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ُ
مدر�شة طقو�س عا�شوراء
دين،
قال اإلمام الحس�� ��ين عليه الس�� ��ام(:إْ
ِن َلْم َيُك�� � ْ�ن َلُكْم ٌ
َ
ياكْم).
َو ُكْنُتْم ال َت ُ
رارا في ُدْن ُ
خاف َ
عادَ ،فُكوُنوا َأ ْح ً
ون اْل َم َ
إن بعث األنبياء والرس�� ��ل منذ ب�� ��دء الخلق وآلخر الزمان،
وحت�� ��ى دعوات بع�� ��ض المصلحي�� ��ن األفذاذ عب�� ��ر التاريخ
لإلنس�� ��ان ،ما ه�� ��ي إال محاولة تدور في دائ�� ��رة في أضيق
أطرها المادية ألن يكون إنسانًا فحسب ،وتنذره من عواقب
االنحدار إلى درك أسفل من هذا العنوان ،من خال تغليب
هواه على عقله ..فيرتضي لنفسه وهو الحر ليكون عبدًا.
�مو إلى أبعد ح�� ��دود المعنويات ..ليكون
وأيضًا تدعوه للس�� � ّ
إنس�� ��انيًا ،وتبقى الدرجات ما بين أس�� ��فلها وأعاها متاحة
جد اإلنس�� ��ان واجتهد في
للجمي�� ��ع ،ترتفع صعودا كلما ّ
بذل�� ��ه من عط�� ��اء الخير مع التوفيق�� ��ات اإللهية ،إذ إنها ال
تأتي إال ضمن ُس�� ��نن ثابتة وحس�� ��ب االس�� ��تعدادات الذاتية
فأي فضل للمحسنين إذا كان األمر
لإلنس�� ��ان نفسه ،وإال ِّ
محصورًا فقط في التوفي�� ��ق اإللهي؟ وإذا لم يكن تفضيل
باألحقية؟
�مو اإلنسان  ..بمدى نجاحه في االنساخ
وطبعًا يتجّلى س�� � ّ
من قيوده الشخصية وعصبياته ،كما في جنسه وقبيلته
حر
وطائفت�� ��ه وقوميته وما إلى ذلك ،وكدحه كإنس�� ��ان ّ
نحو الحقيقة المطلقة ضمن المسمى اإلنساني األسمى.
وهذا ما تعمل مدرس�� ��ة الش�� ��عائر الحسينية على ترسيخه
في الوجدان الجمعي وتنميته ،بل وتستثمره وترّبي عليه
اإلنس�� ��ان ،وتنجح ايما نجاح ع�� ��ام بعد عام من خال ادامة
زخم العطاء ،واتس�� ��اع الخدمة الحس�� ��ينية المباركة في
مراسيم وطقوس عاشوراء خاصة ،حتى بتنا نرى اإلنسان
الحس�� ��يني ق�� ��د فاق ح�� ��دود المعقول ف�� ��ي مواكب خدمة
الزائرين ..يجوع لكي يش�� ��بع اآلخري�� ��ن ،يتعب ويصل حد
اإلرهاق لكي يس�� ��تريح القادمي�� ��ن ،يبيع كل ما يملك لكي
يبني مضيفًا للمش�� ��ائين ،بل هو مستعد أن يجود بالنفس
على هذا الطريق ..بوحي من العشق الحسيني المبارك.
رئيس التحرير

ALAHRAR MAGAZINE
رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
البريد االاكترونيa h r a r .w e e k l y .i q @ g m a i l .c o m :

هاتف املجلة 07435000170
رئيس التحرير
طالب عباس الظاهر
مدير التحرير
حسين النعمة
هيأة التحرير
علي الشاهر
حيدر عاشور
حسين نصر

المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي
إبراهيم العويني
عيسى الخفاجي

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان

التصوير
وحدة التصوير

اختتام مؤتمر اإلمام الحسين (الثالث)
للجامعات بمشاركة دولية

حتت شعار (يرشق حارضنا بنور عاشوراء) اختتمت دار
القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة مؤمتر اإلمام احلسني
(عليه السالم) الثالث ال��ذي أقامته بالتعاون مع جامعة
كربالء ،كلية العلوم اإلسالمية وبمشاركة جمموعة من
الباحثني من داخل العراق وخارج.
وقال مدير الدار الشيخ حسن املنصوري« :اعتادت الدار أن
تغتنم أجواء األربعني يف كل عام بتقديم سلسلة من الفعاليات
واألنشطة املتنوعة ومنها تنظيم مؤمتر اإلمام احلسني (عليه
السالم) اخلاص باجلامعات العراقية» ،مشري ًا إىل «ما سببته
يمر هبا العامل هذا العام أقيم املؤمتر عن
الظروف الصحية التي ُّ
طريق الفضاء االفرتايض وتواصل ملدة يومي ( )16-15من
صفر اخلري وبواقع جلستني يوميا».
وأضاف« ،تناول املؤمتر األبعاد اإلنسانية والرسالية لنهضة
اإلمام احلسني (عليه السالم) والدور الرسايل لشخصيات
أصحاب اإلم��ام (عليه السالم) وعاملية النهضة احلسينية
واسرتاتيجية االن��ف��ت��اح ع��ىل اآلخ��ر والنهضة احلسينية
والتحديات املعارصة (كورونا أنموذجا) و(الشعائر احلسينية
بني األصالة والتجديد ومواقف املرجعيات الدينية)».
وأوضح مسؤول القسم «استضاف املؤمتر جمموعة من العلامء
واملفكرين اإلسالميني والباحثني من العراق ومن عدة دول
املقرة كان أبرزهم
لتقديم البحوث واملقاالت وضمن املحاور ّ
السيد فاضل اجلابري والسيد هباء املوسوي والدكتور مازن
الرشيف من تونس واملفكر املسيحي أنطوان بارا من سوريا
والدكتور بالسم املوسوي والدكتور محيد النجدي».
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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اكثر من ( )100وسيلة إعالمية تشارك
في تغطية زيارة االربعين
كشف قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة عن اعداد
الوسائل االعالمية املشاركة يف تغطية وقائع واحداث زيارة
االربعني املباركة ،باهنا تعدت ( )100وسيلة اعالمية.
وقال رئيس قسم االع��الم (عيل شرب) ملجلة (االح��رار):
ان «اكثر م��ن( )100وسيلة اعالمية (مرئية ،ومسموعة،
ومكتوبة ،ورقمية) واكثر من ( )500صحفي شارك يف
تغطية زي��ارة اربعينية االم��ام احلسني (عليه السالم) هلذا
العام».
واك��د ش��رب ،ان «العتبة احلسينية املقدسة ق��دّ م��ت كافة
التسهيالت لوسائل االعالم املشاركة بتغطية زيارة األربعني
منها توفري ( )16عربة نقل مبارش ،مع هتئية اماكن خاصة
إلستضافة الزمالء االعالميني».

نصب ساعات كبيرة ذاتية الشحن
بالقرب من الحرم الحسيني المشرف
احلسينية
بارشت كوادر شعبة االنرتنيت يف قسم إعالم العتبة
ّ
املقدسة بنصب ساعات كبرية عامودية يف الشوارع واالزق��ة
ّ
املؤدية اىل احلرم الرشيف واملدينة القديمة بصورة عا ّمة.
وق��ال مسؤول شعبة االنرتنيت (امح��د عيل العبادي) ملجلة
(االحرار) :أنه «بتوجيه من قبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي باملبارشة يف مرشوع
نصب ساعات كبرية يف الشوارع املحيطة باحلرم املطهر وبني
احلرمني ،وقد بلغ عددها اكثر من ( )20ساعة» ،مبينا أنه «تم
نصب ثالث ساعات يف املخيم احلسيني بالقرب من احلرم
املقدس ،ومقام اإلمام احلجة (عجل اهلل فرجه الرشيف)».
وأض��اف« ،ان حجم الساعات من النوع الكبري وقطرها (مرت
هبن بعض االخوة
ورب��ع) بشكل دائ��ري ذات وجهني ،تربع َّ
املؤمنني من خارج العراق ،وتعمل عىل الطاقة الكهربائية ومتتاز
بالشحن الذايت ،وحتتوي عىل االنارة الليلية وامكانية ضبطها
بطريقة التحكم عن بعد» ،موكد ًا أن «العمل مستمر اآلن
باملرشوع لنصب هذه الساعات احلديثة واجلميلة يف الشوارع
القريبة من الصحن احلسيني الرشيف».

A

مضيف اإلمام الحسين يقدم اكثر

االشارة ُلغة بديلة

( )420000وجبة طعام للزائرين

لمجلس عزاء حسيني

اعلن قسم مضيف اإلمام احلسني (عليه السالم) يف العتبة احلسينية
املقدسة ،عن توزيعه أكثر من ( )420ألف وجبة طعام للزائرين
وبواقع ثالث وجبات يوميا مع اختاذ مجيع التدابري الوقائية والصحية.
وقال رئيس القسم مصطفى ابو دگه« :بتوجيه مبارش من قبل ممثل
املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،قام قسم املضيف ومنذ األيام
االوىل للزيارة بتقديم الطعام للزائرين مع االلتزامات بإرشادات
وزارة الصحة وتوصيات املرجعية الدينية حفاظا عل سالمة الزائرين
من جائحة (كورونا) خالل تقديم الطعام والرشاب».
وأضاف :ان «القسم قدّ م للزائرين ( )3وجبات طعام يومية يف مجيع
املواقع التابعة له سواء قرب مرقد اإلمام احلسني (عليه السالم) ،أو
يف مدن الزائرين التابعة للعتبة احلسينية املقدسة» ،مبين ًا «ان جممع سيد
الشهداء (عليه السالم) قدّ م ( )25535وجبة فطور ،و()25070
وجبة غداء ،و( )25145وجبة عشاء ،بينام بلغ جمموع الوجبات التي
تم توزيعها يف مدينة االمام احلسني (عليه السالم) للزائرين ()8722
وجبة افطار ،و( )8698وجبة غ��داء ،و ( )8694وجبة عشاء،
وبمجموع كيل بلغ ( )26114وجبة».
وأش��ار إىل أن «جمموع الوجبات املوزعة يف موقع املضيف بلغ
( ،)257810وبواقع ( )80487وجبة إفطار ،و( )91603وجبة
غداء ،و( )85720وجبة عشاء ،مبين ًا أن «العدد الكيل للوجبات
التي قدّ مها قسم املضيف لغاية العرشين من شهر صفر قد بلغ
( )426174وجبة».

أق���ام م��رك��ز اإلم����ام احل��س��ني (ع��ل��ي��ه ال��س��الم)
للص ّم التابع لقسم النشاطات العامة
التخصيص ُ
ّ
احلسينية املقدّ سة جملس عزاء ملجموعة
يف العتبة
ّ
الصم ،مع ترمجته هلم بلغة اإلشارة.
من
ّ
وقال مدير املركز باسم العطواين ل�(جملة االحرار):
«انطلق املركز بعدد من النشاطات هلذه الرشحية
يف املجتمع ،حيث ّ
أن هناك عدد ًا منهم مل يعرفوا
قضية اإلمام احلسني (عليه السالم) حلني
تفاصيل ّ
إقامة هذا املجلس ،وتعريفهم بقضية اإلم��ام،
السالم) وما
وعىل ّ
أي يشء كانت هنضته (عليه ّ
حدث يف كربالء ،وم��اذا ّ
حل بنساء أهل البيت
السالم) من سبي ومصائب».
(عليهم ّ
وأضاف ،أن «اهلدف من االهتامم هبذه الرشحية هو
األصم العراقي اىل مصاف الدول املتقدمة
إيصال
ّ
يف كافة األمور االجتامعية والثقافية ،إضافة اىل
تعريفهم بوباء كورونا فريوس وكيفية الوقاية
منه ،وما هي األعراض املالزمة للمرض ،موكد ًا
يضم
ان هذا املوكب ليس األول من نوعه الذي ّ
هذه الرشحية ،بل هناك أربعة مواكب ،منها :ثالثة
موزّ عة عىل مداخل كربالء ،ومنها واحد داخل
املدينة القديمة ،خلدمة زوار اإلمام احلسني عليه
السالم.
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة االوىل ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف � -26شفر1433-هـ املوافق 2012-1-20م :
شخصية النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) من اعظم الشخصيات
عىل االطالق ،وال تدانيها شخصية مهام عظمت وال تصل اليها،
وهذه الشخصية التي ختم اهلل تعاىل هبا النبوات وختم به االديان
بالدين االسالمي.
وشخصية النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) ممكن ان ُتقرأ بشكل
واضح من خالل القرآن ،وبعبارة اخرى شخصية النبي (صىل
اهلل عليه واله وسلم) القرآنية ،واهلل تبارك وتعاىل كيف ّبني لنا
بعض االمور املتعلقة بشأن اوليائه وهذا مطلب علمي مهم ان
القرآن عندما كان يتعرض لبيان حياة اوليائه باملقدار الذي يوفر
لنا مساحة اهلداية بشكل واسع ،فقد ركز القرآن الكريم عىل
بعض النكات املهمة واملسائل الدقيقة عند كل نبي من االنبياء
(عليهم السالم) والقرآن الكريم عندما يستعرض جمموعة من
القصص قطع ًا هذا الرسد القصيص خيتلف عن أي رسد آخر
ويركز عىل هذا
فهو يبني ان القصة القرآنية داخلة يف نطاق اهلداية
ّ
نعظم من ّ
املطلب ..ونحن كمسلمني البد ان ّ
عظمه اهلل تبارك
وتعاىل والبد ان نقف يف احلدود التي ّبينها تعاىل ألوليائه وطبع ًا
هذه الوقفة من خالل القرآن الكريم.
فالقصة القرآنية ختتلف من وجوه عدة عن أي قصة اخرى..
فمه ان نلتفت هلا ألن فيها بيانا واضحا لصفات ومواقف قطع ًا
تؤثر علينا يف اهلداية واال مل يكن اهلل تعاىل ليذكرها ..فاهلل سبحانه
وتعاىل عندما يضع قصة و يتناول هذه الرسد البد اهنا تؤثر فينا ..
ص َع َل ْي َك ِم ْن َأ ْن َب ِ
(و ُك ًّ
الر ُسلِ َما ُن َث ِّب ُت
الحظوا هذه االيةَ :
ال َن ُق ُّ
اء ُّ
بِ ِه ُفؤَ ا َد َك َو َجا َء َك ِيف َه ِذ ِه ْ َ
احل ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذ ْك َرى لِ ْل ُم ْؤ ِمنِنيَ (120
– سورة هود).
اذن الفهم القرآين خيتلف عن فهم آخر فعندما يستعرض القرآن
الكريم مثال ً حياة النبي يونس (عليه السالم) يضيف له صفات
عظيمة فهو نبي من انبياء اهلل تبارك وتعاىل والقرآن حيدد يونس
(عليه السالم) من خالل بعض املقاطع.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) ايض ًا مل يغفل القرآن الكريم عن
وضعه (صىل اهلل عليه واله وسلم) فالقرآن الكريم يتحدث عن
النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) ..ونحن االن كمنهجية نحافظ
عىل قداسة النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) واول يشء البد ان
نبدأ به هو النبي يف القرآن ..فهذا الكتاب الساموي كيف اعطانا
صورة عن النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) وقطع ًا هذه الطريقة
ستنفعنا كثري ًا وستنفعنا عندما يتعرض لشخصية النبي (صىل اهلل
عليه واله وسلم) غري القرآن الكريم مؤرخ مث ً
يعرف
ال يريد ان ّ
النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) نرى ان هذا التعريف ينسجم
مع هذه العظمة التي بي ّنها القرآن الكريم ومن أصدق من اهلل
قيال قطع ًا القرآن ال يعدو عليه كالم والصفات والشخصية التي
يبينها القرآن للنبي هي التي البد ان تكون حمورا ..
نعم هناك بعض التفاصيل القرآن مل يتعرض هلا؛ بل تعرضت
الس ّنة املطهرة وبالنتيجة النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم)
هلا ُ
والسنة ال يوجد أي تقاطع بينهام فاذا تقاطع النبي يف
يف القرآن ُ
الس ّنة عن النبي يف القرآن البد ان نطرح النبي يف الس ّنة ونقول
ُ
ّ
هذه س ُّنة مكذوبة فالقرآن الكريم يعظم شخصية النبي (صىل اهلل
عليه واله وسلم) فاذا ّ
عظم ّبني لنا حصانة ..فيا معارش املسلمني
افهموا النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) من القرآن فيمكن ان
نكتب ونقرأ ونفكر ونقول النبي يف القرآن ،ما هي االيات التي
تعرضت للنبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) وما هي االيات التي
تعرضت لالنبياء مجيع ًا ونقف عندها وقفة املتأمل يف شخصية
االنبياء وشخصية النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) ثم بعد ذلك
الس ّنة هل تواثقت مع القرآن يف
نأيت اىل النبي يف الس ّنة ونرى ان ُ
عرض شخصية النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) او ان الس ّنة
اخلفت حقائق كثرية اشتباه ًا جماملة ً للبعض او نسيان ًا او جهال
الس ّنة خيتلف عن
وبالنتيجة النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) يف ُ
فالس ّنة مكملة
النبي يف القرآن هذا اذا تقاطعا ،اما اذا مل يتقاطعا ُ

ُ
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فالس ّنة املطهرة ممكن ان تبني بعض التفاصيل
ملا مل يبينه القرآنُ ،
بحيث ال تتقاطع مع النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم).
اخواين حقيقة عندنا مشكلة يف صورة النبي (صىل اهلل عليه واله
وسلم) يف الروايات وال حي��اول احد ان يصم آذان��ه عن هذه
احلقيقة..
الحظوا هذه اآلية } :وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى{
هذا النفي عن نطق النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) عن اهلوى،
وطبع ًا اهلوى يدخل فيه مجيع امليول الشخصية التي ممكن االنسان
ان يتكلم هبا ،اآلية الرشيفة تريد ان تنفي تقول النبي (صىل اهلل
عليه واله وسلم) وهذه الشخصية ال تنطق عن اهلوى.
اذن هناك حصانة والقرآن يبني ان نبيكم ال يمكن ان ينطق عن
اهلوى ،واآلية مل تسكت عند هذا املقطع وانام ّبينت ان هذا الكالم
الذي يتكلمه النبي انام هو وحي يوحى ،وارجو االلتفات اىل
تبني ان الوحي الذي ينزل عىل رسول اهلل
ان املدارس القرآنية ّ
(صىل اهلل عليه واله وسلم) مل يكن خيتص بالقرآن فقط ،فكل
يشء يتكلم به النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) ليس ناشئ ًا عن
الرغبة الشخصية او من اهلوى واملزاج.
الس ّنة ونحاكم صورة وروايات
النبي يف ُ
عىل هذا جيب ان نحاكم ّ
النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) يف الس ّنة ،هل هذه الروايات
موافقة ملا يقول القرآن أو خمالفة؟!
مث ً
ال عندما نقرأ هذه االية وهذا الثناء العظيم عىل رسول اهلل
(صىل اهلل عليه واله وسلم)} :و إنك لعىل خلق عظيم{.
هذا التأكيد جيعلنا امام حصانة فعندما يأيت يشء خيالف ذلك
أقول هذا من تفسري ال��رواة جه ً
ال او ارض��ا ًء ملصلحة ،ولكن
بالنتيجة هذا يتعارض مع اخللق السامي للنبي (صىل اهلل عليه

واله وسلم)،
ُ
ِ
ً
ِ
َّ
}ه َو الذي َب َع َث ِيف األ ِّم ِّينيَ َر ُسوال م ْن ُه ْم
الحظوا اآلية الكريمةُ :
ِ
ِ
ِّ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َاب َواحلك َمة َوإِ ْن كا ُنوا
َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ِّكي ِه ْم َو ُي َعل ُم ُه ْم الكت َ
ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِني ٍ{ ( – 2اجلمعة) .
ّ
ومزكى وهو معلم
اذن النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) رسول
يعلمهم الكتاب واحلكمة اذن النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم)
هو حكيم ومل يترصف النبي أي ترصف خالف احلكمة .
اآلن عندما نحاكم كل ما ينسب للنبي (صىل اهلل عليه واله وسلم)
البد ان نكون يف جرأة عندما نرفض رواية ألهنا تقلل من قيمة
النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) وان رواها أقرب الناس يف زمن
النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) ألننا ندافع عن النبي (صىل
اهلل عليه واله وسلم) وال ندافع عن شخص آخر وكل شخص
نقدّ سه ونحرتمه البد ان يكون النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم)
هو الذي قدّ سه وحيرتمه  ،هذه مجلة خمترصة وضابطة عامة جلميع
املسلمني ..
عندما تأتيني عن امري املؤمنني (عليه السالم) وامري املؤمنني
اعرفه بانه من اشجع وافصح الناس وصاحب املواقف هو يقول
ُينسب له (صىل اهلل عليه واله وسلم) قلنا اذا محي الوطيس ُلذنا
برسول اهلل (صىل اهلل عليه واله وسلم) ،قطع ًا أقول هذه الرواية
مطابقة ملا يف القرآن الكريم ،فهذا تعظيم للنبي (صىل اهلل عليه
واله وسلم) وهذا رفع شأن للنبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) ..
وعندما تقرأ صفات وكالم االنسان واقع ًا يتأمل كيف ُنسبِت هذه
الصفات للنبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) بال أي موازين ،وقطع ًا
كل من اضاف شيئ ًا للنبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) وحاول ان
حيسن برأيه سيحاسب عىل ذلك حساب ًا عسري ًا..
ّ
يطعن برأيه او ّ
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فقـــــــه وعقائد

