم  رضوري  أمر  املنزل  ف  صيدلية  وجوُد 
امهيتها لفظ  ال  اضافة  افراد االرسة  احد  أمر طارئ يصيب  منها لي 
ايدي  اليها وبعيدًا عن متناول  االدوية من الضياع وخاصة عند الاجة 
االطفال فضًل عن رضورة اجراء جرد دوري واستبعاد ما ليس رضوريًا 
او ما انتهت صلحيته من االدوية والعقاقري االخرى. واملستغرب ايضًا 
ان هناك قليل  من العوائل التي لديا )صيدلية ( ف املنزل رغم انا قد 

تنقذ حياة احد افراد العائلة من خماطر مجة. 
وباختصار شديد فصيدلية املنزل توصف بأنا عربة اسعاف متنقلة تواجه 
من خلهلا االمراض واالصابات املفاجئة التي تصيب اي فرد من االرسة 
وكذلك حتفظ االدوية بعيدًا عن متناول ايدي االطفال. ولعمل صيدلية 

ف املنزل يب اتباع ماييل: 
� ان يكون مكانا ف احدى زوايا املنزل وبمكان مرتفع كي ال يصل   1

اليها االطفال.
2 � ان تكون ف مكان جيد للتهوية بعيدًا عن الرارة العالية والرطوبة.

3 � ان تكون واسعة حيث تكفي لوضع االدوية بسلسة.
بعد  إال  غريه  اخر  لشخص  شخص  اي  ادوي��ة  استعمل  عدم  يب   �  4

مشورة من الطبيب املعالج.
ادوية مزمنة مثل علج  يتعاطى  � وف حالة وجود مريض ف االرسة   5
السكر او الضغط او القلب او الروماتيزم يب وضعها ف ركن مستقل 
من الصيدلية وال يفتح اال بواسطة املريض نفسه منعًا لدوث اختلط 

هذه االدوية مع ادوية الصيدلية الخرى.

طقوٌس عائلية 
وعادات لها 

معنى..!

نقصُد با هنا أنشطة ف الياة العائلية تسهم كمرساة 
عائلتك  متنح  واالعتقادات،  للقيم  وسلوكية  نفسية 
إيقاعا  وختلق  معنى  عائلتك  تعطي  واهلوية..  الثبات 
عن  عبارة  العائلية  الطقوس  هذه  العائلية.  الياة  ف 
ف  الطفال  تساعد  معنى  وهلا  عمًدا  متكررة  أنشطة 
والتواصلية؟،  الب  بالمان،  احساس  اكتساب 
العاطفي  بالبعد  يتسم  الذي  اآلن  عاملنا  ف  خاصًة 
والتفكك الرسي واالنشغال. هذه الطقوس حتدث 
تغيريات إيابية عل اجلسم فتقّوي املناعة، تقل نسبة 
من  الدم..  ضغط  ويقل  العصبي  الضغط  هرمونات 

هذه  الطقوس والعادات:
أن هتتم باملناسبات العائلية وأخربهم بحكايات عائلية 
أو أى أحداث مرتبطة با، هذا من شأنه أن يعلم كل 
جيل االهتمم باجليل السابق. قوموا بالعبادات سوًيا: 
مثل صلة  ف الصباح واملساء، تعليم القرآن وتعلمه، 
ف  عنها  املنهي  المور  وأبواب  الدب  أبواب  قراءة 
كتب الل فهي تربط العائلت برباط التوحيد ودعوة 
واله  عليه  الل  صل  الرسول  وحمبة  وطمًعا  خوًفا  الل 
تبعهم  ومن  عليهم  الل  صلوات  بيته  وأه��ل  وسلم 
الشعائر  ف  العائلة  فاشرتاك  الدين.  يوم  إل  بإحسان 
الدينية هو وسيلة لتطبيق أسس إيمن العائلة ووضع 

أساس روحي لألطفال.
املهم العمل با  ال يم أن نطّبق مبادئ بعينها ولكن 

وأن جتد طرائق لكى تكونوا سوًيا ف العائلة.
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معالجة  

بالرغم من ان المادة )30 اوال ( من الدستور تؤكد على احقية كل مواطن عراقي بسكن 
يليق به اال ان  العشوائيات  السكانية التي بلغت اكثر من 522 الف وحدة سكنية  ويسكن 

