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مش���روٌع علمي طب���ي للعتبة الحس���ينية 

المقدسة يصل لنسب إنجاز جديدة

خان النخيلة محطة استراحة الوافدين
والشاهد على إساءة النظام البائد للتراث

مؤتمر نس���وي ف���ي “األهواز” يس���تحضر 
أدوار السّيدة الزهراء )عليها السالم(

التفاؤل منهج لحياة أجمل
صفحتنا على الفيسبوك: مجلة االحرار

المسجد األزرق في أفغانستان

التابع���ي الجلي���ل الش���يخ إبراهي���م االش���تر 

)رضوان اهلل عليه(

الموسوعّي العراقّي صاحب “لغة العرب”

مكتبة العتبة الحسينية... من أكبر المكتبات 
العراقية ب� 123 الف مصدر ورقي وأكثر من ثالثة 

ماليين رقمي



مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
وحدة  التصوير

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

هل من نهاية لمحنة العراق؟ وإلى متى س������يظل 
ه������ذا الش������عب المظل������وم يعاني من المش������اكل 
واألزم������ات فيصب������ر وينتظ������ر؟ هل م������ن نهاية 
لفواجعه ومعاناته وآالمه هذه.. هل من نهاية لكل 
ذلك؟ كثيرة هي مثل هذه التس������اؤالت الحائرة 
الت������ي ظلت طوياًل ومازال������ت تنتظر اإلجابة في 
أذه������ان العراقيين، ولكن - مع األس������ف - ما من 

مجيب.
الش������ك إن ما حصل م������ن تفجي������رات انتحارية 
جدي������دة ف������ي بغداد يمث������ل خرقًا أمني������ًا فادحًا، 
ويش������ير إلى وج������ود خل������ٍل ما، ف������ي منظومتنا 
االس������تخباراتية يجب معالجته سريعًا للسيطرة 
عل������ى األوضاع التي كانت ش������به مس������تقرة قبل 
تفجي������ر االنتحاريين نفس������يهما القذرتين بين 
جمع من المدنيين في س������وق ش������عبي، فمن أين 

دخال؟ وكيف دخال؟!  
جرح جديد يضاف إلى مسلسل النزيف العراقي، 
فقد أزهقت فيه عش������رات األرواح غدرًا، وسالت 
دماء بريئة جديدة في مسلس������ل النزيف، نعرف 
ف������ي كل بل������دان العالم في حالة وق������وع ضحايا 
أبرياء، تس������رع الحكومات في المعالجة.. لتالفي 
تك������رار مثل هذا الخل������ل مس������تقباًل.. فما الذي 
سيحصل عندنا؟ سنكون معكم من المنتظرين.

الرحمة للش������هداء والش������فاء العاج������ل للجرحى 
والمصابين والصبر ألهاليهم وذويهم المنكوبين.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    جرٌح عراقي جديد
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

عبد اهلل النصراوي  - عباس السالمي 

حيدر السالمي - حنان الزيرجاوي

فردوس كاظم 

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



المسرحُ المعاصر يحصد درع االبداع 
والتميز وثالث شهادات تقديرية

العراقيني  الفنانني  نقابة  العراق كرمت  بحضوٍر مميز عىل مستوى 
احلسيني  املرسح  شعبة  العريب  املرسح  يوم  بمناسبة  العام  املقر 
املعارص التابعة للعتبة احلسينية املقدسة عىل اعامله املرسحية والفنية 
التي عرضت خالل عام ٢0٢0م يف ملتقى املرسحيني العراقيني. 

املعارص  املرسح  شعبة  مسؤول  الطويل(  منتظر  )السيد  ورصح 
االب��داع  ب��درع  بتكريمنا  وامل��رسح  السينام  دائ��رة  »قامت  قائال: 
مهرجان  يف  وباخلصوص  ٢0٢0م  عام  يف  نشاطاتنا  عن  والتميز 
تقديرية قدمت  الثاين، كام حصلنا عىل شهادة  الدويل  ايام كربالء 
من نقابة الفنانني العراقيني املقر العام لذات النشاطات يف ضمن 

فعالياهتا يف يوم املرسح العريب«.
املخرج  املعارص  امل��رسح  شعبة  منتسب  »ان  الطويل  واض��اف 
افضل  يف  تقديرية  شهادة  عىل  حصل  سلطان(  آل  جابر  )زيدون 

اخراج مرسحي«.

العتب��ُة الحس��ينية تكش��ف ع��ن 
إنشاء ثالثة »صحون« جديدة 

كشَف قسم املشاريع اهلندسية والفنية التابع للعتبة احلسينية 
اإلمام  مرقد  لتوسعة  تنفيذها  املقّرر  اخلّطة  عن  املقدسة 

احلسني )عليه السالم( بمساحة نصف مليون مرت مربع.
إن  القسم:  رئيس  مهدي،  رض��ا  حسني  املهندس  وق��ال 
يعّد  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مرقد  توسعة  »مرشوع 
من املشاريع االسرتاتيجية للعتبة احلسينية املقدسة خصوصًا 
املناسبات  الزائرين وحتول مجيع  بأعداد  الكبرية  الزيادة  بعد 
من  الزائرين  من  املاليني  حيييها  مليونية  زيارات  اىل  الدينية 

داخل وخارج العراق«.
شهد  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  »مرقد  أن  وأض��اف، 
توسعة داخلية من خالل إنشاء أربعة رساديب داخل الصحن 
اىل  الفتا  احلسيني«،  احلائر  مرشوع  إىل  باإلضافة  الرشيف، 
الرشيف  باملرقد  املحيطة  للمنطقة  اخلارجية  »التوسعة  أن 
ستكون عىل مراحل متعددة وتتضمن صحن العقيلة زينب 
العمل  يتواصل  الذي  اجلنوبية  اجلهة  من  السالم(  )عليها 
اجلهة  من  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  وصحن  اآلن،  فيه 
منطقة بني احلرمني،  باجتاه  القبلة  باب  الرشقية من  اجلنوبية 
وصحن اإلمام احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( من 
اجلهة الرشقية ملنطقة بني احلرمني، وصحن حبيب بن مظاهر 

)رضوان اهلل تعاىل عليه( من اجلهة الغربية«.
التوسعة تتم من خالل جلنتني  التي تشمل  وبني أن »اخلطة 
باإلضافة   ، املقدستني  والعباسية  احلسينية  للعتبتني  تابعتني 

اىل جلان تابعة للجهات املعنية يف احلكومة العراقية«.

السّيدة  مرقد  لشّباك  اخلشبّي  باهليكل  العمل  مراحُل  وصلْت 
زينب )عليها السالم(، الذي يتّم تصنيُعه يف قسم صناعة شبابيك 
األرضحة الرشيفة وأبواهبا املطّهرة التابع للعتبة العّباسية املقّدسة، 
إىل مراحل متقّدمة سبقت نسب األعامل التي ُخّطط هلا مسبقًا، مع 
بالشّباك، والتي  املعدنّية اخلاّصة  تواصل األعامل بصناعة األجزاء 
سيتّم تركيُبها قطعًة بعد أخرى فور االنتهاء من أّي جزٍء، وحسب 
التصاميم املخّصصة له والتي صودق عليها من ِقبل الّلجنة املرِشفة 
ناظم  السّيد  القسم  رئيُس  أّكده  ما  وبحسب  امل��رشوع،  هذا  عىل 
)عليها  زينب  السّيدة  مرقد  بشّباك  العمل  »أّن  مضيفا:  الغرايب، 
السالم( قد ُوضعت له خّطُة عمٍل تنفيذّية خاّصة تضمن سري مجيع 
األعامل بخطوٍط متوازية رغم دّقتها وتشّعب تفاصيلها الفّنية، ومن 
األعامل التي شهدت تقّدمًا ملحوظًا هي اهليكل اخلشبّي الذي ُيعّد 
من األعامل اهلاّمة إلنجاز هذا املرشوع، لكونه ُيعّد منطلقًا ونقطة 
رشوع لباقي األجزاء املعدنّية واخلشبّية، فهو احلاضنة األساس هلا«.
مواّد ذات جودة  التصميم وباستخدام  مضيفًا: »حسب خمرجات 
وكفاءة عالية، مع إضافاٍت ارتأينا أن نضيفها إليه تّم اختيار أفضل 

أنواع اخلشب )البورمي( .

مراحُل متقدّمة تصل إليها أعماُل 
السيّدة  الخشبيّ لشبّاك  الهيكل 

زينب )عليها السالم( 
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افتتاُح منظومة اإلضاءة يف أكرب مرشوع توسعة يف العتبة العلوية املقدسة 
املتمّثل بصحن السيدة فاطمة الزهراء )سالم اهلل عليها( ضمن التوسعة 
الغربية للمرقد العلوي املطهر، فيام تبلغ املساحة الكلية لصحن السيدة 
فاطمة الزهراء )عليها السالم( )61,000 م٢( ليّتسع ل� ٢00 ألف زائر، 
يضم املرشوع عدة أقسام رئيسة، تبدأ من قسم الزيارة والعبادة  )3٢000 
م٢( بأربعة طوابق )ما يعادل نصف مساحة مرشوع الصحن(، ومتحف 
أمري املؤمنني )عليه السالم( )3700 م٢( بستة طوابق، ومكتبة الروضة 
احليدرية املطهرة  )3700 م٢( بخمسة طوابق، ومضيف الزائرين رقم 
الزائرين رقم )٢(  بستة طوابق، ومضيف  بمساحة  )1800 م٢(   )1(
 )1( رقم  اإلداري  املجمع  وقسم  طوابق،  بستة  م٢(   4000( بمساحة 
املجمع اإلداري رقم )٢(  بستة طوابق، وقسم  بمساحة  )4000 م٢( 
بمساحة  )1800 م٢( بستة طوابق، وقسم املجاميع الصحية بمساحة 
بمساحة   )1( رقم  للسيارات  وموقف  طوابق،  بثالثة  م٢(   1000(
م٢(،   1500( بمساحة   )٢( رقم  للسيارات  وموقف  م٢(،   1800(
ونفق ملرور السيارات )طول 480 م( بطابقني، باإلضافة اىل الوحدات 

اخلدمية املختلفة التابعة للمرشوع.
يقسم  الذي  الوسطي  املحور  هو  للمرشوع  الرئييس  املحور  يعدُّ  فيام 
املرشوع اىل نصفني ومفتوح اىل السامء لظهور زاوية رؤيا قبة أمري املؤمنني 

)عليه السالم( تتخللها مناطق خمصصة لألشجار.
العابدين  زين  اإلمام  مقام  مقابل  للمرشوع  الرئيسة  البوابة  وتشخص 

)عليه السالم( وهو مشمول ضمن مرشوع التوسعة من اجلهة الغربية.

صحنُ السيدة الزهراء
 تشع منه االنوار

احلسينية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  املشاريع  قسم  أعلَن 
املدينة  م��رشوع  يف  متقدمة  مراحل  انجاز  عن  املقدسة 

الصناعية بمحافظة كربالء املقدسة.
املبارش  التنفيذ  فرقان االسدي( مسؤول  )املهندس  وقال 
يف القسم، إن »الكوادر اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية 
حمافظة  يف  الصناعية  املدينة  مرشوع  يف  بعملها  متواصلة 

كربالء«، مبينا انه »تم حتقيق نسب انجاز متقدمة«.
وأوضح االسدي أن »املرشوع يتضمن انشاء )5( معامل 
ومعمل  بالبناء،  يدخل  الذي  )البلوك(  بصناعة  خاصة 
)الكايش(، ومعمل )B.R.C( اخلاص بصناعة االسيجة 
اخلرسانات  مشبك  صناعة  إىل  باإلضافة  املعدنية، 
ومعمل  الثالجات،  وصناعة  جتميع  ومعمل  االسمنتية، 
صناعة االثاث، واالبواب اخلشبية«، مضيفا أن »املرشوع 
التقنيات  بأحدث  وجمهز  الرصينة  املواصفات  وفق  ينفذ 
واخلدمات التي ستجعله من املشاريع النوعية يف العراق«.
املدينة  هذه  جعل  إىل  تسعى  احلسينية  »العتبة  أن  وتابع 

خالل السنوات القادمة مدينة نموذجية وفريدة«.
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  أن  بالذكر  جدير 
سامحة  هلا  الرشعي  املتويل  توجيهات  ترمجة  خالل  ومن 
تقوم  الواقع  الكربالئي( عىل أرض  املهدي  )عبد  الشيخ 
االقتصاد  دعم  لغرض  املتاحة  اإلمكانات  كافة  بتوفري 
التي  واملؤمترات  والبحوث  بالدراسات  سواء  العراقي. 

تقيمها أو عن طريق إنشاء املشاريع االسرتاتيجية.

