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ُ
خيمة العراق
ال ش�� ��ك إن الطبقة السياس�� ��ية الحاكمة  -قبل غيرها
 وبمختل�� ��ف انتماءاته�� ��ا وتوجهاتها ،ت�� ��درك جيدًاماذا تعن�� ��ي الرعاية األبوية للمرجعي�� ��ة الدينية العليا
في مس�� ��اندة الع�� ��راق والعراقيين ..فه�� ��ي موجودة في
كل المفاصل الحساس�� ��ة ولها أياديها البيض في كل
موضع حاس�� ��م ،ليس فقط في جان�� ��ب الدين بل وفي
الجوانب األخرى كالخدمية واالجتماعية والصحية
والتعليمية وفي غيرها ،السيما في مقارعة عصابات
داع�� ��ش ،وخدماتها الجليلة في أزمة تفش�� ��ي فيروس
كورون�� ��ا حاليًا ،وقبلهما في االنتخابات وفي كتابة
الدستور وفي مناهضة الطائفية ،وفي غيرها الكثير..
الكثير ،ناهيك ع�� ��ن معرفة وتعلق العراقيين بجميع
طوائفهم به�� ��ذه المرجعية الحكيمة لما لمس�� ��وه من
عال لمشاكلهم وهمومهم وتطلعاتهم ،وبما
تحسس ٍ
مّثلت�� ��ه لهم من ط�� ��وق نجاة يتعلقون ب�� ��ه في لحظات
هياج أمواج الفتن والمصاعب والهموم.
فهي تتابع بحرص ش�� ��ديد لس�� ��ير العملية السياس�� ��ية
منذ الب�� ��دء ،وهي مهتمة بتوجيه النصائح الس�� ��ديدة
والوصايا الرشيدة متى وجدت حاجة لتوجيهها ..سواء
يصب ف�� ��ي صالح العراق
للساس�� ��ة أو للمواطني�� ��ن بما ّ
والعراقيين أوال وأخيرًا ،فكلهم في نظرها عراقيون
له�� ��م حقوقه�� ��م العادلة في هذا الوطن .فهل اس�� ��تثمر
الساس�� ��ة هذا الوجود المبارك للمرجعية في االرتقاء
بهذا البلد واالستجابة لتطلعاته؟ هل قدروا ما قامت
به من وقفات تاريخية كبيرة ومشهودة؟ هل أدركوا
ما بذلته من جهود عظيمة في محاولة حفظ اللحمة
الوطني�� ��ة ورص الصف الوطني وفي محاولة الحفاظ
على سيادة العراق وكرامة العراقيين؟
نع�� ��م ،في األقوال هم اعترف�� ��وا ويعترفون ،لكن ماذا
عن األفعال؟
رئيس التحرير
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تقرير يكشف إجمالي
خسائر السياحة حول
العالم

نرش موقع سكاي نيوز ،تقرير ًا أشار فيه إىل اخلسائر التي
حلقت قطاع السياحة حول العامل ،بسبب إنتشار جائحة
كورونا.
غيت حسابات وخطط
وجاء يف التقرير أن اجلائحة قد رّ
اجلميع بالنسبة للسفر والرحالت السياحية ،ورغم توجه
الدول إىل إعادة الفتح التدرجيي حلركة الطيان واألنشطة
املختلفة ،فإن حركة السياحة قد ال تعود كام كانت عليه قبل
أزمة كورونا.
ويقول خرباء إن القطاع السياحي قد يشهد أسوأ أداء له يف
نحو سبعة عقود ،وينهي عرشة أعوام من النمو املتواصل،
فقبل وباء كورونا ،كان هناك نحو مليار ونصف مليار
سائح ،جيوبون العامل سنويا ذهابا وإيابا ،يف مجيع أوقات
العام ،هذا العدد اهلائل كان يوفر نحو ( 330مليون) وظيفة
مبارشة ،أو ما يعادل ( )%10من إمجايل الوظائف عاملي ًا.
وجاء يف التقرير أيض ًا أنه بالنسبة لكورونا ،فالرؤية ما تزال
ضبابية ،حيث ال تتوقف عىل إعادة فتح املطارات ،وعودة
حركة الطيان فحسب ،بل عىل عودة الثقة للسياح ،والرغبة
يف السفر ،يف ظل عدم وجود عالج أو لقاح للفيوس،
ووسط أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة.
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مبادرة خاصة بشريحة (الصم)
كربالء
في
َ

التخصيص
قال مدير مركز اإلمام احلسني (عليه السالم)
رّ
للصم التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،باسم العطواين ان
املركز أطلق مبادرة خاصة ملساعدة رشحية الصم يف حمافظة
كربالء املقدسة ،والتعريف بجائحة (كورونا) وطرائق
الوقاية منها.
وأضاف« ،بارشنا بتوزيع املواد اجلافة وتقديم االرشادات
الوقائية هلم بلغة اإلش��ارة» ،مبين ًا أن «التوزيع تم وفق
التوصيات املهمة التي حثت عليها خلية االزمة».

كربالء تعلن عن غلق الطرق
ُ
النيسمية ومحاسبة المتسللين
أعلن قائد رشطة كربالء اللواء أمحد زويني ،عن إغالق
املحافظة للطرق النيسمية كافة ،املؤدية للمحافظة ملنع التسلل
من خارج احلدود االدارية ،وتفادي ًا لتزايد حاالت اإلصابة
بفيوس (كورونا).
وقال زويني يف مؤمتر صحفي :ان «توجيهات وزير الداخلية
يف الربقية التي وصلتنا تقيض بغلق كافة الطرق النيسمية
املوجودة ضمن حمافظة كربالء املقدسة وفتح نقاط مراقبة
ومراكز امنية عىل حميط كربالء مع املحافظات املجاورة؛
متوعد ًا
ملنع اي تسلسل او دخول من اخلارج اىل الداخل»،
رّ
أي مواطن يتسلل من خارج احلدود
بمحاسبة أي عجلة او رّ
اإلدارية اىل املحافظة وإحالته إىل القضاء».
وأضاف أن «اإلجراءات يف املحافظة ستكون مشددة وسيتم
نرش قوات بأكثر عدد يف األحياء لتطبيق حظر التجوال وتثقيف
املواطنني وتطبيق التباعد االجتامعي بني املواطنني ومساعدة
احلاالت اإلنسانية وسنجهز عجالت للحاالت اإلنسانية».

يوم العراق والمرجعية
( 14شعبان  1435هـ ـ )2014/6/13

العتبة الحسينية تقرر
إنشاء خمسة مراكز جديدة
للشفاء لمواجة (كورونا )

كان يوم ًا فارق ًا يف تاريخ العراق احلديث حيث شهد هذا اليوم اطالق فتوى
اجلهاد الكفائي حلامية العراق وشعبه ومقدساته ومن الصحن احلسيني
الرشيف وعىل لسان ممثل املرجع املفدرّ ى السيد عيل السيستاين (دام ظله
الوارف) حيث استشعرت املرجعية الدينية العليا اخلطر املحدق بالعراق
وانتبهت له رّ
مبكر ًا ،لردع العصابات اإلرهابية التي أخذت توطد نفسها يف
بعض املدن العراقية ،بل وكانت مفاجئة للتنظيم اإلرهايب والدول الداعمة
له.
ُ
ستذكر االجيال هذه اخلطبة املباركة التي شهدت والدة فتوى اجلهاد الكفائي
والتي يمكن فهم مضموهنا من وقع اجلملة التي ُأطلقها من مرج القداسة
ويف حرضة االمام احلسني (عليه السالم) ،ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) عندما قال «إن من يضحي منكم
يف سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم ،فإنه يكون شهيد ًا إن شاء اهلل
غيت املعادلة سواء أكان عىل مستوى أرض املعركة او عىل
تعاىل» ،وكيف رّ
مستوى التفكي املحيل واالقليمي والدويل هلذا الكيان الظالمي الذي يدعى
داعش ،فكان لتلبية اآلالف من رشفاء الوطن هلذا النداء (الفتوى الكفائية)
عىل اختالف مشارهبم وتطوعهم للدفاع عن العراق االثر البالغ يف حتقيق
النر وتطهي ارض العراق من دنسهم وفكرهم الضحل.
هذا النر املستمر وال��ذي يشرتك به حالي ًا رج��ال اجليش االبيض من
املالكات الصحية والطبية يف مواجهة جائحة كورونا التي ال رّ
تقل فتك ًا عن
داعش اجلبان ،يف ظل الرعاية االبوية والتوجيهات السديدة للمرجعية
هبمة أبنائه الربرة.
الدينية العليا ،ليى العامل عراق ًا عزيز ًا قوي ًا مزدهر ًا رّ

كشفت االم��ان��ة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة عن قرارها النشاء مخسة مراكز
للشفاء ج��دي��دة ومتخصصة ملواجهة
فيوس (كورونا) يف كل من املحافظات
العراقية (ال��ب��رة ،ذي ق���ار ،واس��ط،
الديوانية ،دياىل).
وقال مدير إعالم العتبة احلسينية املقدسة
السيد ( عيل ش��رب) ل���(االح��رار)« :نظر ًا
الرتفاع عدد االصابات اجلديدة بفيوس
(ك��ورون��ا) يف ال��ع��راق ،ودع � ًام من العتبة
احلسينية املقدسة للقطاع الصحي ،قررت
االمانة العامة خالل اجتامع طارئ ،إنشاء
مخسة مراكز شفاء طبية جديدة».
واوضح ،ان املراكز ستكون يف حمافظات
«البرة بسعة ( )80رسير ًا ،ذي قار بسعة
( )60رسير ًا ،واسط بسعة ( )60رسير ًا،
الديوانية بسعة ( )60رسي��ر ًا ،ويف دياىل
بسعة ( )60رسير ًا».
واكد شرب ،ان «جمموع العدد الكيل يبلغ
( )320رسير ًا  ،تضاف اىل املراكز االربعة
التي انجزهتا العتبة احلسينية املقدسة
مؤخر ًا».
واجلدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة
انجزت مؤخر ًا وخالل فرتة زمنية قياسية
م��رك��ز ال��ش��ف��اء ( )1يف حمافظة كربالء
املقدسة ،ومركز الشفاء ( )2يف حمافظة
النجف االرشف ،ومركز الشفاء ( )3يف
جانب الكرخ بغداد  ،ومركز الشفاء ()4
يف جانب الرصافة ب��غ��داد ،وبمالكات
هندسية وفنية عراقية وبنسبة (.)%100
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من اإر�سيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث

اعداد:حيدر عدنان

ال يخفى على الجميع الدور األبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا في النجف االشرف وحرصها المستمر على حفظ
وحدة العراق وسيادته ورعاية مصالح المواطنين ،وسنسلط الضوء في هذه الزاوية على بعض خطب الجمعة التي
تزامنت مع االحداث المهمة التي مرّت على العراق.

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيد
احمد ال�سايف يف  25جمادى الآخــرة 1427هـــ
املوافق 2006/7/21م :
أك��درّ سامحة السيد امحد الصايف إم��ام صالة اجلمعة يف /25
مجادى االخرة1427/ه� املوافق 2006/7/21م من الصحن
احلسيني الرشيف ان هذا الشعب (بات ينظر اىل القوى السياسية
عىل اهنا ربام ال حول هلا وال قوة ،وذلك لعدم قناعته بالتفسيات
التي يسمعها من هذا املسؤول أو ذاك ،وعليه ،فإن احلكومة
العراقية املنتخبة معنية اليوم بتحمل كامل مسؤوليتها والبد
ان تكون أكثر رصاحة مع الشعب ،وهل هي قادرة عىل جتاوز
املرحلة؟ وهل هي جادة فعال ً عىل امليض هبذا الشعب اىل بر
األمان؟ وهل هي وفية لدماء الشهداء التي ما زالت نازفة؟!
وانتقل سامحة السيد بعد ذلك لقراءة بيان املرجع الديني األعىل
يف النجف األرشف داعي ًا املسؤولني ان يعطوه األذان الواعية
قبل غيهم ،معقب ًا عىل بعض الفقرات التي وردت فيه ،ومنها
(ولقد كنت – ومنذ األ رّيام األوىل لالحتالل -حريص ًا عىل ان
العراقيون هذه احلقبة العصيبة من تارخيهم من دون
يتجاوز
رّ
الوقوع يف رشك الفتنة الطائفية والعرقية) (...وقد أمكن بتضافر
جهود الطيبني وصرب املؤمنني واناهتم تفادي االنزالق اىل مهاوي
الفتنة الطائفية ألزيد من سنتني).
ومنها ايض ًا كارثة تفجي مرقد اإلمامني العسكريني (عليهام
السالم) والتي أدت اىل ما نشهده اليوم من عنف أعمى يرضب
البلد يف كل مكان – والسيام يف بغداد العزيزة -ويفتك بأبنائه
حتت عناوين خمتلفة وذرائع زائفة ،وال رادع وال مانع .انني اكرر
اليوم ندائي اىل مجيع أبناء العراق الغيارى من خمتلف الطوائف
والقوميات بأن يعوا حجم اخلطر الذي هيدرّ د مستقبل بلدهم،
باملحبة
ويتكاتفوا يف مواجهته بنبذ الكراهية والعنف واستبداهلام
رّ
واحلوار السلمي رّ
وذكر سامحة
حلل كافة املشاكل واخلالفات).
رّ
املرجع الديني األعىل – دام ظله -يف البيان (الذين يستبيحون
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دماء املسلمني ويسرتخصون نفوس األبرياء النتامءاهتم الطائفية
يقول النبي األعظم (صىل اهلل عليه وآله وسلم) يف حجة الوداع
( :أال وان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة
يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا ،أال ليبلغ الشاهد
الغائب) وبقوله (صىل اهلل عليه وآله وسلم) من شهد أن ال
إله إ رّ
ال اهلل وان حممد ًا رسول اهلل فقد حقن ماله ودمه إال بحقهام
وحسابه عىل اهلل عز وجل) وبقوله صىل اهلل عليه وآله (من أعان
عىل قتل مسلم بشطر كلمة لقى اهلل عز وجل يوم القيامة مكتوب
بني عينيه :آيس من رمحة اهلل).
العزل واملواطنني املساملني بام
وأخاطب الذين يستهدفون املدنيني رّ
قاله ابو عبداهلل احلسني عليه السالم يف يوم عاشوراء خماطب ًا من
راموا اهلجوم عىل حرمه (إن مل يكن لكم دين وكنتم ال ختافون
املعاد فكونوا أحرار ًا يف دنياكم وارجعوا اىل أحسابكم إن كنتم
عرب ًا كام تزعمون )..ان (النساء ليس عليهن جناح) ،فام بالكم
تستهدفون اناس ًا ال دور هلم يف كل ما جيري من الشيوخ والنساء
واالطفال وحتى طالب اجلامعات رّ
وعامل املصانع وموظفي
الدوائر احلكومية وارضاهبم؟ ان مل يكن يردعكم عن ذلك دين
تدرّ عونه أفال تصدكم عنه إنسانية تظهرون يف لبوسها؟ وأقول ملن
يتعرضون بالسوء واألذى للمواطنني غي املسلمني من املسيحيني
رّ
والصابئة وغيهم أما سمعتم أن امي املؤمنني علي ًا عليه السالم
تعرض هلا بعض من يدعون اإلسالم
بلغه ان امرأة غي مسلمة رّ
حليها ،فقال عليه السالم (لو رّ
أن امرء ًا مسل ًام مات
وأرادوا انتزاع رّ
من بعد هذا أسف ًا ما كان به ملوم ًا بل كان به عندي جدير ًا) فلامذا
تسيئون اىل إخوانكم يف اإلنسانية ورشكائكم يف الوطن؟).
وأشار البيان يف ختامه اىل رّ
يمر به
(ان اخلروج من املأزق الذي رّ
العراق يف الظروف الراهنة يتط رّلب قرار ًا من رّ
كل الفرقاء برعاية
حرمة دم العراقي أ رّي ًا كان ووقف العنف املتقابل بكافة أشكاله،
السيارات
لتغيب بذلك – واىل االبد ان شاء اهلل تعاىل -مشاهد رّ
املفخخة واإلعدامات العشوائية يف الشوارع ومحالت التهجي
القرسي ونحوها من الصور املأساوية ،وتستبدل – بالتعاون مع
احلكومة الوطنية املنتخبة -بمشاهد احلوار الب رّناء رّ
حلل األزمات