اإعداد :حممد حمزة جرب

كيف تكون زيارة االربعني خطوة يف �شبيل تربية النف�س؟
اوضحت املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف كيفية
االهتامم بمراعاة تعاليم الدين احلنيف لتكون زيارة االربعني
املباركة بفضل اهلل تعاىل خطوة يف سبيل تربية النفس عىل هذه
املعاين ...وجاء ذلك بعد توجه مجع من املؤمنني عن حاجتهم
االبوية من املرجع السيد عيل احلسيني السيستاين -دام ظله
الوارف -هبذه املناسبة العظيمة لتكون الفائدة أكرب واجلزاء
أعظم وللتنبيه ّ
عام ُيغفل عنه أو ال ُيعلم أجره.
فأجاب سامحته :ينبغي أن يلتفت املؤمنون الذين وفقهم اهلل
هلذه الزيارة الرشيفة ّ
ان اهلل سبحانه وتعاىل جعل من عباده
وحجة عليهم
أنبياء واوصياء ليكونوا أسوة وقدوة للناس
ّ
فيهتدوا بتعاليمهم ويقتدوا بأفعاهلم ،وقد ّ
رغب اهلل تعاىل إىل
زيارة مشاهدهم ختليد ًا لذكرهم واعالء لشاهنم وليكون ذلك
تذكرة للناس باهلل تعاىل وتعاليمه وأحكامه ...وعليه ّ
فإن من
مقتضيات هذه الزيارة مضاف ًا إىل استذكار تضحيات اإلمام
احلسني (عليه السالم) يف سبيل اهلل تعاىل هي االهتامم بمراعاة
تعاليم الدين احلنيف من الصالة واحلجاب واإلص��الح
والعفو واحللم واالدب وحرمات الطريق وسائر املعاين
الفاضلة لتكون هذه الزيارة بفضل اهلل تعاىل خطوة يف سبيل
تربية النفس عىل هذه املعاين وتستمر آثارها حتى الزيارات
الالحقة وما بعدها فيكون احلضور فيها بمثابة احلضور يف
جمالس التعليم والرتبية عىل اإلمام (عليه السالم) ،وإننا وإن
مل ندرك حمرض األئمة من أهل البيت (عليهم السالم) لنتعلم
منهم ونرتبى عىل أيدهيم ا ّ
إل ّ
أن اهلل تعاىل حفظ لنا تعاليمهم
ورغبنا إىل زيارة مشاهدهم ليكونوا أمثا ً
ومواقفهم ّ
ال شاخصة
لنا واخترب بذلك مدى صدقنا فيام نرجوه من احلضور معهم
واالستجابة لتعاليمهم ومواعظهم ،كام اخترب الذين عاشوا
معهم وحرضوا عندهم...
جملة االحرار اال�سبوعية
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فاهلل اهلل يف الصالة فإهنا ��� كام جاء يف احلديث الرشيف ��� عمود
الدين ومعراج املؤمنني إن ُقبِلت ُقبِ َل ما سواها وإن ُر ّدت ُر َّد
ما سواها ،وينبغي االلتزام هبا يف أول وقتها ّ
أحب عباد اهلل
فإن ّ
أرسعهم استجابة للنداء إليها ،وال ينبغي أن يتشاغل
تعاىل إليه
ُ
ٍ
املؤمن عنها يف اول وقتها بطاعة أخرى فإهنا أفضل الطاعات...
اهلل اهلل يف اإلخالص ّ
فإن قيمة عمل اإلنسان وبركته بمقدار
ّ
إخالصه هلل تعاىلّ ،
يتقبل اإل ما خلص له وسلم عن
فإن اهلل ال ّ
طلب غريه ،وقد ورد عن النبي (صىل اهلل عليه وآله) يف هجرة
املسلمني إىل املدينة ّ
أن من هاجر إىل اهلل ورسوله فهجرته إليه
ومن هاجر إىل دنيا يصيبها كانت هجرته إليها...
أهم ما اعتنى به أهل البيت
اهلل اهلل يف السرت واحلجاب فإنّه من ّ
(عليهم السالم) ح ّتى يف أشدّ الظروف قساوة يف يوم كربالء
فكانوا املثل األعىل يف ذلك...
نسأل اهلل تعاىل أن يزيد من رفعة مقام النبي املصطفى (صىل
اهلل عليه وآله) وأهل بيته األطهار (عليهم السالم) يف الدنيا
ضحوا يف سبيله وجاهدوا بغية هداية خلقه
واآلخ��رة بام ّ
ويضاعف صالته عليهم كام ّ
صىل عىل املصطفني من قبلهم ال
سيام ابراهيم وآل ابراهيم كام نسأله تعاىل أن يبارك لزوار اإلمام
احلسني (عليه السالم) زيارهتم ويتقبلها بأفضل ما يتقبل
به عمل عباده الصاحلني كي يكونوا يف سريهم وسريهتم يف
زيارهتم هذه وما بقي من حياهتم مث ً
ال لغريهم ،وأن جيزهيم عن
نبيهم (عليهم السالم) خري ًا لوالئهم هلم ...وتبليغ
أهل بيت ّ
دعوا هبم (عليهم السالم) يف يوم القيامة
رسالتهم عسى أن ُي َ
حيث يدعى كل أناس بإمامهم وأن حيرش الشهداء منهم يف
هذا السبيل مع احلسني (عليه السالم) وأصحابه بام بذلوه من
وحتملوه من الظلم واالضطهاد ألجل والئهم إنّه
نفوسهم
ّ
سميع جميب.

من هو المؤمن؟
األئمة
املؤمن باملعنى األخص هو :املعتقد بإمامة
ّ
ّ
(صىل اهلل عليه وآله)،
املعصومني بعد رسول اهلل
أئمة اهلدى
والدليل عىل هذا :الروايات الواردة عن ّ
(عليهم السالم).
منها :م��ا رواه ال��ص��دوق يف (م��ع��اين األخ��ب��ار
والعلل) ،وغريها من كتبه ،بسنده عن اإلم��ام
احلسن العسكري (عليه السالم) ،عن آبائه (عليهم
ّ
السالم)ّ :
(صىل اهلل عليه وآله) قال
أن رسول اهلل
أحب يف
لبعض أصحابه ذات يوم( :يا عبد اهلل!
ّ
ِ
ِ
وعاد يف اهلل؛ فإنّه
ووال يف اهلل،
اهلل ،وابغض يف اهلل،
ال تنال والية اهلل إ ّ
ال بذلك ،وال جيد الرجل طعم
اإلي��امن ّ
وإن كثرت صالته وصيامه ح ّتى يكون
كذلك).

آباء النبي (صلى اهلل عليه وآله)
اتفقت الشيعة اإلمامية عىل أن آباء رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله) من لدن آدم إىل عبد اهلل بن عبد املطلب
مؤمنون باهلل عز وجل موحدون له .واحتجوا يف
ذلك بالقرآن واألخبار ،قال اهلل عز وجل} :ا َّل ِذي
َي َر َ
الس ِ
ين{.
اج ِد َ
اك ِحنيَ َت ُق ُ
وم * َو َت َق ُّل َب َك ِيف َّ
وقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :مل يزل ينقلني
من أصالب الطاهرين ،إىل أرحام املطهرات حتى
أخرجني يف عاملكم هذا».
وأمجعوا عىل أن عمه أبا طالب (رمح��ه اهلل) مات
مؤمنا ،وأن آمنة بنت وهب كانت عىل التوحيد،
وأهنا حترش يف مجلة املؤمنني.

معرفة أئمة
العباد
جيب عىل كل مكلف أن يعرف إمام زمانه ،ويعتقد
إمامته وف��رض طاعته ،وأن��ه أفضل أهل عرصه
وسيد قومه ،وأهنم يف العصمة والكامل كاألنبياء
عليهم السالم ويعتقد أن كل رسول هلل تعاىل فهو
نبي إم��ام ،وليس كل إمام نبي ًا وال رس��و ً
ال ،وأن
األئمة بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حجج اهلل
تعاىل وأولياؤه وخاصة أصفياء اهلل ،أوهلم وسيدهم
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن
هاشم بن عبد مناف ،عليه أفضل السالم وبعده
احلسن واحلسني ،ثم عيل بن احلسني ،ثم حممد بن
عيل بن احلسني ،ثم جعفر بن حممد ،ثم موسى
بن جعفر ،ثم عيل بن موسى ،ثم حممد بن عيل بن
موسى ،ثم عيل بن حممد بن عيل ،ثم احلسن بن عيل
بن حممد ،ثم احلجة القائم باحلق ابن احلسن بن
عيل بن حممد بن عيل بن موسى عليهم السالم ال
إمامة ألحد بعد النبي صىل اهلل عليه وآله غريهم،
وال يستحقها سواهم ،وأهنم احلجة عىل كافة األنام
كاألنبياء عليهم السالم وأهنم أفضل خلق اهلل بعد
نبيه عليه وآله السالم والشهداء عىل رعاياهم يوم
القيامة كام أن األنبياء عليهم السالم شهداء اهلل
عىل أممهم ،وأن بمعرفتهم وواليتهم تقبل األعامل،
وبعداوهتم واجلهل هبم يستحق النار.
* عقائد الشيعة اإلمامية � الشيخ املفيد (قدس رسه)
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العطاء احل�سيني

ُ
استخدام أنظمة متطورة

إليصال المفقودين الى ذويهم
في الزيارات المليونية

االأحرار :ابراهيم العويني – ت�شوير :حممد القرعاوي

َ
استحدث مركزُ المفقودين في العتبة الحسينية المقدسة أنظمة متطورة وحديثة في عملية إيصال المفقودين
الى ذويهم بأسرع وقت ممكن ،وقال (زكي جاسم المنكوشي) مسؤول المركز :ان كوادر مركز المفقودين
تعمل على توظيف طاقاتها العلمية من اجل الوصول الى افضل النتائج في الزيارات المليونية وذلك من خالل
استخدام أنظمة حديثة ومتطورة يتم نشرها في عدة مراكز على طرق الزائرين وقرب الحرمين الشريفين
وبتحديث نظام بشكل دوري يسهّل عملية الوصول الى ذوي المفقود.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

10

وبني املنكويش ،ان املركز الرئييس الواقع يف صحن العقيلة
يف شارع الشهداء تم ربطه مع بقية املراكز املنترشة وتم
تقسيم املوقع اىل عدة قطاعات منها غرف لألطفال وموقع
لكبار السن وللنساء كذلك موقع ألصحاب االحتياجات
اخلاصة ،إضافة اىل االستعانة بكوادر الصم والبكم للتعامل
مع بعض الزائرين من الصم والبكم حيث اخذ املركز
احتياطات للجوانب املختلفة».
وتابع املنكويش «نتيجة اخل��ربة املرتاكمة من الزيارات
املليونية السابقة والتي من خالهلا نستطيع تقديم هذه
ميرس وآمن».
اخلدمة للمفقودين وإيصاهلم بشكل ّ

موضح ًا ان «املركز يعمل ضمن شبكة عنكبوتية واحدة
مرتبطة بكافة امل��راك��ز الفرعية املتواجدة عىل املحاور
الرئيسية املؤدية اىل كربالء املقدسة وكذلك مركز املفقودين
التابع للعتبة العباسية املقدسة ومركز التائهني يف النجف
االرشف وكل املراكز الفرعية عن طريق شبكة األنرتنت
املوحد هذا النظام الذي عن طريقه يتم ربط
ونظام احلاسبة ّ
املعلومات عن أي مفقود ويف أي موقع خارج وداخل مدينة
كربالء املقدسة».
وأشار املنكويش اىل «ان املركز يعمل بنظام التعميم املبارش
أي عندما يكون هناك مفقود يف أي مركز سواء كان فرعيا
او رئيسيا يتم تعميم اسمه عىل كل الشبكات واملراكز ونحن
ننرش عن طريق النداءات الالسلكية او عن طريق احلاسبة
ونقاط الداللة املتوزعة عىل املحاور املعرفة ،وهلل احلمد لدى
مالكات املركز استطاعة بإيصال املفقود بوقت رسيع».
منوها عن «اختالف هذا العام عن األع��وام السابقة من
ناحية انتشار فريوس كورونا وحرصنا عىل رضورة االلتزام
باإلجراءات الصحية حيث يتم عمل مكان لتعفري الزائرين
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قبل دخ��ول املركز مع وض��ع كابينة للرجال
وكابينة للنساء إضافة اىل ذلك تم عمل قاطع
لألخوة العاملني يف االتصاالت وجعل فتحات
وقسمنا العاملني يف املركز
بينها وراعينا التباعد ّ
اىل ث��الث وج��ب��ات لتج ّنب التزاحم وأخ��ذ
املنتسب قسطا من الراحة وتقليل االختالط
اىل اقل حدّ ممكن ..إضافة اىل توفري الكاممات
وأج��ه��زة التعقيم حيث يتم تعقيم املوقع
باإلضافة اىل مراقبة املفقود فيام اذا كانت لديه
عالمات إصابة ليتم ارساله اىل اقرب مركز
صحي».
من جانب آخر قال الزائر (حسن نارص) من
عرب عن شكره للعتبة احلسينية
أهايل ذي قار ّ
املقدسة عن تقديم هذه اخلدمة وقال يف حديثه
ملجلة (األح��رار) بعد فقده ألبنه قرب احلرم
احلسيني بسبب االزدح��ام املوجود متكن من
الوصول اليه من خالل مركز املفقودين بعد
نصف ساعة فقط.
جملة االحرار اال�سبوعية
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ٌ
نشاطات عديدة لدار القرآن الكريم
تهدف إلشاعة الثقافة القرآنية
االحرار :عبا�س ال�شالمي

نظمت دار القران الكريم التابعة للعتبة الحسينية المقدسة نشاطاتها القرآنية خالل زيارة االربعين
المباركة وكانت بين محطاتها تعليم قراءة القرآن الكريم واقامة ندوة قرآنية بالتعاون مع مركز
الجنوب الثقافي االسالمي في البصرة واقامة مؤتمر االمام الحسين (عليه السالم) مع جامعة كربالء.

ويف هذا السياق حتدث الشيخ حسن املنصوري قائ ً
ال:
«ان دار القران الكريم اقامت ندوة قرآنية عرب قناة القرآن
الكريم وبالتعاون مع مركز اجلنوب الثقايف االسالمي يف
حمافظة البرصة حتت شعار( :ابعاد زيارة االربعني واثرها
عىل الفرد واملجتمع) وضمن حمورين مهمني( :زيارة
مراقد االولياء يف اآليات والروايات ،ودور املرأة الرسالية
يف الزيارة االربعينية)».
واضاف املنصوري «شاركت هبذا الربنامج نخبة كبرية
من الباحثني من داخل وخارج العراق لبيان امهية هذه
الزيارة املليونية التي تعد من عالمات املؤمن ولتجديد
العهد مع ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) يف السري عىل
ِ
ِ
جده
اجله حفاظ ًا عىل دين
هذا النهج الذي ضحى من
النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) ومهام بلغت التضحيات
والتحديات».
ويف اجابته عن سؤالنا حول مؤمتر االمام احلسني (عليه
السالم) مع جامعة كربالء اوضح« :تزامنا مع الزيارة
االربعينية ارتأينا يف دار القرآن الكريم ان نقيم مؤمتر
االم��ام احلسني (عليه السالم) يف اجلامعات العراقية
وبالتعاون مع كلية العلوم االسالمية يف جامعة كربالء
عل ًام بان هذا املؤمتر للعام الثالث ويقام هذا العام عرب
الفضاء االلكرتوين برنامج ( )zoomبسبب الظروف

متر هبا البالد».
الراهنة املتمثلة بجائحة كورونا التي ُّ
اما حماور املؤمتر فهي مخسة حماور بني (االبعاد االنسانية
والرسالية لنهضة احلسني (عليه السالم)  -وال��دور
الرسايل لشخصيات أصحاب احلسني (عليه السالم) -
عاملية النهضة احلسينية واسرتاتيجية االنفتاح عىل اآلخر
 والنهضة احلسينية والتحديات املعارصة ..كوروناانموذجا  -والشعائر احلسينية بني االصالة والتجديد
ومواقف املرجعيات الدينية)».
وجدير بالذكر ان املؤمتر اقيم يومي  15و 16من شهر
صفر بجلستني صباحية ومسائية استضافت شخصيات
دينية واكاديمية ضمن حماور املؤمتر ،واختتم املنصوري
حديثه حول حمطات تعليم الزائرين لقراءة القرآن الكريم
ُ
قائ ً
ال« :ان من اهم االنشطة القرآنية واكثرها حضور ًا يف
الزيارة االربعينية هي املحطات القرآنية التي تقيمها دار
القرآن الكريم التابعة للعتبة احلسينية املقدسة منذ اكثر
من عرش سنوات ،ومتتد هذه املحطات عرب الطرق املؤدية
اىل مدينة كربالء املقدسة من ابعد نقطة اىل اقىص اجلنوب
والشامل باجتاه مدينة سيد الشهداء وكذلك يف مواقع
قريبة من احلرم الرشيف وحمطات اخرى موزعة امام مدن
الزائرين تقوم بتعليم الزائرين القراءة الصحيحة لسورة
الفاحتة وقصار السور القرآنية».
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قسم التنسيق والتأهيل التربوي في العتبة الحسينية ..