مراحُل انجاز متقدمة في 
المدينة الصناعية للعتبة 

الحسينية المقدسة

b
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرّفة في 
تاريخ العراق الحديث

األمر االول:
الساسة  تفهم  هو  االصالح  معركة  يف  النجاح  متطلبات  من  ان 
الشعب  مطالب  ألحقية  البالد  يف  االمور  مقاليد  بيدهم  الذين 
االجتامعية،  العدالة  وحتقيق  الفساد  ومكافحة  اخلدمات  بتوفري 
وقيامهم بخطوات اساسية حتقق الثقة واالطمئنان لدى املواطن 
بجد  ويسعون  هبا  ويؤمنون  املطالب  هذه  مع  يتجاوبون  بأهنم 

وصدق لتحقيقها..
فاملواطن جّرب وَخرِب وعودًا سابقة مل جيد منها عىل ارض الواقع 
ما يفي بحل املشاكل التي يعاين منها طويال، بل وجد اهنا اريد هبا 

جمرد هتدئة املشاعر وتسكني آالم املعاناة بصورة مؤقتة،
فالبد من ان يعمل املسؤولون يف هذه املرة بصورة خمتلفة عام مىض 
ويكسبوا ثقة املواطنني باهنم جاّدون يف االصالح وصادقون يف 

نواياهم مع الشعب.
وعىل الشعب الذي خيوض معركة االصالح – يف جنب معركته 
النجاح يف هذه املعركة  يتنبه اىل ان  املصريية مع االرهابيني- أن 
الوصول  يضمن  كي  آللياهتا  وصحيحًا  سلياًم  توظيفًا  يتطلب 
املنادون  املواطنون  حُيسن  ان  ذلك  ومن  املنشود،   اهل��دف  اىل 
اصالة  عن  تعرّب  بحيث  مطالبهم  عناوين  اختيار  باإلصالح 

تعطي  عناوين  اىل  بحرفها  يسمحوا  وال  املطالب  هذه  وحقانية 
للطعن  منها  واملترضرين  الشعبية  احلركة  للمرتبصني هبذه  املربر 

هبا والنيل من اصالتها الوطنية،
او متنح الفرصة لذوي االغراض اخلاصة باستغالهلا للوصول اىل 

اهدافهم.
الدينية  املرجعية  عليه  أكدت  ان  سبق  ما  اىل  هنا  االشارة  وجتدر 
العليا من ان منهجها هو بيان اخلطوط العامة للعملية االصالحية،

واما تفاصيل اخلطوات الرضورية لذلك فهي يف عهدة الواعني 
والتنفيذية  الترشيعية  الثالث  السلطات  يف  املسؤولني  من 
قرارات  القيام هبا ويّتخذوا  يوّفقوا يف  ان  تأمل  والقضائية،وهي 
مجيع  مصدر  هو  الذي  العراقي،  للشعب  مقنعة  تكون  جريئة 

السلطات.
األمر الثاين :

اتسعت يف اآلونة االخرية ظاهرة هجرة اعداد كبرية من الشباب 
العراقي اىل بلدان اخرى – حتى لوحظ اهنم يستعينون بمجاميع 

التهريب املنترشة يف بعض البالد املجاورة،
حوادث  وقعت  وقد  الغرض،  هلذا  كبرية  خماطر  ويتحملون 

مؤسفة أدت اىل وفاة اعداد منهم.

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 12/ذو القعدة/1436هـ 
املوافق 2015/8/28م :

اعداد:حيدر عدنان
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )505( 

اخلمي�س 18/ ذو القعدة /1436هـ 

املوافق 2015/9/3م

وهذه الظاهرة تبعث عىل القلق البالغ وهتدد بإفراغ البلد من كثري 
الشابة واملثقفة واالكاديمية، وقد ساعد عىل توسعها  من طاقاته 
املعيشية  بتحسن اوضاعهم  أمل  الشباب ألدنى  فقدان مزيد من 
واالجتامعية واالقتصادية يف املستقبل القريب واحساسهم بعدم 
تريض  بصورة  العلمية  طاقاهتم  لتوظيف  حقيقية  فرصة  وجود 

طموحاهتم.
خماطر  حجم  يدركوا  ان  باملسؤولني  هنيب  الذي  الوقت  يف  واننا 
عىل  جادة  بصورة  ويعملوا  البلد  عىل  وتداعياهتا  الظاهرة  هذه 
اصالح االوضاع والبدء بخطة تنموية شاملة يف خمتلف املجاالت 
تنشيط  يف  ويسعوا  واخلدمية  والزراعية  والصناعية  االقتصادية 

عن  العاطلني  الشباب  من  عدد  اكرب  لتوظيف  اخلاص  القطاع 
من  املحبطني  الشباب  من  واحبتنا  بأبنائنا  هنيب  فإننا  العمل، 
االوضاع الراهنة ان يعيدوا النظر يف خياراهتم  ويفكروا ببلدهم 
اىل  ولينظروا  والتحمل  الصرب  من  بمزيد  ويتحلوا  وشعبهم 
العشائر  وابناء  واملتطوعني  املسلحة  القوات  رجال  من  نظرائهم 
يف  االرهابيني  ويقارعوا  أكفهم  عىل  ارواحهم  وضعوا  الذين 
عن  دفاعًا  الضحايا  تلو  الضحايا  ويقدموا  اجلبهات  خمتلف 
ان  ينبغي  الذين  امليامني  هؤالء  واملقدسات،  والِعرض  االرض 
عىل  والصرب  الصعاب  حتمل  يف  العراقيني  جلميع  القدوة  يكونوا 

املكاره يف سبيل عزة الوطن وكرامة الشعب.

حسن المواطنون المنادون باإلصالح اختيار عناوين مطالبهم 
ُ
ان ي

بحيث تعّبر عن اصالة وحقانية هذه المطالب وال يسمحوا بحرفها 

الى عناوين تعطي المبرر للمتربصين بهذه الحركة الشعبية 

والمتضررين منها للطعن بها والنيل من اصالتها الوطنية



رضب  مع  ثورية  أناشيد  إىل  االستامع  جيوز  هل   : السؤال 
البيانو والعود والطبل مثاًل ؟

ملجالس  مناسبة  منها  املنبعثة  املوسيقى  كانت  إذا   : اجلواب 
اللهو واللعب، مل جيز االستامع إليها .

السؤال : انا مدرس موسيقى فهل جيوز ان اعمل هبذه املهنة؟
للموسيقى  يشتمل عىل ممارسة عملية  مل  ان  : جيوز  اجلواب 
االستخدام  كان  واذا  واللعب،  اللهو  جمالس  تناسب  التي 

العميل بكيفية تناسب تلك املجالس فال جيوز .

السؤال : ماحكم االستامع إىل املدائح التي تكون بطور بعض 
متامًا؟  واألداء  األسلوب  نفس  ت��ؤدى  بأهنا  األغاين؟علاًم 

واالختالف بينهام يف الكلامت فقط ؟
اللهو  جمالس  يف  متداول  بطور  األداء  كان  إذا   : اجل��واب 

واللعب فالجيوز عىل األحوط وجوبًا .

السؤال : هل استخدام الطبل حرام يف مجيع املجاالت؟ واذا 
او  االسالمية  االناشيد  بعض  إىل  نستمع  فاننا  حرامًا  كان 
بعض املوسيقى الكالسيكية التي حتتوي الرضب عىل الطبل 

فهل جيوز االستامع اليها ام ال ؟
واملراسم  العزاء  مواكب  يف  الطبل  عىل  الرضب   : اجلواب 
الصوت  اىل  االستامع  ان  كام  به  الباس  ونحوها  العسكرية 
املنبعث عنه جائز اال ما كان مناسبًا ملجالس اللهو واللعب .

السؤال : هل جيوز االستامع او التغني بذكر اهل البيت ولكن 
باستعامل االت الطرب سواء يف االعراس او غريها ؟

اجلواب : الغناء حرام ومثله قراءة مدائح اهل البيت )عليهم 
السالم( باالحلان الغنائية وحيرم يف املوسيقى ما يكون مناسبا 

ملجالس اللهو واللعب .

ة واالغاين املحرمة ،  السؤال : يكثر السؤال عن األغاين املحللَّ
فهل نستطيع أن نقول بأّن األغاين املحرمة هي تلك التي تثري 
الغرائز اجلنسية الشهوانية ، وتدعو اىل االبتذال وامليوعة، أما 
بالنفوس  الغرائز اهلابطة ، والتي تسمو  التي ال تثري  األغاين 
تتغنى  التي  الدينية  كاألغاين   ، رفيع  مستوى  اىل  واألفكار 
االئمة  بمدح  أو   ) واله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  النبي  بسرية 
األغاين واألناشيد احلامسية وفهي  تلك  أو  السالم(  )عليهم 

ة ؟ أرضاهبا أغاٍن حمللَّ

اجلواب : الغناء حرام كله ، وهو عىل املختار : الكالم اللهوي 
 ، واللعب  اللهو  أهل  عند  املتعارفة  باألحلان  به  يؤتى  الذي 
املباركة  واألدعية  الكريم  القرَان  قراءة  احلرمة  به يف  ويلحق 
وأما  األحل��ان.  هبذه   ) السالم  )عليهم  البيت  أهل  ومدائح 
كاألناشيد   - اللهوي  غري  الكالم  من  ذلك  سوى  ما  قراءة 
احلامسية - باألحلان الغنائية ، فحرمتها تبتني عىل االحتياط 
اللزومي . وأما اللحن الذي ال ينطبق عليه التعريف املذكور 

فليس حمرمًا بذاته .
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َمْن صىّل إىل جهٍة اعتقد أهّنا القبلة ُثمَّ تبنّي اخلطأ فإن 
كان منحرفًا إىل ما بني اليمني والشامل صّحت صالته، 
وإذا التفت يف األثناء مىض ما سبق واستقبل يف الباقي 
املتيّقن  الوقت وعدمه وال بني  بقاء  من غري فرق بني 
والظاّن والنايس والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل 
باحلكم ومل  يكن معذورًا يف جهله، فاألحوط وجوبًا 

اإلعادة يف الوقت والقضاء يف خارجه.
أعاد  والشامل  اليمني  بني  عاّم  انحرافه  جتاوز  إذا  وأّما 
التفت  إذا  وأّم��ا  الصالة،  بعد  التفت  إذا  الوقت  يف 
من  ركعة  أدرك  قطعها  لو  بحيث  كان  فإن  األثناء  يف 
وإاّل  واالستئناف  القطع  وجب  األق��لّ  عىل  الوقت 
إذا  القضاء  الباقي، وال جيب  أتّم صالته واستقبل يف 
التفت خارج الوقت إاّل يف اجلاهل باحلكم فإّنه جيب 

عليه القضاء إذا مل يكن معذورًا يف جهله.
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القبلة
الكثري  عنهم  انقطعت  االمامة  رفضوا  ملا  املخالفون 
الرشعية فصار كل يشء  والعلوم  االهلية  املعارف  من 
جيهلونه يسمونه بدعة باعتبار عدم وروده عندهم لكن 
متسكنا  ملّا  السالم  عليهم  البيت  اهل  مذهب  يف  نحن 
للرشيعة  احلافظني  السالم  عليهم  املعصومني  باألئمة 
صار االمر عندنا واضحا فقد ورد عنهم عليهم السالم 
واحلسنة  باملضاعف  اجلمعة  يوم  يف  العمل  وصف 
مضاعفة وهذا معنى الربكة بل قد ورد الترصيح بانه 
والتي  عندنا  وردت  التي  الروايات  ومن  مبارك  يوم 
يف  وال��ربك��ة  اخل��ري  كتاب  يف  ذك��ر  ما  اجلمعة  تصف 

الكتاب والُسنة للريشهري ص )٢69( حيث قال:
عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: اجُلُمَعُة َكّفاَرٌة مِلا 
أّيام؛ وعنه  َثالَثِة  َقبَلها وِزياَدُة  الَّتي  اجُلُمَعِة  َبيَنها وَبنَي 
َيوَم  َعىَلَّ  الِة  الصَّ ِمَن  أكثِروا  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىل 
)صىل  وعنه  اأَلعامُل  فيِه  ُتضاَعُف  َيوٌم  ُه  َفإِنَّ اجُلُمَعِة؛ 
ُيضاِعُف  اأَلّياِم؛  ُد  َسيِّ اجُلُمَعِة  َيوَم  إنَّ  وآله(:  اهلل عليه 
فيِه  وَيرَفُع  يِّئاِت،  السَّ فيِه  وَيمحو  احَلَسناِت،  فيِه  اهلُل 

َرجاِت.  الدَّ
َل اهلُل اجُلُمَعَة  وعن اإلمام الصادق )عليه السالم(: َفضَّ
ُن َيوَم  َعىل َغرِيها ِمَن اأَلّياِم، وإنَّ اجِلناَن َلُتَزخَرُف وُتَزيَّ
َقدِر  ِة َعىل  اجَلنَّ إىَل  َتَتساَبقوَن  أتاها، وإنَُّكم  مِلَن  اجُلُمَعِة 
لُِصعوِد  َلُتَفتَُّح  امِء  السَّ أبواَب  اجُلُمَعِة، وإنَّ  إىَل  َسبِقُكم 
ُجِل ُيريُد أن  أعامِل الِعباِد. وعنه )عليه السالم( - يِف الرَّ
وِم وَنحِو هذا:  َدَقِة َوالصَّ َيعَمَل َشيئًا ِمَن اخَلرِي ِمثَل الصَّ
ُيسَتَحبُّ أن َيكوَن ذلَِك َيوَم اجُلُمَعِة ؛ َفإِنَّ الَعَمَل َيوَم 

اجُلُمَعِة ُيضاَعُف. 
وعن اإلمام زين العابدين )عليه السالم(- ِمن ُدعائِِه 
ُمباَرٌك  َيوٌم  هذا  الّلُهمَّ  اجُلُمَعِة:  وَيوَم  اأَلضحى  َيوَم 
أرِضَك،  أقطاِر  يف  جُمَتِمعوَن  فيِه  َوامُلسِلموَن  َميموٌن، 
َوالّراِهُب،  َوالّراِغُب  َوالّطالُِب  ِمنُهم  الّسائُِل  َيشَهُد 

وأنَت الّناِظُر يف َحوائِِجِهم.

ق��وُل جمع��ة مباركة 
هل هو بدعه؟  

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إّن من أعظم الواجبات الدينّية األمر باملعروف والنهي 
ٌة َيْدُعوَن إىَِل  عن املنكر، قال اهلل تعاىل: ﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
رْيِ َوَيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُأوٰلئَِك ُهُم  اخْلَ

امْلُْفِلُحوَن﴾.
)كيف  قال:  أّنه  وآله(  عليه  اهلل  )صىّل  النبّي  عن  روي 
ومل  تأمروا  شبابكم،  وفسق  نساؤكم،  فسدت  إذا  بكم 
له: ويكون ذلك  ( فقيل  املنكر  باملعروف ومل  تنهوا عن 
يا رسول اهلل؟ قال )صىّل اهلل عليه وآله(: )نعم( فقال: 
املعروف؟(  عن  وهنيتم  باملنكر،  أمرتم  إذا  بكم  كيف   (
فقيل له: يا رسول اهلل ويكون ذلك؟ فقال: )نعم، ورّش 
واملنكر  منكرًا  املعروف  رأيتم  إذا  بكم  كيف  ذلك  من 

معروفًا؟(.

