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محتويات العدد

أكثر من )120( مؤتمرا طيلة ثالثة اعوام..

بفقِدها.. فقدُت الناَس أجَمَعها

مرج���ع األم���ة األيزيدي���ة: نلتمس م���ن المرجع 
السيستاني أن يقبلنا من أبنائه

رْحَمة مفقودة  في أمة مشهودة
صفحتنا على الفيسبوك: مجلة االحرار

ع���رض نس���خة عن  اليم���ن.. 
مخطوطة قرآنية نفيسة

القنطرة البيضاء  لماذا سميت بهذا االسم ؟

مجمع اإلمام الحسين العلمي لتحقيق تراث 
أهل البيت )عليهم السالم( يجمع اكثر من 

)500 الف( مخطوطة نادرة

الخطيُب والشاعر السّيد صالح الحلّي 
خطيُب العلماِء وعالُم الخطباء
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

إن عظم������ة كربالء ليس������ت كأرض مقدس������ة فحس������ب – 
وإن يكن ه������ذا موجودًا ومثبتًا- بق������در كونها قضية حياة 
متج������ددة، وموقفا إيمانيًا ش������جاعًا وقف ويقف بوجه كل 
باطل، فإن لقضية كربالء م������ن الفيوضات اإللهية مما ال 
يمك������ن اإلحاطة التامة به، إذ إن مش������يئة اهلل العليا هي التي 
أرادت لهذه البقعة المقدسة أن تكون حاضنة ألعظم منعطف 
كوني حدث على هذه األرض، وأرادت لها أن تكون حاضرة 
وتتجدد مع الزمن فتكون الفاصلة بين الحق والباطل، بل 

وتستمر إلى قيام يوم الدين. 
 قضية كربالء تختلف تمامًا عن كل ما سبقها من الوقائع 
وكذلك الالحقة لها، حيث إن في الزيارة لإلمام الحس������ين 
عليه السالم وإحياء شعائر الطف.. تجديدًا لشجاعة اإليمان 
الذي يس������تهين بملذات الحياة الدنيا من أجل ثواب اآلخرة، 
وتش������ذيبًا لتراكم األدران في النفس اإلنس������انية، وألن اهلل 
سبحانه وتعالى بمش������يئته العليا أراد الخلود لهذه الواقعة، 
فقد خلدت وصار مرقد اإلمام الحس������ين عليه السالم مالذًا 
آمنًا للمؤمنين، يستجيرون به من مظالم الطغاة الظلمة، 
وتحج إليه الماليين س������نويًا من كل بقاع األرض وبش������تى 

اللغات والجنسيات واألعراق.
أحد أسباب هذه الديمومة لمبادئ قضية كربالء، والدليل 
عل������ى حيويتها إن ح������ب الحس������ين عليه الس������الم يعد تهمة 
عن������د الظالمين، بل هي م������ن الحيوية بم������كان إن باإلمكان 
تكرارها جزئيًا في واقعنا المعاش وبعدة صور وكيفيات، 
ربم������ا أحيانًا يغي������ب هذا التكرار والربط ع������ن أذهاننا، ولو 
تمعّن������ا قلياًل لوجدنا إن إجرام الش������مر م������ازال موجودًا في 
استهداف األبرياء وذبح األطفال ليس بالسيف، بل بالقنابل 
والمفخخ������ات وطائرات )ال������درون( وغيره������ا، وإن لواقعة 
الطف امتداداتها في عصرنا هذا، فإن اإلمام الحسين عليه 
الس������الم مازال ُيقتل معنويا، من خالل اغتيال األبرياء من 
شيعته ومحبيه أو استمرار ظلم وجور الطغاة المتجبرين 

في األرض.

ملاذا كربالُء؟
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي

عباس السالمي

عبد اهلل النصراوي

حسين رحيم

a h r a r .w e e k l y . i q @ g m a i l .c o m



نواظر الوقوف في مشايخ الصدوق
احلسينية  العتبة  يف  والديني  الثقايف  الرتاث  إحياء  مركز  اعلن 
املقدسة، عن اصدار كتاب نواظر الوقوف يف مشايخ الصدوق 
احلائري(  كشكول  آل  قاسم  بن  عيل  حممد  )الشيخ  للمؤلف: 
يف  جاء  ومما  بجزأين،  املوسوي  هادي  حسني  السيد  وحتقيق: 
مهّمة من علوم  مسائل  الكتاب عىل  يشتمل  التحقيق:  مقدمة 
ـ  مقدمة  ألّنه  الّشيف،  احلديث  علم  أمهها:  ولعّل  متعّددة، 
الّنبيه يف  تنبيهات  ـ لشحه كتاب:  املقّدمة  كام رّصح بذلك يف 
ونعني  الّتطبيقي،  الّرجال  وعلم  الفقيه،  حيرضه  ال  من  رشح 
به: أحوال الّرواة من جهة مدحهم أو قدحهم، وعلم الّرجال 
حال  كبيان  الكلّية،  الّرجالّية  القواعد  به:  ونعني  الّنظري، 
الّدراية،  وعلم  وغريها،  األجالء،  وترّض  اإلجازة،  مشايخ 
الّصحيح  احلديث  بيان  من  احلديث،  اصطالحات  به  ويعنى 

والقوّي واملوّثق واحلسن والّضعيف وما شابه.

والدة  بمناسبة  وثائقي  معرض 
الحوراء زينب )عليها السالم(  

الطالبيني  عقيلة  لــوالدة  العطرة  الذكرى  حلول  بمناسبة 
السيدة زينب الكربى )عليها السالم(، أقامت األمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة وبالتعاون مع معاون رئيس املتحف 
التي  جتسد فيها بالغتها وشعرها  احلسيني معرضا للصور 
اخلصوص  وعــىل  وايضا  ومقاماهتا  وخطبها  ومواقفها 
املؤرخ  حتدث  املعرض  عن  وللحديث  امللحمية،  خطبتها 

)سعيد رشيد زمريم( معاون رئيس املتحف، قائال:
السالم(  )عليها  زينب  احلــوراء  والدة  مناسبة  مع  »تزامنا 
وثائقيا  معرضا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  متحف  اقام 
احلسينية  للعتبة  الشعي  املتويل  افتتحه  العطرة،  عن سريهتا 

املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي«.
وتابع زميزم: »ان املعرض يتكون اكثر من )60( عنوانا عىل 
وشعرها  بالغتها  عن  التحدث  فيها  جاء  بوسرتات  شكل 
ومواقفها وخطبها ومقاماهتا ومزاراهتا وايضا وباخلصوص 
املواضيع  من  وغريها  واوالدها  وسريهتا  امللحمية  خطبتها 
التي هتم القارئ, وذلك لالطالع عىل هذه العناوين البارزة, 
اضافة اىل ذلك عززنا املعرض بصور نادرة من ضمنها صور 
وايضا صور  قبل )60( سنة  يعود  الذي  الزينبي  التل  مقام 
وصور  العراق  شامل  يف  سنجار(  )جبل  يف  املوجود  ملقامها 
املعلومات  اىل  اضافة  احلسيني,  املخيم  يف  املوجود  ملقامها 
واملعتمدة  املوثوقة  باملصادر  املعلومات معززة  العامة وهذه 

لدى املكتبة العربية االسالمية«. 

املقدسة  احلسينة  العتبة  يف  البشية  املوارد  التطوير  قسم  اقام 
دورة تدريبة يف كيفية ادارة العملية التعلمية من داخل املنزل، 
قدمتها الدكتورة سهام الدخيل يف جممع سيد الشهداء )عليه 

السالم( اخلدمي التابع للعتبة احلسينية املطهرة.
اىل ذلك قالت الدكتورة )سهام الدخيل( أن »موضوع الدورة 
املنزل  داخل  التعلمية من  العملية  ادارة  كيفية  يتمحور حول 
يف ظل الظروف احلالية املتمثلة بجائحة كورونا، فليس مجيع 
متكنها  التي  والعلمية  األكاديمية  املؤهالت  متتلك  االمهات 
الدورة  اقيمت  وقد  املنزل،  داخل  التعليمية  العملية  ادارة 

لتزويد املتدربات بطرائق التدريس والتعلم الصحيحة«.
من جانبها حتدثت )االء طاهر( اعالمية يف قسم تطوير املوارد 
االمهات يف  لتأهيل  اخلاص  برناجمها  »للدورة  قائلة:  البشية 
موضوع التعليم املنزيل يف ظل جائحة كورونا وايضا العقبات 
الدورات  هذه  خالل  من  االن  العراقية  العائلة  تواجه  التي 
من  مستوى  كل  عن  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  اكتشفنا 
املادة   ايصال  وكيفية  لألمهات  بالنسبة  التعليم  مستويات 

بطريقه علمية وأكاديمية اىل كل فئة من الفئات«.

ادارة العملية التعلمية من داخل المنزل 
عنوان دورة لتطوير الموارد البشرية النسوية
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عن  الدويل  كربالء  مطار  ملشوع  املنفذة  كربالء(  )طيبة  رشكة  أعلنت 
رشيد  حسن  )االستاذ  وقال  املطار،  منشآت  يف  جديدة  مراحل  حتقيق 
املفوض  واملدير  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني  نائب  العباجيي( 
للشكة، إن »استهداف موقع مشوع مطار كربالء الدويل ادى اىل تأخري 
انجازه بفرتة تقارب )6( اشهر، اال ان الشكة استأنفت العمل منتصف 

شهر تشين االول - اكتوبر، من هذا العام بعد بناء موقع جديد«.
وأوضح أن »االعامل الكونكريتية للمدرج انجزت بشكل كامل بواقع 
)20( سنتمرتا سمك، وبطول )4( كم، وستتم املبارشة إلنجاز الطبقة 
تنفيذه  ويتم  سنتمرتا،   )42( اىل  يصل  بسمك  التخصصية  االخــرى 

بالكامل قريبا من قبل رشكة اجنبية متخصصة«.
وأضاف »تم استئناف العمل بالطابق االخري )طابق رقم 18( يف برج 
املطار، وسيتم خالل )15( يوما املقبلة انجاز االعامل االنشائية«، مبينا 
االنارة  تأمني  مع   )٪100( بنسبة  تعبيدها  تم  باملطار  الطرق  »مجيع  أن 

الكافية«.
وتابع »بام يتعلق باملنشآت اخلدمية االخرى كمراكز االطفاء، والتفتيش، 
والشطة، والصحة، واالتصاالت فإن نسبة االنجاز وصلت اىل )٪60( 

والعمل مستمر«.
يذكر أن إدارة العتبة احلسينية املقدسة قد أعلنت، يف 13 آذار - مارس 
بعدة  للقصف  تعرضت  قد  الدويل  كربالء  مطار  منشآت  إن   ،2020
صواريخ من قبل الطريان األمريكي مما أدى إىل استشهاد أحد املدنيني 
وجرح آخرين ممن يعملون يف تشييد املطار، إضافة إىل أرضار كبرية يف 

املنشآت اإلدارية واخلدمية.

انجاز مراحل جديدة في مطار كربالء

االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  مــدونــون  ــارك  ش
حلِل  نموذجًا  العتبات  )جتربة  عنوان:  تصدر  بمنشور 
العتبات  نموذَج  ان  فيه  وجاء  االقتصادية(،  األزمــة 
باحلكومة  جيدر  التي  احللول  أحد  العراق  يف  الدينية 
البلد،  يف  االقتصادية  األزمــة  حلل  دراستها  املركزيًة 
من  املقدسة  العتبات  تفعله  ما  »ان  املدونون  ووصف 
االستثامرات  ألمهية  حيوي  نموذًج  خري  هي  مشاريع 
الداخلية يف دفع عجلة االقتصاد لألمام واخلروج من 

فخ النفط و الدوالر«.
ومما ذكروه »كل ما حتتاجه احلكومة االن حلل االزمة 
االقتصادية هو حتريك االموال يف السوِق وإعادة ثقة 
متسائلون  الصعبة«،  العملة  وتوفري  باملصارف  الّناس 
»ماذا يعني أّن تنفق احلكومة املليارات وال تعود منها 
نسبة  وهي  فقط؟،   )٪5( من  اقل  اال   الدولة  خلزينة 
العراقي  االقتصاد  اهنيار  اخلطر يف  ناقوس  لدق  كفيلة 

أو اي اقتصاد وبأي حلظة«.
واشاروا اىل بعض احللول الرسيعة لدفع عجلة التنمية 
و  املهجورة  املصانع  آالف  »حتويل  منها:  االقتصادية 
تتجاوز  ال  وبخطة  املدعوم  االستثامر  اىل  املستهلكة 

الـثالثة أشهر«.

تجربة العتبات انموذجًا لحِل 
األزمة االقتصادية
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

ُن�شرت يف جملة االحرار العدد )732( 

أّيا األخوة واألخوات
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سامحة السيد )دام ظّله( يف 

النجف األرشف:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بأخطر  البلد  ويمر  االزمــات  وتتفاقم  االحــداث  تتسارع     
مواقع  له  تعرضت  الذي  اآلثم  االعتداء  فمن  املنعطفات، 
وجرح  استشهاد  اىل  وادى  القائم  مدينة  يف  العراقية  القوات 
التي  املؤسفة  ــوادث  احل اىل  املقاتلني،  ابنائنا  من  العشات 
الغاشم  االعتداء  اىل  املاضية،  االيــام  خالل  بغداد  شهدهتا 
بالقرب من مطارها الدويل يف الليلة املاضية بام مّثله من خرق 
أّدى  وقد  الدولية،  للمواثيق  وانتهاك  العراقية  للسيادة  سافر 
اىل استشهاد عدد من ابطال معارك االنتصار عىل االرهابيني 
الدواعش، ان هذه الوقائع وغريها تنذر بأن البلد مقبل عىل 
ضبط  اىل  املعنية  االطــراف  ندعو  وإذ  جــدًا،  صعبة  اوضــاع 
العيل  اهلل  اىل  بالدعاء  اكفنا  نرفع  بحكمة  والترصف  النفس 
القدير بأن يدفع عن العراق وشعبه رش االرشار وكيد الفجار. 
َشَخَصِت  َو  ْعَناُق  اأْلَ ِت  ُمدَّ َو  اْلُقُلوُب  َأْفَضِت  إَِلْيَك  ُهمَّ  »اللَّ
َح  ُهمَّ َقْد رَصَّ ْبَداُن، اللَّ ْقَداُم َو ُأْنِضَيِت اأْلَ ْبَصاُر َو ُنِقَلِت اأْلَ اأْلَ
َنْشُكو  إِنَّا  ُهمَّ  اللَّ ْضَغاِن،  اأْلَ َمَراِجُل  َجاَشْت  َو  َنآِن  الشَّ َمْكُنوُن 
َيا  ْج عنا  َفَفرِّ َعَدِدَنا،  َة  َوِقلَّ َنا  َعُدوِّ َوَكْثَرَة  َأْهَوائَِنا،  َت  َتَشتُّ إَِلْيَك 
َأْرَحَم  َيا  تَِك  بَِرمْحَ ُه،  ُتِعزُّ ِمْنَك  َنرْصٍ  َو  ُلُه،  ُتَعجِّ ِمْنَك  بَِفْتٍح  َربِّ 

امِحِنَي، آِمنَي َربَّ اْلَعامَلنَِي«. الرَّ

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي 
يف 7/جمادي االول/1441هـ املوافق 2020/1/3م :

اعداد:حيدر عدنان

ان هذه الوقائع وغيرها تنذر بأن 

البلد مقبل على اوضاع صعبة 

، وإذ ندعو االطراف المعنية 
ً
جدا

الى ضبط النفس والتصرف 

بحكمة نرفع اكفنا بالدعاء الى الله 

العلي القدير بأن يدفع عن العراق 

وشعبه شر االشرار وكيد الفجار.
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العراقُ أواًل وأخيرًا

أخطر املنعطفات
املؤسفة  التداعيات  واســتــمــرار  السلبيات  تــراكــم  نتيجة 
يف  يقف  إنام  البلد  وضع  فإن  العراقي؛  الشأن  يف  وتعقيداهتا 
موقف حرج جدًا، ويمر بأيام عصيبة بالغة اخلطورة، بل لعلها 
شديدة  مواقف  من  والعراقيون  العراق  به  مّر  ما  أخطر  من 
املرجعية  التغيري، ال سيام وقد عرّبت  منذ  والتعقيد  احلساسية 
الدينية العليا عن هذا الوضع ووصفته بـ) بأخطر املنعطفات(، 
أي مرحلة تغيري يف مسرية األحداث بشكل مفاجئ، وانعطاف 
الوجهة الطبيعية نحو هدف أو جهة جديدة، وقد بلغ رصاع 
من  املزيد  يتطلب  ما  وهو  معلن،  وبشكل  أوّجه  والش  اخلري 
املواقف  وأخذ  والفرقة  التنافر  اىل  ال  البلد،   أبناء  بني  التفّهم 
والفرقة  التشتت  من  املزيد  اىل  يؤدي  ما  وهو  هلم،  املناهضة 

والتناحر.  
السيادة الوطنية

التي  املعقدة  األوضاع  كل  رغم  العراق  إن  اىل  تشري  السيادة 
مرت سابقًا، إال إن القرار مل يتحول اىل طرف آخر، وهو أمر 
بالغ التعقيد، وسابقة خطرية املساس هبذه السيادة؛ أي إن البلد 
كان سيد قراره يف املفاصل احلاسمة.. مما خيّص مصالح البالد 
خالل  وتعاقبها  األمريكية  اخلروقات  تكرار  إن  إال  العليا، 
فرتة وجيزة عرب تصعيد غري مسبوق؛ قد خدش هبذه السيادة 
املزعومة، وأزّم وخلخل من الوضع العام من خالل استهداف 
ما  ثم  ومن  األنبار،  يف  الغربية  احلدود  عىل  املرابطني  األبطال 
تالها من أحداث لالحتجاجات الشعبية عىل هذا االستهداف 
األخري  األمريكي  اخلــرق  أخــريًا  ثم  ومن  بغداد،  يف  الغادر 
باستهداف رجاالت  من ابطال معارك التحرير واالنتصار مما 

أدى اىل استشهادهم.

 املواثيق الدولية
العالقة  نوعية  بموجبها  حتدد  دولية  مواثيق  وجود  من  البد 
البلدان..  أراض  عىل  األجنبي  الوجود  بنوعية  تتحكم  التي 
سواء عىل مستوى األفراد بالسلك الدبلومايس يف السفارات، 
أو القوات العسكرية  يف  القواعد واملراكز والثكنات، وهذه 
املساحة  حتديد  خالهلا  من  يتم  من  هي  واالتفاقات  املواثيق 
حلرية التحرك ملثل أولئك األشخاص، أو تلك القوات، وكام 
أسلفت القول بحسب االتفاقات املسبقة  يف العمل الدبلومايس 
أو العسكري، أّما أن يكون الترصف  بخالف ذلك.. متهورًا 
وعنجهيًا، فذاك يعني االستهتار الدويل، واالنتهاك الصارخ، 

وعدم االحرتام الواضح لكل املواثيق واألعراف الدولية. 
ضبط النفس 

املنعطفات  ويف  احلرجة،  األزمــات  ــات  أوق يف  إن  ريــب  ال 
قبل  بدقة  حمسوبًا  اإلنسان  ترصف  يكون  ان  جيب  احلساسة، 
سيعود  الشك  الترصف  هذا  مثل  وإن  خاصة  به،  الترصف 
البلد أخريًا، وهو  الناس وعىل  فاعله وعىل  أو رشًا عىل  خريًا 
وبالغ  احلساسية  يف  شدة  من  حاليًا  بلدنا  به  يمّر  ما  بالضبط 

اخلطورة.
لذلك أقول، جيب ضبط النفس وعدم االستجابة لالنفعاالت 
اآلنية يف مثل هذه األوقات العصيبة، ألن لكل غضب وترسع 
عواقب ال حتمد عقباها، ال بل وكجزء من احرتامنا وتقديرنا 
بالعواقب؛  تبرصها  وشدة  العليا،  الدينية  مرجعيتنا  حلكمة 
يف  واحلكمة  االبتالء،  عىل  والصرب  النفس  ضبط  جيب  أقول 
توجيه من حكيمنا  يرد من  ما  بانتظار  أو ردة فعل،  الترصف 
عىل  خيمة  وأدامــه  اهلل  حفظه  السيستاين  عيل  السيد  املفدى 

العراق والعراقيني.

طالب الظاهر 
أشدّ ما نحتاجه في هذه المحنة الكبرى بعد أن ألقت بظاللها القاتمة على واقعنا، هو أن نكون موحدين 
ومتكاتفين ومتآخين ومتعاونين أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة الخطر الداهم، ألن المستهدف ليس 
طائفة أو جهة معينة، بل إن المستهدف بهذه الهجمة الشرسة هو العراق وال شيء غير العراق بحاضره 

ومستقبله، وحيث إن التهديد لوطننا وديننا في الوقت الراهن بلغ أوجّه بهذا المنعطف الخطير في األحداث، 
وها هو العدو يسفر عن نواياه الكريهة المبيتة، وحقده األسود، وضغينته الصفراء، على كل ما هو أصيل 

وشريف وجميل في بلدنا الجريح.  



واملغرب  العرص  وكذا  الظهر  صالة  تكون  متى   : السؤال 
والعشاء قضاء ؟

اجلواب : الجيوز تاخري الظهرين عن غروب الشمس ولكن 
يقصد  ان  فاالحوط  احلمرة  زوال  وقبل  بعده  هبام  اتى  اذا 
الليل  منتصف  عن  تاخريالعشاءين  جيوز  وال  املطلقة  القربة 
اختيارا ولكن الوقت باق اىل طلوع الفجر للمضطر والنايس 
الليل فاالحوط  ونحومها واذا اتى هبام املتعمد بعد منتصف 

ان يقصد القربة املطلقة.

لوقت  ركعات  اربــع  مقدار  بقي  اذا  احلكم  ما   : السؤال 
الظهرين ؟

يأيت  الظهرين  لوقت  ركعات  اربع  مقدار  بقي  اذا   : اجلواب 
بعد  يأيت  ثم  الظهر والعرص  بقصد االعم من  باربع ركعات 
بقصد  ركعات  باربع  احلمرة  زوال  وقبل  القرص  سقوط 

االعم من كوهنا ظهرا قضائيا او عرصا .

الثانية  الساعة  وهل  الليل؟  منتصف  نعرف  كيف   : السؤال 
عشة مساًء عالمة عليه، كام هو شائع اآلن عند بعض الناس؟
اجلواب : منتصف الليل هو منتصف ما بني غروب الشمس 
وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس يف الساعة السابعة مساء 
، وطلع الفجر يف الساعة الرابعة صباحًا، كان منتصف تلك 
الليلة يف متام الساعة احلادية عشة والنصف مساًء ، فاملتبع يف 
حتديد منتصف الليل هو مواعيد الغروب والطلوع املختلفة 

باختالف األزمنة واألمكنة .

السؤال : هل يعد النوم عذرًا يطول به وقت العشاءين اىل ما 
بعد منتصف الليل وقبل الفجر ؟

اجلواب : نعم، بمعنى انه لو نام عن صالة املغرب والعشاء 
ومل يستيقظ حتى انتصف الليل لزمه االتيان بالصالتني اداًء.