جهود امنية وخدمية متنوعة
خالل زيارة االربعين المباركة
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االحرار :ح�شنني الزكروطي  /ت�شوير :عبا�س ال�شريفي – زكريا ا�شماعيل

اس ِندت اليه مهمة قد تكون مختلفة عن غيره من أقسام
العتبة الحسينية المقدسة ،فمهمة مساندة اقسام العتبة
المقدسة وتقديم خدمات مختلفة في كافة المناسبات
وخالل االزمات تجعل منه قِسما متفردا بعطائه ونشاطاته،
قسم صغير في عمره كبير في عطاءاته،
وحديثنا عن
ٍ
َ
آل منتبسوه على انفسهم أن يكون لهم دور بل أدوار
متعددة للخدمة في زيارة االربعين المباركة ذلك هو (قسم
التنسيق والتأهيل التربوي) في العتبة المقدسة ومن المهام
التي يسعى جميع الخدام فيه الى تأديتها ونيل شرفها،
هي خدمة الزائرين الكرام ،لذا تجد جميع العاملين في هذا
القسم من منتسبين ومتطوعين يقدّمون الخدمة الحسينية
للزائرين على مدار الساعة دون كلل او ملل.
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علي ال�شلطاين

وحدثنا (عيل السلطاين) رئيس القسم عن عمل القسم واملهام
املناط إليهم خالل زيارة االربعني بقوله« :للقسم عىل مدار
االع��وام املاضية دور خاص ومهم من خطة زيارة االربعني
املوضوعة من قبل االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة،
ونشاط هذا القسم يتسع يف كل عام مما ّ
يدل عىل التطور املستمر
يف مفاصل القسم وشعبه»
وتابع السلطاين «من الشعب التي شاركت يف خطة زيارة
املعرفني) احدى ُ
الشعب ذات الطابع التنظيمي
االربعني (شعبة ّ
االمني وتعنى بتسهيل مرور العجالت الوافدة للعتبة املقدسة
من املداخل الرئيسية ،باإلضافة اىل اإلرشاف عىل بعض
الشوارع احليوية املهمة كشارعي الشهيدين (امحد وحسن زيني
وصو ًال اىل منطقة البوبيات ،فض َ
ال عن بعض املناطق االخرى
املؤدية اىل حميط املدينة القديمة والتي قام القسم بعمليات
تأهيلها)» ،وشاركه احلديث (زين العابدين كاظم االسدي)
املعرفني عن مهام الشعبة واالدوار التي تتوالها
مسؤول شعبة ّ
خالل ايام زيارة االربعني بقوله« :ان مهام الشعبة تتلخص
بعملية التعريف بالعجالت التابعة للعتبات املقدسة بالتعاون
جملة االحرار اال�سبوعية
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مع قيادة العمليات وقيادة رشطة كربالء فض ً
ال عن تأمني
مداخل الشوارع الواقعة ضمن قواطع املسؤولية باإلضافة اىل
توفري طريق طوارئ لعجالت االسعاف واالطفاء من عارضة
الشهداء الرئيسية وصو ًال اىل نقطة االمني ( )1الواقعة مقابل
رشكة زين لالتصاالت» ،مشريا اىل ان «عمل الشعبة هذا العام
ضمن اخلطة االمنية الرئيسية املوضوعة من قبل قيادة عمليات
الفرات االوسط ،وان منتسبي الشعبة يعملون عىل مدار ()24
ساعة منذ بداية شهر صفر».
وثاين ُ
الشعب كانت (شعبة السفري) وحتدث عن مهامها واعامهلا
(السلطاين) بقوله« :من الناحية الطبية اخلدمية فدور الشعبة يف
ادارة اجلنبة اخلدمية من مستشفى سفري االمام احلسني (عليه
السالم) طيلة االعوام املاضية ،حيث تعد املستشفى االهم يف
استقبال املرىض من زائري االمام احلسني (عليه السالم) لقرهبا
من الصحن الرشيف ،حيث تتكفل الشعبة اخلدمية ملستشفى
سفري االمام احلسني (عليه السالم) باملهام اخلدمية واللوجستية،
وبام يقارب ( )90متطوعا ومنتسبا خدميا».
ومن الشعب اهلامة يف القسم (شعبة الشؤون اخلدمية العامة)

واحلديث ال زال للسلطاين« :تعد شعبة الشؤون اخلدمية
العامة واحدة من ُ
الشعب املهمة واملعنية باجلانب اهلنديس
واخل��دم��ي ،فقد انجزت الشعبة وبجهود ذاتية وضمن
كوادرها عدة بوابات تعفري منترشة يف حميط احلرم املقدس».
وحتدث عن تفاصيل هذه البوابات (مجال الطيار) مسؤول
الشعبة ،قائل« :قامت الشعبة بصنع (بوابات التعفري)
ونرشها يف مداخل وحميط بعض املواقع يف املدينة القديمة
ملواجهة املوقف الوبائي ،واحلفاظ عىل سالمة الزائرين من
امكانية االصابة بالفريوس اللعني ،باإلضافة اىل تكليف
فريق متواجد عىل مدار الساعة لصيانة اي عطل نظر ًا لزخم
عمل البوابات املستمر ألكثر من  24ساعة وملدة  10ايام
متواصلة».
مياه بركات ال��وارث ت��وزع بكميات كبرية عىل املواكب
واحلسينيات
نظر ًا لطبيعة املوقف الوبائي يف املحافظة ولغرض منع انتشار
العدوى بالطرائق التقليدية يف توزيع املياه فقد حرصت ادارة
املعمل عىل توفري اكرب كمية ممكنة من املياه املعقمة املعبأة،

واحلديث للسلطاين مبينا ان «الغاية من ذلك هي ألغراض
التجهيز وسد حاجة السوق حيث تم جتهيز املعمل بمكائن
جديدة ،وتم توزيع كميات كبرية من املياه املعقمة عىل
املواكب احلسينية واحلسينيات واملواكب بنا ًء عىل توجيهات
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة».
وحتدث السلطاين عن توفري الكاممات للزائرين فقد بادر
القسم اىل نصب معامل لصناعة الكاممات الطبية عالية
الكفاءة ،وبسعة انتاجية بلغت ( )10.000كاممة يومي ًا،
توزع عىل الزائرين الكرام ضمن احلملة الوقائية لكشافة
الوارث.
واستطرد« :فض ً
ال عن اجلانب اخلدمي واالمني فالقسم
يعي امهية اجلانب العقائدي ،عرب شعبة (السادة اخلدم)،
التي تعنى بخدمات كثرية منها الزيارة باإلنابة خاص ًة وان
الكثري من عشاق االمام احلسني (عليه السالم) قد حرموا
من احلضور والزيارة يف هذا العام ،نظر ًا للظرف الصحي
يمر به البلد».
الذي ّ
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�شفاء الباه�س

كشافة الوارث طاقات شابة واعية تساهم بربامج خدمية يف
كافة املناسبات واالزمات
قد ختطر يف خميلتك عند النظر يف شوارع واروقة املدينة املحيطة
للصحن الرشيف جمموعة تساؤالت عن اجلهة التي متثلها
هذه الفئة اخلدمية التي حتمل شعار (مجعية كشافة الوارث)،
وهي تقدم اخلدمات للزائرين ،وللحديث عنها قال (صفاء
الباهض) املفوض العام جلمعية كشافة ال��وارث «ان مهام
الرئيسية للجمعية واخلطة التي اتبعتها خالل الزيارة تتمثل
حتمل
يف العمل الرتبوي وهتيئة جيل شبايب واع قادر عىل ّ
املسؤولية ليكون قائدا لذاته وقائدا للمجتمع ،من خالل
برامج متعددة منها الربامج الرتبوية واملخيامت الكشفية
واملتلقيات والدورات وغريها من النشاطات».
واضاف الباهض« :يف ظل جائحة كورونا كانت مجعية كشافة
الوارث من املتصدين ضمن بقية اقسام العتبة احلسينية املقدسة
فمنذ  2020/3/18بارشت الكشافة بحملة (مجعية كشافة
الوارث الوقائية) التي ضمنت عدّ ة حماور ابرزها انشاء معمل
إلنتاج املعقامت وتوزيعها جمان ًا للمؤسسات االمنية والصحية
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وكل من يطلب الدعم من العتبة احلسينية املقدسة ،فضال عن
عمليات التعفري بواسطة الشباب املتطوعني ومنتسبي مجعية
كشافة الوارث ،ونصب بوابات التعفري عىل مداخل املدينة
القديمة ،كذلك توزيع السالل الغذائية عىل العوائل املتعففة
بالتعاون مع معتمدي املرجعية الدينية».
وعن عمل الكشافة ومهامها خالل زي��ارة االربعني قال
(الباهض)« :منذ بدء شهري حمرم وصفر بارشت اجلمعية
بتوزيع الكاممات ومواد التعقيم والتعفري وزيادة سعة بوابات
التعفري اىل ( )1000لرت ،فضال عن مشاركة اكثر من ()600
ش��اب متطوع بعدّ ة حم��اور االول منها مث َّل (االسعافات
االولية) ،حيث توجد ( )9نقاط داخل احلرم املقدس ،ثالث
منها رئيسية تتوفر فيها ك��وادر طبية ،يكون عمل الكشافة
مساندة هذه النقاط عرب اخالء احلالة املرضية من موقع احلدث
يف الصحن الرشيف ونقلها اىل املفارز الطبية او مستشفى سفري
االمام احلسني (عليه السالم) او مستشفى زين العابدين (عليه
السالم)».
مشريا اىل «ان هذه السنة شهدت وجود خدمة (عجالت

االس��ع��اف ال��ص��غ��رية) ،وال��ت��ي تتمثل يف العجالت
الكهربائية الصغرية التي يسهل مرورها داخل اروقة
املدينة القديمة ،ولنقل احلاالت البعيدة اىل داخل املراكز
املختصة».
وتابع الباهض« :تم توزيع اكثر من (مليون كاممة) عىل
الزائرين الكرام داخ��ل احل��رم املقدس ،وب��ارش شباب
الكشافة بعملية التوزيع ،مصحوبة بخدمة دليل الزائر،
والتي تأيت ضمن خطة مساعدة الزائرين عىل الوصول
اىل مناطق سكناهم او املناطق التي حيبذون الوصول اليها
عرب ارشادهم عىل الطرق واالروقة ،بعد توفري اخلدمة
االلكرتونية يف نقاد دليل الزائر جلميع املناطق مركز
املدينة القديمة يف اجهزة (االي باد) املوجودة لدى افراد
اجلمعية يف النقاط الدليل ،كذلك وفرت الشعبة خدمة

(بطاقة الزائر احلسيني) ،والتي تتمثل يف توزيع بطاقات
عىل الزائرين وحتديد ًا االطفال او كبار السن ،وتوضع
من خالهلا عنوان سكنهم ورقم هاتف العائلة ،لكي
يتسنى االتصال يف العائلة ومعرفة عنواهنم يف حال ضياع
الطفل».
ونوه الباهض عن «املبارشة الفعلية لعمل شعبة الكشافة
خالل هذا العام بدأت من يوم ( )12صفر ولغاية انتهاء
الزيارة ،وقد وصل عدد املتطوعني املشاركني يف تقديم
اخلدمة اىل اكثر من (  )600متطوع ،حيث عملت
الشعب بنظام املجموعات الصغرية ،وجاء تقسيمهم اىل
جلان متعددة ،حيث متتلك الكشافة شبابا وقادة كشفيني
حتتضنهم اجلمعية ،وحتديد ًا الشباب الطاقات ،ونحرص
عىل ان يكونوا حتت راية سيد الشهداء (عليه السالم)».
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رغم جائحة الموت الوبائي...
هدير األمواج الحسينية يتجه صوب أبي األحرار

ّ
رحلة توثيقة تسجلها “األحرار”
في مسيرة الوالء
االأحرار� :شياء االأ�شدي – ت�شوير� :شالح ال�شباح  -احمد القري�شي

لم يرهقهم التعب ولم يبالوا لبعد المسافات محددين هدفهم االسمى بالسير نحو قبلة
العاشقين وإمام الثائرين اإلمام الحسين (عليه السالم) مواسين بخطواتهم السيدة العقيلة زينب
الكبرى والحجة المنتظر (عليهما السالم) في ذكرى اربعينية سيد االصالح واالنسانية وإمام األحرار
ابي الثوار (عليه السالم) وبمختلف اعمارهم صغار ًا وكبار ًا شيوخ ًا ونساء وشبان ًا..
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وكان ملجلة «األحرار» التي تصدر من قلب الصحن احلسيني
الرشيف ،ه��دف وغاية جتمع بني توثيق اخلطوات املليونية
للمشائني اىل اإلمام احلسني (عليه السالم) وما يصحبها من
كرامات إهلية ،واالط��الع عن كثب عىل كل ما يقدم هلم من
خدمات (صحية وغذائية وإنسانية) ،فبدأت رحلة التوثيق
الصحفي من حمافظة «املثنى» يف قضاء الرميثة ...وبدأنا نسجل
ونصور املشاهدات التي تعطي أكثر من معنى لطريق االمام
احلسني (عليه السالم) ،وأول املشاهد كان عند موكب الشيخ

ياسني الرميثي الذي ينطلق منه املشاؤون من أهايل الساموة
بمسرية يطلق عليها (باملسرية احلسينية الكربى املوحدة)..
موكب الشيخ ياسين الرميثي الخدمي مقر

وانطالق لمسيرة كبرى
قال (حممود الشيخ فليح) كفيل املوكب واملرشف عىل خدماته:
«ان موكب الشيخ الرميثي تأسس مبارشة بعد سقوط النظام
الديكتاتوري السابق  ..فقد احتدت بيوتات الساموة خاصة بيتي
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السيد (صالح الرشع) والشيخ (ياسني الرميثي) ومعهم أبناء
الرميثة ،لبناء املوكب بشكلٍ يليق بزائري أيب األحرار لتقديم
خدمات عديدة للسائرين ابرزها املأكل واملرشب وعىل ثالث
وجبات يومية اضافة اىل املبيت ،فض ً
ال عن ذلك ان املوكب يعد

العروض الستة سنوية» ،ونوه عن «قطع مسافة تصل ل�(300
كيلومرت) اىل ان يصل املوكب لكربالء» موضحا ان «عدد
املشاركني يف العروض املرسحية اكثر من ( )500شخص».
الفكر العقائدي والثقافة الدينية هلا حضور فعال يف موكب

ومركز مدينة الديوانية وناحية القاسم التابعة لقضاء اهلاشمية
يف حمافظة بابل اضافة لعرضني مرسحيني عىل طريق الزائرين
وسط مدينة احللة وآخر وسط قضاء طويوريج وختام تلك
العروض يكون يف مدينة كربالء املقدسة» ،مضيف ًا اىل «ان هذه

والعقائدي ،ونحن من خالل خدمتنا يف العتبة احلسينية
نطبق ما
املقدسة كمتطوعني كنا نتعلم دائ ًام من هناك ونأيت ّ
اكتسبناه يف مسرينا هذا ،حيث اسسنا رابطة سميناها رابطة

مقرا النطالق مسرية كربى تضم ( )300زائر واكثر من ()50
موكب ًا ويشارك يف هذه املسرية التي تنطلق يف يوم ( 11من شهر
صفر) أبناء وعشائر مدينة الرميثة برمتهم ،وتقدم طول املسري
اىل كربالء عروض ًا مرسحية يف كل من قضاء احلمزة الرشقي
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الشيخ الرميثي
فيام أوضح (عالء الشيخ) احد خدمة املوكب« :ان املوكب
له أهداف مذهبية وعقائدية اىل جانب اخلدمة احلسينية هي
ان نجعل منه مؤسسة كبرية تضم اجلانب الفكري واالنساين

الوعي الفكري تابعة للموكب ب��إرشاف بعض معتمدي

املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف ،ولدينا خيمة
لالستفتاءات وكراسات توعوية ،مشريا اىل ان مدينة الرميثة
انبثقت منها عدّ ة مواكب فكرية منها لطلبة املدينة وعددهم
حوايل ( )2500طالب ويعمل بالتنسيق مع العتبتني احلسينية

األرشف ،وهلل احلمد وفقنا بتقديم مسامهة كبرية يف الدعم
اللوجستي وبعدها ترشفنا باستقبال الشهداء عن طريق مطار
املثنى واقمنا هلم تشييع ًا مهيب ًا ،وهنا ولدت الفكرة بأن نقيم
موكبا باسم شهداء احلشد الشعبي يقدم خدمات للزائرين

عىل بعد امتار من موكب الشيخ ياسني الرميثي وبالتحديد
اسفل اجلرس املعلق يف مركز املدينة يقع موكب لشهداء احلشد
الشعبي يقدم خدمات للزائرين حدثنا عنه (حسني مكتوف)
مسؤول املوكب قائ ً
ال« :كان لنا الرشف يف تلبية نداء فتوى

تقارب ال� ( )160صورة شهيد ولنا الرشف بنرشها حيث ان
ونثمن
للشهداء دورا وفضال كبريا ،وعلينا كمجتمع ان نقدّ ر ّ

والعباسية املقدستني».
لشهداء الحشد الشعبي حضور في زيارة
االربعين

اجلهاد الكفائي التي اطلقتها املرجعية الدينية العليا يف النجف

من كل عام تبدأ يف السادس من شهر صفر لغاية يوم (14
منه) ،واخلدمات التي يقدمها املوكب ثالث وجبات إفطار
وغ��داء وعشاء ويف ساعات الليل املتأخرة نأخذ الزائرين
ممن حيتاجون اىل املبيت ليببتوا يف منازلنا ويأخذوا قسط ًا من
الراحة» ،مبين ًا« ،ان عدد الصور املنشورة يف واجهة املوكب

ما قدّ موا من تضحيات فلوال دماؤهم الزكية مل نكن اليوم يف
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طريق خدمة الزائرين لإلمام احلسني (عليه السالم)».

لتوجيهات املرجعية الدينية العليا وارتداء الكاممات والكفوف».

(جنود الحسين) موكب يطبّق اإلجراءات الوقائية

العتبات المقدسة ودورها في تقديم الخدمة

والصحية

لزائري االربعين

توقف كادر «األح��رار» عند قضاء احلمزة الرشقي الذي يبعد
( )28كيلو مرتا جنويب حمافظة الديوانية وعىل طريق الزائرين،
ليوثق خدمة حسينية فريدة من نوعها يشار اليها بالبنان وهي
حتت مسمى (موكب جنود احلسني) وهو خاص بأهايل البرصة
الفيحاء ..وحني تواصلنا يف احلضور وجتولنا حول املوكب،
أدهشتنا اخلدمة الصحية والوقائية خلدمة املوكب التي حدثنا
عنها (اب��و عصام) كفيل املوكب :ان «املوكب يقدم خدماته
للزائرين منذ الرابع من شهر صفر يف كل عام ويستمر بتقديم
اخلدمة للسنة السابعة ويف هذه السنة كام تعلمون ان الزيارة
ختتلف كثري ًا عن السنوات السابقة فنحن يف موكبنا نحرص
نطبق اجراءات الوقاية التي وضعتها خلية االزمة طبق ًا
عىل ان ّ

عند املدخل الرئييس ملدينة الديوانية وعىل طريق املشاية نجد
هناك العديد من املواكب تقدم خمتلف اخلدمات للزائرين ومن
بني هذه املواكب موكب مركز املشاريع والنشاطات التابع
لقسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة ويقول عنه
(امحد رضا جابر القرعاوي) االداري يف املركز« :املوكب افتتح
عام  2013ويقدم اخلدمات بمختلف انواعها وراعينا يف ذلك
تقديمها بشكل مغلف (سفري) بسبب الظروف الصحية التي
متر هبا البالد والعامل باإلضافة الطبابة وصيانة عربات االطفال
واملعاقني فض ً
ال عن مركز إلرش��اد املفقودين واالستفتاءات
الرشعية» .ليس ببعيد عن موكب العتبة احلسينية املقدسة
وبجوار جامعة القادسية مشهد رائع هو االخر يستحق التوثيق
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حيث للكوادر االمنية خدمات اخرى تضاف اىل خدماهتم يف
حفظ االمن فقد اسس منتسبو قسم رشطة نجدة الديوانية
موكب ًا للتعفري حدثنا عنه املفوض (زكي عبد الكاظم ناجي)
منتسب نجدة الديوانية قائ ً
ال« :باإلضافة اىل محاية الزائرين
واملواكب احلسينية ان موكبنا يقدم خدمات للزائرين منذ عام
 2009تقريب ًا ويف هذا العام تم الرتكيز عىل ضوابط الصحة
والسالمة والتعفري يومي ًا كام نقوم بتوزيع الكاممات والكفوف
للزائرين ،باإلضافة اىل توفري مواد التعقيم للزائرين».
وحرصت «األح���رار» خالهلا عىل اللقاء ببعض احل��االت
املتفردة منهم كاملقعدين الذين وفدوا عىل العربات وكبار السن
من النساء والرجال ،وكانت اوىل هذه اللقاءات مع احلاجة (ام
صالح) زائرة من اهايل حمافظة البرصة والتي حتدثت« :جئنا
للزيارة مشي ًا من البرصة متوجني اىل كربالء املقدسة لزيارة
االمام احلسني (عليه السالم) وندعو اهلل أن يدفع عنا البالء»،
وتابعت القول« :هذا العام اذهب للزيارة بواسطة العربة ألين

ال استطيع امليش ،وبخطوايت هذه اوايس السيدة زينب (عليها
السالم) يف مسريها بعد استشهاد االمام احلسني (عليه السالم)
وادع��و اهلل سبحانه وتعاىل ان يعجل بفرج االم��ام املهدي
(عجل اهلل تعاىل فرجه)».اما الزائر (ثائر سلامن) من حمافظة
ذي قار يقول« :هذه السنة العارشة التي اخرج من حمافظة ذي
قار بالعربة متوجها صوب كربالء ومعي اوالد اخي وبقية
اصحابنا ،وهذه السنة بالرغم من الظروف اخلاصة بانتشار
وباء كورونا اال ان هذا العام له طعم خاص بالزيارة حيث
نشاهد اعدادا غفرية من الزائرين وهي تتحدى اخلوف وتسري
باجتاه قبلة األحرار»(.لو قطعوا ارجلنا واليدين نأتيك زحف ًا
سيدي يا حسني) هذه الصورة الوالئية قد نعي معناها لكن
ال نلمسها اال اذا واكبنا احلشود املليونية بعزمها وطاقتها وقوة
ارادهتا السائرة نحو قبلة العاشقني فاملشاهد كبرية والصور
ٍ
شعب يرصح بمليونيته التي يشارك هبا العامل
كثرية لعقيدة
بارسه انه شعب قوي الوالء
مرصح عن انتامءه اليب االحرار.
ٌُ
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االحرار :اإبراهيم حميد العويني

يوم الحسين (عليه السالم) يسمو في النفوس..