جملة الحرار (العدد )35
يف  1رجب1427هـ املوافق  27متوز2006م

واخلالفات العالقة عىل أساس القسط والعدل ،واملساواة بني
مجيع ابناء هذا الوطن يف احلقوق والواجبات ،بعيد ًا عن النزعات
رّ
والتحكم الطائفي والعرقي ،عىل أمل ان يكون ذلك
التس رّلطية
ويمهد
مدخال ً الستعادة العراقيني السيادة الكاملة عىل بلدهم
رّ
ٍ
لغد أفضل ينعمون فيه باألمن واالستقرار والرقي والتقدرّ م بعون
اهلل تبارك وتعاىل).
ثم توجه سامحة إمام اجلمعة السيد الصايف اىل احلكومة املنتخبة
بقوله( :فليكن أيتها احلكومة املوقرة يف سلم أولوياتكم اجلهة
األمنية ،الن سيطرتنا عىل هذه اجلهة تيرس كل األم��ور ،وإذا
أردتم ان خترجوا البلد اىل شاطئ األمان فارضبوا بيد من حديد
حقا عىل معاقل االرهابيني ،واذا كنتم ال تستطيعون فعليكم ان
تثقفوا الشعب بأن حيمي نفسه بنفسه وهذا واجبكم ،وجيب عىل
احلكومة ان تلتفت اىل خماطر األمور وكيفية انسياقها).
وعطف سامحته بالكالم اىل لبنان قائال ً ( :نحن شعب بحمد
اهلل تعاىل يملك مقومات النجاح ولذلك استهدفنا ،والشعب
اللبناين حيمل مقومات النجاح ولذلك استهدف ،ولكن سيبقى
رأسنا مرفوعا ،وأقول :ان الذي ينتمي ملدرسة أهل البيت عليهم
السالم عليه أن ال حيزن ،ولينظر لواقع األئمة عليهم السالم،
فاإلمام احلسني وقبله وبعده ماذا كانوا يف الدنيا؟! وهل رأيت
من أصحاهبم سالم اهلل عليهم إال من ُ رّ
رشد ال ألجل يشء إال
ألنه رجل يعرف احلق ،وصاحب حق ،وال يرىض إال به.
واختتم سامحة السيد الصايف خطبته بقراءة البيان الذي صدر
من مكتب سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين – دام ظله-
يف  /20مجادى اآلخرة1427/ه� بالنسبة اىل الشقيقة لبنان،
والذي جاء فيه :
بسم اهلل الرمحن الرحيم يتعرض لبنان – ومنذ عدة أيام – لعدوان
ارسائييل متواصل ،مستهدف ًا شعبه األيب وبناه التحتية عىل أوسع
نطاق ،وقد خلف حلد اآلن مئات الشهداء واجلرحى وعرشات
اآلالف من النازحني وامل��رشدي��ن ودم���ار ًا هائ ً
ال يف املساكن

والطرق واملنشآت املدنية األخرى.
وحيدث كل هذا الظلم الفادح والعامل ممعن يف التغايض عنه ،إال
بضع كلامت هنا وهناك يف اإلدانة واالستنكار وما اجلدوى منها.
ان العامل مدعو للتحرك بغية منع استمرار هذا العدوان السافر،
كام ان االمة مدعوة للوقوف اىل جانب الشعب اللبناين املظلوم
والتضامن معه ،والسعي يف تأمني احلاجات االنسانية للمنكوبني
من اجلرحى واملرشدين وغيهم ،وعىل وكالء املرجعية الدينية
يف لبنان واملؤمنني عامة القيام بذلك بكل ما أوتوا من إمكانات.
ان املظامل التي تعاين منها شعوب املنطقة – ومنها اللبنانيون-
تزيد من حنق الشعوب وغيظها عىل السياسات الدولية الداعمة
ملا حيصل او املتغاضية عنه ،مما يصعد – بطبيعة احلال -من وتية
التوتر والعنف ويعيق األمن والسالم يف املنطقة برمتها.
ومن
حفظ اهلل لبنان وشعبه العزيز ورحم اهلل شهداءه األبرار ،رّ
عىل املصابني بالشفاء والعافية.
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فقـــــــه وعقائد

اعداد :حممد حمزة جرب

م�ساحيق التجميل
ال��س��ؤال  :هل جي��وز للمرأة التي ال تسرت وجهها وضع اجلواب  :املناط يف احلاجب أن يكون جرم ًا مرئي ًا يمنع من
وصول املاء إىل البرشة وإذا شك يف يشء أنه حاجب أو ال
املساحيق الطبيعية اخلفيفة عىل الوجه ؟
اجلواب  :عند استخدام مساحيق التجميل ال بدرّ من سرت وجب إزالته أو إيصال املاء حتته .
الوجه .
السؤال  :هل ُتعدرّ االجزاء الدهنية التي يفرزها اجلسد من
السؤال  :هل جيوز للبكر وضع مساحيق التجميل اخلفيفة العوازل فيجب ازالتها قبل الغسل او ال ؟ و ما هو حكم
بقصد إثارة االنتباه وزيادة اجلامل يف املجالس النسائية اخلاصة البياض الذي يعلو البرشة نتيجة الغسل بالصابون ؟
اجلواب  :االفرازات الدهنية اذا عدرّ ت دسومة حمضة مل جيب
بقصد الزواج؟وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب اجلسدية ؟
اجلواب  :جيوز هلا ذلك  ،وال يعدُّ إخفا ًء للعيوب  ،مع أنه لو ازالتها يف الغسل والوضوء وكذلك البياض اذا مل يمنع من
ُعدَّ كذلك مل حيرم ا رّ
ال إذا وقع تدليس ًا ملن يريد الزواج منها  .وصول املاء اىل البرشة .
السؤال  :هل ًيعدرّ الكريم حاجب ًا يمنع وصول املاء للبرشة ،السؤال  :بخصوص الوشم ماذا تقصدون بأن يكون الوشم
حتت اجللد و كيف يل ان اعرف هذا ؟
كي جتب ازالته يف الوضوء والغسل ؟
اجلواب  :الظاهر أن األثر املتبقي عىل اجللد بعد دلكه بالكريم اجلواب  :املراد تزريق املادة حتت اجللد و يعرف ذلك من
ليس سوى دسومة حمضة ،فال حتجب املاء عن الوصول اىل يتويل اجياد الوشم .
البرشة .
السؤال :هل جيوز الوشم للنساء اذا كان للزينة وهل يرض
بالوضوء ؟
السؤال  :هل تعدرّ محرة الشفاه مانع ًا عن الوضوء ؟
اجلواب  :اذا احتمل كوهنا مانعة من وصول املاء وجبت اجلواب  :جيوز ذلك يف حدرّ نفسه  ،ولكن الجيوز إظهاره أمام
األجانب إذا كان من الزينة  ،وإذا كان الطالء فوق اجللد
ازالتها .
وكان حاجب ًا يمنع من وصول املاء للبرشة يف الوضوء فيجب
السؤال  :هل ُتعدرّ األدهان وأنواع احلرب ومساحيق التجميل إزالته عند الوضوء  ،وإن كان رّ
يتعذر ذلك ففي جواز الطالء
به إشكال  ،واهلل املوفق .
وأمثال ذلك حاجب ًا يف الوضوء ؟
جملة االحرار اال�سبوعية
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تاأ�سيل الفقه الجتماعي
يقصد بالفقه االجتامعي األحكام التي ترتبط بتنظيم
العالقات بني الناس ،وكل ما يتعلق باألحوال الشخصية،
وبنظرة دقيقة إىل تلك األحكام ،نجد أن التفريعات اجلزئية
الكثية عىل قواعد تنظيم العالقات االجتامعية تعكس
مدى اهتامم الدين اإلسالمي بإقامة ارتباطات سليمة بني
الناس ،عىل نحو تؤمن حقوق اإلنسان املادية واملعنوية.
ويعود سبب ذلك إىل أن نظرة اإلسالم إىل املجتمع اإلنساين
أنه جمتمع أهيل وليس جمتمع ًا وحشي ًا يمتنع فيه احلديث عن
عالقات إنسانية منظمة ،وأن اإلنسان مدين واجتامعي
بالطبع يستطيع أن يعرب فيه عن مشاعره اإلنسانية.
وفقا هلذا املبدأ ،انطلق اإلمام الصادق ”عليه السالم“ يف
أحكامه الكلية من رضورة االنصهار يف املجتمع انصهار ًا
إنساني ًا فاع ً
ال ،كي يكون اإلنسان مع مجاعته البيئة الصاحلة،
القادرة عىل حفظ أهم ثالثة عناوين َّ
حض الشارع عىل
صوهنا :األعراض ،واألموال ،والدماء.

عالج الوسوسة
من األسئلة املطروحة حول الوسوسة وعالجها ،هو
أنه كيف يمكن إقناع الوسوايس بعدم اإلستجابة لنداء
الوسوسة الذي هو نداء شيطاين؟
واجلواب ان الطريق إىل ذلك هو إفهامه بصورة واضحة
يتحمل إث ًام وال يستحق عقاب ًا يوم
ال لبس فيها بأنه ال
رّ
القيامة إذا مل ِ
يعتن بالوسوسة وإن وقع يف خالف الواقع،
فإن الذي يدعو الوسوايس إىل العمل وفق الوسوسة
هو خوفه من بطالن عمله وإستحقاقه العقاب عىل
يتحمل جراء
ذلك ولكن لو جعلناه يقتنع متام ًا بأنه ال
رّ
خمالفته للوسوسة وعدم اإلعتناء هبا أي ذنب أبد ًا وإن مل
يصح عمله يف الواقع ويكون معذور ًا أمام ربه فإن هذا
سيساهم بكل تأكيد يف احلدرّ من إعتنائه بالوسوسة.

مصادر القواعد الفقهية
يف ال��ق��رآن الكريم واألح��ادي��ث الرشيفة من
القواعد الفقهية ما يمكن الفقهاء استخراجه
منهام ،وعىل سبيل املثال ال احلر.
أوال :يف القرآن الكريم أمثلة منهاَ :
[ال ُي َك ِّل ُف
َّ ُ
اهلل َن ْف ًسا إِ َّ
ال ُو ْس َع َها](سورة البقرة،)286 :
[و َ
ال ُت ْل ُقوا بِ َأ ْي ِد ُ
يك ْم إِ َىل ال َّت ْه ُل َك ِة](سورة البقرة:
َ
ٍ
َ
ُ
َ
َ
َ [ ،)196ف َم ْن ْ
ي َبا ٍغ َوال َعاد َفال إِ ْث َم
اضط َّر غ ْ َ
َع َل ْي ِه](سورة البقرةُ [ ،)173 :ي ِريدُ َّ ُ
اهلل بِ ُك ْم
رس َو َ
رس](سورة البقرة:
ا ْل ُي ْ َ
ال ُي ِريدُ بِ ُك ْم ا ْل ُع ْ َ
 ..)185فهذه النصوص الرشعية القرآنية هي
مصادر لكثي من القواعد الفقهية.
ثانيا :يف الس رّنة الرشيفة:
إن السنة الرشيفة تعترب املصدر الرئيس يف
تأسيس القواعد الفقهية ،فبعض األحاديث
الرشيفة هي بمثابة القواعد الفقهية الكلية،
منها( :إنام األعامل بالنيات ،ال رضر وال رضار،
الغرم بالغنم ،األمور بمقاصدها.
دون بعض الفقهاء القواعد الفقهية
وق��د رّ
وألفوا فيها كتبا مستقلة ،ومن أبرزهم عند
اإلمامية( :قواعد األحكام يف معرفة احلالل
واحلرام /العالمة احليل (ت726 :ه�) .القواعد
والفوائد /الشهيد األول (ت786 :ه�) ،نضد
القواعد الفقهية عىل مذهب أهل البيت عليهم
السالم أليب عبد اهلل الفاضل املقداد السيوري
(ت826 :ه���) ،عوائد األي��ام يف مهامت أدلة
األحكام /أمحد بن حممد أبو ذر النراقي (ت:
1224ه�) ،وقد تضمن عىل ( )88عائدة ,وكل
عائدة تعد قاعدة فقهية ،بلغة الفقيه /السيد
حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائي (ت:
1326ه���) ,وطبع يف أربعة جملدات ،القواعد
الفقهية /الشيخ نارص مكارم الشيازي ,مطبوع
يف أربعة جملدات ,وغيها).
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العطاء احل�سيني

تعبري ًا عن ع�سقه ل�س ّيد ال�سهداء (عليه ال�سالم)..

مواطن يتبرّع بتاج مطلي بالذهب
الى المرقد الحسيني الطاهر
الأحرار /قا�سم عبد الهادي  -ت�سوير /احمد القري�سي

قدّم أحد المواطنين من
أهالي مدينة الكاظمية
المقدسة ،هدية إلى مرقد
اإلمام الحسين (عليه السالم)
تعبير ًا عن محبته وعشقه له،
والتي تمثلت بتاج معدني
نحاسي مطلي بالذهب
ومرصّع باألحجار الكريمة،
استغرقَ العمل اليدوي فيه
ألكثر من ثالثة أشهر ،وجرى
تسليمه للمسؤولين في العتبة
الحسينية المقدسة.

ربع بالتاج وال��ذي رّ
فضل عدم
ويف هذا السياق حتدث املت رّ
الكشف عن اسمه قائ ً
ال :رّ
أن «التاج املقدم هدية لإلمام احلسني
(عليه السالم) مطيل الذهب ومل يتجاوز وزنه (أربعة كيلو
ومذهب بطالء بيج عايل لغرض احلفظ
غرام) من الربنج
رّ
وكذلك فانه مطيل بامدة حتافظ عليه ملدة ( 25سنة) فض ً
ال عن
إضافة مادة من املينا السوداء املستخرجة من الفضة لغرض
إبرازه بشكل أفضل».
وأضاف قائ ً
ال« :حيتوي التاج عىل األحجار الكريمة تقريب ًا
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والبالغ عددها بحدود ( 170قطعة) ومنها (احلجر الرضوي
والنيشابوري األبيض النادر والنيشابوري األزرق واللؤلؤ
واملرجان والفيوز والتفاحي والزبردج والكهرب األملاين
ودر النجف) ،وقد ُكتبت عىل جبهة التاج عبارة (وارث
األنبياء) ،وعىل جبهة التاج األخرى ُكتبت عبارة (سيد شباب
أهل اجلنة) ،فيام ُأحيطت بالتاج احلديث الرشيف (احلسني
مصباح اهلدى وسفينة النجاة)».
ولفت املتربع إىل أنه «قد استغرق العمل عىل صناعة التاج

استغرق العمل
على صناعة التاج
ألكثر من ثالثة
اشهر ،وبعمل يدوي
خالص ( )%100بدون
تدخّل اية ماكنة
كهربائية..

ألكثر من ثالثة اشهر ،وبعمل ي��دوي خالص ()%100
تدخل اية ماكنة كهربائية ،وكان العمل عىل الطريقة
بدون رّ
العراقية بواسطة القلم من قبل أحد االخ��وان من أهايل
الكاظمية ،حيث تم صناعة نسخة واحدة للعتبة احلسينية
املقدسة وأخرى مشاهبة هلا للعتبة العباسية املقدسة» ،مؤكد ًا
أن «اهلدف من إهداء هذا التاج هو التعبي عن املحبة والوالء
لإلمام احلسني (عليه السالم)».
ومن جهته حت��درّ ث رئيس قسم اهلدايا والنذور يف العتبة
احلسينية املقدسة السيد عادل املوسوي قائ ً
ال« :تم استالم
واملرصع ببعض األحجار
هذا التاج املعدين املطيل بالذهب
رّ
مسجلة
ربع بورقة وصل (املواد العينية) رّ
الكريمة من األخ املت رّ
باسمه» ،مبين ًا أن «التاج رائع جد ًا وعىل مستوى ٍ
عال ودقيق
ويعرب عن اجلاملية ود رّق��ة األع��امل اليدوية يف
من العمل
رّ
العراق».
وأضاف املوسوي« :تم نقل التاج اىل املخازن بشكل مؤقت
وبعدها سيتم رفع كتاب إىل إدارة العتبة احلسينية املقدسة
لغرض سحبه من املخازن ووضعه يف املكان املناسب له»،
موضح ًا رّ
رّ
ربع الكريم طلب ان يوضع التاج داخل
أن «املت رّ
الشباك املقدس ونحن بصدد موافقة ادارة العتبة احلسينية
املقدسة عىل ذلك».