السؤال : مامقدار فضيلة صالة املغرب ؟
اجلواب : يستمر وقتها اىل زوال احلمرة املغربية .

السؤال : لقد صليت صالة الصبح ظنًا بأنه قد أذن الصالة 
أعد  فلم  يؤذن  املؤذن  سمعت  ساعة  نصف  بعد  و  الصبح 

الصالة مرة أخرى فام احلكم ؟
وجبت  الوقت  قبل  كانت  صالتك  ان  تبنّي  اذا   : اجلــواب 

االعادة .

السؤال : كيف نعرف وقت اذان الظهر إذا كانت هناك غيوم 
كثيفة ؟

طلوع  من  الوقت  منتصف  هو  الظهر  أذان  وقت   : اجلواب 
الشمس اىل غروهبا .

السؤال : متى يبدا الزوال ؟
اجلواب : اذا جتاوز النهار اي من طلوع الشمس اىل غروهبا .
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تعاىل  اهلل  جيعلها  رّبانية،  وسفارة  إهلية،  وظيفة  النبّوة 
وأوليائه  الصاحلني  عباده  من  وخيتاره  ينتجبه  ملن 
الناس  سائر  إىل  فريسلهم  إنسانّيتهم،  يف  الكاملني 
يف  ومصاحلهم  منافعهم  فيه  ما  إىل  إرشادهم  لغاية 
من  وتزكيتهم  تنزيهم  ولغرض  ــرة،  واآلخ الدنيا 
درن مساوئ األخالق ومفاسد العادات، وتعليمهم 
احلكمة واملعرفة، وبيان طرق السعادة واخلري؛ لتبلغ 
االنسانية كامهلا الالئق هبا، فرتتفع إىل درجاهتا الرفيعة 

يف الدارين دار الدنيا ودار اآلخرة.
اللطيف  ـ  اخلالق  يبعث  أن  توجب  اللطف  وقاعدة 
بعبادهـ  رسله هلداية البش، وأداء الرسالة االصالحية، 
وليكونوا سفراء اهلل وخلفاءه، وأن اهلل تعاىل مل جيعل 
للناس حق تعيني النبي أو ترشيحه أو انتخابه، وليس 
هلم اخلرية يف ذلك، بل أمر كّل ذلك بيده تعاىل؛ اَلّنه 

﴿َأعلُم َحيُث جَيَعُل ِرَساَلتُه﴾.
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لطفُ النبوّة

النفس املحرمة من أعظم الكبائر، وهو الفساد  قتل 
الكبري يف األرض، ومن قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه 

جهنم خالدًا فيها، وكذا اجلناية عىل طرف.
ثم إن اجلناية مطلقًا عىل نفس أو طرف: إما عمد، أو 

شبيه العمد، أو خطأ حمض.
يف  عامدًا  يكون  أن  العمد  وشبيه  واضح،  والعمد 
الفعل ومل يقصد  القتل خمطئًا يف قصده، كمن قصد 
القتل فقتل اتفاقًا، فلو رضبه بام ال يقتل غالبًا للتأديب 
فامت، أو سقاه دواء فقىض عليه فهو من شبيه العمد.

وال  القتل  فيه  يقصد  مل  ما  فهو  املحض  اخلطأ  وأما 
رفع  أو  انسانًا،  فأصاب  طائرًا  رمى  كمن  الفعل، 
انواعه  أوضح  ومن  رجاًل،  وقتلت  فثارت  بندقيته 
أصاًل،  له  قصد  ال  الــذي  الساهي  أو  النائم،  فعل 
وفعل املجنون، والصبي غري املميز، بل واملميز، ألن 

عمد الصبي خطأ رشعًا.
الدم  حمقون  وكالمها  آخر  فاصاب  رجاًل  قصد  ولو 
فهو عمد حمض، أما لو كان القصد اىل غري املحقون 
يف  فرق  وال  العمد،  شبه  من  فهو  املحقون  فأصاب 
مجيع ذلك بني املبارشة والتسبيب، إذا أثر يف انتساب 

الفعل اليه، كام ال فرق يف اإلنفراد واإلشرتاك.
وال قصاص إال يف العمد املحض، أما اخلطأ وشبيه 
العمد ففيه الدية. ويشرتط يف القصاص بلوغ اجلاين، 
بصبي،  ال  عشًا،  بلغ  وإن  الصبي  يقاد  فال  وعقله، 
وال ببالغ، وال جمنون وإن كان أدواريًا اذا جنى حال 
جنونه، ال بعاقل وال بمجنون، فإن عمدمها خطأ فيه 

الدية عىل العاقلة.
أما املجنى عليه فاألقوى اشرتاط البلوغ والعقل فيه 
به،  يقاد  وقيل:  فالدية،  صبيًا  البالغ  قتل  فلو  أيضًا، 

وكذا املجنون. 

القصاص والديات

الحياة بوجود موالنا القائم

االمام  حكومة  ظل  يف  احلياة  شكل  سيكون  كيف 
املهدي املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه الشيف(؟

جاَء يف كثرٍي مَن املَروّياِت أنَّ األرَض ُتِرُج بركَتها 
اإلماِم  حكومِة  زمِن  يف  العدُل  وينتُش  اخلرُي  ويعمُّ 
صىّل  اهللِ  رسوُل  قاَل  قاَل  سعيٍد  أيب  فَعن  املهدّي، 
خيرُج  ثالثًا  قاَل  باملهدّي  وا  ــِشُ أب ــه:  وآلِ عليِه  اهلُل 
يمأُل  شديٍد  وزلزاٍل  الّناِس  مَن  اختالٍف  حنِي  عىل 
ُظلاًم وجورًا يمأُل  ُمِلَئت  األرَض ِقسطًا وعداًل كام 
قلوَب ِعباِده عبادًة ويسُعهم عدُله.. الغيبُة للّطويّس 

ص: 179.



أكثر من )120( مؤتمرا طيلة ثالثة اعوام..

تطرقت المرجعية الدينية العليا في العديد من خُطب الجمعة الى بيان الدور المهم وااليجابي 
والفاعل للعشائر في الحياة االجتماعية في العراق وما اصبح للعشيرة من اعراف وتقاليد واحكام 

ودور مهم في حياة المجتمع، ذلك الدور االكثر حساسية وخطورة من ذي قبل لكن مما يؤسف 
له في الفترة االخيرة ظاهرة شيوع بعض االعراف والتقاليد واالحكام التي تتنافى مع القواعد 

الشرعية والضوابط القانونية التي تشكل خطورة في بعض الجوانب االجتماعية، كما دعت االمانة 
العامة للعتبة الحسينية المقدسة في أكثر من )123( مؤتمرا عشائريا إلشاعة روح التسامح وإنصاف 

المتضررين والسعي لتصحيح )السانية العشائرية( في جميع محافظات العراق وكذلك الحدّ من 
الظواهر العشائرية كالديات و)النهوة( والفصول العشائرية.

أكدت على التفاف العشائر االصيلة حول المرجعية 

الدينية والسعي لتصحيح )السانية العشائرية(

حتقيق: عبد اهلل الن�شراوي – ت�شوير: وحدة الت�شوير
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التبليغ  شعبة  مسؤول  االبراهيمي(  فاهم  )الشيخ  وحتدث 
والتعليم الديني ملجلة )االحرار( هبذا اخلصوص: »قامت 
شعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية 
يف العتبة احلسينية املقدسة بالتصدي لشؤون العشائر, وذلك 
احلسينية  للعتبة  الشعي  املتويل  سامحة  من  مبارش  بتوجيه 
املقدسة بالتصدي هلذه الشحية املهمة، حيث قامت الشعبة 
عىل  مؤمترا   )123( من  اكثر  اىل  وصلت  مؤمترات  بعقد 

مستوى العراق خالل السنوات الثالث االخرية«.
العشائر العراقية تستيضء بفكر املرجعية يف تصحيح السنن 

العشائرية
الربامج  هــذه  عىل  ــإرشاف  ل العلامء  من  جمموعة  دعــوة 
والسيد  احللو  حسني  حممد  )السيد  منهم:  كان  والندوات 
والسيد  االبراهيمي  جعفر  والشيخ  العلوم  بحر  حممد 

رشيد احلسيني والسيد عز الدين احلكيم(, واحلديث ال زال 
العشائرية  »املؤمترات  أن  اضاف  الذي  االبراهيمي  للشيخ 
العشائرية  املــســارات  )تصحيح  منها  عناوين  تضمنت 
ومجع  عليها  االتفاق  تم  كام  الشعية(,  الديات  قضية  يف 
الغربية  والواجهة  والوسط  اجلنوب  من  السواين  كافة 
متبنيات  حسب  رشعية  قوانني  اىل  السواين  هذه  وحولت 
)دام  السيستاين  عيل  السيد  سامحة  األعىل  الديني  املرجع 
بـ  هذه  وسميت  كراس  شكل  عىل  وطبعت  الوارف(,  ظله 
)السانية العشائرية املوحدة(, وتم العمل عليها عىل مستوى 
التي  الفكرة  هبذه  وترحيبا  استحسانا  القت  حيث  العراق, 

جتمع طوائف العراق«. 
مبينا ان »رشحية العشائر تعد من اهم الشائح التي ترتكز 
عليها املرجعية الدينية, والتي تساهم بحلِّ الكثري من املشاكل 
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العشائرية وتم تطبيقها يف عدد من املحافظات, واول حمافظة 
باملرتبة  جاءت  التي  قار(  )ذي  حمافظة  هي  هبا  العمل  تم 
العشائرية  السانية  استخدام  نسبة  وصلت  حيث  االوىل 
العتبة  اكثر من )50٪(«، منوها عن »تواصل  اىل  الشعية 
العشائرية  السنن  تصحيح  مشوع  يف  املقدسة  احلسينية 
الدينية  املرجعية  فكر  ووفق  العراقية  املحافظات  مجيع  يف 

العليا«.
وثيقة حتديد طرائق حل النزاعات بني العشائر يف كربالء

هذه  توحيد  عىل  العمل  »تم  انه  اىل  اإلبراهيمي  واشــار 
الــوزراء  رئاسة  اىل  اخلاصة  املوافقات  ــال  وارس السواين 
والربملان العراقي وكذلك اىل رئاسة اجلمهورية واىل شؤون 
الدوائر  كل  يف  موحدة  السانية  هذه  واصبحت  العشائر, 
العمل  يكون  سوف  الوزير  السيد  من  وبإيعاز  واملجالس 

هبذه السانية العشائرية عىل مستوى العراق عامة«.
توقيع  عىل  حصلت  احلسينية  العتبة  »ان  االبراهيمي  وذكر 

كافة  بتطبيق  خطية  تعهدات  عىل  العشائر  رؤســاء  أغلب 
املرجعية  اوجبتها  التي  الديات  فيها  املذكورة  الــشوط 

الدينية العليا من خالل تصحيح السناين العشائرية« .

من  كثري  يف  توجيهي   دور   العليا  الدينية  للمرجعية  كان 
املقامة  اجلمعة  صالة  خطبة  منها  املباركة  اجلمع  خطب 
الشيخ  سامحة  خالهلا  ذكــَر  التي  2017/4/7م  بتاريخ 

الكربالئي:
دورا  واحكامها  واعرافها  وتقاليدها  نظامها  للعشرية  »ان 

المرجعية الدينية العليا تدعو العشائر 

لاللتزام بالحدود الشرعية وثوابت 

احكام االسالم والضوابط القانونية
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العشرية  فكيان  العراق  يف  االجتامعية  احلياة  يف  وفاعال  مهام 
وان  العراق،  يف  املجتمعية  الرتكيبة  من  اساسيا  جزءا  يمثل 
النزاعات  حلل  للعشائر  يلجؤون  اصبحوا  الناس  من  الكثري 
بام  للعشرية  واصبح  حلّلها..  او  فيها  للقضاء  واالختالفات 
املجتمع  حياة  يف  مهام  دورا  واحكام  وتقاليد  اعراف  من  هلا 
واصبح دورها اكثر حساسية وخطورة من ذي قبل خصوصًا 

يف اجلانب االجتامعي..
له  يؤسف  مما  االمور  هذه  فيه  ذكرنا  الذي  الوقت  نفس  يف 
والتقاليد  االعــراف  بعض  شيوع  ظاهرة  االخــرية  الفرتة  يف 
والضوابط  الشعية  القواعد  مع  تتناىف  التي  واالحــكــام 

القانونية مما يشكل خطورة يف بعض اجلوانب االجتامعية..
مسامهتها  الكريمة  العراقية  العشائر  هبا  اتسمت  ما  اهم  من 
والعرض  الــوطــن  عــن  الــدفــاع  يف  الــتــاريــخ  عــرب  الفاعلة 
الكبرية  االستجابة  يف  جليًا  ذلك  ظهر  وقد  واملقدسات.. 
لفتوى املرجعية الدينية العليا بالوجوب الكفائي للدفاع عن 
العراق امام هجامت االرهابيني الدواعش وكذلك الثورات 

احلكام  بوجه  والوقوف  االجنبي  االحتالل  ضد  قامت  التي 
الظاملني وغريها من املواقف االصيلة..

والنبيلة  الصحيحة  القيم  هذه  عىل  احلفاظ  من  البد  انه  اال 
ببعض  االمتزاج  شائبة  تعكرها  ال  وان  االجيابية  واالمــور 

االعراف والتقاليد السلبية والضارة..
املبادئ  بعض  اخلطبة  نفس  يف  الكربالئي  الشيخ  ــر  وذك

االساسية للدور االجيايب واالصالحي للكيان العشائري:
احكام  وثوابت  الشعية  احلــدود  جتاوز  عدم  االول:  املبدأ 

االسالم.
لغرض  ُاقرت  التي  القانونية  الضوابط  رعاية  الثاين:  املبدأ 
سبيل  ال  فانه  الصحيحة،  للمبادئ  ووفقًا  العامة  املصلحة 
اىل رقي أي جمتمع وتقدمه اال برعاية القانون وتطبيقه وعدم 
او  الفرد  مصلحة  يف  تطبيقه  أكان  سواء  ذلك  عن  التخلف 
بالقانون  االلتزام  مصلحة  ان  اذ  ال،  ام  العشرية  او  االرسة 

تفوق أي مصلحة اخرى.
عن  والتغاض  والعفو  التسامح  منهج  اعتامد  الثالث:  املبدأ 
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االساءة واالبتعاد عن العصبية القبلية واالهواء الشخصية(.
الثانية لصالة  كام تطرق سامحة السيد امحد الصايف يف اخلطبة 

اجلمعة املقامة يف 2017/5/26م هبذا اخلصوص بقوله:
»طبعًا لكل جمتمع خصوصية ناشئة من الرتكيبة اخلاصة هبذا 
فيه عشائر  ان  يتمتع بخصوصية وهو  املجتمع ولعل جمتمعنا 
هذا  تكوينة  من  وكبري  مهم  جزء  العشائر  وهذه  ممتدة  كثرية 
مفاصل  يف  اجيابيًا  دورًا  العشائر  هذه  مارست  وقد  املجتمع، 
متعددة فكانت هذه العشائر مثال ً تستشعر اخلطر عىل البالد 
وتقف وقفة منيعة ملنع هذا اخلطر وكانت هذه العشائر بام متثل 
وفيها  شجاعة  وفيها  محية  فيها  واعراف  وتقاليد  عادات  من 
جود وفيها كرم ايضًا كانت متّثل حالة اجيابية يف اذكاء املجتمع 
بمجموعة من االخالق احلميدة.. وايضًا هذه العشائر بام متثل 
من ثقل كانت عندما تتكاتف وتتالحم وترفض الباطل وتؤيد 
احلق ايضًا كانت بصمتها واضحة يف املجتمع.. لذلك اخواين 
البد ان نقف عند هذا الوجود العشائري ونحاول ان نجعل 

هذا الوجود العشائري وجودًا اجيابيًا بشكل دائم«.
الشيخ  تناول  2018/12/7م  بتاريخ  اخــرى  خطبة  ويف 

السلم  د  ــدّ هت التي  املجتمعية  الظواهر  بعَض  الكربالئي 
العشائري(  )العنف  ومنها  االخالقية  واملنظومة  االجتامعي 

بقوله: 
بل  االجتامعي  االستقرار  كثريًا  يدد  اخذ  الذي  العنف  )من 
النفيس واملعييش واالقتصادي هو العنف العشائري، نالحظ 
و  والتقاتل  العنف  اىل  اللجوء  منطق  اخذ  العشائر  بعض  يف 
انزل  ما  التي  االحكام  واصدار  االخرين  عىل  االعتداء  ايضًا 
اهلل هبا من سلطان واملنافية لألحكام الشعية ومقتىض االنتامء 
هلذا الوطن وحقوق املواطنة ومقتىض االخالق احلميدة التي 
بيّنا اخواين تارة  اتصفت هبا العشائر االصيلة.. واملشكلة كام 
افراد وتارة ممارسة عىل مستوى ظاهرة  املامرسة عىل مستوى 
جمتمعية متارس لدى الكثري من مجلتها )العنف العشائري(... 
العراقية  العشائر  لبعض  السابقة  لذلك من هنا نجدد دعوتنا 
الشعية  للتعاليم  املخالفة  املامرسات  مجيع  عن  التام  بالكّف 
الفرتة االخرية وهي  انتشت يف  واالخالقية والوطنية والتي 
متثل ظلاًم فاحشًا لكثري من االبرياء وتعّديا عىل حدود اهلل تعاىل 

ونقول : اهلل.. اهلل.. يف حفظ حرمات املواطنني وحقوقهم
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قلة الوعي وتدني المستوى 

الثقافي تنتج ممارسات 

واعراف وتقاليد عشائرية ضارة

 وعدم التعدي عليهم بغري حق..(.
وعن بعض االسباب التي اّدت اىل بروز جمموعة من املامرسات 
باخلطبة  الكربالئي  الشيخ  بّينها  الضارة  والتقاليد  واالعراف 

الثانية يف 2017/4/21م بقوله:
واالعراف  املامرسات  من  جمموعة  االخرية  الفرتة  يف  )برزت 
والتقاليد التي تتناىف مع الشيعة االسالمية والقوانني النافذة 
يف  وجتذرت  استمرت  لو  السلبية  والتقاليد  االعراف  وهذه 
املجتمع فأهنا ستكون هلا خماطر وتداعيات خطرية عىل املجتمع 

وتعايشه السلمي وغري ذلك من االمور..
السلبية  املامرسات  هذه  استمرار  خماطر  من  التحذير  ايضًا 

ردع  دون  من  استمرت  ان  الهنا  الضارة  والتقاليد  واالعراف 
يصعب  ظاهرة  اىل  وتتحول  املجتمع  يف  ستتجذر  ومعاجلة 
معاجلتها وهلا تداعيات خطرية عىل التعايش السلمي يف املجتمع 
القانون يف املجتمع.. وال يمكن  وكذلك ذهاب هيبة واحرتام 
هيبة  هناك  يكون  ان  دون  من  ويرتبى  يتطور  ان  جمتمع  ألي 
عت ملصلحة املجتمع.. وهذه االمور  واحرتام للقوانني التي رُشّ
هلا اسباب منها قلة الوعي وتدين املستوى الثقايف لدى البعض 
جهة  من  معينة  بدرجة  القانون  سلطة  غياب  وايضًا  جهة  من 
اخرى.. فهذه بعض االسباب التي ادت اىل بروز جمموعة من 
من  البد  اذ  الضارة..  والتقاليد  واالعراف  الضارة  املامرسات 
الرجوع اىل الشع الشيف ورعاية القوانني النافذة، باإلضافة 
هذه  رفض  دائرة  تتسع  كي  العام  الوعي  زيادة  عىل  العمل  اىل 
ابناء العشائر قبل  املامرسات الضارة وعدم االستجابة من قبل 
غريهم ملن يرص عىل االستمرار عليها، ان ذلك سيقلل وحيد من 
تلك الظواهر السلبية وبه سيتحقق ما يأمله اجلميع من اصالح 

االعراف العشائرية وتليصها مما هو غري صحيح(.
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 لتعزيز السلم المجتمعي والتقارب 
بين طوائف الشعب العراقي

ندوة حوارية تنظمها العتبة الحسينية المقدسة...  

كان اخر االنشطة الساعية في اشاعة السلم المجتمعي وليس 
اخيرها اقامة ندوة حوارية في مدينة سيد االوصياء التابعة للعتبة 

الحسينية المقدسة، تهدف الى إيصال رسالة المرجعية الدينية 
العليا واهتمامها البالغ بخصوص التعايش السلمي وارساء الفكر 

المحمدي الحقيقي البعيد عن التطرف والتمايز بين الناس، نظمت 
شعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية 

في األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بالتعاون 
مع اللجنة العشائرية في محافظة صالح الدين 

ندوة حوارية حول )التعايش السلمي( حضرها 
مجموعة من شيوخ القبائل والعشائر  

والمالكات التدريسية وبعض السادة 
المسؤولين فيها.