العتبة الحسينية المقدسة تشارك
بمهرجان حسيني كبير في الهند
االأحرار /ح�شنني الزكروطي

من مدينة كربالء المقدسة صوب العالمّ ،
شكلت العتبة الحسينية المقدسة حضور ًا الفت ًا وكبير ًا
في إحياء المهرجانات والمراسيم الخاصة بذكرى سيد الشهداء (عليه السالم) والمشاركة فيها،
حيث شاركت هذه المرة في مهرجان يوم الحسين (عليه السالم) الذي أقيم في مدينة (بنغالور)
الهندية خالل أيام شهر صفر الخير بنسخته الثامنة والعشرين ،وحمل شعار السيرة االنسانية لإلمام
الحسين (عليه السالم) واثرها على المجتمع.
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نجد االمام الحسين (عليه السالم) في معركة كربالء اكد
على حقيقة واضحة أن الجميع متساوون في الخلقة االنسانية
واالصل والمنبع االنساني وفي الواجبات والحقوق

وقال عضو جملس إدارة العتبة احلسينية املقدسة وممثلها
يف املهرجان السيد سعد الدين هاشم البناءّ :
إن «مشاركة
العتبة املطهرة يف هذا املهرجان جاءت عرب كلمة ُألقيت
من خالل منصات التواصل االلكرتوين تطرقنا فيها اىل
بعض املواقف االنسانية يف سرية االمام احلسني (عليه
السالم) وعرب حمورين هامني».
وتابع بالقول« ،املحور األول تناول املواقف اإلنسانية
يف سرية سيد الشهداء (عليه السالم) ،فيام س ّلط املحور
الثاين عىل الدوافع االنسانية يف هنضته املباركة ،حيث
ركزنا يف املحور االول عىل ثالث نقاط ملواقف االمام
احلسني (عليه السالم) االنسانية ،وحتت عنوان (املساواة
يف االنسانية) ،حيث ان يف سرية االم��ام احلسني (عليه
السالم) جتده (عليه أفضل الصالة والسالم) يف معركة
كربالء اكد عىل حقيقة واضحة أن اجلميع متساوون يف
اخللقة االنسانية واالصل واملنبع االنساين ويف الواجبات
جتسد مث ً
ال يف تعامله مع جون موىل أيب
واحلقوق ،وهو ما ّ
ذر الغفاري (رضوان اهلل تعاىل عليهام) حيث وضع خده
الرشيف عىل خده ،كذلك مع الغالم الرتكي واضح بن
اسلم هو نفس الفعل مع ابنه عيل االكرب (عليه السالم)
حلظة االستشهاد كل منهم يف يوم عاشوراء ،اذن كان
تعامل االمام احلسني (عليه السالم) مع ابنه الذي كان
يف غاية اجلامل والكامل اضافة للقرب النسبي باملقدار
نفسه الذي تعامل به مع أصحابه وأنصاره ،وخاصة من
أصحاب البرشة السمراء الذين كان ينظر إليهم العرب
نظرة عنرصية يف ذلك الزمان».

أما النقطة الثانية فكانت حتت عنوان (االحسان مع
اخلصوم) ،ويبني البناء أن «من املواقف االنسانية لإلمام
احلسني (عليه السالم) هو إحسانه اىل خصومه ،فعادة
االنسان عندما خيتلف مع اآلخرين يف الرأي أو الفكرة
قد يتعامل معهم بطريقة خمتلفة عام يتعامل به مع أخوانه
وأحبائه ،فكيف اذا كان خصام؟ ،كيف اذا كان يعارضه؟،
فهنا جوهر االنسانية ،والشخص االنساين الذي يتصف
باإلنسانية يتعامل بإحسان ورمحة وشفقة وحمبة حتى مع
خصومه ،ووضحنا هذه النقطة بقصة من سرية االمام
احلسني (عليه السالم) مع أسامة بن زيد».
وأردف بالقول« ،جاءت النقطة الثالثة حتت عنوان (الرمحة
باألعداء) وتناولنا فيها موقف االم��ام احلسني (عليه
السالم) االنسانية مع جيش احلر بن يزيد الرياحي الذي
جاء ومعه ألف فارس وسقايته املاء هلم قبل أن يغري احلر
من موقفه وينضم ألنصار سيد الشهداء (عليه السالم)،
حيث ان من الطبيعي ان يرحم االنسان اصدقاءه ،و ان
يكون رحي ًام بأقربائه وارحامه وارسته وزوجته واوالده،
لكن ان يكون رحي ًام بأعدائه فهذا حيتاج اىل نبل إنساين»،
مضيف ًا أن «املحور الثاين يف الكلمة تناول الدوافع االنسانية
يف هنضة االمام احلسني(عليه السالم) ،ومتثلت يف ثالثة
دوافع ،االول منها حتت عنوان (االصالح الشامل) بينام
جاء الثاين حتت عنوان (حفظ الكرامة االنسانية) يف حني
جاء الثالث بعنوان (اقامة العدل ورفض الظلم) ،وقد
اكتفينا بذكرها من دون رشحها وتفصيلها بسبب ضيق
الوقت الذي حدده القائمون عىل املهرجان».
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ُ
مشاهد وحكايات
في الفضاء االربعيني
املشاهدُ واحلكايات يف هذا الفضاء االربعيني الواسع بعدد
اخلطوات عىل كل الطرق املؤدية للحسني ..املواقف املرشفة
بعدد احلركات والسكنات وال� َ�ع��ربات ،وال��دروس بعدد
أنفاس أساتذة العطاء يف مدارس العشق ،والنتائج الباهرة
بعدد الدموع التي تناثرت ِ
كعقد لؤلؤ انفرط عىل طول
درب املشاية ..للسائرين عىل الدرب ،وللخدام عىل جانبيه
َحكايا ،ومن انشغل بتوثيق حكاية منها بأداة تصويره فقد
فاتته ألف غريها يف مواضع ُأوكلت مهمتها ملالئكة السامء
رشفت باجللوس أمام واجهاهتا
ُحتصيها .كانت املواكب التي َت
ُ
نافذة ُأ ُ
طل منها عىل تلك املشاهد ،أحيص جوانب منها دون
أن أمنحها ولو اجلزء اليسري من حقها ،فقضية ُأ ِ
وكل أمرها
للسامء ستعجز أمامها كل أدوات التوثيق البرشية وإن بلغت
زائر يطلب من زوجته اجللوس عىل
ما بلغت من التطورٌ ..
كريس أمام املوكب لتسرتيح بينام يطلب هو من اخلدام مكنسة
وأكياس نفايات ،يأخذها ويبدأ بتنظيف األرض ،جيمع منها
ما استطاع ويمأل هبا األكياس ،بعد ساعة من العمل يتجه
صوب زوجته ،ليكمال مسريهم نحو كربالء ،غادر املكان
وخلف وراءه بصمة من عطاء .زائرة يف عقدها السابع من
العمر ،كانت تقف بالقرب من املجمعات الصحية ألحد
املواكب ،كانت منهمكة بتنظيف األرضيات ،سأل ُتها :هل
أنت من أصحاب املوكب؟ أجابت( :ال يمه ،بس آين عىل
طول الطريق ،من اشوف الصحيات حتتاج تنظيف أنظفها،
خطيه أه��ل امل��واك��ب تعبانني واك��ف��ني ليل وهن���ار ..وآين
اساعدهم هباي الشغلة) ..مل أنبس ببنت شفة ،واحرتت يف
فاخرتت أن تدعو يل..
ألتمس منها الدعاء،
أن أدعو هلا أم
ُ
ُ
زائرات أقبلن من البرصة ..دخلن ملوكب كان يستعد لتقديم
ٌ
وجبات السمك للزائرين ،طلبن من صاحب املوكب ان يأذن

االحرار :ح�شني فرحان

هلن بتنظيف هذه الكميات الكبرية من األسامك ،بعد اإلذن
هلن أنجزن املهمة وبوقت قصري ،ثم مضني إلكامل ما تبقى
من مسافة يف طريق كربالء ،وسط مناشدة صاحب املوكب
بأن يتناولن وجبة الغداء..
زائر آخر التقي ُته ،فكان مما دار بيننا من حديث خلو هذه الزيارة
ٌ
من ال��زوار العرب واألجانب بسبب تفيش الوباء ،أخربين
مهسا بأنه سيزور بالنيابة عنهم مجيعا وقاهلا وهو حياول إخفاء
َعربته( :أزور نيابة عن أهل البحرين وأهل أيران وأهل لبنان
واهل الكويت وكل واحد ما كدر جيي  )..ثم انفجر باكيا
وهو يسجل أمجل موقف والئي عابر لكل احلدود املصطنعة.
مسن آخر كان يقف عىل إح��دى ضفتي هنر العشق
رج� ٌ�ل
ٌ
بالقرب من الفتة كبرية تضم صورا لشهداء الفتوى وهو
ينادي بصوت ضعيف طغت عليه أصوات مكربات الصوت:
(ال تنسوهم بالزيارة ،لو ما ذوله ما بقت زيارة) ..أي معروف
هذا الذي مل يتنكر له هذا الرجل املسن ،وأي دماء هذه؟.
زائر آخر ،كان يلتقط الصور لألطفال وهم خيدمون مع آبائهم
يف املواكب ،سأل ُته :كم صورة التقطت؟ قال :الكثري ،وكلها
لألطفال ،قلت له وملاذا األطفال فقط؟ أجاب بيشء من احلزن
واحلامسة( :يا أخي عجيب أمرهم ،وعندما أحتاج للبكاء
والتوجه واتذكر مصيبة احلسني عليه السالم أتفرج عىل هاي
الصور ..ماكو عىل وجه األرض طفولة حتمل عقيدة مثل
عجزت عن إكامل ما تبقى من أسئلة ،فقد أجاب
طفولتهم).
ُ
عنها مجيعا ،ودع ُته وهو مشغول بتصوير طفل آخر.
أكملت مسريي باجتاه موكب آخر ،التقط من أمام واجهته
صورا جديد ملشاهد ال مثيل هلا ،وصوت قصيدة حسينية
يرافقني وهو يردد( :يميش شعب حسني هبيبه وحزامه براية
عباس)..
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ولــد ال�شيــد جا�شم بــن ال�شيد عبــد بن ال�شيــد عبا�س
العرداوي (رحمه اهلل) ،يف حمافظة النجف االأ�شرف
وبناحية احلرية (ال�شليجية)� ،شنة (1947م) لينهل
من مدينة اأمري املوؤمنــني (عليه ال�شالم) رحيق الوالء
قراءها اخلطابة والنعي وهو بعمر
العلوي ويتعلم من ّ
وليكتب
�شغري ،وليكون علما من اأعالم املنرب احل�شيني،
َ
ا�شمــه بحــروف مــن ذهــب يف �شجل خــدم اأهــل البيت
(عليهــم ال�شــالم) ،اذ اأفنــى عمره ال�شريــف يف طريق
خدمتهــم ون�شــر فكرهــم على خمتلــف منابــر الدول،
فمــن منّا مل يبق يف ذاكرته ذلك ال�شوت ال�شجي الذي
ينعى اأهل البيت (عليهم �شلوات اهلل) فياأ�شر النفو�س
الت ّواقة ،حيث ال يتمالك االن�شان نف�شه اإال اأن يتفاعل
معه باحلزن واالأ�شى ملا ي�شيف �شوته ال�شجي من االأمل
واللوعــة اإ�شافــة ملا متثله م�شائب اأهــل البيت (عليهم
ال�شالم) بحد ذاتها من فجيعة.

وداع ًا ناعي قلوب العاشقين..

من الرثى اىل الرثيا
االأحرار /خالد الرثواين
ويف حوار صحفي سابق للسيد جاسم الطويرجاوي (رمحه
اهلل) روى سبب تسميته بالطويرجاوي ،اذ يقول« :يف الواقع
أنا كنت قد عقدت جملسا يف كربالء حتت قبة اإلمام احلسني
(عليه السالم) منذ عام 1962م وحتى عام 1980م وكنت
يف البداية أقرأ يف قضاء طويريج قبل أن آيت إىل هذا املجلس يف
كربالء فعندما أصل كانوا يقولون وصل الطويرجاوي وقد
سار هذا االسم ع ّ
يل».
ودرس الطويرجاوي يف النجف األرشف الدراستني
األكاديمية واحلوزوية مع ًا؛ ولكن املنرب احلسيني مل يرتك له
جمال ألكامل دراسته األكاديمية ،فقد وصل إىل املتوسطة،
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أما يف الدراسة احلوزوية فقد درس يف النجف األرشف
املقدمات ،وكان من أبرز أساتذته الشيخ عز الدين اجلزائري
القوام ومدرسة
والشيخ طه البرصي حيث كان يف مدرسة ّ
اجلزائري.
وتعرض املرحوم الطويرجاوي للمضايقات من أجهزة
حزب البعث الدكتاتوري ،حتى إضطر للخروج من العراق
عام 1980م يف شهر ترشين األول بعد تدهور األوضاع
يف تلك الفرتة من إعدامات واعتقاالت وذهب إىل دولة
الكويت ،واستمرت أجهزة البعث الظاملة يف مالحقة عائلة
املرحوم الطويرجاوي حتى قاموا بإعدام ولده قحطان سنة

 1982ومل تقف عائلته عىل قربه حلد اآلن.
وقرأ السيد الطويرجاوي (رمحه اهلل) اخلطب احلسينية يف
سوريا ولبنان والسعودية والكويت والبحرين وقطر وإيران
وبريطانيا وكان تفاعل اجلمهور كبري ًا معه أينام يقرأ ،لك ّنه
كان يقول« :ال يشفي قلبي وغلييل إال اجلمهور العراقي
فهنا يبكون بحرقة ولوعة ،مؤكدا انه مل اجد أكثر منهم تعلق ًا
باحلسني (عليه السالم)».
وذكر املرحوم عن جمالسه« :لكل جملس حالة معينة وحسب
أس��ري املحارضة فأنا ال ّأح��رض أو أعد
تأثري باملجلس ّ
املحارضة مسبق ًا أو اكتبها ،واشعر بأين لو فعلت ذلك بأهنا
ستكون غري مؤثرة وكام قال يل أحد الفضالء إذا أردت أن
توصل الصوت الديني فعليك بالرثاء عىل احلسني وبالفعل
أجد أنه من خالل النعي والبكاء عىل احلسني كاف أن أصل
إىل قلوب الناس ومن ثم إرشادهم».
وروى السيد جاسم الطويرجاوي بداياته يف ارتقاء املنرب يف
لقاء صحفي سابق له بالقول« :كان عمري ( )10سنوات
وبدأت القراءة ،وكان الشيخ حسني جواد يقرأ عند خوايل
ُ
فطلبت منه أن يعلمني القراءة ،فقال يل :هل بإمكانك حفظ
الشعر؟ ،فقلت له نعم ،وحفظني أول بيت من الشعر وهو:
إن كان عندك عربة جترهيا فإنزل بأرض الطف كي نسقيها
حفظت هذه األبيات وطلب مني أن
واض��اف« :بالفعل
ُ
أقرءها مقدمة قبل جملسه ،وقرأهتا ،وأتذكر كانت عندي
خالة جتيد كثري ًا القراءة فلام سمعت قراءيت فرحت كثريا يب،
وبعدها بدأت أقرأ املقدمات لكثري من اخلطباء».
أول جملس للسيد الطويرجاوي يف النجف األرشف
وكان ّ
يف بداية الستينات من القرن املنرصم يف منطقة خان املخرض
عند قرب السيد (أبو عربيد) ،وقبلها القراءة يف املشخاب
والكوفة.

وكانت للمرحوم الطويرجاوي عالقة طيبة مع أغلب
اخلطباء السابقني ،قال عنها« :التقيهم دائ ًام يف أيام املواسم،
وخصوص ًا الشيخ أمحد الوائيل (رمحه اهلل) فهو مقرب إىل
قلبي جد ًا بسبب علميته وطرحه اجلميل وكنت أقول له يا
حبذا لو تكثر الرثاء عىل احلسني (عليه السالم) ،فكان يقول:
ليس يل (مهجة) ،وكذلك اخلطيب السيد جواد شرب وهو
من اخلطباء املرموقني ،والشيخ عبد الزهراء الكعبي فهو
من اخلطباء الطيبني والشجعان وأتذكر أنه يف سنة 1970
ذهبت معه إىل البحرين لقراءة املجالس هناك وأثناء جلوسنا
يف الطائرة طلب مني أحد رجال األمن النزول من الطائرة
والتوجه إىل غرفة أمن املطار وأبى أن يسافر ،وقال حينها:
«أن��زل معك وما يصيبك يصيبني» ،وبالفعل نزل معي
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وذهبنا إىل غرفة أمن املطار ،ولكن كانت حاله اشتباه
ورجعنا وسافرنا مع ًا إىل البحرين ،وأتذكر اخلطيب
الشيخ حممد عيل اليعقويب الذي كنت أقرء مقدمة له
وكان يوصيني دائ ًام ومن مجلة وصاياه قال« :إذا أردت
أن تنجح يف خدمة احلسني (عليه السالم) فيجب أن
تبتعد عن األنانية وأن تكون صاحب تقوى».
يضج بحب العراق
وكان للمرحوم الطويرجاوي ٌ
قلب ُّ
ويف معرض حديثه عن األوضاع يف البالد يقول :نحتاج
إىل توجه صادق إىل اهلل تعاىل لكي نتخلص مما نحن فيه،
وإذا توحدت جهودنا وعدنا يد واح��دة وهنجنا هنج
احلسني ،فبهذا وحده خيلص العراق مما هو فيه ،ونسأل
من اهلل تعاىل أن خيلص العراق ،وإنا ال أعرف السياسة
ولكني أفهم سياسة أهل البيت (عليهم السالم) هم
يقولون أصبحوا يد ًا واحدة تنترصون.
وحصلت للخطيب املرحوم كرامات كثرية جد ًا ،وأكد
أنه شاهد كرامات حصلت ألناس آخرين قال عنها:
«ليس عجب ًا ألهل بيت الرمحة (عليه السالم) إىل هذه
الكرامات التي حصلت معي ظهرت يل وأنا يف الكويت
ندبة حتت اذين وذهبت إىل أحد األطباء هناك وقال يل
جيب أن ترفعها ويف سنة  1998ك��ربت ه��ذه الندبة
بشكل كبري شعرت باخلوف منها وذهبت إىل دكتور يف
إيران وقال يل خطرة جد ًا وحتى يف حالة رفعها ستصاب
بالشلل فرجعت إىل الكويت إلجراء العملية هناك بعد
التوكل عىل اهلل والدعاء بأهل بيت الرمحة (عليهم
السالم) وكان يل أحد األصدقاء ذاهب إىل احلج فطلبت
ّ
(صىل اهلل عليه
منه الدعاء عند الكعبة وقرب الرسول
وآل��ه) ،وأجريت هذه العملية وقد تكللت بالنجاح،
ويف ليلة إجراء العملية هاتفني صديقي الذي ذهب إىل
احلج ودعا يل ،وحدثني بأنه قد رأى يف الرؤيا بأن أمري
املؤمنني (عليه السالم) قال« :قل للسيد جاسم بأنا قد
شفعنا له ،وأنا كنت قد رأيت يف ليلة العملية بأين واقف
عىل باب أمري املؤمنني (سالم اهلل عليه) وهي مغلقة،

فقلت يا كاشف الكرب عن وجه ابن عمه رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) اكشف كريب فانفتحت يل الباب
ودخلت وأديت الزيارة» ،وبعد العملية تعجب الدكتور
الذي أجرى يل العملية وكان مسيحي وقال يل لقد كانت
العملية خطرة جد ًا وكنا نعتقد بأنك ستصاب بخمسة
أم��ور بعد العملية أوهل��ا الشلل ولكن ال نعرف ماذا
حصل فتيقنت بأهنا كانت بفضل اهلل وبركة أهل البيت
(عليهم السالم)».
تويف (رمحه اهلل) األحد املايض املوافق ()2020/10/11
عن عمر ( 73ع��ام � ًا) يف املستشفى األم��ريي بدولة
الكويت إثر مرض عضال ودف��ن ج��وار أيب عبد اهلل
احلسني (عليه السالم)...
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حد يقة ا لكــــتب

المستبصر مروان خليفات
ُ
يستشرف مستقبل الدعوة االسالمية
لم تنطلق الدعوة النبوية حتى انطلقت
معها محاوالت النبي( صلى اهلل عليه وآله
وسلم) في ضمان إلقائها إلى يوم الدين،
أي إن االنجاز العلمي الذي حققه النبي في
دعوته يدعوه إلى ضمان سالمته واالبقاء
عليه دون تغيير أو تحريف ،ومن حق صاحب
الدعوة أن يكون حريص ًا على سالمتها من أن
تتقاذفها األهواء أو تؤدي بها التنافسات
إلى حيث تطيح بها دون ديمومتها
واستمرارها وال يمكن ألطروحة االصالح أن
تقتصر على حاضره دون معالجة مستقبلها
فان دليل النجاح ألي إنجاز هو استمرارية
التواصل بين حاضره الموجود ومستقبله
المنظور.