َ
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الش���يخ الكربالئ���ي يطل���ع ميداني���ا على 
تصاميمه وبنائه ومراحل انجازه

 علمي طبي للعتبة الحسينية المقدسة يصل لنسب إنجاز جديدة
ٌ

مشروع

قا�شم عبد الهادي – ت�شوير: ح�شنني ال�شر�شاحي
قامَ المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي بجولة تفقدية 

الى مشاريع العتبة الحسينية المختلفة لالطالع على اخر المستجدات فيها من نسب انجاز وتصاميم 
البناء وغيرها من االمور الفنية االخرى، ومن بين تلك المشاريع التي زارها الشيخ الكربالئي هو المشروع 

العلمي الطبي الذي يقع في منطقة حي التعليب جنوب محافظة كربالء بالقرب من جامعة كربالء 
)البناية القديمة( والذي يؤمل له االنجاز خالل االيام القليلة القادمة، وفيما يشرف قسم المشاريع 

الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة على المشروع الذي  تنفذه شركة مجموعة كربالء العالمية.

تصاميم حديثة
مدير  ع��امد(  جعفر  )املهندس  ب��نيّ  عنه  املزيد  وملعرفة 
حمافظة  يف  الطبي  العلمي  امل��رشوع  »ان  قائال:  امل��رشوع 
ومن  اضافية  مرفقات  عدة  عىل  حيتوي  املقدسة  كربالء 
بينها مطعم وجامع وبنايات اخرى فضال عن املساحات 
 ٢8000 هي  املرشوع  لبناء  الكلية  املساحة  وان  اخلرض، 
وراعينا  العاملية  التصاميم  احدث  مربع مصممة عىل  مرت 
املواد  فان  العمل ودقته، وكذلك  يف ذلك جودة ورسعة 

املستخدمة يف البناء هي من درجة اوىل«.
نسب انجاز خمتلفة

ان نسب انجاز املرشوع متفاوتة حسب االولوية، فهناك 
بنايات وصلت نسبة االنجاز فيها حوايل 70%، اما اجلامع 
انجاز  نسبة  وصلت  فيام   ،%35 بلغت  انجازه  نسبة  فان 
انجازها  نسب  فان  التحتية  البنى  واعامل   ،%٢5 املطعم 
تقارب ال� ٢5%، والعمل مستمر يوميا بمعدل 1٢ ساعة 

لليوم الواحد وبوترية متصاعدة.
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مركز الشلل الدماغي
قسم  عن  عدنان(  عيل  املعامري  )املهندس  اخرى  جهة  من 
هو  الطبي  العلمي  املرشوع  »ان  قائال:  اهلندسية  املشاريع 
له  التابعة  امللحقات  اىل  اضافة  بنايات  ثالث  عن  عبارة 
العمل  وان  ذلك،  وغري  املركزية  واملكتبة  واجلامع  كاملطعم 
يف املرشوع مر بعدة مراحل خمتلفة وان انجاز املرحلة االوىل 
منه وصلت اىل نسب متقدمة من االنجاز عىل ان يتم اهناء 
العمل بشكل عام خالل االيام القادمة، والعمل فيه الوقت 
احلارض جار عىل اهناء الواجهة الرئيسة من املرشوع وايضًا 
مراحل االهناء الداخلية، واملرشوع حيتوي عىل مركز خاص 
االول  الطابق  مرحلة  يف  مستمر  والعمل  الدماغي  بالشلل 

منه«.
بناية بستة طوابق

وان البناية الرئيسة من املرشوع تتكون من ستة طوابق )طابق 
االرض  مساحة  وان  طوابق(،  مخسة  اىل  باإلضافة  اريض 
مربع،  مرت   6000 ال�  تفوق  فقط  الرئيسة  بالبناية  اخلاصة 
واالستخدام،  القياسات  خمتلفة  قاعات  يتضمن  البناء  وان 
فضال عن قاعة كبرية مميزة، وكذلك هناك خاص يضم مجيع 
التي سيستفيد منها املرشوع بصورة عامة ومنها  املختربات 

خمتربات )الترشيح، الفسلجة، وخمتربات اضافية اخرى(.

مراكز بحثية وعيادات طبية
وان مساحة املرشوع تقدر ب� ٢8 دونام مقسمة عىل البنايات 
)مراكز  هي  والتي  امللحقة  والبنايات  للمرشوع  املختلفة 
مركزيا  مطعام  وتتضمن  عالجي  تأهيل  مراكز  بحثية، 
مركز  وكذلك  مركزية،  وقاعة  مركزية  ومكتبة  وجامعا 
الشلل الدماغي، وثالثة مراكز بحثية، وايضا مراكز عيادات 
حدائق  عىل  حيتوي  عام  بشكل  وامل��رشوع  وغريها(،  طبية 
عىل  مفتوحة  فضاءات  نخلق  ان  وحاولنا  خرض،  ومناطق 
وتوفري  وقوف  ساحات  وتوفري  االبنية  اكتظاظ  من  الرغم 

حركة انسيابية جيدة.
استلهام الرتاث يف التصاميم

ومن خالل التصميم حاولنا ان نراعي الرتاث العراقي عامة 
التفاصيل  اخذنا  الكربالئي بشكل خاص، حيث  والرتاث 
يف الواجهة من تصاميم اول كلية طب موجودة يف العراق 
التصاميم  تلك  وادخال  بغداد(  جامعة   � طب  )كلية  وهي 
باألساليب احلديثة، واستخدمنا مادة املرمر يف بناء الواجهة 
وبعض التفاصيل استخدمنا فيها الصبغ، وان الرشكة املنفذة 
للمرشوع رشكة جمموعة كربالء العاملية، وان الرشكة املنفذة 
املرشفة   اجلهة  اما  العاملية،  للمرشوع رشكة جمموعة كربالء 
عليه فهو قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة.
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طا
ع

ال
عمل كبير ودؤوب لمساعدة المرضى 

والمصابين بفيروس كورونا 
تقرير: عبد اهلل الن�شراوي – ت�شوير: احمد القري�شي

تقوم العتبة الحسينية المقدسة في كافة فروعها بدعم واسناد وعالج المرضى في كل الحاالت 
الطارئة وخاصة خالل تفشي جائحة كورونا، حيث قامت بالدور الكبير في مختلف اقسامها والشعب 
التابعة لها ومن ضمنها شعبة )الخدمات الطبية( التي ساهمت بتوفير ادوية ومساعدات كثيرة إما 

عن طريقها او عن طريق مستشفى السفير التابعة للعتبة المقدسة, أما شعبة الخدمات الطبية 
فتعنى بمتابعة امور المرضى وصرف العالج لهم من كافة الجوانب, وبإيعاز من سماحة المتولي 

الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة لمساعدة المرضى وبالخصوص الفقراء والمحتاجين.

شعبة الشؤون الطبية في العتبة الحسينية المقدسة...
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احلاج عبا�س ال�شوك

عباس  )احلاج  حتدث  الشعبة  خدمات  عن  اكثر  وللحديث 
الشوك( مسؤوهلا ملجلة )االحرار( قائال: »بتوجيه من سامحة 
تقديم خمتلف  العمل عىل  تم  الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد 
والفقرية،  املتعففة  للعوائل  والعالجية  الطبية  اخلدمات 
وإرساهلا  اجلراحية  العمليات  بعض  ختفيض  خ��الل  من 
بعض  أو  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  املستشفيات  إىل 

املستشفيات احلكومية«.
بإجراء  تربعوا  األط��ب��اء  من  ع��ددا  »أن  الشوك  واض��اف 
الفحوصات الطبية الكاملة هلؤالء املرىض، وإن هناك بعض 
احلاالت املستعصية يتم أخذ املوافقات اخلاصة هبم وإرساهلا 
اما  املجتمع  الينا رشائح كثرية من  تأيت  البالد، حيث  خارج 
بأرساهلم اىل املستشفيات التخصصية التابعة للعتبة احلسينية 
)عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  ضمنها  من  املقدسة 
منهم  االك��رب  والقسم  ختفيض  هلم  جي��رى  حيث  ال��س��الم(  
جمانا وكذلك مستشفى السيدة زينب عليها السالم يصل اىل 

)30%( ومستشفى السفري جمانًا«.
إنشاء صيدلية  تم  فقد  االدوية  ناحية  من  »اما  الشوك  وتابع 
داخلية واغلب االدوية املوجودة نقوم برشائها والبعض منها 
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تأيت جمانا بشكل تربعات, اال ان شعبة اخلدمات الطبية مستمرة 
بتقديم اخلدمات الطبية والعالجية للعوائل املتعففة وخاصة يف 
ظل تفيش جائحة كورونا, وهذا العمل يسدُّ هلم قسام كبريا  من 
حاجة املواطنني باإلضافة اىل ان العالج غري املتوفر لدينا نقوم 
برشائه من الصيدليات اخلارجية ونقدمه للمريض بالرغم من 
الوضع احلايل الذي نمر به يف فرتة كورونا والضائقة املالية التي 

متر هبا العتبة املقدسة«. 
املستشفيات  إىل  املرىض  من  الكثري  إرسال  تم  الشوك«  وأكد 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة أو احلكومية أو دفع مساعدات 
العالج  فواتري  يتم جلب  أن  بعد  للمرىض،  العالجات  لرشاء 

أو رصف األدوية بالتعاون مع الصيدلية التابعة لقسم الشؤون 
الطبية«.

يف  واملتابعة  الطبية  اخلدمات  شعبة  نشاطات  أبرز  من  وكان 
السابق عالج )1٢96( حالة مرضية عىل  العام  الفرتة خالل 
دينار  مليون   )95.630.500( مبلغ  »رصف  التايل:  النحو 
للمرىض  كمساعدات  دوالر   )14.٢00( اىل  باإلضافة 
مبلغ  الرضورية هلم, كذلك رصف  العمليات  تتضمن  الفقراء 
)10.561.500( كمساعدات من قبل شعبة الشؤون نفسها, 
بام يف ذلك ارسال )7٢٢( حالة اىل مركز السيدة زينب الكربى 
)عليها السالم( اجلراحي للعيون, وايضا )9( حالة مرضية اىل 

عباس الشوك: مجموع التخفيضات المالية للعمليات التي اجريت 

في مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( خالل احد 

عشر شهرا من سنة )2020م( بلغت )1.340.344.500(
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مستشفى ابن النفيس و)6( حاالت مرضية اىل مستشفى ابن 
اهليثم, و)191( حالة مرضية اىل مستشفى احلسني التعليمي, 
و )63( حالة مرضية اىل مستشفى النسائية والتوليد, و)17( 
حالة مرضية مركز بصري فوق التخصيص للعيون, و)٢64( 
الصحية  واملراكز  االخصائيني  االطباء  اىل  متفرقة  حالة 
ال��وارث  مركز  اىل  ح��االت  و)٢(  شعبتنا,  مع  بالتنسيق 
االدوية  متنوعة من  الصناعية و)٢٢60( وصفة  لألطراف 
االمحر  اهلالل  اىل  مرضية  حاالت  و)7(  الشعبة  يف  املتوفرة 
ايران االسالمية  اىل مجهورية  متفرقة  االيراين و)1٢( حالة 
منها مركز جواد االئمة ومستشفى شرياز و)3( مرىض اىل 

مستشفى الواسطي«. 
التي  للعمليات  املالية  التخفيضات  جمموع  »ان  مبينًا 
السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  يف  اجريت 
بلغت  )٢0٢0م(  س��ن��ة  م��ن  ش��ه��را  ع��رش  اح���د  خ���الل 
)1.340.344.500( بحسب احصائية شعبة اخلدمات 

الطبية واملتابعة«.
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يمثل التراث جزءًا مهمًا من أي عمل إبداعي وركنًا أساسيًا من مرتكزات الفقيه والفيلسوف والكاتب والشاعر والمؤلف 
والمفكر والفنان كما يشكل عنصرًا مهمًا من منظومته وثوابته الفكرية والعلمية واالبداعية, فهو عندما يصل إلى 

المستوى المطلوب من هضمه للتراث وتمكنه منه يكون على جانب كبير من الوعي إلدراك الحقيقة التاريخية والشعور 
بها وامتالكها، ومركز احياء التراث التابع للعتبة الحسينية المقدسة انطلق من هذا االثر العلمي والتراثي والثقافي 
والديني حيث يعمل على بحث وتوثيق وطباعة المجالت والكتب الخاصة بعلماء كربالء التاريخيين وتثمين جهودهم 

الفكرية واالثارية وتشخيص كافة التفاصيل التي ساهمت في بروز المجالت الكربالئية القديمة من خالل إحيائها 
وتجديدها بشكل يتناسب مع القارئ والمتابع لهذه الكتب وتقديمها للمختصين وطلبة الجامعات العلمية .

تقرير : عبا�س ال�شالمي - ت�شوير: احمد القري�شي

ن جهود علماء كربالء التاريخيين
ّ

يثم

مركز احياء التراث الثقافي والديني في العتبة الحسينية 
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»فكرة التأسيس«
مسؤول  عباس(  احسان  )السيد  حتدث  السياق  هذا  ويف 
احلسينية  العتبة  يف  الديني  و  الثقايف  الرتاث  احياء  مركز 
هذا  تأسس   : قائاًل  املركز  هذا  انشاء  فكرة  عن  املقدسة 
لدينا  فكرة  تكونت  حيث   ٢014 ع��ام  أواخ��ر   املركز 
عندما كنت مسؤول عن التزويد يف مكتبة العتبة احلسينية 
لدى  هبا  يتربعون  التي  الكتب  عن  البحث  اثناء  املقدسة 
عىل  عثرت  حيث  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  مكتبة 
بعض املجالت الكربالئية القديمة وبعض الكتب املندثرة 
بتأسيس شعبة خاصة  عند هذا االساس تم تكوين فكرة 
اخلطة  هذه  عرض  تم  لذلك  كربالء  مدينة  تراث  باعادة  
عىل سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي 

املوافقة  العام فحصلت  والسيد االمني  الرسمي  والراعي 
الكربالئية  املجالت  عن  والبحث  بالعمل  املبارشة  وتم 

القديمة.
أول جملة كربالئية تم العثور عليها

اكد  املركز  عليها  عثر  التي  القديمة  املجالت  اهم  عن 
عباس، قائاًل: »أول جملة عثر عليها مركزنا كانت هي جملة 
) اجود املسائل الدينية( هذه املجلة اصدرت عام 1954 
الشهرستاين طبيعة  السيد رضا  حيث كان رئيس حتريرها 
اجتامعي  ثقايف  ديني  طرح  عن  عبارة  كانت  املجلة  هذه 
عىل  تطرح  اسئلة  تتضمن  فقرات   ضمن  شهريًا  تصدر 
جلنة علمية خمتصة باألمور الدينية فيتم اجلواب عن طريق 
البعث  هذه املجلة واستمرت ملدة )14( سنة وبعد عودة 
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مجيع  عىل  وعثرنا  الصدور  عن  توقفت  اللعني  الصدامي 
اعداداها وأعدنا طباعتها بأربعة عرش جملد«.