فيها  اكثر من  3 ماليين مواطن  ، يمثلون نسبة 13 بالمائة من السكان تشّكل خطرًا 
كبيرا على المخططات االساسية للمدن، وهذا ما يؤدي الى االخالل بحق الساكنين في 

تحقيق حاجاتهم الصحية واالجتماعية والبيئية وخاصة في بغداد التي استحالت الى اكبر 
مدينة عشوائية في العالم ) توجد فيها 1200 عشوائية(  ، قد استفحلت وطغت ابان الفوضى 

الخالقة التي ضربت المشهد العراقي بعد التغيير النيساني المزلزل  وخاصة قطاع السكن ، 
وهي مشكلة مرّكبة ومعقدة وذات راسين متشابكين االول يتعلق بالحكومات المتعاقبة 

والثاني بالمواطن والمتضرر االكبر في هذه المعادلة وُتقدر حاجة العراق الى الوحدات 
السكنية من مليونين الى مليونين ونصف مليون  وحدة سكنية .

عباس الصباغ 

مشكلة العشوائيات       
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وكان يب عل الكومات املتعاقبة ان التغضَّ  النظر عن جتاوز  
عام  حق  هي  التي  الدولة  واملك  ارايض  عل  املواطنني   بعض 
معها   تزامنت  شع��ا   وال  القانونا  عليها  اليد  وضع  والي��وز 
بان  تستفحل  ال  ان  وقبل    ، الزراعية   االرايض  جتريف  ظاهرة  
ومنذ  هنالك  كان  وقد  حقيقية  معاجلة  دون  عائم  االمر  الترتك 
ولكنها  املشكلة  هذه  ملعاجلة  الوقت  من  متسع  النيساين  التغيري 
داخل  قرار  مناقشة  مرشوع  اي  ف  العشوائيات  مشكلة  تدرج  مل 
والذين  التجاوز  بعدم  املواطنني  ويلزم  ملعاجلتها  الربملان  اروقة 
بناء وحدات   الفقر واليستطيعون  اغلبهم  يعيشون حتت هامش 
كونا  العشوائيات  ف  العيش  ال   فاضطروا  هلم  الئقة   سكنية 
غري  انا  ورغم  االصولية،   السكنية  الوحدات  من  ثمنا  ارخص 
حرضية  حتتية  بنى  المتتلك  العشوائيات  تلك  اغلب  وان  قانونية 

الئقة بالعيش البرشي  .
 كم مل خُتصص  اية فقرة ف الربامج الكومية تكون خارطة طريق 
يضعه  اقتصاديا  حمورا  السابقة  السنني  طيلة  تكن  ومل  ملعاجلتها،  
حصته  ليأخذ  اعينهم  نصب  العامة  املالية  املوازنات  مهندسو 
طي  االمر   فبقي  االقتصادية   القطاعات  باقي  مثل  االموال  من 
امام اجلميع  الباب مرشعا عل مرصاعيه  فتح  ما  ،  وهو  الكتمن 
فحدث جتاوز غري مسبوق عل ارايض الدولة التي  يكون البعض 
تفتيت  العام صاحبه  الصالح  التي ختدم  للمشاريع  منها خمصصا 
التصحر  الزراعية كان احد اسباب ظاهرة  غري شعي لألرايض 
فالعشوائيات   ،  ، اجلوية  االحوال  وسوء  الراري  واالحتباس 
ليست خلل حرضيا فقط وانم هي ثغرة كبرية وفوىض ف توزيع 
والكهرباء  املاء  شبكات  عل  وجت��اوزا  املواطنني  عل  اخلدمات 
بعض   جت���اوز   ال��ف��وىض  تلك  خضم  وف  الصحي  وال���رصف 
املواطنني عل املك وارايض الدولة ف ظل عدم وجود ترشيعات 
ملزمة او كوابح قانونية رادعة وف ظل حاجتهم امللحة ال وحدات 
العراق  تزايد االنفجار السكاين غري املسبوق ايضا ف  سكنية مع 
)العمرات  العمودي  السكن  العراقي ملسالة  املواطن  تقّبل  وعدم 
السكنية( فبقي االمتداد السكاين ف عموم العراق امتدادا افقيا ، 
املتعاقبة  الكومات  مع  مناصفًة  املسؤولة  املواطن  يتحمل  وبذا 
ارتدعوا  املواطنون  وال  معاجلتها  ف  جادة  كانت  الكومات  فل 

