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ت���ع���زي���ة

ت�������ع�������زي أس�������������رة ال����ت����ح����ري����ر
ال���زم���ي���ل ح��س��ن��ي��ن ال���زك���روط���ي
ب����وف����اة وال��������ده (رح����م����ه اهلل)،
داع�������ي�������ن ال�����ع�����ل�����ي ال����ق����دي����ر
أن ي���س���ك���ن���ه ف���س���ي���ح ج���ن���ات���ه
وي��ل��ه��م ذوي����ه ال��ص��ب��ر وال��س��ل��وان

صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

دماء ال�شهداء..
ُ
العادل
والق�شا�ص
ُ

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

ُيخطئ من يظن بأن الظل�� ��م يدوم ،أو إن الحقوق
تضيع ،ألن العدالة اإللهية ستبقى قائمة في سيرها
المعج�� ��ز في الحياة ،ولكن المش�� ��كلة في ادراكنا
وشخص
أمر
ٍ
البسيط؛ إذ يغيب عنا وننسى إن لكل ٍ
غيب محجوب ..لعّلٍة
� مهما كان � أج ً
ال مكتوبًا في ٍ
يعلمها اهلل تعالى وح�� ��ده ،وبرؤيتنا المحدودة قد
يفوتن�� ��ا التقدير للكثير الكثير من حس�� ��ن التدبير
في سير المقادير.
نعم ،قد نستبطئ زوال التسّلط لسيف الظالم فوق
رقاب المظلومين وهو يقطر دما ،أو نظن س�� ��وءًا
نتوهم
بضياع حق�� ��وق الفقراء والمس�� ��اكين ،أو ّ
يأس� � �ًا باس�� ��تمرار تس� � �ّلط الرجل الخطأ إلى ما ال
ماض
نهاية ،بينما الشواهد تثبت بأن العدل اإللهي ٍ
بمشيئة اهلل العليا في األشخاص واألحداث ولو بعد
حين.
لك�� ��ن ذلك غير خاضع لمج�� ��رد رغبتنا أو توقيتنا،
يصح
أو لفس�� ��حة الصبر عندنا ،وكم�� ��ا قيل( :ال ّ
إّ
ال ،أو
ال الصحي�� ��ح) ،فقد يس�� ��تطيل األم�� ��ر طوي ً
أدل على هذا
يك�� ��ون قصيرًا كلمح البصر ،فليس ّ
من زوال طاغية الع�� ��راق المقبور في نفس تاريخ
اعدامه للش�� ��هيد محمد باقر الص�� ��در رضوان اهلل
تعالى عليه وإن طال األمد.
ولي�� ��س ببعي�� ��د عنا أيضًا عل�� � ّ�و الجباب�� ��رة والطغاة
المجرمي�� ��ن وكيف يعيث�� ��ون في األرض فس�� ��ادًا
بعد تس� � �ّلطهم عل�� ��ى رقاب الناس ظلم� � �ًا وعدوانًا،
وكيف يسقطون � بلحظة لم تكن بالحسان � أذالء
منكسرين ،ولكي يكونوا ِعبرة ألصحاب البصيرة،
فقد قال تعالىَ »:وِ َِّ
ِين»
ِر ُس�� ��وِلِه َوِلْل ُمْؤِمن َ
هلل اْلِع َّزُة َول َ
{المنافقون.}8/
رئيس التحرير

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

المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان

التصوير
وحدة التصوير
المشاركون في هذا العدد
حيدر السالمي  -عباس السالمي
عبد اهلل النصراوي  -ضياء ابو الهيل
ماجد حميد  -حسين فرحان

مستشفى م��ت��ط��ورٌ ل��ل��م��رأة
بكوادرَ طبية وخدمية من النساء
(حصرا) وبتخصصات متعددة

وجه املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
َّ
عبد املهدي الكربالئي بتحويل مستشفى الشيخ امحد
الوائيل (رمحه اهلل) يف كربالء من مستشفى عام اىل مستشفى
متخصص باملرأة ،عىل ان تكون مجيع كوادره الطبية واخلدمية
من النساء.
وقال (الدكتور ستار الساعدي) املرشف العام عىل القطاع
الصحي يف العتبة احلسينية املقدسة ،إن «العتبة احلسينية
ومن خالل اهتاممها بالقطاع الصحي قامت باختاذ خطوة
مهمة تعد االوىل من نوعها عىل مستوى العراق وهي انشاء
مستشفى يعنى باملرأة فقط» ،مبينا أن «هذه اخلطوة جاءت
بعد حتويل مستشفى الشيخ امحد الوائيل (رمح��ه اهلل) اىل
مستشفى خاص باملرأة».
وأوضح أن «هنالك نقاطا عدة يتميز هبا هذا املستشفى حيث
سيكون الكادر نسائي بشكل كامل من كوادر طبية وخدمية،
وأنه ال خيتص بالنسائية والتوليد؛ بل سيقدم مجيع اخلدمات
الصحية كالعيون واجلراحة العامة والباطنية كذلك»،
مشريا اىل «أن املستشفى سيحتوي عىل مركز تدريبي خاص
لطالبات كليات الطب والتمريض والصيدلة».
جدير بالذكر ان املستشفى يقع يف مدينة كربالء املقدسة
بمنطقة االسكان ،ويشّ يد عىل ارض تبلغ مساحتها اكثر
من ( 1150م ،)2ويضم ( )77غرفة رقود و( )200رسير
و( )8صاالت كربى للعمليات املتنوعة ،باإلضافة اىل أنه
ينفذ وفق املواصفات واملعايري العاملية الرصينة.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م
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ُ
مشاركة مبلغات العتبة الحسينية في
تغسيل ودفن المتوفيات بفايروس كورونا
اعلنت شعب ُة التبليغ الديني النسوي بالعتبة احلسينية املقدسة عن
ْ
مشاركة منسوباهتا بعمليات دفن ضحايا كورونا من النساء وفقا
لضوابط الرشيعة االسالمية.
وقالت السيدة (اشواق هادي) مسؤولة وحدة املبلغات ان «دور
املبلغات مل يقترص عىل إعطاء الدروس العقائدية االلكرتونية؛
بل تعداه اىل تقديم الدعم املعنوي وامل��ادي من خالل تقديم
السالل الغذائية اىل العوائل املتعففة ،باإلضافة اىل رعاية االيتام
ودار املسنني» ،موضحة «يف ذروة تفيش الوباء تصدت جمموعة
من مبلغات الوحدة ومن عدة حمافظات (البرصة ،بابل ،بغداد،
كربالء ،النجف االرشف) ،اىل تغسيل وتكفني النساء يف املقربة
املخصصة لضحايا كورونا وكان عملهن يبدأ من الساعة السادسة
عرص ًا اىل الساعة الثامنة صباح ًا».

توزيعُ اكثر من ( )175الف سلة غذائية
للعوائل المحتاجة في العراق
ُ
مسؤول شعبة التبليغ والتعليم الديني يف العتبة احلسينية
رص َح
ّ
الشعبة تم االيعاز اىل املبلغني التابعني هلا يف املحافظات كافة من
البرصة واىل السليامنية والبالغ عددهم اكثر من ( )500مبلغ،
بتوزيع السالل الغذائية عىل املحتاجني.
وأضاف الشيخ فاهم االبراهيمي أن «الشعبة قامت بتوزيع السالل
الغذائية التي خصصتها العتبة احلسينية املقدسة اىل جانب القيام
بجمع التربعات من قبل املبلغني التابعني هلا لرشاء املواد الغذائية
وتوزيعها» ،مبينا انه «خالل فرتة تفيش فريوس (كورونا) يف العام
املايض تم توزيع اكثر من ( )175000سلة غذائية ،كذلك مجع اكثر
من ( )250مليون دينار لغرض رشاء االدوية لسدِّ االحتياجات
اخلاصة للمحتاجني».
وكان قد صدر عن مكتب املرجع الديني االعىل السيد عيل احلسيني
السيستاين (دام ظله الوارف) ،يف  21من آذار  ،2020استفتاء حث
فيه اهل اخلري والتجار والشباب الغيارى برضورة املسامهة بتوفري
االحتياجات االساسية الرضورية للعائالت املترضرة يف ظل عدم
االهتامم الكايف من قبل اجلهات احلكومية املعنية.

اكثرُ من ( )180حالة مرضية تكفلت بها
العتبة الحسينية خالل سبعة اشهر

«فريقُ نقطة اإلعالمي»

اينَ تذهبُ مليارات العتبة
الحسينية المقدسة؟

ُ
تواصل العتب ُة احلسينية املقدسة أعامهلا يف تقديم املساعدات لعوائل الشهداء
واجلرحى الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم من اجل حفظ الدين واملقدسات
وأمن البلد ،وكذلك جرحى التظاهرات ،اضافة اىل احلاالت االنسانية التي
تشمل العوائل الفقرية بحسب توجيه املتويل الرشعي للعتبة املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،وكانت احلاالت املرضية التي هي بحاجة
اىل عمليات جراحية وبعضها اىل عالجات طبية فورية ،وبدوره تب ّنى قسم
رعاية ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة املقدسة التواصل مع هذه احلاالت
لتقديم املساعدات الصحية واك��امل االج��راءات الالزمة هلا من خالل
مستشفيات التابعة للعتبة املقدسة..
وحتدث (امحد رضا اخلفاجي) معاون رئيس القسم« :بنا ًء عىل توجيه سامحة
الشيخ الكربالئي املبارك بتقديم املساعدات الطبية لذوي الشهداء وجرحى
احلشد الشعبي ،وتكليفنا هبذا الواجب منذ تاريخ ( )2020/5/1وهلل
احلمد نحن مستمرون باستقبال احلاالت االنسانية ،وتم استقبال ال�()119
حالة وأغلبها من العمليات احلرجة غري املمكن اجراؤها يف املستشفيات
احلكومية ومن خمتلف املحافظات العراقية ،وكذلك ( )65حالة مرضية
من جماهدي احلشد الشعبي من لواء عيل االكرب وباقي الفصائل» ،وتابع
اخلفاجي« :الكثري من هذه احلاالت متت زيارهتم اىل حمافظاهتم وبعدها
نقلهم اىل مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) او مستشفى السفري
لتقديم العالج الالزم والعمليات اجلراحية هلا».
واشار اخلفاجي اىل «ان العتبة احلسينية املقدسة تبنت ومن خالل جمموعة
مبادرات عالج عدد كبري من ابناء الشعب العراقي ومن كافة حمافظات
البالد باملجان ،وكانوا حمل رعاية واهتامم العتبة احلسينية املقدسة بعالجهم
ومساعدهتم بجزء من تكاليف العمليات التي جترى هلم خارج العراق».

ُ
«فريق نقطة اإلعالمي» ما انفقته العتبة احلسينية
تقص
ّ
املقدسة خالل عام  2020فقط وأوج��ز ما مجعه يف
تقرير فيديوي باقل من (ثالث دقائق) جاء فيه..
باستثناء العمليات واخلدمات الطبية املجانية تم انفاق
(مليار ونصف املليار) عىل عوائل شهداء وجرحى
فتوى الدفاع الكفائي ..فقد ّ
سخرت العتبة املقدسة
خالل عام  2020فقط مجيع امكاناهتا الحتواء ازمة
كورونا ،ودعم التظاهرات ،وتقديم خدمات عديدة
سامهت خالهلا بتشغيل اآلالف من األيادي العراقية
العاملة..
وانفقت اكثر من ( )8مليارات دينار نتيجة استجابتها
للحاالت االنسانية التي اطلقت عرب مواقع التواصل
االجتامعي ..وقام مركز نسوي تابع للعتبة املقدسة
بتقديم منح مالية شهرية ألكثر من ( 494يتيام) اىل
جانب دعم العوائل املتعففة ومتابعة عوائل الشهداء..
كام انتهت العتبة املقدسة من تشييد اكثر من ()20
مركز شفاء ملواجهة جائحة كورونا يف عموم حمافظات
العراق وبسعة رسيرية وصلت اىل ( 3300رسير)
لدعم جهود وزارة الصحة كام ستكون يف خدمة
املواطنني بعد انتهاء اجلائحة ..هذا جزء يسري ممّا عملته
العتبة احلسينية املقدسة..
وانتهى التقرير الفيديوي بعبارة« :كم هو مجيل ان ال
ينتظر احد حلظة واحدة لتحسني العامل».
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ
العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف /13ذو القعدة1439/هـ
املوافق 2018/7/27م :
يعلم اجلميع ما آل��ت اليه اوض��اع البالد وم��ا تعاين منه هذه
االيام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة ،وكانت املرجعية
الدينية تقدّ ر منذ مدة غري قصرية ما يمكن ان تؤول اليه االمور
فيام اذا مل يتم اختاذ خطوات حقيقية وجادة يف سبيل االصالح
ومكافحة الفساد وحتقيق العدالة االجتامعية ،ومن هنا قامت
مر السنوات املاضية بام يمليه عليها موقعها املعنوي من
عىل ّ
نصح املسؤولني واملواطنني لتفادي الوصول اىل احلالة املأساوية
الراهنة.
لقد نصحت املرجعية الدينية مرار ًا وتكرار ًا كبار املسؤولني يف
احلكومة وزع��امء القوى السياسية بأن يعوا حجم املسؤولية

وحاجة ماسة للبلد لن يتحقق اال عىل ايديكم فإذا مل تعملوا له
بصورة صحيحة فإنّه لن حيصل ،واآللية املثىل له هي املشاركة
الواعية يف االنتخابات املبنية عىل حسن االختيار ،أي انتخاب
الصالح الكفوء احلريص عىل املصالح العليا للشعب العراقي...
واملستعد للتضحية يف سبيل خدمة ابنائه،
وحتقيق ًا هلذا الغرض طالبت املرجعية الدينية بأن يكون القانون
االنتخايب ع��ادال ً يرعى حرمة اص��وات الناخبني وال يسمح
بااللتفاف عليها ،وان تكون املفوضية العليا لالنتخابات مستقلة
– كام قرره الدستور -وال ختضع للمحاصصة احلزبيةّ ،
وحذرت
من ان ع��دم توفري هذين الرشطني سيؤدي اىل ي��أس معظم

الكبرية امللقاة عىل عاتقهم وينبذوا اخلالفات املصطنعة التي ليس املواطنني من العملية االنتخابية وعزوفهم عن املشاركة فيها.
وراءها اال املصالح الشخصية والفئوية ..وجيمعوا كلمتهم عىل ولكن – مثلام يعلم اجلميع -مل جتر األمور كام مت ّنتها املرجعية
ادارة البلد بام حيقق الرفاه والتقدم ألبناء شعبهم ويراعوا العدالة الدينية وسعت اليها ،واستمرت معاناة معظم املواطنني بل

يف منح الرواتب واملزايا واملخصصات ..ويعملوا لإلصالح ..ازدادت بسبب نقص اخل��دم��ات وانتشار البطالة وتراجع
القطاعني الزراعي والصناعي بصورة غري مسبوقة ،وكل ذلك
ويمتنعوا عن محاية الفاسدين من احزاهبم واصحاهبم..
وقد ّ
حذرهتم يف خطبة اجلمعة قبل ثالثة أعوام بأن الذين يامنعون نتيجة ٌ طبيعية ٌ السترشاء الفساد املايل واالداري يف خمتلف مرافق
من االصالح ويراهنون عىل ان ختف املطالبات به ..عليهم ان الدولة ومؤسساهتا...واالبتعاد عن الضوابط املهنية يف تسيريها
يعلموا ان االصالح رضورة ال حميص منها ..واذا خ ّفت مظاهر وادارهتا..

املطالبة به مدّ ة فاهنا ستعود يف وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك واليوم وبعد كل ما وقع يف االسابيع املاضية من اعتداءات
مرفوضة ومدانة عىل املتظاهرين السلميني وعىل القوات االمنية
بكثري والت حني مندم..
كام نصحت املواطنني كلام ّ
حل موعد االنتخابات النيابية واملحلية واملمتلكات العامة واخلاصة وانجرارها – لألسف الشديد -اىل
بأن االصالح والتغيري نحو االفضل الذي هو مطلب اجلميع اصطدامات دامية خ ّلفت عدد ًا كبري ًا من الضحايا واجلرحى فان
جملة االحرار اال�سبوعية
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اخلطبة من�شورة يف
جم
لة
ا
ل
أ
حر
ار
ا
لع
دد
(
)657
اخلمي
�ص /19ذو القعدة1439/هـ
املوافق 2018/8/2م
من الرضوري العمل يف مسارين :
أوال ً  :ان جتدّ احلكومة احلالية يف حتقيق ما يمكن حتقيقه بصورة
عاجلة من مطالب املواطنني وختفف بذلك من معاناهتم وشقائهم.
ثاني ًا  :ان تتشكل احلكومة القادمة يف أقرب ٍ
وقت ممكن عىل أسس
صحيحة من كفاءات فاعلة ونزهية ،ويتحمل رئيس جملس الوزراء
فيها كامل املسؤولية عن اداء حكومته ويكون حازم ًا وقوي ًا ويتسم
بالشجاعة الكافية يف مكافحة الفساد املايل واالداري – الذي هو

احلكومية والسيام للمناصب العليا والدرجات اخلاصة بحيث
يمنع عنها غري ذوي االختصاص واملتهمون بالفساد ومن
يامرسون التمييز بني املواطنني بحسب انتامءاهتم املذهبية او
السياسية ومن يستغلون املواقع احلكومية لصالح انفسهم أو
أقربائهم او احزاهبم ونحو ذلك..
 -4اإليعاز اىل دي��وان الرقابة املالية ب��رضورة إهناء التدقيق يف
احلسابات اخلتامية للميزانيات العامة يف السنوات املاضية ومجيع

وفق برنامج معدّ عىل أسس علمية يتضمن اختاذ خطوات فاعلة
ومدروسة ومنها ما يأيت:
 -1تب ّني مقرتحات ملشاريع قوانني ترفع اىل جملس النواب
تتضمن إلغاء او تعديل القوانني النافذة التي متنح حقوق ًا ومزايا

وعىل جملس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع مجيع اخلطوات
ويقر القوانني الالزمة لذلك ،وان تنصلت احلكومة
االصالحية ّ
عن العمل بام تتعهد به أو تعطل االم��ر يف جملس النواب أو

ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية االخرى اختيارات اوسع
يف مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين.
 -3تطبيق ضوابط صارمة يف اختيار الوزراء وسائر التعيينات

ولكن نتمنى أن ال تدعو احلاجة اىل ذلك ويغلب العقل واملنطق
ومصلحة البلد عند من هم يف مواقع املسؤولية وبيدهم القرار
ليتداركوا االمر قبل فوات االوان .واهلل املسدد للصواب.

االساس يف معظم ما يعاين منه البلد من سوء االوضاع -ويعد
ذلك واجبه االول ومهمته االساسية ،ويشن حرب ًا ال هوادة
فيها عىل الفاسدين ومحاهتم ،وتتعهد حكومته بالعمل يف ذلك

لفئات معينة ،يتناىف منحها مع رعاية التساوي والعدالة بني ابناء
الشعب.
 -2تقديم مشاريع قوانني اىل جملس النواب بغرض سدّ الثغرات
القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم،

العقود والتخصيصات املالية لألعوام السابقة عىل مستوى كل
وزارة وحمافظة ،ورضورة االعالن عن نتائج التدقيق بشفافية
عالية لكشف املتالعبني باألموال العامة واملستحوذين عليها
متهيد ًا ملحاسبة املقرصين وتقديم الفاسدين للعدالة.

لدى السلطة القضائية فال يبقى أمام الشعب اال تطوير اساليبه
االحتجاجية السلمية لفرض ارادته عىل املسؤولني مدعوم ًا يف
اخلرية يف البلد،
ذلك من قبل كل القوى ّ
ٌ
خمتلف عام هو اليوم عليه،
وجه آخر
وعندئذ سيكون للمشهد ٌ
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متابعة  :حممد حمزة

فقـــــــه وعقائد

الطالق

حضور الزوج مع امكان معرفة حاهلا أو مع غيبته كذلك.
صحة الطالق ؟
السؤال  :ما هي الرشوط التي تعد يف ّ
ِّ
املطلقة يائسة
صحة الطالق عند اإلمامية وال تعد عند والطالق يف طهر املواقعة مع عدم كون
اجلواب  :تعد يف ّ
غريهم ـ ك ً
أو صغرية أو مستبينة احلمل ،والطالق املع ّلق .وطالق
ال أو بعض ًا ـ :
املسرتابة قبل انتهاء ثالثة اشهر من انعزاهلا ،والطالق بال
 ١ـ أن يكون الطالق يف طهر غري طهر املواقعة .
اشهاد عدلني ،وطالق ْ
املك َّره وطالق الثالث وغري ذلك.
منجز ًا غري مع ّلق عىل يشء .
 ٢ـ أن يكون ّ
واجلميع باطل عند ا ِ
مامية ـ إ ّال طالق الثالث عىل تفصيل
 ٣ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة .
ال ّ
يأيت فيه ـ ولكن غريهم من اصحاب املذاهب ا ِ
السالمية
 ٤ـ أن يكون عن اختيار ال عن إكراه .
يرون صحتها ك ً
ال أو بعض ًا.
 ٥ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلني .
السؤال  :اذا طلق الرجل زوجته فهل جيوز له املنع من لقاء
االوالد بامهم ؟
اجلواب  :ال جيوز لالب االرضار باالم من حيث منعها من
رؤية اوالدها ،واذا كان االوالد يترضرون من عدم اللقاء
بامهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد هبا فالبد
لالب ان يوفر هلم فرصة اللقاء هبا .
السؤال  :اذا طلق االنسان زوجته وخرجت من عدهتا،
فان ا ّمها تبقي حمرمة عليه ،ولكن هل حيرم عليه النظر اىل
ام زوجته املطلقة اخلارجة من العدة ؟
اجلواب  :ال .
السؤال  :ما هو الطالق البدعي ؟
اجلــواب  :الطالق البدعي ،وهو :الطالق غري اجلامـع
للرشائـط املتقدّ مة كطالق احلائض احلائل أو النفساء حال
جملة االحرار اال�سبوعية
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السؤال  :ما هو الطالق الس ّني ؟
اجلواب  :الطالق الس ّني باملعنى َ
االعم  ،وهو الطالق
اجلامع للرشائط املتقدّ مة ،وهو عىل قسمني :بائن ورجعي.
َ
واال ّول  :ما ليس للزوج الرجوع اىل املط ّلقة بعده سواء
أكانت هلا عدّ ة ام ال.
والثاين  :ما يكون للزوج الرجوع اليها يف العدّ ة سواء
رجع إليها أم ال ،وسواء أكانت العدّ ة باالقراء أم بالشهور
أم بوضع احلمل .وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطالق
العدّ ي) وهو مركب من القسمني َ
اال ّولني عىل ما سيأيت
تفصيله .كام ان هناك مصطلحني آخرين للطالق الس ّني
غري ما تقدم ،احدمها( :الطالق الس ّني) يف مقابل الطالق
العدّ ي ويراد به :ان يطلق الزوجة ثم يراجعها يف العدّ ة
من دون مجاع .والثاين( :الطالق الس ّني باملعنى َ
االخص)
ويقصد به ان يط ّلق الزوجة وال يراجعها حتى تنقيض
عدّ هتا ثم يتزوجها من جديد.