وأشار املوسوي إىل أن «عمل التاج ُيعد من األعامل اليدوية
التي يتفاخر هبا أصحاب املهن اليدوية ،وهناك عدد كبي من
التربعات املامثلة وخاصة من باكستان واهلند وكذلك الدول
التي تتميز بالصناعات اليدوية ولكن حجم التاج هذا اكرب
من الطبيعي ،وقد استلمنا خالل الفرتة السابقة تاج ًا من
الذهب اخلالص من احد املتربعني العراقيني وتم وضعه يف
الشباك املقدس ملدة سنة كاملة».
تعرب «عام
ان هذه التربعات (احلديث ال يزال للموسوي) رّ
يف داخل النفس البرشية وتقديمها اىل مكان مقدس ،وكل
شخص عىل قدر امكانيته او فهمه لألمر يقدرّ م هدية لإلمام
احلسني (عليه السالم) ،وبدورنا نتعامل مع املواد املتربعة
بأسلوب واحد مهام كان حجم وقيمة املادة املتربعة».
واكمل قائ ً
أماكن خمتلفة وخمصصة للمواد
ال :أن «هناك
َ
املستلمة كأن تكون قديمة او حتفة فنية رائعة� فإهنا توضع
يف متحف العتبة احلسينية املقدسة ،وهناك مواد اخرى يتم
وضعها يف احدى الغرف التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
داخل الصحن الرشيف ،او قد تكون مادة توضع داخل
الشباك املقدس ،واخ��رى حتفظ يف القاصة احلصينة او يف
مكان اخر مناسب».
وختم املوسوي حديثه بأن «العتبة احلسينية تبادل هذا الشعور
ربك هبا من قسم
وهذه اهلدايا املقدرّ مة بتقديم هدية مقابلة للت رّ
اهلدايا والنذور التابع للعتبة احلسينية املقدسة إىل األشخاص
ربعني ،وحتى األشخاص الزائرون غي املتربعني فاهنم
املت رّ
ربك هبا».
حيصلون عىل هدايا خمتلفة للت رّ
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العطاء احل�سيني

بهدف اإ�سفاء جمالية على املدينة املقد�سة..
تواصل أعمال تأهيل الشوارع القريبة من
مرقد اإلمام الحسين (عليه السالم)
الأحرار /ح�سني ن�سر – ت�سوير /قا�سم العميدي

أعلن قسم الشؤون الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن إكمال أعمال
صيانة أعمدة اإلنارة في الشوارع الرئيسية المحيطة بالمدينة القديمة والقريبة من مرقد
اإلمام الحسين (عليه السالم).
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م .حسين رضا مهدي

وق��ال مسؤول القسم ،املهندس حسني رض��ا مهدي:
«بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي بارشت كوادرنا يف صيانة
وانارة الشوارع املدينة القديمة والقريبة من احلائر احلسيني
الرشيف ،مبينا بالرغم من الضائقة املالية لكن بجهود
كوادرنا عملنا عىل تقديم خدمات جليلة إلنارة الطرق
الرئيسية التي تؤدي اىل مرقد االمام احلسني عليه السالم
وجتديدها بشكل حضاري متطور».
وأضاف ،إن «وحدة كهرباء (الثانية) عملت وبجهود ذاتية
عىل تصميم أعمدة كهرباء خمتلف االشكال إلنارة الشوارع
الرئيسية كي تكون ذات شكل مجايل وحضاري وتوجد
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بعض االعمدة التي تيضء الطريق والرصيف ويضاء فيها
كامل عمود اإلنارة لتعطي شكال مجاليا للطريق».
فيام بني املهندس حممد مصطفى مسؤول وحدة الكهرباء
(الثانية) أن «الوحدة تقدرّ م مجيع اخلدمات الكهرباء اىل
االقسام واملؤسسات التابعة للعتبة احلسينية املقدسة خارج
الصحن احلسيني الرشيف مثل (سكن إيوان النازحني،
مرأب العطاء ،مدن الزائرين ،دار القرآن الكريم) ،باإلضافة
اىل صيانة وإنارة كل املدينة القديمة والشوارع القريبة من
احلائر احلسيني الرشيف ،مبينا تم تصميم اشكال انارة
متنوعة منها( نخلة ،شجرة ،وردة) ،مع إضافة أجواء مجيلة
عىل املرتادين عىل الشارع وعملت كوادرنا عىل تنصيبها يف

وحدة الكهرباء
(الثانية) عملت
وبجهود ذاتية
على تصميم
أعمدة كهرباء
مختلف االشكال
إلنارة الشوارع
الرئيسية

م .محمد مصطفى

كل الجهود التي تبذلها وحدتنا
من تصميم فريم الحديد وتنصيها
وانارتها هي بسواعد الكوادر
الفنية والهندسية التابعة لها،
وهذه التصاميم نموذج خاص
بالعتبة الحسينية المقدسة..

شارع (االمني ،الشهداء ،باب الطاق) ،فض ً
ال عن انارة وصيانة
شارع السدرة واحلدائق املحيطة بالصحيات العامة.
وأض��اف ،ان «كل اجلهود التي تبذهلا وحدتنا من تصميم
فريم احلديد وتنصيها وانارهتا هي بسواعد الكوادر الفنية
واهلندسية التابعة هلا ،وهذه التصاميم نموذج خاص بالعتبة
احلسينية املقدسة» ،مبين ًا أن «الوحدة تقدرّ م خدماهتا اإلسنادية
للمؤسسات احلكومية ،ومنها إجراء الصيانة الكهربائية ملدينة
اإلمام احلسني (عليه السالم) الطبية ،واملرف الزراعي».
يذكر أن عدد ًا من أقسام العتبة احلسينية املقدسة تقوم بإعادة
تأهيل جمموعة من الشوارع واألزقة واالسواق يف حميط مرقد
اإلمام احلسني (عليه السالم) ،مراعية يف ذلك البعد الرتاثي
لتلك االماكن واملحافظة عليه ،مع تطويرها بام يتناسب
واخلدمات املقدمة للزائرين الكرام.
15
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حـــــــــوارات

يف حوار مع ال�سيد اأف�سل ال�سامي..

()2-1

ما هي الخدمات التي قدمتها العتبة الحسينية المقدسة

خالل أزمة كورونا؟
الأحرار /ح�سنني الزكروطي
ّ
أكد المتحدّث الرسمي باسم األمانة
العامة للعتبة الحسينية المقدسة
ومعاون األمين العام فيها ،السيد أفضل
الشاميّ ،
بأن العتبة المقدسة قد قدّمت
جهود ًا واسعة لمساعدة المؤسسات
الحكومية وخلية األزمة خالل انتشار جائحة
(كورونا) الخطيرة ،وكانت على مستوى
مدينة كربالء المقدسة وبعض المدن
.والمحافظات العراقية
وفي حوار متلفز مع الشامي ،أجراه
األستاذ حيدر السالمي في برنامج (سؤال
فقط) من على شاشة قناة كربالء
الفضائيةّ ،
نتوقف في هذا
العدد على أهم الجهود
واإلنجازات الطبية التي
حققتها العتبة الحسينية
المقدسة خالل األزمة
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حيث أوضح الشامي أن «اجلهود
التي قدرّ متها العتبة احلسينية املقدسة
انطلقت بعد ُخطب ُ
اجلمعة املباركة
وال��ت��ي أش���ارت م��ن خالهلا املرجعية
العليا يف النجف االرشف إىل أمهية احلذر
والوقاية من هذا الوباء اخلطي ،ورضورة
االنتباه واالل��ت��زام بالتوجيهات الصادرة من
اجلهات املعنية ،لتأيت بعدها خطوة توقف صالة
اجلمعة يف الصحن احلسيني الرشيف يف اشارة واضحة
من املرجعية الدينية مفادها أنه رغم امهية هذه الصالة
ودورها الكبي يف توعية الناس ونقل صوت املرجعية ،اال
اننا أوقفنا هذه الصالة ألمهية االلتزام بالتعليامت وحث مجيع
االطراف بأمهية االنتباه خلطورة هذا الفيوس».
واشار الشامي إىل أن «اخلطوة الثانية التي ُّاختذت خالل ازمة
كورونا متثلت يف توقف صالة اجلامعة وتعليقها اىل اجلِ غي
مسمى ،بعدها جاء العمل يف الصحن احلسيني الرشيف من
خالل رفع السجاد يف مجيع اروقته اال بعض املناطق وهي
معدودة ،ثم جاءت عميلة التعفي والتي ضمت املناطق القريبة
من صحن االمام احلسني اخلارجي ومن ثم اىل داخل الصحن
الرشيف يصاحبها وضع علب التعقيم (بخاخ التعقيم) ملن
يرغب من الزائرين قبيل اداء الزيارة ،لتأيت بعدها عملية تقليص
دوام املنتسبني اىل ()%50؛ للتقليل من التجمعات داخل غرف
العمل ،فضال عن خياطة الكاممات وتوزيع القفازات الطبية
(الكفوف) وما يصاحبها عىل املنتسبني يف العتبة املقدسة
واجلهات االمنية يف بعض النقاط بشكل دوري».
وحول ما قدمته العتبة احلسينية املقدسة خارج أسوار الصحن
الرشيف او احلدود اإلداري��ة ملحافظة كربالء املقدسة خالل
االزمة أجاب الشامي :أن «العتبة املقدسة بادرت عرب كوادرها
ومالكاهتا املختصة وبالتعاون مع احلشد الشعبي وباخلصوص
لواء عيل االكرب (عليه السالم) بتعفي بعض االقضية والنواحي
خارج مركز مدينة كربالء املقدسة ،إضافة اىل محلة التوعوية

التي أطلقتها شعبة التبليغ والتعليم الديني يف العتبة احلسينية
املقدسة مع كوادر التعفي والتعقيم يف تلك املحافظات؛ من
أجل إرش��اد وتوعية الناس بخطورة هذا الفيوس وأمهية
االلتزام وبالتعليامت الصحية».
وأضاف أن «العتبة احلسينية املقدسة دائ ًام ما ترى بأهنا مؤسسة
تدخل ضمن املؤسسات التي تسعى اىل خدمة البلد ،و ان
ستشجع اآلخرين عىل السي هبذا السلوك
مبادرهتا املتواصلة
رّ
او اخلدمة والتخفيف من هذه املعاناة او القضاء عليها بمشيئة
اهلل (عز وجل) ،كام حصل يف االعتداء الذي حصل عىل بعض
حمافظات العراق من قبل عصابات داعش االجرامية ،وما
قابلها من رد فعل رسيع من قبل العتبة املطهرة بعد إعالن
فتوى اجلهاد الكفائي املباركة».
اجلانب الصحي
واردف الشامي بأن «أوىل اخلطوات التي بادرت هبا العتبة
احلسينية املقدسة يف اجلانب الصحي كانت من خالل وضع
مدينة االم��ام احلسني (عليه السالم) للزائرين الواقعة عىل
طريق (كربالء – بابل) حتت ترف مديرية صحة كربالء
املقدسة الستقبال االشخاص املالمسني وليس املصابني،
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اضافة اىل االشخاص الوافدين من خارج البالد ،مع توفي
مجيع اخلدمات التي حيتاجها الشخص املستضاف (املحجور)،
فحينام انترش الفيوس اخلطي يف مدينة كربالء املقدسة كان
البد لنا من مساندة املحافظة وتوفي أماكن للحجر الصحي،
الن االماكن التي كانت متوفرة مل تكن مؤهلة بشكل يليق
باإلنسان العراقي والفرد الذي يعيش يف مدينة كربالء».
استضافة ( )270شخص ًا من املالمسني
وحسب االحصائية املوجودة لدينا (واحلديث ال زال للشامي)
فأن «االع��داد التي استقبلتها مدينة اإلم��ام احلسني (عليه
ترف املديرية ولغاية
السالم) للزائرين منذ وضعها حتت رّ
اللحظة جاءت كااليت( :بلغ عدد االشخاص الوافدين الذين
استقبلتهم املدينة ( )270شخص ًا ،ويوجد االن ( )19شخصا
فقط وهم متواجدون لغاية االن ،بينام بلغ عدد االشخاص
الوافدين الذين دخلوا املدينة ومن ثم غادروها ()207
شخص ًا ،فيام بلغ عدد املالمسني الذي غادروا املدينة ()41
شخص ًا ،ومل تشهد املدينة ا رّ
ال ( )3حاالت مصابة بالفيوس
من مجيع االشخاص وقد تم نقلهم اىل املستشفى لعالجهم».
وتابع الشامي« ،متثلت اخلطوة الثانية بتخصيص مدينة سيد
االوصياء (عليه السالم) الواقعة عىل طريق (كربالء – بغداد)
ترف وزارة الصحة ،فقد بلغ عدد االشخاص (من
حتت رّ
سكنة مدينة كربالء) الذين استقبلتهم مدينة الزائرين بعد ان
كانوا خارج املحافظة وحتديد ًا خالل مناسبة استشهاد االمام
موسى الكاظم (عليه السالم) ( )235شخص ًا ،بينام بلغ عدد
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الوافدين من خارج البلد ( )293شخص ًا ،فيام بلغ عدد
االشخاص املالمسني وعوائل املصابني ( )454شخص ًا،
وبذلك يكون ع��دد االشخاص ال��ذي استقبلتهم مدينة
سيد االوصياء للزائرين لغاية االن ( )982شخص ًا)29( ،
شخص ًا فقط تأكدت اصابتهم بالفيوس واغلبهم كانوا من
األشخاص املالمسني للمصاب باستثناء حالتني فقط من
االشخاص الوافدين من اخلارج ،ومل تشهد كلتا املدينتني أية
حالة وفاة».
ونوه الشامي اىل ان «العتبة احلسينية أنشأت ( )4مراكز شفاء،
وبوقت قيايس لتكون حتت ترف وزارة الصحة العراقية
خالل اجلائحة ،وقد تم انشاء اول مركز يف مدينة كربالء
املقدسة حتت مسمى (مركز شفاء رقم واح��د) ،وبمساحة
(2500م1400( ،)2م )2منها حتت البناء ،وبإمجايل ()60
رسير رقود ،وقد تم انجاز هذا املركز بمدة قياسية وصلت
اىل ( )15يوم ًا فقط ،وهو االن كامل ومتوفر حتت ترف
مديرية صحة كربالء يف منطقة شارع سيدنا العباس (عليه
السالم) (مقر معرض كربالء الدويل سابقا) ،وهذا املركز
يستخدم للعناية والطوارئ بنظام الردهات املفتوحة للرجال
ارسة العناية املركزة مصحوبة بأجهزة
والنساء ،اضافة اىل رّ
التنفس االصطناعي وعددها ( )4اجهزة ،كذلك اجهزة
غسيل الكىل وصالة عمليات صغرى ،ورسير انعاش رئوي
مصحوبة بأجهزة طبية متطورة عددها ( ،)2وغرفتني
للفحص واالستشارة وصيدلية وحمطتني للتمريض (لفحص
الفيوسات منها فيوس كورونا) بتواجد خمترب ال� ()P.C.R
وغرفة أشعة وأخرى للسونار.

مركز شفاء رقم ()2
فيام متثل املرشوع االخر كام يوضح الشامي «بمركز الشفاء رقم
( ،)2والذي أنشئ يف مدينة النجف االرشف داخل مستشفى
احلكيم العامة ،بمساحة بناء وصلت اىل (1250م ،)2وبمدة
انجاز وصلت اىل ( )20يوم ًا فقط ،ويضم ( )30رسير رقود،
بمعنى ان كل غرفة حتتوي عىل رسير رقود والوحدة الصحية
اخلاصة هبا ،وليست ردهات مفتوحة كام هو احلال يف مركز
شفاء رقم ( ،)1ويستخدم هذا املركز لرقود املرىض واحلجر
الصحي املطابق للمواصفات العاملية بنظام السويتات
املعزولة ،حيث حيتوي كل سويت عىل كافة اخلدمات
واالجهزة الطبية احلديثة ،وقد ُق رّسم مركز الشفاء اىل قسمني
االول للرجال واالخر للنساء يربطهم ممر لتسهيل عملية
تنقل الكوادر الطبية ،ولكون املريض قد يتطلب تواجده
يف املركز أليام عديدة فقط تم توفي بعض اخلدمات التي
تساعد يف تغيي حالة املريض النفسية ك�اللمسات املعامرية
واملناطق اخلرضاء املحيطة باملركز كذلك اخلدمات االخرى
داخل غرفة الرقود ك�التلفاز والستاليت وخدمة االنرتنيت
وغيها ،كذلك توفي منظومة االستدعاء عرب جهاز النداء
والتي تستخدم يف حال مرور املريض بأزمة صحية تصعب
عليه اخلروج واستدعاء املمرض أو الطبيب».
وللعاصمة مركزان للشفاء
ويلفت الشامي إىل أن «مركز الشفاء رقم ( )3والذي أنشئ
يف العاصمة بغداد وحتديد ًا يف مستشفى الفرات العام بمنطقة

الكرخ ،والذي يسع ( )60رسير رقود ،لتأيت العتبة احلسينية
املقدسة وتضيف ( )20رسي��ر ًا ،ليصبح املجموع النهائي
للمستشفى هو ( )80رسي��ر ًا ،حيث حيتوي عىل ()10
رده��ات ،كل رده��ة تضم رسيرين ،مصحوبة بمجموعة
مي
صحية وخدمية متكاملة ،اما املركز االخي والذي ُس َّ
ب�(مركز الشفاء رق��م  )4يف منطقة الرصافة ،بمساحة
مقسمة اىل ثالث اقسام (رجال ،نساء ،اطفال) ،وتضم ما
يقارب ( )60رسي��ر ًا» ،منوه ًا بالوقت ذاته إىل أن «هناك
مشكلة كانت موجودة يف الصاالت التي تستقبل احلاالت
املصابة بالفيوس ،واملتعلقة بعملية التكييف املوجود يف
الصاالت ك� السبالت وغيها ،حيث حتتاج هذه الصاالت
اىل ما يسمى بالضغط السالب لكي يتسنى هلا سحب اهلواء
املوجود وجتديده باهلواء من اخل��ارج ،لذا قامت كوادر
شعبة التربيد يف العتبة احلسينية املقدسة وبجهود استثنائية
بدء ًا من مستشفى اإلمام احلسني (عليه السالم) التعليمي
العام يف حمافظة كربالء املقدسة او يف مدينة الطب ،وانشاء
منظومة الضغط السالب من اجل تقليل حاالت اإلصابة يف
الصاالت ،و انتها ًء باملراكز التي تم انشاؤها ،وجيب التأكيد
عىل ان مركز رقم ( )1مل يتم انشاؤه لغرض مرىض كورونا
فحسب وانام سيعمل عىل تقديم خدمات لكل احلاالت التي
حتتاجها مديرية صحة كربالء ملا بعد انتهاء األزمة ان شاء اهلل
تعاىل».
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حد يقة ا لكــــتب

استذكار القضية الحسينية الخالدة
حافظة للدين اإلسالمي
إعداد :حسين نصر

ان اس���تذكار الش���عائر الحس���ينية
بجمي���ع أنواعه���ا حافظ���ة للمذه���ب
الجعفري من االندراس واالندثار ،ومن
ه���ذا الوج���ه ظه���رت للعال���م أجمع
مظلومي���ة االم���ام الحس���ين (عليه
الس���الم) ،وص���ار ذلك س���ببًا لاللتفات
إلى مظلومية أبي���ه أمير المؤمنين
(عليه الس���الم) ي���وم صفي���ن ،واخيه
اإلمام الحسن (عليه السالم) في عام
الصلح ،علما ان اإلم���ام الصادق (عليه
السالم) آثر العزلة وكذلك أبناؤه إمام
بع���د إم���ام (عليهم الس���الم) يالقون
االذى والقتل والتنكيل.