تقرير: عبا�ض ال�شالمي - ت�شوير: خ�شري  ف�شالة
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ويف هذا السياق حتدث )الشيخ فاهم األبراهيمي( مسؤول 
الندوة  هذه  حول  املقدسة  العتبة  يف  الديني  التبليغ  شعبة 
اىل  هتدف  التي  الندوة  هذه  اقامة  من  متكنا  اليوم  قائاًل: 
املرجعية  من  واضحة  رسالة  وإيصال  السلمي  التعايش 
مرجعيتنا   بأن  واالديــان،  الطوائف  باقي  اىل  العليا  الدينية 
حتث عىل التعايش السلمي والسلم املجتمعي بني طوائف 
الشعب العراقي، اذ متت استضافة أول حمافظة عراقية وهي 
صالح الدين بكافة قبائلها وعشائرها وكوادرها التدريسية 
التي  الندوة  هذه  حلضور  فيها،  املسؤولني  السادة  وبعض 
بأن املرجعية تويل اهتامما  هتدف اىل إيصال رسالة واضحة 
الفكر  وإيصال  السلمي  التعايش  بخصوص  وبالغا  كبريا 
الناس،  التطرف والتاميز بني  البعيد عن  املحمدي احلقيقي 
أبواهبا  تفتح  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  وأن 
العراقي  الشعب  أبناء  كل  وحتتضن  املحافظات  أمام  دائاًم 
املحافظة  هــذه  من  والقادمني  احلارضين  بكل  وترحب 
حضور  الندوة  هذه  شهدت  كذلك  قلوبنا،  عىل  العزيزة 
مشف ومدير شؤون عشائر حمافظة صالح الدين ورئيس 
جامعة صالح الدين ورئيس جامعة سامراء ومدير معمل 
العتبة  القبائل االخرى، وأن  أدوية سامراء وشيوخ عشائر 
املحافظات  بقية  مع  ندوات  بعقد  ماضية  املقدسة  احلسينية 
بالتعاون  اآلن  لغاية  عقدنا  السلمي  التعايش  وبخصوص 

ندوة،   130 من  اكثر  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  مع 
للجميع  هي  املقدسة  كربالء  بــأن  هي  ورسالتنا 

واالمام احلسني )عليه السالم( هو سيد اجلميع.
الطوائف  بني  والتطرف  العراق  تقسيم 

واملذاهب العراقية أهم ما ناقشته الندوة
معاون  الشامي(  افضل  السيد  )د.  حتدث  اخر  جانب  من 
األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة قائاًل: »ان جهود العتبة 
املقدسة كانت منذ سنوات تعمل عىل منع حدوث اإلحتقان 
الطائفي يف العراق، السيام واهنا استضافت أعدادا كبرية من 
احلبيب  البلد  يف  املهمة  والشخصيات  واألساتذة  القبائل 

من  لقاءات  وعقدت  )2005ـ2006ـ2007(،  اعوام  يف 
النظر  املجتمعي وتقريب وجهات  السلم  اجل تعزيز 

الشعب، وخالل عام 2014 عندما  بني طوائف 
وصلت عصابات داعش التكفريية اىل حدود 

املقدسة  احلسينية  العتبة  ارسلت  سامراء 
عن  للدفاع  املتطوعني  من  جماميع 

قوات  ومساعدة  املدينة  هــذه 
كانت  التي  العراقي  اجليش 

احلفاظ  اجل  من  هناك 
املدينة  هـــذه  ــىل  ع

كام  املــقــدســة، 
ان  ـــــد  الب

نــذّكــر 
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كبرية  أعــداد  مساعدة  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  بــدور 
ومدينة  املدن  من  الكثري  حترير  يف  واملسامهة  النازحني  من 
واملهمة  الكبرية  املدن  من  زالت  وما  كانت  التي  سامراء 

تارخييًا والرافضة لتقسيم العراق«.
كام أكد )  قحطان الزبيدي  ( مدير دائرة الوقف واإلرشاد 
العتبة  دور  »أن  حديثه:  خالل  الدين  صالح  يف  السني 
احلسينية املقدسة كان ومازال دورا كبريا ومّشفا يف تقريب 
ابناء  بني  السلمي  التعايش  عىل  واحلــث  النظر  وجهات 
الكريمة  الدعوة  هذه  لبينا  اليوم  ونحن  العراقي،  الشعب 
التي تؤكد بأن العراق هو بلد اجلميع ونعيش فيه شعبًا حمبًا 
مدافعًا عنُه متوارثني كل العادات والتقاليد التي انبثقت من 
اجدادنا القدامى واستمرت عرب االجيال، وبدورنا نريد أن 
نحافظ عليها ونكون يدًا واحدة ضدَّ كل من حياول زعزعة 
اللحمة الوطنية العراقية بني أبنائنا وشبابنا، ونرفض بشدة 
الطوائف  بني  والتطرف  التقسيم  يزرع  أن  حياول  من  كل 

هذا  بناء  يف  مجيعًا  نشرتك  أن  وعلينا  العراقية  واملذاهب 
البلد الذي لطاملا كنا نعيش فيه، فهو من ضمن مسؤولياتنا 
وأولوياتنا وهذا واجب رشعي علينا نحن اصحاب املنابر 
واملساجد واهل القبائل الذي كان ومازال هدفنا هو توعية 
الغزو الفكري الذي سيطر يف بعض  الناس والتغلب عىل 
عنارص  قبل  من  املجتمعية  الفئات  بعض  عىل  ــات  االوق

داعش«.
بقوله:  التكفرييني  لفكر  التصدي  عن  حديثه  يف  واضاف 
هدفها  تكفريية  جهات  هلكذا  التصدي  هو  هدفنا  »ان 
الوقف  مديرية  يف  ونحن  العظيم،  شعبنا  طوائف  زعزعة 
وسيطرنا  جبانة  ألفعال  تصدينا  الدين  صالح  يف  السني 
وإيصاهلا  اجلمعة  خطب  هتيئة  عىل  عملنا  وبدورنا  عليها 
بشكل كبري اىل الناس وتوعية احلارضين ضّد انتشار الفساد 

واملخدرات واألفعال اإلجرامية بني ابناء املجتمع«.
دور العتبة احلسينية املقدسة الكبري يف احلفاظ عىل وحدة 
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الصف بني ابناء هذا البلد
من بني احلارضين اعرب )الشيخ حسني العبايس( أمري عشرية 
واعتزازه  فخره  عن  األرشف  النجف  حمافظة  من  حسن  بني 
حلضوره هذه الندوة فقال: »بكل فخر واعتزاز نقول ان العتبة 
احلسينية املقدسة كانت ومازالت سباقة لكل يشء ينفع املجتمع 
ويقّومُه حيث اخذت عىل عاتقها الكثري من األمور األنسانية 
للشعب  به  تقوم  بام  فخورون  ونحن  واألجتامعية،  واخلدمية 
التي  األزمــات  خالل  املساعدات  تقديم  خالل  من  العراقي 
تعصف بالبالد مرارًا وتكرارًا من )17( عامًا والعتبة احلسينية 
املقدسة هلا دور كبري يف عكس صورة كبرية من خالل املشاريع 
نذكر  أننا  كام  إنجازها،  يف  سامهت  التي  واألنسانية  اخلدمية 
دورها الكبري والعظيم واملّشف عند دخول عصابات داعش 
الشفاء  مراكز  إنشاء  يف  أسهمت  كام  ببسالة،  كلمتها  قالت  اذ 
اعطتُه  ما  وأعطت  مؤخرًا،  كورونا  فريوس  إنتشار  من  للحد 
ولوجستيًا  وماديًا  معنويًا  الشعبي  احلشد  ودعمت  للنازحني 
وفكريًا وكانت خطاباهتا معتدلة، وذات إرشاد ديني توعوي 
وصلت به اىل كل البيوت العراقية، وكل هذا املؤرشات تؤكد 
بان العتبة احلسينية املقدسة هلا دور كبري يف احلفاظ عىل وحدة 

الصف بني ابناء هذا البلد، ونقدم شكرنا اىل األمانة العامة يف 
الشيخ  الشعي سامحة  واملتويل  املقدسة  احلسينية  العتبة 

هذه  عىل  القائمني  وكــل  الكربالئي  املهدي  عبد 
اىل  ورسالتنا  وأفعاهلا  بأقواهلا  الكبرية  املؤسسة 

األعداء واضحة اذ نقول هلم ال مكان لكم 
يف العراق وهذا البلد بوجود العتبات 

ونحن  والقبائل،  الدين  ورجــال 
كل  ضدَّ  واحدة  يدًا  سنكون 

مفهوم  يــزرع  ان  حيــاول  من 
فال  شعبنا،  لــدى  التقسيم 
والتقسيم  للطائفية  مكان 
السالم(  )عليه  احلسني  وأن 
بتعدد  ـــدًا  واب دائـــاًم  جيمعنا 
طوائفنا ومكوناتنا، وأن هذه 
شعب  بأننا  أكــدت  الــنــدوة 
ممتدة  وطنية  حلمة  ذو  واحد 
متمنني  الطوائف  كــل  بــني 
سابق  اىل  العراق  يعود  بأن 

عهدِه«.
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في خضم التأثير الجارف لإلعالم الجديد، ومع انتشار طريقة ومفهوم االتصال المؤسسي سواء في المنشآت 
الحكومية أو الخاصة، اتضحت عدة نقاط رئيسية من خالل اكتشاف مواطن تصحيح أو ضعف  القائمين على 

االتصال المؤسسي، كون  التطورات الجديدة التي تطرأ على هذا العلم وعلى نظرياته ومستجداته سريعة جدا،  
وهو ما يتطلب خبرة كي ال  تضيع الكثير من جهود الفريق العامل  في المنشأة أو المؤسسة. 

طرح آليات التطوير ألداء االعالم المؤسسي

تقرير : اآالء طاهر - ت�شوير : �شالح ال�شباح

المقدم عزيز ناصر 
)مدير إعالم شرطة بغداد(
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هذا ما جعل قسم تطوير املوارد البشية يف العتبة احلسينية 
املقدسة أن يويل اهتاممها خاصا  يف هذا اجلانب وخيصص 
الثقافية  انشطته  معاودة   بعد  له  األوىل  الثقافية  الندوة 
واملعرفية بعد  توقف دام لعدة اشهر، وشهدت قاعة خاتم 
الفكرية  انعقاد املحارضة  االنبياء يف احلرم احلسيني املطهر 
الشيفي  عقيل  السّيد  التطوير  قسم  رئيس  حضور  وسط 
طه  ــري  األم عبد  ــاج  احل العامة  العالقات  قسم  ورئيس 
وجمموعة من اإلعالميني يف أقسام ومراكز العتبة احلسينية 

املقدسة.
ومحلت الندوة التي شكلت انطالقة نوعية وتصصية هلذا 
املقدم  أوضح  فقد  املؤسيس(  )اإلعــالم  عنوان:  النشاط 
عزيز نارص )مدير إعالم رشطة بغداد( أمهية هذا املصطلح 
يف  ويكون  املؤسسات،  داخل  اإلعــالم  عىل  يطلق  الذي 
إيصال  عىل  يعمل  حمــددة   إعالمية  منظومة  وفق  الغالب 
رسالة املؤسسة إىل اجلمهور وبيان أهدافها وما تقدمه من 

خدمات، وصواًل لتحقيق غايات العمل فيها.

»يف  قائال:  نارص  بنّي  )االحرار(  ملجلة  خاص  حديث  ويف 
)اإلعالم  عنوان  عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  أشكر  البدء 
مساعدة  يف  تساهم  انشطة  هبكذا  واهتاممها  املؤسيس( 
والطارئة  الدخيلة  القضايا  بعض  عىل  للتغلب  املجتمع 
التواصل  خطوط  الستمرار  املقدس  املكان  هذا  واستثامر 
واألهم  األكرب  اجلزء  بكوهنا   العتبة  يف  االخوة  مع  الدائم 
يف تنمية اجلانب الروحي واالخالقي باإلضافة اىل اجلانب 

الفكري«.
وأردف نارص قائال: »تكلمنا هذا اليوم عن آلية تطوير أداء 
معاجلة  أجل  من  به  االرتقاء  وإمكانية  املؤسيس  اإلعالم 
وسالمة  صحة  عىل  حقيقيا  هتديدا   تشكل  التي  الظواهر 

املجتمع.
املنتديات  مسؤول  السعدي  مهدي  الدكتور  أوضح  فيام 
عالية  بتخصصية  ستطرح  التي  املستقبلية  اخلطط  الثقافية 
من خالل النشاطات الثقافية واستقطاهبا لشخصيات ذات 

مهنية وكفاءة عالية.
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يجم���ع اكث���ر م���ن )500 ال���ف( 
مخطوطة نادرة

جهود مكثفة وكبيرة يبذلها مجمع االمام الحسين )عليه السالم( العلمي لتحقيق تراث اهل البيت 
)عليهم السالم( التابع للعتبة الحسينية المقدسة للبحث عن الكنوز العلمية واخراجها بحّلة جديدة، 

كما ان للمجمع )133( اصدارا  مطبوعا  و)39( عنوانا جاهزا للطباعة و)83( نسخة خطية تم 
إعطاؤها للمحققين في شتى العناوين.. في الوقت الذي كشفت فيه ادارة المجمع لمجلة )االحرار( 

عن جمعها ألكثر من )500الف( مخطوطة ورقية والكترونية لنوادر الكتب والمؤلفات. 

االحرار: ح�شني النعمة – ت�شوير: حممد القرعاوي

عنها  املجمع  مدير  املظفر  صالح  مشتاق  االستاذ  وحتدث 
البلد  هبا  يمرُّ  التي  الظروف  ورغم  هذا  عامنا  »يف  بقوله: 
والعتبة احلسينية  املقدسة عىل اخلصوص، لكن وهلل احلمد 
وفقنا اىل ارسال )21( عنوانا علميا اىل مطبعة دار الوارث 
بغية طباعتها«، وتابع املظفر: »سنحت الظروف للمطبعة 
يف  متنوعة  العناوين  وهــذه  منها  عناوين   )10( بطباعة 

)عليهم  البيت  اهل  ومصائب  واحلديث  الدعاء  مواضيع 
 )11( لديم  وبقيت  والتفسري  االستخارة  ويف  السالم( 
املجمع  حتقيق  من  بعضها  كانت  طباعتها،  بانتظار  عنوانا 
مع  تعاون  لدينا  يوجد  حيث  املجمع،  خــارج  وبعضها 

حمققني يف داخل وخارج العراق«.

مجمع اإلمام الحسين العلمي لتحقيق تراث 
أهل البيت )عليهم السالم(
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مع  »تواصلنا  املظفر:  قال  املحققني  مع  املجمع  تواصل  وعن 
دولية  سمعة  املجمع  اكتسب  حيث  النطاق  واسع  املحققني 
عىل  يعمل  اجلنسية  سوري  أملانيا  يف  حمقق  لدينا  واآلن  طيبة 
يرجع  من  كل  عن  يتحدث  الذي  الطالبيني(  )منتقلة  كتاب 
ومكان  جلأ  دولة  اي  واىل  السالم(  )عليه  طالب  ايب  اىل  نسبه 
االنساب،  يف  معرفة  وحيتاج  مهم  الكتاب  وهذا  وقربه  وفاته 

وكذلك حمقق لبناين يف أملانيا حيقق كتابا اخرا «.
واضاف »لدينا حمققون يف البحرين كذلك يوجد لدينا تواصل 
مع اربعة حمققني يعملون يف رشح دعاء عرفة يف اربعة او مخسة 
نشاطهام  يــزاوالن   للمجمع  فرعان  يوجد  ايران  ويف  اجزاء، 
بشكل متواصل وهلام عالقاهتم الواسعة مع املحققني العراقيني 

املوجودين يف ايران«.
ونوه املظفر عن املركز الرئيس للمجمع بانه يف كربالء ولديه 
املحققني  مع  وعالقات  نشاطات  وله  وقم،  مشهد  يف  فرعان 
من  اهلدف  ان  مبينا  املحققني  مع  مبارش  تواصل  لدينا  حيث 
يف  انه  موضحا  اخلطية،  بالنسخ  املحققني  لتزويد  هو  ذلك 
عىل  استحصاله  كيفية  من  يعاين  العراقي  املحقق  كان  السابق 
فإما  العراق،  مكتبات  يف  متوفرة  غري  فهي  املخطوطة  نسخة 
يتطلب االمر منه السفر او التواصل مع دول اخرى كي حيصل 
عليها، هنا املجمع العلمي سّهل كل هذه الِصعاب عىل املحقق 
املخطوطات  وارســال  املحقق  مع  التواصل  يتبنى  من  فهو 

والكتب اىل حيث تواجده«.
جاهزا  عنوانا  و)39(  مطبوعا  اصــدارا   )133( وللمجمع 

للطباعة و)83( نسخة خطية تم اعطاؤها اىل املحققني يف شتى 
آليات  احلديث عن  املظفر واسرتسل  عنها  العناوين.. حتدث 

املجمع املعتمدة حليازة املخطوطات بقوله:
مكتبة  مثل  ايــران  مكتبات  بعض  مع  عالقات  لدينا  »سابقًا 
السيد املرعيش ومكتبة احياء الرتاث للسيد األشكوري التابعة 
لنا تواصل مع  املقدسة، وكان  السيستاين يف قم  السيد  ملكتب 
من  وهو  العاميل  بالرتاث  املهتمني  من  لبنان  يف  االخوة  احد 
يوجد  كام  املخطوطات،  من  هائل  كّم  لديه  كان  عامل  جبل 
من  املخطوطات  بجمع  ــواة  اهل ــوة  االخ بعض  مع  تواصل 
املوجودين يف تركيا ومرص واوروبا حيث حصل املجمع عىل 
ورقية  خطية  نسخة  الف(   500( يمتلك  واآلن  خمطوطات 

والكرتونية لنوادر الكتب واملؤلفات«.
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الدينية  الشؤون  قسم  )رئيس  احليدري  رائد  الشيخ  واكد 
ارشدت  التي  النعمة  هي  كورونا  ان  املقدسة(  العتبة  يف 
اىل االخرة اي ممر ال مقر،  الدنيا هي طريق  ان  اىل  الناس 
وان هذه االزمة كشفت وحفزت مواطن االسالم االصيل 
يف عقول بعض الناس الذين اثرت عليهم الدنيا وملذاهتا 
وارجعتهم اىل اهلل ِعرَب هذا االمتحان الذي ترسخ يف عقول 

الناس وجعلهم يتكاتفون فيام بينهم لعبوره«.
احلسينية  للعتبة  الشعي  )املتويل  كلمة  احليدري  واختتم 
بالشكر  الكربالئي(  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 

كورونا  جائحة  بمواجهة  وساهم  وقف  من  لكل  اجلزيل 
وتطوعية  وامنية  وخدمية  ودينية  طبية  مؤسسات  من 

رسمية او غري رسمية.
حمافظة  يف  االزمــة  خلية  رئيس  ن  ثمَّ متصل  صعيد  عىل 
اخلطايب  نصيف  االستاذ  كربالء  حمافظ  املقدسة  كربالء 
مواقف العتبة احلسينية املقدسة الكبرية مع البلد واملحافظة 
جاء  كلام  املّشفة  ومواقفها  كورونا  جائحة  مواجهة  يف 

ظرف صعب اىل املحافظة او البلد.
تعليامت  من  كبرية  قوة  استمد  انه  عىل  »اخلطايب«  وأكد 

العتبة الحسينية المقدسة 
تكّرم المساهمين بالتصدي لجائحة كورونا

تقرير: ح�شني رحيم - ت�شوير: قا�شم العميدي

أقامت العتبة الحسينية المقدسة احتفالية بذكرى والدة السيدة زينب )عليها 
السالم( في قاعة خاتم االنبياء داخل الصحن الحسيني الشريف واحتفت بجميع 

الجهات الرسمية وغير الرسمية التي ساهمت بمواجهة جائحة كورونا.

خالل حفل بهيج اقامته بمناسبة والدة عقيلة الطالبيين
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ال�شيخ رائد احليدري
رئي�ض ق�شم ال�شوؤون الدينية

وتوجيهات املرجعية الدينية يف النجف االرشف ودور العتبة 
الشفاء  دور  بناء  يف  الشعي  باملتويل  املتمثلة  الكبري  احلسينية 

واحلجر طيلة فرتة تفيش الوباء.
من جانب اخر قال احلقوقي )عيل كاظم سلطان( رئيس قسم 
مناسبة  إلحياء  جاء  احلفل  »إنَّ  املقدسة:  العتبة  يف  النشاطات 
وتكريم  واستذكار  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  والدة 
جهود اجلهات الرسمية وغري الرسمية بمختلف مسمياهتا يف 
حمافظة كربالء املقدسة التي سامهت بالتصدي جلائحة كورونا 
ومواقفهم املميزة وتضحياهتم الكبرية يف تعفري وتعقيم املدينة 

ودفن ضحايا كورونا والكوادر الطبية يف املستشفيات ومراكز 
التابعة  االبنية  املحجورين يف  راحة  الذين سهروا عىل  الشفاء 
للعتبة احلسينية املقدسة وكذلك الدعم اللوجستي الذي كان 
طيلة  الطعام  ووجبات  الغذائية  باملواد  املترضرة  العوائل  يمد 

ايام حظر التجوال«.
وعد احد االشخاص الذين تم تكريمهم يف احلفل هذا التكريم 
بانه دافع معنوي كبري بالنسبة هلم من العتبة احلسينية املقدسة، 
ويف نفس الوقت هو داللة عىل ان العتبة املقدسة ال تنسى كل 

من وقف وقفة مشفة مع مدينته يف هذه اجلائحة.
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تشجيعا للمنتج المحلي و تشغيل األيدي العاملة...

االأحرار: ح�شني النعمة - ح�شنني الزكروطي - وحدة الت�شوير

توجّه العتبة الحسينية المقدسة صوبَ االستثمار المحلي لم يأتِ اعتباطًا أو )ترفًا 
اقتصاديًا(، بقدر ما أنه مشاركة فاعلة وحقيقية في تدعيم االقتصاد العراقي، 

والسعي إليجاد بيئة سليمة ومشاريع مختلفة تنهض بالمستوى االقتصادي من جهة 
وتوّفر المنتجات المحلية وفرص العمل من جهة ثانية، وهذا ما سنعرفه أكثر من 

خالل الحوار الذي أجرته )األحرار( مع األستاذ )حسن رشيد العبايجي( نائب األمين العام 
للعتبة المقدّسة.

مشاريع العتبة الحسينية )االستثمارية( 
تدعم االقتصاد العراقي ي 
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العبايجي(  ر�شيد  )ح�شن  االأ�شتاذ 
نائب االأمني العام للعتبة املقّد�شة

العباجيي رؤية عامة عن موضوعة  يف مستهّل حديثه، يقّدم 
من  االستثامر  عن  للحديث  بعدها  معّرجًا  االستثامر، 
له  توّجهت  وملاذا  املقدسة  للعتبة  العامة  األمانة  نظر  وجهة 
بمشكلتني  العراق  »يمرُّ  قائاًل:  يبنّي  حيث  األســاس،  من 
تتعلق  االوىل  الــراهــن،  الوقت  يف  ملموستني  حقيقيتني 
بالرتّهل واالختالل الوظيفي يف اهليكل العام للدولة إضافة 
العالية او الرواتب  النفقات التشغيلية  اىل نسبة الرواتب او 
عموم  عىل  بظالله  ُيلقي  الرتهل  هذا  وبالنتيجة  التقاعدية، 
الثانية  املشكلة  اما  االقتصاد،  وباألخص  البلد  يف  الوضع 
فهي تتمثل يف النفط وتعّرضه إىل اهلّزات العاملية االقتصادية 
تبّني  تستطيع  ال  وبالتايل  االنخفاض،  او  باالرتفاع  املتعلقة 

االسعار،  فارق  وهذا  للدولة  العامة  للموازنة  ثابتا  سعرا 
مايل  عجز  عنها  وينتج  للدولة  العامة  املوازنة  عىل  يؤثر  مما 
فتضطر اىل االقرتاض من املصارف، واستمرار هذا الرتاكم 
ويضعف  العملة  سيضعف  كونه  املواطن  عىل  عبئا  خيلق 
مضيفًا  الفارق«،  سيدفع  من  هو  واملواطن  الشائية،  القوة 
ملا  االستثامر؛  موضوع  اىل  تدفعانا  املشكلتني  »هاتني  ان 
يقلل  انه  اىل  اضافة  وصناعية  اقتصادية  قاعدة  من  يوفره 
من  تفرض  التي  والوصايا  الدويل  االقتصادي  االبتزاز  من 
املفاصل  يف  داخيل  استثامر  وجود  من  البد  اذًا  الدول،  قبل 
إضافة  والدوائي  االقتصادي  االمن  تؤمن  والتي  املهمة، 
اىل مصادر الطاقة«، مبينًا أنه »عىل سبيل املثال فلدى العتبة 
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احلنطة  بإنتاج  بدأت  كبرية  مــزارع  اليوم  املقدسة  احلسينية 
وبالتايل  املطاحن،  اىل  املنتج  هذا  توريد  وبإمكاهنا  العراق  يف 
ستعمل املطاحن عىل تشغيل العامل ووسائل النقل والوكالء، 
وبالنهاية سيكون هناك تكامل اقتصادي وزراعي وصناعي، 
كام هو احلال يف معمل االعالف واملعامل الزراعية والصناعية 

األخرى«.
االستثمار هو الحل االنسب...