األئمة الهداة
االئمة هم أولو َ
َ
االمر الذين أمر اهلل تعاىل بطاعتهم ،
وأهنم أبواب اهلل ،والسبل
وأهنم الشهداء عىل الناسّ ،
ّ
إليهَ ،
وأهنم عيبة علمه ،وترامجة وحيه،
واالد ّالء عليهّ ،
وأركان توحيدهُ ،
وخ ّزان معرفته ،ولذا كانوا أمان ًا َالهل
َ
االرض كام ّ
أن النجوم أمان َالهل السامء � بتعبريه (صىل
اهلل عليه و اله) .وكذلك قولهّ :
«إن مثلهم يف هذه ا ُال ّمة
كسفينة نوح من ركبها نجا ،ومن خت ّلف عنها غرق
وهوى».
ِ
ْ
باد
وأهن��م � حسبام ج��اء يف الكتاب املجيد � ﴿ َب��ل ع ٌ
ّ
َ
ُ
ِ
عمل َ
ون﴾،
كر ُمون * ال َيسبِ ُقو َن ُه بال َقول َو ُهم بأم ِره َي َ
ُم َ
وطهرهم تطهري ًا.
ّ
وأهنم ا ّلذين أذهب اهلل عنهم الرجس ّ
ّ
وأن أمرهم أمر اهلل تعاىل ،وهنيهم هنيه ،وطاعتهم طاعته،
عدوه.
وليه،
َّ
وعدوهم ّ
ووليهم ّ
ومعصيتهم معصيتهّ ،
وال جيوز الرد عليهم والراد عليهم كالراد عىل الرسول،
والراد عىل الرسول كالراد عىل اهلل تعاىل ،فيجب التسليم
هلم واالنقياد َالمرهم َ
واالخذ بقوهلم.

حقّ المسلم على المسلم
ّإن من أعظم وأمجل ما دعا إليه الدين االسالمي هو التآخي
بني املسلمني عىل اختالف طبقاهتم ومراتبهم ومنازهلم ،كام
ّأن من أوطأ وأخس ما صنعه املسلمون اليوم وقبل اليوم هو
باالخذ بمقتضيات هذه َ
تساحمهم َ
خوة االسالمية.
اال ّ
َال ّن من أيرس مقتضياهتا � كام سيجيء يف احلديث الرشيف« :أن
حيب َالخيه املسلم ما حيب لنفسه ،ويكره له ما يكره لنفسه».
فهذه اخلصلة اليسرية يف نظر آل البيت (عليهم السالم)،
من أشق ما يفرض طلبه من املسلمني اليوم ،وهم عىل مثل
هذه َ
االخالق املوجودة عندهم البعيدة عن روحية االسالم.
وهبذه اخلصلة لو قدِّ ر للمسلمني أن ينصفوا أنفسهم ،ويعرفوا
دينهم حق ًا ،ويأخذوا هبا فقط أن حيب أحدهم َالخيه ما حيب
لنفسه ،ملا شاهدت من أحد ظل ًام وال اعتداء ،وال رسقة وال
كذب ًا ،وال غيبة وال نميمة ،وال هتمة بسوء ،وال قدح ًا بباطل،
جترب ًا.
وال إهانة وال ُّ

الوصيّة
قال اإلمام أبو جعفر (عليه السالم):
«الوصية حقّ
ّ
وق��د أوىص رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآل��ه فينبغي
للمسلم أن يويص».
مستحبة ،ويقال ّإهنا عىل العكس من ذلك
والوصية
ّ
ّ
الوصية مكروه وغري حسن.
ثم أن ترك
تطيل العمرَّ ،
ّ
بالوصية التي ع َّلمها رسول
ويستحب لك أن تبدأ
ّ
اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه) لإلمام عىل (عليه السالم
وللمسلمني) وهي:
هم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة
«ال ّل َّ
هم ّإين أعهد إليك يف دار الدّ نيا أين
الرحيم ال ّل َّ
الرمحن ّ
ّ
ال إله إ ّ
أشهد أ ّ
ال أنت وحدك ال رشيك لك وان حممداً
عبدك ورسولك وان اجل ّنة حقّ والنار حقّ وأن البعث
حقّ واحلساب حقّ والقدر وامليزان حقّ وان الدين كام
وصفت واإلسالم كام رشعت وأن القول كام حدثت
احلق املبني جزى
وأن القر َان كام وصفت وانّك أنت اهلل ُّ
وحيا حممد ًا وآل حممد ًا بالسالم.
اهلل حممد ًا خري اجلزاء ّ
ال ّلهم يا عدّ يت عند كربتي وصاحبي عند شدّ يت ويا و ّيل
نعمتي .إهلي وإله آبائي ال َت ِك ْلني إىل نفيس طرفة ع ٍ
ني
أبد ًا فانّك إن َت ِك ْلني إىل نفيس أقرب من الرش وابعد
من اخلري ،فآنس يف القرب وحشتي واجعل يل عهد ًا يوم
ألقاك منشور ًا».
ٍ
ثم يويص ِ
حاجة يشاء ،ويشرتط
أي
االنسان بحاجتهّ ،
فيمن يويص البلوغ ،والعقل ،واالختيار ،والرشد فال
وصيه السفيه يف أمواله وال اإلنسان املكره ،وال
تصح
ّ
ّ
ّ
ً
الصبي إال إذا بلغ عرشا وكانت وصيته يف وجوه اخلري
واملعروف وألرحامه وأقربائه.
الوصية لتنفيذ
ويسمى الشخص الذي خيتاره صاحب
ّ
ّ
يفوض أمر
وصيته ب�� (ال��ويص) وليس للويص أن ِّ
ّ
ِّ
الوصية إىل غريه ،كام له أن يوكل من يثق به للقيام
الوصية ،إذا مل يكن غرض صاحب
بشأن ما من شؤون
ّ
الوصية مبارشة الويص ذلك األمر بنفسه.
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العطاء احل�سيني

إذاعة الروضة الحسينية ..

مواكبة مستمرة
ومصداقية إعالمية هادفة

حرصت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة دائما على نشر المعارف واألخالق اإلسالمية
بين أفراد المجتمع باستخدام أحدث الوسائل االتصالية وأنجح األساليب التبليغية ،وأولت هذا
الموضوع عناية فائقة؛ بل جاء في صدارة ألولياتها ،فتأسست ضمن شُعب قسم إعالم العتبة
الحسينية إذاعة الروضة الحسينيةالمقدسة ..
حتقيق :ح�شني النعمة  -عبا�ص ال�شالمي  /ت�شوير :حممد القرعاوي

ويقول أحد املسامهني يف تأسيس اإلذاعــة اإلعالمي (حيدر
السالمي)« :انطلقت فكرة تأسيس اإلذاعة لتبث عىل املوجة
األرضية  FMهبدف نرش القيم الثقافية املرتكزة عىل فكر
وفضائل أهل البيت الطاهرين (عليهم السالم) وبالفعل
شكلت النواة األوىل إلذاعة سميت أو ً
ّ
ال ب�(صوت احلسني)
وفيام بعد (إذاع��ة الروضة احلسينية املقدسة) ،وكانت أول
انطالقة هلا يف غرة شهر حمرم احل��رام عام 1426ه��� املوافق
2005/2/10م وهي إذاعة دينية اجتامعية ثقافية مستقلة،
جملة االحرار اال�سبوعية
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غري ربحية ،تبث من داخل الصحن احلسيني الرشيف ،وهي
واحدة من الشعب املتفرعة عن قسم اإلعالم التابع إداري ًا إىل
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة».
ويتابع السالمي «كانت شعبة اإلذاعة تنقسم يف أداء وظيفتها
اإلعالمية التبليغية والثقافية إىل ست وح��دات رئيسة هي
وحدة اإلدارة والذاتية ،املهتمة بالشؤون اإلدارية واملخاطبات
والكتب الرسمية واملطالعات املرفوعة إىل جملس إدارة العتبة
ومكتب األمني العام وتنظيم سجالت ال��دوام واملذكرات

الداخلية والبيانات العامة وكل ما يتعلق إداري ًا باإلذاعة
وأفرادها ..ثم وحدة اإلعداد والتقديم التي تعمل عىل إنتاج
الربامج اإلذاعية ،التسجيلية واملبارشة وبجميع أشكاهلا
(البسيطة واملركبة) الدرامية ،احلوارية ،الرسدية إلخ،..
وبمختلف موضوعاهتا( :الدينية ،الثقافية ،االجتامعية،
الرياضية) وغري ذل��ك ..وبشتى أهدافها( :اإلرشادية
والتعليمية والرتفيهية واملعرفية) ،وكذلك وحدة األخبار
والربامج السياسية التي مهمتها مجع األخبار والتقارير
وحتريرها وصياغتها طبق ًا للسياسة اإلعالمية املتبعة يف
اإلذاعة بام خيدم األهداف الدينية واإلنسانية ،أما الوحدة
الرابعة فهي التسجيل واإلخراج واملونتاج واالرشيف:
وتقوم بتسجيل وهتيئة املواد اإلذاعية املسجلة واالرشيفية
ومعاجلتها بعمليات التقطيع والدمج الصوتية (املونتاج) بام

جيعلها صاحلة من الناحية الفنية للبث ،كام تعنى بفهرسة
الربامج وأرشفتها بصورة جتعل الرجوع إليها ميسور ًا
وقت احلاجة ،والوحدة اخلامسة هي وحدة البث والصيانة،
وهي وحدة فنية تقنية ،مسؤوليتها إرسال اإلشارة إىل أبعد
املديات التي تغطيها اإلذاعة بجودة ونقاوة عالية وتفادي
املشكالت التي تعرتض البث اإلذاعي ،ثم الوحدة األخرية
وح��دة العالقات والتنسيق ،ووظيفتها تسهيل وصول
الضيوف وهتيئتهم إلجراء األحاديث اإلذاعية املختلفة».
يبني (عيل شرب) رئيس قسم اإلعالم :إن بداية اإلذاعة
فيام ّ
كانت بسيطة من مجيع النواحي ولكن الطموح واإلرصار
عىل النجاح يف تقديم هذه اخلدمة الثقافية اإلعالمية ملدينة
كربالء وزوار العتبات املقدسة فيها كان كبري ًا ج��د ًا»،
ويقول (شرب) واصفا اإلذاعة بأهنا إذاعة دينية اجتامعية
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ثقافية ،ذات شخصية اعتبارية مستقلة ،وغري ربحية ،تتبع
رشعي ًا وإداري ًا ومالي ًا إىل قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية
املقدسة» ،مبينا أهنا «هتدف إىل إشاعة الثقافة اإلسالمية
األصيلة املتمثلة بمعارف وفضائل أهل البيت (عليهم
السالم) ،وتسعى إىل ربط اجلمهور � بمختلف رشائحه �
بالعتبات املقدسة عموم ًا والعتبة احلسينية بصورة خاصة،
وإطالعه عىل املشاريع الثقافية والعمرانية اخلدمية التي
تضطلع هبا ،وتزويده باملعلومات النافعة واألخبار اهلامة».
مشريا اىل تصنيف ال��دورات الرباجمية يف إذاعة الروضة
احلسينية املقدسة قائال« :تصنف الدورات الرباجمية من
حيث طبيعة الربامج وأهدافها إىل نوعني أساسيني ،مها
دورات خاصة وهي ال��دورات قصرية األم��د وختتلف
يف مدهتا تبعا للمناسبة وحجم االحتفاء هبا فهناك دورة
خاصة بشهري حمرم وصفر وتبدأ من أول شهر حمرم
وتستمر إىل هناية شهر صفر اخلري ،وحتفل بالربامج اخلاصة
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باملناسبة والتغطيات املبارشة للمراسم والشعائر احلسينية
التي تقام يف الصحنني احلسيني والعبايس الرشيفني وسائر
العتبات املقدسة ،وهناك دورة خاصة بشهر رمضان تبدأ
ببدايته وتنتهي بعيد الفطر املبارك».
ويتابع (شرب) «هناك دورات عامة أيضا غالبا ما تكون
متوسطة األمد أي ثالثة أشهر وتتضمن العديد من الربامج
العامة مع األخ��ذ بنظر االعتبار املناسبات اإلسالمية
التي تتخلل مدهتا بأن تبث بعض الربامج اخلاصة بتلك
املناسبات يف سياق الربامج العامة أو ختصص بعض
الفقرات من بعض الربامج لتسليط الضوء عىل املناسبة
املعينة».
صدارة إذاعة الروضة احلسينية بالعمل الدرامي اإلذاعي
بني اإلذاعات املحلية والدولية..
كان من أهم الربامج الدرامية التي قدمتها إذاعة الروضة
احلسينية يف دوراهتا الرباجمية يف شهر رمضان الكريم هو

العمل الدرامي الذي ترجم كتاب الفتاوى امليرسة لسامحة
املرجع األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله
الوارف) دراميا ،ليعدّ ه اإلعالمي حيدر السالمي وخيرجه
عمال دراميا إذاعيا كام تم بث الدراما اإلذاعية ملسلسل
هبلول العاقل املجنون وبعض أعامل الكوميديا اهلادفة
التي تعمل عىل طرح النصيحة والتوجيه ،فكان العمل
الدرامي من بني أهم الربامج التي ميزت إذاعة الروضة
احلسينية املقدسة من بني اإلذاع��ات املحلية والدولية،
فضال عن تنشئة وتأهيل جيل واعد ٍ
مؤد لألعامل الدرامية
دون التعاون مع أية رشكة من الرشكات اإلنتاجية تعنى
بصناعة العمل الدرامي فكانت وحدة الدراما اإلذاعية
خمتربا وحاضنا للعديد من الطاقات الشابة باستقطاهبا
وتطويرها ..
فيام حيدثنا االعالمي (عبد الطيف احلسناوي) مدير
اإلذاع��ة عن طبيعة أه��داف اإلذاع��ة وتعلقها بأهداب

اإلعالم التخصيص نظرا لكثرة املناسبات اإلسالمية عىل
مدار السنة فإهنا ال متيل إىل الدورات طويلة األمد أي التي
تزيد يف مدهتا عىل ثالثة أشهر وإنام ترتاوح بني القصرية
اخلاصة واملتوسطة العامة ال غري.
ويبني احلسناوي« :إن نوعية الربامج التي هتتم بإعدادها
وبثها اإلذاعة كالربامج الدينية بأنواعها القرآنية والعقائدية
والفقهية واألخالقية والسرية العطرة آلل البيت (عليهم
السالم) احلصة األكرب يف مجيع الدورات اإلذاعية العامة
واخلاصة وتأيت من بعدها الربامج األرسية االجتامعية ثم
الثقافية إىل جانب النرشات اخلربية املوجزة واملفصلة».
حيازة اإلذاعــة عىل املراتب األوىل خالل االستطالعات
ومشاركاهتا يف املهرجانات
يؤكد احلسناوي إن «إذاع��ة الروضة احلسينية خطت
خطوات واثقة وكبرية عىل طريق الدعوة إىل اهلل تعاىل
وتبليغ مبادئ وتعاليم اإلس��الم احلنيف ونرش احلقائق
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اإليامنية واملواقف اإلنسانية النبيلة التي جسدها اإلمام
احلسني عليه السالم والكوكبة املضيئة يف سامء الوجود من
شهداء كربالء رضوان اهلل عليهم أمجعني».
ويوضح إن «اإلذاع��ة عىل الصعيد العميل ربطت الناس
بالعتبات املقدسة وشجعتهم عىل التواصل مع مشاريع اإلعامر
والتنمية واإلطالع عىل كل ما جيري يف هذه األماكن املرشفة
وربطتها مع سائر املساجد واجلوامع واحلسينيات املنترشة يف
كربالء من خالل توحيد األذان» ،مشريا اىل «تكليل جهود
العاملني يف هذه اإلذاعة بإحرازها لقب أفضل إذاعة حملية
خالل االستبيان الذي أجرته نقابة الصحفيني الشباب ،كام
حصدت جوائز تقديرية يف مهرجانات ثقافية عديدة كان منها
مهرجان الغدير الذي أقيم يف النجف االرشف برعاية قناة
الغدير الفضائية».
ويشري احلسناوي اىل «طموح إدارة اإلذاعة بإيصال صدى
صوت العتبة اىل أبعد املديات من خالل م��رشوع تطوير
بثها يف مجيع حمافظات العراق» ،موضحا إن «التطوير الذي
تقصده اإلذاعة ليس عىل مستوى البث فقط؛ بل عىل مستوى
جملة االحرار اال�سبوعية
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الربامج».
ويضيف مدير اإلذاعة ،إنه «مما ساعدنا عىل تطوير اإلذاعة
متابعة سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي ،وإبداء آرائه ومقرتحاته ،فضال عن
اتصاالت اجلمهور والشارع الكربالئي يف ابداء املقرتحات
البناءة».
اهداف وغايات تسعى االذاعة إلدراكها
ما هي االه��داف األساسية التي وضعتها االذاع��ة يف بداية
تأسيسها؟ سؤال توجهنا به اىل االديب واالعالمي (حسن
كاظم الفتال) ليعرفنا هبا ،فيقول« :ان االهداف التي وضعتها
االذاع��ة ضمن سياقات عملها كانت تنحرص يف تعريف
الناس واملجتمع بشكل عام باملفاهيم واملضامني واملعطيات
واملفردات واالفرازات والنتائج التي ختص القضية احلسينية
من خالل نقل املحارضات والشعائر والربامج التي تذاع يف
اذاعة الروضة احلسينية ونستطيع القول بان براجمنا كانت
برامج نموذجية حققت صدى مجاهرييا واسعا واثمرت
الكثري منها وباتت برامج مطلوبة لدى املستمعني».

ويذكر الفتال ان من اهم التطورات التي شهدهتا االذاعة لغاية
االن بقوله« :البد لكل عمل داخل مؤسسة ان حيظى بتطور
عىل مستوى الشكل والنمط واملضمون حيث اخذت اذاعة
الروضة احلسينية املقدسة نمط ًا متطور ًا خالل السنوات االخرية
باملنهج واالسرتاتيجية وشهدت تطورا كميا ونوعيا عىل صعيد
الربامج التي تذاع فيها فكانت برامج دينية متفرعة اىل جوانب
كثرية ختص القضية احلسينية لذلك اصبحت االذاعة متنوعة
بعيد ًا عن االحتكار جلانب واغفال جانب اخر».
إذاعــة الروضة احلسينية مصدر اطمئنان قلبي لدى الشارع
العراقي
الرصانة واملصداقية وق��ول كلمة احلق من خالل منابرها
االعالمية عرب تردداهتا املوزعة يف املحافظات كافة كان هدفها،
بعيد ًا عن خدش اي جهة سواء كانت حملية او خارجية وهبذه
السياسة الواضحة تستمر االذاعة ويف هذا السياق يتحدث
مديرالربامج االذاعية (االعالمي مصطفى ناجي):
«كنا مستعدين بشكل كبري قبل دخول اي اصابة اىل العراق
من خالل هتيئة دورة خاصة من الربامج للسيطرة عىل اجلانب

النفيس واحل��د من خطورة ه��ذا الوباء حيث كثفنا براجمنا
بخصوص الوقاية من االصابة بفريوس كورونا وكنا مع
احلدث أوال بأول ومع ظهور اوىل حاالت االصابة يف مدينة
النجف زادت جرعة براجمنا من خالل االرشادات والنصائح
الطبية وعند دخوهلا اىل كربالء وتطبيق نظام دوام ال� () %50مل
نقترص باحلالة التوعوية التي اختذناها يف براجمنا حيث تم تنسيق
دوام كادرنا عىل هذا االساس من اجل ايصال رسالة اعالمية
انسانية توعوية للمستمعني لنا».
ويتابع «خالل فرتة شهر رمضان املبارك كان لدينا منهاج
ِ
خالله ركزنا عىل اجلانب اخلدمي والصحي من
خاص من
خالل براجمنا وحتى الدينية كان هلا دور كبري يف التطرق اىل
اجلانب التوعوي للمواطنني عرب رسائل تطرح خالل براجمنا
اليومية سواء الصباحية او املسائية حيث كنا عىل تواصل دائم
مع املؤسسات احلكومية وحتديد ًا مديرية صحة كربالء ملعرفة
كافة االحصاءات اليومية لدى املواطنني».
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على مساحة ()5500م 2وبمواصفات عالمية

افتتاح مستشفى الشفاء لخدمة أهالي الموصل

تقرير :ماجد حميد  -ح�شني النعمة – ت�شوير :قا�شم العميدي

لم تكن كورونا بالحدث العابر الذي يمكن تجاهله وعدم الوقوف أمامه يدا واحدة في سبيل منع تفاقم
االصابة بها ،والحد من أضرارها التي طالت بلدانا كثيرة في العالم وصوال الى ايقاف عجلة الحياة فيها ،ولم
يكن العراق بمنأى عن هذا الوباء الخطير تزامنا مع الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها البلد وبخاصة في
الجانب الصحي الذي أقرت الجهات ذات العالقة بضعف امكانيته على مواجهة هذه الجائحة ،االمر الذي دعا
الى ان تتعاضد جهود الجميع في مواجهتها بال تردد أو كسل أو تهاون...
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العتبة الحسينية تفتتح مستشفى متكامال بمواصفات متطورة في الموصل بمدة انجاز ( )60يوما،
بردهات وصاالت للوالدة والعناية المركزة وغسيل الكلى..