عن االستمرار فيها .
منها  الكثري  هتديم  بعد  عام  راي  قضية  العشوائيات  واصبحت 
الشارع الن هذا  اثار غضب  ما  التنفيذية وهو  االجهزة  قبل  من 
بديل  الكومة  تضع  ان  وب��دون  غفلة  حني  عل  جاء  االج��راء 
معقوال لساكنيها فقد وجد هؤالء املتجاوزون انفسهم مع عوائلهم 
ف العراء فل هم حظوا ببديل لسكنهم املهدم وال هم استطاعوا 
تعويض ماهتدم لفقرهم املدقع ، وعليه  يب ترشيع قانون يعمل 
عل توفري غطاء مايل لل املشكلة من خلل  إعداد وهتيئة قاعدة 
بيانات ومسح حقيقي عن تلك العشوائيات وحجمها وأماكنها، 
وتصنيفها جغرافيا، وبعدها يأيت دور العمل داخل الربملان لتوفري 
غطاء قانوين للحكومة من خلل ترشيع قانون لل أزمة السكن 
والبساتني  الزراعية  الرايض  فرز  وإعادة  العشوائيات  ومشكلة 
ف عموم العراق ،  وتبقى الاجة ماسة ايضا ال  جهد استثنائي 
ووطني تشرتك به مجيع اجلهات املعنية كوزارة االعمر واالسكان 
والبلديات وجمالس املحافظات لل هذه االزمة وفق اسرتاتيجية 
واضحة، باإلضافة ال ادخال قروض البنك الدويل التي ستسهم 
ببناء  التخلص من هذه االزمة وبشكل تدريي  وبشكل كبري ف 
للفقراء  التي متنح  الكلفة  ببناء دور واطئة  جممعات سكنية  اشبه 

وذوي الدخل املحدود .
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أن هذا النمط من التساؤل ينطوي � عل ما أرى � إما عل سذاجة ف 
اإلدراك ، أو عل نفاق وهتافت ، أو أنه يتضمن املغالطة والتضليل 

� كل ذلك بالطبع يتوقف عل اجلهة التي يصدر منها. 
بنني وبنات   � العراقية  الناشئة  تاريهم  ذلك لن المويني يلزم 

� طوال املراحل الدراسية الثلث : االبتدائية والثانوية والعالية. 
دروس  ف   : التدريس  منهج  جوانب  من  جانب  من  أكثر  وف 
التاريخ والدين واالدب واملطالعة والنصوص. يضاف إل ذلك 
املنظمت  نوافذ  من   � وآخر  حني  بني   � علينا  يطلون  المويني  أن 

القومية املنبثة ف أنحاء القطر وبعض أرجاء العامل العريب. 
القول وف منثوره.  املرء كثريا ما يصادفهم ف منظوم  أن  هذا إل 
فقد تغنى بمجدهم فريق من الكتاب املعارصين وحن إل عهدهم 

رعيل من الشعراء املحدثني. 

املمتع »  ، يشيد بمجدهم ف كتابه  ، مثل  فالدكتور بديع شيف 
الدين  حمي  الرزاق  عبد  والدكتور   » والعرب  املول  بني  الرصاع 

يريدها � ف قصيدته الرقيقة � ... أما معاوية
يعلو االريكة أو أبو السن 

ف  رجعية  ويعتربونه  ذلك؟  عل  املعرتضون  يعرتض  ال  فلمذا 
التفكري؟ لنه يدعو إل ارجاع عهد مرت عليه مئات السنني. ملاذا 
ال يطلبون من وزارة املعارف أن ترفع كابوس المويني عن كاهل 
كون  عن  ناجتة  املزعومة   » الرجعية   « هل  والطالبات؟  الطلب 
بحثنا هذا يتلف عم ألفه املعرتضون من » حقائق « مدرسية عن 

التاريخ الموي؟. 
أما الدعوة إل البحث ف أمور ألصق بحياتنا اليومية من المويني 
فكلمة حق يراد با باطل. ذلك الن البحث ف االمويني ال يول 