ثاين املجالت الكربالئية
جملة  ثاين  عىل  العثور  تم  القديم  ال��رتاث  عن  بحثنا  خالل   
باسم )رسالة الرشق( للسيد صدرالدين الشهرستاين )رمحُه 
اهلل( حيث تضمنت هذه املجلة املواضيع الدينية واالجتامعية 
كل  ومجعنا  توقفت  ثم  اع��داد   )10( منها  صدر  والثقافية 
الكربالئية  املجالت  بجمع  عملنا  استمر  وهكذا  اعدادها 
 )11( عددها  والبالغ  املجالت  مجيع  اكملنا  حيث  الرتاثية 

جملة كربالئية تراثية. 
تثمني جهود علامء كربالء

حيث  املركز  خطة  ضمن  اهدافنا  احد  هو  االفكار  جتديد 
سكنوا  الذين  للعلامء  احصائية  بعمل  فكرة  لدينا  تبلورت 
حيث  املقدسة  كربالء  مدينة  حوزة  من  واستفادوا  ودفنوا 
بلغت هذه االحصائية )٢1٢3( عاملا بفضل جهود االخوان 
يف املركز استطعنا بان نصدر اجلزء االول من تراجم هؤالء 
كربالء(  مدينة  اعيان  من  )النبالء  اسمُه  بكتاب  العلامء 

يتضمن هذا الكتاب ترمجة فقط حريف )أ� ب( والبالغ عددهم 
علامء  ختص  خمطوطات  عىل  عثرنا  ذلك  بعد  ترمجة   )167(
الشخصيات  اىل طباعة كتب ختص بعض  بإالضافة  كربالء 
للسيد عبد اجلواد  الكربالئية حيث عثرنا عىل )11( عنوانا 
الكليدار احد شخصيات كربالء املتوىف سنة 1959 فطبعنا 

)4( عناوين منه وهي: 
 )تاريخ كربالء وعمراهنا � جغرافية كربالء القديمة وبقاعها 
� سيد الشهداء احلسني بن عيل � امية يف اجلاهلية واالسالم(، 
وبقية العناوين السبعة ستصدر قريبًا  بعد ذك واثناء البحث 
وهي  املقرم  الرزاق  عبد  السيد  ختص  خمطوطات  عىل  عثرنا 
خمطوطات نادرة وألول مرة العتبة احلسينية تنفرد بطباعتها.

أول املؤمترات التي عقدها املركز
مؤمتر   ٢015 عام  ذلك  كان  مركزنا  عقدُه  مؤمتر  اول  ان 
حيث  املستقبلية  والتوجهات  الواقع  الكربالئي  ال��رتاث 
العراق  خارج  من  شخصيات  الدويل  املؤمتر  هبذا  شاركت 
السيد  اثار  اخر عىل هامش طبع  دوليا  مؤمترا  اقمنا  وبعدها 
عنوان:  حيمل  املايض  العام  يف  مؤمترًا  عقدنا  حيث  املقرم 
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حيث  العلمية(  ومنهاجه  اثاره  املقرم  الرزاق  عبد  )السيد 
العلمية  البحوث  كانت مشاركة واسعة تضمنت عددًا من 
بحثًا من  وبلغت )86(  املؤمتر  املشاركني يف  لدى  والرتاثية 

داخل وخارج العراق.
نشاطات املركز اثناء جائحة كورونا

مركزنا مل يكن مكتوف اليد خالل فرتة جائحة كورنا بل قمنا 
بندوات الكرتونية عرب منصة زوم حيث عقدنا )14( ندوة 
الكرتونية تابعة ملركز الرتاث الثقايف والديني بعد ذلك كان 
السالم(  )عليه  العسكري  احلسن  االمام  لدينا مؤمتر خيص 
البحوث )39(  بلغ عدد  بابل حيث  وبالتعاون مع جامعة 
بحثًا من قبل املشاركني من داخل وخارج العراق الكرتونيًا 
حيث )4( من خارجه و)35( من داخلِه كام بلغت احصائية 
حتقيقات وطباعة املوسوعات اىل )34( عنوانًا ولدينا مؤمتر 
يف شهر اذار سيعقد بالتعاون مع اجلامعة املستنرصية ولدينا 

ندوات مع بقية اجلامعات العراقية االخرى. 
اهم انجاز حققه املركز

السنوات  خالل  حتققت  التي  االنجازات  من  الكثري  لدينا 

السيد  اعامل  طباعة  هو  انجاز  اهم  ولكن  املاضية  اخلمس 
عبد الرزاق املقرم هو انجاز بحد ذاته يضاف اىل نشاطات 
وانجازات مركزنا اضافة اىل  آثار  السيد ابراهيم القزويني 
كتاب  طبعنا  حيث  والدالئل  الضوابط  بصاحب  املعروف 
ضوابط االصول ونتائج االفكار ونعمل عىل حتقيق دالئل 
وسوف  جملدًا   )30( اىل  تصل  ان  املتوقع  من  التي  احكام 

نقيم هلا مؤمترا عند اكاملنا من عملية الطبع.
املركز واجلامعات العراقية والدولية

مع  التعاون  اب��واب  فتح  مركزنا  تأسيس  ي��وم  أول  منذ 
اجلامعات العراقية وأسسنا عالقة تعاونية ذات فائدة علمية 
مشرتكة بيننا وبينهم حيث لدينا الكثري من مذكرات التعاون 
مع اجلامعات ونعمل عىل توسيعها مع اجلميع مثل جامعة 
وجامعة  واسط  و  وميسان  والكوفة  كربالء  وجامعة  بابل 
لدينا  وكذلك  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  ال��وارث 
جامعة  مثل  اخلارجية  اجلامعات  مع  تعاون  برتوكوالت 
ترشين السورية وجامعة قم االيرانية واجلامعة املفتوحة يف 

البحرين خالل الفرتة املقبلة.



مكتبة العتبة الحسينية... من أكبر المكتبات 

العراقية ب� )123 الف( مصدر ورقي وأكثر من 

ثالثة ماليين رقمي

تقع المكتبة العامة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في مدخل الحرم الشريف من جهة باب 
القبلة وتبلغ مساحتها اكثر من )500( متر مربع، وتعد من المكتبات الكبيرة والمهمة في 
العراق حيث يعود تاريخ خزانة المشهد الحسيني الشريف الى ما قبل سنة 1131ه� / 1718م 

والتي كانت تحتوي على المخطوطات النادرة والتحف والذخائر المهداة من قبل الملوك واالمراء 
واالعيان، اال ان هذه الخزانة تعرضت الى عدة هجمات وحشية وسرقات ومصائب كثيرة منها 
الغارة االجرامية الوهابية عام 1216ه� / 1802م ومن خاللها تم فيه حرق الكثير من الكتب 

والمخطوطات ونهب النفائس والذخائر الثمينة.
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ويف سنة 1975م مجعت املخطوطات النادرة املتبقية واضيفت 
واآلداب  العلوم  ان��واع  خمتلف  يف  الكتب  من  جمموعة  اليها 
والتي يبلغ عددها قرابة مخسة عرش الف كتاب ليتم انشاء مبنى 
خاص باسم مكتبة الروضة احلسينية املقدسة يف اجلهة الغربية 
من الصحن احلسيني الرشيف بالقرب من باب الزينبية والتي 
يف  القبلة  باب  مدخل  عند  اليمنى  اجلهة  اىل  بعد  فيام  نقلها  تم 
موقعها احلايل، اال اهنا تعرضت اىل نكبة اخرى من قبل ازالم 
النظام البعثي املقبور يف عام 1411ه� / 1991م حيث رسقت 
قاعات  كثرية كام اصبحت  نادرة  واحرقت كتب وخمطوطات 
املكتبة بعد ذلك عبارة عن مكان مظلم الحتجاز زوار االمام 

احلسني )عليه السالم( وتعذيبهم.
وبعد سقوط النظام البعثي املقبور بادرت ادارة العتبة احلسينية 
 / 14٢6ه���  عام  اوائ��ل  ويف  املكتبة  هذه  افتتاح  اىل  املقدسة 
٢005م تم االنتهاء من تأهيلها وبدعم من املرجعية العليا يف 
النجف االرشف بام يتناسب مع احتياجات املطالعني والباحثني 
برفدها بآالف املصادر واملراجع العلمية واالكاديمية يف خمتلف 
العلوم االسالمية واالنسانية والتطبيقية، وقد زودت باألجهزة 
االلية احلديثة من حاسبات متطورة واجهزة تصوير واستنساخ 
فنية  ووح��دات  شعب  استحداث  مع  متقدمة  برجمة  وانظمة 

الفكرية واملعرفية  ختصصية لتؤدي دورها يف تقديم اخلدمات 
املعريف  الوعي  عىل  اجيابا  ينعكس  بام  العلم  وطلبة  للباحثني 

والثقايف العام للمجتمع.
بناء النفس وتطور املجتمع

وحتدث )عالء حسني نارص( مسؤول الوحدة االدارية بمكتبة 
قائال:  الفكرية  الشؤون  لقسم  التابعة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
القراءة تبني الكثري من املجتمعات سواء كانت االسالمية  ان 
تبني  ان  املجتمعات  تلك  ارادت  واذا  االسالمية،  غري  او 
وتطور نفسها واكاديميتها بالشكل الصحيح عليها ان ترتاد اىل 
العلوم،  انواع  شتى  يف  وكتب  مصادر  من  حتتويه  ملا  املكتبات 
عىل  اعتادت  كام  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  احلال  وبطبيعة 
وخصصت  وّفرت  فإهنا  للزائرين  املختلفة  اخلدمات  تقديم 
للحصول  املكتبات  يرتادون  وملن  الباحثني  لألخوة  مكانا 
احلسينية  العتبة  مكتبة  خالل  من  حيتاجوهنا  التي  املصادر  عىل 
او  املقدسة وال تقترص فقط عىل من يدرسون علوما اسالمية 
حوزوية بل اهنا تالئم مجيع رشائح املجتمع وحتى من املذاهب 

والقوميات واالفكار االخرى.
التصفح عرب املوقع االلكرتوين

لدينا  والباحثني  املطالعني  قبل  من  البحث  عملية  ولتسهيل 
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ناصر: مضمون المكتبة يتالءم مع الجميع 

السيما المذاهب والقوميات االخرى

اىل  الدخول  الباحث  يستطيع من خالله  االنرتنت  موقع عىل 
املكتبة ومعرفة ما يتوفر فيها من املصادر والكتب، ومن خالل 
ذلك استطعنا توفري خدمة تسّهل عملية احلصول عىل املصدر 
الوسائل  وطبعًا  املكتبة،  اىل  املجيء  قبل  املطلوب  الكتاب  او 
يرغب  كان  اذا  الباحث  خدمت  العامل  هبا  يعمل  التي  احلديثة 
بزيارة املكتبة او أي مكان وخيشى انه اذا وصل اىل هذا املكان 
فباستطاعته  اجله  من  يسعى  الذي  املبتغى  عىل  حيصل  ال  قد 
والواتساب،  التليغرام  وقنوات  االنرتنت  طريق  عن  التصفح 
وكثري من االخوة العاملني يف املكتبة لدهيم تواصل مع االخوة 
الباحثني اذا علموا به خصوصًا انُه من حمافظة اخرى فيبحثون 
يستطيعون  متوفر؟ وقد  او غري  متوفر  املصدر هل هو  له عن 
ان يوفروا له املصدر من مكان آخر، وهذا االمر كله يصب يف 
خدمة الباحثني او الزائرين الباحثني عن العلوم بصورة عامة.

رضر القراءة وسلبياهتا؟
بالشخص  ُمرّضة  القراءة  تكون  متى  له  سؤالنا  معرض  ويف 
مثلام  عليه  يفرتض  االنسان  ان  قائال:  اجاب  ؟  عام  بشكل 
حيتاج  ايضًا  سليام  جسام  يبني  كي  املناسب  الغذاء  عن  يبحث 
به  ُتغّذي  الذي  الطعام  عن  خيتلف  ال  فالعلم  سليم،  فكر  اىل 
النفس فهو غذاء روحي، اذ جيب عىل القارئ تشخيص الَنَفس 
املوجود يف الكتاب فهناك من له دوافع اخرى حتاول ان حترف 
ما هو بحاجة ان يسعى من اجله الباحث، فيجب عىل القارئ 
او الباحث ان خيتار االنسب واالكثر قوة وليس بالرضورة ان 
الكتاب  دقيقة عن مؤلف  ملعرفة  بحاجة  انه  اذ  العنوان،  يغّرُه 
التي حيملها واالنتامءات  الباحث وما هي ميوله واالفكار  او 
مراعاهتا  جيب  التي   املهم  االمور  من  فهذه  اليها؟  يميل  التي 
عند اختيار املصدر او الكتاب، باإلضافة اىل االستعانة بذوي 
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الجزائري: خدمة االستنساخ الرمزية تسهل امور 

الباحثين وتذلل كل الصعاب 

مرضة  تكون  فالقراءة  ذلك  وبخالف  املجال،  هذا  يف  اخلربة 
بالشخص الباحث.