من اجل ذلك سارعت العتبة احلسينية املقدسة بمالكاهتا
اهلندسية والفنية ويدها العاملة اىل توفري مراكز صحية
داعمة لقطاع الصحة يف العراق فأنشأت ( )15مركز شفاء
متخصصا لعالج املصابني بفريوس كورونا افتتحتها يف
خمتلف املحافظات العراقية ،واخرها افتتحت العتبة احلسينية
املقدسة مستشفى الشفاء ( )15يف حمافظة املوصل يف سهل
نينوى بمواصفات عاملية بتاريخ ( 8كانون الثاين /يناير
 ،)2021الذي تم تنفيذه بتوجيه من ممثل املرجعية الدينية
العليا ،املتويل الرشعي للعتبة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
ليكون هدية املرجعية الدينية العليا ألهايل حمافظة نينوى.
تفاصيل اكثر حدثنا عنها (املهندس حسني رضا مهدي) رئيس
قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة
«ج��اء بناء املستشفى ضمن سلسلة املستشفيات ومراكز
(الشفاء) التي تنشئها العتبة احلسينية يف خمتلف حمافظات
العراق من جنوبه اىل شامله ،ومن رشقه اىل غربه ،ملواجهة
جائحة (كورونا) ودعم جهود وزارة الصحة يف ذلك».
وبني ان موقع املستشفى يف ناحية برطلة التابعة لسهل نينوى
ّ
عىل طريق (موصل -اربيل) مستشفى (الشفاء) موضحا انه
يف البداية كان مركزا لكن بتوجيه من ممثل املرجعية الدينية
العليا بعد املناشدات التي وصلت من قبل شيوخ ووجهاء
الناحية بعدم وجود مستشفى يف هذه املنطقة ،تم حتويله اىل
مستشفى» ،مضيفا أن «املستشفى حيتوي عىل صالة للعمليات

الكربى ،وجناح خاص بالوالدة (الطبيعية ،والقيرصية)،
ويقع عىل مساحة كلية تبلغ ( )5500مرت مربع ،يف حني أن
املساحة البنائية له تبلغ ( )2200مرت مربع ،وبسعة ()125
رسيرا ،وتم انجازه خالل شهرين».
يضم ثالث ردهات واحدة خصصت
وتابع أن «املستشفى ُّ
للرجال وأخرى للنساء والثالثة ضمت العيادات االستشارية
أرسة العناية
وصالة للعمليات ،وكل ردهة تضمنت عددا من ّ
وارسة غسيل الكىل».
املركزة،
ّ
وتابع أن «املستشفى مزود بمنظومة االوكسجني املركزي
بخزان سعة ( )12طنا ،كام حيتوي عىل أنظمة متعددة ومنها
ال�( )ITوالتربيد املركزي بنظام الضغط السالب للسيطرة عىل
انتقال العدوى ،واستدعاء الطبيب واحلريق وغريها ،وتوجد
به مساحات خرض داخلية وخارجية لراحة املريض النفسية».
من جهته حتدث (الدكتور حسن التميمي) وزير الصحة
والبيئة يف مؤمتر صحايف خالل االفتتاح «مستشفى الشفاء
( )15هو واحد من أكرب املراكز وأمهها الذي نفذته العتبة
احلسينية املقدسة ،وجهزته وزارة الصحة» ،منوها عن «دعم
املرجعية الدينية العليا والعتبة احلسينية مل يقترص عىل حمافظة
واح��دة  ،بل تم تقديم ( )24مستشفى ومركزا متخصصا
ملواجهة جائحة (كورونا) ولكن هذا االمر سيكون بنى حتتية
مستقبلية لوزارة الصحة».
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جمعية كش����افة الوارث
تقيم مخيما كشفيا لشباب لعبة التايكوندو
انطالقا من توجهيات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
باالنفتاح على كافة المؤسسات الخيرية واحتضان الشباب وتوجهيهم نحو هدف واحد ومنشود ،استقبلت
جمعية كشافة الوارث التابعة الى قسم التنسيق والتأهيل التربوي في العتبة الحسينية المقدسة,
فريق شباب رياضة لعبة التايكواندو من محافظة واسط إلقامة مخيم كشفي تحت عنوان« :شباب قادة
المستقبل في كربالء المقدسة» وعلى ارض مدينة االمام الحسين (عليه السالم) للزائرين.
تقرير :حبيب با�ص

القائد الكشفي
عمار عبد الغني حسين

وحتدث القائد الكشفي (عامر عبد الغني حسني) مسؤول
خميم قادة املستقبل عن املخيم الكشفي بقوله« :اجلمعية
وبكافة كوادرها قامت بتلبية دعوة طلب مؤسسة انوار
السجاد إلستقبال وفد من شباب لعبة التايكوندو من
حمافظة واس��ط املكون من ف��رق مدرسة اجليل الذهبي
جملة االحرار اال�سبوعية
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واملتكون من ( )22مستفيدا ،ترتاوح اعامرهم بني (-12
 )18سنة ،إلقامة املخيم الكشفي يف مدينة كربالء املقدسة
وملدة ثالثة أي��ام» ،وأوضح عبد الغني إن «املخيم افتتح
بزيارة اإلمام احلسني (عليه السالم) اضافة اىل اقامة العديد
من ال��دورات املختلفة وااللعاب الرتفيهية ومن ضمنها

بطوالت كرة القدم ،اىل جانب توزيع اهلدايا املختلفة عىل
احلارضين».
واكد امحد ،ان اهلدف من تفعيل برامج التنيمة البرشية
خالل هذا املخيم هو لتعريف الشباب بالعتبة احلسينية
املقدسة واملشاريع املقامة واملخيامت الكشفية التي تقدمها
مجعية الوارث لتشجيعهم لالنضامم اىل هكذا برامج وتفعيل
دور الشباب داخل املجتمع  ،اضافة اىل انه سيكون هناك
نقل للفكرة اىل حمافظتنا واسط ملا رأيناه من جذب وانتباه
من قبل الفريق وحب العمل الكشفي.
وطالب مسؤول الوفد من العتبة احلسينية املقدسة فتح
فرع من مجعية كشافة ال��وارث يف حمافظة واسط من قبل
جهة أمينة كالعتبة احلسينية املقدسة بسبب وجود العديد
من اهلجامت الرشسة للشباب من بعض اجلهات العلامنية
وغريها ليسريوا يف املسار الصحيح وخاصة الفكرية منها،

آملني ان يكون هناك تواصل مستمر بني شبابنا والعتبة
احلسينية املقدسة.
كام وحتدث (عبد اهلل صادق صالح) القائد الكشفي عن
فعاليات املخيم بقوله :ان «املخيم الذي اقيم للشباب من
حمافظة واسط هو ليس بجديد عىل العتبة احلسينية ومجعية
وارث ،فهم دائام يسعون اىل رعاية الشباب».
معربا عن رسوره بام يقدم من فعاليات شهدها يف املخيم،
ووصفها «باملفيدة للمجتمع وخاصة الشباب ،الفتا اىل ان
اجلمعية قامت برعايتهم من خالل تقديم خمتلف الوسائل
الرتفيهية والتوعوية ،والورش الصحية والتثقيفية اضافة
اىل الورشة التي اطلقها الشباب والتي كانت حتت مسمى
(ورشة قادة شباب مجعية ال��وارث) التي تعد من الورش
املهمة يف هذا العمر ،اضافة اىل ورشة االسعافات االولية
حتت شعار ( يف كل بيت مسعف)».
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مهام ودورات وبرامج تهتم باألسرة...
مركز االرشاد االسري في كربالء يحرص على تنفيذها سنويا
يعد مركز االرشاد االسري في العتبة الحسينية المقدسة واحدا من اهم المراكز الثقافية والفكرية
التي تعنى باألسرة العراقية المسلمة ،حيث يهدف المركز الى تقديم الدعم واالسناد الى افراد
المجتمع من خالل برامج مخططة يسعى لتقديمها في مختلف المحافظات العراقية بشكل عام
ومحافظة كربالء على الخصوص.

فيام يعنى مركز االرشاد االرسي يف كربالء املقدسة برعاية
األرسة وامل��رأة املسلمة ،من خالل ال��رؤى وال��دراس��ات،
واخلطط والربامج التي متثل استجابة واعية ألزماهتا ،عرب
جممل نشاطات هادفة وم��دروس��ة ،توظف فيها عنارص
متعددة حتقق اإلحاطة شبه الشاملة بإشكالياهتا واحتياجاهتا،
من الناحية النفسية واملهنية واحلياتية ..لتضفي مقدار ًا من
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م
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التكيف ويعزز التمكني لدهيا ،ملواجهة مصاعب وحتديات
احلياة.
التقت جملة (االحرار) األستاذ (عزيز كاظم النايف) مدير
مركز االرشاد االرسي يف كربالء ليحدثنا عن برامج املركز
واهدافه ،قائال« :ان مركز االرشاد االرسي مل يتوقف حلظة
خالل فرتة كورونا وانام بدأنا بالعمل االلكرتوين وكانت

كاد
ر من ا
س
ر
ة
ت
في ضيافة حرير م
ج
ل
ة
(
(
ا
م
ركز االرشاد الحرار))
ا
السري

لدينا ندوات ولقاءات ومنشورات يومية عىل صفحاتنا يف
مواقع التواصل االجتامعي بخصوص تثقيف العامل حول
وباء كورونا وكيف يتم التجنب منه واستمر املركز بعقد
الندوات واملحارضات الصحية خاصة من قبل استشارية
املركز الصحية حيث قدمت املستشارة النفسية (ايالف
رزاق) عددا من الندوات حول فريوس كورونا خالل هذه
الفرتة وه��ذه الندوات هي عبارة عن فيديوهات قصرية
يستفيد منها املتلقي».
الفتا اىل ان «للمركز جهودا متنوعة من بينها انتاج الكاممات
الطبية وتقديم االستشارات الصحية املجتمعية وانتاج ما
يقارب ( )20الف كاممة خالل هذه الفرتة».

وتابع النايف «أما نشاطات املركز يف شهري (حمرم وصفر)
رست لتثقيف املجتمع حول املشاكل االجتامعية التي
فأهنا ُك ّ
حصلت خالل فرتة كورونا ويف هذه الفرتة كان للمركز دور
كبري يف تقديم احللول ملشاكل اجتامعية حصلت ابان فرتة
اجلائحة وتم استقبال احلاالت من خالل مواقع التواصل
االجتامعي حيث وصلت عدد احل��االت اىل ( )600حالة
مراجعة شهري ًا حيث كان يتم االستامع للمشاكل االجتامعية،
ونقوم بمتابعتها واجياد احلل هلا وكان هذا خالل فرتة جائحة
كورونا وتبني ان الكثري من املشاكل كانت نتيجة جلوس
العائلة واالوالد مجيعهم يف املسكن الواحد او غرفة واحدة
ما سببت بعض املشاكل االجتامعية».
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واوضح «ان اسباب املشاكل االجتامعية متعددة منها اجلانب
املادي خاصة يف املناطق التي تعتمد يف قوهتا اليومي عىل
اجرها اليومي حيث حصلت مشاكل لدينا من هذا النوع
كثرية وخصوص ًا يف فرتة جائحة كورونا وتأثر االعامل
واالقتصاد بصورة عامة».
واضاف النايف «ان مركز اإلرشاد األرسي حيمل عىل عاتقه
العديد من النشاطات ،ومنها إقامة دورات لتعليم اخلياطة
للنساء ،والتنمية وتطوير مهارات النساء ،إضافة إىل نشاطات
أخرى كالدورات التنموية والتوعوية التي تنفع املجتمع,
وبدأنا منذ حوايل شهرين بالعمل احلضوري ومع االخذ
جملة االحرار اال�سبوعية
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باالحتياطات واإلج��راءات الصحية الالزمة حيث بدأت
لدينا دورات حضورية وهذه الدورة الرابعة وكل ( )10ايام
تعقد دورة للخياطة» ،مبينا ان «الفائدة منها لتمكني املرأة
ومساعدهتا وعائلتها يف إجياد منفذ للعيش ومورد رزق هلم
ومن هذه ال��دورات هي خياطة العبي واملالبس ,ودورات
اخلياطة فيها جانبان لالستفادة منها اجلانب االول اخلياطة
واجلانب الثاين االرش��اد وهنا يتم اعطاء حم��ارضات عن
تربية املراهقني والتعامل مع االرسة وايض ًا هناك دورات يف
االسعافات االولية».

د .عزيز كاظم النايف“ :وصلت عدد
الحاالت المراجعة للمركز الى ()600
ً
حالة شهريا وتم االستماع للمشاكل
االسرية وقام المركز بمتابعتها
والعمل على ِّ
حل االشكاالت
الحاصلة خالل فترة جائحة كورونا
وتبين ان سبب الكثير من المشاكل
نتيجة جلوس العائلة واالوالد
جميعهم في مسكن او في غرفة
واحدة”..

واكمل النايف حديثه بالقول «يف املركز يوجد طبيب
نفيس يأيت يوما واحدا يف االسبوع وان احلاالت النفسية
التي ندرسها تتطلب عالجا دوائيا والفضل يعود
للعتبة احلسينية املقدسة يف تعاقدها مع الدكتور (عامر
احليدري) وهو طبيب نفيس واستاذ يف كلية الطب حيث
يأيت اىل املركز يوما واح��دا يف االسبوع ويكون هناك
عالج وفحص جماين» .
واشار النايف «انه يف العام املايض تم الرتكيز عىل أطفال
التوحد وتم إجراء فحوصات هلم واقامة ندوات لذوهيم
تعرفهم ومتكنهم من آليات التواصل مع االطفال
املصابني بطيف التوحد ومساعدهتم يف دجمهم جمتمعيا،
لكن هذه الربامج توقفت خالل فرتة اجلائحة وان شاء
اهلل نحن عازمون عىل اعادة العمل هبا عىل اخلصوص
بعد حتسن الظروف الصحية» .
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موسوعة جهادية توثق مواقف شهداء وأبطال لواء علي األكبر..

العتبة الحس���ينية المقدسة تنتهي من
موسوعتها الجهادية في  29جزءا
انبثقت فتوى المرجعية الدينية العليا للجهاد الكفائي وتم تشكيل لواء (علي األكبر) التابع للعتبة
الحسينية المقدسة ،وأخذت العتبة المقدسة تعد العدة وتهيئ الدعم اللوجستي وتسعى لتذليل
المعوقات ليس هذا فحسب؛ بل اخذت على عاتقها موضوع الجهاد وتحقيق االنتصارات في معاركهم
التي خاضوها ضد عصابات داعش اإلرهابية ،اال ان هذا الجهاد قدم تضحيات كبيرة وارواحا غالية ما دعا
المرجعية الدينية العليا للتوجيه بتوثيق االنتصارات بإنشاء موسوعة جهادية تتضمن كل ما جرى من
احداث وحروب خاضوها..

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م

Ahra r W eekl y

24

جاء امر املرجع الديني االعىل السيد عيل السيستاين (دام
ظله الوارف) بأن «وثقوا التأريخ لكي ال يرسقه االخرون
ووثقوا مجيع ما يتعلق بشؤون اجلهاد من شهداء وجماهدين
وجرحى لكي ال يأيت االخرون يف املستقبل ويرسقوا هذه
اجلهود كام حدث يف ثورة العرشين ،»..ومن هنا جاءت
فكرة هذه املوسوعة ،ولتفاصيل اكثر التقت جملة (االحرار)
الشيخ رائد احليدري مسؤول اللجنة ليحدثنا عن هذه
املوسوعة وما كان هلا من دور يف هذه القضية قائ ً
ال:
«بداية نشأت فكرت كتابة املوسوعة اجلهادية التي ختص
وتتعلق بتوثيق بطوالت الشهداء واملجاهدين واجلرحى

الذين ينتسبون اىل لواء عيل االكرب التابع للعتبة احلسينية
وجه سامحة املرجع الديني االعىل السيد
املقدسة حينام ّ
عيل السيستاين (دام ظله ال���وارف) ب��أن وثقوا التأريخ
لكي ال يرسقه االخرون وكذلك اجلهاد ووقائع استشهاد
املجاهدين والعمليات العسكرية التي خاضوها ضد
عصابات داع��ش التكفريية ووثقوها يف مجيع معاركهم
وصوالهتم البطولية ،وما يتعلق بشؤون اجلهاد من الشهداء
واملجاهدين واجلرحى لكي ال يأيت االخرون يف املستقبل
ويرسقوا هذه اجلهود ،كام حدث يف ثورة العرشين حيث
كان هلا ثوارها وقادهتا وقد بذل فيها ابناء املذهب وعىل
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رأسهم العلامء االعالم ارواحهم ودماءهم وارخصوا الغايل
والنفيس ،ومع هذا فقد تسلق عىل اكتافهم من ادعى انه هو
قائد الثورة وهو من جاهد وانترص ،فرسقت اجلهود وجريت
اىل جهات اخرى ،لذلك اوعز سامحة املرجع الديني االعىل
بأن وثقوا التأريخ ،من هنا نشأت فكرة املوسوعة اجلهادية
وبدأنا بتحرير املوسوعة وقمنا بتشكيل جلنة كان عىل عاتقها
التأسيس هلذه املوسوعة وهم كل من( :الشيخ رائد احليدري
مسؤول اللجنة واالستاذ حازم فاضل واحلاج فاضل عوز
والشيخ حيدر احليل اخلفاجي اعضاء اللجنة).
وتابع احليدري «يف املرحلة االوىل بدأنا باستالم مقاطع الفيديو
من قناة كربالء الفضائية وقمنا بمتابعة هذه الفيديوهات ومن
ثم حترير اويل وهناك جلنة تقوم بإنشاء الكالم بشكل موزون
وصياغته بالشكل السليم ،وبعدها تدخل تقييام لغويا ثم
تقييم االنشاء بشكل منسجم مع سلسلة املوسوعة اضافة اىل
سحب صور املجاهدين (الشهداء واجلرحى) ,اما يف املرحلة
الثانية بدأنا باللقاء مع املجاهدين والقادة الذين بدأوا برشح
الوقائع التي عاشوها بأنفسهم وايضا هناك لقاءات جرت
مع عوائل الشهداء واجلرحى ,ومن هنا اجتمع لدينا كم كبري
من املعلومات للمبارشة بإعداد هذه املوسوعة اجلهادية كام
جملة االحرار اال�سبوعية
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قمنا بسلسلتها عىل عدة جملدات من املجلد رقم ( )1اىل
املجلد ( )29ونحن مستمرون هبا لتصل اىل املجلد (.»)30
واشار احليدري «هناك وثائق تنرش يف هناية كل جملد لسهولة
إيصال الباحثني ,وهي االن بدور الطباعة وعن قريب ان شاء
اهلل ستبرص هذه املوسوعة لتكون بني يدي املؤمنني ليطلعوا
عىل ما فيها من تأريخ ميضء» .
واضاف احليدري «لكي تعرف االجيال القادمة ان آباءهم
واخواهنم واسالفهم قد خاضوا هكذا حروب من اجل
حترير العراق واهن��م قدّ موا الدماء والقرابني واالرواح
وارخصوا الغايل والنفيس من اجل حترير االرض والعرض
واملقدسات واملبادئ والدفاع عن الدين واملذهب ولكي

يعرف العامل بأمجعه ان هؤالء هم الذين خرجوا من اجل
الدفاع عن العراق وارضه».
من جانبه رصح االعالمي «حازم فاضل ابو صخر» عضو
اللجنة قائ ً
ال« :املوسوعة خمتصة بالعتبة احلسينية املقدسة
وما قدمته من انجازات يف فرتة اجلهاد وبطوالت لواء عيل
االكرب(عليه السالم) وبطوالت املجاهدين واملتطوعني،
حيث قمنا باستخدام االرشيف الذي يملكه االعالم احلريب
لقناة كربالء الفضائية هبذا املوضوع وك ّنا من اوائل املشاركني
هبذا املوضوع ولذلك كانت لدينا ذاكرة واسعة ومعلومات
كثرية وايضا لقاءات كثرية».
مشريا اىل «م��ا يميز عمل املوسوعة هو ان اكثر من جهة
اشرتكت فيها إليصاهلا عىل رأس من ش��ارك ومن ساهم
واسند هو سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه)
ال��ذي وقف وقفة كبرية يف انتاج هذه املوسوعة البطولية
باإلضافة اىل االعضاء الباقني ،وهم من وضعوا بداية هلذه
املوسوعة ،وهو جممل ما قامت به العتبة احلسينية املقدسة قبل
الفتوى اجلهادية بيوم وقبل تشكيل لواء عيل االكرب».
واضاف ابو صخر «البعض منهم حتدث عن النازحني قبل

ذلك وكيف كان استقباهلم ثم االنطالق لتكوين لواء عيل
االكرب ،ويف بادئ االمر قمنا بجمع كل خطب اجلمعة يف هذه
الفرتة وقد سامهوا معنا كل من (السيد سعد الدين البناء)
وذلك الرشاف��ه عىل مركز احل��وراء زينب (عليها السالم),
وبعدها انتقلنا اىل مرحلة اخرى وهي الدخول يف ما حتقق
يف سامراء يف كتابني ما قبل التشكيل وبعدها انتقلنا اىل
جرف الصخر ومن ثم اىل بلد والدُ ور وثم تكريت وبيجي
ومكحول والفلوجة واملوصل واالنبار وغريها من املعارك
التي خاضوها اىل هناية اعالن النرص يف (.»)2017/12/15
الفتا اىل «ان انتهاء  29جزءا من املوسوعة اجلهادية ومنوها عن
الفكرة االساسية يف تكوين هذه املوسوعة هي حتويل ما لدينا
من الفيديو اىل مكتوب بشكل ينسجم ويتوافق للغة العربية
الفصحى ،واجلميل يف هذه املوسوعة ان كل اللقاءات فيها
كانت ما يقارب ( )400لقاء موثقة بشكل فيديوي عايل الدقة
ممكن استخدامه يف أفالم وثائقية وكان اللقاء مع جماهدي لواء
عيل االكرب ومنتسبي العتبة احلسينية املقدسة وبعض املواكب
الساندة للواء عيل االكرب ،وكان العمل بفرتات طويلة واستمر
حتى يف فرتة كورونا».
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الــــتــــقــــاريــــر

رئيس اتحاد نقابات كربالء :

مش���اريع العتب���ة المقدس���ة االس���تثمارية تخلق
فرص عمل لمختلف االختصاصات
تقرير  :ضياء ابو الهيل
الطبقة العاملة هي األساس في تقدم
الشعوب وتطورها وتجعلها في مراتب عليا
بسواعدها وههم رجالها ،والقوى العاملة
هي الركيزة االم في بناء األمم وحضاراتها
على مر السنين ،وشريحة العمال تعدُّ من
الطبقات الهامة والفاعلة في المجتمع
الدولي من الناحية االجتماعية واإلنسانية،
ومن خالل تشريعات القوانين الدولية التي
تضمن حقوق العامل المعنوية والمادية
وهذا ضمن ميثاق دولي معترف به من قبل
الدول المشاركة فيه.