كعنوان  يطلق  ال  االستثامر  »موضوع  أن  إىل  العباجيي  يشري 
فقط؛ بل يتطلب بيئة جاذبة وخالية من الفساد املايل واالداري 
اخلاص  القطاع  أكانت يف  االموال سواء  كي يشجع رؤوس 
او كانت رؤوس أموال اجنبية، فكام يعلم اجلميع ان رؤوس 
االموال حتتاج اىل بيئة آمنة للعمل، وقد تواصلت معنا قرابة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  تشارك  ان  اىل   تسعى  مصادر  ستة 
رشكة  زار  الــذي  الكندي  السفري  اخرها  وكــان  االستثامر، 
خريات السبطني ملناقشة عرض االستثامر والتمويل ملشاريع 

مهمة«.
الشعب  ومحاية  البلد  النتشال  وسيلة  »أفضل  بأن  موضحًا 
هذا  يف  ماضية  املقدسة  احلسينية  والعتبة  االستثامر،  هو 
املوضوع عرب رشكة خريات السبطني التي حُتال إليها املشاريع 

االستثامرية«.

مشاريع العتبة الحسينية المقدسة 

تساهم في تلبية احتياجات المواطنين

ُيعّرج العباجيي بشكل رسيع عىل املشاريع االستثامرية للعتبة 
أن  يبني  بينها مشوع )معمل األدوية(، حيث  احلسينية، من 
»املشوع وصل إىل نسبة )60٪( من االنجاز، ومن املؤمل ان 
يدخل اخلدمة الفعلية خالل عام 2021م بمشيئة اهلل تعاىل، 
ونحن اآلن يف خضم اجراءات التوريد والكامرك وغريها من 

االجراءات ايذانًا لعمل اخلط اإلنتاجي الطبي«.
أما مشوع اخلباطة املركزية )واحلديث ال يزال للعباجيي( يتم 
العمل به وفق قسمني، »االول يتمثل بخط اخلباطة العمالق 
بالرتكيز عىل جودة  يتمثل  الثاين  الكبري، والقسم  واالسطول 
ونوعية املواد املستخدمة يف املشوع ومنها االسمنت والرمل 
واملواد االخرى التي تضع اىل فحوصات خمتربية دقيقة لكي 
ويشغل  الوطني  االنتاج  يدعم  وقوي  نظيف  بإنتاج  نخرج 
اكرب قدر من األيدي العاملة، ويأيت يف إطار التنافس وتقديم 
املنتوج األفضل للمحافظة«، مضيفًا أن »لدى العتبة املقدسة 
مقلعا خاصا، ولكن يف الوقت الراهن ال يفي بالغرض كونه 
ال يوفر ما نحتاجه بصورة كاملة إضافة إىل اجلودة، مما يضطرنا 
يف بعض األحيان إىل التعاقد مع مقالع أخر  داخل العراق بعد 
التأكد من جودهتا خمتربيًا، كام هو احلال يف معمل إنتاج البلوك 
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والكربستون«.
»يعتمد  فهو  البالستيكية،  األكياس  إنتاج  معمل  بخصوص 
تتلف  املــادة  وهذه  احلبيبات،  مادة  عىل  االســاس  بالدرجة 
أسعارها بني املنتجني هلا يف العراق والبلدان املجاورة، ونحن 
نسعى للحصول عىل املادة اجليدة وباألسعار املناسبة واملشّجعة 

أيضًا«.
ويؤكد ايضًا بأّن »مشاريع العتبة املقدسة تدم البلد واملواطنني 
مشاريع  وأهنا  خصوصًا  األخــر،  املشاريع  مع  تتعارض  وال 
العتبة احلسينية تساهم يف تلبيةاحتياجات املواطنني، وال يتحقق 
بيئة آمنة بعيدة عن االجراءات  طبعًا هذا االستثامر إال بتوفري 

الروتينية وتعقيداهتا«.
مشاريع زراعية داعمة لألمن الغذائي وعوائل ا    لفالحين

ومن املشاريع الصناعية والطبية، يتحّول حديث العباجيي إىل 
أن  موضحًا  اعتزاز،  بنظرة  إليها  ينظر  التي  الزراعية  املشاريع 
)عدنان  االقتصادي  اخلبري  عليها  يشف  التي  احلنطة  »مزارع 
يف  عالية  وجودة  وفري  وإنتاج  اخلري  بشائر  فيها  كانت  عوز( 
اإلنتاج )كاًم ونوعًا(«، مبينًا أن »بقية حماصيل اخلرض كالطامطم 
مقارنة  ارباحًا حمدودة  واخليار وغريها من اخلرضوات جتلب 
بتكلفتها العالية، لذا هدفنا من هذا اخلرضوات هو دعم االمن 
االنتاج،  من  نسبة  هلا  يكون  التي  الفالحني  وعوائل  الغذائي 

فضاًل عن تقليل االسترياد اخلارجي ورفع املستويات الزراعة 
إلنتاج  فدك  )مزرعة  مشوع  يف  احلال  كذلك  والصناعية، 
التمور( الذي يعّد واحدًا من املصادر الزراعية املهمة والواعدة 

يف العراق.
العمل بنظام المشاريع التكاملية

وينوه العباجيي عن سعي األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
بقوله:  االستثامر  عملية  يف  التكاملية  املشاريع  بنظام  للعمل 
تربية  حمطة  بني  الرئييس  الرابط  سيكون  االعــالف  »معمل 
االبقار ومشوع معمل األلبان، وهذا املشوع التكاميل ضمن 
عنه  تكاملية  دراسة  بعد  به  ومضينا  املقدسة،  العتبة  اولويات 
أجرهتا إحدى املؤسسات األملانية املتخّصصة، كام سنعمل عىل 
االستعانة بمستثمرين وممولني لدعم هذا املشوع االقتصادي 
بأن  حديثه  ختام  يف  العباجيي  يؤكد  أكرب،  والوطني«.وباعتزاز 
ودعم  االستثامري  املجال  يف  كبري  طموح  هلا  احلسينية  »العتبة 
القطاع االقتصادي، وبربكات صاحب املؤسسة اإلمام احلسني 
)عليه السالم( اذا ما واجهنا معرقالت يف العمل ستكون العتبة 
املنتجات  يف  الوطني  االقتصاد  روافد  من  كبريًا  رافدًا  املقدسة 
الزراعية والنباتية واالنشائية والطبية، وسيكون هلا موقع متمّيز 
يف حال متكنا من احلفاظ عىل مقومات هذه املصانع واملشاريع«.
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عروض مس���رحية تجسد معاناة الشعوب 
جراء السياسات الالإنسانية

تقرير:ح�شنني الزكروطي – ت�شوير:قا�شم العميدي

ال�شيد �شعد الدين ها�شم البناء 
امل�شرف العام على �شعبة امل�شرح املعا�شر

الكرنفال  افتتاح  يف  املشاركة  )االحـــرار(  ملجلة  وكــان 
كربالء  مدينة  يف  الثقايف  القرص  يف  اقيم  الذي  املرسحي 
ايام  ثالثة  استمرت  التي  فعالياته  مجيع  وتغطية  املقدسة 
متواصلة عرب اجراء اللقاءات الصحفية، والتي كان اوهلا 
مع السيد سعد الدين هاشم البناء املشف العام عىل شعبة 
حيدثنا  والذي  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  املعارص  املرسح 
عن طبيعة اجلهات املشاركة واالهداف االساسية من إقامة 

املهرجان بقوله: 
مهرجان  اقامت  وان  سبق  املعارص  املــرسح  شعبة  »ان 

شهر  يف  وحتديدا  2019م  عام  يف  االول  الــدويل  كربالء 
اذار، وكان من املقرر ان تقام الدورة الثانية هلذا املهرجان 
عام 2020م يف نفس الشهر، ولكن بسبب جائحة كورونا 
وما  الصعد  بمختلف  املشاريع  من  الكثري  عطلت  التي 
اخلصوص  عىل  كربالء  ومدينة  عام  بشكل  للعراق  سببته 
ما اقتىض االمر بتأجيله هلذه الفرتة«.. مشريا اىل ان »هذه 
السنة شهدت مشاركات عىل مستوى عاٍل، حيث شاركت 
كل من تونس ومرص وايران اضافة اىل املشاركات املحلية 

من حمافظة واسط وبغداد وكربالء املقدسة«.

أقامت شعبة المسرح المعاصر في العتبة الحسينية المقدسة مهرجانها الدولي 
الثاني الموسوم بـ )مهرجان ايام كربالء الدولي( بمشاركة عروض مسرحية دولية 

ومحلية، وقد شهد المهرجان عرض مسرحيات شاركت بها مسرحيون من تونس 
ومصر وايران اضافة الى المشاركات المحلية لمحافظة واسط وبغداد وكربالء.

مهرجان ايام كربالء الدولي بدورته الثانية...
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كربالء  بمحافظة  اخلاصة  املشاركات  »ان  البناء:  ويضيف 
ثالثة  واستمرت  املقدسة،  باملحافظة  الثقايف  القرص  اقيمت يف 
تونس  بدول  اخلاصة  اخلارجية  املشاركات  اقيمت  بينام  ايام، 
مشاركاهتم  عرض  وجاء  دولة،  كل  اماكن  يف  وايران  ومرص 
وسائل  طريق  وعن   ،online املبارش  العرض  عرب  املرسحية 
قناة  يف  املتمثلة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والنش  االعــالم 
املعلومات،  وشعبة  واالتصاالت،  االعالم،  وقسم  كربالء، 
وباقي وسائل االعالم، وقد حقق هذا املهرجان مستوى عاِل 
كورونا  جائحة  وجود  رغم  املشاركات،  او  التنظيم  يف  سواء 

التي حالت دون إقامته بشكل اكثر واقعية«.
مشاركات دولية 

عنوان  محلت  بمرسحية  تونس  دولة  »شاركت  البناء:  يتابع 
خالفا  تأيت  التي  املنتهكة  احلقوق  تناولت  حيث  )الرهوط(، 

ملبادئ االمم املتحدة وخصوصا تلك التي جرت بحق الدول 
يتحدث  العرض  كان  فقد  ايران  دولة  مشاركة  واما  العربية، 
عن ان الشعوب ليس هلا عالقة باحلروب التي يقررها احلكام 
والساسة، وانام هم جمربون ومنقادون هلا، وقد جسدت جمموعة 
)روبنسن  عنوان  محلت  مرسحية  يف  املعاناة  هذه  اجلنود  من 
التي  رؤوس(  هلم  )رجــال  مرسحية  تناولت  بينام  ــروزو(،  ك
االفكار  واختالف  وزوجة  زوج  عن  مرص  دولة  هبا  شاركت 
ــدود،  احل ابعد  واىل  يشء  كل  يف  مثايل  فــالــزوج  بينهم،  فيام 
ومتخّوف وافكاره حمدودة، بعكس افكار زوجته املتطلعة نحو 
التطور ولكن وفق االعراف والشيعة االسالمية، فيام جاءت 
يف   6( عنوان  محل  مرسحي  عرض  يف  كربالء  حمافظة  مشاركة 
1(، ويتحدث عن االساليب الال إنسانية والتعذيب واملحاربة 
النفسية التي كانت تستخدم يف ظل النظام البائد اجتاه املعتقلني 
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املهرجان،  افتتحت هذه املرسحية رشيط  السياسيني، وقد 
ملمثلني  بروفا(  )اوفر  بعنوان  املرسحيات  ختام  كانت  فيام 
من رشحية املكفوفني يتحدثون عن معاناة املكفوف واحلياة 

التي يعيشوهنا«. 
ملاذا ايام كربالء؟

عىل  تأثريًا  الوسائل  اكثر  يعد  املــرسح  »ان  البناء  ويــرى 
املتلقي، فاملرسح وخصوصًا املعارص التابع للعتبة احلسينية 
العراق من ظروف  به  ان يركز عىل ما يمر  املقدسة حياول 
جيسدها  ان  وحياول  االخرى  االجتامعية  االمور  او  صعبة 
التي  الشعبية  التظاهرات  ايام  املثال  يف املرسح، عىل سبيل 
حمافظة  بينها  ومن  العراقية  املحافظات  مجيع  يف  حصلت 
هذه  املعارص  املرسح  شعبة  حرضت  فقد  املقدسة  كربالء 

التظاهرات وشاركت املتظاهرين يف ايصال مطالبهم«. 
وختم البناء حديثه بالتنويه عن سبب تسمية املهرجان هبذا 
االسم )ايام كربالء( بانه يأيت ملا يملكه هذا االسم واملدينة 
من صدى واسع يف مجيع اصقاع العامل، ليكون لعراقة هذا 

االسم عنرص جذب للراغبني يف االطالع.
من جانبه حتدث زيدون ال سلطان خمرج عمل )6 يف 1(: 
»شاركنا يف املهرجان  بعرض مرسحي للكاتب السعودي 
كربالء،  الفنانني  مــن  نخبة  ومتثيل  احلــايــك(  )عــبــاس 
كل  يف  املوجودة  الرصاعات  املرسحية  استعرضت  وقد 
الشق،  ودول  العربية  الــدول  خاصة  والــدول  االزمــان 
النص  والتجأ  واحلّكام،  الشعوب  بني  ما  االزيل  والرصاع 
)املحقق  بني  الرصاعات  هذه  جتسيد  اىل  املرسحية  هذه  يف 
ما  خالل  للمعتقل  خاصة  اختالجات  وفيه  واملعتقل(، 
يقارب من )8 سنوات( ما بني ادوات التعذيب والسجن 
فيبدأ  القاض،  اىل  اوراقه  تصعد  او  حيكم  ومل  االنفرادي، 
رصاع ما بني املحقق اجلديد والذي يمثل املحقق اخلامس 
كيدية  اعرتافات  أخذ  حياول   ان  اىل  رصاعاته  تبدأ  حيث 
موضحا  الشخص«،  يرتكبها  مل  جريمة  يف  اعرتافات  او 
بينام  الشعوب،  متثل  النص  يف  املعتقل  الشخص  »ثيمة  ان 

املحقق يمثل احلكومات«.
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اللجنة  اعضاء  احد  العباس  ابو  حممود  الفنان  ويرى 
اقامة مهرجان  التحكيمية والنقدية يف املهرجان: »ان 
استمرار  رغم  دول  عدة  بمشاركة  العراق  يف  دويل 
جائحة كورونا وما يصاحبها من ظروف عصيبة عىل 
البلد تعد جتربة جريئة ومهمة حتسب للعتبة احلسينية 
املقدسة والقائمني عىل املهرجان، ونحن كـمختصني 
مشاركني يف املهرجان نحاول ان نقتحم شيئا مل حتاول 
حّية  عروض  تقديم  وهو  اقتحامه،  االخرى  الدول 
فرق  وهناك  مسّجلة  وليست  حيًا  منقولة  وعروض 

بني العروض املسجلة واملنقولة حيًا«.
املرسح رسالة عاملية

وتابع ابو العباس: »ان املرسح هو رسالة عاملية، واذا 
ُحِكَم النص بمحليتِه سيفقد جزءا من قيمة التواصل 
كبرية  مشكلة  لدينا  العراق  يف  املتلقي،  وبــني  بينه 
تتمثل بقياس جتربتنا املحلية  بالتجارب العاملية وهذا 
ِفكر  اىل  حيتاج  التجارب  هذه  مقارنة  لكون  صعب؛ 
مغاير  اىل مرسح  آخر، ونحتاج  وقيمة  وعمل  آخر، 

ملا نقدمه اآلن«.
واشار ابو العباس اىل »ان برامج التوصل االجتامعي 
رغم فائدهتا يف جماالت متعددة يف احلياة اال هنا كانت 
املرسحيني  الفنانني  عىل  كربى  وطامة  كبرية  مشكلة 
حيث اصبح بعض الُنّقاد يكتبون بشكل شائع عن أي 
سلبي  بشكل  يؤثر  وهذا  يتناولونه،  مرسحي  عرض 
العراقي،  الفنان  دعم  اىل  نحتاج  ونحن  الفنان،  عىل 
الفنان  وبقيمة  احلياة  بجامليات  يليق  مرسحًا  ليقدم 

واالنسان بالعامل«.
وعن تقييمه للمرسح قبل وبعد عام 2003م اجاب: 
عليه  لإجابة  طويل  وقت  اىل  حيتاج  السؤال  هذا   «
منفعلة،  االعامل  جاءت  2003م  عام  بعد  ما  لكون 
التأمل و اكثر العروض توجد   بينام املرسح حيتاج اىل 
واملشهد  تتشابه،  بدأت  واملرسحيات  مشكلة،  فيها 
الواقعي هو اكثر درامية من املشهد الذي يقّدم، ولعل 
اساءت  البالد  يف  واالجتامعية  السياسية  الظروف 

كثريا اىل املرسح واىل املعرفة بحضارة العراق«. 

الفنان حممود ابو العبا�ض



عانت البشية ما عانته من ظلم وجور واستبداد وخاصة يف 
اوربا خالل القرون الوسطى حتى قامت الثورات السلمية 
منها والدموية تطالب بحقوقها املهدورة، وظهر املفكرون 
بالكرامة  ومساواته  االنسان  بحقوق  يطالبون  والفالسفة 
حتى  بحقوقهم  ويطلبون  يناضلون  الناس  بقي  واحلقوق، 
الديمقراطية  واالفكار  االنظمة  وظهرت  الدول  تقدمت 
تأثري  حتت  االنسان  حقوق  من   ً قليال  شيئًا  اعطت  التي 
الرصاع الدائر بني الطبقات والتطور يف النواحي االقتصادية 
التي  االنسان  حقوق  وثيقة  ان  يقال  واحلق  املجتمع،  يف 
وضعها الكاتب الفرنيس )البريبابيه( – ترمجه الدكتور حممد 
االنسان  حقوق  تذكر  وثيقة  خري  الوثيقة  هذه  ان  منذور- 
التي  ــدول  ال ان  العلم  متام  نعلم  واننا  ورق،  عىل  كحرب 
حقوق  تسلب  زالت  وال  كانت  الوثيقة  هذه  عىل  وافقت 
الوثيقة،  االنسان وينتش جنودها يف كل ميدان متزيقًا هلذه 

وهدرًا حلقوق االنسان وكرامته.
والوثائق  واملبادئ  االفكار  ندرس  حني  مجيعًا  علينا  ولكن 
وتراثنا  الفكري  رصيدنا  ننسى  ال  ان  علينا  جيب  االنسانية 
الثقايف، علينا ان نرجع اىل ما نملك من افكار ومبادئ وهل 

بإمكاهنا حتقيق حقوق االنسان أم ال؟...
فمن امُلَسلم والواقع ان االسالم جاء يف الوقت الذي كانت 
اوربا يف سباهتا العميق، ويف الوقت الذي كانت اوربا جتادل 
روح  هلا  فهل  روح  هلا  كان  وان  ال؟  أم  روح  للمرأة  هل 
انسانية أم شيطانية.. وجاء االسالم وحقق حقوق االنسان 
لرضورة  خضوعًا  ال  ورغبة  منه  تطوعًا  العلمي  املجال  يف 
ولكن  البش،  بني  الدائر  للرصاع  اذعانًا  وال  اقتصادية 

احساسًا منه باحلق والعدل األزيل.
جاء االسالم يف زمن كانت تسوده عادات جاهلية مهجية، 
كقتل النفس املحرتمة ووأد البنت وقتل الضعيف واسرتقاق 
الضعفاء من الناس وعبادة اجلامد والظاملني حتى جاء هذا 
وهذب  العقول  وحرر  العبيد  حرر  الذي  اجلديد  الدين 
املجاالت االقتصادية  النرص يف  تلو  النرص  األفكار واحرز 
ونظم  العام،  الصالح  العمل  اىل  الناس  ووجه  والثقافية، 

املجتمع عىل اساس ال سادة وال مسود والناس فيه سواسية 
ألبيض  وال  أعجمي  عىل  لعريب  فضل  ال  املشط،  كأسنان 
عىل اسود، والفضل والتقدير ملن يعمل الصالح العام )ان 
اكرمكم عند اهلل اتقاكم...(، واذا ما قارنا بني وثيقة حقوق 
الفوارق  لرأينا  وحققها  االســالم  هبا  جاء  التي  االنسان 

اآلتية:
املفكرين  من  االف  وضعها  االنسان  حقوق  وثيقة  ان   -1
بينام االسالم جاء هبا حممد بن عبداهلل )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم( من عند اهلل سبحانه وتعاىل.
االنسان  حقوق  وثيقة  اعــالن  قبل  جاء  االســالم  ان   -2

ببضعة عش قرنا.
3- ان واضعي وثيقة حقوق االنسان او جامعي رشوطها 
وهو األصح قد مألوا الدنيا ضجيجا فارغا حول ما صنعوا 
بمظاهر  االنسان  وازعجوا  ألنفسهم  الدعوة  من  واكثروا 
بينام االسالم  ثقيل  مّنة وألف محل  غرورهم، ومحلوه ألف 
الذي جاء به حممد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 

بكل تواضع و ساهم بنفسه لتطبيقه تطبيقًا عاداًل.
4- ان وثيقة حقوق االنسان جاءت نتيجة لثورات دموية 
ورصاع قائم بني الطبقات ولرضورات اقتصادية، بينام جاء 
االسالم تطوعًا وانشاًء واحساسًا منه باحلق والعدل واخلري.