الرؤية املستقبلية للمكتبة
ثقافية  منظومة  تكون  ان  املقدسة  احلسينية  العتبة  مكتبة  تأمل 
وواجهة حضارية تعكس الفكر االسالمي االصيل يف املجتمع 
من خالل تلبية احتياجات الباحثني وتوفري مصادر املعلومات 
والريادة  التميز  اىل  وتتطلع  كام  املتميزة،  واخلدمات  املطلوبة 
املجتمع  صفوف  يف  االسالمية  والثقافة  املعرفة  نرش  جمال  يف 
مع  يتناسب  بام  املتقدمة  العاملية  املكتبات  مصاف  اىل  والرقي 

املكانة الدينية والروحية والعقائدية للعتبة احلسينية املقدسة.
مقرتحات توسعة املكتبة

املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  الهتاممات  وبالنظر 
املكتبة  فان  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 

اثراء  امكانية حتقيق جمموعة مشاريع من شاهنا  تدرس بجدية 
اهداف  من  جزء  وهو  املجتمع  يف  والعلمي  املعريف  اجلانب 
العراق  يف  رائدة  احلسينية  العتبة  مكتبة  بجعل  الرشعي  املتويل 

واملنطقة عىل املستوى الديني واالكاديمي.
قاعات املكتبة

تضم املكتبة بني اروقتها اربع قاعات وهي )القاعة الرئيسة التي 
املواضيع  خمتلف  يف  املكتبة  مصادر  من  عدد  اكرب  عىل  حتتوي 
والعلوم  االنسانية  العلوم  وكتب  االسالمية  الكتب  ومنها 
املصادر  خمتلف  عىل  حتتوي  التي  االكاديمية  القاعة  التطبيقية، 
يف موضوعات اللغة واالدب والتاريخ وكافة العلوم االنسانية 
اجلامعية،  للرسائل  خاص  مكان  فيها  يوجد  كام  والتطبيقية 
والتي  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  يف  التخصصية  القاعة 
حتتوي عىل ما خيتص بموضوع االمام احلسني )عليه السالم( 
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وواقعة الطف، قاعة حبيب بن مظاهر االسدي والتي حتتوي عىل 
كتب املعارف العامة واملجالت والدوريات وكتب املرجعية(.

خدمات املكتبة
ابرزها )خدمة االعارة:  تقدم جمموعة من اخلدمات  املكتبة  وان 
تقوم هذه الوحدة بمساعدة الباحثني واملطالعني وتقديم الكتب 
املطلوبة هلم )اعارة الكتب( من خالل البحث واسرتجاع مصادر 
كافة  توفري  وكذلك  )كوها(  االيل  الربنامج  طريق  عن  املكتبة 
املصادر  وتنظيم  برتتيب  وتقوم  كام  هلم  القرطاسية  مستلزمات 
مصادر  اىل  للوصول  الباحثني  وارش��اد  الرفوف  اىل  وارجاعها 
املكتبة الورقية، خدمات االستنساخ: نظرا لوقفية بعض الكتب 
توفري  تم  خارجيًا  اعارهتا  امكانية  وعدم  املكتبة  يف  واملصادر 
الفكرية،  امللكية  حقوق  حتفظ  ضوابط  وفق  االستنساخ  خدمة 
خدمة ارشاد املطالعني: تشمل هذه اخلدمة الرد عىل استفسارات 
لالستخدام  املصادر  كافة  واتاحة  املكتبة  مرتادي  من  الباحثني 
احلاسبات  مع  تعاملهم  اثناء  تواجههم  التي  الصعوبات  وتذليل 
او الفهرست االيل او مصادر املعلومات لتوفري وقت الباحث يف 
الوصول اىل املعلومة التي حيتاجها بدقة وسهولة، خدمة االحاطة 

اجلديدة  باملصادر  علام  الباحثني  واحاطة  تزويد  يتم  اجلارية: 
يتم اصدار نرشة  للمكتبة كام  التي وردت حديثا ومتت اضافتها 
الكرتونية باملصادر احلديثة وعرضها وتقديمها للباحث، خدمة 
البحث االنتقايل للمعلومات: تقوم املكتبة بجمع معلومات من 
تقديم  خالل  من  اهتاممه  وجماالت  والعنوان  كاالسم  الباحثني 
استامرة له او املقابلة الشخصية كي تتم مضاهاة بيانات الباحثني 
مراسلته  ثم  احتياجاته  يناسب  ما  واستخراج  اجلديدة  باملصادر 
وموجهة  ختصصية  خدمة  وهي  اجلديدة  امل��واد  بتلك  واعالمه 
املصادر  بني  من  االفراد  الهتاممات  املناسبة  املعلومات  انتقاء  يف 
الباحثني دون  اىل  املعلومات  يتم بث تلك  املتاحة حيث  احلديثة 
غريهم، خدمة املرجعية: االجابة عىل اسئلة واستفسارات املرجعية 
التي تصل من قبل الباحثني من خالل تعليمهم استخدام املكتبة 
وتوجيههم اىل اماكن املراجع وتقديم املساعدة الشخصية املبارشة 
وغري املبارشة للوصول اىل مصادر املعلومات وكذلك البحث يف 
املراجع العلمية من املعاجم والقواميس ودوائر املعارف واالدلة 
االيل:  البحث  خدمة  واملستخلصات،  والكشافات  والتقارير 
يتم تقديم خدمات البحث عن مصادر معلومات املكتبة ضمن 

الحديدي: الفهرسة وفقا للتصنيف العالمي 

المعتمد في مكتبة الكونغرس االمريكي
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قاعدة املعلومات والتي تعمل وفقا لنظام آيل متطور، خدمة 
طباعة البحوث ونرشها: ان املقاالت واالبحاث املتوافقة مع 
ضوابط القسم يتم نرشها يف املوقع الرسمي للمكتبة وكذلك 
جملة الوارث او طباعتها ككتاب، خدمة اقرتاح رشاء كتاب: 
معلومات  وتقديم  الكرتونية  استامرة  بملء  املطالع  يقوم 
اىل  املكتبة لكي ترسل  املتوفرة يف  او االطروحة غري  الكتاب 
ارسل  خدمة  املكتبة،  يف  وتوفريها  امهيتها  لدراسة  ادارهت��ا 
الباحث  يستطيع  االستفسارات(:  عن  )االجابة  املكتبة  امني 
االجتامعي  التواصل  مواقع  باقي  وكذلك  املكتبة  خالل  من 
عىل  واحلصول  املكتبية  اسئلته  ارسال  انستكرام(  )فيسبوك، 
املكتبة،  يف  املعلومات  اختصايص  قبل  من  املطلوبة  االجابة 
خدمة التدريب واقامة ورش عمل: بعد تقديم طلب رسمي 
من قبل املؤسسات واملراكز العلمية او اجلهات احلكومية يتم 
اقامة ورش عمل حول موضوعات علمية مرتبطة بالشؤون 
للخدمات  موجزة  حم��ارضات  اعطاء  او  والثقافية  الفكرية 
تصوير  هبا  يقصد  الضوئي:  املسح  خدمة  املكتبة،  يف  املقدمة 
امللكية  حقوق  حتفظ  ضوابط  وفق  الورقية  املكتبة  مصادر 

االقراص  خدمة  والبرصية،  السمعية  املواد  خدمة  الفكرية، 
املدجمة، خدمة قاعات احلاسبات والبحث باالتصال املبارش، 
خدمة ارسال املصادر عن بعد، خدمة الرسائل واالطاريح، 
املكشفة،  العربية  واملقاالت  وال��دوري��ات  املجالت  خدمة 
خدمة تبادل واهداء الكتب، خدمة التنضيد واخراج وحتقيق 

املخطوطات، خدمة الرتمجة(.
تصنيف الكتب وفق املحتوى

بدورها  التي  الكتب  وتصنيف  الفهرست  عمل  طبيعة  وعن 
تسهل عملية احلصول عىل الكتاب من قبل الباحث بسهولة 
النظم  شعبة  من  احلديدي(  )جعفر  امُلفّهرس  حتدث  تامة 
يعتمد  فانه  الفهرسة  شعبة  لعمل  بالنسبة  قائال:  واملعلومات 
االهداء  او  رشائها  طريق  عن  للمكتبة  ال��واردة  الكتب  عىل 
التزويد ومن ثم حتّول الكتب  حيث يتم استقباهلا عن طريق 
بالكتاب  اخلاصة  املواضيع  وفق  تصنيفها  ويتم  الفهرسة،  اىل 
اكاديمية  واخرى  دينية  كتب  عىل  املكتبة  حتتوي  حيث  نفسه 

وكذلك كتب يف جماالت خمتلفة.
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االعتامد عىل التصنيف العاملي
وان فهرسة الكتب تكون وفقا لنظام التصنيف العاملي املعتمد 
من قبل مكتبة الكونغرس االمريكي التي تبتدئ من A وهي 
حيث  واملكتبات،  الكتب  وهي   Z ب�  وتنتهي  العامة  املعارف 
لكل حرف تسميته اخلاصة، وبدوره كل حرف ينقسم اىل عدة 
 BB �فروع اضافية، وبالنسبة للكتب االسالمية فإهنا مصنفة ب
وهكذا كل حسب موضوعه، وحاليًا وصلنا اىل )1٢3( الف 
كتاب ورقي جملد عدا الكتب الرقمية التي تصل اىل حوايل )3( 

ماليني كتاب بالوقت احلارض.
الرسالة واالهداف

جمموعات  بناء  اىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  مكتبة  وهت��دف 
والرقمية  الورقية  املصادر  من  العالية  اجلودة  ذات  متكاملة 
ومواصلة دعم االحتياجات البحثية ملرتادهيا  وتقديم اخلدمات 
التايل  الفكرية والثقافية واملعرفية، وتكون اهدافها عىل النحو 
جمموعات  توفري  والبحث،  للمطالعة  املالئمة  البيئة  )توفري 
والرقمية،  التقليدية  املعلومات  مصادر  من  ومتوازنة  شاملة 
بالتوازي  املختلفة  بأنواعها  اجليدة  املكتبية  اخلدمات  تقديم 
املعلومايت  الوعي  رفع  املستفيدين،  وتطلعات  احتياجات  مع 
للمعلومات  تسويقية  برامج  بإعداد  وذلك  املستفيدين  لدى 
واخرى تعريفية اخلدمات املقدمة، تأهيل وتدريب العاملني يف 
جمال املكتبات، ارساء وتطوير عالقات التواصل والتعاون مع 
مؤسسات املعلومات االخرى عىل املستوى املحيل واالقليمي 

والدويل(.
االستنساخ خدمة للباحثني برشط

السيد  املكتبة  يف  االستنساخ  وحدة  مسؤول  حتدث  وب��دروه 

خدمة  تقدم  املكتبة  ان  قائال:  اجلزائري(  الواحد  عبد  )امحد 
اذ  الرقمية  الكتب  او  الورقية  الكتب  طريق  عن  اما  للباحثني 
ان اغلب الكتب هي موجودة بصيغة رقمية pdf، واذا احتاج 
الكتاب  بتزويده  فنقوم  معينا  مصدرا  او  كتابا  الباحثني  بعض 
بصيغة رقمية ووضعها يف قرص CD او نرسلُه له يف التليغرام، 
نقوم  لذلك  ورقية  كنسخة  حيتاجه  الباحثني  بعض  ولكن 
املذكور،  الكتاب  من  حيتاجها  التي  الصفحات  بعض  بطباعة 
وهذا االجراء يكون خاصا بالكتب املسموح االقتباس منها، 
اذ ان هناك بعض الكتب يوجد يف داخلها هامش يمنع الُكتاب 
من التصوير واالستنساخ، وهبذا اخلصوص لدينا استفتاء من 
مكتب املرجع االعىل السيد عيل السيستاين )حفظه اهلل( فكان 

اجلواب واضحا ورصحيا: اذا هنالك قانون فال ترخيص.
دعم الباحثني بأسعار مناسبة

الصعاب  كل  وتذليل  الباحثني  امور  تسهيل  عملنا  حقيقة  ان 
لنا  تسمح  املوافقة  عىل  باحلصول  آلية  ولدينا  هلم،  بالنسبة 
باستنساخ 50 صفحة فقط من الكتاب الذي فيه منع وتقديمها 
للباحث مقابل مبلغ مايل بسيط جدا ال يتجاوز ال 50 دينارا 
فقط للنسخة الواحدة A4، اما اذا سعر الكتاب كان  الكرتونيًا 

فإن كل 100 صفحة تكون بمبلغ 1000 دينار فقط.
وحدات وشعب تابعة للمكتبة

الشعبة  وهي:  هلا  التابعة  الشعب  من  عددا  تضم  املكتبة  وان 
االدارية وشعبة نظم املعلومات وشعبة الدراسات والبحوث 
شعبة  هناك  وايضًا  والتصنيف  الفهرسة  وشعبة  االسالمية 
الوحدات  عن  فضال  حاليًا،  املكتبة  خارج  وموقعها  التحقيق 
التابعة هلا والتي  هي: وحدة االستنساخ، وحدة االستعالمات، 
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وحدة االعارة، وحدة التزويد، وحدة التصوير.
عاملية املكتبة بمرتادهيا املختلفني

احلسينية  العتبة  مكتبة  اصبحت  فقد  تقدم  ما  خالل  ومن  اليوم 
عىل  الحتوائها  العراق  يف  املكتبات  وافضل  اهم  من  املقدسة 
رقمي  عنوان  مليون   ٢6 و  ورق��ي  عنوان  الف   70 من  اكثر 
تتناول خمتلف املوضوعات كالتفسري واحلديث والفقه واصوله 
والطب واهلندسة والرياضيات والزراعة وكتب اللغة واالدب 
والنقد والتاريخ واجلغرافية وغريها من مطبوعات وخمطوطات 
عن  فضال  متعددة  عاملية  وبلغات  الرقمية  املصادر  وكذلك 
االكاديميون  الباحثون  يرتادها  مصدرا  املكتبة  وباتت  العربية، 
عىل وجه اخلصوص وغري االكاديميني )من كال اجلنسني( لكثرة 
بمشاريع  االهتامم  ذات  والعنوانات  املصادر  من  فيها  يتوافر  ما 
وجامعاهتا  املدينة  حدود  جتاوزوا  مرتادهيا   بان  علام  الباحثني 
بل  املجاورة  ال��دول  عن  فضال  االخ��رى  العراق  مدن  ليشمل 

العاملية منها.
انظمة ولوائح املكتبة

)االلتزام  التالية  بالرشوط  التقيد  والباحث  املطالع  عىل  جيب 
املمرات،  يف  التنقل  واثناء  املطالعة  قاعات  داخل  التام  باهلدوء 
االلتزام بعدم التدخني وعدم االكل مع املحافظة عىل مقتنيات 
املكتبة، االلتزام بتعليامت كل من قاعة االنرتنت ووحدة املواد 
االماكن  بدخول  للمطالعني  السامح  عدم  والبرصية،  السمعية 
غري املخصصة هلم كاألقسام الفنية وخمازن الكتب، للمطالعني 
حق ابداء رأهيم ومالحظاهتم عن اخلدمة املقدمة ووضع آرائهم 
داخل صندوق املقرتحات وهي حمط اهتامم القائمني عىل املكتبة، 
االهتامم  ذات  واملوضوعات  العناوين  اقرتاح  حق  للمطالعني 

من  يشء  اخ��راج  عدم  املكتبة،  يف  املتوفرة  غري  او  بتخصصه 
مقتنيات املكتبة التزاما باألحكام الوقفية الرشعية والقانونية(.