ولكنهم أم��روا شيعتهم � ب��د ً
ال من ال��ث��ورة � االهتامم
باستذكار وإحياء مصائب اإلمام احلسني (عليه السالم)،
ف��رادى ومجاعات ،يف مجيع االح��وال ،ونقل ما جرى
عليه وعليهم من الفجايع ،عىل يدي قتلته (لعنهم اهلل)،
والبكاء واالبكاء والتباكي ملا أصاهبم وبالغوا يف االطناب
بذكر ثواب ذلك ،وقد تضمن احلث عىل احياء امرهم
كثي ًا نحو قول االمام الصادق عليه السالم (من جلس
جملس ًا حييي أمرنا مل يمت قلبه يوم متوت القلوب).
وحتدرّ ث املؤلف الشيخ حسن عبد املهدي املظفر؛ يف مقدمة
املعرب عنه بلسان العامة (السبايا
الكتاب عن التمثيل رّ
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والتشبيه) وهو عبارة عن جتسيم الواقعة للحاسة البرية
بام صدر فيها من حركة وسكون ،وقول وفعل ،وهذا بام
هو حكاية عن يشء غابر بيشء حارض ،غي حمظور وال
حمذور فيه ،بل ربام يرجح عىل املآتم  ،لكنه أبلغ يف إظهار
مظلومية سيد الشهداء عليه السالم من االقوال املجردة
عىل املنابر ويف املجامع ،وأشد منها تأثي ًا يف القلوب،
وان لكل أمة من االمم مراسيم دينية ،وعوائد تنكرها
عليهم األمم األخرى ،حتى لو كانت طفيفة ،االختالف
باألزياء ،وذلك للمنافاة بني العوائد واملراسيم والطبائع،
الناشئ بعضها من تأثي البيئة التي يعيش هبا االنسان ،ربام

عد البعض مراسيم البعض االخر رضب َا من اجلنون!.
وهنا يتناول الشيخ حسن عبد املهدي املظ رّفر يف
كتابه (ن��رة املظلوم) شيئ ًا من أمهية االستذكار
وإحياء القضية احلسينية اخلالدة ،حيث يقول« :يعلم
املسلمون وغيهم أن مجيع االستذكارات احلسينية
ليست من املجعوالت باألصالة يف دين االسالم،
كسائر قوانينه ،من الصالة وصيام وصدقة ،وإ رّ
ال
ختتص بالشيعة ،أما
الشرتك فيها مجيع املسلمني ،ومل
رّ
عقائد االسالم بام هي توحيد وتنزيه ملرتبة الرب،
وقوانينه الوضعية بام هي رشيعة زمنية حافظة حلقوق
املربوب ،ليس يف يشء منها ما يوجب السخرية ،بل
هي حافظة للنواميس الكلية ،التي ألجلها أرسلت
الرسل وأنزلت الكتب ،ومن ثم كانت غنية عن
تبشي املبرشين هبا ،الهنا داعية بنفسها اىل نفسها،
ومبرشة بذاهتا اىل ذاهت��ا» ،مشي ًا إىل أن التذكارات
احلسينية مجيع ًا مل تسن كمبرشة باملذهب ،ليحصل
لنا االستياء بالسخرية منها ،بل رّ
رشعت حلفظ عقائد
اجلعفرية فيام بينهم الحياء أمر أئمتهم.
ويفصل املؤلف املظاهر والفعاليات اخلاصة املنعقدة
رّ
ألجل استذكار مصائب الطف األليمة كاللطم عىل
الصدور باأليدي ،وهذه ،كاملآتم ال ريب يف كوهنا
مظهرة للحزن واجل��زع ،وربام يقال بكوهنا أبلغ يف
إظهار احلزن من البكاء وحده ،وهذه ايضا ال كالم
فيها ،ويف كون اللطم هبا وبغيها صلة للرسول
(ص��ىل اهلل عليه وآل��ه) ،واس��ع��اد ًا للزهراء البتول
(عليها السالم) ،واذا كانت زيارته (سالم اهلل عليه)
بِ رّر ًا لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) باعتبار كوهنا
توقيا واحرتاما لفلذة كبده ،كام يف االخبار ،فال
ريب بذلك ،وال شك أن أولئك الرجال الالطمني
هم من أظهر مصاديق قول الصادق (عليه السالم):
(يا مسمع ...إن املوجع قلبه لنا) ،وقوله( :اجلازع
ملصابنا واحلزين حلزننا) ،فإن العزاء املتجدد كل سنة

هو ذلك اللطم والشبه واملواكب التي تكون يف عموم
بلدان الشيعة سنوي ًا ال يومي ًا ،مثل املآتم ،وان لطم
اخلدود وشق اجليوب مما الريب يف مرجوحيته عىل
غي االمام احلسني (عليه السالم) وأما عليه (عليه
السالم ) فواجب .
اخلالصة ،ان االستذكارات احلسينية التي تعلمها
اجلعفرية اليوم أن جتعل كل فرد منهم راسخ االعتقاد
بمذهبه ،شديد اليقني به ،ومن ثمة لو ُقرئت مث ً
ال فيها
من غي اجلعفرية أحد أبد ًا لكان يلزم عليهم إقامة
االستذكارات بجميع مظاهرها ،لذلك خشية ان
يعفى اعتقادهم ،ويزول بمرور االيام ،كذا لو كانت
القرية وما فيها من اجلعفرية إال أفراد ا معدودة ،بل
هذه أوىل بإقامتها من هذه اجلهة واخ��رى ان تلك
االعامل ربام تكون داعية لألغيار اىل الفحص عن
أسباب تلك االستذكارات واستحساهنا ،كي تكون
بنفسها مبرش ًا من املبرشين هبا.
وقد قال بعض املؤرخني االجانب يف مقام استشهاده
عىل نحو هذا( :رأيت يف بندر شخص ًا واحد ًا عربي ًا
شيعي ًا من اهل البحرين ،يقيم املآتم منفرد ًا جالس ًا عىل
كريس بيده الكتاب ويبكي ،وكان قد أعدرّ مائدة من
الطعام ففرقها عىل الفقراء) وبام أن هذا املوكب من
جهة مثرّل االمام احلسني (عليه السالم) يكون إحياء
ألمرهم ،من جهة بمظهر مرتفع يف مقدار احلزن
عن أن يرضب صدره بيده ،حزن ًا ألجلهم باعتبار
يكون كل فرد من افراد املوكب متصفا بكونه موجع
القلب هلم ،وباذ ً
رّ
ومعظ ًام
ال نفسه فيهم ،ومؤدي ًا حقهم
شعائرهم ونارص ًا هلم بعد وفاهتم.
واجلدير بالذكر أن كتاب (نرة املظلوم) للمؤلف
الشيخ حسن عبد املهدي املظفر صدر ضمن سلسلة
إصدارات وحدة الدراسات التخصصية التابعة لقسم
الشؤون الفكرية والثقافية بالعتبة احلسينية املقدسة.
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ّ
يحتل الرادود احل�سيني الراحل حمزة الزغري
(رحمه اهلل) مكانة كبرية يف قلوب احل�سينيني،
�سوته ال�سجي واأنات
الذين ذرفوا دموعهم على
ِ
قلبه وهو يتذ ّكر م�سائب اأهل البيت (عليهم
ال�سالم) ،فحاز مرتبة عظمى و�سبق ًا وح�سور ًا
لمع ًا من بني الرواديد املخل�سني ،ناهيك عن
عال وذكرى طيبة يف حياته
ما حمله من خلق ٍ
الطبيعية بني النا�ش ،ب�سو�ش الوجه كرمي اليد،
ٌ
�سحنة عراقية باذخة باجلمال ،خ�سو�س ًا
وله
وهو ي�سمخ بعقاله الذي بقي زي ًا ثابت ًا يرافقه
يف عي�سه وترحاله واإرتقائه للمنرب احل�سيني،
فطبع يف خم ّيلتنا �سورة رائعة �ستبقى عالقة في
ذاكرتنا ،وكذا صوت ُه الذي ال يبدأ عاشوراء
اإلمام احلسني (عليه السالم) إال به ،وبأنينه
(يا شهر عاشور بيك اجم مصاب)!!.

الرادود المال حمزة الزغير (رحمه اهلل)..

اأيقونة الرواديد احل�سينيني وحامل �سعلة
اخلدمة اخلال�سة

اإعداد /علي ال�ساهر

الزغي (رمحه
لقد أضحى الرادود احلسيني الكربالئي محزة
رّ
خترج فيها
اهلل) بالطبع أيقونة حسينية ومدرسة بحدرّ ذاهتا رّ
كبار الرواديد احلسينيني ،الذين جابوا األقطار واملدن ِّ
لبث
اللوعة عىل مصائب أهل البيت (عليهم السالم) ،فكان
ُ
الرجل الذي ما ْ
أن
أن استحقرّ لقب عميد الرواديد ..هذا
وأنينه وتشعر وكأن َ
هيرب
صوته
يأرسك
ُ
ُ
ُ
قلبك ُ
تسمعه حتى َ
ْ
لطمك عىل الصدر.
منك ،فيتساوق مع نبضاته ُ
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

22

الطيبة
سريته ّ
الرادود احلسيني البارع محزة بن عبود بن إسامعيل السعدي،
بالزغي؛ للتمييز بينه وبني قرينه الرادود احلسيني
واملعروف
رّ
املعروف محزة السامك الكربالئي ،الذي يكربه سن ًا وسبقه
إىل الترشرّ ف باخلدمة احلسينية.
ُولد يف حم رّلة باب الطاقة الشهية بمدينة كربالء املقدسة عام
(1921م) ،ونشأ يتيم األب ووحيد والديه ،فعاش مع أ رّمه

ثم املدينة
(رمحها اهلل) التي تك رّفلت برعايته واحتضانه ،ومن رّ
ترعرع فيها قريب ًا من املرقدين الطاهرين لإلمام
العظيمة التي
َ
احلسني وأخيه أيب الفضل العباس (عليهام السالم) ،والتي
تشهد عىل مدار السنة أجواء احلزن ومظاهر استذكار مصائب
رّ
الطف األليمة ،فكانت أن أ رّثرت به كثي ًا ،وقد تع رّلم الرادود
ووجهه صوب
الزغي قراءة القرآن واألدب ،فيام أخذ بيده رّ
املنرب احلسيني والقراءة احلاج الشيخ عباس الصفار الذي كان
مالزم ًا له ،ثم أنه كان أي (املال محزة) مولع ًا بحفظ القصائد
احلسينية واألوزان الشعرية.
الزغي يف كتاتيب كربالء العريقة ،وتع رّلم
درس املال
وقد
َ
رّ
واهتم به
القراءة والكتابة ،وحفظ القرآن الكريم ،وقرأ الشعر
رّ
امتهن العديد من املهن
كثي ًا ،أما بالنسبة حلياته الطبيعية فقد
َ
التي كان تؤ رّمن القوت له ولعائلته ،فقد عمل يف بيع األواين
كي املالبس وصيانة أجهزة الراديو
والعطارة وآخرها يف مهنة رّ
ومسجالت الصوت.
آفاق اخلدمة احلسينية
رب احلسيني يف منتصف األربعينيات
رقى املال محزة الصغي املن َ
سن الشباب أن يشغل
من القرن املنرم ،واستطاع وهو يف ِّ
مكانة متميزة بني أقرانه ملا كان يتم رّتع به من نبوغ وأوتار
رّ
صوتية َّ
والتحكم يف
قل نظيها ،مما ساعده عىل السيطرة
عارص وجايل الرادود احلسيني
األداء لألطوار ،وبحسب من
َ
مال محزة الزغي ،فقد ُعدَّ من أشهر الرواديد احلسينيني الذين
املتخصصني بمجال
أنجبتهم كربالء والعراق ،أما بحسب
رّ
النغم والصوت فقد أكدوا رّ
أن نجاحه يعود إىل مجال صوته
وأسلوب قراءته والوزن الشعري للقصائد التي كان خيتارها
بعناية بالغة وذائقة شفيفة ،وما زالت أشهر قصائده تقرأ إىل
اآلن باملجالس احلسينية ،وقرأها بعده رواديد آخرون أشهرهم

قرأ الزغير لشعراء حسينيين رائعين بينهم
(الشاعر مهدي األموي الكربالئي ،الشاعر الشيخ
سعيد الهر الخفاجي ،الشاعر عزيز الكلكاوي،
الشاعر عبد الحسين الشرع ،الشاعر الشيخ ياسين
الكوفي ،الشاعر الحاج زاير ،الشاعر كاظم البنّا
الخفاجي ،الحاج كاظم السالمي والحاج محمد
علي النصراوي) وآخرون.

َ
الزغي وأخذ
تتلمذ عىل يدي املال
املال باسم الكربالئي الذي
رّ
الزغي
من مدرسته الكثي ،وكانت أغلب القصائد التي قرأها
رّ
هي للشاعر الكربالئي الراحل كاظم املنظور (رمحه اهلل)
والذي سنقف عىل سيته أيض ًا يف العدد القادم إن شاء اهلل
الزغي لشعراء حسينيني رائعني بينهم (الشاعر
تعاىل ،كام وقرأ
رّ
عزيز الكلكاوي ،الشاعر مهدي األموي الكربالئي ،الشاعر
الشيخ سعيد اهلر اخلفاجي ،الشاعر عبد احلسني الرشع،
الشاعر الشيخ ياسني الكويف ،الشاعر احلاج زاير ،الشاعر
كاظم الب رّنا اخلفاجي ،احلاج كاظم السالمي واحلاج حممد عيل
النراوي) وآخرون.
شهرة بمرتبة الرشف احلسيني
مل ْ
الزغي عند حدود مدينة كربالء املقدسة،
تقف شهرة الراحل
رّ
فقد ملع اسمه وصدح صوته الشجي يف البرة والساموة
والنجف وغيها من املدن واملحافظات العراقية ،كام وقرأ يف
إيران وحتديد ًا يف مشهد اإلمام الرضا ومشهد السيدة فاطمة
املعصومة (عليهام السالم) ،وكذلك يف البحرين والسعودية

00
الزغري يف اأحد املجال�ش احل�سينية
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قيل عنه إنه كان يرتبط بشكل فطري ارتباط ًا روحي ًا بمبادئ الحسين (عليه السالم)،
وكان يهمَه أن تكون القصيدة بالمستوى المطلوب في تعريف مضمون القضية
الحسينية ،وفي جانب آخر فهو يحاول بأكبر قدر ممكن توصيل األفكار إلى
السامع بطريقة سريعة وسلسلة بنفس الوقت دون تعقيد..
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وس��وري��ا والكويت ،وكانت أرشط��ة التسجيالت التي
املعزين
حتتفظ بصوته تتنقل بني مكان وآخر ل ُتشجي قلوب رّ
تطور
واملحبني آلل البيت األطهار (عليهم السالم) ،وما أن رّ
احلال ودخلت التقنيات اإللكرتونية احلديثة ،ح رّتى أصبح
الزغي شائع ًا عىل املواقع اإللكرتونية،
اسم وصوت املال
رّ
لتكون له النسبة األكرب من املستمعني عىل مستوى العامل،
وهو بالتأكيد توفيق إهلي حازه هذا الرجل املعطاء فنال
شهر ًة بمرتبة الرشف احلسيني العظيم.
ومن بني أشهر قصائده التي ال تزال تر رّددها األلسن ومنابر
الذكر احلسيني (جابر يا جابر ما دريت بكربالء شصار ،يمة
ذكريني من متر زفة شباب ،آه يا حسني ومصابه الجله العني
سجابه) ،ويقال بأن آخر قصيدة أنشدها قبل رحيله ،كانت
يف صحن اإلمام احلسني (عليه السالم) وهي قصيدة (أحنه
غي حسني ماعدنه وسيلة – والذنوب هواي جفتهه ثجيلة)
للمرحوم مهدي االموي السالمي.
وقد وقيل عنه إنه كان يرتبط بشكل فطري ارتباط ًا روحي ًا
هيمه أن تكون
بمبادئ احلسني (عليه ال��س��الم) ،وك��ان َ
القصيدة باملستوى املطلوب يف تعريف مضمون القضية
احلسينية ،ويف جانب آخر فهو حياول بأكرب قدر ممكن توصيل
األفكار إىل السامع بطريقة رسيعة وسلسلة بنفس الوقت
دون تعقيد ،وبوزن يتامشى مع حرمة املنرب احلسيني ،أضف
إىل ذلك مراعاة الذوق العام دون اخلروج عن املألوف،
فكان يعتيل املنابر احلسينية ويتنقل بذلك الصوت الشجي
املعربة عن مأساة واقعة الطف تدرجيي ًا إىل
ذي النربة احلسينية رّ
الشهرة التي استحقها بجدارته املتأصلة يف قراءته وأسلوبه،
فوصل أوج عظمته يف اخلمسينيات من القرن العرشين،
عل ًام أنه مل تكن توجد يف ذلك الوقت أجهزة صوتية متطورة
كاملوجودة يف الوقت احلارض ،لتزيد من اجلامل واحلالوة
يف األداء ،مرض املال فرتة وجيزة وساءت حالته الصحية،
وق� رّ�رر البعض من احلسينيني إرساله إىل بغداد للعالج،
وك َ
ُ
بالتفرغ من
لف الرادود حممد محزة الكربالئي (رمحه اهلل)
رّ
عمله ومرافقته إىل بغداد ،وعرض عىل الطبيب فرقد فيها
إلجراء الفحوصات والعالج ملدة  10أيام تقريب ًا وخالل
فرتة مكوث مال محزة الزغي يف املستشفى ببغداد كان حال