الدول  ان معظم هذه  الفارق االخري وهو األهم  5- واما 
حقوق  وثيقة  وضــع  يف  سامهت  منها  الكربى  وخاصة 
اليوم،  اىل  كرامته  وهتدر  حقوقه  تسلب  التي  هي  االنسان 
وال زالت قضية فلسطني اجلرحية أمامنا حيث وافقت الدول 
التي تعرتف بوثيقة حقوق االنسان اعرتفت بتقسيم فلسطني 
اللتان  وبدويلة العصابات )ارسائيل( هي امريكا وانكلرتا 
وقوة،  حول  من  اوتيتا  ما  بكل  وتساعداها  متداها  زالتا  ال 
حزيران  من  اخلامس  يوم  كان  حتى  وعتاد،  سالح  ومن 
لعام 1967م حيث انكشف فيه العدوان اجلديد عىل بالدنا 
العربية وامتنا االسالمية، وشعبنا العراقي املظلوم والشعب 
الذين  )وسيعلم  باملرصاد  اهلل  ولكن  افغانستان،  يف  املسلم 

ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني(.
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رجالن او جبالن من التضحية  جادا بكل ما يملكان من 
اجل إعالء كلمة احلق والدفاع عن االرض والعرض، وقد  
ال  الذين  بوجه  ووقفا  املقدس،  اجلهاد  نداء  النداء..  لبيا 
يملكون ذرة من االنسانية.. ممن ماتت ضامئرهم ليزرعوا 
الناس، ولكن اهلل تعاىل زرع  احلقد والكره والطائفية بني 
آلل  املوالني  قلوب  يف  الشهادة  وحب  والشهامة  الغرية 
رؤوسنا  ولريفعوا  وصّناعه،  االنتصار  قادة  النبوة..  بيت 

ويكونوا مصدر عزنا  فخرنا.
الشهادة.. يا هلا من كلمة مجيلة سهلة النطق وصعبة املنال، 
فهنيئًا للشهيد لتذوقه حالوة شهد الشهادة، وهنيئًا ألهله 
ملا مروا به  من مصيبة مشاهبة بام مر به سبايا أرض الطفوف، 
وهنيئا هلم مواساة العقيلة زينب الكربى سالم اهلل عليها، 
فحب الشهادة يف قلب الشهيد قاسم سليامين وأخيه ورفيق 
دربه الشهيد أيب مهدي املهندس كان أصيال، بل كان حلاًم 

سعيا جاهدين للوصول إليه.. وأخريًا وصال.
ينش  ان  أراد  عدو  ردع  سبيل  يف  بنفسيهام  ضحيا  فقد   
الدفاع  سبيل  ويف  ــاب،  واإلره واخلــوف  والدمار  القتل 
اهلل  رسول  بيت  ألهل  وحبهام  ومقدساهتام  عقائدمها  عن 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وحبهام للمسلمني سواء كانوا 
الشهيدان سليامين واملهندس كانا صديقني  سنة أم شيعة، 
وقفا معًا بوجه الطغيان بكل شجاعة الشجعان.. مبدأمها 

يف  اإلنسان  عن  الدفاع  وهدفهام  واحدة  وامنيتهام  واحد 
حياول  ارض  كل  ويف  وفلسطني  وسوريا  ولبنان  العراق 
االرهاب تدنيسها بحجج خمتلفة، وكانا يسريان يف ركب 
املجاهدين  األبطال  مجيع  ومعهام  اجلهاد  ركب  واحــد، 
الذين هدفهم االول واالخري الدفاع عن عرض املسلمني 
أينام  الطغاة  وكل  االرهــايب..  داعش  وحماربة  وأرضهم، 
كانوا، رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه بالقول والعمل 
من أجل إنقاذ االطفال والنساء من خمالب الذئاب، وهم 
يف  الرجال  وأصدق  احلرب  ميادين  يف  الرجال  خري  من 

ميادين الرمحة.
بطوليا  ورمزا  جمسدة  وصورة  احلدث  قلب  يف  دائام  وكانا 
يميش بني الناس، وشعلة متوهجة من اإليامن والشجاعة 
ويعمالن  احلق  باتباع  الشباب  ينصحان  وكانا  والشهامة، 
قلوب  يف  البيت  ألهل  والعشق  املحبة  بــذور  زرع  عىل 

املحبني.
ذكــرا،  أينام  املجرمني  قلوب  يف  الرعب  اساممها  أدخــل 
العدو كان خياف من مواجهتهام وجهًا  فاغتيال غدرًا ألن 
مهدي  وأيب  سليامين  اللواء  الشهدين  ابنتا  تذكر  لوجه، 
املهندس بأن والديام كانا دائاًم ما يدعوان أن خيتم اهلل تعاىل 
إِنََّك  اإْلِنَساُن  ا  َ َأيُّ َيا   ( يقوالن:  وكانا  بالشهادة،  طريقهام 

َكاِدٌح إىَِلٰ َربَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيِه(. 

جنمة حممد البديري

رجال صدقوا..
في مثل هذه األيام من بداية السنة الماضية، وتحديدا صبيحة الثالث من كانون 
الماضي أشرقت الشمس في السماء، لكنها كانت صبيحة حزينة وكانت  الثاني 
ضاقت  لكنها  القلب  واسعة  سماء  المجرمين..  وجبن  وظلم  غدر  على  شاهدة 
باأللم على قلوب المحبين.. شاهدت وبكت ثم صمتت.. آه يا دنيا كم كنت قاسية 

على ابناء الوطن وسلبت منهم عزيزين ال يمكن تعويضهما. 
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جدد املنرب احل�شــينّي على يديه خالل حياته املباركة، 
اإْذ نظــَر بعــني ب�شــريته اأّن )املنــرب( قــادٌر علــى اإر�شــاد 
النا�ــض وتوعيتهــم وتعريفهــم بدينهــم و�شــرية نبّيهــم 
واأئمتهم )عليــه وعليهم اأف�شل ال�شالة وال�شالم(، ومنه 
اأي�شــًا يبثُّ اللوعة وال�شجى ملا مــر عليهم وعلى �شيعتهم 
مــن ظالمــات، فكاْن بحــّق ا�شمًا علــى م�شّمى، فهــو �شالُح 
الديــن والفكــِر والعلــِم و�شاحــب ال�شبِق املائــز بذكائه 
الوّقــاد وهــو اأي�شــًا املجاهــد وال�شيا�شــي وال�شاعــر، اأنه 
العالمــة ال�شيد �شالح احل�شينــي احلّلي الذي اأبحرنا يف 
بحــر خمزونه وتراثه ل�شيد الآلئــه احل�شينية امل�شيئة 
ومــا تركه لنــا من عطــاٍء زاخــر، نفتخر بــه نحن جيل 

احلا�شر واالأجيال التي �شتاأتي بعدنا.

.. والدٌة مرشعة عىل العطاءات احلليّ
هو السيد صالح بن حسني بن حممد بن حسني بن موسى 
اليارسي احليل الشوكي، املولود يف حمّلة )الكراد( بمدينة 
 1289( عام  ورجاالهتا  بنخيلها  الشاخمة  الفيحاء  احلّلة 
عليه  ارتسمت  وصبيًا  طفاًل  فعرَفها  م(،   1872  - هـ 
إمارات الذكاء والفطنة وحّب العلم، حيث انرصَف وهو 
ال يزال صغريًا لقراءة وحفظ القرآن الكريم يف كتاتيبها، 
لنفسه رصيدًا  ليصنع  البالغة،  كتاب هنج  ثم حفظ  ومن 
ملجاراة  العنان  لنفسه  يطلَق  أن  خالله  من  استطاع  كبريًا 
عظيمني  كنزين  أن  مؤمنًا  املختلفة،  بالعلوم  املتبّحرين 
املعرفة  بمياه  منهمران  نبعان  املفّدى  اخلالق وولّيه  لكالم 
العلم  مدينة  ثّم  ومن  أواًل  احلّلة  مدينته  فعرفته  الكربى، 
بعمر  إليها  الرحال  شّد  التي  األرشف،  النجف  والعلامء 

تسعة عش عامًا، ليكون ضمن ركب املتعّلمني يف حوزهتا 
العلمية السامقة، فكان الطالب املجد املتفوق بني زمالئه، 
فدرس مقدمات اللغة العربية وبالغتها وعلم املنطق عند 
اجلواهري  احلسني  وعبد  احليل  سعيد  اجلليلني  الشيخني 
)أعىل اهلل مقامهام(، ثم دراسة مبادئ الفقه وأصوله عند 
السيد عدنان الغريفي، والشيخ جواد حميي الدين والشيخ 
من  نخبة  تدريسه  عىل  أرشف  كام  الكبري،  اخلاقاين  عيل 
السنني  تلك  يف  فكان  احلوزة،  وفضالء  األساتذة  أجالء 
بداياته  يف  يكن  ومل  ــة،  احلــوزويَّ الدراسات  إىل  منرصفًا 
حّوله  بعد  فيام  سيكون  حدثًا  أّن  إال  باخلطابة،  صلة  ذا 
األّمة  عرفته  حسيني  خطيب  أبرز  ليكون  التحّول  هذا 
اإلسالمية، حينام مجع بني العلم والفقه واخلطابة فأصبح 
الشاعَر األملعي  العلامء وعامل اخلطباء، وكذا كان  خطيب 

االأحرار: علي ال�شاهر
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واملجاهد الذي مل يسكن جريان دمه فشع ملقاتلة املحّتلني.
أمثال  النجف  علامء  كبار  دروس  احليّل  السيد  حرض  وقد 
اهلمداين صاحب  آغا رضا  الشيخ حممد طه نجف والشيخ 
الكفاية،  صاحب  اخلراساين  واآلخوند  الفقاهة  مصباح 
وآخرين من جهابذة احلوزة الشيفة، وكانوا مجيعهم متفقني 
متامًا أّن بانتظار هذا الشاب العشينّي مستقبال علميا زاهرا، 
إْذ كانت فيه من املؤهالت ما يؤرّش هذا املستقبل، كيف ال 
أو  شاردة  يرتك  ال  الدراسة  عىل  منكّبًا  ساعاته  يقيض  وهو 
أنه كان قوّي احلافظة  ثّم  واردة إال وسّجلها وتناقش فيها، 
منازَل  وأنزهَلا  إال  شعريًة  أبياتًا  أو  معلومة  يسمع  يكن  فلم 

اخلري يف ذاكرته املتوّقدة. 
ولكن.. كيَف انرصف احلليّ للخطابة؟!

يف إحدى زياراته ملدينة كربالء املقّدسة، مشيًا عىل األقدام، 
األقدار  الدينية، وشاءت  العلوم  كان مع جمموعة من طلبة 
وإذا  وكربالء،  النجف  بني  ما  القرى  بإحدى  يمّروا  أن 
معامل  فيهم  شاهدت  بعدما  الطريق  يف  تستوقفهم  بامرأة 
وبادرت  باإليامن،  الدفيقة  وجوههم  ومالمح  الدين  رجال 
بينهم خطيب حسيني، من  إذا كان  ما  بعد حتيتهم لسؤاهلم 
أخربهتم  حيث  الصغري،  كوخها  يف  جملسها  حُييي  أن  أجل 
أن أهايل القرية اجتمعوا عندها لذكر مصيبة اإلمام احلسني 
)عليه السالم( ومل يتبَق إال أن حيرض خطيب ليحيي الذكرى 
السّيد احليل من  املتشّوقة لالهنامر، فصاَح  وجُيري مدامعهم 

بينهم قائاًل: أنا يا أّماه!!
البشارة، حيث مل تشأ أن تعوَد  املرأة العجوز هبذه  فسعدِت 
خائبة األمل.. وفعاًل، وّدع السيد احليّل رفاقه، ورافق املرأة 
حتى وصَل إىل كوخها ورأى اجلميع بانتظاره، فارتقى منرب 
وبقي  ة،  املــرّ الفجيعة  وتال  السالم(  )عليه  الشهداء  سّيد 
به  وإذا  القرية..  أهايل  ُمعّظاًم من  متتالية  أيام  كذلك ألربعة 

يكّلم نفسه: 
- يا صالح.. منرب احلسني أوىل بخدمته!!

 ِ - تعريف الناس بتعاليم دينهم احلنيف أهم.. )َوَما ِعنَد اهللَّ
َخرْيٌ َوَأْبَقٰى(.

السيد احليل طريق اخلطابة احلسينية، وحاز  من هنا استقبَل 
بني  املشهور  قوله  يف  حددها  التي  الــثــالث(  ـــاءات  )احل
احلُس  هي  حاءات  ثالث  إىل  حيتاج  اخلطيب  )إن  اخلطباء: 
أنه كان يأخذ بنصائح  واحلُظ واحلفُظ(، وكان من توفيقاته 
وإرشادات العالمة األديب السيد باقر اهلندي )رضوان اهلل 

املناسبات،  املنربية ملختلف  املواضيع  اختيار  تعاىل عليه( يف 
وقد زادُه العلُم الذي استحصله والفكُر الذي أوثقه وصوته 
بالسامعني،  وتأثريه  البدية  ورسعة  سّخرُه  الذي  اجلهورّي 
خطيبًا  العراقية،  والقصبات  املدن  خمتلف  يف  صيته  فذاع 
وكاتبًا وعامِلًا جماهدًا وشاعرًا أيضًا، فله قصائد حافلة بالصور 
واالستنهاضية  الطّفية  قصائده  إىل  إضافة  املبهرة،  الشعرية 
التي تالقفها اخلطباء والرواديد احلسينيون، ومُجعت فيام بعد 

بديوانه الشعري البارز )الباقيات الصاحلات(.
فاطمة  العاملني  نساء  سيدة  عن  قصائده  إحــدى  يف  يقول 

الزهراء )عليها السالم( بذكرى استشهادها:
ملصائِب الزهرا هجرُت املضَجعا 

                                              وأذبُت قلبي من جفوين أدمعا
أَفـكان ِمـن ُحـْكم الـنبيِّ وَشـرِعِه 

                                              أن ُتـرَضَب الزهراُء رضبًا ُموِجعا
أوَصـى اإللـه بِـَوصِل عـرتِة أمحٍد 

                                            فـكـأنيّام أوصــى بـها أن ُتـقَطعا!
ِهـم  اهلُل.. مــا فـعـلوا بــآِل نـبـيِّ

                                             ِفـْعاًل لـه عـرُش اإللـِه َتَضْعَضعـا
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َعـْت  ــُة أحـمـٍد قــد ضـيَّ اهلُل.. أميّ
َف الـهادي الـنبيُّ وأودعـا                                            مـا خـليّ

قـال: آحـَفظوين يف الكتاِب وعرتيت 
                                                َفـُهام َيـضيُع الـحقُّ َمـهام ُضـيِّعـا

ومل تلو قصائده أيضًا من املوعظة واحلكمة، فهو القائل:
ْح بطرِفك أهيا اإلنساُن  رسيّ

م ما كانوا                                                يف الذاهبنَي كأنيّ
أين األوىل بنوا القصوَر وشييّدوا 

                                                بنيانا وعن البنا قد بانوا
قد احكموا أركانا وأساَسها 

                                                  فكأنام مل حُتكِم األركاُن
وعن النامرِق بالرتاِب استبدلوا 

                                                        وعن احلرير لباسها األكفاُن
بينا الفتى غضُّ الشبيبِة مرتٌف 

                                                   إْذ باَت تأكُل حلَمُه الديداُن
كم واثٍق فيها رمُتُه سهاُمها 

ُه اطمئناُن                                                     أو مالٍك قد غريّ
ا املغرتُّ يف الدنيا أِمْن  يا أهييّ

ارٍة - طبعًا - يكون أماُن!                                                 غديّ
ومل يقْل السيد احليّل هذه القصيدة ومىض لشأنه، بْل كان 

يعظ نفسه أواًل، وال يسمح ألن توسوس له الوساوُس أو 
تأخُذ البهرجاُت من قلبِِه وإيامنه، فقد عاش حياة الُزهد 
والبساطة، يوّزع كلَّ ما يصله من حقوق و تربعات عىل 
من  ُيبقي شيئًا  يكن  مل  أنه  يقاُل  واملتعّففني، حتى  الفقراء 
الطعاِم لفطوِر الغد، فموائد العلم نافحة الصحون مألى 

بفواكه الِفَكْر.
اجلهاُد بالروح واجلسد

للسّيد احليل )رضوان اهلل تعاىل عليه( دور رائد يف الدفاع 
عن حقوق العراق فعندما احتلت القوات الربيطانية مدينة 
ملقارعتهم،  الدين  هـ(، هبَّ رجال  عام )1333  البرصة 
العامل واملجاهد السيد حممد سعيد احلبويب )قدس  م  فتقدَّ
الفرات األوسط، والعشائر اجلنوبيَّة  بقبائل  رسه( زاحفًا 
كان  احلاميَّة  السياسيَّة  الظروف  هذه  ويف  البرصة،  نحو 
ذكرى عاشوراء،  البرصة إلحياء  خطيبًا يف جمالس  احليل 
إىل  اجلامهري  ــعِ  ودف املقاتلني،  تعبئة  إىل  بخطبِه  فدعى 
الوطِن  حياض  عن  للدفاع  القتال،  بجبهات  اإللتحاق 

والعرض واملقدسات.
احليّل  السّيد  كان  اخلالدة،  العشين  ثورة  اندلعت  وملا 
وضواحيها  بغداد  يف  للجهاد  ويدعو  وجيــول  يصول 
حتى وصل إىل مدينة بعقوبة، وتوغل يف أريافها وقراها 
الربيطانية  القوات  أن  غري  اجلهاد،  إىل  الدعوة  ملواصلة 
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وإبعاده  بالنفي  فتم احلكم عليه  القبض عليه،  رصدته وألقت 
مرَّ عىل  به خمفورًا حتى  )األهــواز(، وجيء  املحّمرة  مدينة  إىل 
خزعل  الشيخ  عند  وأقام  وآواه،  فأغاثه  خزعل،  الشيخ  قرص 
قرابة الثامنية شهور حتى مخدت الثورة العراقيَّة، وأطلق رساحه 
عام  ويف  ومسكنًا،  موطنًا  الكوفة  واتَذ  العراق،  إىل  ورجع 
االنتخابات  مشكلة  أثر  عىل  أخرى  مرة  نفيه  تم  )1352هـــ( 
ملقاطعته،  احليل  انربى  إْذ  تأسييس،  نيايب  جملس  ألول  الربملانيَّة 
فهو بحق )ال خيشى يف قول احلّق لومة الئم(، فُأبعَد إىل البرصة 

ملدة سّتة أشهر ثم عاد إىل النجف.
إضافة إىل ذلك، فقد كان يلعب دورًا حيويًا وحاساًم يف عملية 
اإلصالح االجتامعي، وإصالح ذات البني بني الناس، واستثامر 
املنرب احلسيني لتوعية الناس وتثقيفهم حتى ال يبقوا غارقني يف 
التارخيي والوعظي إىل  البحث  املنرب من  بحر اجلهالة عرب نقل 
أنُه وقف  تنقل عنه  التي  املواقف  أكثر وعيًا وثقافة، ومن  منرب 
بالضّد من بعض العادات والتقاليد االجتامعية، ومنها عادات 
كانت  التي   - املتوّفني  جنائز  خالل  الطائلة  األمــوال  رصف 
سابقًا تستمّر أليام عديدة – يتم خالهلا عمل الوالئم واستئجار 
املواصالت لنقل املعّزين وغريها، حيث طالَب بداًل من ذلك 

مساعدة ذوي املتويّف وعدم تكبيدهم اخلسائر.
رحيٌل يقرح األجفان

العلم  بني  حياته  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضــوان  احليل  السيد  وّزع 

)عّز  اهلل  من  قريبًا  فكاَن  حوائجهم،  وقضاء  الناس  ومعايشة 
بقضاء  واملعّوزين  الفقراء  من  وقريبًا  وعلمه  بجهاده  وجل( 
ألزمه  شــديــدًا  مرضًا  مــرض  حتى  وإرشــادهــم،  حوائجهم 
وبعدها  الكوفة،  بمدينة  داره  يف  متتالية  أشهر  لعشة  الفراش 
يف  وذلك  اجلليل  الرب  للقاء  املتشّوقة  الطاهرة  روحه  فاضت 
جثامنه  ومُحَِل  للهجرة(،   1359( عام  من  شوال  شهر  أواخر 
عىل رؤوِس حمّبيه وصحبه، إىل مثواه األخري يف مقربة النجف 
الشيخ  الشاعر  بينهم  ومن  والشعراء،  العلامء  ورثاه  األرشف، 

عبد املهدي مطر بقصيدة عصامء مطلعها:
 نـعتَك الـخطابُة والـمنرُب 

                                                ونـاح لَك الطرُس واملزبُر
وفيَك انطوت صفحٌة للبيان 

ـُنرُش                                                  بـغـرِي لـسانَِك ال ت
كام أقامت له مجعية اخلطباء مأمتًا مهيبًا عرفانًا ملا قّدمه من عطاٍء 
بقصيدة عامرة  ّقسام  الشيخ جواد  الكبري  وأبّنه اخلطيب  كبري، 

يقول فيها:
بـاتْت لـفقِدَك تندُب األعواُد 

                                             وُأصيَب فيَك الوعُظ واإلرشاُد
قد كنَت نورًا للرشيعِة ساِطعًا

                                                كيَف اعرتاُه من الردى إمخاُد؟!
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ومن تلك االصدارات التي تعرضت لالندثار هو )هناية اآلمال 
يف كيفية الرجوع اىل علم الرجال( للعالمة الشيخ )حممد تقي بن 
حسني عيل االصفهاين احلائري( الذي سعى مركز إحياء الرتاث 

الثقايف والديني التابع للعتبة احلسينية املقدسة اىل 
الكتاب  احتوى  حيث  1442هـــ،  السنة  هذه  يف  طباعته  إعادة 
بعض  ،وفيها  كاملة  نسخة  احدامها  نفيستني  خمطوطتني  عىل 
االضافات  وبعض  الشيف  بخطه  املؤلف  من  االصالحات 
يف اهلامش بني السطور، وهذه النسخة حمفوظة يف خزانة مكتبة 
العالمة الفقيه السيد شهاب الدين املرعيش النجفي )رمحه اهلل( 
الثانية  النسخة  اما  ))م((  النسخة  رمز  وجعل   )5609( برقم 
االضافات  بعض  وفيها  االوىل  النسخة  من  اكمل  نسخة  وهي 

مكتبة  خزانة  يف  ايضا  حفظت  كام  مؤلفه،  بخط  واحلــوايش 
جامعة ادبيات باصفهان برقم )16677( وجعلت رمز النسخة 
))ص(( وتكّون الكتاب من ستة ابواب جاء يف االول: )مدخل 
اقواهلم  اىل  الرجوع  الظن  من  كان  هل  الرجال،  لعلم  متهيدي 
وكيفية التحقق من الرواة( ومجع التمييز بني املشرتكات والتزكية 
جنبة  الشعية  للمسائل   ( االول  املقصد  يف  شهادة،  تعد  التي 
فقهية للرجل الواحد عند علامئنا يف مجلة من كتب االصول( - 
كالقوانني والفصول - احد املهامت التي تطرق اليها القضاء يف 
متييز الشهادة والرواية المهية العدالة اما يف املقصد الثاين الذي 
تناول )الفروق ملا يرفع الوثوق يف الرجال يف االشارة اىل احوال 
واملؤلفات  الكتب  تعددت  حيث  الفن  هذا  علامء(  من  مجع 

نهاية اآلمال في كيفية
 الرجوع الى علم الرجال

ثروة كرب���اء العلمية ما بي���ن الماضي والحاضر 
تتع���رض لإلهمال الش���ديد، اذ هنالك ثروة لكثير 
من العلماء، والمثقفين، والكّتاب ورجاالت الحوزة 
العلمي���ة تعرضت ال���ى الضياع والفق���دان نتيجة 
محاربة النظم الحاكم���ة لهم خال حقب التاريخ، 
وهنال���ك كم هائ���ل م���ن االث���ار والمخطوطات 
والكت���ب، والتركات الت���ي وّرثها لن���ا التاريخ عبر 
الزم���ن، فالتاريخ ال يكتفي بحاض���ره مهما تطور 
العل���م والمعرفة، والعل���م الحديث يعتمد على 
المخ���زون المعرفي لكل بلد او معتقد فا وجود 
أي بلد بدون هويته وأثاره، فاألوائل مهما اجتهدوا 
البد لنا من اكمال طريقهم العلمي والمعرفي؛ 
فكيفما تقدمت الش���عوب ودعت للحداثة تبقى 

الخطورة قائمة بزوال وضياع التاريخ.