اقسام املكتبة واشكاهلا املختلفة
احلسينية  العتبة  مكتبة  فان  تقدم  ما  خالل  ومن  عام  وبشكل 
الدينية  )املكتبة  التايل  النحو  عىل  قسمني  اىل  تنقسم  املقدسة 
الفلسفة والدين  العامة، املعارف االسالمية،  وتشمل: املعارف 
الزهراء  فاطمة  اهلل عليه وآله(،  النبي االعظم )صىل  واالديان، 
)عليهم  البيت  اهل  والتابعون،  الصحابة  السالم(  )عليها 
السرية  البالغة،  هنج  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  السالم( 
احلسينية، ادب الطف، الرجال والرتاجم، علوم القرآن الكريم 
واصول  الفقه  احلديث،  وعلوم  الرشيف  احلديث  والتفاسري، 
الفقه، الكالم والعقائد، الفرق االسالمية، االخالق االسالمية، 
املكتبة  بينام  والعرفان،  التصوف  والدعاء،  والرسوم  االدب 
التاريخ  للتاريخ،  املساعدة  العلوم  تشمل:  فإهنا  االكاديمية 
العلوم  واالقتصاد،  االدارة  اجلغرافية،  العراق،  تاريخ  العام، 
اللغة  والفنون،  املوسيقى  والتعليم،  الرتبية  القانون،  السياسية، 
العربية، الصحافة واالعالم والسينام واملرسح، النحو والرصف 
االديب،  النقد  العامة،  االدب  كتب  اللغوية،  املعاجم  والبالغة، 
دواوين الشعر، العلوم البحتة والعلوم التطبيقية، الطب والطب 
العسكرية  العلوم  واهلندسة،  التكنولوجيا  الزراعة،  العديل، 
والبحرية، علم املكتبات، الكتب اجلديدة، الرسائل اجلامعية(، 
وهلا اشكال ومصادر خمتلفة من الكتب الورقية والرقيمة والتي 
الدوريات  املجالت،  اجلامعية،  الرسائل  )الكتب،  تشمل 
الندوات،  املؤمترات،  نتائج  املوسوعات،  القواميس،  العلمية، 

االقراص املدجمة، ملفات رقمية(.
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 ،«  secularism« اإلنجليزية  للكلمة  ترمجة  العلامنية 
ألن  صحيحة؛  أو  دقيقة  وليست  أمينة  غري  ترمجة  وهي 
ال  أو  دينية  »ال  هي  اإلنجليزية  للكلمة  احلقيقية  الرتمجة 
غيبية أو الدنيوية أو ال مقدس«؛ وكام هو يف نتيجة البحث 
يف  العلامنية  لفظ  يوجد  مل  لغة:  فالعلامنية  واالستقراء؛ 
معاجم اللغة العربية القديمة، وقد وردت يف بعض املعاجم 
احلديثة ومن ذلك: »يف املعجم الوسيط: »العلامين نسبة إىل 
الَعلم بمعنى العامل، وهو خالف الديني أو الكهنويت«، ويف 
إىل  الربيطانية: »هي حركة اجتامعية هتدف  املعارف  دائرة 
باحلياة  االهتامم  إىل  باآلخرة  االهتامم  عن  الناس  رصف 

الدنيا وحدها«، فيام جاء يف قاموس اكسفورد حتت عنوان: 
ص  قدوح،  أمحد  أنعام  لألستاذة  اإلسالم،  يف  )العلامنية 
أن  رضورة  يرى  مفهوم  »العلامنية  التايل:  التعريف   )1٢

تقوم األخالق والتعليم عىل أساس غري ديني«. 
تساؤالت!!!

ذلك  بعد  وسنرى  العلامين؛  للعقل  فكرية  أسئلة  لنسأل 
صحيحة  إجابات  هي  وهل  لنا،  قّدمها  التي  اإلجابات 
جمال  يف  األسئلة  هذه  ومن  إليها؟  وصل  وكيف  ال؟  أم 
فنرى  أم ال؟(،  اهلل سبحانه وتعاىل موجود  العقائد: )هل 
الكتب  من  اآلالف  يف  األسئلة  عىل  العلامنية  اإلجابات 

ف العلمانية تطرُّ
هناك  بان  العربية  العلمانية  الشخصيات  بعض  لمؤلفات  االستقراء  خالل  من  ثبت 

ُ
أ

الى  يميل  ن 
َ

التي يطرحونها، ومنهم م الخاطئة  المفاهيم  الثغرات في  الكثير من 
في  إيجابية  آراء  وهناك  الموضوع،  صلب  إلى  تؤدي  ال  التي  الفلسفية  العبارات 
مجال القوانين المستحدثة لتنظيم بعض الجوانب االجتماعية، وقد تكون من صلب 

االسالم، واالختالف في صياغة التعابير فقط.
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متناقضة،  كثرية  إجابات  تعطي  والقديمة  احلديثة  العلامنية 
»إن  ال��رتاث(:  )جتديد  كتابه  يف  حنفي(  حسن  )د.  فيقول 
التجديد«،  وهو  الغاية  اىل  للوصول  الوسيلة  هو  الرتاث 
للوصول  وسيلة  التجديد  »إن  من:  اخر  مكان  يف  ويقول 
اىل الرتاث الذي يعد غاية«، حياول الدكتور ان ال يصطدم 
اهلادئ  االسلوب  استخدام  حماوال  االسالمي  باخلطاب 

والدبلومايس.
رسيان العلامنية كالسم البطيء يف مجهور املسلمني

ال جيرؤ أرباب األنظمة العلامنية الديمقراطية عىل الترصيح 
بينام يرصحون -  أو أهنم ضد رشيعة اهلل.  بأهنم ملحدون 

مفتخرين- بأهنم ديمقراطيون مثال!!.
تعرب  التي  وأفكارهم  العلامنيني  شعارات  تبلورت  لذلك 
شديد  وبخبث  ولكّنها  اجلاهلية  حقيقة  عن  جوهرها  يف 
غريب  بتبجح  الدين  إىل  تنتسب  أن  حتاول  حمكم  وتدبري 
و«مرونة  الرشيعة«،  »تطوير  شعار  فأعلنوا  وضيع،  ومكر 
»تقنني  ذلك  بعد  ثم  العرص،  حاجات  لتلبية  الرشيعة« 
مجهور  األفكار  هذه  من  ينفر  ال  كي  وذل��ك  الرشيعة«؛ 
ببطء يف عقول  العلامنية  أن ترسي  يريدون  املسلمني، فهم 
ونفوس مجهور املسلمني رسيان السمِّ البطيء الذي يؤدي 
بجرعات  وذلك  جسده..  له  ينتبه  أن  دون  صاحبه  بحياة 

منتظمة حتت شعار:  »التدرج يف تطبيق الرشيعة!!«.
منظور العلامنية الديمقراطية

العقيدة  جتعل  معروف  هو  كام  الديمقراطية  والعلامنية 
والشعائر هلل ووفق أمره، وجتعل الرشيعة والتعامل لغري اهلل 
السياسة  يف  دين  »ال  قوهلم  معنى  وذلك  غريه،  أمر  ووفق 
وال سياسة يف الدين« أي »فصل الدين عن الدولة«؛ وكام 
هو معلوم من الدين بالرضورة، فإن هذا هو عني الرشك يف 
حقيقته وأصله؛ فهذا عبد الستار الطويلة يقول يف جريدة 
بتاريخ  العلامنية  معاقل  إح��دى  وهي  القاهرية(  )الوفد 
النارص(:  عبد  مجال  الرئيس   ( »أيام  1991/08/٢٢م: 
النظر  احلكم - برصف  كان  للثورة  األوىل  السنوات  »منذ 

أنه كان ديكتاتوريا- حريصًا عىل األفكار واملعتقدات«.
معتقدات العلامنية يف العامل:

وبعضهم  أص��اًل،  اهلل  وج��ود  ينكرون  العلامنيني  بعُض 
يؤمنون بوجود اهلل لكّنهم يعتقدون بعدم وجود أية عالقة 

بني اهلل ) عز وجل( وبني حياة اإلنسان، واحلياة تقوم عىل 
أساس العلم املطلق وحتت سلطان العقل والتجريب، كام 
والقيم  وامل��ادة،  الروح  عاملي  بني  سميكا  حاجزا  يقيمون 
عن  الدين  لفصل  ويسعون  سلبية،  قيم  لدهيم  الروحية 
مبدأ  وتطبيق  م��ادي،  أساس  عىل  احلياة  وإقامة  السياسة 
ونرش  احلياة،  يف  يشء  كل  عىل   Pragmatism النفعية 
اإلباحية والفوىض األخالقية وهتديم كيان األرسة بكوهنا   

النواة األوىل يف البنية االجتامعية.
معتقدات العلامنية يف العامل اإلسالمي والعريب:

بأن  والزعم  والنبوة،  والقرآن  اإلسالم  حقيقة  يف  الطعن 
أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر  استنفذ  اإلسالم 
القانون  عن  مأخوذ  اإلسالمي  الفقه  أن  كذلك  روحية، 
الروماين، والزعم ايضا بأن اإلسالم ال يتالءم مع احلضارة 
وفق  امل��رأة  حترير  اىل  يدعون  كام  التخلف،  إىل  ويدعو 
األسلوب الغريب، ويضخمون من حجم احلركات اهلدامة 
إص��الح،  حركات  بأهنا  والزعم  اإلسالمي  التاريخ  يف 
واقتباس األنظمة واملناهج الال دينية عن الغرب وحماكاته 

فيها، وتربية األجيال تربية ال دينية.
لذا يرفض اإلسالم )العلامنية( ألمور، منها:

من  مكونًا  بكونه   البرشية  اإلنسان  طبيعة  العلامنية  تغفل 
اعتبارًا  تلقي  وال  جسمه  بمطالب  فتهتم  وروح  جسم 
وفقًا  الغربية  البيئة  يف  نبتت  قد  فهي  روح��ه،  ألش��واق 
لظروفها التارخيية واالجتامعية والسياسية وتعد فكرًا غريبًا 
وتفتح  الدولة  عن  الدين  تفصل  وألهنا  الرشقية،  بيئتنا  يف 
والقومية  واملذهبية  والعنرصية  والطبقية  للفردية  املجال 
واحلزبية والطائفية، وتفسح املجال النتشار اإلحلاد وعدم 
االنتامء واالغرتاب والتفسخ والفساد واالنحالل، وجتعلنا 
نفكر بعقلية الغرب، فال ندين العالقات احلرة بني اجلنسني 
عىل  األب��واب  ونفتح  املجتمع  أخالقيات  عىل  ون��دوس 
مرصاعيها للمامرسات الدنيئة، وتبيح التعامل بالربا وتعيل 
من قدر الفن للفن، ويسعى كل إنسان إلسعاد نفسه ولو 

عىل حساب غريه..
واخريا وليس اخرا، أن أول تأسيس للعلامنية يف االسالم 
الدين عن  كان يوم السقيفة عندما صارت الدعوة لفصل 

الدولة.
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د في محراِب “الشعِر والمنبْر”
ّ

 المتهج
ّ
الحسيني

الشاعر والرادود الكبير عباس الترجمان

كانــْت اآخــر ق�شــيدة لــه قراأها "مرتع�شــًا" علــى املنرِب 
احل�شيني امل�شّرف، تقول: 

الن���فوْس ب������أنيِس  ط���وْس    أرُض  رُشف���ت 
املسّهْد الغيِظ  كاظِم  موس�������ى       نج��������ِل  بعيلٍّ 
أصبحت ذي أرض طوس       لكراِم الناِس مقصْد

حيث ي�شــتذكر بها ثامن احلجج من الأئمة املع�شــومني 
الهــداة الإمــام الر�شــا )عليــه ال�شــالم(، وكان التاريخ 
الــذي وّثقتــه عد�شــة الكامــرا التــي �شــّورت جمل�شــه 
وّدع  اإْذ   ،)1998 حزيــران   15( اإىل  ي�شــر  العزائــي 
املنابــر احل�شينية ودموع املعّزيــن، بعدما اأمل به مر�س 

�شديد اأقعده يف بيته لع�شرة اأعوام.
اإّنه الــرادود احل�شيني واملثّقف الواعي الدكتور عبا�س 
الرتجمان )رحمة اهلل تعــاىل عليه(، البن احل�شيني 
الطــّف  فاجعــة  علــى  الناعــني  دوحــة  و�شليــل  البــار 
الأليمــة، حيث طرقنــا اأبــواَب �شنعته ودخلنــا لربوع 

دمعِته، فعرفنا اأّنُه احل�شينيُّ الواله!.