احلسينيني يف كربالء متشنج ًا وهيفو الستامع أخبار حسنة
عنه.
ُ
ويف بداية عام  1976أشيع خرب مرضه اخلبيث ،دون أن
يعلم؛ وذلك أثر ظهور ورم يف أنفه ،وكانت هذه البداية
حيث أخذ يراجع األطباء يف مدينة كربالء املقدسة ،الذين
مل يشخصوا السبب وراء هذا الورم ،وأخذوا بإعطائه الكثي
من العالجات والعقاقي الطبية؛ لكن ورمه أخذ بالتزايد
دون معرفة السبب ،فهمس الطبيب يف أذن مرافقيه قائال:
ُعد به إىل البيت؛ فال يعيش أكثر من شهر واح��د ..وبعد
انتهاء الشهر ساءت حالته ألقىص احلدود ،ونقله احلسينيون
عىل وجه الرسعة إىل مستشفى كربالء ،ثم واف��اه األجل
(رمح��ه اهلل تعاىل) يف يوم الثالثاء ( 23ش��وال  1396ه�
املوافق ل�  16ترشين األول  )1976ودفن يف مقربة كربالء
القديمة حيث مثواه األخي ومل يبقَ سوى ذكره عامر ًا عىل
مدى الدهور.
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�سل�سلة ا الإ جنا ز ا ت
مشروع مدينة االمام الحسين (عليه السالم)

للزائرين طريق (كربالء ـ بابل)
اإعداد � :سياء الأ�سدي \ ت�سوير  :ح�سن خليفة

مدينة االمام الحسين (عليه السالم) للزائرين الواقعة على طريق (كربالء– بابل) ،هي جزء من
سلسلة االنجازات والمشاريع الخدمية واإلنسانية لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة انشأتها
خالل األعوام الماضية لخدمة زائري العتبات المقدسة في مدينة كربالء المقدسة.
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اسم المنجز  :مدينة االمام الحسين (عليه السالم) العصرية
للزائرين ،على طريق (كربالء ـ بابل)

 متت املبارشة باألعامل إلنشاء مدينة االمام احلسني (عليه السالم)للزائرين عام  2009ومدة انجازه بالكامل كانت ملدة ( )36شهر ًا
ليكون تاريخ 2012/11/14م يوم ًا الفتتاح املدينة امام الزائرين
من كافة القوميات والطوائف واالديان من داخل العراق وخارجه.
 شيدت عىل مساحة ( )22دونام عىل طريق كربالء بابل وحتتويعىل ( )36بناية من ضمنها بنايات ادارية ودار للضيافة ومسجد
مساحته ( )400م 2يتسع ل� ( )500شخص تقريب ًا باإلضافة اىل
املجاميع الصحية وبنايات الشقق.
 كام حتتوي املدينة عىل ( )4جممعات حتتوي عىل (سويتات)جممع ( )16سويتا .واملجمع الواحد بطابقني كل طابق تبلغ
لكل رّ
مساحة الواحد منه ( )150مرت ًا مربع ًا فيكون املجموع الكيل هلا
( )64سويتا وهذه تستخدم الستقبال الوفود اخلاصة بالعتبة
والزائرين الكرام.

 حتتوي املدينة ايض ًا عىل ( )13بناية عبارة عن قاعات وجمموعالقاعات هلا ()26قاعة ومساحة الواحدة منها  300مرتا مربعا
 ،تتسع يف االيام العادية اىل ( )150زائرا ويف الزيارات املليونية
تصل السعة اىل  250زائرا تقريب ًا وهذه القاعات مجيعها مكيفة.
 حيتوي املنجز ايض ًا عىل مضيف للطعام مساحته ( )1175مرتامربعا بطابقني ويتسع ل�(  )1000زائر يف آن واحد ،كام حيتوي
املنجز ايض ًا عىل املركز الصحي الذي تم توفيه يف داخل املدينة وفيه
كل االجهزة التي حيتاجها املراجع ويتكون من صالتني للطوارئ
احداها للرجال واالخرى للنساء والكوادر الطبية العاملة يف املركز
الصحي هي تابعة لدائرة صحة كربالء ،حيث ان املركز الصحي
فيه رعاية حوامل والرعاية املدرسية ووحدة اسنان وسونار واشعة
وخمترب صغي وهو يقدم خدمات جلية يشار هلا بالبنان بحسب
الزائرين.
27

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

 يف املنجز ايض ًا تتوفر ساحات لوقوف السيارات و( )25نافورةومقاعد للجلوس وألعاب لألطفال وحدائق مجيلة تم توفيها
خللق اجواء من الراحة والطمأنينة وخلق اجواء مجيلة للعوائل
الكريمة.
 بعد صدور فتوى -اجلهاد الكفائي -استقبلت املدينة بعضفصائل احلشد الشعبي ووفرت هلم اجواء خاصة من خالل مساحة
خلف املدينة استخدمت كساحات للتدريب كام استقبلت عوائل
الشهداء ووفود املرجعية ايض ًا.
 وصلت اعداد ا ُملستضافني من الزائرين منذ يوم االفتتاح وحلدآخر زيارة ألربعينية االمام احلسني (عليه السالم) اكثر من عرشين
مليون زائر ومن كافة دول العامل وكانت حمطة اسرتاحة مميزة وبارزة
لزوارنا الكرام وعوائلنا الكريمة وهذا العدد وفق احصاءات
وجداول.
 للمدينة جهود كبية ايض ًا حيث اهنا استقبلت اي��ام احلربمع عصابات داعش االرهابية النازحني من عدة قوميات ومن
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مخس حمافظات ملدة ( )14شهرا تقريب ًا وبلغت اعدادهم اكثر من
( )7200شخص من كافة القوميات والطوائف وتم التعامل مع
الكل بدون تفرقة بني شخص وآخر والرعاية شملت الكسوة
الصيفية والشتوية للكبار والصغار وايض ًا الرعاية الصحية وتم
توفي حمامني لتسجيل شكاواهم لتخفيف معاناهتم بشتى الوسائل،
وبعد خروجهم من مدينة االمام احلسني (عليه السالم) للزائرين
توجهوا اىل مدينة الزهراء سابق ًا التي هي حالي ًا جامعة الوارث
وبقوا يف رعاية العتبة احلسينية املقدسة وحلد هذه اللحظة هناك
بعض العوائل الزالوا متواجدين هناك.
 مل تقتر خدمات مدينة االمام احلسني (عليه السالم) عىل طريقكربالء بابل عىل ما ذكر فقط بل اهنا استمرت وكان لكوادرها
الدور الكبي يف ظل جائحة كورونا حيث كان هناك توجيه ايض ًا
بأن تكون املدينة حتت ترف دائرة صحة كربالء املقدسة وتستقبل
املدينة احلاالت املالمسة للمصابني بفيوس كورونا املستجد وكان
ذلك بتاريخ  2020/3/9ولغاية يوم  2020/4/13وما بعدها

حصل اتفاق جديد مع دائرة صحة كربالء ان تكون مدينة سيد
االوصياء للمالمسني ومدينة االم��ام احلسني (عليه السالم)
للوافدين القادمني من اخلارج .
 تستقبل املدينة يف كل عام ايض ًا حجاج بيت اهلل احلرام الذينيتم تفوجيهم وانطالقهم بقوافل اىل منطقة عرعر للذهاب اىل
حج بيت اهلل احلرام وكذلك تستقبل وبشكل دائم وخصوص ًا
فرتة ايام الربيع والشتاء السفرات املدرسية ورياض االطفال
واالحتفاالت والنشاطات االخ��رى متنوعة منها هتيئة مراكز
امتحانية لطلبة للصف الثالث املتوسط والسادس االعدادي.
*املدينة تعمل بكوادر للرجال تبلغ اعدادهم ( )325منتسبا،
مقسمني عىل ثالث وجبات للعمل.
وللنساء ( )13منتسبة ،رّ
 تستنفر كوادر املدينة طاقاهتا خالل الزيارة االربعينية لإلماماحلسني واخه ايب الفضل العباس عليهام السالم من كل عام
وتكون االستعدادات مبكرة وكوادرها وكام هو ملموس ينتظرون
هذه االيام من كل عام بفارغ الصرب ويطمحون اىل ان يقدرّ موا

ما هو افضل من اخلدمات للزائرين وبذات الكوادر اضافة اىل
استقبال اعداد من املتطوعني بالتنسيق مع قسم حفظ النظام يف
العتبة احلسينية املقدسة وتصل اعدادهم ل� ( )100تقريب ًا ويتم
تقسيم العدد اىل وجبتني للعمل.
 تقدم املدينة وجبات متنوعة من الطعام خالل الزياراتاملليونية حيث اهنا تقدم ( )15ألف وجبة للفطور و( )25ألف
وجبة بالنسبة للغداء و ( )20ألف وجبة للعشاء وهناك فقرات
توزيع بني الوجبات الرئيسية منها العصائر والكيك واحللويات
والفواكه.
 اداري ًا ان املدينة فيها ( )7شعب وهي االدارة واملالية والترشيفاتوحفظ النظام واخلدمية واملضيف والصيانة واآلليات.
 فض ًال عن ما تقدم من خدمات فان املدينة تقام فيها عدة
فعاليات ألقسام العتبة احلسينية املقدسة وتستقبل ضيوف
املهرجانات التي تقيمها العتبة املقدسة اضافة اىل اقامة الورش
ومعسكرات الكشافة .
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االدبـــــــــــيـــــــــــة

ُخذني يا أخي أشكو لجدي
ــــال مـــــــنـ َ
اأخـــــــــــــي كـــــــيـــف الـــــــــمــــنــــونُ تـــــــــــنـ ُ
ــك
وكـــــــــيـــــــــف �ــــســـــــــيــــو ُفــــهــــم تـــــــــــهـــــوي عـــــــلـــيـ َ
ــك
وكـــــــــــيـــــف �ـــــســـــــــــ ُيـــــرك اجلـــــ�ـــــســـــدُ املــــــد ّمــــــى
وكـــــــــــيـــــف عـــــــــلــــى الـــــــــقــــنــــا يـــــــــــا بـــــــــــن اأمـــــــي
ــــوحـــــا اأمـــــــــامــــي
وكـــــــــيـــــــــف تـــــــــــكـــــونُ مـــــــــــذبـ ً
ــــروح يــتــلــو
وا
ــــرك الـــــــــــمـــــجـ َ
ُ
أ�ـــــســـــــــــمـــــع ثـــــــــــغـ َ
ويـــــــــــــلــــــذ ُع ظـــــــــــــهــــــريَ املـــــكـــــ�ـــــســـــور �ـــــسـ ٌ
ــــوط
َ
درب
ــــني طــــــــــ
ـــمــــنــــي الـــــــــــلـــــعـ ُ
ـــــــوال ٍ
ويـــــــــ�ــــســــتـ ُ
ــــرب ،كــــيــــف اأحــــيــــا
فــــكــــيــــف اأخــــــــــي �ـــــســـــاأ�ـــــسـ ُ
فـــــــــــخـــــذين يـــــــــا اأخـــــــــــــي اأ�ــــســـــــــكــــو لـــــــجـــدي
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مرتضى آل شرارة العاملي

و ِمـــــــــــنـــــــــــي ل تـــــــــــــنــــــــ ُ
ـــــال ،فـــــــــكــــيــــف اأحـــــــــــيـــــا؟
ُ
الــــــ�ــــــســــــيــــــوف اأخــــــــــــــي عـــــلـــــ َّيـــــا؟
ول تـــــــــــــهــــــوي
ثــــــــــــــالثـــــــــا بـــــــيـــــــنـــمـــا جـــــــــ�ــــســـــــــدي تـــــــــفـــــــــ ّيــــا ؟!
ـــــــــــــــــــروح ِفــــــــ ّيــــــــا ؟!
�ــــســـــــــيــــحــــمــــل راأ�ـــــــســـــــــــــــك والـ
ُ
ويـــــــــــرنـــــــــــو جـــــــــفـــــــــ ُنــــك الـــــــــــــدامــــــي اإلـــــــــــــ ّيــــــا ؟!
ــــح قـــــــــــــراآ ًنـــــــــــــا �ـــســـــــجـــــــ ّيـــا
بـــــــــاأعـــــــــلـــــــــى الـــــــــــرمـــــــ ِ
ــــب يـــــــــعـــــــــطــــي �ـــســـــــقـــــــ ّيـــا
ـــي ُمـــــــــــتـــــــــــ َعـــــــ ٌ
�ــــســــــــــــــقــــــ ٌّ
وفـــــــــــــــــ َ
ـــــح عـــــــــــبـــــا�ـ ٌــــش غـــــــــــفـــــ ّيـــــا !
ــــــوق الـــــــــــــرمــــــــ ِ
ُبـــــــــــــعـــــــــــــ ْيــــــدَ َك ،هــــــــــــــل تـــــــــــــــراه مـــــــــنــــطــــقــــ ّيــــا ؟!
أخـــــــــــــبـــــــــــــر والـــــــــــــــــــــــدي الـــــــــــمـــــــــــوىل عـــــــلـــ ّيـــا
وا
ْ

زلت َ
فيك مسافرًا ..
ما ُ
َ
ومنك أنتظ ُر الشفاعة

اأمرينا ،واأبن اأمري املوؤمنني..
العا ُ
مل ي�سهدُ اأن كربالء اأ�سبحت كل زمان الف�سول ،فموا�سمها
ُمقبلة باإ�سمامتني من النور والكربياء .بالأم�ش كانت التقية ت�سبق
اخلوف ،واأنت ت�سكن يف �سمائرنا كاحللم ،لتخفف اأوجاعنا امل ّرة.
بالأم�ش حاربونا من اأجل اأن ل نتنف�ش هواك ..واليوم يريدون اأن
يتغلغلوا كالأفاعي ،اأولئك هم اأنف�سهم الذين ارادوا اأن يج ّففوا يف
كربالئك َ
هتاف يا ح�سني .كان غريهم اأ�سطر ،و�سوتك كدمك ..ما
زال ينزف منك ؟.
�سيدنا ،د ُم قلوبنا يدري ..
ُ
لو غــادر ُه ُ
نب�ش ا�سمك �سيموت ..ودليل نب�سنا  :ونحن نقاتل
الفاعي الداع�سية ،كنا ن�سمع �سوتك ،وحني يقرب املوت ،كاأننا
نراك وهج ًا من هالة النور ،فتتاألق اأرواحنا باحلنني ،وتت ّورد دماوؤنا
بالندى ،وت�سدح حناجرنا ب لبيك يا اأبا عبد اهلل ،-ومع ذلك يحيا
النت�سار ،وخنجر الباغني ينام يف خا�سرتنا ،فاخلونة يبحرون مع

ح�����ي�����در ع����اش����ور

كل موجة اأخطاأت بحرها .اأنهم ميتون  ..فاأرواحنا احل�سينية ما
ا�سراب اأبابيل تذ ّكرهم بعا ِم الفيل.
زالت
ُ
زلت َ
مولنا ،ما ُ
فيك م�سافر ًا ..
َ
أنتظر ال�سفاعة .هــذا انبهاري بعظمتك الــذي اأحي ّيه
ومنك ا ُ
بذاكرة كونتها ال�سعوبات وامل�سافات البعيدة عنك ،بعيون ت�سرخ
فيك م�ستاقة اأن تزورك ،اأن جتيء اىل ح�سرتك ،اأن تتنف�ش عبق
الأمان ،اأتزهّ د من الدنيا مبا ترتئي الروح ..اأنها حم�ش اأمنية اأن
ا�سبح نقطة �سوءٍ يف مراآك ،اأو ذرة تراب عند عتبة بابك تزهر
م�ستها اأقدام املنتظر وزائريك ،اأو ُتقبلني خادم ًا األثم كل ما
يوم ًا لو ّ
حول ال�سريح حلمل لقب – ح�سيني -ليكون قدري ،وجهي ،بيتي،
جنتي .وي�سار ا ّ
يل بال�ستقامة والنزاهة وال�سرف يف كل خطواتي
 ..فحيازة اللقب �-سيد الأ�سماء -مر�سوم على اجلبني ،ويف حدقات
العيون ،كال�سالة احلزينة متتلئ بها عز ًا.
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��اء ف����ي ح��ب��ه
ف���ق���ه� ُ
 احلمدُ هلل الذي كفانا �سر ابن ابي طالب ب�سيف ابن ملجماملرادي.
ترى هل �سيفعلها الخرانِ ويقتالن معاوية و�ساحبه!؟
 اظنهم �سيفعلونها ،لأنهم من خرية رجالنا .كما انهم منالناقمني على هوؤلء الثالثة املن�سغلني باحلكم والرئا�سة.
 اتعلم ،لقد اأعمى احلكم عليا ،حتى اذا جاءه اخوه يطلبمنه املال مل يعطه ،وطرده ،ويقال انه ل�سعه بالنار.
 اذن هو القاطع رحما ،والــطــارد اخــا ،ورغــم هــذا جتدهيتحدث باآية ذي القربى!
 نعم هذا الذي نتحدث به قليل من كثري يتحدث به ارباباملنابر يف ال�سام.
امــا هنا يف الــبــ�ــســرة ،فلعلي حمــبــوه ،وكــل منهم يتحدث
باأحاديث وروايات ل ت�سدّ قها العقول ،حتى اذا م�سى الزمن
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سجاد حسن عواد