سيقول بعض القراء : ما لنا ولألمويين؟ لقد مضى 
عليهم زهاء ثالثة عشر قرنا. أليست هناك مواضيع 

أخرى � ألصق منهم بحياتنا الحاضرة � تستلزم البحث 
واالستقصاء؟ أال يثير البحث � في هذا النوع من 

المواضيع � اختالفا بين المسلمين نحن في غنى عنه 
في الوقت الحاضر؟ أليس البحث � في هذا الموضوع 

بالذات � ينم عن » رجعية « في التفكير؟ 

الدولة األموية
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دون التصدي للبحوث االخرى بالتمحيص والنقد. 
وأما االختلف بني املسلمني فموجود ف أغلب نواحي الياة � بم 

ف ذلك موقفهم من المويني. 
فهي  االختلف.  لذلك  صدى  إال  الواقع  ف   � الدراسة  هذه  وما 
نتيجة من نتائجه ال سبب من أسباب حدوثه. ولعلها � إذا ما قرئت 
بعني االنصاف والتدبري � ختفف من حدة ذلك التوتر بني املسلمني 

ف موقفهم من المويني عل االقل. 
فالمويون  بكثري  كله  ذلك  من  أعمق   « هذا  مع   ، االمر  أن  عل 
ملتصقون بحياتنا العامة أشد االلتصاق : تؤثر سريهتم فينا بصورة 

مباشة أحيانا وغري مباشة أحيانا اخرى. 
موقفها  حيث  من  املمقوت  النازي  بشكلها   ، العربية  فالقومية 
، هي احدى خملفات  العرب  املسلمني ومن غري  العرب غري  من 
أوامره  واتباع  الدين  باحرتام  منا  الكثريين  وتظاهر  المويني. 
ونواهيه � ف القول � وخمالفتهم ذلك » ف العمل « هو اآلخر من 

آثارهم. 
الثانوية  باجلوانب  الدينية  بالمور  املشتغلني  من  كثري  واهتمم 

االمهية من الدين عل حساب جوهره هو أيضًا من خملفاهتم. 
وال  بالفضيلة  أغلبنا  يأمر   ، أخلقنا  ف  مرىض  إننا   : واخللصة 

يفعلها ، وينهى عن الرذيلة ويتعاطاها. 
خملفات  أحد  إال   ، أرى  ما  عل   ، اخللقي  االنحراف  هذا  وما 
االمويني : تعست أمة تستوحي مثلها العليا ، والسياسة واالخلق 
، من معاوية بن أيب سفيان ، وعمرو ابن العاص وزياد بن سمية ، 
والجاج بن يوسف ومن هم عل شاكلتهم من الكام واالمراء 

 ..

بغداد ف 23 / 6 / 1956 م    نوري جعفر 

روى العياشي عن أبي الحسن علي بن 
محّمد الهادي عليهم السالم أن قنبر 

مولى أمير المؤمنين عليه السالم 
دخل على الحجاج بن يوسف ، فقال له 
: ما الذي كنت تلي من أمر علي بن 

أبي طالب ) عليه السالم( ؟ 
قال : كنت أوّضيه. 

فقال له : ما كان يقول إذا فرغ من 
وضوئه؟ 

ا َنُسوْا  قال : كان يتلو هذه اآلية : ) َفَلمَّ
ُروْا ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ  َما ُذكِّ

ى ِإَذا َفِرُحوْا ِبَما ُأوُتوْا َأَخْذَناُهم  َشْيء َحتَّ
ْبِلُسوَن * َفُقِطَع َداِبُر  َبْغَتًة َفِإَذا ُهم مُّ

ِذيَن َظَلُموْا  اْلَقْوِم الَّ
َواْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن. 

لها علينا؟  فقال الحجاج : كان يتأوَّ
فقال : نعم. 

فقال : ما أنت صانع إذا ضربت عالوتك؟ 
قال : إذن ُاسعد وُتشقى ، فأمر به 

فقتله.