رشعت الدول بتأسيس االحت��ادات والنقابات واجلمعيات
وقننت بقانون لتنال الصفة الرشعية للدفاع عن حقوق
العامل ،واالحتاد العام للنقابات يف العراق اجلهة املدافعة عن
رشحية العامل يف البلد وله افرع يف مجيع املحافظات ومنها
حمافظة كربالء املقدسة ،وكانت جملة (االح��رار) قد حطت
رحاهلا يف مقر احتاد نقابات العامل يف كربالء املقدسة وخرجت
باحلوار التايل مع (االستاذ ماجد فهد الغانمي) رئيس االحتاد
بخصوص نشاطات نقابات العامل يف كربالء وحجم الدعم
املقدم لرشحية العامل يف املحافظة .عمل احتاد نقابات العامل
يتضمن عمل احتاد نقابات العامل يف كربالء املتكون من عدة
نقابات منضوية يف االحتاد العام نقابات العامل يف العراق
ومقره العام يف بغداد ،أما العمل األسايس ملنظومة االحتاد
ّ
هي الدفاع عن حقوق ورعاية الطبقة العاملة يف كربالء
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املقدسة من خالل قانون العمل والضامن االجتامعي فيام له
جلان مشكلة من اصل ( )11نقابة تابعة لالحتاد يف خمتلف
التخصصات تكون جلانا نقابية منترشة يف املؤسسات
الصناعية والقطاع اخلاص للتنسيق معها ومع ارباب العمل
للطالع عىل أحوال العامل والسامع ملشاكلهم ومتطلباهتم وفقا
للرشوط والضوابط التي سمح هبا قانون العمل ،ومن ضمن
واجبات االحتاد زيارة أصحاب املشاريع واالعامل وتقيص
العاملني فيها.
تقاعد الضامن االجتامعي للعامل ضامنة حقيقة
قانون تقاعد الضامن االجتامعي ( )37لسنة  1971املعدل
سنة  2015الذي يشمل العامل يف القطاع اخلاص واملختلط
رب العمل وصاحب املرشوع ونسبة %5
بنسبة  %17عىل ِّ
من اجر العامل تكون هذه توقفات واستقطاعات تقاعدية

وحتسب له خدمة فعلية من تاريخ العمل مع املؤسسة
تعرض العامل اىل أي
التجارية او الصناعية يف حالة ّ
حادث اثناء العمل والواجب واصابة بإعاقة دائمة بحسب
التقارير واللجان الطبية حيسب له تقاعد ألسباب صحية
وفق للقانون يف حالة تضمينه يف التقاعد الضامن االجتامعي
حقا لعائلته يف التقاعد يف حالة الوفاة ال سمح اهلل ونتمنى
الصحة والسالمة للعامل كافة ،فيام يكون التنسيق مع مجيع
اللجان التفتيشية يف الدوائر ذات العالقة والتي هي عىل
متاس من الطبقة العاملة.
حمكمة العمل يف كربالء اخلاصة لضامن حقوق العاملني
االحت��اد العام لنقابات العامل هي اجلهة القانونية ،فمن
خالل األقسام القانونية فيها تتكفل بإقامة الشكاوى
ض��د أصحاب االع��امل
للعاملني املنضوين يف االحت��اد ّ
والرشكات واملؤسسات يف حمكمة العمل وهلل احلمد كسبنا
الدعاوى املرفوعة ضد ارباب العمل لصالح العامل سعيا
يف حفظ كرامة العامل من اإلهانة وال��رضر االجتامعي
وحتى اجلسدي وهذه االحكام وامل��واد القانونية تكون
رادعة للحد من املساس والتعسف واجبار العامل لعمل
لساعات طويلة والتالعب باملستحقات املالية ضمن

العقود املوقعة بني الطرفني ومن الضوابط لتحقيق السالمة
يف موقع العمل ارتداء البدالت اخلاصة بالعمل والقفازات
وبعض وسائل األمان يف مواقع العمل التي تشكل خطورة
عىل العمل مثل ارتداء الواقيات وغريها من املستلزمات
الوقائية األخ��رى لتقليل اخلسائر واالرضار البرشية يف
صفوف العامل.
مشاريع العتبة احلسينية سامهت بشكل كبري بتشغيل
االيدي العاملة
سامهت مشاريع العتبة احلسينية االستثامرية بشكل واسع
يف خلق فرص عمل حقيقية للشباب العاطلني عن العمل
يف خمتلف املجاالت وضمن سياسة العتبة احلسينية املباركة
تصب يف مصلحة أه��ايل مدينة كربالء واملواطن
التي
ُّ
العراقي يف االعتامد عىل اليد العاملة العراقية بشكل كبري
يف مجيع اعامهلا ومشاريعها مما أدى اىل ختفيف البطالة
والتعيينات عىل القطاع احلكومي زجت الكثري من الكوادر
اهلندسية والفنية واحلرفية وحتى القطاعات األخرى يف
جمال الكوادر الصحية والرتبوية وعىل مستوى أساتذة
اجلامعات هذه املؤسسات االستثامرية للعتبة احلسينية
املقدسة وفتحت أبواهبا لكل التخصصات األكاديمية
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العطاء احل�سيني

وهذا يف حدِّ ذاته قد ساهم يف امتصاص البطالة.
إدارة العتبة احلسينية سباقة يف ضامن عامليها
بعد ان رشعت العتبة احلسينية بمشاريعها املختلفة يف كافة
املجالت حتتاج اىل سواعد ابنائها من الشباب واخلرجيني
من خمتلف املراحل الدراسية ومحلة الشهادات العليا خمتلف
االختصاصات ومن أولوياهتا يف احلفاظ عىل حقوق عامليها
وتضمينهم يف قانون الضامن والتقاعد االجتامعي تم تضمني
مجيع العاملني يف العتبة املقدسة واحتساب اخلدمة الفعلية
لغرض التقاعد وندعو كل املؤسسات وأصحاب االعامل
ورباب االعامل اىل حذو إدارة العتبات املقدسة يف ضامن
حقوق عامليها .
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االحتاد متابع حلقوق العقود واالجراء
احتاد نقابات العامل متابع لرشحية العقود واالجراء يف الدوائر
الدولة ومؤسساهتا من خالل اللجان املشكلة من قبلنا يف
دوائر الدولة كافة والعمل مستمر عىل قدم وساق يف تطبيق
قرار ( )315اخلاص يف ضامن حقوق العاملني بصفة عقد
واجر يومي وختصيص مايل هلم ضمن املوازنة االحتادية هلذا
العام واملطالبة برصف مستحقاهتم املالية املتأخرة واملتابعة
مستمرة مع أصاب القرار من اجل خلق درجات وظيفية
وتثبيتهم عىل املالك الدائم وخاصة العقود التي مضت عىل
خدمتهم سنوات طويلة.

برعاية شعبة المدارس الدينية التابعة للعتبة الحسينية

حوزة أحباب الحسين  Aتقيم برامجها في كوبنهاكن
برعاية شعبة المدارس الدينية التابعة لقسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية
قامت مدرسة وحوزة احباب الحسين (عليه السالم) العديد من الدورات والدروس
الدينية والثقافية والتعليمية للجالية العراقية والعربية في الدنمارك ,باالضافة الى
تعليمهم مبادئ االسالم الحقيقية والتاريخ االسالمي وحب اهل البيت (عليهم
السالم) والمفاهيم االسالمية.

ولتفاصيل اكثر حتدث سامحة (الشيخ عيل القرعاوي) مسؤول
الشعبة يف العتبة احلسينية املقدسة قائ ً
ال :
ان العتبة احلسينية املقدسة من صميم اعامهلا املهمة هو اقامة
املشاريع العلمية والثقافية يف عموم العامل ومن ضمن هذه
املشاريع هو مرشوع حوزة احباب احلسني (عليه السالم) ,حيث
يعد هذا املرشوع من املشاريع املهمة التي توليها العتبة احلسينية
املقدسة يف العديد من دول العامل واملوجهة لرشحية الشباب.
وأوضح أن «من ضمن اعامل هذا املرشوع هو تعليم قواعد اللغة
العربية وبعض احكام الفقه ،واألحكام الرشعية واألخالق،
وايضا قراءة القرآن وحفظ بعض اآليات القرآنية اضافة اىل
تعليمهم مبادئ االسالم احلقيقية والتاريخ االسالمي» .
وتابع القرعاوي «تعد هذه املرشوع من املشاريع املهمة لرشحية
الشباب ولذا تم تأسيس مدرسة وحوزة احباب احلسني (عليه

السالم) من قبل العتبة املقدسة وحتت إرشاف ك��ادر متميز
ذي كفاءة عالية من التدريسيني ليتم تعليمهم اللغة العربية
كي يتمكنوا من قراءة الكتب واالحكام اخلاصة بأهل البيت
(عليهم السالم) ،حيث تضم هذه املدرسة اكثر من ()250
طالبا ليستفيدوا من هذا ال��رصح العلمي وايضا ما يقارب
( )10اساتذة يقومون بتدريس هؤالء الطلبة العلوم املهمة
لكي ّ
جيذروا يف داخلهم حب اهل البيت (عليهم افضل الصالة
والسالم) واملفاهيم االسالمية التي جاء هباء النبي (صىل اهلل
عليه واله وسلم)» .
واضاف القرعاوي «هناك مشاريع ترفيهية واجتامعية تقوم هبا
هذه احلوزة ,وهذا يأيت ضمن مشاريع العتبة احلسينية املقدسة
لتقوية اوارص االخوة والتالقي بني افراد املجتمع وايضا مع
الطوائف االخرى املوجودة هناك يف الدنامرك» .
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كيف تحمي طفلك
من مخاطر الشبكة العنكبوتية..
من وحي خيالهن أو من بعض تجاربهن كانت الجدات تروي لنا حكايات ما قبل النوم ،فكانت
تعابير وجوههن ومضمون حكاياتهن آخر شيء نختتم به يوما حافال بحراك طفولي ملؤه
النشاط والحيوية حيث لم يكن هناك شيء اسمه ( موبايل أو تاب أو آيباد) ،ولم يكن هناك ما
يغذي أدمغتنا بالمعارف سوى المدارس وبالخيال سوى الحكايات.

مضت االع��وام تلو االخ��رى ومل حي��دث يف ه��ذا املجال
سوى تقدم بسيط كان يزداد شيئا فشيئا ليجعلنا قادرين
عىل املواكبة له دون خروج عن املألوف أو مغادرة املايض
بطريقة اهلجرة اىل املجهول ،بل كانت املغادرة لطيفة حتتفظ
الذاكرة فيها بتفاصيل ما اعتدنا عليه مع حنني يالزمنا
للعودة ،وقد كانت العودة متيرسة دون عناء او شقاء حيث
بقايا األلعاب واحلكايات وطرائق التدريس وما تبقى لنا
من جدات مل تغادر ذاكرهتن تلك القصص.
كنا نكتشف بمرور الوقت وبلوغنا أع��امرا معينة أن
الشخصيات التي كانت ختيفنا يف مضامني القصص ماهي
اال وهم وخيال وقد تالشى اخل��وف منها مع يشء من
النضج الذي تفرضه املرحلة العمرية ،فلم تكن االشباح
او الشخصيات االسطورية لرتعبنا طيلة العمر بل إهنا
تتالشى - -هبذا املعنى من خميلتنا -لتتحول اىل ذكرى مجيلة
تصحبها ابتسامة.
اليوم وم��ع ه��ذه ال��ث��ورة املعلوماتية والكم اهلائل من
املحتويات اإلعالمية التي تقدمها آالف القنوات الفضائية
ومئات املواقع األلكرتونية التواصلية منها والرتفيهية
وغريها ،ترتاءى لنا حمنة العقل البرشي وهو خيوض غامر
هذه الفوىض ،وخصوصا عقل الطفل الذي مل يعد يلتفت
 كام كنا -حلكايات امرأة عجوز جتعل آخر ما يطرق سمعهعبارة ( :وعاشوا عيشة سعيدة) ليغط بعدها بنوم عميق،
األمر خمتلف متاما فالشاشات املضيئة امللونة وحمتوياهتا
غريت هذه الطبيعة التي مارست البرشية طقوسها منذ
آالف السنني ،فأصبح بإمكان الطفل أن يطلع يف اليوم
الواحد عىل مئات املحتويات دون نظر ملسألة الوقت أو
سائر القضايا املتعلقة بطفولته مع غياب واضح الهتامم
األهل هبذا اجلانب ،فالبعض  -بل الكثري  -من الناس
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يرى يف استخدام اطفاهلم هلذه األجهزة فرصة لراحة البال
والتخلص من مشاكلهم فيام بينهم او التذرع بفائدهتا أهنم
ال خيرجون إىل الشارع ،فهل ان هذه االعذار والتربيرات
هي مما يوجب تركهم هبذا الشكل؟ وهل ان التخلص من
إزعاجهم اهم من تركهم يف هذه البيئة امللغومة ؟
قد جييب البعض بان الزمن قد تغري وان هذا الواقع فرضته
ظروف عاملية ،وقد جييب البعض بان العامل كله قد أصبح
وهو ال يستغني عن االنرتنت ،وقد جييب آخر بأنه قد أصبح
من متطلبات احلياة بل ان التعليم مرتبط به .ولو سلمنا
جدال هبذه التربيرات وان هناك منفعة ومصلحة فينبغي ان
نتساءل :هل فكرنا يوما بامهية هذه املنفعة يف تلك األجهزة،
وهل هي مطلقة ،وهل من ضامنات بأن املحتوى الذي
يشاهده الطفل هو مما يناسبه؟ فإن كان اجلواب نعم ،فهذا
جيانب احلقيقة ،وإن كان بالنفي  -وهو الواقع -فام هي
االجراءات املناسبة او احللول الوسطية التي توفر للطفل
أجواء آمنة ملتابعة ماجيري ومواكبة هذا التطور؟
ال يسع املجال لذكر احللول من اجلانب الفني او التقني
ولكن جتدر اإلشارة إىل وجود حلول كثرية لعل أمهها ما
يسمى ب( الرقابة األبوية) وهي باختصار شديد عملية
ربط الربيد االلكرتوين جلهاز الطفل بالربيد االلكرتوين
جلهاز احد الوالدين ،وهي طريقة ال تستغرق سوى دقائق
معدودة يمكن تعلمها من خالل الرشوحات املقدمة عىل (
اليوتيوب) ومن ثم تطبيقها ،وبذلك تضمن ان الطفل لن
يشاهد اال املحتويات التي تناسب عمره ولن يقوم بتنزيل
أية تطبيقات او العاب اال بموافقة األب أو االم ..وهذا
أقل ما يمكن ان نقدمه ألطفالنا ما دمنا غري قادرين عىل
حجبهم بشكل هنائي عن هذا الواقع اجلديد الذي اختفت
فيه حكايات كان يا ما كان.

الوعي
أول الطريق لحياة كريمة
الوعي كلمة ذات معنى عميق تنري الطريق لإلنسان ليضمن به
التحصل عىل ح ّقه ،وكلام ازداد الوعي فان املجتمع ستسوده
ّ
األفكار واملفاهيم السليمة التي جتعل عىل راس أولوياهتا
هدفها السامي يف هذه احلياة واملتمثل بان مصلحة االنسان
فوق كل االعتبارات ليضمن بان ُحيقق عيش ًا حر ًا كري ًام ،الن
كرمه وجعله عظيم الشأن ،وقد استعمل أعداء
اهلل تعاىل قد ّ
اإلس��الم الكثري من الوسائل واألساليب لضامن مخول هذا
املفهوم يف جمتمعنا وذلك بإظهار نفسه كمثلٍ اعىل مليئ ًا بالثقافة
والقيم الزائفة ل ُيحقق هبا مآربه يف تشتيت ُام ّتنا ،التي ستلجم
هذه الفتن العمياء بوعيها واداركها واصطفافها خلف قادهتا
ومرجعيتها الرشيدة.
معنى الوعي
كلمة ُّ
ٌ
ضم يشء ،ويف قواميس اللغة العربية
الوعي
تدل عىل ِّ
ِ
ِ
ِ
ووعى اليشء واحلديث َي ِعيه َو ْعياً
ً
ْ
َو َع ْي ُت العل َم أعيه َو ْعياَ ،
َ
َ
وأ ْوعاهَ :ح ِف َظه و َف ِه َمه و َقبِ َله ،فهو وا ٍع ،وفالن أ ْو َعى من فالن
َأي َأ ْح َف ُظ َ
تعرب عن حالة عقلية يكون فيها
وأ ْف َه ُم .والوعي كلمة ّ
العقل بحالة إدراك وعىل تواصل مبارش مع حميطه اخلارجي عن
طريق منافذ الوعي التي تتمثل عادة بحواس اإلنسان اخلمس،
وباملحصلة فالوعي :هو ما ُيكون لدى اإلنسان من أفكا ٍر
ووجهات نظر ومفاهيم عن احلياة والطبيعة من حوله.
أمهية الوعي
للوعي أمهيته الكربى يف خلق وتكوين الشخصيات والعنارص
املجتمعية املفيدة للمجتمع ،وخصوص ًا لفئة الشباب كوهنم
يعدّ ون احللقة األكثر استهداف ًا يف دائ��رة ال��رصاع واملواجهة
احلضارية ألغلب أعداء االمة اإلسالمية ،وهنا ينبغي للقادة
العمل اجلاد لغرس هذه الثقافة بني العامة من الناس لضامن
شيوعها بينهم ،اذ ُيمثل الوعي النخبوي اخلطوة األوىل يف
سبيل حتصني الفكر املجتمعي لقيادته نحو ّبر األمان ،وبالتايل
الوصول اىل حالة من االستقرار واحلكمة لضامن شيوع الصفاء
واهلدوء بني الفرد وحميطه اخلارجي ،و تتضح الرؤية واحلقائق
ٍ
الرقي املجتمعي اي
بصورة جلية حيث كلام ازداد الوعي يزداد ُ

انه يتناسبان طردي ًا وقد ّبني اهلل تعاىل للمسلمني من ان عدم
التبرص والوعي يدخلهم يف عذاب النار حيث قال تعاىل( َو َل َقدْ
ّ
ِ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ريا ِّم َن ْ ِ
وب ال َي ْف َق ُه َ
اجل ِّن َوا ِ
إل ِ
ون ِ َهبا
نس هل ْم ُقل ٌ
َذ َر ْأ َنا ِجل َه َّن َم َكث ً
ون ِ َهبا َو َ ُهل ْم آ َذ ٌان َّ
ني َّ
ال َي ْس َم ُع َ
رص َ
َو َ ُهل ْم َأ ْع ُ ٌ
ون ِ َهبا ُأ ْو َلئِ َك
ال ُي ْب ِ ُ
َك َ
األن َْعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َغ ِ
اف ُل َ
ون) األعراف179/
الوعي الزائف
يعد الوعي املائز االب��رز ال��ذي يتميز به االنسان عن سائر
املخلوقات ،اذ انه ّ
يمكنه من تب ّني أفكاره ومعتقداته عىل ضوء ما
ٍ
يكون
يشاهد ويمر به من
احداث و وقائع حلياته اليومية والتي ّ
من خالهلا مفاهيمه اخلاصة للحياة ،وقد يمتلك االنسان وعياً
زائف ًا خمالف ًا للواقع ،ناجت ًا عن تبنيه ألفكا ٍر بعيدة عن الواقع؛
او لعدم معرفته بكامل احلقائق او ربام لغرض استغالل الواقع
من اجل مصاحله الضيقة حتى وان كانت عىل حساب أبناء
جلدته والشواهد عليه كثرية...وقد حذرنا النبي االكرم(صىل
اهلل عليه واله) من هذه الفئة من الناس من أصحاب الوعي
الزائف الذين وصفهم النبي بالعمى يف قوله (ليس األعمى من
يعمى برصه ،إنّام األعمى من تعمى بصريته)
الوعي قائد حقيقي
يتكون كنتيجة
ُيعدّ الوعي قائد ًا حقيق ًا لإلنسان الناجح اذ انه ّ
للتجارب التي خيوضها يف معرتك احلياة ،فيعمل عىل غرس
شعور انساين داخيل لديه يسيطر به عىل افعاله واقواله ليحقق ما
ٍ
يصبو اليه كل انسان من نيلٍ
حلياة حرة كريمة تليق بصاحبها،
لذا اصبح من البدهيي ان نستنتج بان زيادة الوعي لدى االنسان
ستقوده نحو حتقيق املزيد من الثراء الفكري ملواجهة التحديات
واملحن التي تواجهه فيغدو صاحب الوعي العايل قائد ًا حقيقي ًا
لنفسه جتعله يملك سرية ناجحة ،قد تكاد تكون ملهمة للغري
دروس ِ
ٍ
وع ِرب ،ويقودنا هذا اىل ما مفاده بان الوعي
ملا فيها من
يزيد االنسان يف معرفة نفسه وق��دره وبه حيقق ام��ر ًا غاية يف
قرب
االمهية وبام ال حيتاج اىل املزيد من التفكري بان الوعي س ُي ّ
االنسان من ر ّبه وهو ما نجده مصداق ًا يف قول االمام عيل (عليه
السالم)« :من عرف نفسه عرف ر ّبه».
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�سخــــــــــــــو�ص

"منــذ �شــباي علمــتُ اأين �شــاعر؛ لــذا اأوقفتُ �شــعري َ
لك
ولأهــل بيتــك فتقبلــوا منــي الي�شــر يــا �شــفعائي يف ذلــك
اليوم الع�شر".
ختــم ال�شــاعر احل�شــيني الراحــل ال�شــيخ
بهــذه الكلمــات
َ
إهداء ديوانه ال�شــعري (�شبائك ال�ش ّباك)
معني ال�شــ ّباك ،ا َ
النبــي الأكــرم (�شلــى اهلل عليه واآلــه) واأهل
اإىل ح�شــرة
ّ
بيتــه الأطهــار (عليهــم ال�شــالم) ،وهو بذلك يوؤكــد اأنه مل
النبي واآلــه (عليه وعليهــم اأف�شل ال�شالة
يجــد اأعظم من
ْ
ّ
ال�شعر وحده
وال�شــالم) اأحد ًا يهــدي اإليه �شعر ُه ،ومل يكــن
ُ
يــا �شادتــي ،فقــد اأفنــى هــذا ال�شاعــر ال�شتثنائــي حياته
يف خدمــة الديــن واملذهب ،نازفــ ًا حرب قريحتــه على ورق
الأيام ،مهموم ًا بال�شعر ومغرورق العينني يف اأ�شعب حلظات
ني
الكتابة ملن اأوقــف �شعره لهم ،واإذا بق�شائده يرتجمها اأن ُ
الناعــني وحنجــر ُة املن�شدين يف حمافل العــزاءات والذكر
اخلالد.