االأحرار /ح�شني ن�شر
ذك��ر امل��ؤل��ف م���روان خليفات يف مقدمة الكتاب،أن
دراسة السرية النبوية والتخطيط اإلهلي للمستقبل يفتح
للمسلم آفاقا كثرية يتعرف من خالهلا عىل عظمة هذا
الدين الساموي ،إننا نرى بعض الفالسفة والعلامء حني

هو دواء ألمراض البرش ،قد أعده خالق الكون احلكيم
وبلغه رسوله الكريم ،ومن املخجل أن يتخيل شخص
ينتمي هلذا الدين العيب والنقص فيه أو يعتقده وإن مل
يرصح بذلك ،وحتدث املؤلف يف النظرية االوىل ،وهي

سبل البقاء واالنتشار والدوام ،واإلسالم العظيم الذي

مجعه النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) يف كتاب خاص

يبتكرون نظرية فإهنم يقدّ موهنا للبرشية بعد النظر فيها
مرات وم��رات لئال يكون فيها خلل ما ،ويسعون ألن
خترج يف أمجل صياغة وأحسن أسلوب ،ويوفرون هلا
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السنة،
متثل رأي رشحية كبرية من املسلمني وهم أهل ُ
أشاعرة وسلفية ،موقف النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
من القرآن الكريم انه دستور اهلل ومعجزة نبيه اخلالدة فهل

ليحفظه من الضياع؟ أن الناظر يف كتب احلديث

الصحابة؟ فالصحابة أموات وال يمكن القول إنه كان

البعض حيفظ ما نزل منه ،وكان آخرون يكتبون بعض
سوره يف الصحف ،وال تذكر املصادر أن النبي(صىل
اهلل عليه وآله وسلم) اختذ موقف ًا حاس ًام بشأن القرآن

دليل عىل هذا وهو يؤدي اىل ضياع القرآن واندراس
آياته وقد وجدنا (عبد اهلل بن مسعود) ينكر املعوذتني

يرى أن النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) أوكل أمر
القرآن الكريم إىل حفظ الصحابة ومجعهم له ،فقد كان

فقام بجمعه حسب ترتيب نزوله يف كتاب خاص،
وهناك قسم من العلامء يذهب إىل أن القرآن مجع عىل
عهد الرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ،منهم
الزرقاين ،والزركويش ،والباقالين وغريهم ،اال أن هذا
القول يصطدم بروايات مجع القرآن يف ِ
عهد أيب بكر ...

وقال ابن جزي (وك��ان القرآن عىل عهد رسول اهلل
متفرق ًا يف الصحف ويف صدور الرجال ،وهذه الرواية
و رواي��ات أخرى تدعي أن القرآن قد كتب بشهادة
شاهدين ،وهذا اكرب رضبة للقرآن الكريم ،ومعنى
ذلك أن القرآن أخبار آحاد ،وان هذه النظرية يضع
حوهلا جمموعة أسئلة واشكاالت فالنبي (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) مبعوث للعاملني واالسالم هو خاتم
االديان وظهوره عىل باقي األديان أمر حتمي ال مفر
س��ل َر ُسو َل ُه بِ ْ ُ
﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َ َ
اهلدَ ى
منه ،وقال تعاىلُ :
�ن ْ َ
احلقِّ لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َىل الدِّ ِ
َو ِدي� ِ
ين ُك ِّل ِه )..والقرآن باق

إىل يوم القيامة فهو أبدي ولكل الناس فكيف يرتك
النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) معجزته اخلالدة يف

صدور صحابته ويف العسب واللخاف؟ أن الصحابة
راحلون ّ
عام قريب وستأيت األجال ترتى وترتى فأين
ستجد معجزة النبي (ص��ىل اهلل عليه وآل��ه وسلم)
لتؤمن به ولتعمل بقرآنه؟ هل يبحثون عنه يف صدور

يف ذهن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) أن يقوم كل
جيل بنقل القرين عن اجليل الذي سبقه مشافهة إذ ال

من القرآن ،وتناول مروان خليفات يف النظرية الثانية
بدء نزول القرآن الكريم رشع النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) بتدوينه ،حيث كان يميل االيات النازلة عىل
االمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) فيكتبها بخطه:
قال االمام عيل ( عليه السالم) يف هذا الشأن( :فام نزلت

عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم آية من القرآن
اال أقرأنيها وأمالها عيل فكتبتها بخطي) واستمرت
عملية مجع القرآن يف السطور حتى آخر آية نزلت عىل
النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ،وبتدوين آخر آية
كان القرآن جمموع ًا يف كتاب واحد ،وقد كان الصحابة
يدونون بعض السور ولك ّنه كان تدوين ًا ناقص ًا مقارنة
ّ
هبذا التدوين ،وأن النبي (صىل اهلل عليه آله وسلم) يف
قيامه هبذا العمل يكون قد وضع أول الضامنات حلفظ
دعوته من الضياع والنسيان.
النتيجة :إن اهلل مل يقبض نبيه (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
واتم النعمة وذلك بجعل
حتى أكمل عىل يديه الدين ّ
آل البيت (عليهم السالم) خلفاء للنبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) يف القيادة والتبيلغ فكام خيتار اهلل االنبياء
كذلك خيتار أوصياءهم وكام حيتاج الناس للنبي (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) حيتاجون لإلمام ،وال يعقل أن
يرتك رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) دينه دون

مرجع يبينه للناس.
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ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

ُ
نفس المصطفى “صلى الله عليه وآله”
عبد األمير جاووش

ـــــدح
مبـ
ـــــــــــــدح احلــــ�ــــشـــــــــــــــــــــــــــــني اأنــــــــــــــا ا�ــــــشـ ُ
ِ
تــــفــــيــــ�ــــس الـــــــكـــــــراهـــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــلـــبـــه
طـــــــــمـ
ــــــــوح اإلـــــــــــــــــــــــــــى املـــــــوبـــــــقـــــــات وانْ
ً
فــــــقــــــل لــــلـــــــــــــــــــــــــــــذي يــــــــدّ عــــــــي مــــطــــمــــحــــا ً
ــــــري الـــــهـــــدى
فـــــمـــــهـــــمـــــا يــــكـــــــــــــــــــن عـــــــبـــــــقـ ّ
فــــنــــفــــ�ــــس اإذا نـــفـــــــــــ�ـــشـــهـــا املـــ�ـــشـــطـــفـــى
ٌ
ـــــم الـــــنـــــا�ـــــس اأنْ يـــ�ـــشـــجـــدوا
وهــــــــــل عــــــلـ ّ
ــــــم الــــــنــــــا�ــــــس ديـــنـــهـــم
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــلـ ّ
�ــــــــشــــــــمــــــــريي ميــــــــيــــــــل اإىل �ــــشــــرعــــة
ــــب الــــــــــربايــــــــــا كـــلـــهـــم
وقــــــلــــــبــــــي بـــــحـــــــــــــــــــ ّ
ــــــــــــري الـــــــــدهـــــــــر لـــــــــــــــــــــــي كــــيــــده
ومـــــــــــــا غـ
ّ
وتــــــــــنــــــــــزع نــــفــــ�ــــشــــــــــــــــــــــــي اإىل فـــــطـــــرة
وعــــــلــــــلــــــت نــــفــــ�ــــشـــــــــــــــــــي بــــــــهــــــــذا الـــــرجـــــا
واإنــــــ�ــــــشــــــــــــــــــــان هـــــــــــذا الــــــــــــــــورى نـــــكـــــتـــــة ً
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ـــح
فــــــــــدع ْ مـــــــــــــــــن يـــــــلـــــــوم وال ُ يــــفــــ�ــــشـ ُ
يــــكــــبــــح
جـــــــــمـ ٌ
ُ
ــــــــوح مـــــــــــــــــــــــن الــــــ�ـ ّـــــشــــــر ال ُ
ــح
تـــــــوهـــــــ ّمـــــــتَ مـــــــــن كـــــــذبـــــــه ال يـــنـــ�ـــشـ ُ
يـــطـــمـــح
دع ِ الــــــــديــــــــن يـــــــرجـــــــو ملـــــــــــا
ُ
ـــح
بــــــغــــــري احلــــ�ــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ال يــــنــــجـ ُ
ــــح ؟
هــــــــل الـــــــديـــــــن مــــــــن دونـــــــهـــــــا يـــــ�ـــــشـــــلـ ُ
ــــح
�ـــــشـــــــــــــــــــــــوى مــــــــــن لــــــــــه كــــــــربــــــــال مـــــذبـ ُ
ـــــرحــــــوا
اأ غـــــــــري الــــــــــهــــــــــداة مبـــــــــــــــــــــــا �ــــــشـ ّ
مــــربــــح
حــــــــــب اأهــــــــــــــــــــــــل الـــــتـــــقـــــى
بـــــهـــــا
ُ
ّ
ــح
يـــــــتـــــــوب عـــــــــــــن الــــــــذنــــــــب اأو يـــ�ـــشـــفـ ُ
ّ
يـــقـــبـــح
ــــــــــف عــــنـــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــذي
وال كـ
ُ
ــــــح
كـــــــــــــاأنّ الـــــغـــــبـــــاء بـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اأو�ـــــــشـ ُ
ــح
فـــمـــــــــــــــــــــــــــــــا �ــــــشــــــاق يـ
ٌ
ــــــــــوم غـــــــــدا ً يـــفـــتـ ُ
ــرح
عــــجــــيــــبــــا ً يـــــــراهـــــــا الــــــــــــذي يـــ�ـــشـــــــــــــــــ ُ

ٌ ُ ُ
َ
ّ
ان الدموع شموع تذاب بكربالئك
العمر اليك ،ويل قلب يتيم
حلم ،يحملني الآخر
ِ
�شيدي ،يل ٌ
يعرف �شواك ..والــدم الــذي ي�شري ّ
ُ
روح
ال
يف ،فيه بكل ٍ
َ
لوعة ع�شق ومــزار .حني ا ُ
با�شمك ،واأطــوف حولك..
ألثغ
وتق�س يل
وت�شبح روحي ت�شبه قلب البحر تدور حويل
ّ
اأية الع�شق ،فكلما توغلت اأكرث ،كلما تلغزْ ُت اأعمق؛ اأ�شيع
قبل اأن اأ�شل .واأدخل يف وهم جديد اأكرث ياأ�شا ً ،وبيا�ش ًا،
أ�شتنجدُ َ
بتو�شل اأَ ِ�شيف*
بك مهموم ًا ،جريح ًا
ٍ
وفطر ًة .ا ِ
ّ
ُ
متقطع وجزع،
ال
يتعاطف معه اأحــدٌ �شواك ،وبعد بكاءٍ
أمللم اأوجاعي بكفّي
وارم خطاي ..وا ُ
�شرعان ما انْطفئ مَّ ْ
واأدخل جنتك ،فين�شب مَّ
يف لهاث ُي�شابق الت�شرعات ،فاأتيقن
ترتد
ان ال�شماء كلها حتت قبتك :اأهي الب�شر لروؤيتك
ُّ
الروحي.
مرايا ّ
ال�شداأ ُّ
للقلب اأن ي�شتك َ
ني عند جدثك .وبوحي املو�شول
أنى ِ
�شيدي ،ا ّ
َ
يفي�س فيك �شيل روحي ..وما يدو ُر
يزداد توغ ًال ..ع�شى اأن
َ
امل�شافات ال اأزر ُع
و�شي
فيك يل من
ِ
ٍ
مطلب ،فل�شت اأول من َ
علي؛ اإزاء ت�شرعاتي .ال
النو َر ..وينتظر ان ُّ
متد من في�شك مَّ

حيدرعاشور

حزن يحتويني وال جزع ،غري ما تركته من ماآثر على ار�س
بيت من العذاب جت ّمروا..
دم ي�شبه اجلمر واآل ٍ
الفراتٍ ..
فما زالت الدمو َع �شموع ًا ُتذاب عند اأبواب كربالء ..ومن
االم ال�شرب تخلدت تاج ًا ي�شلح لراأ�س كل من عرف حقك..
�شر
ورايــة اأزلية تخفق فوق الرايات ،وبقيت يا �شيديُّ ،
اهلل اأن ميوت املرء من اأجل اهلل بفخر ..وزائروك ما زالوا
يقت�شمونَ ال�شوء يف ال�شراء وال�شراء ،يهاجرون كالطيور
اليك ..كلما عال نورك ،يقيمون فر�ش ًا يف ال�شوق للمنتظر
القائم؛ فوحده �ش ُيقيم َ
عر�س ال�شوء.
�شيدي ،ازح عني وهما يتل ّب�س اأعماقي ،فاأنا ارتوي اأملا..
والقي بكل احرتاقاتي عند مقد�شك ،وابحر يف االماين
حد اجلنون ..واأ�شاأل نف�شي متو�ش ًال بك  :هل تراين..؟
ولو ملرة!؟ ..فروحي ت�شهل يف �شريحك ،فاأ�شبح يف حلمي
ان اأكــون خادمك ..فت�شيق بي االر�ــس وحتتويني �شماء
العمر اليك.
عتبتك ..هو ذا حلمي الوحيد يحملني الآخر
ِ
بتو�شل اأَ ِ�شيف  :تو�شل كثري الندم ..حزين
•
ٍ
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ف���������������������������ازَ ال�����������م�����������وال�����������ي

ـــــــــــر
بــــــــــــــــــني حـــــــــــــــلـــــــــــــــو بــــــــــــــــــني مـ
ّ
اإنـــــــــــــــهـــــــــــــــا الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا فــــــــنــــــــاء
اإنـــــــــــــــهـــــــــــــــا الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا فــــــــنــــــــاء
حــــــــــالــــــــــهــــــــــا مــــــــــثــــــــــل الــــــــــــريــــــــــــاح
فــــــــــــــــــاز قـــــــــــــــل فــــــيــــــهــــــا املـــــــــــــــوايل
دون

تـــــــــــقـــــــــــوى

دون

�ــــــــشــــــــكــــــــر

نـــــــــحـــــــــمـــــــــد
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�ـــــــشـــــــعـــــــادة
زيـــــــــــــــــــادة

املــــــــ ّيــــــــ�ــــــــشــــــــر

علي جوده الرفاعي

ــــــــــر
عـــــــــــمـــــــــــرنـــــــــــا الــــــــــــــــفــــــــــــــــاين ميـ ْ
ــــــــرب
لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــو�ـــــــــــس تـــــــــخـــــــــتـ ْ
ــــــر
مـــــــ�ـــــــشـــــــتـــــــحـــــــيـــــــل تـــــــ�ـــــــشـــــــتـــــــمـ ْ
يــــــ�ــــــشــــــتــــــقــــــر
حــــــــــالــــــــــهــــــــــا لـــــــــــــــن
ْ
الــــــعــــــمــــــر
بـــــــالـــــــتـــــــقـــــــى يــــــقــــــ�ــــــشــــــي
ْ
ــــــــر
دونـــــــــــــــهـــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان الـــــــــفـــــــــقـ ْ
نـــــــــعـــــــــمـــــــــة

دام

ـــــــر
الــــــــ�ــــــــشــــــــكـ ْ

ــــــر
وعــــــــــــــــــــــده يــــــــنــــــــهــــــــي الـــــــعـــــــ�ـــــــشـ ْ

ّ َ
َ
ُّ
ك؟
كيف نجا كل من تعلق
بثياب ِ
ِ

علي ال�شاهر

َ
املدينة ُ�ش ْمر ًة
تقرتح غ َري
أم�س رهْ نَ و�شاد ِة االأيا ِم ..ال
الليلكي ود ْع
ِزاج
ل ّو ٍن
به منْ
لبنيك وا�شتنطقْ خما ِئ َلها مبا َر ُحبتْ ِ
ِ
َ
َ
نحيب اال ِ
ْ
ِّ
�شباح َك بامل ِ
ٌ
ية ُمتح ّلق َ
النوار�س وهي ُتلقي
كربياء� ..شرتى
ني ويف جنو ِن َك
مهب �شيا ِئها� ..شرتى باأ ّن َك
ني
ِ�ش ْب ٍ
عا�شق حدمَّ احلن ِ
َ
�شماءها ..و ُابذ ْر عيو َن َك يف ِّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
املدينة وهي تغفو
وتذوق ُحمر َة خدِّ ها املتو ّر ِد ..ا ْأعني
فرح اإليها..
أمنيات ق�شيد ًة
فوق بح ِر اال ِ
َ
بليغ باملعاين� ..شتط ُري من ٍ
بح ٍ
ع�شماء عنْ ُ�ش ٍ
َ
َ
رابية الكال ِم� ..ش َت َ
ُ
َ
مذ �شا َر ُّ
الكون ُ
الف�شولْ ..
كربالء..
يهتف
كل
املدينة اأ ُّم اأرواح
�شنابل االأحال ِم ..هذي
يديك
نجب من
فوق
ِ
قيك من ُح ٍ
ِ
ِ
زن و ُت ُ
ُ
ُ
ي�شمخ باحلري ِر..
والعطر
ُ

ُ
ٌ
أ�ــــــشــــــرحــــــة
مــــــواقــــــيــــــت وا
وكـــــــــربـــــــــالء
ُ
اأ ُّم الـــــقـــــنـــــاديـــــلِ مــــ�ــــشــــكـ ٌ
رب ٌة
ـــاة وحمــــــــــ َ
ــــد حــ� َــشــنــتْ
ــات ُمـــــذْ كـــانـــتْ وقـ ْ
اأ�ـــشـــهـــى املـــديـــنـ ِ
حمـــــ ّمـــــلـ َ
ــم
ــــــس الـــــعـــــمـ ِ
ــــني بـــــــاآ�ـ ِ
ــــر تـــطـــحـــنـــ ُهـ ْ
ـــر اأجنـــيـــ ُلـــهـــا
احلـــــــــقُّ قــــــراآ ُنــــــهــــــا والــــنــــ�ــــشـ ُ

عـــــن اأ�ـــــشـــــرا ِرهـــــا ُ
لــغــة
ــح
ْ
مــــا لـــيـــ�ـ َــس ُتـــفـــ�ـِــشـ ُ
ـــــــــاء والــــ�ـ ِـــشــــفـ ُ
ـــة
مـــــــــاذا يــــــــــــد ّونُ عـــنـــهـــا املـ
ُ
ـــــرعــــــوا واأتــــــــــوا
خلــــــــ ِ
ري ا ٍآل عـــلـــيـــهـــا �ـ ُـــــشـ ّ
�ـــشـــنـــابـ ُ
ــك اخلــــيــــلِ مــــا خــــافــــوا وال �ـ َــشـــ َكـــتـــوا
ـــــرهــــــا ِعـــظـ ُ
ــة
ـــر عــــنــــوا ُنــــهــــا يف ِذكـ ِ
والــــفــــجـ ُ

بحر َ
ال�شم�س ..تذ ّك ْر اأنمَّ ِظ َ
ُ
ُ
وا َ
وهناءها ح َ
الروح
بك
عي�شها
الل املعنى
بوجه
لتلقيه
حتمل ظلمَّ َك
أنت
ت�شيخ من ِ
دون اأ�شما ِئها ..تذ ّك ْر� ..شف َو ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
َ
ني ُت ُ
اللحظات ِح ْل َك ًة ..تذ ّك ْر عذارى ب�شاتي ِنها وف�شاتي َنها اخل�شر كيف
بعيد ًا عنها تطح ُن َك
الدروب وت�شت ُل َك موعد ًا مو ّؤج ًال على اأكتا ِفها يف اأ�شدِّ
ِ
ُ
َ
تتدىل على را َ
ْ
ال�شوق اإليها وان ْ
ّ
دانية منْ بخو ٍر و�شمو ْع ..تذ ّك ْر ْ
كانتْ
البهجة يف درو ِبها وحلّقْ يف ِرحا ِبها مثل طائرا ِت َك
رث
جذو َة
أ�شك قطوف ًا
ِ
َ
أ�شدق اأنبا ِئها ونحنُ ا ُ
عينيك بعينيها وجتري ف ِرح ًا ب َ
احلب ا ُ
الورق ّي ِة يوم َ
أجمل اأبنا ِئها..
كنت �شغري ًا ُتغ ِر ُق
رت ِف ن�شيمِها ..تذ ّكر ..اأنّ
مَّ

ُ
ــــــــرت نــــــحــــــ َو �ــــشــــمــــا ِئــــهــــا بــــذنــــوبــــي
اأبـــــــــحـ
َ
ُ
ـــــرح عــنــدَ هــا
ــــــــرط الـــ�ـــشـــمـــ�ـ ِــس ميـ ُ
اأبــــ�ــــشــــرت ِقـ ْ
ُ
الــعــ�ــشــق هـــل يل
فـــر�ـــس
و�ـــشـــاألـــ ُتـــهـــا قـــد حـــــانَ
ِ

َ
فـــــــــــزال �ـــشـــحـــوبـــي
وقـــــــــــــــرا ُأت ُحـــــ ْمـــــر َتـــــهـــــا
َ
ــــــروب
ــــــــرب غـ
ــــــــوف قـ
فـــغـــ�ـــشـــ�ـــشـــتُ طـــــــريف خـ
ِ
ِ
ـــــــرط نــــحــــيــــبــــي؟
ــــــك مــــــعــــــجــــــز ًة لــــــــفـ
ِ
مـــــــنـ ِ