اإعداد: امين امليايل
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سة علوم هنج  جملة علميَّة فصلية تصدر عن مؤسَّ
وهي  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  لدن  من  مة  حمكَّ
يف  العلميَّة  الرتقيات  يف  ومعتمدة  العلمي، 
يف  أيًضا  ومعتمدة  األكاديميَّة،  اجلامعات 
 )jornals( مها:  للتصنيف  عامليني  مستويني 
وكذلك )i-focus(، وفضاًل عن ذلك تسعى 
اجلامعات  من  االعتامد  حتصيل  إىل  سة  املؤسَّ

العامليَّة ومدونات التصنيف الكربى.  
البالغة  هنج  كتاب  بــدراســات  املجلة  تعنى 
وتراث أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( املعريف 
املنهج  تعتمد عىل قواعد  ًة رصينًة  دراسًة علميَّ
العرص  معطيات  مــع  يــتــالءم  ــام  وب العلمي، 
عىل  تعمل  فهي  الراهنة،  املرحلة  وحاجات 
ثمَّ إجياد  باملجتمع  التي تعصف  املشاكل  رصد 
الفكرية  املنظومة  عىل  باالعتامد  هلا  احللول 
بحوٍث  شكل  عىل  السالم(  )عليه  عيلٍّ  لإمام 
مة تعتمد يف نتائجها عىل املوضوعيَّة  ٍة حمكَّ علميَّ
وقد  الصادق،  والدليل  ة  باحلجَّ عليها  املربهن 
دار  طبعة  مــن  أعـــداٍد  عــشة  للمجلة  صــدر 

الوارث.

مجلة المبين
الذي متيز برضورة  الثالث  املقصد  الدين، كذلك  العلامء ورجال  للعديد من 
عن  احلروف  مجيع  يف  العلامء  من  لكثريين  الخرها  اوهلا  من  الكتب  ترتيب 
الرواة  التقاط  الثاين )كيفية  الباب  تقديم االنساب من الكنية او االلقاب، يف 
الرجوع  )كيفية  يف  االول  مقاصد  ثالثة  تناول  الرجال(  كتب  من  واخذهم 
اىل كتب الرجال يف اخذ اسانيد االخبار( وهم: )الكايف، الفقيه، والتهذيب، 
احلديث  للعلامء ومسند  املهمة  االحاديث  الكتب ذكرت  تلك  واالستبصار( 
املشرتكة  االسامء  من  املراد  تعيني  يتوجب  ما  بيان  )يف  الثاين  املقصد  يف  جاء 
ومتييز املقصود منها من غريه( يف قوة او ضعف املسند يف االحاديث، املقصد 
انفسهم  تشتبه  او  روايتهم  حال  الرجال  من  مجع  يف  االشتباه  )يعطي  الثالث 

حال االطالق(.
ومحل الباب الثالث عنوان )يف الفاظ املدح والذم( الذي يدل عىل املدح رصحيا 
او ظاهرا حيث حيتوي هذا الباب عىل ثالثة مقاصد يف االولني مجلة من اسباب 
او كثرة  فيها، كرواية االجالء  اللفظ  التي ال مدخلية خلصوص  املدح والذم 
الرواة(  من  مجاعة  احوال  بيان  )يف  الرابع  الباب  اما  عنه...  املذمومني  رواية 
لبيان االشخاص  العدة وثانيهام  لبيان نفس  يرتتب هذا عىل مقصدين االول 

الذين يروى عنهم يف بيان احوال االشخاص الثالثة الذين قد مّر ذكرهم.
االمجاع(  اصحاب  احــوال  من  نبذة  اىل  االشــارة  )يف  كان  اخلامس  والباب 
العديد  السادس  الباب  تناول  فيام  الفقهاء،  من  الطبقات  عن  حتدثوا  الذين 
ممن  الرواة  مجع  بيان  )يف  العلامء  رأي  يف  تنوعت  التي  واملباحث  املقاصد  من 
وتناول  االفهام(..  و  اآلراء  منهم  واضطرب  االعالم  اقوال  فيهم  اختلف 
املقصد االول تصحيح املسائل من الثقاة بالرجوع اىل العلامء، اما املقصد الذي 
اشتبه فيه االمر عىل األعالم، وحتدث املقصد الثالث عن انه واحد او متعدد 
الكتب والروايات  فتناول  الرابع  املقصد  اما  العلامء،  املباحث باختالف رأي 
واألقوال للعلامء التي تنقل جزءا  كبريا  ألهل البيت )عليهم السالم(، وكان 
ثامنية ذكرهم يف رسائل سبع اعىل اهلل مقامه(  املقصد اخلامس )يف أشخاص 
الذين اختلفوا يف االحاديث هل من احلسان او الصحاح يف بضعف احلديث 
وقوة  ضعف  حول  مستندات  عدة  يف  كالصحيح  حسن  انه  وقيل  حسنه  من 
اليه والصحيح او بصحته، وكان املقصد السادس عن آراء  احلديث واملسند 
وتطرق  االوجــه،  بني  االشكاالت  يف  والشيوخ  العلامء  فيه  اختلفوا  الذين 
)بيان  االول  مقامني:  يف  التكلم  فيستدعي  الكالم  تنقيح  اىل  السابع  املقصد 
االعتامد  منهم  يظهر  من  بيان  )يف  والثاين:  كلامهتم(،  واجلواب عن  القادحني 
عليه واالخبار الدالة عىل مدحه او املومهة لقدحه( واملقصد الثامن واالخري 
بيان  )يف  والثاين:  عنهم(،  واجلواب  فيه  القادحني  )من  االول  مطلبان:  فهنا 

املادحني له وان كان كالم القادحني له ال يصلح ملعارضة كالمهم( .
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يف ذكرى ��صت�صهاِد �ل�صيدة فاطمة �لزهر�ء )عليها �ل�صالم(، �لتاَع حرف �ل�صاعر لوعًة، وبكى و�أنَّ �أنينًا موِجعًا، فوّجه وجهه �صوب 
مرقد �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�صالم( يف �لنجف �لأ�صرف، ُي�صائله بدموع �لفجيعة عّما �أمّل به من �لأمل و�حل�صرة بعد فر�ِقِه ب�صعَة 

�مل�صطفى )�صلى �هلل عليه و�آله(.. فجاءت ق�صيدته جو�بًا على ل�صاِن �أمري �ملوؤمنني يقول فيها:

������������ُه ُح��������ُل��������م��������ًا �أك���������������������������اُد �أح�������������������������صُّ
ك���������������������������اأّن ع���������ن���������دم���������ا ُف��������������ِق��������������دْت
ع���ن���ي ت�����������������������ودِّ �أْن  وظ���ّن�������������������������������������������ي 
ُتذّك�������������������������������������������������������ُرن بقاياه�������������������������ا 
ُه���������ن���������ا ق�����������ام�����������ْت ُه���������ن���������ا ج������َل�������������ص������ْت
ن ُه������������ن������������ا ج����������������������������اءْت ت���������������������ص����������ّ�ُ
وم�����������������ص��������ب��������ح��������ٌة ُه�����������ن�����������ا ت���������رك���������ْت
ب������������ه������������ذ� �ل������������ب������������ي������������ِت ف��������اط��������م��������ٌة
ول����������������ك����������������ْن �أّم�������������������������������ة ك�������������������ص���������رْت
ف������������������وي������������������ٌل ف������������������وق������������������ُه وي������������������ٌل

َم��������َع��������ه��������ا يل  ك����������������������اَن  زم����������������ان����������������ًا 
ف����������ق����������دُت �ل���������ن���������ا����������سَ �أج��������ْم��������َع��������ه��������ا!
َع����������������ه����������������ا �أودِّ �أْن  ول��������ي�����������������ص��������ْت 
وت����������ه����������ت����������ُف ب�������������ي لأ���������ص��������َم��������َع��������ه��������ا
ُه�����������ن�����������ا ك���������ت���������ب���������ْت رو�ِئ������������َع������������ه������������ا
وق������������������د �أرخ�������������������������������ْت م��������د�َم��������ع��������ه��������ا
وم���������������ا ن���������������ص�������ي�������ْت �أ���������ص��������اَب��������َع��������ه��������ا!
�أوَدَع��������������َع��������������ه��������������ا �هلل  ر���������������ص��������������وُل 
ب������������ب������������اِب �ل���������ب���������ي���������ِت �أ��������ص�������ل�������َع�������ه�������ا
مل�����������������ْن ق�������������د ك���������������������اَن �أف�����������َزَع�����������ه�����������ا

�شعر: ح�شن ال�شّباغ الكعبي
ها

َ
ع

َ
 أجم

َ
 الناس

ُ
بفقِدها.. فقدت
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من  �أخطف  �ملُزّكى،  �إل  فيه  يعمل  ل  �لذي  �لكرمِي،  مكاِنك  يف  �أنا  ها 
فبدعاٍء  مب�ّصطًا،  هلل  �لت�صّرع  ي�صبح  هنا  �جلنة..  على  �ملطّل  نورك 
و�حٍد حتت قبتك، كم من �لوجاع و�لآلم قد �ختفت؟!، وكم عند 
�صّلم  �ملظلوم  �صرخة  وت�صعد  �ح��رق��ت!؟،  قد  �لذنوِب  من  �أب��و�ب��َك 
�لطمئنان برحمتك، وينام �حلاملون بالنجاة نومًا هادئًا، وقد غّطتهم 
و�حلركات  �لغام�س،  �لكذب  م�صهد  َقلْبت  فح�صرتك  ر�صاك..  �أ�صو�ء 
�خلالية من �لنور، و�ليام �ملتمردة �ىل �لميان با�صمك.. ��صمك �لذي 
ينبثق منه يف كل حلظة �صرخة ملْن �صل �ُصبله، و�أدماه تقطيب �لوجوه 
�ملقنعة بهدوٍء ُمد�نًا.. و�أي باٍغ ومتجّرئ على قد�صيتك؛ �أمام �صرخة 
ل  خ��وٌف  خوفه.  على  ليتغّلب  �ملثنيتني  ركبتيه  على  ينحني  ��صمك 
يو�صف، يجعله يهرب منه ُمكابرً� لبغيه؛ بينما �أر�صك تزدهر، تّزينها 
�ل�صماء بالأمان وت�صنع �صهدها بنف�صها، ويعلو عمر�نها �ملتما�صك عليها 
يّل  �أر�ده  ما  ُنلْت كل  �لظاهر:  باليقني  كاأنك قلت  ظالًل من �جلنة.. 
�أقوياء  و�ل�صكاكني،  �أعني �خلائفني و�حلذرين و�حلكماء  �أمام  �هلل.. 
�لنقياء،  بالعلماء  د�ئ��م  قائم  و�لأم��ل  وعلماء...  و�صذج  و�صعفاء 
وخدمة �صريحي �لوفياء �ل�صجعان وهم يحمون �بو�بي من �ليادي 
�لباغية.. يبذلون جهدهم كي يبقى �لز�ئر �آمنا، وثورتي قائمة مع 

�لن�صان.. حزينة ت�صبه يوم �لطف. 
ها �أنا يف رحابك، �أنزل، �أ�صعد ل �أ�صرُك �إل يف مر�صاتك.. �أنت، �أملي 
�أ�صّم   ، ت�صكنني  ب�صاطة خطوط �حلا�صر، وقوتك وحدها  �لهادئ يف 
عبري وجودها يف د�خلي؛ فاأر�س جدثك ل تهب  �إل ريحا من �ل�صياء، 
�حل�س،  وترهف  بالدموع،  �لعيون  وتكّحل  بالنور،  �لوجوه  تغ�صل 
ويخفق �لقلب، و�لل�صان لهجًا يت�صّرع كي تنرث �صياءك، �أن ت�صمع �أنني 

�لروح؛ وت�صفيها من  �أوجاعها.. 
ل  حزين   - �صِعيف  ل  متعب  �أْدَر�َن���ه-  من  قلبي  تْغ�ِصُل  �صريحَك  يف 
ُم�صت�صِلَم، مْل ن�ُصمَّ غرَي عطِر �لنبوة، و�أنا على �لْحر��ِس كي  ل �أخطئ 
و�أغزُل  َجْدثَك،  �لَرُقَب بال هو�دٍة، على عَتبِة  و�أطيل  يف ح�صرتك، 
بطيب  �لح�صا�س  غرُي  يْنُق�صني  ول  �لنو�ح،  بلون  بغها  و�أ�صْ �لدموَع، 

�ل�صفاعة. جنة حقة، حني تنرْث عليَّ �صياءَك.. لأ�صمعك.

حيدرعا�شور

 ..
َ

 ض��ي��اءك
َّ
ْان��ث��ْر ع��ل��ي

معك
ْ

ألس
هي �خلطبُة �لتي كلما �أردَت كتابَتها هَرَع �ل�صغاُر لأور�ِقها 

فبعرثوها، فتعود مرًة �أخرى جلمِع �أور�قك من دوِن �أْن تعاتَب 
�أحدً�.

جتل�ُس وحَدَك يف غربتَك بني �لال�صامعني، وتكتُب و�أنَت تعلُم 
َمِمهم وعماهم.  �أنهم لن ي�صمعوَك ولكن روَحَك �أكُ� من �صَ

ومن قبل �أْن مت�صَك يُدَك �ملتعبُة قلَم �لكتابِة، ي�صتعُدّ �أ�صباُه 
رِب يِدَك و�صلِب قلِمَك �ململوِء بَدِمك. �لرجاِل ولرجال ل�صَ

جتمُع �لكلمَة على �لكلمِة مثَل نوح �لذي �صنَع �ل�صفينَة 
باأعني �ل�صماِء، وتبني لطوفاِن �لعر�ِق �صفينًة من ُن�صٍح 

نِيَ �أبناًء، تنادي عليهم، ولكنهم  ورجاء، وترى حتى �لعاقِّ
يلوون رقاَبُهم، ويعت�صُم كلُّ و�حٍد منهم بَجَبٍل و�أنَت تقوُل 

لعا�صَم �ليوم.
وملا ك�َصرَت �آلهتهم بفاأ�ِصَك �أ�صعلو� �لناَر من قبِل �أن تقوَل 

كلمَتَك، و�ألقوَك فيها، �صاخريَن من �إميانك �لعر�قي �لذي 
ا. �صَّ ظهَر �صيبًا و�صكوتًا ُمِ

حًا وفيَك عط�ُس �لطفوف، وحاملا  تقُف وحَدَك يف �مليد�ِن نا�صِ
ينطلُق �صوُتَك تنطلُق �ل�صهاُم عليِه من �لذين ماكانو� �أحر�رً� 

يف دنياهم ولن يكونو�. 
َد �لعر�ِق و�أحز�ِنِه �لقدمية، �أيها �حُل�صينُي  فيا �صيِّ

�ل�صي�صتان، نحن فد�ُء جر�ِحَك �ل�صمر�ِء �لتي متتد جلر�ِح 
عليٍّ �أمرِي �ملوؤمنني، ونحُن فد�ُء �صمِتَك �لف�صيِح ما جرى 

ت ر�ياُت �أبناِئَك �لفر�تيني  �لفر�ُت و�صمَخ �لنخيُل و�هتزَّ
و�صَدَحت حناجُر بناِدقهُم �ل�صو�عر. 

نَذرت، وبلَّغَت  حَت فاأَ بت، وَن�صَ َد �ل�صِ�، لقد ُقلَت فاأ�صَ ويا �صيِّ
ت  ُلو� خياَمك، و�إْن مرَّ فاأَبَلْغت، و�إْن عادْت كربالُء فلن َي�صِ

َك يف �إ�صبعَك  خيوُلهم ف�صدورنا لَك �لوقاء، و�صيبقى خامَتُ
ويبقى �لدعاء.

ف�صالٌم على �صوِتَك و�صمِتَك فكالهما وطن..

ك 
ُ
ك وصوت

ُ
صمت

وط�ن
د. اأحمد العلياوي
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�ملقّد�صتاِن �لعظيمتاِن، فاطمة �لبتول ومرمي �لعذر�ء، كثريً� 
�مل��ر�أة  طهر  �إىل  �لإ�صارة  يف  و�ح��دة،  حمّطة  يف  �جتمعتا  ما 
كل  يف  �لعاملني  ن�صاء  �صيدة  فبني  �لإلهية،  ومكانتها  وعفافها 
ودر�س  �لتقاء  نقطة  ع�صرها..  ن�صاء  �صيد  وبني  ومكان  زمان 
عظيم يف كيف �أن تقّدم �ملر�أة �ملوؤمنة برّبها �أدو�رً� عظيمة، 
ل  وو�صائج  عالئق  �مل�صيح(  عي�صى  و�أم  �حل�صنني  )�أّم  وبني 

تنتهي.
و�لر�بطة  �لعالقة  ه��ذه  مثل  �حتّلت  �لت�صكيلي،  �لفّن  يف 

لونية  م�صاحات  و�لعذر�ء(  )�لبتول  �ل�صّيدتني  بني  �ملقد�صة 
�لفنانة  لوحة  بينها  من  لعّل  �لفنانني،  لوحات  من  و��صعة 
عنو�ن  حملت  و�لتي  �أيدينيان(  )لينا  �للبنانية  �لت�صكيلية 
�جلمال  ب��ه��ذ�  لوحُتها  �ح��ت��ف��ْت  �إذ  و�ل���ع���ذر�ء(،  )ف��اط��م��ة 
�لروحي �لقد�صي، ومل ت�صاأ �أن تف�صل بينهما، مبعنى �أن تر�صم 
�صخ�صيتني يف لوحة و�حدة، و�إمنا جعلتهما �صخ�صية و�حدة 
�لزهر�ء  �ل�صيدة  نذكر  ما  �إذ  وعّفتها، فنحن  تظهر بحجابها 
)عليها �ل�صالم( باأّنها �ملر�أة �ملقّد�صة عند ذكر ن�صاء مقّد�صات 
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االحرار/ علي ال�شاهر

“البتوُل والعذراء” 
ة والجمال الروحي في لوحة تشكيلية

ّ
العف



منذ عام يا سيدنا
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�لعذر�ء  مرمي  �ل�صيدة  ذكر  نن�صى  �أن  ميكن  فال  �أخريات، 
زينب  و�ل�صيدة  خديجة  �ل�صيدة  كذلك  �ل�صالم(  )عليها 

و�ل�صيدة هاجر و�ل�صيدة �آ�صيا )عليهن �ل�صالم(.
)م�صيحية(  �صاحبتها  �أّن  �للوحة  هذه  رو�ئ��ع  من  �أّن  ثّم 
ذكر  كان  ذلك،  ومع  �ل�صالم(  )عليه  �مل�صيح  بال�صيد  توؤمن 
يعود  وه��و  ح��ا���ص��رً�،  �ل�صالم(  )عليها  فاطمة  �ل�صيدة 
�لنبّي  لب�صعة  �مل�صلمني  فقط  ولي�س  �مل�صيحيني  لتقدي�س 
�لأكرم )�صلى �هلل عليه و�آله(، وباأن �لف�صائل و�لكر�مات 
�لتي جتتمع يف رجل معني �أو �مر�أة معينة يجب �أن نذكرهما 
�منوذجًا  منها(  �أو  )منه  وجنعل  و�لتبجيل  ب��الح��ر�م 
�ل�صخ�صية  ر�صم  جاء  وقد  �لروحي،  �جلمايل  لالرتقاء 
)�ملر�أة �ملقد�صة( يف لوحة )�أيدينيان( يحتّل موقعًا مهمًا 
�لد�ئمة(  )�لعبادة  للخالق  قريبة  هنا  فهي  �للوحة،  يف 
ومت�صلة بالكون �أو �لعالقة �لإلهية �لعظيمة، من خالل ما 
ن�صاهده من كتل لونية حتيط ب� )�ل�صخ�صية(، ورمبا ت�صري 
لكّل  �لقدوة  �أّنها  كما  �لروحي،  �لن�صغال  �أو  �لأفكار  �إىل 
�لن�صاء على �لأر�س يف �مكنة و�زمنة  خمتلفة، ف�صاًل عن 
قر�أناه  ما  وهو  توؤدّيها  �لتي  �لكبرية  �لأدو�ر  �إىل  �لإ�صارة 
وظهرت  بال�صخ�صية  �ملحيطة  �لتخطيطات  خ��الل  من 
نالحظ  كما  لها،  �نتهاَء  ل  عددية  متو�لية  يف  وكاأنها 
�ل�صخ�صية  يبّجلن  �للوحة(  )�أ�صفل  لن�صاء  تعابري  ر�صم 
�لرئي�صية ويف طق�س �أ�صبه بال�صلو�ت و�لتهّجد ويف حلظة 
�إىل  �لروحي  و�لرت��ق��اء  �ل�صعود  على  دللية  تعبريية 
نقائها وعّفتها، وهي ر�صالة مهمة باأن تقتدي �ملر�أة بهاتني 
�ل�صخ�صيتني �لعظيمتني فاطمة ومرمي )عليهما �ل�صالم(.

ويف �خلتام، ولكي نعطي قر�ءة كاملة للوحة، فاإّن �لر�صامة 
�إ�صارة خفية ولكّنها و��صحة، وتدل على جذورها  �أ�صارت 
وكاأنها  �لرئي�صية  �ل�صخ�صية  ظهرت  �إْذ  )�لأرم��ن��ي��ة(، 
�ل��دللت  بح�صب  ت�صري  وه��ي  ح��م��ر�ء(  )كتلة  حتت�صن 
�لرمزية �إىل )فاكهة �لرّمان(، كون �أن هذه �لفاكهة تدّل 
على �لروح �لأرمنية �لتي ل تهزم، وهي حا�صرة يف لوحات 
كثرية، يف �إ�صارة �إىل �لأمل ونهو�س �لأرمينيني من جديد 
�لحتالل  �أي��دي  على  جماعية  لإب��ادة  تعّر�صو�  بعدما 

�لعثمان عام )1915 م(.

يف باب �صّيدنا �حل�صنِي..
�أ�صلمُت قلبي باليديِن

وجل�صُت بني �جلال�صني 
خو�طري يف �ل�صجدتني
ركع �حلنني على َمباِركِه

ثقيل �لنب�صتني
بالزفرتني يردُّ نارً�
�أُ�صرمت بال�صهقتني

وي�صّدن �صوقي �إليه
من �لهوى لأ�صّد ديني

مل �أدر حني �أتيته
و�حلمل فوق �جلانبني

�أعلى �ثنتني م�صيتها
�أم طائرً� باخلافقنِي

يا �صيدي .. يا و��صحًا
كال�صم�س بني �مل�صرقني
يا خفقة �لقلب �ملحّب

ويا �صياء �ملقلتنِي 
يا نفحة متتدُّ كالرئتني 
�أنت �خلال�صة يا جميل

لفوح �أ�صرف زهرتنِي
لك يا �صبيه �مل�صطفى

قلبي �مل�صوُق ودمع عيني
لك يا حبيب �مل�صطفى 

�صْرُع �مل�صاعر لليديِن
يا حامل �حلق �لأغّر

�شعر: د. عالء جانب/ م�شر

وحتفه يف �ملحجرين
و�لليل مر�آة �لنهار 

وقد �أنرت �حلالكني
ومن �لذي �إلك يثبُت
يف ��صطر�ب �حلالتني 

قد كانت �لزهر�ء ُغ�ص�نًا 
�أثمرُت بحقيقتنِي 

ح�صن �لذي حقن �لدماء 
وفّر من غدٍر ومنْيِ

و�صهيدها من قال ل..
لو كان يف �لإقد�م حيني 

حتى ت�صحط يف دماه
ووجهه قمٌر جُليني 



بطٌل يشبه طيور أبابيَل

الى روِح الشهيِد السعيد )قصي يوسف عجيل ابراهيم ديوان(

لم يتمالكْ نفسَه وهو يسمع صوت الجهاد الكفائي، عاش في عالم رمادي صامت مع ذاته وهو يحّلق في الفراغ 

ويفكر في الال شيء، تستوي لديه االبتسامة والدمعة.. وتنفرج شفتاه أحيانا عن ابتسامة باهته ال تتعدى حدود فمه، 

بينما قلبه أصبح نهرًا هائجًا ال يعرف أين يجري. في لحظات الخفق المتدفق من قلبه، شعر ان العالم اصغر من ان يمنحه 

السالم واألمان ويضمن له طريق الخلود، وتيقن أن العالم الحالي في حالة حرب مستمرة بين اإلنسان وبين الشيطان.. عليه 

ان يختار طريق اإلنسان.. 