ُ
ّ
الشاعر الحسيني الشيخ معين السباك

َ
َ
َ
سبك الشعر الصادق وفاض معينه بالجمال
الأحرار /علي ال�شاهر

والد ٌة عىل ضفاف العلامء والشعراء

هو الشاعر احلاج معني بن احلاج عبد الرضا بن حبيب
املعروف ب� (السباك) والذي يعود لقبيلة بني كعب العربية
األصيلة ،ولِ��دَ سنة ( 1927م) يف مدينة أمري املؤمنني
(عليه السالم) ومدينة العلم والعلامء والشعر واألدباء
النجف األرشف ،وترعرع عىل يد والده املرحوم احلاج
عبد الرضا ،فنشأ نشأة طيبة اتصفت باملحبة الصادقة
ألهل البيت (عليهم السالم) ،ثم التحق باملدارس الدينية
واألدبية ،فدرس فيها النحو والرصف واملنطق والعقائد
والفقه وغريها من العلوم ،وانتهل من معينها العذب ما
شاء حتى أصبح مؤه ً
ال حلمل رسالة اإلسالم ونرشها بني
الناس.
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وكان املرحوم الشيخ معني مرح الروح جمبو ً
حب
ال عىل ّ
اخلري ،وذا أخالق رفيعة ،وارتبط بعالقات طيبة مع مجيع
معارصيه يف النجف وكربالء والكاظمية وسامراء،
وكانت له عالقة متينة مع عميد املنرب احلسيني الراحل
الشيخ الدكتور أمح��د ال��وائ��يل وعلم كربالء اخلطيب
احلسيني الشهيد الشيخ عبد الزهرة الكعبي (رضوان
أعقب ولدين مها (أمري والشيخ
اهلل تعاىل عليهام) ،وقد
َ
حسنني) اللذين مضيا عىل درب والدمها (رمحة اهلل تعاىل
عليه).
السباك
ويقول عنه الباحث أمحد الكعبيُ :
«عرف الشاعر ّ
املتضمن
حسه ،ور ّقة طبعه ،وقوة شعره العايل
ّ
برهافة ّ
للمعاين السامية املبتكرة واملصائب الشجية مع متانة

وورعة يف السبك والرتكيب ،مما جعل له مكانة ّ
قل ما جتد
ذواق ًا ال ير ّدد له شعر ًا من ُدرره
خطيب ًا أو رادود ًا حسيني ًا ّ
الثمينة ،وجواهره املنضودة التي تسيل ر ّقة وعذوبة».
ويضيف« ،الشاعر السباك ،قوي الديباجة جزل األلفاظ،
مبدع اخلاطر ،مرهف احلس ،أديب ضارب بسهم وافر من
األدب ،حيمل نفس ًا كبري ًا وروح ًا و ّثابة ،وقلب ًا مفع ًام بحب
النبي وآله (عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم) ،وله
لفتات قد ال يزامحه عليها غريه من الشعراء».
فلقد كان للشعراء واألدباء احلسينيني مسامهة كبرية ودور
ال يغفل يف تكوين أدب الطف ،وذكر وقائع كربالء ،فض ً
ال
عن ترسيخ العقائد الصحيحة يف نفوس الناس والتعريف
بمظلومية أئمة أهل البيت (عليهم السالم) وأحقيتهم،
وإشجاء قلوهبم هبذا اللون الرقيق من الشعر واألدب
الطافح باملحبة الوالء.
السباك ديوانا شعر ،األول يف الشعر العريب
وللشاعر
ّ
القريض بعنوان (معني احل��اج معني) والثاين يف الشعر
السباك).
الشعبي العراقي بعنوان (سبائك ّ
ويف إحدى قصائده يتحدّ ث فيها عن خروج السيدة زينب
(عليها السالم) من املدينة املنورة مع الركب احلسيني يقول
فيها:
ْ
هونك
صوتت حيسني يبن أمي عىل
زينب ّ
أشوفك عالسفر عازم وين تريد بضعونك
وتني أتريد بضعونك أشوفك عىل السفر عازم
هاشم
وشوف أباب ديوانك تتبارش بني
ْ
سفرة خري مربوكة ..عسة تروح وترد سا ْمل
ْ
يرعاك
اهلل بسفرتك
يبن أمي النرص و ّياك
ماين معارضة ابمسواك
ْ
يرشدونك
أنت الرتشد الوادم وما حيوج
وله قصيدة أخرى بعنوان (ليل الوداع) يقول فيها:
هاي أم احلزن زينب الليلة تودع اخوهتا
هتل مكسورة اخلاطر بالتوديع دمعتها
ومس ْت
هاي أم احلزن زينب من جن ليلها ّ
نجدست
شافت كل بوادي الطف بجيوش العدة
ْ

زينب باهلظم والضيم والرش روحها حسنت
أو وجلها زاد ونضامت
كالت
وحتاجي روحها
ْ
دامت
يا فرحة املا ْ
أما عن الظالمات التي ح ّلت بالسيدة الطاهرة فاطمة
الزهراء (عليها السالم) ،فله قصيدة يقول فيها:
بضعة اهلادي الشفيعة  ---تنده اوحمد سمعها
نبت بسامر ابضلعها
اوحني ماعرصوا صدرها ْ ---
جيري دم الضلع منها  ---اوجيري و ّيه الدم دمعها
إتصيح ِ
إشعلمكم يالعده  ---ياذنب من عدنه بده
والرجس معلن بالرده  ---والزمل للرش مجعها
ومن قصائده املوجعة أيض ًا ،قصيدة بعنوان (قل ال أسألكم
أجر ًا إال املو ّدة يف القربى):
األمة أدتلك عوض تعبك أجر..
يبو الزهرة بيوم عاشور الظهر
األمة أدتلك عوض تعبك أجور..
عارش بعاشور لعبت خوش دور
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صورة ارشيفية لمدينة النجف االشرف قديما
خيل تسحك عاليتامه وعالصدور
وخيل هتجم عاخلدر باحلجي املر
وانت حارض يالنبي بوادي الطفوف
وتدري بالصار وجره وعينك تشوف
امتك جازتك يا سيد األنام ...
سياطهم تلعب عىل روس االيتام
واخليام انجان تنشد عاخليام ...
مجر
مو خيم يا املصطفى صارت ْ
ومن قصائده املشهورة أيض ًا ،التي يبث من خالهلا اللوعة
واحل��زن عىل مصاب سيدنا القاسم بن اإلم��ام احلسن
املجتبى (عليهام السالم) ،يقول (رمحه اهلل):
وين الفاجده الشبان وين الضايگه اللوعه
هاي ام جاسم العريس بالعريس مفجوعه
وين الفاجـــــده الشبــان خــل وياي تتعنه
جملة االحرار اال�سبوعية
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ألم جاسم نريد نروح نساعــدها عىل الونه
ونرد احلوفة العريس ونجيم بحوفته حنه
ونلگه ام الشباب اجتـول
عىل بنها العگـل مذهـول
وتتنعه عىل الولد وتكول
يشاممة املن سباح هرش الچبد مگطوعه
السباك ،التي خ ّلدها
فهذه القصائد وغريها من شاعرنا ّ
فكان اس� ّ ً
َ
�ام عىل
لنا التاريخ وحفظتها ذاك��رة األجيال،
مسمى ،معين ًا ال ينضب من العطاء احلسيني الكبري ،وهو
ذاته الذي كان نجاح ًا ومفلح ًا يف سبك معانيه وصوره
الشعرية احلافلة باجلامل ،فكانت بحق سبائك شعرية
وحفظت له مكانته.
ز ّينت تيجان الشعر،
ْ

خطيب تشتاقه املنابر
ٌ

السباك (رمحه اهلل) شاعر ًا فحسب،
مل يكن الشيخ معني ّ

بل خطيبا المعا ،وقد عرفته منابر سيد الشهداء (عليه السالم)
اجلمة آلل البيت الكرام
مفوه ًا وناعي ًا متأمل ًا للمصائب ّ
خطيب ًا ّ
(عليهم ال��س��الم) ،فقد ك� َ
�ان باستطاعته ْ
أن جي��ذب أسامع
َ
وكذلك يسعى
السامعني له ،وهو ينعى هلم قتىل الطفوف،
جاهد ًا لتبيان أمور الدين ويويص الشباب الغيارى ْ
بأن يعرفوا
دينهم وتارخيهم وتراثهم اإلسالمي األصيل.
َ
السباك اخلطابة منذ السبعينيات من القرن
وقد
احرتف الشيخ ّ
املايض ،وقرأ يف مدن خمتلفة داخل العراق وخارجه ،حيث
ارتقى أعواد املنابر احلسينية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة
وسوريا وإيران ،معتمر ًا عقاله وكوفيته ،فحلق يف سامء اخلطابة
احلسينية ،وكان جيذب احلارضين إليه بجامل بيانه وأسلوبه

ٍ
عطاء حافل بالشعر واخلطابة احلسينية ،ورصيد عظيم
بعد
املحبة الصادقة آلل البيت الكرام (عليهم السالم) ،التحق
من ّ
السباك بالرفيق األعىل يف ليلة ( 21ذي
الشاعر الشيخ معني ّ
وأقيم له تشييع مهيب يف مدينتي النجف
احلجة  1423ه�)،
َ
ودفن يف وادي السالم ،كام أقيمت
األرشف وكربالء املقدسة ُ
جمالس الفاحتة عىل روحه يف مدن كثرية داخل العراق وخارجه،
استذكار ًا لعطائه احلسيني اخلالد.

سور النجف القديم

مع الخطيب الحسيني الراحل الطويرجاوي

وعذوبة منطقه ويلقي للسامعني لذة ومتعة فهوي منربي
وأديب عبقري وشاعر المع ،مجع ووفق بني متطلبات الظرف
ومقتضيات العرص.

 ٢0عام ًا عىل رحيله املفجع
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حد يقة ا لكــــتب

ّ
التغير في السياسة المالية
في خالفة االمام

يغ���وص الكاتب في بح���ر علم أمي���ر المؤمنين
(علي���ه الس���الم) إذ تحظى ش���خصية االمام علي
(علي���ه الس���الم) باهتم���ام كبير م���ن الباحثين
والمفكرين الذين س���لطوا الض���وء على قضائه
كأعدل حاكم في التاري���خ وكذلك علمه وفقهه
وتناولوا اس���هاماته ف���ي تثبيت حقوق اإلنس���ان
ودفاع���ه عنه���ا والجان���ب اإلداري واالقتص���ادي لم
يك���ن التركي���ز عليه كافي���اَ بما يس���تحقه من
البح���ث لما له م���ن أهمية للتع���رف على الفكر
االقتصادي ،ايضا لم���ا لفكره الحي وطريقة ادارته
للدول���ة ومدة خالفت���ه ،ومدى تطبيق���ه للنظرية
االس���المية التي آمن بها والت���ي طبقها في عهد
الرس���ول (صلى اهلل عليه وآله) وعم���ل بها فعليا
في خالفت���ه وأتت نتائجها في المدة القليلة التي
حكم بها دولة االس���الم ،وبقيت تشريعاته االدارية
واالقتصادي���ة والمالية التي وضعها ش���اخصة مع
الزم���ن كنظريات قمة ف���ي العدالة في موضوع
السياسة المالية.

اإعداد :اأمين امليايل

اعتمد الكاتب عىل العديد من املصادر واملراجع العربية
والعاملية يف سلسلة دراسات (سلسلة الرسائل اجلامعية
 ايطاليا) لألستاذ الدكتور (حسني عيل الرشهاين) وهوأحد اص��دارات العتبة احلسينية املقدسة (مؤسسة علوم
هنج البالغة للعتبة احلسينية املقدسة) لسنة  2017م،
واحتوى الكتاب عىل اربعة فصول ،جاء الفصل االول
يف (تويل اإلمام عيل بن ايب طالب «عليه السالم» خالفة
املسلمني) الذي اعتمد عىل مبحثني اساسيني كان الثاين
منهام يف بيعة اإلمام عيل (عليه السالم) باخلالفة وبرناجمه
السيايس واملايل ،حيث يرى املؤلف أن املسلمني كان البد
هلم من اختيار خليفة إلدارة الدولة السيام اهنم اصحاب
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مروا هبا ومل يكن يصلح
قرار يف ظل الظروف الصعبة التي ّ
هلذه املرحلة سوى اإلمام عيل (عليه السالم) ،كام جاء يف
الفصل الثاين (واردات الدولة االسالمية) وهو بيت املال
الذي اعتمد عىل اخلراج واجلزية والزكاة والفيء والغنائم
والعشور يف االرض والتجارة مجعت كل هذه املسميات
يف خزينة كانت تنمو وتزدهر يف بناء دولة قوية وناجحة
أحيت املسلمني وانقذهتم من اهلالك ،وكان الفصل الثالث
يف (نفقات بيت امل��ال) وتقسمت بني العطاء وروات��ب
املوظفني يف طريقه توزيع العطاء ووقته والرعاية االجتامعية
واملساعدات والنفقات العامة كل هذه املسميات كانت
جوهر نجاح يف توظيف املال العام لدولته ،اما الفصل

“الدليل”

الرابع واالخري فقد متيز يف (االدارة املالية) وجاء يف ثالثة
مباحث ،األول يف معايري اختيار ال��والة والعامل اذ وقع
االختيار يف الورع والدين والفقه واحلياء واالنتساب اىل أرسة
رشيفة صاحلة ومن يمتلك خربة إدارية وسياسية ،واملبحث
الثاين يف (الوالة والعامل) وهو ما دعا اىل اختيار الواليات التي
خيتار منها االمام (عليه السالم) االشخاص الثقاة والكفوئني
يف ادارته املالية ،اما املبحث الثالث واالخري والذي عدّ القلب
النابض يف منهاج االدارة هو (نظام الرقابة املالية) فكان بني
االعتامد عىل العيون والتفتيش اإلداري والرقابة الشعبية عىل
الوالة والعاملني كل تلك املتغريات التي حدثت توصلت اىل
أن العدل الذي متسك به اإلمام عيل (عليه السالم) وطبقه يف
دولته طبقته العديد من بلدان العامل املتقدم واثبتت نجاحها
واعتمدت كأفضل السياسات املالية اىل يومنا هذا...

فصلي ٌة فكر ّي ٌة تعنى بالدراسات والبحوث العقد ّية،
جم ّل ٌة
ّ
مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث
تصدر عن
ّ
احلسينية املقدّ سة ،وتتب ّنى املج ّلة
العقد ّية ،التابعة للعتبة
ّ
نرش املوضوعات ذات العالقة بالبحوث الفكر ّية
العلمية ،وتتو ّفر فيها
العقد ّية ،ا ّلتي ختضع للمعايري
ّ
رشوط النرش املعلن عنها يف املج ّلة  ،وصدر منها تسعة
أعداد.
واملتخصصني
هتتم املج ّلة بمخاطبة الطبقة املث ّقفة
ّ
كام ّ
يف العلوم العقد ّية ،وتعتمد احل��وار اهل��ادف واهل��ادئ
ٍ
القائم عىل ٍ
سليمة وتدعو له ،فيام تعرض
علمي ٍة
أسس ّ
البحوث واملقاالت املقدّ مة للنرش يف املج ّلة عىل ّ
حمكمني
من ذوي االختصاص؛ لبيان مدى موافقتها لرشوط
ويتم
النرش املعمول هبا يف املج ّلة،
وصالحيتها للنرشّ ،
ّ
إشعار الكاتب بقبول البحث من عدمه أو تعديله وف ًقا
لتقارير ّ
ال تلتزم املج ّلة بإعادة
املحكمني ،و
سواء قبلت للنرش
النتاجات املقدّ مة للنرش إىل أصحاهباٌ ،
أم مل تقبل ،كام ال تلتزم املج ّلة بإبداء األسباب الداعية
لعدم نرش ٍ
بحث أو ٍ
مقال..
جدير بالذكر ان اآلراء واألفكار ا ّلتي تنرش يف املج ّلة
تعرب بالرضورة عن رأي
حتمل وجهة نظر ك ّتاهبا ،وال ّ
املج ّلة.
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يعدّ ها :علي ال�شاهر

ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

ٌ
حروف مع الحسين A
ا ٌ
ألف اإباء يف عمق جتلياته ،باء بو�شلتنا اتخذت قرارها باجتاهاتك ،تاء تربتك الطاهرة تربكت بن�شيمها
املالئكة ،ثاء ثراك الطاهر يفوح منه الأريج جدثك ،جيم جودك يتدفق من عنان ال�شماء ،حاء حيارى املوتورين
الطالبني بثاأرك ،خاء خلود يف املجد تك�شرت له ال�شخر ال�شم على مر الع�شور يتجدد ،دال دافع عن احلق بنحره
لي�شق انهر ًا من الدماء تروي الزهور لالأجيال القابلة ،ذال ذاوية قواي عندما يرثي ال�شعراء ذكرك ،راء ران قلبي
من كرثة الذنوب واملعا�شي اجنحة عطرك هي املجالة ،زاي زائرون من كل حدب و�شوب يطوفون حول �شباكك
لثم ًا وتقبي ًال� ،شني �شيف �شاهر �شوتك بوجه الظاملني يدخل مب�شاعهم يف كل ع�شر� ،شني �شيمك مر�شعة تع ّبد
طريق الوالهني والعا�شقني� ،شاد �شرب جزع ال�شرب من �شربه جبل ال�شرب زينب احلوراء بطلة كربالء� ،شاد �شياء
�شم�شه دخلت كل بيت مت�شربال بال�شواد والعويل ،طاء طبيب انت للعقول املري�شة والنف�ص ال�شعيفة ،ظاء ظفرنا
من احل�شني اللجني ودروع الورع وترياق الأ�شقام ،عني عيون برئت من القذى وتفجرت الدموع وخنقتنا العربات،
غني غمام يف قبتك املقد�شة اتفر�ص لفك طال�شمها ،فاء فوران دائم يف قلوب الحرار هيجان يف كل حني فتحر
بنا اأولو الأحقاد ،قاف قلل �شاهقة تعانق ال�شحاب تلهج بذكرك ،كاف كفاف ا�شابنا من �شدة البكاء والنحيب
اعرب عنها هي راأ�ص حربة كلمة من حرفني
ابي�شت العني فحبك لي�ص له معنى يف املعاجم والقوامي�ص ،لم ل ماذا ّ
هزت اأركان ال�شموات والأر�ص ،ميم معاول باأيدينا كزبر احلديد نفخت بها جذوة النت�شار نون نار الفراق متى
العناق �شفيعنا يوم الورود ،هاء هواء يحمل �شوتك الهادر من بلد اىل بلد كي ي�شتقر يف كنف ال�شاجدين ،واو وتد
خليمتنا مطرزة بنق�شات عا�شورائية ملحمية معتكفني بها تقطر علينا بقطرات الندى ،ياء حرف نداء من هو
وم�شاء يا ح�شني.
املنادى يا ح�شني لأندبنّك �شباح ًا
ً
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ُ
ِرج�ال الله
ٌ
ُ
ـــــــــــــــــــالت
ــــــــــــــالت ِرجـ
ِرجـــــــــــــــــ
ــــــه طـــــــــاعـ ُ
ــــــــات
لـــــــهـــــــم لـــــــلـــــــــ ِ

ّ
أق��ب� ْ
�ل علي ب��ن��ورك..
َ ّ
ّ َ
َّ
ألعرف أنك قربي وأنك في

أ�شمع دمك يتلو ب�شرته
�شيدي ،يف
ِ
باحات ف�شاءاتك ،اأقــراأُ وا ُ
علي ،يعرتيني خوف خفي ي�شرق ّ
يف ،فاأرحل بقلبي َ
فيك،
وحكمته ّ
وتتوهج روحي ع�شق ًا ،واأن�شج لغة يهدّ ج نورها با�شمك؛ فاأ�شعر اأن
ً
ملهمة ،تعلي به
النف�ص
ف�شجت به
�شياءك ُجـ ّري ُك ّله نحوي؛
ّ
ُ
زهوها ،ومن يومي مل ا َّ
أكف عن الن�شر يف اأحرارك.
علي بنورك ..لأعرف اأ ّنك قربي واأ ّنك ّ
يف .ما كان
�شيدي ،اأقبل ّ
القلب غ ُر َك حني َفتّحتُ عيني على كربالئك ،اأج ّم ُع ملهوف ًا
يف
ِ
َ
ق�شائد
لب قلبي ،ونق�شتُ حروفها
طفك ،حفظتها وحب�ش ُتها يف ِّ
�شيج دمــي ،كلما ن�شيتُ اأيقظتني فاأتوهج اأكــرث مبعرفتك،
يف َن ِ
وا ُ
أنه�ص الت�شرعات بالقراءة ،واأتو�شدُ مفاتيح اجلنان ..فينبتُ
على جبيني �شياء ال�شاحلني ،واأغرق يف الباقيات ال�شاحلات كي
َ
علي ،ب�شفاعتك.
اأخت�شر
الر�ص بر�شا اهلل ّ
ُ
مددت اليك يدي ،وحلمتُ اأين طرقتُ اأبواب
�شيدي ،مثل ال�شوء
رحمتك ،م�شيت وحيد ًا اىل جدثك ،وقلبي طريد الذنوب ..بال
وجل ارتفعت خادم ًا؛ وبي وجل فائ�ص بالتوفيقات القلبية ،حتى
اأ�شبحت اأراقب لغة ال�شفاعة حتاورين ،تت�شابك ..تتباعد ومن
ثم تفتح يل باب ًا جديد ًا خلدمتك ،فاأبحث عن قيمة اللغة العليا
يف ح�شرتك ،فاأتقي ُا املعا�شي ،وتتوهج الفكرة يف الراأ�ص واأجت ّلى
بخزين ق�شائد طفك ،التي علمتني عليها منابر جمال�شك؛ هي
لغة اأجدد بها عهدي وولئي وانتمائي ،لأكونَ عبدك وابن عبدك
ينتمي لثباتك.
�شيدي ،ما زلت اأجل�ص على اأعتاب اأبوابك ،خالي ًا من كل اأحالمي
علي �شياوؤك .اأنا جادٌ يف
ورغباتي وطموحاتي ،اأنتظر اأن يقبل ّ
ر�شاك ،لي�ص تربير ًا لأفعايل ال�شابقة اأو لبالهتي املعهودة..
هــديف اأن اأ�شبح خمل�ش ًا اأكــرث يف طاعتك وخدمتك ..باليقني
ا َ
َ
تراب
أناديك:
ق�شدي َ
ب�ش ْهوي! ..فاملوت على ِ
وحدك ت�شرتين من ْ
مقد�شاتك اأكرث �شدق ًا من الذي ميوت بعيدا عن معرفتك.