قنبر
 والحجاج 
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الواحة

)عليه  السني  ل��إلم��ام  تأبني  جملس  أول   -
جده  بمحرض  انعقد  سنوية  وذكرى  السلم( 
اليه  رسول الل )صل الل عليه وآله( كم اشار 

العلمة االميني.
السني  مأتم  ف  السواد  عّلق  من  أول  أن   -
اإلمام  مأتم  ف  السواد  ولبس  السلم(  )عليه 
السني )عليه السلم( هي أم سلمة زوج النبي 
الدين  عمد  روى  وقد  وآل��ه(  عليه  الل  )صل 
ادريس القرش عن ايب نعيم االصفهاين عن ام 
سلمة انا ملا بلغها مقتل االمام السني )عليه 
قبة سوداء ف مسجد رسول  السلم( رضبت 
السواد، كم  الل )صل الل عليه وآله( ولبست 

جاء ذلك ف االمايل للشجري.
- أول من اطعم الطعام ف مأتم اإلمام السني 
)عليه السلم( هو اإلمام عيل بن السني )عليه 
السلم( ونقل ذلك الربقي ف حماسنه خربا عن 

عمر بن عيل بن السني )عليه السلم(.

السعي ملنافذ الياة اهلانئة ال يتاج إل أشياء قد تأيت من البرش.. لكنه يتاج إل أشياء 
تأتينا من ال�سمء.. كالرضا، والتوفيق، والسعادة، والغيث.

ثمة أمور يدر ان ال يضيع با الوقت: )التحرس عل ما فاتك؛ لنه لن يعود، ومقارنة 
نفسك بغريك؛ لنا لن تفيد، وحماولة إرضاء كل الناس، لنه لن يكون(، فأسع ان 
وليس  مظلمة،  فقرية  أصًل  فهي  تعطي،  أن  تستطع  مل  ان  فإنا  نفسك خرية،  تكن 

عندها ما تعطيه، فكن كم انت وستهديك نفسك ال الرصاط.
أن  إياك  وإياك  الكالة،  الوجوه  أو حتدق ف  تتأمل  متميزا، وال  تكن  نفسك  وُكْن 
من  حذاِري  وحذاِري  الذابلة،  والزهور  للورود  تسعى  أو  الاقدة  للقلوب  تركن 
والقنوط،  باليأس  وتشعر  والكآبة،  بالزن  فتصاب  يسارك  شطر  وجهك  تويل  أن 
انم ولِِه شطر يمينَك لرتى وجوهًا مرشقة، وقلوبًا طاهرة وأفواهًا فاغرًة، تبتسم لك 
وترحب بك، فمن ُأويِتَ ِكتابه بيِمينه ُهَو ِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة، ومن أويِتَ ِكتابه بيساره متنى 

لو كانت القاضية. 

س���تأتي بعد زحام الحياة أفراح.. ما دام حبُّ الوطن يوحدنا.. 
ألم يقل ربك: }وبّشر الصابرين{.

أشياؤنا الجميلة؟
ايُّ بصمة لديك؟

الحياة  ه���ذه  ف��ي  إن��س��ان  ك��ل 
بصمتهم  فالبعض  بصمة،  له 
الصحاري  جابوا  وإن  الحكمة، 
وال���ج���ب���ال وص����ارع����وا ال��ج��ه��ل، 
وال���ب���ع���ض ب��ص��م��ت��ه��م ص���دق 
ثمنها  ك��ان  وإن  مشاعرهم، 
وهناك  الحسرة،  ثم  الحسرة 
مهما  العقل،  بصمتهم  آخرون 
حاصرهم طوفان النقص، لكن 
البصمات،  ك��ل  تجمع  األخ���الق 
وت��ب��ق��ى ل��ك ب��ص��م��ة ل��ن ت��زول 
ت��رت��ق��ي..  ك��ي  ب��ه��ا،  فتمسك 

وتكون إنسانا جميل الروح.

األوائل
 

A h r a r w e e k l y 94



اضافة  فقط،  اشخاص  أربعة  من  بسيطة  فردية  بجهود 
املاجدي«  »امحد  الشاب  بدأ   بالعمل  اخلاصة  املعدات  ال 
التطوعية ف تزيني  واصدقاؤه »ليث وامري وكرار«، محلتهم 

شوارع ساحة الرية ببغداد.
وبدؤوا محلتهم التطوعية ف 22 من شهر ترشين االول من 
عامنا اجلاري لتزيني وتنظيف وصبغ الشوارع التابعة ملنطقة 
فيها  يسكنون  والتي  )بغداد(  العاصمة  غرب  شمل  الرية 
بينهم  فيم  التعاون  عل  الشباب  لباقي  حافزًا  ذلك  ليكون 