االحرار: حيدر عا�شور
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العليا  الدينية  وبمرجعيتي  بنفيس  ثقتي  يقول:  نفسه  قرارة  ويف 
يف النجف األرشف متيش معي، وتدل عيّل.. لقد عشُت طويال 
حتى بدأ العيش احلقيقي يف إطاعة أويل األمر.. لعل قمة الصفاء 
قريبا  تكون  ان  والتوفيق  السعادة  ومنتهى  الصائب  والقرار 
اليوم سأكون مع اهلل يف صفوف  من نفسك، قريبًا من اهلل؟!.. 
العذب،  احلياة  ماء  تشبه  فالشهادة  الكفائي..  النداء  جماهدي 
الناس متوت  إنسانا خالدًا فالذي يشبه يرى  التي جتعلني  هي 
ويعيش هو الدهر كله .. فالشهادة يف سبيل اهلل هي العشق الذي 
جيعل امليت حيًا واإلنسان إنسانًا.. وماء احلياة )الشهادة( ليس 

من يركضون خلفه بل هو من اهلل مرسوم عىل اجلبني.. 
زحف كالنار من رشارة نداء الفتوى، ضاّما أنفاسه، حتت ظل 
لواء 11 عيل األكرب )عليه السالم( فوج سبع الدجيل.. كان جيد 
فيه نفسًا متهيئة للشهادة، وروحًا متقبلة بطبعها لكل ما يصدر 
ال  التي  الفرصة  بتلك  احللم  راوده  ما  غالبا  املنتظر.  ممثل  عن 
ليلة، كذلك طريق الشهادة  تتكرر، وبام ان احللم مل حيدث كل 
يوم..  كل  حيدث  لن  واملقدسات  واألرض  الِعرض  سبيل  يف 
فالشهادة كانت دومًا، حلم نفسه بصورة أو بأخرى.. والفتوى 
املقدسة قد منحته قدرا من األمل فرسعان ما التحق؛ لتتحول 
طاقته االستشهادية اىل رعب خميف لكل ما هو داعيش، فكانت 
صوالته ورمياته، نريانا شبيهة بالسّجيل، فأذاق هبا ) الدواعش( 
– يثرب واملزاريع وتكريت  وحواضنه املوت األمحر يف مناطق 
اغتصبها  التي  األراض  من  – وغريها  الدين  وصالح  وبيجي 

واألشجار  اجلــامل  وذبــح  الطيبني،  سكاهنا  وهّجَر  ــاب  اإلره
واإلنسان فيها، ونفث سمومه بكل ما هو )شيعي( إمامي. من 
الصالة  كأنام يف  املرعب  )هاونه(  كان حيتضن  الظلم  اجل هذا 
كلام جاء النداء يبدأ بصهر الرؤوس العفنة وجيتّثها من أجسادها 
وينثرها يف اهلواء ويمأل األرض بأشالء متفسخة شهد هلا املكان 
والزمان واالنتصار ونقلتها وسائل اإلعالم فزاد رعب )داعش( 
الطاغية  بعودة  واحلاملني  واخلونة  املرتزقة  قلوب  اليأس  ومأل 
وأيتامه املسّودة وجوههم من اإلجرام بحق أبناء جلدهتم. كان 
جيعل من الليل رصاخًا يعوي وكأنه يقاتل شياطني غري مرئيني، 
واهنك  اهلاون،  مدفعه  أهنكه  حتى  اآلخرون،  يراه  ال  ما  ويرى 
بقنابره املحرقة مضاجع وحوش )داعش( فحيواناهتم الشسة 
النوم  ذيول  أعينهم  من  فسحب  املريضة،  بدواخلهم  تعيش 
طيات  بني  تتبئ  عاوية..  صارخة،  قذرة  جرذان  اىل  ليحّوهلم 

األرض منهزمة اىل اقرب ُجحر هلا ..
العدو  رضب  عىل  القدرة  له  كانت  فقد  يمّل  أو  حلظة  يكّل  مل   
وأفعاله  حكايته،  يرسد  أن  عىل  شاهد  فالليل  متواصل،  بشكل 
يؤكد  ما  دائام  فهو  وأقواله وصربه وصالته وقيامه وترضعاته، 
يقظني،  حفرهم  يف  زالوا  ما  اللصوص،  يشبهون  )داعش(  إن 
هليبها  بوابل  املوجعة  قنابله  وميض  خــالل  من  يراهم  وانــه 
والنوعية،  املتنوعة  القتالية  مواهبِه  كل  من  وبالرغم  األمحر.. 
اىل كربالء ومواظبًا عىل خدمة  بالسري  زاهدا مغرما  كان عابدا 
كل  إعجاب  حمّط  كان  فقد  عاشوراء،  بزيارة  متعلقا  زائريا، 
إليه، فله من الصفات اإليامنية واإلنسانية ما يمكن  من تعّرف 
امللتزم  اإلنسان  يف  املالئكية  الصفات  مصاف  اىل  ترفعه  أن  هلا 
حلمه  سيحقق  انه  متأكد  بل  مستعدا  دائام  كان   ... بإنسانيته 
وسيلتقي بمن حيب من األرواح الطاهرة، حني قرر أن يستطلع 
األهداف بنفسه قبل حترير –بيجي يف صالح الدين- فقد دخل 
الداعيش  العدو  اإلحداثيات ومواقع  وثّبت  االستطالع  منطقة 
هاونه  نريان  بشهب  يرضب  وبدأ  والصهيونية،  أمريكا  وأنذال 
عائم  هو  ومن  )داعش(  وأوكار  مضاجع  صقع  حتى  كسّجيل 
عىل عوائمهم، فمّهد الطريق للمجاهدين أن يتقدموا للتحرير 
قناص  رصده  حني  تكتمل  مل  النرص  نشوة  ولكن  والتطهري، 
نفسه  تليص  يستطع  مل  مباغته،  قاتلة  بطلقة  مسخ(  )داعيش 
اهلواء  تعبئة  نداء  منها بعد أن استقرت يف كتفه األيمن، أعطى 
بأطالقها  هّم  أن  وما  القناص  الرصاصة من  عىل مدى خروج 

هاونه  قنبلة  واطلق  صدره  يف  الثانية  الرصاصة  جاءت  حتى 
يف  استقرت  التي  الثالثة  الرصاصة  منه  فتمكنت  اهلدف  باجتاه 
البطل  احلياة  وفارق  األرض،  عىل  فهوى  األيمن  أذنه  صنوان 
)قيص يوسف عجيل إبراهيم ديوان الشاوي( فورا وهو مبتسم 
وراٍض عن نفسه، مساء 18 / 4 / 2015 يف منطقة عمليات 
الليل كله  دام  قتال  بعد  الدين..  – حمافظة صالح  بيجي  قاطع 
أن  فكر  من  لكل  وموت  أنني  إىل  الليل  سكون  حّول  أن  بعد 
انطبعت  ابتسامة  للمجاهدين  وداعه  كان  الصد..  سواتر  يعرب 
يف القلوب وبكت عليها العيون وهو حيمل عاليا  عىل احلدباء 
اهلارثة يف  أبناء  بأيادي  املؤمنني-  أمري  الكون-عيل  أمري  صوب 
البرصة، وسكان كرمة عيل، لينزل اىل بيته الدائم بجسده فقط، 

لكن روحه بقيت يف البرصة والسواتر والقلوب املؤمنة.  

الشهادة في سبيل اهلل هي العشق الذي يجعل الميت حيًا واإلنسان إنسانًا
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تعد القنطرة البيضاء احدى معالم كربالء االثرية والتاريخية التي قاومت السلطات واالزمنة 
المتعاقبة ولم تتآكل عبر السنين بل بقيت صامدة شامخة من خالل بعض اعمال الصيانة التي 

تجرى عليها بين الحين واالخر، وتقع القنطرة البيضاء على الطريق الرابط بين مركز مدينة 
كربالء وقضاء الحسينية التابع لها.

القنطرة البيضاء  لماذا سميت بهذا االسم؟

شيدها سلطان عثماني ولها ثالث تسميات

اعداد: قا�شم عبد الهادي  -  ت�شوير: ح�شنني ال�شر�شاحي
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تسميات عديدة لكل منها معنى
وتبعد القنطرة البيضاء ما يقارب اربعة كيلو مرتات عن الصحن احلسيني املقدس، وهي عبارة 
عن جرس يقع عىل هنر احلسينية بمسامه احلايل الذي هو احد الفروع الثانوية لنهر الفرات، وهلا 
الذي  االبيض  للوهنا  نظرا  البيضاء( وقد سميت هبذا االسم  )القنطرة  مسميات عدة وهي 
يظهر  عليها  الشمس  تشق  فعندما  زراعية  منطقة  يف  تقع  ولكوهنا  االبيض  اجلص  يطلوها 
بياض ناصع للناظر، وسميت ايضا بـ )قنطرة االمام عيل( بحسب ما يشاع ان اإلمام )عليه 
السالم( اقام يف مكان هذه القنطرة فريضة الصالة عند عودته من معركة النهروان سنة 38 هـ 

متوجها اىل الكوفة، وكذلك سميت بـ )القنطرة البيضة( باللهجة العامية.
تاريخ البناء

ويعود تاريخ بنائها اىل اكثر من 450 سنة أي يف زمن احلكم العثامين عىل العراق وقد شيدها 
السلطان العثامين سليامن القانوين بعد زيارته ملدينة كربالء، حيث شهدت القنطرة او اجلرس 
القنطرة  املزيد عن  احداثا تارخيية عديدة ذكرها املؤرخون يف مناسبات عديدة ... وملعرفة 
والذي  الكبار  وباحثيها  املحافظة  رموز  احد  زميزم  رشيد  سعيد  املؤرخ  التقينا  البيضاء 

صدرت له مؤلفات عدة عىل مستوى التأريخ والرتاث والذي بني ما يأيت.

سعيد رشيد زميزم
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ملحة تراثية
التي  واالثرية  املقدسة  باملناطق  كربالء  مدينة  تزدحم 
من  كبري  عدد  وقصدها  واحلديث  القديم  التاريخ  ذكرها 
الشخصيات والزعامء العرب واالجانب، ومن تلك املناطق 
التي بقيت صامدة عرب مر العصور واالزمنة هي )القنطرة 
البيضاء( التي تقع يف منطقة زراعية بداية دخول كربالء من 

اجلهة الشاملية.
االمام عل )عليه السالم( مر منها

تذكر املصادر التارخيية بأن االمام عليا )عليه السالم( عندما 
كربالء  يف  مّر  الكوفة  اىل  متوجهًا  النهروان  معركة  من  عاد 
اجليش  مع  االسرتاحة  لغرض  السالم(  )عليه  نزوله  وعند 
حان وقت الصالة فصىل يف هذا املكان مع عسكره املرافق 
املنطقة  ان يف هذه  ايضا  املصادر  املسري، وتذكر  واكملوا  له 
فرعا من هنر الفرات حيث كان هناك هنران كبريان خيرتقان 
جيحون(  وهنر  هيجون  )هنر  مها  البابيل  العهد  منذ  كربالء 
ومن هذا النهر روافد متتد اىل بساتني كربالء، اما بالنسبة اىل 

هنر احلسينية حاليًا فهذا تم حفره عن طريق السلطان العثامين 
سليامن القانوين سنة 940 من املسيب اىل كربالء.

سبب التسمية
وبعد ان اهنى االمام عيل )عليه السالم( صالته وهتيأ العسكر 
ملغادرة كربالء اصبح هذا املكان مقدسا، وكام هو معروف 
ان قبيلة بني اسد هي القبيلة التي كانت تسكن كربالء قبل 
املوالية  القبائل  من  واصبحت  االسالم  واعتنقت  االسالم 
من  بالقرب  تسكن  كانت  السالم(  )عليهم  البيت  آلل 
حبيب  زعيمهم  بأن  ايضا  معروف  هو  وكام  املنطقة،  هذه 
)عليه  احلسني  االمام  انصار  من  كان  االسدي  مظاهر  بن 
املنطقة  السالم(  )عليه  عيل  االمام  غادر  فعندما  السالم(، 
اخلرية  االيادي  استمرت  وهكذا  للتربك  هلا  يأتون  اخذوا 
وقد  املقدسة،  الرتاثية  االماكن  بني  كبري  شان  هلا  واصبح 
سميت القنطرة بالبيضاء ألنه يطلوهنا اجلص االبيض وهي 
يف منطقة زراعية فعندما تشق الشمس عليها يظهر بياض 

ناصع للناظر.

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2020 م

50



ملا تأخر تشييد القنطرة ؟
انه وبسبب بعض السلطات احلاكمة عرب التاريخ يف العراق 
كبرية  بصورة  املكان  هذا  ابراز  من  املحبون  يستطع  فلم 
او  بسيطا  نصبا  وعملوا  369هـ  عام  البوييني  جاء  ان  اىل 
اشارة للمكان، وبعد سقوط النظام السابق يف العراق عام 
2003م تم اعادة بنائها او اعادة ترتيبها وادامتها ووضعت 
املناطق  والزائرون من خمتلف  املوالون  راية واصبح  عليها 

االخرى يأتون هلا للتربك.
كرامات ونذور

والباحثني وشهود  املؤرخني  قبل  من  ذكره  تم  ما  وحسب 
للزائرين ومنها شفاء  الكرامات  انه حصلت بعض  العيان 
عند  الناس  وتنذر  تتربك  حيث  احلوائج،  وقضاء  املرىض 

هذا املكان املقدس حيث تالحظ ان هناك الكثري من احلناء 
تلطخ القنطرة ودليل عىل قبول نذرها علاًم ان النذر لوجه 
السالم(  )عليه  البيت  اهل  وبواسطة  عاله(  يف  )جل  اهلل 

وكرامتهم.
كربالء مقدسة قبل االسالم

كربالء  ان  عىل  واضحا  دليال  تعد  االماكن  هذه  ومثل 
اراضيها  املقامات يف كل  الكثري من  مدينة مقدسة وتوجد 
ألهل  املوالني  قبل  من  وحبها  اعتزازها  عىل  دليل  وهذا 
البيت )عليهم السالم(، والبد من ذكر يشء مهم وهو اهنا 
احلسني  ولكن  االسالم  قبل  مقدسة  مدينة  تعد  )كربالء( 

)عليه السالم( يعد باين جمدها.
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من  واسعة  مساحات  كورونا(  )جائحة  موضوع  احتّل 
العامل،  مستوى  عىل  اليومي  وانشغاهلم  الناس  أحاديث 
وراح اجلميع يبحث عن لقاحات وعالجات أو وسائل 
وقائية ملواجهة هذا اخلطر الذي اكتسح الكرة األرضية.. 
مفهوم  يف  كبري  دور  للمسلمني  يظهر  األثناء  هذه  يف 
العظيم  الديني  اإلرث  عىل  ارتكازًا  األوبئة  من  الوقاية 
املتمّثل بالقرآن الكريم وأحاديث النبّي األكرم )صىل اهلل 

عليه وآله( وسريته.
املسلمني  وتعاليم  وثقافة  وعي  ُيظهر  الذي  الدور  هذا 
يف  كونفرسيشن(  )ذا  وكالة  إليه  أشارت  العامل،  حول 
بأّن  أّكدت  حيث  ــرار(،  )األح تابعته  هلا  مفصل  تقرير 
»املسلمني يف العامل هلم آلياهتم وطرقهم اخلاصة يف احلفاظ 
التي حتدث، من  التغيريات  البيئة واملناخ ومواجهة  عىل 
اإلنساين  الدور  »هذا  أن  بينها جائحة كورونا«، مضيفًة 
استطعن  مسلمة،  أمرأة(   60( جتارب  خالل  من  ملسته 

تقديم برامج وأفكار هادفة للحفاظ عىل البيئة«.
ومن النامذج التي يركز عليها التقرير، جتربة شابة شيعية 
بني  متزج  مؤسسة  أسست  حيث  كويل(  )زينب  تدعى 
عىل  التشجيع  عرب  املستدامة،  البيئة  ومفهوم  اإليــامن 
الناس وتعرفهم بكيفية  التي تدم  األنشطة والفعاليات 
املؤسسة  اجتذبت  حيث  ومناخهم،  بيئتهم  عىل  احلفاظ 
منشورات  يتشاركون  عضو،   )2500( اآلن  حتى 
للتشجيع  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  وحمادثات 

عىل البيئة املستدامة.
عىل  عملن  املسلامت  »الشابات  أن  إىل  الصحيفة  وتشري 
عن  عبارة  جهودهن  وإن  النشاط،  من  فضاءات  خلق 
شعائر وعبادات وتعاليم مبنية عىل الرتاث اإلسالمي يف 
فهم الطبيعة من حولنا والعناية هبا واحرتامها«، مبينة بأن 
»القرآن الكريم تغلغل يف الوعي اإلسالمي حول البيئة 
وخلق  والنظام  الطبيعة  عىل  واحلفاظ  احلياة  وجوانب 

حالة من التوازن البيئي«.

عىل  والــعــامل،  العراق  يف  األيزيدية  لألّمة  األعــىل  املرجع  أثنى 
املواقف املّشفة لسامحة املرجع الديني األعىل السّيد عيل احلسيني 
ومنها  مكوناته  بكل  العراق  عن  الدفاع  يف  ظله(  )دام  السيستاين 
السيستاين  املرجع  يتقّبل  بأن  أمله  عن  معربًا  األيزيدي،  املكون 

األيزيديني أبناًء له ويشملهم بعطفه ورعايته.
بن  داود  بن  نايف  )األمــري  األيزيديني  ملرجع  رسالة  يف  وجــاء 
سليامن(، بعثها إىل سامحة املرجع السيستاين قوله وحصلت )وكالة 
نون( عىل نسخته منها: »مل نلمس من وقف يف الدفاع عنا عىل مّر 
التاريخ مثل ما وقفت املرجعية الدينية العليا معنا خالل احتالل 
داعش«، مضيفًا، »كيف لنا أن ننسى الفتوى التارخيية التي أطلقها 
سامحتكم )األيزيديني أمانة يف أعناقنا( و)املختطفات األيزيديات 
عراقي  لكل  رشف  وهن  وكرامتنا  ورشفنا  وعزنا  وبناتنا  أخواتنا 

رشيف وغيور(«.
وشّدد بن سليامن يف رسالته بأّن »هذا املوقف النبيل سيبقى خالدًا 
يف ذاكرة الزمن، وإن املرجعية الدينية معروفة بمواقفها اإلنسانية 
بكّل  العراق  عن  دافعت  من  وهي  املخلصة  العراقية  والوطنية 

مكوناته«.
املرجعية  ظّل  حتت  واألمــان  باألمن  »يشعرون  أهنم  إىل  ولفَت 

املبارك«. 
واختتم بن سليامن رسالته بالقول: »نلتمس من املرجع األعىل أن 
يقبلنا كأحد أبنائه بعدما شملنا بعطفه ورعايته يف أصعب املواقف 

التي مّرت عىل املكون األيزيدي يف التاريخ«.

مرجع األمة األيزيدية: 

نلتمس من المرجع السيستاني أن 

يقبلنا من أبنائه
وكالة إخبارية: المسلمون 
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عرض  صنعاء،  اليمنية  العاصمة  شهدْت 
القرآن  ملصحف  تارخيية  خمطوطة  من  نسخة 
الكريم، بخط اإلمام عيل بن أيب طالب )عليهام 

السالم( يف اجلامع الكبري بصنعاء القديمة.
نائب وزير األوقاف واإلرشاد فؤاد  وأوضح 
بخط  املكتوب  املصحف  »إيــداع  أن  ناجي 
الشقي  باجلناح  السالم  عليه  عيل  اإلمــام 
نسخة  عىل  االطالع  للزائرين  سيتيح  للجامع 
اجلامع  بمكتبة  املوجود  املصحف األصل  من 
الكبري  اجلامع  مكتبة  أن  إىل  مشريًا  الكبري«، 
حتتوي عىل نفائس من كتب الرتاث اإلسالمي 
قاموا  أو  اليمن  أهــل  من  علامء  ألفها  التي 
مراحل  خمتلف  ومتثل  هبا  واالعتناء  بنسخها 

التاريخ اإلسالمي والعلوم اإلنسانية«.
من  عدد  عىل  أيضًا  حتتوي  املكتبة  بأن  بني  كام 
أكثر  وهبا  الكريم  القرآن  ومصاحف  الرقوق 
يزيد عن  من )1200 مصحف خمطوط( وما 
)300 رق قرآين( و )5000 جزء من كتاب 
اهلل( و )2532( خمطوط مفهرس وما يقارب 
)700 خمطوط غري مفهرس( وأكثر من مخسة 
قّديمة  طبعات  أغلبها  مطبوع،  كتاب  آالف 

وقليل منها حديثة.

السالم(،  )عليه  احلسني  لإمام  وحمّبون  عشاٌق  هنالك  كاَن  إْن 
زينب  العقيلة  اخته  وتعظيم  لتقديم  املجذوبون  أيضًا  فهنالك 
فاجلذب  الشيفة..  بمقاماهتا  واالعتقاد  الــســالم(  )عليها 
تستحّق  ظاهرٌة  مكانتها،  عن  واحلديث  لذكرها  واالنجذاب 

الوقوف عندها.
فمن حمّمد السامك املرصي إىل السّيد اجلعراين وآخرين، احتلَّت 
حمبتهم للسيدة زينب )عليها السالم( سكناهتم وحركاهتم، وهم 
بذلك حييون أيامهم بخدمة مقامها الشيف )يف مرص( وزائريه.

فيدوية  مقاطع  االجتامعي  التواصل  مواقع  مستخدمو  ويتداول 
مثاًل  فالساّمك  ــرار(،  )األح عليها  اطلعت  )املجذوبني(  هلؤالء 
أمىض سنينًا طويلة من حياته يف خدمة مقام السيدة زينب )عليها 
والطعام،  املاء  عليهم  ويوّزع  زائريه  يستقبل  مرص،  يف  السالم( 
»الفاحتة  كقوله:  املرصية  اللهجة  معها  تتلط  بعبارات  واشتهر 
حلرضة السيدة زينب أم النور بحر النور.. واهلل نور مواليت من 
نور سيدنا الرسول نور حرضهتا من نور حرضة ستنا البتول.. يا 
نور من أنوار سيدنا النبي يا ست«، وله عبارة أخرى شائعة بني 
الناس يقول فيها: »يا مّية )املاء( العطشان يا ست يا كريمة يا بنت 
السادة الكرام واليل )الذي( وقف أمام جنابك عمره ما انضام«.
وعن املجذوب )اجلعفراين( الذي يعود نسبه إىل اإلمام احلسني 
التعظيم،  من  كبري  بيشء  عنه  الناس  فيتحّدث  السالم(،  )عليه 
ويروى أنه قىض عند مقام السيدة زينب )عليها السالم( »مخس 
سنوات كاملة صامتًا وكان أحيانا جيدونه متعلقًا بشّباك مقامها 

طوال اليوم ال يتحرك اال للصالة«.