واخلبائثَ ..
ْ
ْ
عليك
كيف
احلزن
العظيمة ..اأيتها املربوء ُة من
الكربالء
و�شاأل ُتها اأيتها
ِ
ي�شطع ال ّبلو ُر َ
احلب وقف ًا ِ
قرب ِ�شفا ِف َك ..كيف ا َ
ُ
أ�شبح ُّ
ُ
ٌ
َ
ُ
ُ
العذ ْبَ ..
كيف جنا ُّ
الرجاء ...يقتلهُ
املثقالت
واملدينات
كل من تع ّل َق بثيا ِب ِك؟
�شراب
بلون
والعمر
عندك مل ّون ًا ِ
ٌ
حييه بانهما ِر ِك ِ
قاحل ف ُت ِ
ُ
ْ
ً
َ
وتراتيل ِخ ْ�ش ْ
باالأ�شى ك ّلما ر ّد ْ
بة.
هرولت نحوها قيثار ًة
م�شتغيثة
غناء ِك
ِ
دت َ
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روح الشهيد السعيد (الشيخ علي خالد الركابي)
الى ِ

والتحقَ بربهِ شهيد ًا

حيدر عاشور
األبيض ،ولد في  -ذي قار -ونضج في النجف .كان يروح ويغدو منهمك ًا يحمل على صدرهِ
الحلم
كرفيفِ
ِ
ِ
أمال ،فجمع حياته في حوزة ،وضجّت روحه بطقس النور ..فرأى نفسه؛ فحدّد وجهته ..فنزع خرقة المعصية
َ
ونزل الى مدارس المعرفة ،وارتوى من ماء الكلمات ،واستطعم ثمار الحكمة .فأصبح للمرجعية مختار ًا
سميعا؛ وتج ّلى مطاع ًا ومطيعا ،واستقرّ عند تاللِها وفي قلبهِ علومُها ،يفتشُ في كتب األئمة متسائ ً
ال،
أهناكَ في حب -علي المرتضى والحسنين -شيء لم يع ِرف..
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ِ
وعلوم مل يعثر عليها أحد..؟ِ ،
عزائه املنفرد ،يبحث
غطس يف
عن ثغرة ضوء تسمح له بالدخول اىل عاملهم ،فام وجد طريقا
أصدق من الشهادة يف الوصول اليهم ! .بالشهادة ُيقبِل عليهم
من أقرص طرق التائهني .قناعة وعهد ارتسام كوشم عىل قلبه،
وكأنه ُن ِقش بأصابع املالئكة .ألفى نفسه مسحور ًا إزاء مشهد
القناعة املطلقة بالشهادة ،وهو جيلس عىل سجادة صالته وأذان
الفجر قد أعلن وقت الصباح .مهس مع نفسه بارتياح روحي
رسية حتسسها يف رأسه،
وكأنه ّ
يبرص يف حقيقة ،ويرى بعني ثالثة ّ
ويف قوهتا الغيبية ما يكشف ُ
الغطاء ان رؤية إمامه احلسني(عليه
ِ
ً
السالم) مالزم ًا للموت مرضجا بدمه ..كربت مهسته لتكون
صوت ًا:
يا حمىل الشهادة يف سبيل اهلل كي أحظى برؤية اإلمام احلسني(عليه السالم).
رس الشهادة ،وبدأ يستعد ألي طارئ ،وكان
اآلن صار يشغله ّ
ينتظر موته بعينني ال ّ
يرف هلام جفن .مل يعد خياف املوت فقد
ُب ّرش بالشهادة ّ
عام قريب ،أصبحت غاية أمنيته يف احلياة.
قبل تلك الليايل واأليام مل تكن حياته سوى البحث الدائب
عن رس حب اهلل ومالئكته لالئمة األطهار الذين اختارهم
وانتجبهم من دون البرش .وملّ��ا ادرك املنى  ،وفهم املعنى
واستوعب الشعاع اإلهل��ي يف روح��ه استيقظت فيه روح
ِ
وعطرها والبحث عنها بالقول الصادق وجماهبة
الشهادة

لكن يقينه بالرؤيا كان حاس ًام وموته شهيد ًا البد منه بإذن اهلل..
لب احلوزة العلمية
فجاء صوت النداء للجهاد الكفائي من ّ
قريب ًا من معشوقه .نطق بحامس املؤمن –لبيك يا حسني.-
نطقها بانفعال ولفرط تأ ّثره انخفض صوته وانكرس صداه
ِ
داخله يسترصخه
وبكى شوقا للقاء ...لكن صوت الرجولة يف
أن يكون من أوائل الشيوخ احلوزوية امللبية لنداء سيدها.
فالتحق فور ًا بركب كتائب اإلمام عيل (عليه السالم) القتالية،
خاض معها أعنف املعارك .كان يف منتهى كل معركة ّ
يصيل
صالة الشكر ويدعو اهلل ان يرزقه الشهادة ،وبنفس الوقت
يبتسم برسور الشيوخ ملّا يراه من (داعش) من قذارة ووحشية
وجبن مطلق ،وه��م منهزمون تطاردهم لعنات ونظرات
األه��ايل واحلشد الشعبي ،ويدوسون أشياءهم املتخلفة..
والشيخ الركايب يقف عىل كل ما جرى بقوة رجل حوزوي
شجاع ،يشعر بأن نبوءته الصادقة تثري فيه سعادة من يمسك
بالشهادة من غري أن تالمس قلبه رجفة ّ
شك .فقد كان يعرف
قيمة نبوءته ومدى صدقها .ا ّ
ال ان دهشته كانت عظيمة عندما
استفاق من نومه بعد منتصف الليل ليتصل بوالده:
أيب هذا اليوم الثالث من عيد الفطر املبارك فنهاره سيكونيوم استشهادي ،فال تبكنِي وال حتزن ع ّ
يل سأكون لك وألمي
وأخ��ويت شفيع ًا عند اهلل ..فأنا سأكون يف صحبة احلسني
الوجيه..

ولع الشيخ الركابي بعزائهِ المنفرد ،يبحث عن ثغرة ضوء تسمح له بالدخول
الى عالم األئمة االطهار ،فما وجد طريقا أصدق من الشهادة
املفسدين وحماربة امللحدين ،ومن ت ّلوث بأنفاس اخلالئق
الباغني؛ املوالني وما هم بموالني .كان يعدّ ذلك سبب ًا متص ً
ال
بني األرض والسامء ،متمث ً
ال برجال احلوزة الذين جيمعون
علم اهلل ليكونوا يف األرض معلمني ل ُيحيوا النفوس امليتة،
ويعيدوا األنسان من ِح ِ
يونته ،ويثنوه عن نزواته وحيموه من
نفسه ا ّ
المارة بالسوء ،ويذيبوا جليد الزيف والتحريف الذي
نال أئمة أهل بيت النبوة -عليهم السالم .-سار الشيخ «عيل
الركايب» عىل هذا النهج كنجم يتألأل ما بني املجتمع واحلوزة،
ّ
ويتدىل من السامء ،يريد بوميضه الدافق اخرتاق ظلامت
يومض
الرسية بالشهادة .فكسب
احلياة وأوجاعها والوصول اىل أمنيته ّ
مكانة عظيمة ملا يملك من شعور نافذ البصرية وروح ًا إيامنية
مفعمة باألخالق .حتى اآلن مل يكن قد تب ّقى له سوى حتقيق ما
ّ
برش به بلقاء اإلمام مرضج ًا بالدماء .كان زمن يميض وحركة
احلياة تزحف نحو دقائقها األخرية تذوب كحبات السكر يف
بدنو النهاية..
املاء ّ
مؤذنة ّ

كان صباح يوم العيد ، 2014 / 7 / 4ملغوم ًا بالرصاص
واملفخخات عىل قاطع –بيجي -وسواتر الصدّ للحشد
الشعبي تقاوم مدّ (داعش) قذر ..فقد جاءوا كالغربان السود..
والشيخ الركايب كان بمنطقة البيوت الطينية -بتكريت -فبدأ
ُجيندل بشجاعة غربان املوت الداعيش األس��ود .الكثري من
الناس خيافون املوت فيهربون لكن من أمثال «الشيخ الركايب»
واستمر الصدّ والقتال العنيف ،ولكن كثرهتم
يعشقون املوت.
ّ
الكاثرة استطاعت ان حتارص الشيخ وجمموعته ..رفع راية أيب
الفضل العباس(عليه السالم) وعقدها أمام املجاهدين عىل ان
ال يرجع ا ّ
ال بإحدى احلسنيني ،إ ّما النرص أو الشهادة ..بذلك
ّ
لم
حطم قاعدة االنسحاب مع مخسة من املجاهدين .يف ُح ِ
ِ
اليقظة ،ال يف ُحلم املنام ..كان االنفجار الصاعق يأخذ مجيع
األرواح .فحلقت روحه مع األرواح صوب السامء ليبقى
جسده مخسة عرش يوم ًا يف العراء يبحث يف حدائق املقابر عن
وحيا شهيدا ..إهنا نبوءة االنتظار.
حياّ ..
رضيح ينتظر ميتا ّ
41
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التقـــــــــــــــارير

ً
ً
ّ
كيف حقق العراق إنجازا نادرا
لهزيمة جماعية ارهابية في ( )3سنوات فقط
الكاتب� :شمري خاتالين

مل يسبق ان كانت مجاعة ارهابية قد سيطرت عىل الكثري من
وعرضت السالم
االرايض – ثلث سوريا و  %40من العراقّ -
العاملي للخطر كام فعل ما يسمى بالدولة االسالمية يف العراق
وسوريا (داعش) يف منتصف العقد املايض ،وبدت املجموعة
فرت قوات االمن العراقية من املوصل
غري قابلة للسيطرة عندما ّ
يف يونيو  2014يف مواجهة هجوم كبري وسمحت لداعش
بالسيطرة عىل مساحات واسعة من العراق تنافس خصم تنظيم
الدولة االسالمية ،تنظيم القاعدة ،مقارنة مع التهديد باإلرهاب
العابر للحدود الذي شكلته املجموعة التي يقودها ابو بكر
البغدادي مع االستسالم ،األمر الذي دفع العراق الذي اهنكته
احلرب اىل ازمة جديدة واذهل حكومته اىل حد الصمت.
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يف خضم اهلالك العاملي والكآبة واملخاوف من اهلجامت االرهابية
يف مجيع انحاء العامل ،كان من الصعب ان نتخيل انه يف غضون
بضع سنوات فقط ،سيتم تدمري داعش عىل الصعيد االقليمي،
فأهنت القوات الديمقراطية السورية مطالبة املجموعة بأي
منطقة يف  23مارس  2019عندما سيطرت عىل باغوز آخر قرية
حتت سيطرهتا بعد اقل من عامني من سيطرة القوات العراقية
عىل آخر معقل لداعش يف احلوجية يف العراق يف  5اكتوبر .2017
وظلت طالبان ال تقهر يف افغانستان بينام ارتفعت وسقطت ما
يسمى بخالفة داعش ،التي امتدت من حلب (سوريا) اىل دياىل
(العراق) بينت عدم قدرة الواليات املتحدة عىل هزيمة طالبان
عىل الرغم من قوهتا العسكرية وتم اجبار واشنطن عىل توقيع

اتفاقية سالم مع اجلامعة االفغانية التي اعلنت حرب ًا من
 18عام ًا وخرجت من السلطة إليواء القاعدة يف اعقاب
هجامت  11سبتمرب.

كيف هزم العراق داعش يف ثالث سنوات فقط؟

لقد كنت حمظوظ ًا ألن لدي نظرة عىل جانب احلرب من
قتال العراق عندما زرت البالد يف عام  ،2016وبدأت
رحلتي عرب العراق كجزء من وفد اعالمي هندي يف مدينة
النجف اجلنوبية ،حيث زرعت بذور القتال العراق وحشد
القائد السيد عيل السيستاين البلد املحبط يف يونيو  2014من
مقره هناك والذي اصدر فتوى داعي ًا العراقيني القادرين عىل
مقاومة داعش من احد اقدس املزارات االسالمية يف العراق
حفزت الدعوة آالف املتطوعني ،الذين لعبوا دور ًا رئيسي ًا
يف إعطاء داعش درسا دموي ًا ،واعطت الفتوى للمقاومة
الرشعية التي تشتد احلاجة اليها يف غياب قيادة سياسية ذات
مصداقية.

 %80من الرجال يف سن القتال قد انضموا من املحافظات
الشيعية

لقد رأيت بنفيس الدعوة التطوعية التي اطلقها السيستاين
خالل لقاءاتنا مع املتطوعني وزياراهتم ملعسكرات القوة
التطوعية املناهضة لداعش ،كان ذلك الوقت الذي عانت
فيه ق��وات االم��ن العراقية من التجنيد وضعف الصورة
الفعال ،وأشار مركز
العامة ،بينام سعى احلشد اىل التجنيد ّ
(كارنيغي) للرشق االوس��ط يف نوفمرب  2015اىل ان
نجاحات العراق ترجع اىل حد كبري اىل فتوى السيستاين،
واستشهدت باتصاالت مطلعة يف بغداد لتقدير ان حوايل
 %80من الرجال يف سن القتال قد انضموا من املحافظات
الشيعية ،واعرتف املركز بالدور احلاسم الذي يقوم به احلشد
يف مقاومة داعش حتى عندما طعن يف « احتكار الدولة
للقوة» لعب املتطوعون دور ًا مه ًام يف استصالح مناطق مثل
الرمادي والسيطرة عىل طريق املوصل – الرقة الذي خنق
الشؤون املالية لداعش وعرقل صادراته من النفط.
شاهدنا االحتفال ببطولة املقاتلني املناهضني لداعش ،حيث
كانت صور االبطال الذين سقطوا مع تأبينات تنترش يف
الساحات العامة والطرق الرسيعة واالسواق واالرضحة،

من بني اجلوانب االكثر لفت ًا لالنتباه اثناء رحاليت بني النجف
وكربالء وبغداد ،وتم االحتفال باألبطال يف وسائل االعالم
التي نقلت ص��ور ًا من ساحات املعارك حفاظا عىل روح
أرص العراقيون عىل اهنا كانت موحدة وبالتايل
املقاومة التي ّ
معركة ناجحة لوجودهم.

احلرب ضد داعش تضمن بقاء االسالم احلقيقي الذي
قاتل اإلمام احلسني (عليه السالم) من أجله

وكان العراقيون حياولون تبديد «االسقاط الغريب» للحرب
وعرب الشيخ بشري حسني نجفي ،املولود
عىل اساس طائفيّ ،
يف جاالندهار ،وهو احد آيات اهلل الكبار عن املشاعر بشكل
أفضل عندما التقينا به يف مكتبه املتواضع يف النجف.
وكان هناك امجاع بني الطوائف يف املعركة ضد داعش ان
العدو هو مظهر حديث للخوارج (املنشقني) ،الذين اغتالوا
عليا (عليه السالم) يف عام 661م ...
شبه رجال الدين الشيعة داعش باخلوارج والقتلة من
كام ّ
احلسني بن عيل واف��راد عائلته يف كربالء ملقاومتهم يزيد،
احلاكم الظامل ،فحتى يومنا هذا حيزن الشيعة عىل مقتل
احلسني وعائلته يف شهر حمرم االسالمي ،وربط رجال الدين
احلرب عىل داعش ببقاء االسالم احلقيقي الذي قاتل اإلمام
احلسني (عليه السالم) من أجله ،وهذا هو ما أعطى احساس ًا
أكرب يف اهلدف «للجهاد ضد داعش» فكان الزوار يف رضحيه
(عليه السالم) يف كربالء يندفعون من خالل حشو االموال
يف صناديق يطلبون تربعات ملساعدة «القوات التطوعية
الشعبية ضد داعش».
وحدثنا الشيخ عبد املهدي الكربالئي ممثل السيستاين يف
كربالء خالل لقائنا بأن العراقيني كانوا يمثلون اجلهاد
احلقيقي ضد داعش ،واشار اىل نداء السيستاين واضاف انه
صدر للدفاع عن البالد ضد اهلمجية العشوائية.
ومن املهم ايض ًا ان نفهم ان اص��ول الطائفية يف العراق
حديثة نسبي ًا ،وقد ارتبط االضطراب االخري يف العراق
بسياسات حكومية حمددة مع اصوهلا يف الغزو واالحتالل
االمريكي ،كان للعراق توترات عرقية قبل غزو  2003قاد
السنة والشيعة وجود ًا متكامال ً اىل حد ما ،خاصة يف املناطق
ُ
احلرضية.
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كربالء ت�سيء التاريخ

قدوة العلماء المدرسين واستاذ العلماء والمجتهدين

الشيخ عبد الهادي المازندراني الحائري

قدس سره

ال�شيخ احمد احلائري اال�شدي

ينقل فضيلة الشيخ امحد احلائري االسدي يف كتاب (من
أعالم الفكر االسالمي املعارص يف كربالء) سريا موجزة
ألعالم جماهدة وخملصة من رجاالت الفكر والثقافة والعلم
كانت قد عاشت يف ربوع اإلمام احلسني (عليه السالم) يف
غضون القرن العرشين املنرصم ،وقد اقتبسنا من كتابه هذا
سرية الشيخ عبد اهلادي املازندراين (قدس رسه).

والدته:

ول��د يف كربالء سنة 1266ه��� يف احضان ارسة علمية
عريقة وكان والده الشيخ ابو احلسن من العلامء األعالم
يف كربالء.

أساتذته:

حرض عىل اساتذة خمرضمني منهم:
وال���ده وال��ف��اض��ل األردك����اين والشيخ زي��ن العابدين
املازندراين والسيد حممد حسني الشهرستاين والشيخ حممد
باقر االصفهاين وغريهم.

تالميذه:

خت��رج عليه كوكبة ك��ب��رية عليه منهم  :ول���ده الشيخ
مهدي الواعظ ،الشيخ امحد املازندراين ،السيد اسد اهلل
االصفهاين ،الشيخ جالل الدين املازندراين ،السيد شهاب
الدين املرعيش ،الشيخ كاظم االصفهاين ،الشيخ عيل
اجليش ،السيد عيل الالجوردي ،الشيخ حممد اخلطيب،
الشيخ حممد البايكي ،الشيخ حممد الطهراين ،السيد
حممد املبيدي ،الشيخ حممد رض��ا ال��ش��ريازي ،الشيخ
حممد رضا االصفهاين ،الشيخ حممد عيل سيبويه ،الشيخ
حممود الزنجاين ،الشيخ امحد الشاهرودي ،الشيخ مهدي
الكرمنشاهي ،السيد نور الدين اجلزائري ،الشيخ حممد
تقي البهجة ،الشيخ ابو القاسم الرشتي ،السيد عبداهلل
اخلوئي ،الشيخ غالم حسني التربيزي وغريهم.
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مؤلفاته:

ترك مؤلفات قيمة منها  :حاشية عىل العروة ،السؤال
واجلواب يف الفقه ،تقريرات أساتذته.

حياته :

له مواقف مرشفة يف قاموس حياته أمثال مشاركته يف ثورة
العرشين واالحتجاج عىل هتديم قبور االئمة يف البقيع
وله مواقف مرشفة وكان يقيم اجلامعة يف احلرم احلسيني
ويدرس يف مدرسة املريزا كريم يف العباسية الرشقية.

وفاته:

انتقل اىل رمح��ة اهلل ليلة السبت االول من ذي القعدة
1353ه� ودفن يف الروضة احلسينية.

أول مجاهد
ثأر لدم االمام
انه البطل الخالد الهفاف بن المهند الراسي
هذا الفارس الشجاع هو احد ابناء مدينة البصرة
العراقية الباسلة التي شارك عدد من ابنائها
الكرام في نصرة االمام الحسين (عليه السالم)
ومن ثم نيلهم الشهادة بين يديه.
الهفاف الراسي احد الفرسان الميامين واحد
المخلصين في الوالء ألمير المؤمنين علي بن ابي
طالب (عليه السالم) واوالده االجالء.
كان ممن شهد مع االمام عيل بن طالب حروبه الثالث وملا
عقد األلوية امري املؤمنني (عليه السالم) يوم صفني ضمن
متيم البرصة اىل االحنف بن مسند وعىل ازاد البرصة اهلفاف
بن املهد الرايس وعىل حنظلة البرصة اعني بن ضيعه بقى
اهلفاف موالي ًا لإلمام عيل اىل ان نال الشهادة سالم اهلل عليه
ثم صحب االمام احلسن (عليه السالم) ثم االمام احلسني
(عليه السالم)..
عندما علم اهلفاف الرايس بخروج االمام احلسني (عليه
ال��س��الم) اىل ال��ع��راق غ��ادر مدينته متوجه ًا اىل كربالء
لاللتحاق باإلمام احلسني (عليه السالم) وبعد جهد جهيد
متكن من الوصول اىل كربالء اال ان وصوله كان بعد انتهاء
املعركة..
عند وصوله اىل كربالء سأل اين احلسني (عليه السالم)
وانصاره؟ فقالوا له ان قد قتل ،ما ان سمع هذا اخلرب حتى
فقد صوابه فسحب سيفه البتار وهجم عىل االعداء وهو
يرجتز..
يا اهيا اجلند املجند – انا اهلفاف بن املهند – ابغي عيال حممد

الحسين A

ثم شد عىل االعداء فتدافعوا عليه فتمكن من قتل العرشات
منهم واصابة املزيد من هؤالء االقزام بجروح بليغة ويذكر
املؤرخون بأن الرجال كانت تشد عليه فيشد عليها بسيفه
فتنكشف عنه انكشاف املعزى اذا شد فيها الذئب وهو يف
ذلك يرجتز بالشعر املقدم وقد اثخن باجلراح ،فصاح عمر
بن سعد بقومه الويل لكم امحلوا عليه من كل جانب فأقبل
عليه مخسة عرش نفر ًا فحاوطوه حتى قتلوه بعدما عقروا
فرسه رضوان اهلل عليه..
وهكذا انتقم هذا الثائر القدير من جمموعة من قتلة االمام
احلسني (عليه السالم) بعد ساعات من استشهاد االمام
(عليه السالم) وانصاره الكرام (سالم اهلل عليهم) وهبذا
يكون اهلفاف الرايس رضوان اهلل عليه اول جماهد يثأر لدم
االمام احلسني (عليه السالم) يف ارض كربالء الطاهرة بعد
ساعات من استشهاد االمام (عليه السالم) وانصاره سالم
اهلل عليهم..