ــــــم الـــ َفـــ�ـــشـــــ ُ
ــل َلــــ ُهــــم �ــشــكـــــري
هُ ـ ُ
َاأيــــــــــاديــــــــــهــــــــــم َرحـــــــيـــــــمـ ُ
ــــــات

اأَ�ـــــــشـــــــاتـــــــذتـــــــي بـــــهـــــم ُكـــــنـــــتُ

لـــــــــذي الأَ
لـــــــــــبـــــــــــاب غــــــايـ ُ
ـــــات
ِ

ــــــــــــم الــــــــ ُّنــــــــو ُر
لـــــنـــــافـــــذتـــــي هُ
ُ
اأَنــــــــامــــــــ ُلــــــــهــــــــم عـــــــــظــــيــــمـ ُ
ـــات
َمـــــــــزايـــــــــاهُ ـــــــــم �ــــشــــجــــايــــاهُ ــــم
ٌ
ُ
ــــــــات
ــــــــطــــــــيــــــــفــــــــات كـــــــــرميـ
َل
ـــــــروف
لــــــنــــــا جــــــــــــــــــادوا مبــــــــعـ
ٍ
ُ
ـــــــــــــولت
�ــــــــشــــــــول وجـ
َلــــــــ ُهــــــــم َ
ِبـــــــــ ِهــــم �ـ ُـــشــــ َّنــــت عــــلــــى ا َ
جلـــــــــهــــلِ
ُ
ــــــارات
عــــلــــى الأَهــــــــــــــــــــواءِ َغـــــــــ
كـــــمـــــا لـــــقـــــمـــــان قــــــــد قـــــامـــــوا
ُ
ـــــــاللت
ِبـــــــــــــ ِهــــــم زالـــــــــــــــتْ �ـ َـــــــشـ
ـــــــــــم املُـــــــحـــــــيـــــــونَ لــــلـ ِّ
ـــطــــفــــلِ
هُ ـ ُ
ُ
َلـــــــــــــــهُ ِمـــــنـــــهـــــم َ
ـــــــــمــــانــــات
�ــــش
ـــر يل فــا�ــشـــــت
ـــــحــــــو ُر الــــ�ـ ِّـــشــــعـ ِ
ُبـ ُ
لــــــهــــــا مـــــنـــــهـــــم ِبـــــــــــــــــدايـ ُ
ـــــــات
ــــمـــــــــنــــا ِبـــــــــــه نـــــــنـــهـــ�ـ ْــص
ُمــــ َعــــ ِّل ُ
ـــــذ ُ
ــــــه َحتــــــيــــــى الــــــ َفــــــلــــــــ َّ
ات
ِبـــــــــ ِ
ــــــي ا ُ
لأ ُّم
ِوزارتــــــــــــــُـــــــــــــهُ ِهـــــــــ َ
ُ
ــــــــــــــــوزارات
ِبـــــــــــهـــــا ُتــــبـــــــــنــــى الـ
هُ ـــــــــــــو املُــــ�ــــشــــتــــقــــبـ ُ
ـــل الآتـــــــــــــي
ِبـــــــــــــــــه لــــــلــــــحــــــقِّ ِمـــــــــــــــــــــــراآ ُة
ُ
ــــدنـــــيـــــا
َتـ
ـــــــــــوت الــــــ َّنــــــا�ـ ُـــــص والـ ُّ
ُ
ــــم مــــــا مــــاتــــوا
َو َاأهـ
ــــــــــــــــل الـــــعـــــلـ ِ
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ّ
َ
ُ ُ
ُ
أع��ل��ل ال��ن��ف��س ب��اآلم��ال أرق��ب��ه��ا
ُ
األمل
ما أضيق العيش لوال فسحة
ِ
هذا البيت ال�شعري ورد يف ق�شيدة ُعرفت قدمي ًا بـ (لمية
العجم) كتبها �شاعر كبر ،جنى عليه التاريخ مثلما جنى
عليه اأعداء الإن�شانية واأعداء اأهل البيت (عليهم ال�شالم)،
ولع ّله البيت الأ�شهر من بني �شعره الذي جرى على األ�شنة
النا�ص دون اأنْ يعرفوا باأنّ قائله وهو ال�شاعر (الطغرائي)
ِ
كان موالي ًا لآل البيت الكرام (عليهم ال�شالم) وب�شبب هذا
احلب والعرتاف باإمامتهم دفع حياته ثمن ًا.
ّ
"كتب
يقول ال�شيد حم�شن الأمني يف كتابه (اأعيان ال�شيعة)َ :
الطغرائي ق�شيدة كانت ل�شان حاله ،فرمي بالإحلا ِد يف اآخر
حياته ُ
وقتل بهذه التهمة وم�شى �شهيد ًا حمت�شب ًا".
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والــذي ن�شت�شفّه من كالم ال�شيد الأمــني ،بـاأنّ كل من يوايل
العرتة الطاهرة� ،شيتم رف�شه واإل�شاق التهم به ،واأكربها
اتهامه بالإحلاد اأو الزندقة ،فقد كان هذا الأمــر متف�شي ًا
َ
خالل حكم الدولة العبا�شية التي �شفكت دماء �شيعة اأهل
البيت (عليهم ال�شالم) وطاردتهم يف كل مكان ،فهنالك اإىل
الآن من يكفّر اأبناء الطائفة ال�شيعة وهم يتهمون بالكفر
ب�شبب ولئهم واإميانهم مبح ّمد واآله (عليه وعليهم اأف�شل
ال�شالة وال�شالم).
اأما ق�شيدة الطغرائي التي جعلت الآخرين يتكالبون عليه
ويقتلونه ،فيقول فيها:

ُ ُّ
ٌ
ظاهر
آلل موسى
حب
ِ
ِ
اليهود ِ
ُ
��ه ب���ادي
ووالؤه������م ل��ب��ن��ي أخ���ي� ِ
َ َُ
نسل هارون األلى
وإمامهم من
ِ
َ
ِّ
قوم هادي
ولكل
بهم اهتدوا
ٍ
ِ

..ذات..

َّ ً
ُ
َ
وأرى النصارى ي��ك� ِ�رم��ون محبة
ً
َ
ِّ
األع������واد
����خ����را م���ن
ِ
ل��ن��ب��ي��ه��م ن ِ
َ َّ َ
بوالء شمعون الصفا
وتمسكوا
ِ
ْ
َ
ُ
األحقاد
فصفت قلوبهم ِم��ن
ِ
َّ
ٌ
َ
�ول��ى َ
آل أح��م��د مسلم
وإذا ت�
ِ
َ
ُ
ُ
��اد
ق��ت��ل��وه أو وس���م���وه ب���اإلل���ح� ِ
َّ
ه���ذا ه��و ال�����د ُاء ال��ع��ي� ُ�اء بمث ِل ِه
َّ ْ
ُ
ض��ل��ت ح��ل��وم ح��واض��ر وب���وادي
َ َّ
َ
َّ
ِّ
لم يحفظوا ح��ق النبي محم ٍد
ّ ُ
�اد
�
�رص
�
�م
�
�ال
�
ب
���ه
(ف����ي آ ِل�����ه) وال����ل�
ِ
العامل وال�شاعر املوايل
اأبــو اإ�شماعيل موؤيد الدين احل�شني بن علي الأ�شبهاين
املعروف بالطغرائي ،وورد ا�شمه عند ابن خلكان يف وفيات
الأعيان اأنه العميد فخر الكتاب اأبو اإ�شماعيل احل�شني
بن علي بن حممد بن عبد ال�شمد امللقب موؤيد الدين
الأ�شبهاين املن�شئ املعروف بالطغرائيُ ،كني بالطغرائي
ن�شبة اإىل من يكتب الطغراء وهي الط َّرة التي تكتب يف
اأعلى املنا�شر فوق الب�شملة بالقلم اجللي  .ولد يف مقاطعة
اأ�شبهان يف مدينة جي ،وعا�ص فيما بني  453و  515هـ
 .عربي الأ�شل من اأحفاد اأبي الأ�شود الدوؤيل ،وكان من
العلماء الذين حتم�شوا لفكرة حتويل املعادن اخل�شي�شة
اإىل معادن ثمينة بطريقة نظرية دون ال�شتناد اإىل
التجربة العلمية  .وكان اإىل جانب اهتمامه بهذه الفكرة
�شاعر ًا مبدع ًا وكاتب ًا بارع ًا.

مل يكن واثق ًا من قدرته على الإجابة ،لكن �شعور ًا ما داخله اأ ّكد
له اإنه املعني ب�شوؤال اأ�شتاذ الفل�شفة الذي افتتح به املحا�شرة:
"كيف ت�شف ذاتك بثالث كلمات؟"...
هدوء القاعة وا�شتغراق الطلبة جميعهم بالتفكر من دون نداء
ا�شتغاثة كان يحثه على تاأمل ال�شوؤال من زوايا متعددة لدرجة
اإنه كان يغم�ص عينيه للحظات لينفرد باإجابته التي قرر اأن
يخت�شرها بكلمة واحدة وي�شبق اجلميع ليقول اأنا ،.....وقبل
اأن تندفع احلروف من �شفتيه املعرت�شة عن ف�شح املجال لنطقه
وجه له الأ�شتاذ �شوؤال اآخر لكن هذه املرة كان مبا�شرا
املتعرث َّ
له �شخ�شيا" :اأمل تكمل عملك بعد؟"
من دون اأي كلمة ول حتّى اإمياءة حمل دلوه املليء بالدموع
وبقية معدّ ات التنظيف وان�شرف.

43

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2021م

الش�هيد البط�ل (جلي�ل س�هر جاب�ر التال�ي)...
روح
ال�ى
ِ
ِ

ٌ
بطل لم يخشَ الموت ..لحظة الحسم

الحرار :حيدر عا�شور

َ
كان الموقفُ ،حاسم ًا ليس فيه وسطية ،إما الموت بشرف أو االنتصار  .ال شيء بينهما .
فالمعركة قد اشتعل هدير لهبها عاليا في حقول (عالس) شمال محافظة صالح الدين ،وجرذان
(داعش) قد خرجوا من جحورهم والحقد األسود يمأل وجوههم المتعفنة في حاويات مخلفات
أهالي المنطقة ،فريحتهم العفنة قد دلّت على بدء الهجوم بكل وسائل الموت المتاحة التي
تم تغذيتهم بها من قبل أمريكا والخونة من الديار العربية..
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اهلجوم كان مدروس ًا بخبث ولكن رجال احلشد الشعبي والقوات
األمنية كانوا هلم باملرصاد ،مع أول (تك-بري) هلم ،جاء نداء
مندس وحاقد.
يا حسني -يمأل السامء واألرض ويرهب كلّ
فرجال احلشد املقدس تصدوا هلم ببسالة احلسينيني األحرار
الذين مل خيشهم أو يرهبهم املوت تقدموا بثبات ،وكأهنم يسبحون
يف بحر من االنفالقيات املميتة بحديدها الساخن واالنفجارات
امللتهبة بنرياهنا املحرقة ،والرصاص الناري الغادر عن بعد يأيت
بعيون مدربة عىل انتقاء اهلدف ،فكل بطل من احلشد كان هدف ًا
هلذا القناص –الداعيش -املرتزق من ورثة هند ويزيد واحلجاج
وغريهم ممن لعنهم التاريخ واألنسان.
محت املعركة ووصلت إىل ذروهتا ،وعلت أصوات املجاهدين
املسودة وجوههم يف الدنيا
لشحذ اهلمم والتصدي بقوة هلؤالء
ّ
واألخرة ،وتتعاقب نداءات لبيك يا حسني هزت بصداها املنطقة
برمتها ..وبقلب أسد مهيب قال البطل احلشدي (جليل سهر
التايل) :احرتسوا إن شياطني(داعش) بسبعة أرواح كالقطط
املتوحشة.
استقرت يف ذهن(جليل) فكرة ان يعرب ساتر الصد الرتايب،
وفور ًا
ّ
وبشجاعة مطلقة عرب بكل جتهيزاته العسكرية ،متسلح ًا باإليامن
والعقيدة ،فمع كل خطوة كان يردد  :يا حسني ،حان الوقت أن
ارك.
وكان يعرف بيقني أن ال يشء يمكن أن يقف يف طريقه ،وال قوة
متنعه أو تعيقه عن حسم املعركة بام يستطيع ..ويف قرارة نفسه
أنه يعرف كيف تفكر هذه الزمر املخيفة ،فتجربته باحلرب مع
الدواعش تؤكد وراء كل قذائف اللهب ورصاص القناصني

قاذفته باجتاهها ..كأن اهلل قد استجاب لصلواته ،وما كان منه
اال يرصخ اهلل أكرب ..لبيك يا حسني ..فاطلق صاروخه فاخرتق
السيارة امللغومة فارتفع هليبها إىل عنان السامء ،ومل يبق هلا اثر..
ورسعان ما سمعت أصوات رشاشات املجاهدين وقذائفهم
تر ّد عىل اهلجوم اآليل والبرشي املفخخ واتباع الشيطان قد ولوا
االدب��ار مذعورين بعد ان فجر األبطال كل األجساد املفخخة
والقادمة باجتاه(عالس) كأهنم وحوش متوحشة ال تشبه اآلدميني
بل يشبهون الشياطني التي نراها يف األفالم اخليالية التي تصنعها
حمطات اإلرهاب أمريكا وأشباهها.
وما ان ساد هدوء معركة القنابل البرشية واآللية ،وارض احلرام
مشتعلة بجثث التكفرييني ،وبدأت عملية انقاد ما يمكن إنقاذه بني
صفوف احلشد الشعبي بكل تشكيالته ،لكن (جليل) مل يرجع ،ومل
يسمع له صوت وال مههمة ،وقناص الدواعش بدأ يصب نريانه
عىل سواتر الصد ،والبدريون شكلوا فرقة إلنقاذ بطلهم (جليل)،
تعرس الوصول إليه لكثافة الرصاص .وأدركوا ان الصمت
لكن ّ
واهل��دوء ال ينبئ بالنرص ،فمن اجل األرض املغتصبة وجسد
(جليل) الطاهر الذي بقي عرشة أيام بلياليها ،هيكلة وتشكلت
جماميع احلشد الشعبي من رسايا عيل األكرب والبدر والعباس ..من
اجل تطهري األرض وختلية الشهداء وباخلصوص جثامن البطل
الفدائي جليل.
وثمة أمر واحد أشاع بني صفوف احلشد الشعبي والقوات األمنية
إن الشهيد(جليل التايل) قدّ م روحه قربانا ألرواح كل املجاهدين
يف حقول (ع��الس) ،لوال تضحيته وبسالته مل يبق احد منهم،
فهو أول من عرب سواتر الصد ،وبقي ثالث ليال يرصد حتركات

وو ّثق على ورق التاريخ كبطل فريد من نوعه
وقربان قدّم روحه في ساعة المنازلة بال تردد أو خوف
واالنفجارات ،هناك سيارات مفخخة جاهزة للهجوم.
استقر «جليل» خارج السواتر الرتابية بروح قتالية عالية وإيامن
مطلق ،وجهز ص���اروخ قاذفته اس��ت��ع��دادا ألي حم��اول��ة غدر
للدواعش ،وهكذا بقي لليلتني متعاقبتني يف رصد ،واضعا قذيفته
املحشوة بالصاروخ أمامه ،وعندما ح ّلت الليلة الثالثة ،خيم
احلزن وارتفعت الكآبة عىل كل يشء ،وجافا ُه النوم ،لكن ضمريه
بقي مستيقظا ،فاملسؤولية وأرواح املجاهدين كانت تنخر فيه كام
تنخر دودة بجذع نخلة .هبذه الروح العالية والعقيدة الصلبة
نفس متهيئة للتضحية من اجل العرض
يف روحه ،ولدت فيه ٌ
واألرض واملقدسات.
كان فجر تلك الليلة مقبضا للنفس ،وما ان انتهى من صالته
حتى رأى سيارة مفخخة تتجه بقوة باجتاه (ع��الس) .صوب

فجر سيارة مفخخة كان مفتاح
الدواعش ،وكان صاروخه الذي ّ
النرص هلزيمة شعواء ملفخخي (داعش) .فسجلت البطل (جليل
سهر جابر التايل) يف سجالت اإلم��ام احلسني(عليه السالم)
شهيد ًا ،صباح  2015 / 4/ 13تارك ًا مخسة أبناء وزوجته وأما
وأبا وأخوة ،راح ً
ال عن عشقه األبدي مدينته النارصية –سوق
الشيوخ -فرفعت نعشه األكف الوالئية ودفن بجوار أسد اهلل
الغالب ،غالب عىل كل غالب ..يف مدينة النجف األرشف.
وعلت صوره يف كل ركن من أركان ذي قار ،ما من شخص يراه
إال رفع يده إىل اهلل يقرأ له فاحتة الكتاب وهي ّنئه بالشهادة..
و ِوثق «جليل» عىل ورق التاريخ كبطل فريد من نوعه وقربان قدّ م
ِ
للقائه
روحه يف ساعة املنازلة بال تردد أو خوف ..بل حسم أمر
بإمامه كان املوت قال له استعد فلقاؤك باحلبيب قد أزف.
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كربالء ت�سيئ التاريخ

بيت األميرة الهندية تاج دار بهو..

في كتاب معماري ألماني
اإعداد :مرت�شى علي الأو�شي

يذكر مؤرخ كربالء السيد سلمان آل طعمة« :قدِمَ السلطان (واجد علي شاه) وزوجته
األميرة تاج دار بهو الى كربالء في أواخر القرن التاسع عشر ,بعد خلعهما من قبل اإلنجليز
من منصبيهما في إمارة حيدر آباد (الدكن) ,وعندما ح ّ
ال في كربالء سكنا في دار في شارع
السدرة ،»...وكان قد هُدم في السبعينيات من القرن المنصرم بسبب توسيع الشارع ،وما زال
قسم من الدار موجود ًا بعد أن تحول الى حسينية وهي حسينية تاج دار بهو» ،التي تأسست
عام  1307هجرية الموافق لعام  1882ميالدية.
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وقد ورد يف اجلزء الثاين من كتاب (تاريخ املراقد)
للشيخ حممد صادق حممد الكربايس ما ييل« :السيدة
تاج درهبو ...سكنت كربالء وشيدت حسينية ضخمة
أودعت فيها كل آيات الفن واجلامل ,وقد قدّ مت
خدمات جليلة للروضة احلسينية ,ومن تلك اخلدمات
تذهيب البهو األمامي وإكساء الباب القبيل الكبري
للرواق بالفضة» ،ويذكر السيد سلامن آل طعمة عن
املرحوم احلاج جواد املعامر (معامر الروضتني) الذي
عارص هذه األمرية يف شبابه« :إهنا كانت جتلب معها
يف كل عام فرس ًا بيضاء ناصعة ,وكان هلذا الفرس
جناحان ,اجلناح األيمن من الذهب واجلناح األيرس من
الفضة ,وكالمها مطعامن باألحجار الكريمة ,ليستعرض
هذا الفرس يف فعاليات معينة يوم العارش من حمرم
احلرام خالل موكب عزاء األمرية من هبو (اإلمام
باره) (وتعني احلسينية أو الرباط الفخم) اىل الصحن
احلسيني الرشيف ثم يقصد املخيم وانتهاء بالروضة
العباسية ..وبعدها ُينزع اجلناحان ثم يباعان بمبالغ
طائلة جد ًا لترصف هذه املبالغ بكاملها عىل إطعام
الطعام والرشاب  ،ومن األطعمة الشهرية التي توزع
يف جملسها نوع يسمى (الربياين) وهو بالغ التكاليف
وقتها ،أما األرشبة فأشهرها احلليب املطعم بالزعفران
والفستق والسكر ,ويسقى به ذو اجلناح أو ً
ال ثم يسقى
الناس املشرتكون يف موكب العزاء تيمن ًا وقد خصصت
األمرية يف أهم موقع من مواقع الدار إيوان ًا كان هو
اآلخر مغلف ًا باملرايا والرزايا اإلسالمية املطعمة بالفسيفساء
واألحجار الكريمة امللونة ,إيوان ًا تستقبل فيه الوافدين
والوافدات من رسميني وغري رسميني للسالم عليها والتربك
بمجلسها».
وبقيت األمرية يف كربالء حتى وافاها األجل وقد أوصت
بوقفية احلسينية ..التي تبلغ مساحتها اإلمجالية مع الدور
املجاورة التي اشرتاها األمري اللكناوي باإلضافة للقرص
( 1400مرت ) ويف تاريخ ( 1882ميالدي) تم تسميتها
بحسينية تاج دار هبو تكريام لألمرية املذكورة ..وكانت مكونة
من ثالثة طوابق وحتتوي عىل ( )35غرفة وقاعات كبرية
للمناسبات الدينية ..وتتسم بالبناء اهلنديس اجلميل يف تصميمه
من األقواس والقباب املعروفة آنذاك ،ويف القاعة الرئيسية جتد
املقرنصات املزججة والفسيفساء بجميع األلوان الرائعة..
وبعد التوسعة لشارع السدرة قسمت احلسينية إىل قسمني..