اليمن.. عرض نسخة من 

مخطوطة قرآنية نفيسة

دة زينب )عليها السالم(
ّ
مجذوبو السي
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اعراض القدم السكري
اسفل  )قرحة  تقرح  منها:  السكري  للقدم  اعراض  عدة  هناك 
اآلالم  وغريها(،  جراحة،  )خــراج،  مزمنة  التهابات  القدم(، 
الشتاء  فصل  يف  وخاصة  للربد  التعرض  اثناء  وتزداد  مستمرة 
بسبب تضيق الشايني، زقاق او تورم يف القدم بشكل مستمر، 
هلا  واملرافق  القدم  اسفل  قرحة  هي  االعراض  تلك  ابرز  وان 

تورم او خراج وجراحة مستمرة.
اعراض السكر العامة

يعد السكر مرضا مناعيا ناجتا من افراز هورمون االنسولني من 
السكري هو  احدى مضاعفات مرض  البنكرياس، ومن  غدة 

اعراضه بشكل عام هي:  السكري، وكذلك من  القدم  مرض 
او  التنمل  التعرق،  ليال،  املاء  رشب  كثرة  ليال،  االدرار  كثرة 

اخلدر باألطراف.
اسباب القدم السكري

السكري  القدم  بمرض  االصابة  اىل  تؤدي  اسباب  عدة  هناك 
التغذية وعدم  بسبب سوء  املريض(  )مناعة  املناعة  قلة  ومنها: 
التي  االطعمة  بعض  تناول  خالل  من  السكر  عىل  السيطرة 
اجلسم  يف  اخر  التهاب  اي  فان  وكذلك  السكر،  عىل  حتتوي 
البولية،  املجار  )التهاب  مثال  السكري  القدم  التهاب  من  يزيد 
التهاب االذن الوسطى، التهاب اجليوب االنفية( والتي تنتقل 

�لأحر�ر/قا�صم عبد �لهادي

يعد مرض القدم السكري واحدا  من مضاعفات مرض السكري والذي هو مرض مناعي ناتج من افراز هورمون 
االنسولين من غدة البنكرياس والتي تزيد من نسبة السكر في الدم، ويعد السكري مادة ثقيلة تتركز في القدم 

والتي تسبب اعتالل االعصاب المحيطية او التهاب االعصاب او تليف االعصاب المحيطية، ومن مضاعفاته هي 
تضييق الشرايين الواصل للقدم، ويسبب تقليل كمية الدم الواصلة للقدم وبذلك تقل التغذية بصورة عامة، وايضا 
من مضاعفاته القدم السكري وهي تعني التهاب االنسجة الرخوة وايضا التهاب مفصل المشط ومفصل الكاحل 

وكذلك التهاب االربطة بسبب نقص التروية ونقص كمية الدم الواصلة للقدم، وكذلك فان السكري يسبب قلة 
المناعة لدى االشخاص المصابين به ... ولمعرفة المزيد التقينا الدكتور حيدر رشيد مجيد اختصاص جراحة العظام 

والكسور والفقرات في مستشفى سفير االمام الحسين )عليه السالم( الجراحي والذي بين ما يأتي.

مرض القدم السكري

النظ��ام الغذائي الصحي يق��ي المريض من 
االصابة بالسكري ومضاعفاته

)الجزء االول(
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فيروس كورونا

 شبح سهل االحتواء

عن طريق جمرى الدم اىل القدم، ومن االسباب االخرى لإصابة 
من  الوقائية  بالطرائق  املريض  التزام  عدم  هي  السكري  بالقدم 

مرض السكر.  
تشخيص املرض

يتم التشخيص عن طريق الطبيب املختص بالكسور او املفاصل 
الرتاكمي يف  السكر  السكر ومستوى  لقياس مستوى  الباطنية  او 
الدم  التهابات صورة  السكر وحتليل  الدم، وكذلك اجراء حتليل 
املغلقة  الشايني  لفحص  للشايني  دوبلر  اجراء  وايضا  الشاملة، 
لألعصاب  تطيط  واجراء  تضيق،  فيها  حصل  التي  والشايني 
الستخراج الرضر يف اي عصب حاصل وكذلك اجراء االشعة 

للقدم.
حالة خاصة بالقدم السكري

هناك حالة خاصة بالقدم السكري وهي بام ان املريض يعاين من 
او حتى اجلوية  او اجلكة  فانه ال حيس بالرضبة  خلل باألعصاب 
الذي  العصب  لغياب  وذلك  النار  او  للحرارة  تعرضه  نتيجة 
اىل  االيعاز  بنقل  يقوم  العصب  وهذا  باآلالم،  الشخص  حيسس 
الدماغ وهذه بدورها تزيد االعراض املوجودة اصال، ويف الوقت 
من  اكثر  يف  واجلروح  القرحة  ومنها  املضاعفات  من  تزيد  نفسه 
حيس  ان  بدون  القدم  داخل  غريب  جسم  وجود  وكذلك  مكان 
بالنسبة  املبكر  الفحص  وان  خارجية(،  )ابرة  ومنها  املريض  هبا 
العالج  وكذلك  املرضية  احلالة  عن  الكشف  اجل  من  للمريض 

املبكر مهامن بالنسبة للمريض للحصول عىل نتائج طبية اجيابية.

تسبب  والتي  سابقًا  املعروفة  الفريوسات  من  كورونا  يعد 
فرتة  وبني  ســواء،  حد  عىل  واحليوان  االنسان  عند  اصابات 
الوراثية  املادة  الفريوس  يبدل  او  طفرات  له  حتصل  واخرى 
االوسط  الشق  ومتالزمة  السارس  فريوس  ومنها  ويتطور، 
التنفسية التي حصلت يف عام 2012، ويف اواخر عام 2019 
وبعد  الصينية  ًوهــان  مدينة  يف  بالفريوس  اصابات  ظهرت 
الكشف تبني ان هناك نمطا جديدا  من فريوس كورونا ُاطلق 

عليه فريوس كورونا اجلديد.
اصل الفريوس

الفريوس  هذا  يعني  حيواين،  اصل  من  انُه  ُيعتقد  الفريوس 
اخلفافيش  بني  هو  الظن  واكرب  احليوانات  عند  موجودا  كان 
عىل  قدرته  واصبحت  وانتقل  له  طفرة  وحصلت  االفاعي  او 
ما بني  الفريوس يرتاوح  البش بشكل عام، وان حجم  اصابة 
بالقطريات  ينتقل  نانومرت وهذا احلجم غالبًا   )200 - 150(
والرذاذ، لذلك فان فالكاممة والقفازات )الكفوف( بإمكاهنام 

منع مرور الفريوس بنسبة كبرية جدا.
االعراض

درجات  يف  ملحوظ  )ارتفاع  وهي  عدة  اعــراض  للمرض 
احلنجرة  يف  امل  شديد،  رشــح  مع  االنــف  التهاب  احلـــرارة، 
والعضالت، عطاس وسعال مع ضيق التنفس، صداع وغثيان 

يصاحبه قيء واسهال شديد(.
وسائل انتقال الفريوس

املصافحة،  اثناء  اليدين  )تلوث  ينتقل من خالل  الفريوس  ان 
باإلفرازات  املبارش  االلتامس  املصاب،  من  التنفيس  ــرذاذ  ال
اهلواء  طريق  عن  ايضا  وينتقل  التقبيل،  او  املريض  ووسائل 

امللوث من املناطق املوبوءة(.
للوقاية من املرض

االلتزام  شخص  كل  عىل  جيب  عامة  الفريوس  من  للوقاية 
باإلجراءات التالية )غسل اليدين باملاء والصابون او اي معقم، 
املخالطة  جتنب  العطاس،  عند  بمنديل  واالنف  الفم  تغطية 
واستخدام  انفلونزا  اعــراض  لديه  شخص  اي  مع  اللصيقة 
والطيور  احليوانية  للمنتجات  اجليد  بالطهي  قم  الكاممة، 

والبيض(.
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وهبا  لديموهتا،  الصايف  النبع  وركيزة  اإلنسانية،  عامد  الرمحة 
نرتقي، ويعم األمان والوئام بني افراد النوع البشي، بل وسائر 
ْبعث اخلاتم املصطفى  خملوقات اهلل جل وعال.. كيف ال وقد 
لينقذهم من الضاللة إىل اهلدى، يف جمتمع كان  للعاملني،  رمحة 
ُيعرف بالغلظة والقسوة، فكيف استطاع أن يلني قلوهبم، ويأخذ 
ومناهل  الرمحة،  اجتاهات  نحو  وجوارحهم  ألباهبم  بمجامع 
بأخالقه  حواه  ذلك  كل  املساواة..؟  والعدل  واللطف  الرأفة 
كل  حتقيق  هبام   استطاع  التي  ألمته،  ورمحته  الطيبة  الكريمة 
تلك اإلنجازات العظيمة عىل صعيد الفكر واملنطق والعبادات 
لكّل  الفكر  منّظمة  بشيٍة  أشكال  عىل  وجتّلت  واالخالقيات، 
فرٍد فيها حّقه وواجباته واحرتامه وتم صقلها بالتعاليم القرآنية 
من  أجيااًل  خّرجوا  حيث  األطهار،  واألئمة  الرسول  ثم  أوال 
العلامء وبدورهم هنضوا باألمة وبلوروها لتتالءم مع ما يدفعها 

للكامل والرقّي، بعيدا عن حياة العشوائية والضاللة.
الغريب مع كل ما قّدمه ديننا اإلسالمي وبنّي لنا مكامن السعادة 

لنا ولعائالتنا .
األرسة،  مفهوم  يف  اجلذرّية  التغيريات  هو  األمثلة  أخطر  من 

لألرسة،  الطبيعّي  الشكل  ودؤوب،  منهجّي  بشكٍل  ُيدّمر،  إذ 
التي تبدأ بارتباط رجل وامرأة، كام كان البش يفعلون آلالف 

السنني.
الكثري من الناس ال يلتفتون خلطورته احلقيقّية. ليس املوضوع 
فقط، يف بالدنا عىل األقّل، هو مهامجة الزواج اإلسالمّي )الذي 
يستحّق بجدارة وصف التمّدن واملدنّية باملناسبة، ألّنه قائم عىل 
ما ال  تطبيع  إىل  يتعّداه  بل  والقبول(،  باإلجياب  تعاقدّي  شكل 
مهامجة  من  خارقة،  بجهود  إاّل  يقبله،  أن  العاّم  للمزاج  يمكن 
السيئة  العادات  دّس  يف  إنام  الطبيعي  وهيكلها  ببنائها  األرسة 
األوالد   ،فأصبح  حضارية  أهنا  وعىل  مغرية  مسمياٍت  حتت 
ل من االهتامم  يتسللون من  رعاية الوالدين، ويتعداها إىل التنصُّ
بالوالدين عندما يكربان، متناسني كالم اهلل عز وجل وتوصياته 

»ووصينا اإلنسان بوالديه..«
»وما أرسلناك إال رمحًة للعاملني«

الكون  معامل  غرّيت  التي  تعاليمه  ونّتبع  الرمحة  منبع  إىل  فلنعد 
أحوال  به  تستقيم  الذي  وامليزان  والكامل  األصالة  فهي  بأرسه 

الدنيا وساكنيها.

حنان الزيرجاوي 
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تدور  معركة  أرض  قاصدًا  وأوالدُه  زوجتُه  رجٌل  ترَك 
رحاها عىَل أطراف البالد وبعد انتهاء احلرب وأثناء طريق 
العودة علم الرجل أن زوجتُه مرضت باجلدري يف غيابِه 

فتشوه وجهها كثريًا جّراء ذلك .
اخلرَب بصمٍت وحزٍن عميقنِي شديديِن ويف  الرجل  تلقى 
حلالِه  فرثوا  العينني  مغمض  رفاقُه  شاهدُه  التايل  اليوم 
وأكمل  منزلِه,  إىل  رافقوه  يبرص  يعد  مل  أنُه  حينها  وعلموا 
بعد ذلَك حياتُه مع زوجته وأوالده بشكٍل طبيعي . وبعد 
ما يقارَب مخَس عَشة  سنٍة توفيت زوجتُه وحينها تفاجأ 
كّل من حولُه بأنُه عاَد مبرصًا بشكٍل طبيعي.. أدركوا أنُه 
أغمَض عينيِه طيلة تلَك الفرتة كي ال جيرح مشاعر زوجتِه 

عند رؤيُته هلا.
تلَك اإلغامضة مل تكن من أجل الوقوِف عىل صورٍة مجيلٍة 
الزوجية  العالقة  املحافظِة عىل سالمة  لكنها من  للزوجة, 

حتى لو َكّلَف ذلك أن نعمي عيوننا لفرتٍة طويلة .
اآلخرين  عيوَب  عْن  قلياًل  عينُه  أغمَض  من  منا  هل   -

وأخطائهم كي ال جيرح مشاعرهْم ؟.

قصة أسرية

األرسة هي املؤسسة الرتبوية األوىل التي يرتعرع فيها الطفل 
ويفتح عينيه يف أحضاهنا كي يصبح رجال ويستطيع االعتامد 
اخلمس  خــالل  الطفل  شخصية  تبقى  ولكن  نفسه،  عىل 
تلم  ان  الــرضوري  من  كان  لذا  األرسة  يف  األوىل  السنوات 
شخصيته  تنمي  التي  الصحية  الرتبوية  باألساليب  األرسة 
قوية  شخصية  صاحب  نفسه  من  واثقا  شابا  منه  وجتعل 

ومتكيفة وفاعلة يف املجتمع.
اما  الطفل  تربية  يف  واخلاطئة  السوية  غري  األساليب  وتتكون 
اآلباء  أسلوب  ألتباع  او  الطرائق  تلك  يف  الوالدين  جلهل 
واألمهات واجلدات او حلرمان األب او األم من اجتاه معني 

عىل  يغدق  تــراه  صغره  يف  احلنان  من  ينحرم  عندما  فــاألب 
يطبق  ان  يريد  اآلبــاء  بعض  العكس  او  العاطفة  هبذه  طفله 
ابنه. يعني حتكم  املتبع يف تربية والده له عىل  نفس األسلوب 
الوالدين يف نشاطه والوقوف أمام رغباته التلقائية، ولو كانت 
مشوعة يرافق ذلك استخدام العنف واحلرمان ظنا منهم ان 
خطر  األسلوب  ذلك  ان  يعلموا  ان  دون  مصلحته  يف  ذلك 
ميل  ولديه  فينشأ  مستقباًل  وشخصيته  ونفسيته  صحته  عىل 
شديد للخضوع، ال يستطيع ان يبدع او يفكر او إبداء الرأي 
واملناقشة، وقد ينتج عن هذا األسلوب عدوانية مع اآلخرين 

ألنه يف صغره مل يشبع حاجته للحرية واالستمتاع هبا .

واحلب  والــرتاحــم  ــوّد  ال روح  عىل  ُتبنى  أن  ينبغي   
والتعاون. وهذه مسؤولّية األبوين يف غرس مثل هذه 
الفطرة  وأن  السيام  ــوات،   واألخ اإلخوة  بني  املعاين 
كثرية  األطفال.  نفوس  يف  املعاين  هذه  لغرس  متهيئة 
املتوّترة  العالقات  من  واألمهات  اآلباء  شكوى  هي 
بني أبنائهم يتشاجرون  يأخذ بعضهم أغراض اآلخر 
وقد يتلفها أو يكرسها. يستفّز ويسخر وحيسد بعضهم 
سلوكيات  أغلب  أن  إىل  اإلشــارة  جتدر  وهنا  بعضا. 
فتكون  البعض،  بعضهم  مــع  اخلاطئة-  ــاء-  ــن األب
ألن  األبوين،  مسؤولية  هي  فيها  الكربى  املسؤولّية 
الطفل يتعّلم السلوك من خالل : التوجيه، والقدوة، 

والتجربة.
ومن األمور التي ينبغي لآلباء أن يضعوها يف االعتبار:
أمام  األبوين  بني  والتخاصم  املشاحنات  تقليل   -

األطفال. 
- ال ُتظهر التمييز ) واحلب ( واالهتامم لبعض أبنائك 

دون بعض 
- ) شاركوا( أطفالكم اللعب يف أوقات لعبهم .

بعض  وأخــرى  فرتة  بني  ما  أطفالك  عىل  اعــرض   -
بني  التعاطف  روح  تصّور  التي  واملواقف  القصص 

االخوة .

األساليب الخاطئة في تربية األبناء 

ال��ع��الق��ة ب��ي��ن اإلخ���وة 
في األسرة

د. حممد العامري
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من  وفقيه  عامل  الكرامات(،  )صاحب  التربيزي  امللكي  جواد  املريزا 
بالتجارة،  تعمل  عائلة  من  وهو  اهلجري،  عش  الثالث  القرن  علامء 
إال أّنه فّضل سلك دروب العلوم احلوزوية، حيث هاجر إىل النجف 
ودرس يف حوزهتا وانتقل بعدها إىل تربيز ثم إىل قم وبقي فيها حتى 

وفاته.
من مؤلفاته: )الفقه االستداليل، رسالة يف أحكام احلج، حاشية عىل 
الوثقى(،  )العروة  لكتاب  الفارسية  الرتمجة  وهي  القصوى،  غاية 
تسمى  أو  اهلل  لقاء  رسالة  السنة،  أعامل  يف  املراقبات  الصالة،  أرسار 

بالرسالة اللقائية والكتب الثالثة األخرية يف السري والسلوك(.

يف االنتظار

عبثًا أتوشح الصرب عىل  فراقك، بني أضلعي 
سيل هادر من االشتياق. ويف أعامقي طوفان 
جرس  ثمة  املتهاجسة،  املتعاكسة  املشاعر  من 
يربط بيني وبينك يف خفاء، كأنه خيط دخان 
رفيع. يف عامء أعدو وراءه ذاهاًل آماًل بوصول 

آمن مبكر أو متأخر، ال بأس.
ذات صباح ندي سأحظى بلقاء عابر منك أو 
عبارة موجزة أو حتى إشارة موحية بالرضا. 
قلبي حيدثني بذلك وأنا به مصدق بل موقن، 

لكن غشاًء هالميًا حيول بيننا اآلن.
الدمع واملطر تسّح عىل زجاجة  قطرات من 
الضمري خارج اإلطار، آالف الرسائل حيمل 

هذا القطار املائي السائح يف كهف اآلثام. 
خريفها،  هنايات  إىل  سائرة  راحتيَّ  أهنــار 
الغيوم  قزع  باجتاه   الراعفة  ألسنتها  اندلعت 
اإلمساك  ــاول  حت اخلــتــام،  ســامء  يف  البيض 
بطرف من الليل، لكن ثرثرة النهار أعتى من 

صخب األمواج.
وترهلت  املسافة  تغضنت  الدهر  جلد  يف 
الفاصل  الواصل  واجلرس  الصرب.  أوشحة 
بينا خيط من زغب واهن يوشك أن يتبدد يف 

غمرات  البعد الال مرئية.

�صاحُب �لكر�مات

ابنة  مل تتواَن الزهراء )عليها السالم( - رغم صغر سنها وكوهنا 
الرسول وزعيم املسلمني وقائدهم - عن مشاركة باقي املسلامت 
يف دعم املسلمني يف املحن واملصاعب التي واجهوها، فقد روى 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  رجوع  عن  حديثه  يف   - الواقدي 
امرأة،  عشة  أربع  جئن  )وكــّن  ُاُحــد-:  معركة  من  واملسلمني 
منهنَّ فاطمة بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حيملن الطعام 

والشاب عىل ظهورهن ويسقني اجلرحى ويداوينهم(.
* من حديث لسامحة املرجع الديني آية اهلل العظمى السيد حممد 

سعيد احلكيم )دام ظله(.

هذه هي موالتنا
غمرات البعد

حيدر ال�شالمي
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عن أم أيمن أهنا قالت: مضيت ذات يوم إىل 
منزل مواليت فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
أيام  ألزورها يف منزهلا وكان يومًا حارًا من 
بالباب  وإذا  دارها  باب  إىل  فأتيت  الصيف 
مغلق فنظرت من شقوق الباب فإذا بفاطمة 
الرحى  عند  نائمة  السالم(  )عليها  الزهراء 
تــدور  ــرب وهــي  ال الــرحــى تطحن  ورأيـــت 
جانبها  إىل  أيضًا  واملهد  تديرها  يد  غري  من 
واحلسني نائم فيه واملهد يتز ومل أر من يزه 
كّف  من  قريبًا  تعاىل  اهلل  يسبح  كفًا  ورأيت 
هذا  عن  ويقول  السالم(،  )عليها  الزهراء 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( »فوّكل اهلل 
اهلل  وأرسل  العيال  قوت  عنها  يطحن  ملكًا 
لئال  احلسني(   ( ولدها  مهد  يز  آخر  ملكًا 
يزعجها من نومها ووّكل اهلل تعاىل ملكًا آخر 
يسبح اهلل )عز وجل( قريبًا من كف فاطمة 
هلا«  تسبيحه  ثواب  يكون  السالم(  )عليها 

ألهّنا )فاطمة(. 

تعّلم من أمري املؤمنني )عليه السالم( ان تتمسك باحلق وان قل 
سالكوه فهو القائل »ما ترك يل احلق من صديق«.

تطالب  ان  السالم(  )عليها  الزهراء  ومواليت  سيديت  من  تعّلم 
بحقوقك وان كنت مثقاًل باجلراح.

سخيا  كريام  تكون  ان  السالم(  )عليه  احلسن  إمامك  من  تعّلم 
وان تصون عهدك وتصلح االمور اذا كان فيه مصلحة لألخوان 

واالسالم.
تعّلم من اإلمام الشهيد احلسني )عليه السالم( وان كان جسمك 
مبّضعًا باجلراح ومرضوضًا فوق الثرى أن يظل رأسك مرفوعا 

شاخما حييي القرآن وحييي رسالة اإلسالم.
الدرب  تواصل  ان  السالم(  )عليها  زينب  مــواليت  من  تعّلم 

واجلهاد وتكمل الرسالة وان كنت اسري األعداء.
تعّلم من العباس عليه السالم الوفاء واملواساة لإخوان واألحبة 
انصار احلسني  تعّلم من   ، املفروض طاعته  االمام  وان ال ترتك 
عليه السالم ان ال تذل إمام زمانك ولو قطعوك اربا اربا ،تعلم 
تناجي  املحراب  يف  تكون  ان  السالم  عليه  السجاد  اإلمام  من 

الرمحن وال هتزك املصائب واألحزان.

تعّلم من اآل بيت النبوة لأّنها فاطمة
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القراءة ت�شنع لالإن�شان رجلني 
ي�شعى بهما وجناحني ليحّلق 

يف �شماء املعرفة



مزرعة فدك للنخيل 

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة

 تطلق عالمتها التجارية الجديدة