وقع ماقالوه .لكني اظنهم �سحرة...
......
ني فردتهم قائلة :
�سمعتْ اإحدى الن�ساء كالم ال�سام ِ
انتما تتحدثان عن رجل تعجزون عن الو�سول اىل طرف
ظفره.
فهل هناك رجل غريه ولدته امه يف بيت اهلل احلرام؟
ابدا ل يوجد غري علي ،وجند كثريا من ال�سعراء يتغنون بهذه
احلادثة ،فقال احدهم :
والبيت حيث فناوؤه وامل�سجد
ولدته يف حرم الإله واأمنه
طابت وطاب وليدها واملولد
بي�ساء طاهرة الثياب كرمية
 نعم ،لي�ش غري ابن ابي طالب ولد يف الكعبة.وما منزلته من ر�سولكم؟
اتعلمون انه اخو ر�سولكم وابنه ونف�سه ،هو اخو الر�سول

ولقد قــال الر�سول لــه  ...( :انــت مني مبنزلة هـــارون من
مو�سى. )...ويف هذه احلادثة قال ال�ساعر:
فتى اخوه امل�سطفى خري مر�سل وخري �سهيد ذو اجلناحني جعفر
وهو نف�ش ر�سول اهلل (�سلى اهلل عليه واله) ح�سب ماجاء يف
اآية املباهلة.
 نعم ،وهذه اأي�سا من ن�سيب ابن ابي طالب.اتعلمون من ا�سبق النا�ش بت�سديق الر�سول (�سلى اهلل عليه
واله)؟ اتعلمون من اول من ادى ال�سالة معه؟
ذاك علي اول من �سدّ ق به ،واول من �سلى معه .وذكر �ساعر
هذا احلدث اجلميل بقوله :
و�ســي حممــد وابو بنيــه واول �ســــاجد هلل �ســــلى
مبكة والربية اهل �سرك واوثان لها البدنان تهدى
وقال :
اأعني املوحد قبل كل موحد ل عابدا وثنا ول جلمودا
 نعم ،نعلم ذلك ،فقد كان اول ال�سبية املوؤمنني.بل اول العامل اجمعني .ولي�ش ال�سبية فقط.
اأتعلمون من اول من �سحى بنف�سه لر�سولكم؟
اي�سا علي ،حني بات يف فرا�ش نبيكم الذي اتفقوا على قتله
فيه.
ويذكر ال�سعراء هذه احلادثة ،قال احدهم :
وهو املقيم على فرا�ش حممد حتى وقاه كائدا ومكيدا
امل�سحى هو علي.
 بلى،ّ
اأيحتاج ان احدثكم ببطولته يف احلرب ودفاعه عن الإ�سالم
وامل�سلمني وخا�سة دفاعه عن اخيه النبي؟
�ساأكتفي بقول ال�ساعر :
اأعني الذي ن�سر النبي حممد ًا قبل الربية نا�سئا ووليدا
اعني الذي ك�سف الكروب ومل يكن يف احلرب عند لقائها رعديدا
 نحن نعلم بطولت علي ،لكن ل نعلم ال�سر من ورائها.اجلميع يعرف كيف رفع باب خيرب ،ومل يقدر اجلميع على
رفعه.

قال اأحد ال�سعراء :
عجزت ٌ
واربع
اكف اربعون
ياقالع الباب التي عن رفعه
ُ
 نحن نعرف باأننا �سمعنا بهذا.وتعلمون انه زوج فاطمة بنت ر�سول اهلل وخري الن�ساء.
وكفى بهذا �سرفا على جميع النا�ش ،قال ال�ساعر :
نور تزوج نوره يامرحبا بزواج ابتهجت به اجلنات
لول علي مل يكن ندا لها احد ففاطمة البتول زكاة
 علمنا ان النبي مل يز ّوجها ا ّل اليه.اتعلمون ان اهلل رد اليه ال�سم�ش مرتني؟
مرة يف بابل ومرة عندما كان النبي عنده ،قال ال�ساعر :
علي عليه ردت ال�سم�ش مرة بطيبة يوم الوحي بعد مغيب
وردت له اخرى ببابل بعدما عفت وتــدلت عينهـا الغروب
 نعم� ،س ّمعنى بذلك.اذن ملاذا تنكرون كل هذا وتن�سون ان النبي جعله الو�سي بعد
خطبته يوم غدير خم .اأمل ت�سمعوا قول ال�ساعر :
اذا انا مل اأحفظ و�سية حممد ول عهده يوم الغدير املوؤكدا
فاإين كمن ي�سري ال�ساللة بالهدى تن�سر من بعد الهدى او تهودا
 مالكم تبالغون بحب علي هكذا؟!هو ب�سر كباقي الب�سر .ملاذا جتعلون منه اإلها؟!
من قال ان عليا اإله؟ علينا هو عبد من عباد اهلل الذين يعرفون
منزلته وقدره.
فهو من يقول يف دعائه ( من ذا يعرف قدرك فال يخافك ،ومن
ذا يعلم ماانت فال يهابك) كيف لنا ان نقول هو اإله!؟
مالكم؟!
 لكنا نراكم مفرطني يف حبه.نعم ،فنحن نحبه كل احلب ومنثل ما قال �ساعرنا:
وقد �ستت الهواء كل ودينه ول زلت �سيعيا على دين جدتي
اوايل عليا ل�ست اأعباأ بعدها على اي جنبيها البالد ا�ستقرت
وكفانا فخرا بانّا لعلي ننتمي.
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مقـــــــــــــــــاالت

تـــغـــيـــيـــر
طالب الظاهر

َ
(اإِ َّن َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ريوا َما ِباأنف ِ�س ِه ْم)
اهلل ل ُيغ رِّ ُ
ري َما ِبق ْو ٍم َحتى ُيغ رِّ ُ

تغي املجتمع يبدأ من حماولة تغيي كل فرد من أفراده
طريق رّ
نفسه بنفسه ،ولكن رغم ذلك وكثي ًا ما نسمع حديث التذمر
من العديد من األشخاص يف األماكن العامة كالسيارة
أو الشارع أو السوق وغيها ،نسمعه يتحدث عن بعض
الظواهر السلبية ..خيوض بسوء اخالق بعض األفراد ،أو
عن تردي بعض املظاهر يف املجتمع ،نسمعه يرصد أخطاء
وخطايا األفراد ،ونسمع طعنه يف املجتمع ،ويأسه من إمكانية
اصالحه!.
لكن أال حيق لنا السؤال :هل أصلح هذا الشخص نفسه
أوال؟ قبل السعي يف اصالح غيه؟ أو حماولة الطعن بالناس
واملجتمع بصورة عامة؟!
نعم ،فهذا الشخص هو جزء من املجتمع ،فإذا ما كانت هناك
ثمة أخطاء فهو معني هبا بوجه من الوجوه ،يعني يتحمل جزء
من مسؤولية حدوثها ،وال خيطر يف بالنا إن نسأله عن دوره
ومسؤوليته يف اإلصالح؟ ألن مثل هذا األمر اإلصالحي
مسؤوليته ومسؤوليتنا مجيع ًا ،وليس هناك فرد من أفراد
املجتمع مستثنى يف هذا اإلصالح.
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لكن أغ��رب م��ا يف األم��ر الكل يلقي ال��ل��وم واملسؤولية
واألخطاء عىل اآلخرين ويستثني نفسه غالب ًا ،الكل يتحدث
عن فساد وتردي وال أحد يعرتف بانه جزء من هذه املشكلة،
ومن ثم حياول جاهد ًا أن يبدأ أو ً
ال بإصالح نفسه قبل السعي
إلصالح غيه ،حيث إن صالح املجتمع إنام نتيجة حتمية
لصالح أفراده.
الشك بأن جمرد االنتقاد فقط غي كاف لإلصالح ،مامل يرافقه
عمل ،فالكل يستطيع أن ينتقد بحق أو بباطل ،فام أكثر
املصلحني بألسنتهم ،ولكن بذات الوقت ما أقل اإلصالح
يف املجتمع!
إذن ،جيب ان يبدأ كل فرد من أفراد املجتمع بنفسه أوال ،ومن
ثم ينتقل اىل غيه ،حياول السعي بخطوة عىل األقل داخل
نفسه نحو اإلص��الح ،فكلنا جزء من هذا املجتمع الذي
ننتقده ،وعلينا االع��رتاف بأخطائنا ،فمن غي املعقول أن
نكون دائام عىل صواب وجيب أن يكون غينا دائام عىل خطأ!
أخي ًا ،يبقى طريق التغيي الصحيح أن نغي ما بأنفسنا أو ً
ال
قبل النظر لغينا؛ ليبدل اهلل تعاىل سوء حالنا بحسن احلال.

المرجعية سراج للتائهين
سنقص عىل أطفالنا بعد سنوات من اآلن قصة ذلك الرجل
احلكيم ...كان يشبه السالم ،بل يشبه السامء بعد سكون
رذاذ مطر وسطوع الشمس ،يتصف بصفات جليلة ،عند
ما يمرض اجلميع يرسل لنا العالج ورو ًدا بيضا عىل جناح
النوارس تطيب هبا النفوس ،كان اجلدار الصلب الذي نستند
إليه بعد اهلل (عز وجل) وانبياءه واألئمة.
كان جناحا حيلق بنا عال ًيا عندما تقص مجيع األجنحة ،كان
ظ ً
ال وال يمتلك شيئًا سوى كتب ولسان فصيح بل أعظم،
كان يملك قل ًبا رؤو ًفا ،كان الوحيد الذي ال يرد عىل من يتكلم
عن شخصه ويسامح يف زمن أصبح العداء سيدً ا للمواقف.
مسامرا يف جرف دجلة والفرات ،يصنع
كان يدق األمل
ً
احللول للمشكالت ،بل لديه إمكانات هائلة ومتعددة
لقراءة وترمجة النصوص املبهمة التي تلم بالبالد ،يداري
األمور ويعمل عىل حلحلتها ...يف ظلمة هذه الدنيا وما حييط
نورا ييضء لنا ،كان
هبا من فتن الزمان ،البد من ان يسطع ً
طريقا مظلام حتيطه الفتن واملضالت من كل جانب وانت ال
تستطيع السي خمافة وقوعك يف تلك املستنقعات التي متأل كل

حنان الزيرجاوي

جانب ومكان يف هذه الدنيا لكن وجود املرجعية هو الرساج
الذي يني ذلك الطريق احلالك بالظالم لكي يستدل به مجيع
التائهني.
أنت لست جمرد نجم يف سامءنا ،بل أنت قبس من نور ٍ
عدل
ً
ومكلال بالنجاح.
وحكمة ...ترسم لنا طري ًقا معبدا باألماين
يف صمتك عبادة ،عندما تنطق تتدفق أهنر احلكمة واملواعظ،
ساكن كالليلٌ ،
حي عقول
ليل مني بالقمر ...مجيل صمتك رّ
البعض فأخذوا حييكون التهم ضده فتصمت وصمتك يؤرق
نومهم ويسلب إرادهتم ويثي حفيظتهم ،يتنافسون ليهبوا
وتذهب رحيهم،
ضده ويفشلون
لكنك كنت وما زلت اهال للوقوف بوجه الشدائد واملحن.
عندما هتب علينا رياح الغدر تنجيل بإرادة اهلل (عز وجل)
ومشورته الفذة .وألنه قريب من ربه (جل عاله) يفلح دائام
يف تسديد أموره نحو الصواب ،بل والنر حليفه أيضا،
فبذلك نكون مدينني لشخص ذلك الرجل العظيم؛ ألنه
املصدر الذي نستمد منه ثباتنا ونرسخ بحكمته عقيدتنا...
وفخرا
عزا
أدامه اهلل لنا ً
ً
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دعم الخبرات الوطنية

بريق اأمل لنت�سال البالد من النفق املظلم
تتحقق الجنازات وتتواىل وتدام عندما تكون باإ�سراف اأياد اأمينة وتنفذ بجهود
وكوادر خمل�سة لوطنها ،فاإنّ امل�ساريع العمرانية يف بلد مثل العراق ميكن ان تكون
بارقة اأمل وا�سحة لت�سحيح امل�سارات يف ظل الظروف الراهنة.
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بقلم :علي ف�سيلة ال�سمري

فالعراق يمتلك من الثروات الطبيعية ما حيسده عليه
وارايض خصبة
العامل امجع فهو يمتلك ثروة نفطية هائلة
ٍ
(أرض السواد) وفيه ث��روات مائية هائلة متمثلة بنهري
دجلة وال��ف��رات وال��س��دود واالهن��ار الفرعية واجل��داول
واالهوار فض ً
ال عن الثروات احليوانية التي لو استغ رّلت
يف دعم االقتصاد العراقي لكانت قد جعلت من شعبه
ينعم بالرفاهية والرخاء ومن افضل شعوب املنطقة ولكن
لالسف الشديد فان االدارات احلاكمة هلذا الشعب مل تكن
امينة وكان هدفها مصاحلها فقط.
وبعد ان رزح العراق حتت حكم احلزب الواحد وبقبضة
رجل واحد ملدة ( 35عام ًا) عانى ما عانى فيها الشعب من
تلك احلقبة جراء السياسات اخلاطئة ..استبرش خي ًا عام
 2003عندما حدث التغيي الشامل وحتول نظام احلكم
فيه من النظام الديكتاتوري اىل النظام الديمقراطي واصبح
الشعب ينتخب بحريته وخيتار من خيتار حلكمه ،اال انه ومع
كل االسف ُغ رّرر بالشعب املظلوم مرة اخرى واصبحت
ثرواته توزع عىل فئة قليلة هنبت ثرواته ونرشت الفساد
يف مجيع مفاصل الدولة ومؤسساهتا  -إال ماندر  -اىل ان
ُبدرّ دت تلك الثروات جراء التخطيط غي السليم والتناحر
السيايس الذي فكك مفاصل الدولة ونرش بذور التفرقة
والشقاق بني ابناء الشعب الواحد ،االم��ر ال��ذي سمح
لدول وجهات خارجية هلا اطامع معروفة وقديمة لتدمي
تاريخ وحارض ومستقبل العراق من خالل دعم اخلالفات
وتأجيج شتى انواع الفتن والراعات القومية واملذهبية
واحلزبية يف خطط واضحة للسيطرة عىل تلك املقدرات
والتحكم بالعراق.
وبعد م��رور ( 17سنة) عىل التغيي ،وحتديد ًا ومنذ عام
( )2014وحلدرّ االن انزلق البلد منزلقات خطية اضحت
هت��دد وج��وده وكيانه وجعلت من الشعب يمقت تلك
السياسات اخلاطئة ويدعو اىل تصحيح املسارات لبناء البلد

بالرغم من ان صحوة الشعب من سباته جاءت متأخرة
وخرج منادي ًا باإلصالح يف أواخر عام .2019
وبعد تدهور االقتصاد العاملي نتيجة انخفاض اسعار النفط
وتنامي الراعات الدولية بني االقطاب العاملية (الواليات
املتحدة واالحتاد االوريب) من جهة والصني من جهة اخرى
السيام بعد انتشار فيوس كورونا وحتوله اىل جائحة عاملية
اجتاحت معظم ال��دول واث��رت عىل خططها يف التنمية
ودمرت اقتصادياهتا.
ووسط تكهنات وتنبؤات بتغييات كبيية يف االقتصاد
العاملي وبروز الصني كقوة اقتصادية مؤثرة وتراجع تفوذ
الواليات املتحدة كقوة مسيطرة عىل العامل نجد ان العراق
يف ظل الظروف احلالية وع��دم اق��رار امل��وازن��ة االحتادية
وتراجع اسعار النفط وعدم توزيع الثروات بصورة عادلة
وعدم القيام باصالحات حقيقية وجذرية وتفيش كورونا يف
اغلب املحافظات واملدن بصورة كبية تنذر بخطر اكرب بات
عىل احلكومة والربملان مراجعة السياسات السابقة وترشيع
القوانني ودعم الطبقات الفقية السيام وان الفيوس فرض
اوضاعا جديدة وظروفا صحية مشددة دعت اىل فرض
احلظر الشامل ومن ثم اجلزئي وامتألت مستشفيات العزل
الصحي باملصابني.
وم��ن خ��الل ه��ذا النفق املظلم ي��ربز ض��وء وخيط يمكن
للحكومة ان تستفيد منه يف مواجهة التحديات املختلفة
الصحية واخلدمية باالستفادة من جتارب العتبات املقدسة
وكوادرها االدارية واهلندسية والفنية وفتح املجال امامها
لتنفيذ املشاريع والنهوض بالقطاعات املختلفة والسيام
القطاع الصحي واخلدمي ،ولعل جتارب العتبتني العباسية
واحلسينية املقدستني واضحة يف هذا املجال والتي تنفذ
مشاريعها العمرانية املختلفة باياد عراقية كفوءة ()%100
وبمواصفات تضاهي املواصفات العاملية.
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الى روح الشهيد البطل (اسعد خير اهلل سعود السلمي)