وبعد أحداث االنتفاضة الشعبانية عام 1991م ,تم هتديمها
حاهلا حال أغلب احلسينيات وبتهديمها انتهت حقبة زمنية
وتاريخ امتد إىل أكثر من  200عام ،لرصح حسيني مجيل قد
دفنت حتت األنقاض أغلب التحف والثريات والشمعدانات
وكذلك املنرب املصنوع من الفضة والتي ال تقدر بثمن ومنها
ما رسق.
أما أوسكار رويرت مهندس وباحث معامري أملاين اجلنسية
الذي أهتم بدراسة البيت الرشقي ,فقد زار العراق 1906م,
وأقام به ثالث سنوات يدرس الطرز املعامرية للبيوت
واملحالت واحلاممات والشوارع ومواد البناء والرتكيبات التي
تشرتك يف الطراز الرشقي وقد استند يف اتصاالته بمعلمي
البناء املحليني (األسطوات) ثم رجع اىل بالده املانيا وألف
كتاب ًا كان بمثابة الدكتوراه التي حصل عليها من األكاديمية
امللكية يف درسدن بأملانيا.
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َ ْ
مقهى سيد مجيد معلم من معالم كربالء القديمة

ّ
ملتقى االدباء ومحطة الرواد

اعداد :قا�شم عبد الهادي – ت�شوير :ح�شنني ال�شر�شاحي

ال يختلفُ احدٌ على ان كربالء مدينة مقدسة يؤمّها العديد من الزائرين ومن مختلف المحافظات العراقية وكذلك
من خارج البالد ،فهي تضمُّ بين طياتها اماكن مقدسة وأثرية ومعالم قديمة ،البد ان تكون محط االنظار وتذكر
باستمرار لألجيال القادمة ،ومن تلك االماكن هي مقهى سيد مجيد التي تعد واحدة من اقدم المقاهي التراثية
في المدينة ويعود تاريخ تأسيسها الى الخمسينيات من القرن السابق ،وقد سميت بهذا االسم نسبة الى مالكها
المرحوم (السيد مجيد) الذي انشأ هذه المقهى لتكون محطة استراحة للجميع بعد ان حصل على قطعة االرض
الخاصة بها من مالكها الشرعي ووالد زوجته الذي اهداه اياها لتحسين وضعه االقتصادي ،واستمر سيد مجيد
بإدارة المقهى لمدة تقارب الخمسين عاما بعد ان فارق الحياة عام  ،2007ومن ثم استلم ادارتها ولده السيد
احمد مجيد الذي التقينا به في جلسة شتائية صباحية وقدّم من خاللها التفاصيل الكاملة عن المقهى من تاريخ
تأسيسها وأبرز مرتاديها واألحداث التاريخية التي شهدتها ،بما في ذلك مراحل التطوير العمراني وتحولها من
شكلها واسمها القديم الى الجديد الذي هي عليه في الوقت الحاضر وخرجنا بالحصيلة التالية.

ملحة تارخيية
انشئ هذا املقهى يف أوائل اخلمسينيات من القرن املايض يف
منطقة تسمى الشوصة آنذاك وكان انشاء املقهى عىل شكل
(جرداغ) ،وان منطقة الشوصة هي عبارة عن عدد من البساتني
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األروائية املثمرة ،وبعد ذلك تم افتتاح كراج النجف االرشف
امام املقهى ،وكان النقل آنذاك يتم يف عجالت (الباصات
اخلشب) باإلضافة اىل العجالت الصغرية ك� (التكيس) بإدارة
كاتب الكراج (احلاج محد نقش).

التطور العمراين

بمرور الزمن والتطور العمراين الكبري بشكل عام واملنطقة
خاصة بحيث اصبحت منطقة سكنية امام مقهى (سيد جميد)
التي شملها التطور ايضا فتحولت اىل بناء عامر واملقهى الوحيد
يف املنطقة يؤ ّمها خمتلف املرتادين والعابرين منهم من كان مارا
من بغداد اىل مدينة النجف االرشف ،وكان املقهى بالنسبة هلؤالء
بمثابه حمطة اسرتاحة للوافدين اىل كربالء.

من هم مرتادو املقهى؟

ومن مرتادي املقهى عدد من سواق العجالت اخلاصة والعامة
وكذلك من العاملني يف صنف تصليح العجالت (العاملني يف
احلي الصناعي) باإلضافة اىل سكنة املنطقة والطلبة واالساتذة
والرياضيني كافة ،باإلضافة اىل وجود مقرات فرق شعبية رياضية
يف املقهى امثال فريق السعدون وغريه ،وكان يرتاد املقهى عدد
من االدباء والشعراء والفنانني ملا هلا من سمعة طيبة بني اجلميع.

شجرة السدرة املثمرة

حيتوي املقهى بتصميمه السابق عىل حديقة ذات مساحة كبرية
تقع عىل جانبها االيمن ومثمرة بأشجار التوث (التكي) وكذلك
السدرة (النبق) ومعدّ ة جللوس الزائرين.

حتول االسم القديم
ّ

منطقة الشوصة (سابقا) َ
تبدل اسمها اىل (كراج اهلاشمي) ثم
(كراج البارودي) يف الوقت احلارض نسبه اىل صاحب الكراج
(ذياب البارودي).

ملاذا رفض سيد جميد ادخال التلفزيون؟

ولقد رفض السيد جميد يف تلك الفرتة الزمنية ادخال جهاز
التلفزيون اىل املقهى مع انه كان (هدية من املحافظة) ألنه اراد
ان يبقى املقهى حمافظا عىل هدوئه وشكله الكربالئي (الرتاثي).

االبتعاد عن أي انتامء سيايس حزيب

ومرت السنون وتطور املقهى من حسن اىل أحسن نظرا للتطور
والتكنولوجيا احلديثة التي رافقت البالد عامة وكربالء عىل وجه
اخلصوص ،ومل تتصف املقهى بأي صفه حزبية او سياسية؛ بل
كانت جلميع رشائح املجتمع التي تسود بينهم املحبة والصداقة
واالخوية ،وكل الفضل يف ذلك يعود اىل ادارة املقهى املتمثلة
بشخص (سيد جميد) رمحه اهلل.

سفرات دينية لزيارة املراقد املقدسة

كان سيد جميد يصطحب مرتادي املقهى وغريهم اىل سفرات
دينية اىل خمتلف املزارات املقدسة ،وذلك إلحياء املناسبات
الدينية من والدات ووفيات اهل البيت (عليهم السالم)
كالذهاب يف شهر رمضان املبارك اىل مدينة النجف االرشف
والكوفة والسهلة وحتديدا بذكرى استشهاد االمام عيل (عليه
السالم) مع وجبة سحور وكل ذلك عىل نفقته اخلاصة ثم
سفرات اىل مدينة (سامراء املقدسة) مع وجبه فطور ايضا،
ثم سفرات اخرى اىل مزار سلامن املحمدي ومدينة الكاظمية
املقدسة مع وجبة غداء والشاي.
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مزاراتنا امل�رشفة

ما ال تعرفه عن العلويتين (فاطمة ورقية)
ّ
ومراحل تشييد مرقدهما المشرف في باخمرا
فاطمة ورقية ابنتا الحسن المثنى ابن االمام الحسن المجتبى ابن امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليهم
السالم) ،لهما قصة محفوفة بالمخاطر! – (ومنْ سلمَ من آل محمد (صلى اهلل عليه وآله) من دسائس وغدر آل
آمية!!) ،فبعد واقعة الطف االليمة كان النهج االموي يتتبع آل بيت الرسالة القصائهم وتهجيرهم او قتلهم،
ومنهم السيدتان الجليلتان (فاطمة ورقية).

تزوجت السيدة فاطمة وهي الكبرية من (معاوية بن عبد اهلل
ابن جعفر الطيار) وسكنت معه يف املدينة املنورة ،وبعد وفاته
منه (احلسن وصالح) للسكن
يف سنة 110ه� انتقلت مع ولدهيا ُ
يف منطقة تسمى (بامخرا) لقرهبا من مدينة الكوفة ووالء اهلها
وحبهم املعروف للبيت العلوي ،وألن اخاهم من ابيهم وهو
(عبد اهلل) قد اخذ يثأر من احلكم االموي يف مدينة الكوفة بعد
انتهاء ثورة الشهيد زيد بن عيل (عليهام السالم) سنة 120ه� ،ويف
هذه املدة أي بعد 127ه� توفيت السيدة فاطمة ودفنت يف بامخرا،
اما السيدة رقية فكانت مع اخيها (حممد) الذي جاء واستوطن
يف منطقة (بامخرا) مع ابناء عمه ،وملا توفيت (رقية) دفنها حممد
اىل جنب اختها ،فصار هلام رضيح يقصده الشيعة كل حني،
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واصبحت (بامخرا) موطنا لكثري من االرس العربية التي فضلت
االستيطان بجوار مرقدمها املرشف( ،هذه املعلومات موجودة يف
لوحة جدارية تعريفية وضعت اىل يسار مدخل الرضيح).
اختيار بامخرا مكانا لالستيطان
يروي لنا (لفتة حسني لفتة) امني املزار املرشّ ف لبنات احلسن
(عليهم السالم) بعض تفاصيل هذا املرقد واالحداث التي
جعلت من هاتني العلويتني قبلة هتوي اليهام النفوس وحمال
تستوطن فيه القبائل العربية ،حيث قال« :بعد معركة الطف 61ه�
وما جرى من ظلم وعدوان عىل ذرية اهل البيت (عليهم السالم)
ومن بينهم السيدتان فاطمة ورقية (عليهام السالم) وحتديدا بعد
وفاة زوج السيدة فاطمة يف سنة 110ه� ،ما فضلت االنتقال مع

المزار المشرف يشهد خالل المناسبات الدينية
وخصوصا في ذكرى استشهاد اإلمام
الحسن المجتبى (عليه السالم) توافد جموع
غفيرة من الزائرين بلغت أعدادهم قرابة
( )1.000.000زائر

ولدهيا (احلسن وصالح) اىل موطن اخر بسبب الظلم واجلور
الذي لقوه من قبل اعداء اهل البيت (عليهم السالم) وفضلوا ان
يستوطنوا يف اماكن يتواجد فيها املحبون للعرتة الطاهرة ،فنزحوا
اىل (بامخرا) وهي ارض ممتدة من سدة اهلندية اىل الكوفة ،ومعروفة
حاليا ب�(منطقة املهناوية) التي تبعد  15كيلومرتا عن سدّ ة اهلندية
يف حمافظة بابل ،لتكون موطنا هلم حتى وفاهتام بعد سنة 127ه�،
ومن ذلك التاريخ ُش ّيد املرقد الرشيف.
مراحل اعامر املرقد
اضاف لفتة« :قبل عام 2004م مل يكن اعامر املرقد وهيكليته
بصورته احلالية وكان يف وقتها عبارة عن مكان واسع فيه قبة
مرتفعة حوايل ( )16مرتا واروقة حتيطها اروقة (-الطارمات)،
وبعد عام 2004م بدأنا نحن (ثلة خرية من اهايل املنطقة)
بالتوسعة وبناء هيكلية جديدة وهي ما موجود يف الوقت احلايل،
واصبح ارتفاع القبة يصل قرابة ( )28مرتا  ،اضافة اىل تشييد
منارتني يف عام  2012لتكون رمزا هلاتني العلويتني ،ويف الوقت
احلايل نعمل عىل املرحلة الثالثة من االعامر املتمثلة بتوسيع السور
اخلارجي للمرقد وبناء جممعات صحية للزائرين ،وستكون

املرحلة الرابعة من مراحل االعامر متمثلة باالواوين واملجاميع
اخلارجية».
مشريا اىل ان االرض موقوفة للمرقد يف العهود املاضية ومسجلة
لدى دار االوقاف ،وهي مسجلة يف املزارات الشيعية لك ّنها غري
تابعة لديوان الوقف الشيعي واخلدمة املوجودون يف املزار هم
مسؤولون عن ادارته وعن كل ما يدور باملرقد».
ونوه لفتة عن ما يشهده املزار خالل املناسبات الدينية من توافد
مجوع كبرية من الزائرين واملوالني ألهل البيت (عليهم السالم)
خصوصا يف ذكرى استشهاد االمام احلسن املجتبى (عليه
السالم) حيث يصل عدد الزائرين يف هذه املناسبة اىل قرابة
( )1.000.000زائر ،مصحوبة باملواكب اخلدمية ،كام يشهد
املزار توافد مئات األلوف يف املناسبات االخرى لالئمة االطهار
(عليهم السالم) ومن بينها استشهاد االمام احلسني واخيه ايب
الفضل العباس (عليهم السالم) يف شهر حمرم واملناسبات الدينية
االخرى».
وتابع« :هناك جمموعة من النشاطات الدينية والتوعوية والتثقيفية
التي يقيمها املرقد الرشيف اىل االهايل والزائرين من بينها االسئلة
واالستفتاءات الرشعية وادارة شؤون الزائرين ،كذلك اقامة
دورات فقهية وتوعوية لألهايل القريبني من املرقد».
عائدية االموال وعن عائدية اموال املرقد الرشيف وااللية التي
يتم عىل اثرها الترصف هبا قال لفتة« :ان عائدية املرقد الرشيف
يتخيلها الناس؛ بل
ليست بتلك األموال الكبرية التي قد يمكن ان ّ
هي مبالغ قليلة ،حيث يأخذ املسؤولون عن املرقد تلك االموال
ويرصف البعض منها عىل العاملني يف املرقد واملتمثلني باحلراسات
واخلدمية وغريهم بشكل اجور شهرية ،والبعض االخر يرصف
يف االمور اخلدمية اخلاصة بالزائرين واملتمثلة بتقديم الطعام
وهتيئته للزائرين بواقع ثالث وجبات يومية».واوضح« :ان املرقد
الرشيف يدار من قبل هيأة ُمشكلة من عدة أشخاص ولكل واحد
منهم ايام حمددة لإلدارة ،ويف مرحلة اعامر املرقد يتم رصف مبالغ
االعامر من قبل املسؤولني والشباك حرصا دون غريهم ،واخلدام
يف هذا املرقد ّ
ينص ُب يف خدمة الزائرين ورفعة
جل تفكريهم َ
املكان املقدس».
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يع ّدها :علي ال�شاهر

امواج ال�سيعة
ــــــــــاالت
املـــــــــــقـ

“كربالء ..الصورة الكاملة”
من بني أبرز الكتب األكاديمية التي ألفت عن واقعة الطف
األليمة ،يربز كتاب (كربالء ..الصورة الكاملة) ،للباحث
واألكاديمي الربيطاين املسلم (حممد داتو) ،الذي يس ّلط فيه
الضوء عىل معركة الطف اخلالدة وما حل باإلمام احلسني
(عليه السالم) وأهل بيته وأصحابه.
بتتبع الشجرة املباركة لعائلة اإلمام احلسني
ويبدأ الكتاب ّ
(عليه السالم) بالتفصيل وانتامئه للنبي األكرم (صىل اهلل
عليه وآله) ،إضافة إىل شجرة عائلة يزيد القاتل (لعنه اهلل).
ثم يستكشف الكتاب بشكل منهجي التطورات اإلقليمية
والسياسية والدينية يف عهد الرسول األكرم (صىل اهلل عليه
وآله) وما بعد رحيله ،ومن ثم يرشح الظروف التي أدت
إىل التسوية السياسية ومضموهنا بني اإلمام احلسن (عليه
السالم) ومعاوية ،سارد ًا األساليب التي استعملها األخري
لضامن أن خيلفه ابنه يزيد القاتل.
ثم ينتقل النص لفحص الوضع عندما يصل يزيد إىل
السلطة ،ومطالبته بالبيعة من شخص اإلمام احلسني (عليه
السالم) والتي أطلقت سلسلة من األح��داث املؤدية يف
النهاية إىل فاجعة كربالء.
وعمل املؤلف عىل تفصيل هذه األحداث ،بدء ًا من املدينة
املنورة إىل مكة املكرمة إىل الكوفة وأخري ًا إىل كربالء ،خطوة
بخطوة ،إضافة اىل مناقشة أنشطة األيام املنقضية يف كربالء
ويتم تقديم وصف كامل ملا حدث بالضبط يوم عاشوراء.
تم عرض املحاكامت واملحن التي عاشها الناجون من
كربالء يف كل من الكوفة ودمشق ،فيام ينتهي الكتاب
بتحليل املنترص يف املعركة وملحة عامة عن األحداث التي
أدت إىل سقوط األمويني.
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ّ
مأساة كربالء تتجدد في قصص
ضحايا اإلرهاب
قالت صحيفة (ذا نيوز) الناطقة باللغة اإلنكليزيةّ ،
أن
ما ّ
حل من فاجعة مؤملة لعامل مناجم الفحم الشيعة
يف باكستان ،عىل أيدي عصابات داعش اإلرهابية،
األحد املايض ،يعيد لألذهان مأساة كربالء األليمة.
ونرشت الصحيفة قصة صحفية تناولت معاناة وحزن
شقيقة أحد املغدورين إضافة إىل أربعة رجال آخرين
من أقارهبا ،مبينة أن الشقيقة (معصومة يعقوب عيل)
تشعر بمأساة كربالء من جديد بعد فقدها لشقيقها
وبقية الضحايا املغدورين.
وتقول معصومة وهي تضع يدها عىل صدرها :إن
«شقيقها (حممد صادق) كان العضو الوحيد جلميع
أفراد األرسة».
وتضيف ،وهي حتاول كبح دموعها ،إن «شقيقها كان
يدعم أرسة مكونة من  10أفراد ،بام يف ذلك زوجته
وابنتان وست شقيقات وأب مريض».
ومتيض الشقيقة املنكوبة بالقول« :يبدو كام لو أن
مأساة كربالء اإلمام احلسني (عليه السالم) قد ح ّلت
بأرس الشهداء املغدورين ،حيث تم القضاء عىل مجيع
أقارهبم الذكور ومل يعد هناك أحد يف األرسة إلنزال
الضحايا يف القبور».
« ُقتل مجيع أف��راد عائلتي الذكور ومل يبق أحد من
الذكور ليحمل جثامن أخي إىل املقربة ويصيل ويضعه
يف القرب» ،قالت معصومة وهي تشهق بصوت خمنوق،
مبين ًة ّ
أن «األخوات الست قررن اآلن امليض قدما يف
« ّ
تشييع جنازة أخيهم وأقارهبم اآلخرين بأنفسهم».

المرجع النجفي :العتبات المقدسة
خير مكان للتقرب الى الله تعالى

ُ
رحالة نرويجي يعجب
بكربالء وتراثها
الرحالة النروجيي (يورن بيورن) ،مرقدي
زار ّ
اإلم���ام احلسني وأخ��ي��ه أيب الفضل العباس
(عليهام السالم) ضمن جولته حول العامل.
واطلع بيورن عىل املعامل التارخيية والدينية يف
احلرمني الرشيفني يف كربالء ،وزار متحف
العباسية املقدّ سة ،واستمع
الكفيل يف العتبة ّ
أيض ًا إىل رشح واف عن مقتنيات املتحف التي
واآلليات الف ّنية امل ّتبعة يف
يضمها والطرائق
ّ
ّ
ٍ
عرضها ،مع إعطاء نبذة خمترصة عن ّ
قطعة
كل
وكيفية احلفاظ عليها.
وتارخيها وطريقة عرضها
ّ
وأب��دى بيورن إعجابه الشديد بام وج��ده يف
املتحف من ٍحت��ف نفيسة ون���ادرة كالسيوف
والسجاد الفاخر واملخطوطات،
والصوجلانات
ّ
كام أب��دى إعجابه بفاترينات العرض التي
ُ
العباس (عليه
أنجزت بأيدي َخدَ َمة أيب الفضل ّ
السالم) من العاملني يف قسم املتحف.
ويف ختام هذه الزيارة واجلولة تقدّ م بيورن
قابلت املسؤولني يف
مبين ًا بقوله” ،لقد
ُ
بشكره ّ
ً
العباسية املقدّ سة ،شكرا لكم من
متحف العتبة ّ
القلب عىل ضيافتكم ومساعدتكم اجلميلة يل،
مر ًة أخرى“.
وأرغب يف زيارتكم ّ
ُيذكر ّ
أن بيورن هو مؤ ّل ٌف ومسافر ومتحدّ ث
يزور ّ
كل دول العامل،
عام ،وهو أصغر
نروجيي ُ
ّ
ٍ
وكان العراق آخر دولة يزورها ،حيث جاب
حمافظاته ال��� 18من ضمنها كربالء وعتباهتا
املقدّ سة.