واالرتقاء بالواقع اخلدمي ف احسن حال.
هذه املبادرة اتفقُت مع اصدقائي الثلثة عل اطلقها كحملة 
الشارع،  وانارة  االرصفة  وتنظيف  وتزيني  لصبغ  تطوعية 
بجمع  »أخذنا  متابعا:  املاجدي(،  )امحد  الديث  بدأ  هكذا 
التربعات من كل منزل ف الي الذي نسكن فيه وكان املبلغ 
واالصباغ،  العمل  معدات  شاء  لغرض  دينار،   )5000(

قبل  استحسانا وشكرا من  الملة القت  ان هذه  ال  مشريًا 
اهايل املنطقة، بل ومشاركتهم وهم مرسورون.

املاجدي نوه عن ان املرحلة الثانية من الملة ستتضمن زرع 
االشجار عل طول الشارع ونصب اكواخ لطيور الزينة امام 
كل منزل، الفتًا ال ان بلدية منطقة الرية ستوفر الزرع جمانًا.

ابرزها  كان  املعوقات  بعض  يواجه  عملهم  ان  واوض��ح 
عدم تعاون بعض الناس معهم من خلل رمي النفايات ف 

االماكن العامة واالرصفة.

شباب يزينون شوارع بغداد  

حتى ف اوقات اخللف كن رجًل

00
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االهتمام بتكوين االأ�سرة بالزواج و االإجناب من دون تاأخر، فاإّن ذلك اأن�ٌس لاإن�سان ومتعة، وباعٌث على اجلّد يف العمل، 
املحظورة  املعاين  من  كثٍر  عن  للمرء  ووقايٌة  احلاجة  ليوم  للطاقات  وا�ستثماٌر  بامل�سوؤولية،  وال�سعور  للوقار  وموجٌب 
اأّن من تزّوج فقد اأحرز ن�سف دينه، وهو قبل ذلك كّله �سنة الزمة من اأوكد �سنن احلياة وفطرة  والو�سيعة حتى ورد 
فطرت النف�س عليها، مل يفطم امروؤ نف�سه عنها اإاّل وقع يف املحاذير وابتلى باخلمول والتكا�سل، وال يخافّن اأحٌد فيه 
بخلق  اأحدكم  وليهتم  نظره،  بادىء  يف  املرء  يحت�سبه  ال  ما  الرزق  اأ�سباب  من  الزواج  يف  جعل  �سبحانه  اهلل  فاإّن  فقرًا 
من يتزوجها ودينها ومنبتها، وال يبالغن يف االهتمام باجلمال واملظهر والوظيفة فاإّنه اغرتار �سرعان ما ينك�سف عنه 
الغطاء عند ما تف�سح له احلياة عن جّدها واختباراتها، وقد ورد يف احلديث التحذير من الزواج باملراأة ملح�س جمالها، 

وليعلم اأّن من تزّوج امراأة لدينها وخلقها بورك له فيها.

 ولتحذر الفتيات واأولياوؤهن من ترجيح الوظائف على تكوين االأ�سرة واالهتمام بها، فاإّن الزواج �سّنة اأكيدة يف احلياة، 
والوظيفة اأ�سبه بالنوافل واملتّممات، ولي�س من احلكمة ترك تلك لهذه، ومن غفل عن هذا املعنى يف ريعان �سبابه ندم 

عليها عن قريب حن ال تنفعه الندامة، ويف جتارب احلياة �سواهد على ذلك.

وال يحّل الأوليائهّن ع�سلهن عن الزواج اأو و�سع العراقيل اأمامه باالأعراف التي مل يلزم اهلل بها مثل املغاالة يف املهور 
اأّن اهلل �سبحانه مل يجعل  اأو ال�سادات، فاإّن يف ذلك مفا�سد عظيمة ال يطلعون عليها، وليعلم  واالنتظار لبني االأعمام 
الوالية لاآباء على البنات اإاّل للن�سح لهن واحلر�س على �ساحهن و من حب�س امراأة لغر �ساحها فقد باء باإثٍم دائمٍ  

ما دامت تعاين من اآثار �سنيعه وفتح على نف�سه بذلك بابًا من اأبواب النران.
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