صحراء نينوى
غريبٌ في
ِ

حيدر عاشور
سعيدٌ من ال يعرفُ العذابَ بأنواعهِ إال ما سمع من حديث عنه ،وسعيدٌ هو الذي يستطيع بعد هذه
االوصاف المرعبة والمخيفة ،أن يعود الى طبيعته من غير ان يعيش الصدمة بها .انه ألنسان شجاع ما كان
بوسعه ان يدفع ذلك البالء حين باغتته تلك المفخخة اللعينة رغم أنه حاول ان ينال منها قبل ان تصل الى
المجاهدين لكن الوقت والشجاعة لم يسعفاه.
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صدح صوته ،ر رّدد صداه عرب هليب النار ،مل يعرب غزارة مطر
الرصاص  ..سمعو ُه ينطق الشهادة ،وكان صوته يأيت من
أصم عرب كثافات الصمت ممزوج ًا بأصداء ال سامء
بعيد
رّ
هلا وال قرار .ليس صويت أنا الذي أحدثكم ولكني اسمع
صوته هو ،كام لو أنه كان يف داخ��يل ،يتسلل شجي ًا ،عذب ًا
اىل رشايني القلب فأيقظ فيها وجع ًا لذيذ ًا ..ألنه كان يريد
الشهادة ،انطلق وربح الشهادة .مل يتوقع ان يكون للعنف
الذي يأخذ جسمه عواقب وخيمة باملكان والزمان .مل يكن
يتنبأ بان هذا األمل كله ،وهذا الظلم مجيعه سيسقطان عليه
بمثل هذه الفجأة املريعة .روائح املوت بدأت تنسج اشباحها
عىل مهل يف جنح ظالم دامس من شتاء قارس يف  -قرية تل
زلط –منطقة الرحيانية ،ترسم ظال ً
ال يف الوجوه تاركة يأس ًا
يف العيون .واصل السفر املؤمل ليكتشف ذاته ويقدرّ م دمه
الطاهر حكايات ومواعظ لآلخرين ،فديمومة العطاء ال
تنتظر اجلزاء البرشي ،قدر نيلها اجلزاء االهلي؛ اجلنة التي
وعد اهلل هبا الشهداء هي الغاية واملنى .ل رّفه الظالم فاستحال
شموس ًا تضاعف ايامنه العقائدي .ورجال اشداء ال يزالون
يصدون وجيندلون الوحوش الكارسة من -الدواعش..-
يتزامحون يتدافعون لنيل الشهادة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه
أثر املفخخات الدامية التي تنهال عليهم من كل حدب

هذا اجلو القايس البارد استعدادا لصالة الليل ،وكان هيمس
يف اذن املجاهدين ،متسائ ً
ال  :انه يف حال استشهادنا جيب
ِ
كالمه فيعود جوابه
ان ال يوضع لنا قرب يزار! .تفاجؤوا من
مغيبة القرب،
صاعقا؛ لنوايس الزهراء (عليها السالم) فهي رّ
وأملرّ��ت برأسه ،ذلك الصباح ،افكار عديدة بينام كان رّ
يغذ
السي نحو صد مفخخات –الدواعش -املتتالية .وكان نادر ًا
ما خيفض رأسه ،فقد كان يمدرّ بره اىل ابعد نقطة يتمركز
فيها (داعش) ليقلقهم بحفنة من الرصاص .كأنه موجود يف
عامل ال تنبسط حدوده اىل ابعد من جسمه ،عامل يتألف من
جسمه وحده .الن كان عليه ان يستشهد ،فهو ال يود أن
يرى املجاهدين وأهايل تلعفر يستشهدون ،تلك هي روحه
ومضحيا بل وقربان ًا مؤجال
احلسينية التي وجد نفسه خادم ًا
رّ
للذبح يف سبيل العقيدة واملذهب والوطن.
أصبحت فكرة فقدانه قامتة أكثر ،والرؤى احلائرة تتلصص
يف االع��امق تستهوي ج��راح االمل .واألرض لوهنا دموي
والسامء زرق��اء ،وقد اعتلت جسده قطعة مرورية كتب
عليها -الرحيانية -ليبدأ اطالق النار عليه من بنادق اخلونة،
والدواعش القذرة .كان مقطع البث دامي ًا وصوت ًا مأل الزمان
واملكان امل ًا وجزع ًا .وكابوسا مرعبا يف حياة معارصة ..يا
ارادة صقلها الصرب ،ويا حلام بالشهادة مل خيطر عىل بال

أصبح اسمك كرائحة طيبة تمأل كل حديث وهي تتناقل من قاطع
لقاطع ومن فصيل آلخر..
وصوب ..اهتزت حتت اقدامهم االرض فالذ –الدواعش-
هربا بعد اربع ساعات متواصلة من قتال رشس ..الكل
موجود ما بني شهيد وجريح اال جسد (أسعد السلمي) ليس
له أثر .هل مزقته الشظايا.؟ هل احرتق حتى الذوبان..؟
حيت اجلميع ..أخوته من أمه وأبيه (جالل ورعد)
اسئلة رّ
يواصالن سيمها التائه عرب أرض املعركة باحثني عن أخيهم
املفقود قبل ان يفقدا مها بالذات .وليس لبحثهام من هناية،
إن األمل الذي يفري قلبيهام ال سبيل اىل وصفه :هذه هي
املروعة التي ختلفها احلرب وراءه��ا .وشيئ ًا فشيئ ًا
الرؤية رّ
أصبح اسم (أسعد السلمي) كرائحة طيبة متأل كل حديث
وهي تتناقل من قاطع لقاطع ومن فصيل آلخر .فوصيته مل
ِ
استشهاده .كان اجلو باردا بل
تتحقق بعد ،ومل يدفن بمكان
قارسا من شدرّ ة الربد وقد ساده الضباب يردد وصيته عىل
ِ
حوله ،وخماطب ًا أهله يف البرة  -قضاء الدير -ان
كل من
ال ينقلوا جثامنه بل يبقى بدمه ويدفن بنفس املكان .وقبل
اهلجوم بيوم توضأ بقنينة ماء جامده يمسح هبا للوضوء بظل

أحد ..ضاع جسدك وبقي أثرك .قوات احلشد الشعبي التي
تطارد االره��اب عاودت املجيء اىل مكان صلبك ،وأنت
غريب يف صحراء املوصل .قربك يتفيأ اآلن ظالل القطعة
املرورية التي محلت جسدك ألسابيع آمنة .وكل من يمر
عىل قربك يغرقه باملاء كي يعيد ناظره .ما أحىل الدفء ،القرب
اغتسل بضياء النور وازدهرت الصحراء باخلرضة واحلياة.
فغدا مكانا جامدا تدب به مالمح اهليبة ومذاق الكربياء.
وأهلك اصبحت وجوههم تشبه لون االرض قدر ما بحثوا
عنك ،أيام ثقيلة مرت عليهم حتى قصدوا املكان بعد ان
ٍ
مرتد حلة
تعذر عليهم االمر .كان البد أن يروا قربك وأنت
الرشف الزاهية ،مغطى برايتي العراق واحلسني ،كأنك تقف
كل صباح عىل طريق (تلعفر -موصل) تأخذ التحية ملن
ينحني لرتاب قربك ،ويردها عليك املجاهدون بدموع حرى
ويرتجلون جمربين لعظمة دفنك ،ليقرأوا من رمزك عناوين
ِ
بالشجاعة ،ليبقى
الكرامة ،وقد لقنت –الدواعش -دروس ًا
39
قربك يدق بعنف أبواب كل أعداء العراق.
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رواج كبير لعمل النساء من داخل المنزل..

ر ّبـــــــــــات بـــــيـــــوت وفــــتــــيــــات ا�ـــســـتـــثـــمـــرن
(الــفــيــ�ــش بـــوك) للعمل ومــ�ــســاعــدة العائلة
نجحتْ العديد من النساء ،من ربّات البيوت والفتيات ،باستثمار الفضاء
اإللكتروني المتم ّثل بمواقع التواصل اإلجتماعي للترويج لبيع البضائع
والحاجيات واألكالت التي يصنعنها داخل البيت ،مما ّ
وفر لهنّ المال الضروري
لتلبية احتياجات األسرة ،والوقوف إلى جنب الرجل في تأمينها.
ومع صعوبات الحياة وشظف العيش ،والتي يبذل معها الرجل (ربّ األسرة)
جهد ًا كبير ًا وربّما العمل بمهنتين في اليوم الواحد لتوفير احتياجات عائلته،
جاءت مثل هذه البوادر من قبل الزوجات وحتّى الفتيات لغرض المساعدة في
الحصول على القوت اليومي.
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تقرير :دنيا داخل

وتقول السيدة أم ليليان ( 30عام ًا) ،رّأهنا «وبسبب عدم
امتالكها للوظيفة أو مهنة حتصل عربها عىل املال الرضوري
لسدرّ احتياجات البيت ومساعدة زوجها ،فقد جلأت إىل العمل
املعجنات وغيها وبيعها عىل زبوناهتا».
داخل املنزل بصناعة رّ
وتضيف ،رّ
أن «مواقع التواصل االجتامعي وأبرزها الفيس بوك،
كانت وجهتها ونافذهتا األوىل لعرض بضائعها والتعريف هبا
أمام املستخدمني وجذب انتباههم ملا تصنعه بحرفية عالية».
أما ر رّبة البيت نورس مسلم ( 33عام ًا) ،واملوهوبة بصناعة
وخياطة العباءة النسائية ،فهي األخ��رى وقفت إىل جانب
زوجها يف توفي القوت ألطفاهلام ،مبينة رّ
أن «هلا زبوناهتا من
احلي ،وأصبح لدهيا اآلن زبونات استقطبتهن عرب الفيس
نساء رّ
هلن».
بوك ،ونجحت يف بيع العديد من العباءات النسائية رّ
وتتابع حديثها ،أن «املواد األولية لصناعة العباءة متو رّفرة يف
األسواق وبأسعار وأنواع خمتلفة ،ومل يكن عليها سوى صناعة
نامذج خمتلفة للعباءة ومن ثم عرضها عىل صفحتها يف الفيس
بوك والكروبات التي تشهد زيارات كثيفة ملستخدمي املواقع
اإللكرتونية» ،مضيفة« ،احلمد هلل أنني أحظى باهتامم كبي من
قبل زبونايت اللوايت رّ
يفضلن أعاميل ويرشدن أخريات هلا ،وهذا
ما ساهم كثي ًا يف رفع القدرة املادية لعائلتي».
فيام تشاركها احلديث ،اآلنسة رب��اب وحيدة ( 19عام ًا)،
حيث تقول« :وجدت نفيس أنني باستطاعتي توفي بعض
املال ملساعدة أهيل يف املعيشة ،ومل يكن ذلك باألمر الصعب
أبد ًا ،حيث أقوم برشاء بعض االحتياجات الرضورية للنساء
والفتيات من رّحم��الت بيع اجلملة ،مثل األلبسة والعطور
ومستحرضات التجميل وعرضها عىل الفيس بوك لبيعها
باملفرد».
وتكمل حديثها رّأهنا «تقوم بإيصال البضائع لزبوناهتا عرب
أخيها ،الذي يمتلك دراجة نارية ويقوم بإيصاهلا بعد تأمني
العنوان ورقم اهلاتف للزبونة» ،مضيفة أن «أخاها هو اآلخر
يستفيد مادي ًا من خالل استحصال تكاليف التوصيل الزهيدة
ولك رّنها نافعة يف نفس الوقت لتأمني قوت العائلة».
ومل تنحر أعامل بيع البضائع وعرضها إلكرتوني ًا عىل النساء
يف املدن ،حيث حتدرّ ثت لنا ريام الدعمي ( 24عام ًا) والتي
تقطن يف أحد أقضية كربالء ،قائل ًة« :بسبب صعوبة العيش يف
القرية وتراجع الزراعة الذي أ رّثر كثي ًا عىل مستوانا املعييش،
فقد وجدت نفيس قادرة عىل مساعدة عائلتي من خالل تربية

الدواجن واألغنام ومن ثم عرضها وبيعها للناس».
وتستمر بحديثها ،رّأهنا «جتد املوضوع هام ًا يف توفي احتياجات
العائلة ،وكذلك األمر مسلٍ أيض ًا بالنسبة هلا يف قضاء الوقت يف
تربية احليوانات وبيعها» ،مبين ًة رّأهنا «تقوم برتبية فراخ الدجاج
وكذلك األغنام الصغية ورعايتها وتوفي العلف الالزم هلا،
ثم عرضها عىل الفيس بوك لبيعها».
ومن رّ
ً
فيام حتدرّ ثنا السيدة أم ن��ور الدين ( 40ع��ام�ا) عن بعض
الصعوبات والسلبيات التي تواجهها يف عملها داخل البيت
وبيع بضائعها ،موضحة رّ
أن «لدهيا أطفاال صغارا هم بحاجة
أو ً
ال للعناية وتوفي احتياجاهتم حلني يكونون باستطاعتهم
االعتامد عىل أنفسهم داخل البيت ،وهو ما يصعب معه أحيان ًا
توفي الوقت الالزم إلنتاج البضائع لغرض بيعها» ،مبينة أهنا
مضطرة ملشاركة زوجها عناء توفي لقمة العيش».
«بالطبع
رّ
ً
وتضيف رّأهن��ا أيضا «يف بعض احل���االت ،وبعد التواصل
معها واإلتفاق عىل بضاعة معينة ،تصطدم برفضها من قبل
الزبون أو الزبونة التي طلبتها ،أو إعطاء رقم تلفون خاطئ
أو مغلق ،وهو ما رّ
يشكل هلا إحباط ًا» ،ورغم ذلك كام تقول:
املعجنات
«هنالك زبائن طيبون ومتواصلون معي دائ ًام لصنع رّ
واألطعمة األخرى ،واحلمد هلل تعاىل يرغبون بام أصنعه».
وال يتطلب من النساء أو ح رّتى الرجال مبلغ ًا مالي ًا ضخ ًام لصناعة
احلاجيات والبضائع وعرضها يف األسواق (اإللكرتونية) ،كام
تقول ربى اخلفاجي ،مضيفة أهنا «بدأت بمبلغ مايل (100
ألف دينار) واستطاعت شيئ ًا فشيئ ًا زيادته خالل عملها يف بيع
التحف واهلدايا ومساعدة زوجها يف املعيشة».
وتضيف اخلفاجي وه��ي خرجية كلية إدارة واقتصاد ،أن
«زوجها كان رافض ًا لفكرة توظيفها وعملها خارج البيت يف
ختصصها الدرايس ،ولكن ال يعني أهنا ال تستطيع العمل من
رّ
داخل منزل الزوجية» ،مبينة رّأهنا «والشكر هلل تعاىل رّ
فكرت
بإمكانية العمل إىل جانب تربية األطفال ،عرب عرض التحف
البسيطة واهلدايا عىل الفيس بوك ،فيام يقوم أخوها األصغر
وزوجها أحيان ًا بعملية إيصاهلا إىل الزبائن».
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العدالة
كلما زاد مستوى الشعور باإلنصاف والرضا بين افراد
المجتمع كلما تتشكل الصورة االنسانية بان سمة العدالة
هي السائدة في اخالقيات المجتمع فيغدو اكثر تماسك ًا
ليمتلئ باأللفة والمحبة والحرية ،وكلما ازداد تطبيق
مبدأ العدالة فانك سترى سهولة تدفق بقية المفاهيم
في نهر الحياة.
معنى العدالة
العدالة والعدل حتمل الكثي من املعاين لعل االصل
تعرف
جلميعها هو االستقامة وعدم االنحراف وكذا رّ
عىل اهنا إعطاء كل ذي حق حقه ،ويعرفها الفقهاء
باهنا االستقامة عم ً
ال يف طريق الرشيعة ويف سبيل فروع
الدين وتعدرّ كمطلب جلميع املجتمعات ملا تقدمه من
خلق لفرص املساواة والتوازن بني افراد املجتمع وقد
رّ
ركز الدين عىل اشاعة العدالة ملا هلا من االثر يف شيوع
املحبة والتامسك بني عموم الناس وقد كان هلذه العدالة
من الفضل الكبي يف ذياع صيت االسالم واملسامهة يف
رسعة انتشاره يف ارجاء املعمورة اذ ساعدت يف انتظام
احلياة حيث جعلها اهلل تعاىل اساس ًا للحكم بني عامة
ني ال َّن ِ
تعاىل﴿وإِ َذا َح َك ْم ُت ْم َب ْ َ
الناس وذلك وفق ًا لقوله
اس
َ
َأ ْن َ ْحت ُك ُموا بِا ْل َعدْ ِل﴾.
االستئناس بالعدالة
ما يدركه العقل السليم بان هذا املجتمع حيتاج اىل
جمموعة نظم تقوده نحو حتقيق العدل وبقية االهداف
السامية للدين االسالمي ومما يستنار به إليضاح درب
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بقلم  :عالء ال�ساهر