ّأكد املرجع الديني سامحة آية اهلل العظمى الشيخ بشري النجفيَ ،أن
السيدة الزهراء (صلوات اهلل عليها) قدّ مت التضحيات يف سبيل
علو ا ِ
إلسالم وأن َيعرف املسلمون الطريق القويم ،مشري ًا إىل أن
ِّ
ما تعرضت له الزهراء (عليه السالم) كان للمحافظة عىل الدين
وأركانه القويمة.
جاء ذلك خالل استقبال سامحته لوفود من العاصمة بغداد
والبرصة وواسط ،والتي قدمت لتقديم العزاء َألمري املؤمنني (عليه
السالم) يف ذكرى شهادة بضعة النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله).
وأوض��ح املرجع النجفيَ ،أن «السيدة فاطمة الزهراء (عليها
السالم) هي أفضل مثال للبنت والزوجة واألم ،وعىل النساء
املؤمنات االقتداء هب��ا» ،مشري ًا إىل «رضورة استثامر الزيارات
للعتبات املقدسة يف إِعادة بناء الذات وإِصالحها وحتسني السلوك
إلنسان ،وحتديد َأماكن َ
اليومي ل ِ
األخطاء والعمل عىل إِصالحها».
ٍ
مكان لزيادة قرب
وأوضح سامحته أن «العتبات املقدسة خري
إلنسان من اهلل (سبحانه وتعاىل) وحتقيق رضاه وإِعالن ا ِ
ا ِ
إلنسان
توبته».
َ
َ
وأضاف سامحته «جيب أن تكون مطالبكم يف الزيارات املقدسة بام
تناسب مكانة ا ِ
إلمام املعصوم ،فليس من املعقول َأن تقدم جمموعة
َ
من املطالب الدنيوية وأنت بني يدي ا ِ
إلمام (عليه السالم) فليكن
مطلبك الوحيد هو التوفيق للقرب من اهلل (سبحانه وتعاىل)،
ومن ثم َأطلب من اهلل (عز وجل) ما شئت لتح ّقق الفوز بالدنيا
واآلخرة».
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العمليات القيصرية...
تس��بب في احيان كثيرة بنزف ش��ديد
مع االضطرار لقلع الرحم
الأحرار/قا�شم عبد الهادي

ان المالحظ وخالل السنوات االخيرة ازدياد عدد العمليات القيصرية بشكل كبير ألسباب مختلفة البعض منها
متعلقا بالمريضة نفسها والبعض االخر متعلقا بقرار الطبيبة النسائية الخاصة مع رغبة كبيرة من قبل المريضة
وذويها إلجراء العمليات دون النظر الى المضاعفات التي تخلفها والتي منها انية الحدوث وتتضمن النزف اثناء
العملية واحتمالية حدوث الخثرة الدموية اثناء وبعد العملية ،وكذلك المضاعفات المستقبلية او البعيدة والتي
تشمل تكرار العمليات القيصرية وتعرض االعضاء الداخلية المجاورة للرحم لألذى ،لذلك فان الوالدة الطبيعية تعد
االكثر امانا لالم والطفل ،ومن الناحية االقتصادية فإنها اقل تكاليفا للعائلة وللمستشفيات ،ولمعرفة المزيد عن
هذه العمليات التقينا الدكتورة جنان حسين الكالبي اختصاص نسائية وتوليد والتي بينت ما يأتي.
نبذة مختصرة

مضاعفات العمليات القيصرية

لوحظ خ��الل السنوات االخ���رية زي���ادة كبرية يف عدد
العمليات القيرصية ألسباب خمتلفة بعضها متعلقة باملريضة
واالخرى بقرار الطبيبة النسائية املختصة ،حيث هناك رغبة
بإجراء العمليات القيرصية من قبل املريضة وذوهيا دون
االلتفاف اىل املضاعفات التي من املمكن ان تتعرض هلا
املريضة بسبب اجراء العملية القيرصية والتي سنذكرها
الحقا ،ومن ناحية اخ��رى حماولة الطبيبات املختصات
االبتعاد عن املشاكل التي قد يتعرضن هلا يدفع البعض
منهن لالستعجال بقرار الوالدة القيرصية دون االعتامد عىل
الضوابط العلمية للقرار وأسباب اخرى كثرية.

وفيام خيص مضاعفات العملية القيرصية فإهنا تنقسم اىل
قسمني (املضاعفات انية احلدوث ،املضاعفات املستقبلية او
البعيدة) عىل النحو التايل:
� املضاعفات انية احلدوث :تشمل تعرض املريضة اىل عملية
جراحية وما تتضمنه من مضاعفات ختص التخدير ،النزف
اثناء العملية ،االحتياج لألدوية اثناء وبعد العملية ،احتاملية
حدوث اخلثرة الدموية اثناء وبعد العملية والتي قد تكون
يف بعض االحيان خثرة قاتلة ال سمح اهلل ،التهاب اجلرح
والرقود يف املستشفى لوقت طويل.
� املضاعفات املستقبلية او البعيدة :تشمل تكرار العمليات
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الرضاعة الطبيعية ...
فوائدها والمدة المناسبة لها
الرضاعة الطبيعية هي عملية تغذية املولود باحلليب الذي
ينتجه ثدي االنثى باملص ،وهي عملية فطرية مشرتكة بني
االنسان وباقي الثديات وتستمر هذه العملية من الوالدة اىل
الفطام.
مدة الرضاعة

تنصح منظمة الصحة العاملية بستة اشهر كمدة ارضاع وختتلف
مدة الرضاعة وذلك باختالف املناطق والثقافات ،فهناك من
يوقف الرضاعة مدة بسيطة بعد الوالدة ومنهم من يستمر يف
االرضاع حتى  24شهرا ،ومن اسباب ايقاف الرضاعة مبكرا
قلة ادرار احلليب من االم وبالتايل عدم اشباع الطفل ،وكذلك
اخلوف من ترهل االثداء بسبب عملية الرضاعة.
مكونات حلب االم

القيرصية والتي حتمل معها مضاعفات عديدة باإلضافة
اىل ما ذكر سابقا من احتاملية حدوث االلتصاقات وما
يتبعه من تعرض االعضاء الداخلية املجاورة للرحم
لألذى بسبب هذه االلتصاقات واالهم من ذلك هو حالة
التصاق املشيمة بندبة العملية وهي حالة خطرة تسبب يف
احيان كثرية نزف شديد مع االضطرار لقلع الرحم وما
يتبعه من اثار صحية ونفسية واجتامعية.
لذلك فان إجراء العمليات القيرصية جيب ان يكون وفق
الضوابط العلمية هبدف انقاذ االم والطفل ،ويف حاالت
خاصة يكون اجراء العملية القيرصية رضوريا.
فوائد الوالدة الطبيعية

ان ال��والدة الطبيعية تعد االكثر امانا ل��الم والطفل،
وم��ن الناحية االقتصادية فإهنا اق��ل تكاليفا للعائلة
وللمستشفيات ،وكذلك تستطيع العائلة انجاب العدد
ال��ذي تريد من االط��ف��ال ،وال حتتاج االم للرقود يف
املستشفى والعودة املرسعة للمنزل وهي معافاة وتستطيع
ممارسة نشاطها اليومي.

يتكون حليب االم اساسا من ( %87.5من امل��اء %7 ،من
السكريات %4 ،من الدهنيات %1 ،من الربوتني%0.5 ،
من املغذات الدقيقة كاألمالح والفيتامينات) ،ويتغري حليب
االم عىل حسب احتياجات الرضيع ونالحظ ذلك خصوصا
يف التحول من اللبأ اىل احلليب العادي خالل ثالثة اسابيع،
وحيتوي حليب االم عىل مكونات ال ختتلف باختالف املناطق
عرب العامل لكن يبقى هناك تأثري لنمط ونوع الغذاء.
فوائد الرضاعة

للرضاعة الطبيعية فوائد عدة امهها (ختفيض نسبة االصابة
بالرسطان عند االطفال والبالغني الذين استفادوا من الرضاعة
الطبيعية ،نمو جيد للفك وتفادي النمو غري العادي لألسنان)،
اما عند االم فيؤدي االرضاع الطبيعي اىل (استمرارية افراز
هرمونات احلمل ،رفع نسبة اوكسيتوسني الذي يؤدي اىل
تقليص الرحم بعد الوالدة وخيفض من نزف بعد الوالدة،
يساعد االم عىل استعادة وزن ما قبل احلمل وذلك باستهالك
خمزون الغداء لدهيا ،يؤخر عودة العادة الشهرية التي تعود عادة
 3اشهر بعد الوالدة يف حالة عدم االرضاع).
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يعدّ ها :حيدر عا�شور

ــــــــــاالت
ــــــــــقـوجمتمع
املـ اأ�رشة

ُ
الدفء األسري ...

نافذة االستقرار المجتمعي
يف ليايل الشتاء الباردة حيتاج كل بيت مصدر ًا حراري ًا للتدفئة،
ليعم الدفء وتستقر اجسادهم من
جتتمع حوله أفراد األرسة ّ
الربد القارس ،واذا انعدم وجود ذلك املصدر سيكون هناك
تشتت للبحث عن الدفء يف اي مكان وسيصاب األفراد
َ
تتالق فيها
باملرض نتيجة انعدام الدفء ،كذلك األرسة اذا مل
مشاعر املودة والرمحة ويسودها احلب والوئام ليكون مصدر ًا
للدفء ليجمع شمل أفرادها ويبعدها عن التفكك واالهنيار
 ،لتكون لبنة قوية يف بناء واستقرار املجتمع ،فهذه األرسة
هي احدى لبنات املجتمع فإن أصاب اخللل تلك اللبنات
سينهار املجتمع ويضعف لذلك نجد ان الدين االسالمي
ّ
رشع ضوابط وقوانني يف بناء األرسة منذ بدايتها ،ووضع
أسس متينة لذلك البناء ،وبني واجبات وحقوق فكل فرد من
هذه األرس ٌ
كل له دوره املناط به والكوكب إليه ،فالزوجة هلا
﴿و َ ُهل َّن
حقوق وعليها واجبات والزوج كذلك ،فقال تعاىل َ
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ِمث ُْل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن بِ ْاملَ ْع ُر ِ
وف﴾ ،ليتم بذلك تأسيس بيت
وسكن كام وصفه اهلل (جل وعال) يف حمكم كتابه بقوله تعاىل:
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها﴾
﴿و ِم ْن َآ َياتِ ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأن ُْف ِس ُك ْم َأزْ َو ً
َ
ِ
ِ
ُ
َ
﴿ه َو ا َّلذي َخل َقك ْم م ْن َن ْف ٍ
س
(ال��روم ،)21:وقوله تعاىلُ :
َو ِ
احدَ ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها لِ َي ْس ُك َن إِ َل ْي َها﴾ (األعراف،)189:
ف��اآلي��ات الكريمة تشري إىل ه��ذا التكامل بينهام وال��ذي
ٍ
ٍ
ٍ
،وأخذ
بتعاضد
بفرد واح��د،ب��ل
وال يمكن أن يتكامل
ٍ
وعطاء،وتضحية وتقديم دون مقابل ،مبتعدَ ين عن كل
ٍ
ومعايرة واستفزاز،او البحث والتفتيش
خالف وتناقض،
عن سلبيات اآلخ��ر ،بل بردم هذه الثغرات ونكون سرتا
عىل نصفنا اآلخر ونصحح ما قد يتم تصحيحه لنتكامل
سوي ًا ،وتلقائي ًا سينعكس ذلك عىل من حولنا من اوالد
وعائلة وأقارب ،لنشكل نموذج ًا ُحيتذى به ولتشملنا نظرة
ِ
الرحيمة.
اهلل

قصة أسرية

�دور أح��داث القصة عن الصدق عن فتاة مجيلة
ت� ُ
تدعى «س��ارة» طلبت منها والدهتا الذهاب ألحد
املحالت من أجل رشاء زجاجة حليب .ذهبت سارة
واشرتت احلليب بالفعل ويف أثناء عودهتا ملنزهلا مرة
أخرى وجدت زحاما شديدا يف الشارع وجتمعا للامرة
حول أحد العربات فدفعها فضوهلا للذهاب لرؤية ما
حيدث .وأثناء ذهاهبا سقطت منها زجاجة احلليب
عىل األرض فانكرست عىل الفور وانسكب ما كان
هبا من احلليب فجلست سارة عىل أحد جانبي الطريق
تبكي بشدة وتتساءل ماذا تفعل وماذا عليها أن خترب
والدهتا والتي من املؤكد أهنا ستعاقبها بشدة عىل كرس
زجاجة احلليب .وفكرت هل تكذب عىل والدهتا ام
تقول الصدق؟ هل ختلق كذبة عىل أمها .هنا تساءلت
س��ارة هل تفعل ذلك وتكذب عىل والدهتا والتي
قد عاهدهتا عىل عدم الكذب أب��د ًا.ع��ادت للمنزل
وأخربت والدهتا باحلقيقة وبام حدث ..ففرحت األم
كثرية هبا ومل تعاقبها ألهنا قالت احلقيقة .وأكدت
والدهتا أن الصدق منجاة ..أي أنه ينجي صاحبه
من التعرض ألي أذى أو الوقوع يف أي مشكلة،
ونصحتها بقول الصدق دوما وعدم الكذب مهام كان
صعوبة األمر.

ً
الضرب ليس حال”

الأ�شتاذة نعمت ابوزيد

أغصان الزهر الطرية ،نسائم الصبح الندية ،أحلان املوسيقى
وال��دوري ،هم أطفالنا وأحالمنا التي
الشجية ،طيور احلب
ّ
عطية .حيتاج
متيش عىل األرض ،وه��م نعمة السامء وأغ��ىل ّ
الولد إىل رعاية وتربية صاحلة من حني والدته .ويقوم بعض
املعنيني(كالوالدين واملعلمني)بمتابعته وتوجيهه وإرش��اده
ليكون إنسان ًا الئق ًا يف املجتمع ويمتلك الصفات اإليامنية
واألخالقية املناسبة .وللرضب آثار سلبية من أبرزها:
 انعدام الثقة بالنفس :الرضب ال حيسن سلوك الطفل بل يشعرهباألمل والرش يف ذلك الوقت ،وهذا يؤدي إىل خسارة كبرية يف
تقدير الذات والثقة ،وهذا من شأنه أن يؤدي إىل ارتكاب املزيد
من األخطاء ،واملزيد من العقاب.
 استمرار اخلطأ :عند استخدام الرضب لن يتمكن الطفل منمعرفة أخطائه وتصحيحها كام يلزم وقد ينعكس عىل نظرته
لنفسه ً
أيضا مما يقوده إىل ارتكاب األخطاء من جديد نتيج ًة لعدم
ثقته بقدرته عىل القيام بالصواب.
أما اسرتاتيجيات بديلة عن الرضب:
قبل طفلك كام هو بمحاسنه ومساوئه ،فذلك ُجي ّنبك االنفعال
َت ّ
املتكرر عند اخلطأ نفسه .جتاهل اخلطأ الصادر من طفلك يف
ّ
ُ
بحيث تكون ثورة الغضب
وقتها ،وراجعه يف ذلك بعد حني؛
قد ذهبت عنه .استخدم نظام التحفيز فليكن مث ً
ال هناك جدول
لألعامل اجليدة مع املكافأة عليها والسلبية ونظام العقوبة التي
تتمثل باحلرمان من يشء يرغبه وغريها ..ادرس آلية حرمان
طفلك من بعض األمور التي يرغب هبا ُ
وحي ّبها ،رشط أن يكون
األمر واضح ًا لديه من قبل وان ال تكون قاسية أو من ّفرة.

ُ
التأثير على طباع األبناء من وجهة نظر علم النفس!..
حي� ُ
التصادم بني نمط شخصية األم أو األب ونمط
�دث
ُ
شخصية املراهق؛ هم يرغبون يف تقويم سلوكياته السلبية
ّ
نحل هذا
من وجهة نظرمها واالبن رافض للتغيري! كي
اخلالف ينبغي علينا التعرف عىل أنامط الشخصية تقول
الدكتورة والء نبيل ،استشارية نفسية أطفال ومراهقني:
تنوعوا يف استخدام أساليب التعامل مع االبن
عليكم أن ّ
املراهق ،وال تتبعوا أسلوب ًا واحد ًا ،فلكل موقف أسلوبه.
ال تقارنوا أبناءكم باآلخرين ،وال تقارنوا أنفسكم باالبن
أو االبنة يف مثل عمركام؛ فلكل شخصية طبيعتها املتفردة،
وت ّقبل االختالف جيعل التواصل أسهل بينكام .ال جتعلوا

نمط شخصيتكم يؤثر عىل أبنائكام -بنت أو ولد -فنحن
نريب أبناءنا؛ ليكونوا نسخ ًا متطابقة منا ،وإال ملا حدث
ال ّ
التطور .عليكم أن تدركوا أن الرتبية رحلة طويلة؛ لذا عليكام
والتزود هلذه الرحلة باملعلومات الكافية عن
دوم ًا االستعداد
ّ
طبيعة كل مرحلة يمر هبا االبن من الطفولة؛ مرور ًا باملراهقة
ووصو ً
ال للشباب والرشد؛ لتعلام احتياجات كل مرحلة
منها ،وكذلك هناك قاعدة تقول :إن التوقع يقلل التوتر.
فطاملا تتوقعان مواجهة الكثري من املواقف سينعكس ذلك
عىل تعامالتكام ،وجيعلكام أكثر هدو ًء وحكمة.
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اعداد :علي ال�شاهر

واحــــــــــــة االحرار

يف النتظار

كم ا�شتاقك!

حيدر ال�شالمي

بريد العيون إىل اجلامل يبعث يف الروح نشوة اكتامل
املعنى وسمو اللفظ.
هو ذا يورق امال باحلضور  .يزهر شعرا بروعة اللقاء.
بينام يذبل عىل جفني املساء اجلريح بلوعة الفراق.
أراه االن -ك��ام اراك -طيفا يقاوم حلظة التاليش
األخرية.
مج��ال يستفز اخليال .هو يوسف االنتظار ونحن
احلاملني بعودته -يعاقبة البكاء واحلنني.ازهار شمس تدور حيثام دار ذلك النور الفياض من
غرته احلميدة وطلعته البهية.
بوصلة احرتاق ابدي نشري إليه بصمت حزين.
شالل هلفة وشوق عارم حييي قلوبنا املوات.
كم له يف الضمري صدى ويف العقل ذكرى ويف النفس
مجرة ويف األفق متسع للجامل.
قبل قليل قراتك يف وج��وه الغاضبني .ويف عروق
املتعبني ..وذبول اخلائفني
وارت��ع��اش اجلائعني .واغ���رتار امل��رتف��ني ..وعيون
التائهني واحلائرين..
رايتك يف دموع الواهلني واكف النائلني..
سمعتك يف نداء الثاكلني ..ودعاء العارفني ..وبكاء
التائبني.
ملحتك تنأى عن الديار ويشط بك املزار وحيدا غريبا
ال باب لطوعة يفتح بعد.
من ذا الذي يسقيك رشبة ماء بعد طول سفر وعناء؟!
ال عزاء يل يف غيابك اال ان ارتل شكرك واجود ذكرك.
عسى أن تلحظني فاسرتيح.
جملة االحرار اال�سبوعية
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الطغاة وخوفهم من الإمام املهدي

يقول املرجع الديني آية اهلل العظمى الشيخ بشري النجفي (دام ظله)ّ :
إن
للتهيؤ واإلعداد واالستعداد ملا يتو ّقعه
االنتظار ليشء ّ
مهم كام يدفع اإلنسان ّ
العدو املعادي للحقّ  ،وقد ّ
وينتظره ،كذلك ّ
سطر يف التاريخ
يقض مضجع
ّ
كيف كان الطغاة خيافون وجود اإلمام املنتظر ووالدته عىل غرار خوف فرعون
من والدة موسى ،ح ّتى ذبح ما ال ُيعلم عدده من االطفال ليحول دون والدة
ولكن اهلل بالغ أمره.
موسى،
ّ
أمية لقطع نسل الرسول (صىل اهلل عليه
العباس ،ومن قبلهم بنو ّ
وقد سعى بنو ّ
وذر ّية عيل طمع ًا يف الدنيا وحذر ًا من جميء دولة احلقّ  ،وكانت أ ّيام الغيبة
وآله) ّ
العباس ،فكانوا يبحثون عن
الصغرى وما تلتها من ايام موحش ًة ومربكة لبني ّ
وعمن ّ
يدل
اإلم��ام املنتظر (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) وعن وكالئه ّ
عليه بحث ِ
كل من يسمعون منه كلمة ّ
اخل ْرزة ،فكانوا يقتلون ّ
تدل عىل إيامنه
وختبطه عشوا ًء من
بالغائب ،فبقاء العدو يف قلق واضطراب وفقد الطمأنينة ّ
املهمة املرتتّبة عىل االنتظار.
الفوائد ّ

ال�شيخ جنم الطريف
( 1979 -1905م)
العامل الشيخ نجم جواد ضيدان ،املولود بمنطقة هنر السالم التابعة
لناحية اجلدول الغريب ،درس املقدمات عند العالمة السيد حممد عبود
جودة ،وأكمل الكفاية عند العالمة الشيخ حممد اخلطيب ثم إىل أغا

مهدي القمي يف درس االستداليل ثم إىل املرحوم آية اهلل السيد مهدي

الشريازي ،ثم انتقل إىل النجف االرشف إىل درس اإلمام السيد حمسن
احلكيم ،وبعد فرتة من الزمن أعطاه وكالة يف ناحية احلمزة (املدحتية)

واستقر فيها حتى وفاته.

طاق الزعفران
يف
ع كربالء املقد�شة
د�ش
ة عمار اخلالدي

عراقية تفوز
بجائزة للمدافعني
عن حقوق الإن�شان

كرمت منظمة «ف��رون��ت الي��ن ديفندرز»
األيرلندية ،السيدة فاطمة البهاديل رئيسة
مجعية الفردوس العراقية حديث ًا ،بمناسبة
اليوم العاملي للمدافعني عن حقوق اإلنسان
جلهودها الكبرية يف الدفاع عن حقوق املرأة
العراقية.
وحظت البهاديل ( 51عام ًا) هبذا التكريم
الذي يعد عاملي ًا ومن مؤسسة مرموقة هتتم
بحقوق اإلنسان وخاصة املرأة.

خمطوطات عربية
على الرفوف الأملانية
توجد أكرب جمموعة من املخطوطات الرشقية يف أملانيا بمكتبة برلني،
التي تم تأسيسها عام  1661عىل يد ملك بروسيا فريدريك ويليم
أس��س مستعمرات يف أفريقيا ،وأعطى أم��ر ًا لرشاء
األول ال��ذي ّ
املخطوطات العربية والفارسية والرتكية واإلثيوبية والقبطية واهلندية
والصينية كتكملة طبيعية هلذه الطموحات التجارية واالستعامرية.
وثاين هذه املكتبات هي الواقعة يف والية بافاريا يف ميونيخ ،ومتتلك
حال ًيا  4200خمطوطة إسالمية ،وب��دأت عرب جمموعة املسترشق
والعامل اإلنساين يوهان ألربيشت ويدمانشتيرت ()1557-1506
الذي عمل دبلوماسي ًا ومستشار ًا يف األوس��اط العربية ،واشتهر
بشكل خاص بنرشه املبكر للقرآن الكريم الذي تضم املكتبة األملانية
.نسخ ًا من جمموعته القديمة
واشتملت املكتبة كذلك عىل مقتنيات من غنائم احلروب بني القوى
األوروبية واإلمرباطورية العثامنية ،وضمت املكتبة يف وقت الحق
ربع هبا طبيبان للمكتبة امللكية.
ستني خمطوطة ت ّ
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