بني النجف وكربالء.. ترمجان الوالء
ارتبَط شيخنا الرتمجان، بمدينتي )كربالء والنجف(، فهو 
األسمر  املدينة  رمل  ت��وّزع  كربالئّي  ال��والدة  حيث  من 
يعود  فهو  وج��ذوره  أصوله  من  أم��ا  دِم��ِه،  كريات  بني 
ُطبعت  فقد  ولذلك  املشهورة،  النجفية  )اليزدي(  لعائلة 
شخصيته وجبلت عىل التامزج بني إرثي هاتني املدينتني، 
ثّم  شخصيته،  وطبيعة  وسحنته  اخلارجية  هيأته  يف  حتى 
الشعري والرتاثّي  بإرثه  الدنيا  كان خري سليل هلام، شغل 

وأهلب أسامع املؤمنني بصوته الشجّي.
الكربى  زينب  السّيدة  عن  قصيدة  الرتمجان  يقرأ  فعندما 
)نعم  املحّببة  العراقية  باللهجة  يسبقها  السالم(  )عليها 

وثلث تنعام( ملكانة هذه السيدة العظيمة:

آنه زينب اليحچون عن خدري وعفايف 
لو جابوا اسم زينب مثْل.. العّفة كايف

آنه اجلنت من أكصد كرب جدي بطوايف
هادي وأخويت ليوث احلمة حترس أطرايف

مثلت  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  أّن  للسامعني  خيّيل 
وأيضًا  الفاطمية،  وعّفتِها  كامهلا  بكامل  وهي  أمامهم، 
فراِق  عىل  أملًا  قلَبها  طّوق  الذي  احلزن  بذلك  سيشعرون 
مفجعًا  وداعًا  وّدعتهم  والذين  احلمى(،  )ليوث  أخوهِتا 
كادت اجلبال أن ختّر ألنينها وهي توّدعهْم بعدما شهدت 

مرصعهم األليم.
ولد الشاعر والرادود احلسيني الكبري )عباس ابن الشيخ 
الكربالئي  النجفي  اليزدي  أكرب  عىل  بن  احلسني  بن  عيل 

الأحرار/ علي ال�شاهر
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الترجمان مع أستاذه إبراهيم أبو شبع

الرتمجان( بتاريخ )3 مجادى األوىل 1344 هجرية( املوافق 
بني  املقّدسة،  كربالء  بمدينة   )19٢5 الثاين  ترشين   18( ل� 
لعائلة  يعود  فهو  شاعرة(  وأخ��ِت  شاعر  وأخ  شاعر  )أب 
السالم(  البيت )عليهم  بوالئها ألهل  ُعرفت  أدبية حسينية 
انتقل  وقد  الكبار،  واألدب��اء  العلامء  من  العديد  وأنجبت 
األرشف،  النجف  مدينة  إىل  يومًا(   40( ب�  ذلك  بعد  والده 
وكانت فرتة طفولته متمّيزة نسبة ملكانة مدينة أمري املؤمنني 
)عليه السالم( صاحبة السبق والقدح املعىّل يف الشعر والفن 
واألدب، وذلك وجد الرتمجان أبواب املعرفة مرشعة أمامه، 
يف  األوىل  دراسته  من  بدءًا  تلقيها،  عىل  صغري  وهو  فجهد 
الشيخ  ي��دي  عىل  الكريم  القرآن  حفظ  حيث  الكتاتيب 
املرحوم موسى الدبستاين )طاب ثراه(، ثم التحق باملدارس 
يف  الفقه  بكلية  فالتحق  الثانوية،  دراسته  وأهنى  احلكومية 
النجف وختّرج فيها. ثم درس يف العاصمة اإليرانية طهران 
من  والدكتوراه  اإلهليات،  كلية  من  املاجستري  عىل  وحصل 
القاهرة،  يف  العلوم  ودار  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية 
ولذلك قّلام جتد خطيبًا حسينيًا أو رادودًا استطاَع أن يشتمل 
هبكذا معارف عليا، إال أّن املال الرتمجان )رمحه اهلل( نجَح بأن 
ينهل من رحيق العلم ويسعى وراءه، ومع ذلَك بقي خملصًا 
لقضية اإلمام احلسني )عليه السالم(، حمّبًا خلدمة احلسينيني، 

شاعرًا ورادودًا إىل آخر أيام حياته.
وُينقل عن الدكتور الرتمجان أنه قرض الشعر وال يزال بعمر 
بعمر  صغريًا،  احلسينية  اخلدمة  منرب  ارتقى  وكذلك  مبّكر، 
اخلامسة من عمره، حيث كان جيتمع مع أطفال احلي لقراءة 
أيضًا  هو  وينقل  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  عىل  املصيبة 
أن »إحدى اجلارات )رمحها اهلل( كانت تنصب له )جاون( 
األطفال  عىل  ويقرأ  عليه  لريتقي  ال��رز(  طحن  )ه��اون  أو 
يقرؤها  قصيدة  أول  وكانت  احلسينية«،  اللطميات  الصغار 
هي قصيدة الشاعر املرحوم عبد اهلل الروازق )رمحه اهلل( عن 
النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( ومطلعها )لوْن ال حكمة 
الباري حتتم عليك القدْر � جا فداك الويص بنفسه ومات يا 
خري البرْش( حتى القى تشجيعًا كبريًا من أبناء حمّلته، ويقول 
صوب  وأحاسييس  جوارحي  بكل  »اندفعت  اهلل(:  )رمحه 
بينهم  عديدين  لشعراء  قرأ  وقد  الرشيف«،  احلسيني  املنرب 

شبع  أبو  اخلليل  إبراهيم  والشيخ  الكويف  ياسني  )الشيخ 
والشيخ عبد األمري املرشد( )رمحهم اهلل(.

عبد  واملرسحّي  والرادود  الشاعر  األكرب  أخوه  أحرضه  كام 
األمري الرتمجان )رمحه اهلل( إىل الشاعر النجفي الكبري الشيخ 
يديه  يتتلمذ عىل  أبو شبع )رمحه اهلل( وأخذ  إبراهيم اخلليل 
بني  ويسّميه  طويلة  لفرتة  له  مالصقًا  وبقي  الشعر  فنون 
يقرأ  وكذلك  الشعر  كتابة  منه  تعّلم  حيث  )والدي(  الناس 
الناس  أسامع  مشجيًا  النجفية،  املنابر  عىل  شعره  شبع  أليب 
آلل  املفجعة  املصائب  ذكر  عىل  تقترص  مل  التي  بقصائده 
أكثر  يف  تدعو  وكانت  بل  السالم(  )عليهم  األكرام  البيت 
من مّرة إىل الوحدة والتآزر بني الناس، وكذلك كان يرافق 
قراءاته وعظه وإرشاده للناس بصلة الرحم والتوادد وزيارة 
املريض، فضاًل عن توعية الشباب بأمور دينهم وأن عليهم 
أن يتسّلحوا بالعلم واملعرفة ليقطعوا دابر الظلمة واملشّككني 

بعقيدهتم الدينية وتراثهم اإلسالمي األصيل.
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من أين جاء لقب )الرتمجان(؟
امتهن الدكتور الراحل عباس الرتمجان )رمحه اهلل( مهنًا ووظائف 
الفنية أيضًا، حيث  عديدة، نسبة لتخصصه العلمي، ومهاراته 
التدريس، ثم  بداية يف جمال اخلط والرسم، ثم حتّول إىل  عمل 
مديرًا لدائرة التخطيط والتحقيق يف إيران، ليتفّرغ بعدها ألعامل 
من  العديد  ترجم  حيث  وحتقيقها،  الكتب  وتصحيح  الرتمجة 
الكتب األدبية من بينها )رباعيات عمر اخلّيام باللهجة العراقية، 
ودروس يف الرتمجة، ترمجة كتب الشيخ مرتىض املطّهري(، كام 
الشعلة   ،1956 الرتمجان  )ديوان  بينها  شعرية  دواوين  وضَع 
الفاطميات العرش 1985(  � ملحمة شعرية 197٢،  احلسينية 
فضاًل عن كتبه األخرى ومنها )معاين حروف الزوائد، املقتصد 
العزائية  املواكب  نجفية،  وظرائف  طرائف  التكملة،  رشح  يف 
يف النجف األرشف، القضاء يف إيران، مالمح اللهجة النجفية 
أصوهلا وآداهبا(، أما لقب )الرتمجان( فجاء ألنه والده )الشيخ 
)الرتكية،  بينها  عديدة  لغات  ويتقن  مرتمجًا  يعمل  كان  عيل( 

الكردية، الفارسية، اإلنكليزية، الفرنسية(.

وبسبب اضطراره للهجرة إىل إيران، بعد تكالب أزالم النظام 
بينها عمله بصفة مدرس يف  أماكن عّدة،  املباد عليه، عمل يف 
املدارس الثانوية، ومدرسة اإلذاعة التلفزيون العالية، ومسؤواًل 
عمل  كام  والتحقيق،  التخطيط  مديرية  يف  العريب  القسم  عن 
مدرسًا أيضًا يف جامعات آزاد اإلسالمية، وكاراج وجارمسار 
ملدة )10 أعوام( ويف جامعة الشهيد هبشتي وأصبح عضوًا يف 
هيئتها التدريسية ملدة )11 عامًا( ثم تفرغ بعدها ألعامل الرتمجة 

وتصحيح الكتب وحتقيقها.
الرادود صاحب حنجرة الوعي

املجالس  خمتلف  يف  الرتمجان،  عباس  الدكتور  املرحوم  قرأ 
املحافل  يف  اسمه  وذاع  وخارجه،  العراق  داخ��ل  احلسينية 
احلسينية، وله قصائد عديدة قرأها لشعراء حسينيني كبار إضافة 
بينها  من  العزائية،  املجالس  يف  وقرأها  كتبها  التي  قصائده  إىل 
يابا احلسن  النهواك حيسني وياك وياك،  )يا وياله، هنواك احنا 
والعايل شَكله أسم  بشفاي، هذا عيل  يا حمله اسمك  ياموالي 
وافرد  الدهر  ازره  بالعرش منرسْم، شلون  � من اسمه واسمه 

الترجمان في حسينية أهالي الخالص ـ 1965
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وباچر  وياكم  هاليله  بس  تضيعوين  الال  تفجعوين  الال  بينه، 
بني اعداكم، يابوية سهرانة وأبچي لفرگاك، أنَت بنومِك هتّنة � 

وأّمْك خْلها للوّنة(.
)عليهم  األطهار  األئمة  مواليد  بإحياء  اهلل(  )رمحه  شارك  كام 
السالم(، وهناك قصائد عديدة قرأها وال تزال تقرأ يف املحافل 
بينها  من  العطرة  الوالدات  أيام  بإحياء  اخلاصة  واملهرجانات 
وفقنا،  والباري  سعينا  وللخري  قرينا  وقرآن  صلينا  و  )صمنا 
اجلّنة  ريح  يشم  يشمها  من  بيها..  يشتم  واهلادي  ريانه  رحيانه 
بيها، نحب حيسني نحيا نموت يمْك - وحق الطاهرة الصديقة 

أّمك( وغريها الكثري.
باسمك تلهج الشيعة.. القصيدة املدّوية

املجالس احلسينية،  كتبها وقرأها يف  للرتمجان قصيدة مشهورة 
البيت  أهل  أعداء  وقلوب  عقول  عىل  النار  مثل  كانت  والتي 

)عليهم السالم(، حيث يقول )رمحه اهلل(:
باسمك تلهج الشيعْة                فضلك يا عيل تذيعْه
يا حيدر ما ننس������اْك                دني����ا وآخرة وي���اْك

القصيدة  »هذه  بأن  شبع(  أبو  )خليل  النجفي  الشاعر  وينقل 
جاءت معربة عن املعاناة التي كان يعيشها الرتمجان )رمحه اهلل( 
احلاقدة،  السلطة  أزالم  قبل  من  عليه  الكبري  الضغط  بسبب 
حلظة  أي  يف  قتله  أو  إي��ران  إىل  تسفريه  يتم  أن  يتّوقع  وك��ان 
وتأكيدًا  الغاشم  البعثي  احلكم  عىل  ردًا  القصيدة  هذه  فكتب 
قرأ  وفعاًل  السالم(«،  )عليهم  البيت  ألهل  الوالء  عمق  عىل 
ومدن  وكربالء  النجف  يف  صيتها  ذاع  التي  قصيدته  الرتمجان 
قرسًا،  هتجريه  تم  أن  بعد  إيران  يف  ذيوعها  إىل  إضافة  أخرى، 
حيث تم تسجيلها لُتذاع يف اإلذاعات اإلسالمية، وكذلك كان 
بني  وتوزيعها  العراق  إىل  )الكاسيت(  عرب  مسّجلة  جلبها  يتم 

املحّبني واملوالني للعرتة الطاهرة.
لذا كان هذا الرجل صلبًا شجاعًا، مكافحًا عن عقيدته ودينيه، 
وكذلك عن عراقّيته التي يعتّز هبا، ومن مواقفه املعروفة أنه كان 
رُب كبقية الرواديد احلسينيني عىل إرسال قصائده لدائرة األمن  جُيَ
البعثية لتفّحصها وتدقيقها قبل قراءهتا خوفًا من أن متّس كلامهتا 
عروشهم الواهية، ولكنه ما أن يرتقي املنرب احلسيني حتى يقوم 
بوضع ورقة لقصيدة أخرى فوق القصيدة )املختومة( ويأخذ 
للذّل  الرافضة  احلسينية  بكلامهتا  الظاملني  وإرع��اب  بقراءهتا 

واالضطهاد.
من قصائده املشهورة التي ختتزهنا الذاكرة األدبية العربية: 

أقلِّب لييل وهو فيام أرى العمُر 
                                                وأسكب دمعي وهو فيام جرى شعُر

متها هواجيس  عىل َقَسامٍت جسَّ
                                                 بشف����������رة آالم يكابده�������ا الغرُي

أرى ما بعني الناس عنه تعاميًا 
                                              وأسمع ما يف سمع غريي ل����ه َوْقر

13 عامًا عىل رحيل شيخنا الرتمجان
من  إخراجه  تم  الغاشمة،  السلطة  من  الرافضة  مواقفه  بسبِب 
العراق، حيث عاش لفرتة طويلة يف إيران ومرص أيضًا، وعاد 
إىل إيران حيث أقام يف طهران حتى وفاته فيها بتاريخ )٢ حمرم 
 ،)٢008 الثاين  كانون   10( ل�  املوافق  هجرية(   14٢9 احلرام 
بعد معاناة طويلة مع املرض، وتم تشييعه تشييعًا مهيبًا، ودفنه 
بحسب وصيته يف مدينة النجف األرشف، حيث حيتضن مرقد 
الصحايب كميل بن زياد )رضوان اهلل تعاىل عليه( جثامنه الطاهر.