مصادر البحث:

 -1تسمية من قتل مع االمام احلسني ص56
 -2االمايل ج 1ص183

 -3احلدائق الوردية ج 2ص122

 -4موسوعة االمام احلسني ج 17ص70

 -5ذخرية الدارين ج 1ص257

 -6وسيلة الدارين ص203

 -7معايل السبطني ج 1ص400
 -8تنقيح املقال ج 3ص303

 -9رجال ثأروا لدم احلسني ص11
 -10هذا احلسني ص97
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فلكة البلوش وسط مركز مدينة كربالء..

أقدم منفذ لالنطالق البري وأداء مناسك
ّ
الحج والعمرة (الجزء االول)
االأحرار :قا�شم عبد الهادي  /ت�شوير :ح�شنني ال�شر�شاحي

تقع فلكة البلوش التراثية والتي تعرف
حديث ًا بـ (ساحة اإلمام علي «عليه السالم»)
في طرف باب النجف وفي منتصف شارع
االمام علي (عليه السالم) الممتد من باب
ابتداء وتنتهي الى المستشفى
بغداد سابقا
ً
الحسيني سابق ًا ومن خلفه المحطة القديمة
لقطار كربالء الذي تحوّل اخير ًا الى متنزه
كربالء الواقع حاليا أمام غرفة تجارة كربالء،
وسميت الساحة بالبلوش تيمنا بمؤسس
عزاء وتكية البلوش وهو المرحوم السيد
حسين البلوشي الموسوي وكان ذلك قبل
منتصف القرن الماضي ،وتعد هذه الساحة
منفذ ًا وحيد ًا للسيارات الذاهبة إلى المخيم
الحسيني ثم الى مرقد الحر الرياحي (رضوان
اهلل عليه) ثم األخيضر مرور ًا الى قضاء
شثاثا (عين التمر) وبعدها الى منفذ عرعر
الحدودي ثم إلى الديار المقدسة ألداء
مناسك الحج والعمرة ،وتحتوي الفلكة على
عدة معالم اثرية وتاريخية ،وألهميتها
التاريخية وتعلقها بالذاكرة الكربالئية
لقاء مع
والعراقية ،أجرت مجلة (األحرار) ً
الحاج محمد حسن الخفاف (أبو فالح) للتعرف
على تاريخها من خالله:
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تجمع السياح األجانب

كثري ًا ما كنا نقف يف هذه الساحة امام السياح األجانب ونجيب عن

أسئلتهم ونرشدهم إىل الطريق املقصود من سفرهم ،كمشاهدة
اطالل االخيرض وغريها من االماكن االثرية والتارخيية ،فهذه
الساحة شهدت الكثري من التجمعات السياسية الوطنية إبان
العهد امللكي كوهنا تقع يف قلب مدينة كربالء وملتقى الطرق

املؤدية إىل املرقدين الرشيفني واألسواق االقتصادية املزدمحة مثل
سوق العرب وسوق النعلجية سابقا (اخلفافني حاليا) وسوق
العالوي وسوق امليدان ،وحتتضن هذه الساحة الكثري من املعامل
البهيجة التي تستحق املشاهدة واملرور من أمامها والزيارة هلا سواء
من قبل أهايل كربالء أو الزائرين من املحافظات األخرى ومن كل
الطبقات االجتامعية من جتار ومثقفني وعامل وكسبة وغريهم.

احلاج حممد ح�شن اخلفاف
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ملتقى لجميع شرائح المجتمع

تضم الساحة مقهى قدي ًام كان جممع ًا وملتقى للكثري من
طبقات املجتمع الكربالئي ،ففي الصباح كان جتمع ًا
للبنائني والعامل ومنها ينطلقون إىل أماكن عملهم،
وبعد ذلك يتجمع أصحاب املحال لتناول الفطور
الصباحي عند حمل السيد ال��ذي ك��ان يقدّ م أطباق
(الباقالء بالدهن احلر) ثم تناول الشاي يف املقهى ،ومن
بعد الظهر والعرصية يتجمع فيه طبقة املثقفني واملحامني

الزبون عند جلوسه يف املقهى يستأنس بمشاهدة معامل
الزينة.
موكب عزاء البلوش

نستطيع اجلزم بأن أول معلم هلذه الساحة وهي تكية
البلوش التي تقام خالل األيام العرشة االوىل من شهر
حم��رم احل��رام وموكب ع��زاء البلوش وكذلك مقهى
البلوش ،وان التكية واملقهى مطلتان عىل الساحة من
جهة شارع االمام عيل (عليه السالم) ،ويعود إدارهتا
والكادر التعليمي وقراء الصحف واملجالت لتبادل للسيد عيل ابن السيد حسني البلويش املوسوي كبري
اطراف احلديث واألخبار يف ما هيم البلد والعامل العريب قبيلة البلوش املوسوية.
وفلسطني بالذات ،ويف هذه األثناء يدخل عليهم احد شارع الملك فيصل

املجانني العقالء يرفع صوته باخلطابة نحو اجلالسني
وكأنه يقول هلم خذوا احلكمة من أفواه املجانني ومتتلئ
عيل (عليه السالم) كان يسمى ايام امللكية بشارع امللك
باملرسات وكل
فضاء املقهى باالبتسامة العالية املشحونة
ّ
فيصل ثم يف العهد اجلمهوري سمي بشارع عبد الكريم
شخص منهم يدلو بكالم وعبارات حول ما يقولوه
قاسم وبعد اغتيال األخ��ري سمي بشارع اإلم��ام عيل
املجنون واخري ًا تتم اجلولة عرب تكريمه املجنون بقطع
(عليه السالم) وبقى إىل اآلن عىل هذه التسمية.
النقود وتنتهي املرسحية بمغادرته للمقهى ،وكان
وهناك معلومة جيب الوقوف عندها بأن شارع االمام
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انطالق العرسان

أما املعلم الثاين يف فلكة البلوش فهو مقهى عبد احلسني
(مقهى العرسان) الذي يقع يف اجلهة بني شارع اإلمام
عيل (عليه السالم) وش��ارع املخيم ويمتاز بمساحة
أوسع واستقبال عدد أكثر من الزبائن ،وله ميزة فريدة
يف كربالء اال وه��ي جتمع العرسان يف ليلة العرس

واكثرها يف ليايل اجلمع من كل اسبوع ،ويف املقهى
حيرض العريس وإخوانه واحبابه باالنطالق لزيارة
املرقدين الرشيفني ورف��ع األي��دي بالدعاء بالتوفيق
للحياة الزوجية السعيدة.
تحف اثرية

مقهى املنطقة كسائر املقاهي العراقية والكربالئية

جتمع يف جدراهنا املرايا الكبرية وبأركاهنا الثريات ويف
رفوفها العالية جمموعة السامورات الكبرية وبمختلف
األح��ج��ام إىل جانب وض��ع األواين اخلزفية بشكل
منتظم وتنسيق ٍ
عال حيث يستوقف املشاهد والبد منه

الدخول إىل املقهى بتناول الشاي ومشاهدة التحفيات
اجلميلة املعروضة ،وال ننسى أنه بجانب املعروضات
وجود األواين اخلزفيه والآللئ والشمعدانات النحاسية

والكتايل والقواري (األباريق) املطبوعة عليها صور
امللوك من القاجار وآل عثامن وملوك العهد امللكي
ورجاالت الدولة والعظامء والثوار يف الوطن العريب،
وه��ذه املعروضات ك��ان يتم تسليط اإلن���ارة عليها
باستخدام اللوكسات النفطية وهي مصابيح نسيجية
تعمل بالنفط األبيض.
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املقـــــــــــاالت

ترصين االمن االجتماعي العراقي
عبا�س ال�شباغ

يعرف يف ابسط مضامينه بانه:
اذا كان االم��ن االجتامعي ّ
يتم تطبيقها
جمموعة من القواعد ،والوسائل
القانونية التي ّ
ّ
م��ن ِقبل ال��دَّ ول��ة؛ هب��دف َكسب ال��ق� َّ�وة ،وحتقيق احلامية
تتعرض
الداخلية،
واخلارجية من كا ّفة املخاطر التي قد َّ
ّ
ّ
قوماته بشكلٍ
أسايس من النظام السيايس
ٍّ
إليها ،فهو يستمدُّ ُم ِّ
� االقتصادي للدولة ،بناء عىل ذلك صار لزاما عىل املراقب
للمشهد االجتامعي العراقي ان يقلق اشدّ القلق للخط البياين
اخلطري جتاه تداعيات االنحدارات اخلطرية للواقع املجتمعي
العراقي بسبب ما يرد يف وسائل التواصل االجتامعي واملواقع
اخلربية من جرائم بشعة تطال املواطنني العزل سواء عىل
املستوى االرسي (العنف االرسي) او عىل مستوى اجلريمة
املنظمة حتت اي دافع اجرامي هلا (العنف املجتمعي) وكالمها
يدفع ثمنهام املرأة والطفل غالبا ،فقد اثار مقتل الشابة شيالن
وذوهي��ا هبذه الطريقة البشعة والوحشية املقززة انموذجا،
امللحة حول رضورة ترصني االمن
الكثري من التساؤالت ّ
االجتامعي العراقي من هكذا اخرتاقات ال ّ
تقل خطورة
ورعبا عن االعامل االرهابية التي تستهدف املواطنني االبرياء،
فكالمها وجهان لعملة واحدة وهو االرهاب الوحيش ّ
املنظم،
كام يعدّ األمن االجتامعي الركيزة االساسية لبناء املجتمعات
احلديثة وعام ً
ال رئيس ًا يف محاية منجزاهتا احلضارية والسبيل إىل
رقيها وتقدّ مها ألنه يو ّفر البيئة اآلمنة للعمل والبناء ويبعث
ّ
ّ
ويشكل حافز ًا لإلبداع واالنطالق
الطمأنينة يف النفوس
إىل آفاق املستقبل ويتح ّقق هذا األمن بالتوافق املجتمعي
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

50

توحد النسيج االجتامعي
واإلي��امن بالثوابت الوطنية التي ّ
والثقايف الذي يربز اهلوية الوطنية وحيدّ د مالحمها.
وبعد ان كثر يف اآلونة االخرية تداول تلكم االخبار املؤسفة
التي ترد عن جرائم ارسية وجمتمعية عامة مروعة يف املجتمع
العراقي وهي ال ّ
تقل بشاعة عن اجلريمة التي ذهبت ضحيتها
شيالن إن مل تكن مثلها بشاعة ويف جمتمع كاملجتمع العراقي
الذي مل يعرف مسبقا خروقات نوعية هبذا القسوة املفرطة ،
فلم تتحول يوما اية حادثة مسبقة مهام كانت اىل قضية راي
عام كام حدث لقضية شيالن املؤسفة التي قتلت هي وذووها
بطريق دراماتيكية بشعة وبدم بارد  ،فكم من جريمة حدثت
واسدل الستار عليها وصارت نسيا منسيا ،وقد تفتح قضية
شيالن الباب مرشعا امام علامء االجتامع والنفس واالرسة
ومنظامت املجتمع امل��دين ومراكز البحوث وال��دراس��ات
املجتمعية والنفسية املختصة ليدرسوا بجدية اآلثار الوخيمة
التي يرتكها العنف املجتمعي واالرسي عىل االرسة واملجتمع
معا ودراسة اسبابه وفتح ملفاته من مجيع النواحي النفسية
واالجتامعية وحتى االقتصادية وخبايا ما وراء الكواليس،
فهكذا جرائم من العيار الثقيل ّ
تشكل خرقا امنيا للمجتمع
ككل  ،والبحث عن املكامن غري الظاهرة لتلك اجلرائم
كالتحرش اجلنيس وعقوق الوالدين واخلالفات العائلية
التي حتتدم بني االرسة الواحدة ومع االقارب والعشرية التي
تنتمي اليها وخاصة ما يتعلق منها بالسنن العشائرية ،فكانت
اول خطوة يف هذا املجال هو اق��رار قانون جتريم العنف

االجتامعي واالرسي الذي يستهدف محاية
الرشائح الضعيفة يف املجتمع مثل األطفال
والنساء ،فمعيار األمن منوط بقدرة املؤسسات
احلكومية واألهلية يف احلدّ من اجلريمة والتصدي
هلا ،وأن محاية االفراد واجلامعات من مسؤوليات
الدولة من خالل فرض النظام ،وبسط سيادة القانون
بواسطة االجهزة القضائية والتنفيذية ،واستخدام القوة
إن تط ّلب ذلك فاألمن االجتامعي مسؤولة اجتامعية
بوصفه ينبع من مسؤولية الفرد جتاه نفسه وأرسته،
واملطلوب ان متارس مجيع عنارص العقد االجتامعي
دورها يف ترسيخ االمن االجتامعي يف العراق
قبل ان يتحول املشهد االجتامعي اىل غابة
موحشة.
يعدّ األمن االجتامعي حاجة أساسية
للمجتمع اإلن��س��اين ،وم��ؤرشا عىل
االس��ت��ق��رار واالزده����ار والتقدم
يف ال��وط��ن ،وي��رى بعض اخل��رباء
أن األم����ن االج��ت��امع��ي يعنى
ب��ك��ل ب��س��اط��ة س��الم��ة األف���راد
واجل����امع����ات م���ن األخ��ط��ار
الداخلية واخلارجية ،املتمثلة
يف ال��ت��ه��دي��دات العسكرية
أو البلطجة م��ن قبل أف��راد
أو مج��اع��ات مت���ارس القتل
واالخ��ت��ط��اف وال��ت��خ��ري��ب
وال��رسق��ات مم��ا ي��ع��دّ م��ؤرشا
خ���ط���ريا الف���ت���ق���اد األم����ن
االج��ت��امع��ي ،ف��املجمت��ع ال��ذي
ي��ت��واف��ر ف��ي��ه األم���ن واألم���ان
ينعكس ذل���ك ع��ىل سلوكياته
ورقيه حيث
ومنجزاته ودرجة تقدّ مه ّ
إن ذل��ك يبعث الطمأنينة يف النفوس
ّ
ويشكل حافزا للعمل واإلبداع واالستقرار
واحلفاظ عىل اهلوية الوطنية ،ويلعب اجلانب
االقتصادي دورا اسرتاتيجيا يف حتقيق االمن
االجتامعي فال يمكن أن يكون هناك أمن
اجتامعي ب��دون أم��ن اق��ت��ص��ادي خاصة يف
املجتمعات الفقرية او دون مستوى الفقر.
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ما أربعينيّتُكَ ّإال تجديد للبيعة والعهد ،نأتيكَ من الجهات األربع ،وقلوبُنا تسابقُ
أقدامَنا ،وأرواحنا تسبقُ أجسادَنا للقائكَ ،نمشي صوبَ مقامِكَ الشّريفِ يا َ
قبلة
الرّيح،
األحرا ِر ،ونسيرُ إليكَ بخطى متسارعةٍ يوقدُها الشوقُ ،فتصبحُ أخفَّ من
ِ
الحمراء ترفرفُ َ
خف ً
ً
ً
ُّ
ُ
الذ ُ
تطل علينا قبّتُكَ ّ
فوقها ّ
اقة
والرّاية
متأللئة،
برّاقة
هبية
ُ
«يا لثاراتِ الحسين».

وا حسيناه وا حبيباه
لبنان� /شركي�س ّ
ال�شيخا الدّ ويهي

ِ
ِ
َ
بلهفة املشتاقنيَ
وشغف العاشقنيَ ( :وا حسيناه ،وا
نناديك
عليك يا أبا ِ
َ
حبيباهّ ،لب َ
عبد اهلل،)...
الم
الس ُ
يك يا حسنيُ ّ ،
سة ،وتسقينا من ِ
فتستقب ُلنا يف حرضتِ َك املقدّ ِ
ماء اجل ّنة رشب ًة
حي َك ّ
نعطش بعدَ هاُ ،
أمام رض ِ
ُ
الم
ال
الس َ
نقف َ
الطاه ِر و ُنلقي ّ
َ
عليك.
ِ
ِ
َ
باملوت،
املوت
املنترص عىل
املغلوب
عليك ّأهيا
الم
ُ
ُ
الس ُ
ّ
َ
امخ َ
ِ
املنحور الشّ ُ
تراب كربال َء،
فوق
عليك ّأهيا
الم
والس ُ
ُ
ّ
َ
ِ
ِ
القلوب،
عرش
املظلوم املرت ّب ُع عىل
الم عليك ّأهيا
ُ
والس ُ
ّ
أعظم من ِ
ألف ملكٍ
ِ
ّ
ِ
أنت عىل األرض ،مقطع األوصال،
َ
ُ
ٍ
يف ِ
مملكة.
ألف
ألف ٍ
لوع ،أقوى من ِ
الر ِ
َ
وأنت َ
مسحوق ّ
قائد
مال،
َ
الض ِ
فوق ّ
خمضب بالدّ ِ
ٍ
يف ِ
ماءُ ،
حر اهلج ِ
ريّ ،
أمجل
ألف
معركةَ ،
وأنت يف ِّ
ألف ٍ
شمس يف ِ
من ِ
نقف بني يدَ ْي َك ّ
سامءُ ،
الطاهرت ِ
ٍ
ني،
ألف
يشء ّإال من ِ
كل ٍ
عشقنا َ
ونتجر ُد من ِّ
فحب َك ،يا حسنيُ ،
لكُّ ،
ّ
أج َّننا.
ِ
َ
شباك رض ِ
ُ
بأرواحنا وقلوبِنا وأيادينا ،ونشكو
حي َك
نعانق
َ
َ
القبول والشّ فاع َة
أوجاعنا وأحزا َننا وآال َمنا ،ونسأ ُل َك
إليك
َ
ِ
واآلخرةّ ،
نصيل عىل ّني ِة عائالتِنا ،وبيوتِنا ،و ُقرانا،
يف الدّ نيا
ِ
ومدنِنا ،أوطانِناّ ...
ِ
أحالمنا ،وآمالِنا،
حتقيق
نصيل عىل ّني ِة
ِ
وطموحاتِنا ،وأمنياتِناّ ..
مراج ِعنا ،وقادتِنا،
نصيل عىل ّني ِة
وشهدائِنا ،وجرحانا ،وأرسانا ،ومرضانا ،وموتاناّ ...
نصيل