احلق والتعرف عىل جزئيات املواضيع التي هتم االنسان
املسلم لغرض تطبيق العدالة بصورة صحيحة هو وجود
االئمة عليهم السالم ليكونوا حجج ًا عىل بني البرش وقد
ُعرف االمام عيل بن ايب طالب (عليه السالم) بعدالته
سجله التاريخ بقصصه
ونزاهته اذ انه ترك تراث ًا ناصع ًا رّ
التي اشتهر هبا فجعلت من اسمه قرين ًا ملفهوم العدالة
يطبق نصائح النبي حممد(صىل
حيث كان سالم اهلل عليه رّ
اهلل عليه وآله) وهيتم هبا ايام اهتامم حتى وصلت نفسه
ُ
العدل
حدود االستئناس بالعدالة اذ يقول عليه السالم»
ٌ
فوز وكرامة» وهو ما جعل الناس يرتسمون العدالة
وعليا كوجهني لعملة واحدة.
لتكون عاد ًال
لكل إنسان يرغب بان ُحيقق العدالة بتعامله مع عامة
الناس ،ان يضع يف ُخميلته رمز ًا او مث ً
ال أعىل يقتدي به
ليستقي احلكمة والعدل من أفعاله و أقواله فيرتمجها
عىل أرض الواقع يف تعامالته اليومية مع االخرين ،وبني
ِ
ليتعرف رّ
هل أن ما تعلمه قد
الفينة واالخرى ُيراجع نفسه رّ
سعد وينال مرضاة
قربه من اهلل تعاىل وقلوب الناس ل ُي َ
رّ
رب العاملني ،فاذا حتقق ذلك فليتي رّقن بأنه يسي باالجتاه
الصحيح.
عدالة االمام المهدي (عجل اهلل فرجه)
الز ُبو ِر
﴿و َل َقدْ َكت َْبنَا ِيف َّ
عندما نأيت عىل ذكر اآلية الكريمة َ
الذ ْك ِر َأ َّن ْ َ
ِ
ِ
ُ
ِمن َب ْع ِد ِّ
األ ْر َ
الصاحلون﴾
ض َي ِر ُث َها ِع َباد َي َّ
األنبياء 105/فان املنطق يذهب نحو االم��ام املهدي
(عجل اهلل فرجه) الذي سيمأل االرض قسطا و عدال
بعدما ملئت ظل ًام وج��ور ًا وان هذا الذكر والنيل هلذه
املرتبة هو ُمتسق متام ًا مع الترشيع االهلي واملكانة اخلاصة
لالئمة االطهار وان مشيئة اهلل تعاىل قد شاءت يف ادخار
اخر احلجج اىل اليوم املوعود ،حيث سيعمل االمام عند
الصعد
ظهوره عىل حتقيق و اشاعة العدالة عىل خمتلف ُ
واملستويات والتعامالت االنسانية والغاء كل انواع
الظلم والتمييز و ضامن العيش الرغيد وبالتايل ستنعم
حتت قيادته البرشية مجعاء باألمن والسالم.
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الدكتور كرار الموسوي:
يؤشر خطورة على المصابين بالسرطان

كورونا فيروس
مميت بنسبة
()%100للمصابين
بأمراضالسرطان
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اعداد/قا�سم عبد الهادي

مثلما يعلم الجميع ّ
ان فيروس كورونا يعدّ
من األمراض الخطيرة التي انتشرت خالل الوقت
الحالي في جميع انحاء العالم والذي يصيب
الذكور واالناث على حد سواء ،وان المصابين
بأمراض السرطان معرضون لإلصابة بفيروس
كورونا كغيرهم ،وبالتالي فان أعراض وخطورة
الفيروس تكون مضاعفة بشكل كبير بالنسبة
لهم سيما الذين يتناولون الجرعات الكيمياوية...
ولتسليط الضوء اكثر عن المصابين بكورونا
والسرطان مع ًا وكيفية التعامل مع حاالتهم،
إلتقينا مدير مركز اإلمام الحسين (عليه السالم)
لعالج االورام وأمراض الدم في مدينة اإلمام
الحسين (عليه السالم) الطبية الدكتور كرار
الموسوي والذي أوضح اآلتي:

فقداهنم احلياة ايضا وذلك للنقص احلاصل باملناعة ،بام
شفاء بعض الحاالت
يف ذلك املصابني بالفشل الكلوي ويقومون بغسل الكىل
يستطيع اإلنسان الشفاء من ف��يوس كورونا بشكل بشكل مستمر.
عام وتكون النتائج يف الكثي من االحيان جيدة وربام
أعراض المصابين بالسرطان
البعض منهم يصاب بالفيوس ويتم شفاؤه من دون
علم االنسان نفسه ،وهذا االمر ال ينطبق عىل املصابني وان االعراض نفسها التي تصيب االنسان العادي فإهنا
بأمراض الرسطان الذي يفارقون احلياة نتيجة اصابتهم تصيب الشخص املصاب بالرسطان ومنها املشاكل
بكورونا ،ومثال عىل ذلك (رب��ام شخص ع��ادي غي التنفسية ،ولكن اخلطورة عندما يكون مصاب ًا بإلتهاب
مصاب بأمراض الرسطان لديه مناعة قوية تعرض اىل الرئة او إلتهاب تنفيس وال��ذي يسبب هبوط نسبة
االصابة بالفيوس من خالل اليد وانتقل اىل اجلهاز االوكسجني بالدم ومن املمكن ان يؤدي اىل اإلصابة
التنفيس ولكن بسبب جهاز املناعة القوي لديه مل يتعرض بمرض ذات الرئة وبذلك ي��ؤدي اىل الفشل الرئوي
لإلصابة ،وعىل العكس من ذلك حصلت حالة يف مركز وبالتايل يسبب الوفاة؛ الن اكثر حاالت الوفاة للمصابني
اإلمام احلسني (عليه السالم) لعالج االورام وامراض بأمراض الرسطان تكون بسبب الفشل الرئوي.
الدم يف كربالء حيث اصيبت بفيوس كورونا احدى أما عن العالج الذي يتناوله الشخص املصاب بفيوس
املريضات بمرض الرسطان وعىل اثرها فارقت احلياة كورونا نفسه يتناوله الشخص املصاب بالفيوس ويف
برسعة.
الوقت نفسه مصاب بأمراض الرسطان.
س/كيف يتم التعامل مع مرىض الرسطان يف ظل انتشار
مناعة الجسم وطرائق الوقاية
فريوس كورونا؟
ان اه��م نقطة للشفاء من ف��يوس كورونا ان يكون ج /لدينا إج��راءات كثية للحفاظ عىل حياة املرىض
املريض ذا مناعة جيدة ،وان املصابني بأمراض الرسطان املصابني بالرسطان ولتقليل عدوى الفيوس ،حيث
تكون مناعتهم ضعيفة ،لذا فان تأثي الفيوس يكون قمنا بتوجيه املرىض بمراجعة املركز فقط عند احلاالت
ً
ً
شديدا ج��درّ ا وبالتايل يسبب الوفاة للشخص املصاب الرضورية ،اما الذين جيب حضورهم اىل املركز من
ً
بنسبة ( ،)%100وبذلك ننصح ان تكون الوقاية خيا اج��ل احلصول عىل اجل��رع الكيمياوية بدأنا بوضع
من العالج ملنع وص��ول ف��يوس كورونا اىل املرىض بروتوكوالت عمل طويلة االمد ملعاجلتهم ،وبد ً
ال من
املصابني بالرسطان.
حضور املرىض كل اسبوع اصبح حضورهم كل شهر
كام أن من أهم طرائق الوقاية قلة وجتنب االختالط او كل ( 21يوم ًا) ،وكذلك اعطاء املريض االدوي��ة
باآلخرين ملنع املصدر الرئيس للعدوى ،وبالتايل فان والعالجات التي ال تقلل املناعة بشكل اكرب ،فضال عن
الشخص املصاب بالرسطان وخيضع للعالج الكيمياوي تقسيم االطباء االخصائيني عىل ايام االسبوع لضامن
ً
جيب عليه االبتعاد عن
رّ
التجمعات بشكل هنائي فضال تقليل عدد احلضور ،وكذلك توزيع العالج اهلرموين
عن إرتداء الكفوف والكاممات والتعقيم املستمر وإختاذ (احلبوب) للشخص املصاب والذي يكفيه ملدة شهرين
كافة اإلج��راءات الوقائية الالزمة وايضا احلرص عىل متتاليني بد ً
ال من الشهر الواحد والذي كان سائد ًا قبل
إلتزام العائلة باحلجر املنزيل.
جائحة كورونا.
ومن خالل ذلك فان االجراءات الوقائية واالحرتازية س /ايــن يتم حجر االشــخــاص املصابني بكورونا
من ف��يوس كورونا ملرىض الرسطان جيب ان تكون والرسطان مع ًا؟
مضاعفة اسوة باحلاالت االخرى ككبار السن الذين ج /يف ه��ذه احلالة تكون هناك عناية خاصة هلؤالء
ً
ً
يتجاوز اعامرهم ال���( 80عاما) ،فضال عن املصابني االشخاص يف مستشفى العزل الصحي ،حيث يتم
ب��األم��راض التنفسية املزمنة كالربو والتليف بالرئة حجرهم ملدة ( 14يوم ًا) يف العناية املركزة إلهنم االكثر
وكذلك الفشل بالرئة ألن إصابتهم بالفيوس يؤ رّدي اىل عرضة لإلصابات التنفسية.
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إميان كلهُ
ال ُ
ج��اء يف املناقب :بالسند ،عن زياد
بن مطرب ،ق��ال :ك��ان اب��ن مسعود
ني ا ْل ِقت َ
}و َك َفى اهلل ْ ُامل ْؤ ِمنِ َ
َال{
يقرأَ :
(األحزاب )25 :بعيل ،وسبب نزوهلا
أن عمرو بن عبد ود ،ك��ان فارس ًا
مشهور ًا يعدل بألف ف��ارس ،وكان
قد شهد بدر ًا ومل يشهد أحد ًا ،ويوم
اخلندق نادى هل من مبارز ،فلم جيبه
أحد ،فقام اإلمام عيل (عليه السالم)
وق��ال :أنا يا رس��ول اهلل ،فقال :إنه
عمرو اجلس ،فنادى ثانية قلم جيبه
أحد ،فقام عيل (عليه السالم) وقال:
أنا يا رسول اهلل ،فقال  :إنه عمرو،
فقال :وأن كان عمرو ،فاستأذن النبي
(صىل اهلل عليه وآله).
قال حذيفة بن اليامن :ألبسه رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) درعه الفضول
وعممه عاممته السحاب عىل رأسه
تسعة أدوار ،وقال له :تقدرّ م ،فلام وىل،
قال النبي األكرم :برز اإليامن كله إىل
ال��رشك كله ،وق��ال  :رب ال تذرين
فردا ،اللهم احفظه من بني يديه ومن
خلفه وعن يمينه وعن شامله ومن
فوق رأسه ومن حتت قدميه ،فاستقبل
عيل (عليه السالم) عمرو ،فرضبه
عمرو بسيفه فشج رأسه ،ثم إن علي ًا
(عليه السالم) رضبه عىل حبل عاتقه
فسقط إىل األرض فسمعنا تكبي عيل،
فقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):
قتله عيل ،وقال  :أبرش يا عيل فلو وزن
اليوم عملك بعمل أمة حممد لرجح
}و َك َفى
عملك بعملهم فنزلت آيةَ :
ني ا ْل ِقت َ
َال{ بع رّ
اهلل ْ ُامل ْؤ ِمنِ َ
يل.
املصدر /ينابيع املودة لذوي القربى،
للقندوزي ،ج /1ص .383
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زهرة (هالفيتي) النادرة

هي زهور شديدة الندرة ،يتغي لون هذه الزهور مع تغي الفصول فتكون محراء
اللون يف فصل اخلريف وبنفسجية اللون يف فصل الربيع وتصبح الزهور سوداء
متام ًا يف فصل الصيف ،وهذه الزهور تنمو يف منطقة واحدة من العامل يف قرية
هالفيتي يف تركيا.
ومن الالفت أن كل املحاوالت لزراعة هذه الزهور خارج القرية باءت بالفشل،
والالفت أن القرويني واملسؤولني يف قرية هالفيتي هيتمون بالزهرة ،وتعترب
الزهرة رمز ًا لألمل والغموض وأيض ًا األخبار السيئة نظر ًا للوهنا.

حكم واأقوال ال�سيخ
حممد احل�سني

h

كا�سف الغطاء

إن املؤلفات قديمة وحديثة هي مادة العقول ,وطعام النفوس ,وغذاء األرواح,
وكام إن مايدخل بدن اإلنسان من طعام والرشاب ال خيلو من ثالثة أنواع:
أوهلا :وأفضلها (الغذاء) الذي فيه احلياة واستبقاء سالمته.
ثانيها :الدواء الذي يدفع العلل واألسقام عن األجسام.
ثالثها :الداء الذي يوجب العلل وعىل هذا املنوال حال الكتب واملؤلفات
بالنسبة إىل عقول البرش ,إما الغذاء تتموبه العقول وتسمو وترشق وتتعاىل حتى
تلتحق باملال األعىل.
وإما دواء يدفع داء الوساوس واألوهام وإما داء تسقم به العقول والعقائد
واألخالق وتتسافل حتى تلحق بالبهائم أو الشياطني عافانا اهلل ومجيع املؤمنني.

اجتماع لعلماء
الدين يف النجف
الأ�سرف لن�سرة
الق�سية الفل�سطينية
عام .1973

مثال يف التوبة
يروى أنه كان يف عهد النبي موسى (عليه السالم) رجل من
ٍ
عاص هلل (تبارك وتعاىل) ومل يرتك الذنوب ملدة
بني ارسائيل
أربعني سنة ،وقتها انقطع الغيث ومل يعد هناك خي ،فوقف
النبي موسى وبنو ارسائيل ليصلوا صالة االستسقاء ،ومل ينزل
الغيث ،فسأل موسى اهلل تعاىل ،فقال له (عز وجل)« :لن ينزل
الغيث ،فبينكم عبد يعصيني منذ أربعني سنة ،فبشؤم معصيته
ُمنعتم الغيث من السامء».
فقال موسى (عليه السالم) :وماذا نفعل؟ ،فقال اهلل تعاىل:
«أخرجوه من بينكم فإن خرج من بينكم نزل املطر».
فدعا موسى (عليه السالم) وقال« :يا بني ارسائيل ..بيننا رجل
يعيص اهلل منذ أربعني سنة وبشؤم معصيته ُمنع الغيث من السامء
ولن ينزل الغيث حتى خيرج» ،فلم يستجب العبد ومل خيرج،
وأحس العبد بنفسه وقال« :يا رب ،أنا اليوم اذا خرجت بني
الناس ُفضحت وان بقيت سنموت من العطش ،يا رب ليس
أتوب اليك وأستغفرك ،فاغفر يل واسرتين» ،فنزل
أمامي اال أن َ
الغيث!
فقال موسى« :يا رب نزل الغيث ومل خيرج أحد»! فقال اهلل
تعاىل« :نزل الغيث لفرحتي بتوبة عبدي الذي عصاين أربعني
سنة» ،فقال موسى(عليه السالم)« :يا رب ُد رّلني عليه ألفرح
به» ،فقال اهلل تعاىل له« :يا موسى يعصيني أربعني سنة واسرته،
أيوم يتوب إ رّيل أفضحه؟!» ،ولنسأل أنفسنا :كم مرة سرتنا اهلل.
َ

ال�سالم على �سبع القنطرة
ي��قول :مالك االشرت (رضوان اهلل تعاىل عليه):
«ظ�ننت أن اهلل ل�م ي�خلق ل�ي ق�لب ًا؛ ألنني ال
اخ��اف م��ن يشء سوى اهلل تعاىل».
وع��ن أمي املؤمنني (عليه السالم) ق��ال« :لو
ٌ
م�الك ال�ى غ�ابة ظ��لامء ف�ي ليل ووضع
دخ�ل
قدمه يف ب�طن لب�وة ملا رف ق�لبه ش�عرة واحدة».
وقالوا ملالك :متى عرفت أن اهلل خلق لك قلب ًا؟
قال :عندما وزرّ ع أم�ي امل�ؤمنني (عليه السالم)
ال�قادة وال�جنود عىل م�راكزهم يف م��عركة
النهروان ،وق�ال للعباس (عليه السالم) وكان
صبي ًاْ ..
عباس انت عىل تلك القنطرة.
قف ُبني رّ
قلت له :يا أمي املؤمنني لكنه صبي!
ي�قول فرمقني العباس بعينه ،ويف تلك اللحظة
ع�رفت ب�أن اهلل خ�لق ل��ي ق�لب ًا!.
فالسالم عىل قمر العشية وحامل لواء اإلمام
احلسني أيب الفضل العباس (عليهام السالم).
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