ِ
واجلياع ،واملحرومنيَ  ،واملستضعفنيَ ،
الفقراء،
عىل ّني ِة
ِ
ّ
نصيل عىل ّني ِة املسؤولنيَ
واملظلومنيَ  ،واملستَع َبدين...
بالدنا كي يعرفوا احلقَّ ويعملوا ِ
يف ِ
ِ
ورجال الدّ ِ
ين يف
به،
ِ
ِ
َ
وحمب ٍة ...وما
ومساجدنا كي يكونوا
كنائسنا
رسل سال ٍم ّ
الصال َة يف ِ
الرش ِ
َ
مقام َك ّ
ُ
ترافق سور َة
يف ،و»األبانا»
أمجل ّ
ُ
ُ
«أم البنني»!،
واملسبحة «الورد ّي ُة»
«الفاحتة»،
تعانق مسبح َة ِّ
ُ
ترانيم
أفواج العاشقنيَ  ،و»وهب» يرت ُّل
يستقبل
و»جون»
َ
َ
ال� ِ
رب»
�والء ،و»حبيب»
يسج ُل أسام َء ّ
الزاحفنيَ  ،و «األك ُ
ّ
ِ
ِ
يتلو ِ
السائلنيَ  ،و
اس» يقيض
الوفاء ،و
آيات
«العب ُ
حاجات ّ
ّ
«القاسم» ُ
ِ
العزاء...
جمالس
يقرأ
ُ
َ
نضع أما َم َك بال َدنا الثّكىل ،ومد َننا املفجوع َة،
وا حسيناهُ ،
نضع أما َم َك
اجلراح ...وا حبيباه،
وأوطا َننا املنطوي َة عىل
ِ
ُ
وبحارنا،
جبا َلنا ،وسهو َلنا ،وأودي � َت��ن��ا ،وشواطئَنا،
َ
َ
القمح ،وأرغف َة
سنابل
نضع أما َم َك
ِ
َ
سيداهُ ،
وينابيعنا ...وا ّ
ِ
ُ
َ
ِ
الزيت ،وصناديقَ اخل َ ِ
رض،
يب ّ
اخلب ِز ،وسالل ّ
الزيتون ،وخوا َ
َ
ِ
َ
ومعاول ّ
َ
البيوت...
ومؤن
ادين،
الفالحنيَ ،
الص ّي َ
وشباك ّ
أفكارنا ،وأحال َمنا ،وأمنياتِنا،
نضع أما َم َك
وا حسيناه،
َ
ُ
وتضحياتِنا ،وقناعاتِنا ،ومباد َئنا ...وا أبا ِ
قب ْل
عبد اهللَ ،ت َّ
آخر
زيار َتنا ،ودعا َءنا ،وأعام َلنا،
َ
ودموعنا ...وال جتع ْل ُه َ
ِ
َ
والوقوف
العهد م ّنا لزيارتِ َك ،وارز ْقنا العود َة إىل أحضانِ َك
بني يدَ ْي َك ...يف كربال َء.
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نوبات واضطراب الهلع (الجزء الثاني)
الضغوط الحياتية كوفاة شخص أو إصابته
بمرض خطير تزيد عوامل الخطورة

االأحرار /قا�شم عبد الهادي

الهلع هو أحد اضطرابات القلق النفسي ،والذي عادة ما يجهله الناس بل حتى االختصاصات الطبية األخرى ،ومن
الممكن أن تكون نوبات الهلع مخيفة للغاية ،فعند حدوثها قد تعتقد أنك تفقد السيطرة أو أنك تُصاب بنوبة
قلبية أو حتى أنك تموت ..ولتكملة الحديث عن المرض يبين لنا الدكتور أحمد جعفر القره غولي أخصائي االمراض
العصُابية والنفسية آليات الوقاية والعالج من هذا المرض:
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( ،)SSRIsاالنفرانيل  ،clomipraminمهدئات نوبة
الوقاية
اهللع مثل البنزوديازيبينات) ،بحيث تثبط هذه املهدئات
للوقاية من املرض جيب اتباع الطرائق التالية( :حاول
اجلهاز العصبي املركزي مثل ألربازوالم (زاناكس) التي
عالج لنوبات اهللع يف أقرب ٍ
وقت ممكن،
احلصول عىل
ٍ
تُستخدَ م بوجه عام عىل املدى القصري فقط.
التزم بخطة العالج لتجنب االنتكاسات أو زيادة حدة
التعامل مع نوبة الهلع
األعراض ،واظب عىل األنشطة البدنية ،ألهنا تساعد
عىل ختفيف القلق).
* التثقيف الصحي املختص حول اهللع ومن مصادر
العالج
موثوقة.
أحيان ًا يظن الشخص املصاب بنوبة اهللع للمرة األوىل * ادراك ان هذه االعراض او النوبة هي نوبة هلع فقط
أنه يمر بنوبة قلبية أو تنفسية شديدة وعندها يتوجه وليست مرض ًا خطري ًا ،فنوبة اهللع هي فقط عبارة عن
املصاب إىل غرفة الطوارئ او أطباء القلب أو التنفس اعراض خوف شديدة وذلك ألهنا حتدث بوقت قصري
أو احلنجرة لكن الطبيب ال جيد دلي ً
ال عضوي ًا لألعراض واالعراض ناجتة من استثارة رسيعة للجهاز العصبي.
الشديدة التي يعاين منها لذلك يبدؤون بتوقع نوبات * االطمئنان ان نوبة اهللج ستنتهي برسعة ،و تذكر ان
اهللع يف التشخيص ،وان خيارات العالج األساسية النوبة هي فقط إنذار خطر كاذب.
هي العالج النفيس والدوائي بحيث ُي ِ
مكن اقرتاح نو ٍع * اعلم ان خوفك الشديد واملستمر من النوبة يزيدها
واحد أو أكثر من العالج اعتام ًدا عىل تفضيله وتارخيه بينام االطمئنان ينهيها برسعة.
املريض وشدَّ ة اضطراب اهل َلع وإذا ما ّ
تعذر الشخص من * النوبة ال تؤدي اىل املوت او اجلنون او توقف القلب
الوصول إىل املعاجلني ا ُملتمرسني يف عالج اضطرابات او التنفس.
اهل َلع ،فيمكن أن يشفى من اهللع هنائي ًا ،لكن ال يمكن * م��ارس متارين االسرتخاء والتأمل وآلية الشهيق
التوقف عن أخذ العالج اال باستشارة الطبيب املعالج .والزفري.
* ابحث عن تفسري منطقي مريح ملا تشعر به من
العالج النفسي
اعراض.
يمكن أن يساعد العالج النفيس عىل فهم نوبات اهللع
* قم بتشتيت أفكارك كأن تتحدث باستمرار خالل
وتع ُّلم كيفية التوافق معها ،ويمكن أن يساعدك أن
النوبة مع شخص قريب حول مواضيع حمببة لك او
تتعلم من خالل خربتك اخلاصة أن أعراض اهللع ليست
مواضيع عادية كالطعام او السفر او غريها.
ِ
َخطرة ،وسيساعدك معاجلك النفيس عىل إعادة إنشاء * قم بتشتيت حواسك عرب النظر مث ً
ال إىل شيئني يف
تدرجييا بأسلوب تكراري ِ
آمن،
أعراض نوبة الذعر
ًّ
مكان واحد ،أو مس شيئني خمتلفني أو عرب سامع صوتني
وبمجرد الشعور بأن األحاسيس البدنية للذعر مل َتعد
ُ أو عرب شم وردة أو أي يشء قربك.
تنطوي عىل هتديد تبدأ النوبات يف الرتاجع ،ويمكن أن
* حتدى اخلوف الناتج من النوبة وما يصاحبها ،هلا ألنه
يساعدك العالج الناجح ً
أيضا يف التغلب عىل املخاوف
سيديم من املرض.
كنت تتجنبها بسبب نوبات اهللع ،ومن
من املواقف التي َ
* عىل األشخاص أن يشجعوا اآلخرين من حوهلم إذا
خالل ذلك يمكن أن يستغرق ظهور نتائج العالج وقتا
ً ما أصابته نوبات اهللع ،وأن يؤكدوا هلم بأهنا حمنة بسيطة
وجهدً ا.
يسهل عبورها باستعامل العالجات الدوائية والنفسية
األدوية المستعملة في العالج
والسلوكية.
هناك عدة ادوية مستخدمة يف العالج ومنها (مضادات * إذا كانت هناك شكوك حول أمراض عضوية مسببة
االكتئاب مثال مثبطات اسرتجاع السريوتونني االنتقائية فيفضل استشارة طبيب خمتص باألمراض العضوية.
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ا�رسة وجمتمع

المتطورة ...
عصر التكنولوجيا
في
ِ
ِ
ُ
هل التباين -الثقافي والتعليمي والمهني -
ِ
له تأثير على الحياة الزوجية
يتفقُ علمُ النفس والكثيرون
من خبراء االجتماع االسري على
أهمية التكافؤ الثقافي والعلمي
بين الزوجين كأحد أهم معايير
نجاح الحياة الزوجية .كونه من
العوامل االساسية في تجسير
العالقة والتفاهمات الزوجية
الجديدة ،والدالة الرئيسية في
تقرير المستوى العلمي والثقافي
هو التحصيل العلمي الشك نعتقد
أن الفارق في المستوى الثقافي
والعلمي ال يعمل دائما بشكل
سلبي ما بين الزواج.

محمد جودي الخزعلي

وألمهية املوضوع يف املجال االجتامعي االرسي وتأثريه عىل احلياة الزوجية بشكل
خاص واملجتمع بشكل عام ،قامت «االحرار» بطرح سؤاهلا عل فئتني أو أكثر متنوعة
التوجهات للوصول اىل نتيجة توافقية يف الفوارق الثقافية وتأثريها بني االزواج.
قال حممد جودي اخلزعيل موظف  :ان التوافق بني الزوجني يف املستوى الثقايف
والتعليمي ،أحد األمور اهلامة إلنجاح العالقة الزوجية ،وف ًقا لعلم النفس الرتبوي
والذي يرى أن حصول الزوجة عىل مستوى أعىل دراسي ًا من زوجها ،قد يكون أحد
األسباب التي هتدد احلياة الزوجية .كام يشدد عىل رضورة أن ال يكون الفارق يف
ريا ،إذ قد حيدث ذلك فجوة ،جتعلهام عىل
املستوى العلمي والثقايف بني الزوجني كب ً

محمد جودي الخزعلي
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غري توافق ،وهتدد استمرار احلياة الزوجية بينهام .وال يعني
وجود فوارق ثقافية أو دراسية ،أن العالقة سيكون مصريها
الفشل ،ذلك أن هناك الكثري من الزجيات تنجح وتتجاوز
تلك الفوارق ،يف حال كان لدى الزوجني قبول لألمر.
لذا جيب عىل الزوجني حسم قرارمها جتاه تلك الفوارق
قبل انعقاد الزواج ،سواء بالقبول أو الرفض .كام جيب عىل
الزوجني ،العمل عىل إجياد تقارب فكري بينهام ،كون ذلك
سيسهم يف نجاح العالقة.

ُ
اختالف املستوى التعليمي والثقايف بني الزوجني

فيام ّبني الدكتور (عيل شواي) استاذ يف جامعة بغداد يعد
التكافؤ االجتامعي والتقارب يف املستوى التعليمي ،من
الدعائم املهمة لزواج مستقر ومتوافق ،فاحلياة الزوجية نتيجة
التفاعل املستمر واملبارش واالحتكاك الدائم بني الزوجني
تتسم باحلساسية والتعقيد .كام ّ
أن وجود األطفال يف حياة
الزوجني حيتاج إىل قدر كبري من االتفاق بصفتهام املسؤولني
عن رعايتهم وتنشئتهم النفسية والعقلية واجلسمية ،كي
ينشأ األطفال يف بيت يقدّ م رسائل وتوجيهات متوافقة،
وغري متناقضة ،ما ُي ِّ
مكن األطفال من االستجابة هلذه
الرسائل من دون اضطراب ،وما جيعل من الرضوري أن
يكون الزوجان عىل قدر كبري من التوافق النفيس والفكري
اللذين يساعداهنام عىل حتقيق زواج مستقر بصورة طبيعية،
وتنشئة سوية لألطفال .كغريه من الفروق املهمة يف احلياة

من الرضوري أن يكون الزوجان عىل قدر
كبري من التوافق النفيس والفكري اللذين
يساعدانهام عىل تحقيق زواج مستقر
بصورة طبيعية
الزوجية ،ال تقترص مشكالت الفرق يف املستوى التعليمي
أو الثقايف بني الزوجني عىل االختالف يف النظرة إىل األمور،
وتقيمها ،وتقييم األولويات وطريقة التعامل مع العالقات
واألح��داث فقط ،ولكنها متتد لتؤثر يف صورة الزوجني

االجتامعية ،ونظرة الناس إىل هذه العالقة وتقديرهم هلا ،ما
يسبب مشكالت ومواقف مزعجة اجتامعي ًا لكال الزوجني،
ّ
ُ
أو أرستيهام.
وقالت املعلمة الرتبوية (أحالم عباس)  :ان اغلب الناس
ليسوا كلهم يف الثقافة والعلم والفهم وحسن الترصف
عىل درجة واحدة ،وهذا أمر مشاهد حمسوس وملموس،
وهو بني األزواج موجود ،فاألنبياء واملرسلون هم أعلم
وأحكم وأتقى الناس يف زماهنم وكانت هلم زوجات دون
ذلك بكثري ،ومل يمنع هذا من إقامة تلك البيوت عىل املودة
والرمحة ،وقد نجح كثري من الرجال يف هذا األمر ،وعىل
املرأة أن تستوعب هذا إذا ما كانت هي األعىل ثقافة واألكثر
حكمة وفهام ،وعليها أن تعلم أهنا داخل بيتها مع زوجها
وبني أوالدها ليست يف ندوة ثقافية ،بل هي األم الرحيمة،
والزوجة احلنونة ،وعندها من األعامل اجلليلة ما يستغرق
وقتها ،وال بد يكون يف بيتها أثر ملا وهبها اهلل تعاىل من علم
وفهم وحسن ترصف ،لكن عليها أن تتحىل بالصرب لتوصيل
ذلك إىل من هو أقل منها من زوج وولد ،وتتصف باحلكمة
يف اختيار الوقت املناسب ،والطريقة املناسبة إليصال ذلك
من غري جتريح وال إهانة وال شعور بالتعايل أو التكرب.

أمهية التعليم للزوجني وخلق مهارات التواصل االجيايب

وتشري ال��دراس��ات اىل أمهية تعليم ال��زوج��ني ،مهارات
الفعال واإلجيايب ،كاالستامع واالهتامم والتفهم
التواصل ّ
والتعطف ،وهي مهارات متخصصة من املمكن تع ّلمها يف
دورة تدريبية ،أو من خالل كتب اإلرشاد النفيس ،املتوافرة
بكثرة ،والتي سوف تساعدك عىل استخدام استجابات
أفضل يف تعاملك مع زوجك .كام ستساعدك عىل توجيه
احل��وار بشكل ج ِّيد .والتدريب عىل تبني أفكار إجيابية
وأكثر انفتاح ًا فيام يتعلق بنظرة اآلخرين إليكام ،فليس من
الرضوري أن يكون املحيطون بكام راضني عن عالقتكام،
أو متفهمني اختالف املستوى التعليمي بينكام ،املهم هو قوة
عالقتكام ،واحلب واالح��رتام احلقيقي وعدم الرتكيز عىل
االختالف أمام الناس ،فشعور اآلخرين بمتانة عالقتكام
سيجردهم بالتأكيد من أي
وقدرتكام عىل جتاوز االختالف،
ّ
مربرات للحديث عن العالقة بشكل غري ج ِّيد ،أو املقارنة
بينكام.
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واحــــــــــــة االحرار

ّ
«زالت»
اال�شت�شراق
��ور بعض املسترشقني الربيطانيني
ص� ّ
معارك وغزوات الرسول (صىل اهلل عليه
وآل��ه) عىل إهن��ا ح��روب هدفها اإلغ��ارة
والنهب والسلب وان التاريخ اإلسالمي
هو تاريخ دموي وان اإلسالم مل ينترش إال
بالسيف فكتبوا يف ذلك كثري ًا ساعني من
خالل ذلك إىل إغفال اجلوانب املرشقة
واحلضارية يف اإلس��الم ودخ��ول الكثري
من الشعوب واألمم يف الدين اإلسالمي
رغبة وطواعية واقتناعا به.
ال ري��ب يف ّ
ان هتجم املسترشقني عىل
اإلس��الم وهتجمهم عىل النبي األك��رام،
ما هو إال حقد دفني ،وكل قول مبني عىل
احلقد فهو بالتأكيد باطل ،ولكن اإلسالم
ال يزال يواجه عدا ًء مرير ًا ،فان الباحث
الغريب اعتقد او ً
ال بطالن اإلسالم ،وعدم
املحمدية ،هلذا نراه يبحث
صحة الدعوة
ّ
ليجد ما يربر معتقده ،فهو ليس باحث ًا عن
احلقيقة ،ولكنه باحث عن يشء آمن به
من قبل ،وهذا فرق بني الباحث املسلم
والباحث الغريب.
فنحن املسلمني نؤمن بموسى وعيسى
وس��ائ��ر األن��ب��ي��اء ،وح��ني نتحدث عن
اليهودية أو املسيحية نحمل يف قلوبنا
احرتام ًا لدعاهتا وأنبيائها ،ولكن الغرب
عندما يتحدثون عن نبينا (صىل اهلل عليه
وآله) يعاملونه بالعكس.
وكام هو معروف عىل املسلمني أ ّ
ال يقابلوا
الشخص امل��يسء باملثلّ ،
ألن عنواننا
التسامح والعفة والكالم الطيب ،وهذا
األمر نابع من السرية النبوية املرشفة ،فإنه
يقابل الشتم والرمي واالهانة بالتسامح
وق��ول ال��ص��واب واملنطق احلسن اللني
اتباع ًا للتعليم اإلهلي.
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ِ�شلم ملن �شاملكم
ماذا يريدون بالقول :هذا شيعي عراقي ،وهذا شيعي إيراين ،وهذا
أفغاين ،وهذا شيعي أوريب ،كل هذا ليس معقو ً
تقبله..
ال أبد ًا وال يمكن ّ
فوالؤنا ملذهب (عيل بن أيب طالب) أينام ِ
سلم ملن ساملكم
وجد( ..إين ٌ
وحرب ملن حاربكم) ،بل أن وقوفنا مع ًا وانصهارنا يف بوتقة واحدة
ٌ
وقوتناْ ،
جتمع هذا
وإن كنتم تبحثون عن صورة ّ
سيكون فيه وحدتنا ّ
املكون الشيعي واإلسالمي بشكل عام ..انظروا إىل زيارة األربعينية..
ّ
احلب والوئام والسالم مرسومة فيها.
ستجدون صور ًا من َّ

اأغا
ح�شني القمي
القمي ،ولد يف قم
آية اهلل العظمى السيد حسني بن حممود الطباطبائي ّ
ودرس هبا املقدمات ثم يف طهران ثم سافر إىل سامراء ومنها إىل حوزة

سامراء عام 1903م ،وبقي فيها عرش
النجف 1893م ،ثم رجع إىل
ّ
سنوات ،ليعود مرة أخرى إىل مشهد للتدريس فيها.

كانت له مواقف معارضة يف حادثة مسجد كوهرشاد يف  1935ثم

اإلسفار اإللزامي ومنع احلجاب يف  1938فاع ُتقل عىل أثرها ،حتى

وتزعم املرجعية الدينية لفرتة
خرج من االعتقال وعاد إىل العراق
ّ

قصرية بعد وفاة زعيم الطائفة أيب احلسن األصفهاين.

املرجع النجفي ي�شارك
احل�شود املليونية
�شريها الإحياء الزيارة
االأربعينية
 1442هـ

ِمن ذكريات االأربعني..
بقلم :شذى املهدوي
ترشّ فت مر ًة بالسري إىل كربالء من مدينتي ُ
األم برفقة
ّ
ٍ
ٍ
مقربة جدً ا لوالديت ،وكانت معها إحدى
صديقة

يف و�شف االإ�شالم
وامل�شلمني
يقول الفيلسوف الفرنيس أندريه جيد:
 ان واحد ًة من اخلصائص اجلوهرية يف العامل املسلم ،فيام بداين الروح ما حيمل من األجوبة أكثر مما يثري
يل أنه وهو اإلنسا ّ
من أسئلة.
كوهنم القرآن
 ال أحس قط بأي قلق يف نفوس هؤالء الذين ّوأدهبم ،إنه مدرسة للطمأنينة قلام تغري بالبحث ،وهذا فيام
ّ
أظن هو الذي جيعل تعليمه حمدوداً.
 بم يستطيع هذا الظمأ الصويف الذي صورته عن املسلمني أنالنقية.
يمس هذه النفوس ّ

لطي
قريباهتا ،امرأة كبرية يف السن،
ّ
ولكن محاسها ّ
املسافات لكربالء جيعل من يراها من بعيد حيسبها
يف عداد الشابات.
ٍ
طريق مزدحم بالسائرين
وأثناء املسري ..اقرتبنا من
ومواكب التشابيه ،وبعد اجتيازنا إياه افتقدت املرأة
الكبرية ،ورصت أتل ّف ُت باحثة عنها بني اجلموع.
فانتبهت يل صديقة والديت ،وقالت يل :ال تقلقيل
ستجدينها مع موكب التشابيه وبالتحديد قرب
اجلامل ،فهذه عادهتا يف كل عام ،وعندما توجهت
للمكان الذي توقف عنده املوكب ،رأيتها بالفعل
ٌ
جالسة تفرتش األرض ق��رب أحد
هناك وه��ي
ا ِ
جل��امل ..تنحب وتلطم رأسها ،لقد كانت تبكي
بحرقة وأبكتني معها وأبكت ُك� ّ
�ل َمن حوهلا..
ُ
ّ
شاهدَ ْت
وهكذا كانت تفعل طول الطريق كلام َ
موك ًبا فيه ِمجال.
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