الشاعر الكبير عبد األمير الترجمان
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اتساق  يف  العالئقية  القرائن  )اثر  ب�  املوسومة  والدراسة 
فقد  انموذجًا(  احلروب  خطب   – البالغة  هنج  يف  النص 
اقتضت هيكليتها ان تكون عىل ثالثة فصول تسبقها مقدمة 
ثم  ومن  النتائج،  من  بمجموعة  خامتة  وتلحقها  ومتهيد، 

قائمة املصادر واملراجع.
واملفاهيم  املصطلحات  ألهم  حتديدًا  التمهيد  وتضمن 
يف  وتعريفاته  )النص(  مصطلح  منها  باملوضوع  املتعلقة 
ملفهوم  رسيعة  وقفة  مع  املتنوعة،  اللغوية  ال��رؤى  ضوء 
وأمهيته  )باالتساق(  التعريف  ثم  ومن  النص(  )لسانيات 
يف إظهار الوحدة النصية ومتييزها عن غري النصية، مردفة 
ذلك بتعريف القرينة وأنواعها ووظيفتها، ومميزة يف ذلك 

القرائن العالئقية واثرها العالئقي يف السياق النيص.

وهي  اال  القرائن  تلك  اوىل  تناول  فقد  األول  الفصل  أما 
)قرينة التضام( مستفتحة ذلك ب�)توطئة( تعريفية ل� )قرينة 
تناول املبحث األول:   ، اياه عىل مبحثني  التضام( مقسمة 
العنارص  بني  التالزمية  العالقات  النحوي(  )التضام 
اللغوية يف الوحدات اجلزئية، ومن ثم بني تلك الوحدات 

اجلزئية.
وما  املعجمي(  )التضام  الثاين  املبحث  تناول  حني  عىل 
حيمله من عالقات معجمية فيام بني العنارص اللغوية داخل 
الوحدة النصية مشتملة عىل جمموعة من تلك العالقات، ك� 
)التضاد، الرتادف والتكرار ... وغريها( وقد راعت هذه 
الدراسة – بوصفها جامعة بني النحو احلديث ولسانيات 
النص- ما آلت اليه لسانيات النص التي عدت االصل فيه 

م���ع  الدراس���ة  ه���ذه  س���ارت 

لإلم���ام  الحربي���ة(  )الخط���ب 

علي )عليه الس���ام( متوحدة 

ف���ي خطواته���ا ومتنوعة في 

اختيارها بحس���ب م���ا تطلبه 

طبيعة الس���ياق النصي، كي 

تص���ل بذلك ال���ى نتائج علمية 

لكل  ومس���تنطقة  مرضي���ة 

ما تتضمن���ه تلك الخطب من 

دالالت واشارات مثيرة، فهو ما 

تفرضه طبيعة النص.

يعدها : �شياء الأ�شدي

ًأثر القرائن العالئقية في اتساق النص في نهج البالغة
طب الحرب انموذجا

ُ
خ
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بالبحوث  ُتعنى  ختصصّية،  فصلية  علمية  جمّلة 
تصدر  احلسينّية،  النهضة  جمال  يف  املتخّصصة 
عن  املقدسة  قم  ومدينة  االرشف  النجف  يف 
التخصصية  مؤسسة وارث االنبياء للدراسات 

يف العتبة احلسينية املقدسة.
املعرفة  العلمية يف حقول  بالدراسات  كام تعنى 
الدينّية، وهتتّم بنرش معامل وآفاق الفكر احلسيني، 
احلسينّية  النهضة  تاريخ  عىل  الضوء  وتسليط 
واالجتامعية  اإلنسانية  واجل��وان��ب  وتراثها، 
النهضة  تلك  صاحبت  التي  واألدبية  والفقهية 
املباركة، وتضع املجلة ُجل اهتاممها باستقطاب 
ونرش البحوث والدراسات الدينّية التخّصصية 
ذات اجلوانب التجديدّية واإلبداعّية، ويف كاّفة 
احلقول واملجاالت، لتشمل الدراسات القرآنية 
والعقدّية والفكرّية والتارخيّية والفقهّية، وكل ما 
يرتبط بالرتاث الديني، من األدعية والزيارات 

والنصوص الدينّية بشكل عام.

االصالح الحسيني

– التضام- ان يكون معجميًا، وما آل إليه النحو احلديث 
– التضام - ان يكون نحويًا، وعىل  الذي عدَّ االصل فيه 
يف  أثرمها  وبينت  مبحثني  عىل  الفصل  قسمت  ذلك  وفق 

اتساق النص.  
مبحثني،  يف  وجاء  الرتبة(  )قرينة  الثاين:  الفصل  ودرَس 
تناوَل األول منهام التعريف بقرينة الرتبة، وأنواعها واراء 
املبحث األخر دراسة تطبيقية  تناول  العلامء فيها، يف حني 
الرتبة  أصل  عن  ب�)العدول  عنونت  وقد  القرينة  لتلك 
واثره يف املعنى النيص(، وقد تطلبت الدراسة ذلك األمر، 
وجفاف  القرينة،  هذه  أبواب  ضيق  منها:  عدة،  ألسباب 
ان  إذ  االخريني،  بالقرينتني  قورنت  ما  اذا  العلمية  مادهتا 
الرتبة املحفوظة ال خترج عن القواعد النحوية وضوابطها، 
فأقترص احلديث يف املبحث الثاين عىل ما تؤول اليه الرتبة 

غري املحفوظة من دالالت.
عىل  مقساًم  جاء  فقد  الربط(  )قرينة  الثالث:  الفصل  اما 
مبحثني، تناول األول منهام ) الربط باإلحالة( وما تتضمنه 
نغفل  ومل  وبعدية،  قبلية  واشارية،  ضمريية  إحاالت  من 
بالبنية  متعلقة  صفرية  احالة  بوصفه  احلذف  عن  احلديث 
)الربط  الثاين:  املبحث  تناول  حني  عىل  للنص،  العميقة 
ذات  االدوات  من  جمموعة  فيه  انتخبت  اذ  ب��األدوات(، 

امهية ترابطية.
احلديثة  املصادر  من  العلمية  مادهتا  الرسالة  استقت  وقد 
املهمة، العربية منها والغربية التي أعانت الباحثة يف تسليط 
والقرينة  بالنص  املتعلقة  احلديثة  املفهومات  عىل  الضوء 
وغريها ما ورد يف الرسالة، فضاًل عن كتب الرتاث العريب 

النحوية والبالغية، وكتب التفسري ورشوح هنج البالغة. 
 وجدير بالذكر ان كتاب )أثر القرائن العالئقية يف اتساق 
النص يف هنج البالغة( صدَر عن مؤسسة هنج البالغة يف 
بشان  براك  عبد  )ايناس  للباحثة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
احلدراوي(، طباعة )دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع 

يف العراق يف كربالء املقدسة( بتاريخ ٢017.
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ب����������ال����������والِء ح�����������ي�����������درًا  اهلل  اأك����������������������رَم 
خم�����ا������ضٌ اأت���������اه���������ا  ق��������د  واالأمُّ  ك�������ي�������َف 

ع����������ّب����������اأُت����������ُه احل����������ي����������اُة رم���������������َز ف������������داٍء
ومن������������ا ي�������ر��������س�������ُع ال������ب�������������س������ال������َة ط�����ف�����ًا
و��������س�������يٌّ ب����������ل  ح���������ي���������در  واهلل  ذاَك 

زوج����������������������ُه ف�����������اط�����������ٌم �������س������ل������ي������ل������ُة ط����ه
ب�����ب�����ن�����ن ب�������ي�������ت�������ه�������م  اهلُل  ن��������������������������ّوَر 
ث��������م ج�������������اَء ال�����ق�����������س�����اء ي�����خ�����ط�����ُف اأّم�������������ًا
ث��������م ج����������������اءْت جن������ي������ب������ٌة م��������ن )ك��������������اٍب(
اأك�������������رم�������������ْت ع����������������رَة االأم����������������������ِن ب�����ح�����بٍّ

ب��������ذٍل ع���������ن���������واُن  ال������ب������ن������ن(  )اأم  ه����������ذي 
وب�������ن�������وه�������ا �����������س����������اروا ف�����������������داَء ح���������س����ٍن
األ�����������������������������������������������ق���ْت ي��������وم  ع����ن����ه����م  ت���������س����ْل  مل 
ل������ك������ْن ال���������������س�������وؤال ك���������ان اأم���������������رًا ع���ج���ي���ب���ًا
ك�����ان�����ْت وال���������������س�������ِر  ال������������رِّ  يف  اأمٌّ  ف�����ه�����ي 
ف�������س���������������������������اٌم م�����������س�����ّم�����ٌخ ب���ع���������������������������������������ب���ٍر
ن���������وٍر ������س�����ع�����ل�����َة  ال�������ب�������ن�������ِن  اأّم  دم��������������ِت 

وب���������ح���������بِّ االإل���������������������ِه �������س������ام������ي ال��������ع��������اِء
ب�������ه�������اِء ذي  م���������ق���������ّد����������ضٍ  م���������ك���������ان  يف 
ي���������وم ج�����������اَء ال�����ب�����������س�����ُر وح�����������ُي ال���������س����م����اِء
ال�����ع�����ل�����ي�����اِء ذروِة  م���������ن  ح��������ج��������ٍر  ب���������ن 
ل��������ن��������ب��������يِّ ي����������اأت����������ي����������ِه خ���������������ِر ن���������������داِء
م�����ف�����ع�����م ال���������ع���������زِّ وا����������س���������ع االأرج���������������������اِء
ب�����������س�����ي�����اِء ذاَت��������������ه��������������ْم  اهلل  ط����������ّه����������َر 
ب������ع������دم������ا غ��������������اَب ��������س�������ّي�������ُد االأن��������ب��������ي��������اِء
دوُره��������������������ا ك���������ام���������ٌل ب���������������س�������دِق ال��������������والِء
ث���������م وا�������س������ت������ه������م������وا ب������ن������ب������ِل اح���������ت���������واِء
ع�������ط�������اِء اأيَّ  ي�����������ف�����������وُق  وع�������������ط�������������اٍء 
�����������ُد غ��������������اٍب مت�������ّر��������س�������ْت ب������ال������ب������اِء اأ������������سْ
وزره�����������������ا احل�����������������رُب اآذن�����������������ت ب�����ان�����ت�����ه�����اِء
ع������ن اإم�������������اٍم و������س�����ّي�����د ال�������س�������������������������������������������ه���داِء
ك��������م��������اٍك ت�������ف�������ّوق�������ْت ف�������������وَق ال�����������س�����ن�����اِء
ب����ال����ث����ن������������������������اِء م����ع����ّط����������������������������������ٌر  ووالٌء 
ل����������������اأوىل ي�����ع�����������س�����ق�����وَن زه�������������َو ال������ن������ق������اِء

�شعر: �شالح رديف علي

 نوٍر
َ

دمِت أم البنين شعلة
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يف  يجال�ُسني  �سعور  �سريحك،  يف  امل��وت  بنداء  َراأ���س��ي  ه��اَج  �سيدي، 
. تراءت الت�سرعات يف اأْذِن على ُبْعِد  اخلفاء، ويُطوف ِبجانِب احلَيّ
جدثك. حدقْت ورفعت راأ�سي حتت قبتك، انفجرت عيناي بالدموع 
وك�سف �سدري عن �سراخ �سعادتي: قد حاَن الوقت.. فمن اأين اأبدا 
ت�سرعاتهم..  اأُلفت  الزائرين،  ل�سلواِت  انتبهت  داخلي؟!.  وجميعك 
اىل  و�سلت  ثم  مقد�سك،  �سدمي  على  امل��وت  واأمنية  ذه��ويل  تابعت 
اإليك رائحة  ُمرتقبي.. فال�سوق  اأقّد�ض اهلل فيك وهو  واأنا  ج�سدي، 
ْث ملوتي يا �سيدي، باآخِر  بطعم املوت واأق�سى، وطعم لقائك اأعذب.. اأَثّ
ال  مرقدك  الهواء  يف  قرًا  اأهيل  زلُت  فما  ب�سريحك،  �سلَّيتها  اآهة 

ي�سيق باالإن�ساِن.
الل�سان والعن عن  العمر �سوى رحمتك. يتحدث  �سيدي، مل يبق من 
كل �سيء، وال �سيء، و�سرعان ما تنتهي من بعرثة اأ�سرارهما ال�ساذجة 
على  جيدًا  املربوطة  عقيدتك  لهما  تفتح  التي  َعتبتَك  اأب��واب  على 
حمراب  يف  الروح  باب  املوت  يدّق  اأن  ال�سعادة  كل  فال�سعادة  القلب. 
علّي  اأمت��ْم  �سيدها.  اأنت  التي  اجلنة  باب  على  يدّق  وكاأنه  مقد�سك 
اأمنيتي باملوت يا �سيدي، لقد نلُت كل ما اأردت من التوفيقات االإلهية 

بجوارك.. هذا الهناء لي�ض م�ستحيًا ملن عرف حقك حقا..!.
فجر  يتنف�ض  ي��زال  ال  ومن�سوري  اأمنية،  وم��راي��ا  متاأمل  �سيدي، 
الذي  االإن�سان  ويرفع  الب�سرة،  اأجنحة  للعقل  ليعِطي  خمي�ساتك، 
تفرق  ان  الطاهر  بدمك  قا�سمًا  حزامه  وَح��ّل  ما�سيه،  من  تخّل�ض 
اأن تفرقني عن مقامك. امنحني فر�سة القبول يا  بن كل �سيء اإال 
ال  الفقر  العبد  فاأنا  قرك،  قناديل  اىل  وقدن  يدي  وخذ  �سيدي، 

اأزدان اإال بك.  

���ث لموت���ي بآخ���ِر آهة 
َّ
أث

ها بضريحك
ُ
يت

َّ
صل

قوُل العرب:
 الضيف(

ُ
 )عبد

هل أشركوا بذلك؟
يقول ال�ساعر العربي )املّقنع الكندي( يف ق�سيدة مطّولة:

           واّن لعبُد ال�سيف ما دام ثاويًا  
                              وال �سيمة يل بعدها ت�سبُه العْبدا

العبودية  معنى  اأن  اأي�سًا،  واملف�ّسرون  اللغة  علماء  يوؤّكد 
اال�سرقاق  من  نوعًا  لي�ست  وهي  جمازية(  )عبودية  هنا 
اأو االإ�سراك باهلل )�سبحانه وتعاىل(، واإمنا وردْت يف بيت 
يف  وا�سحة  ميزة  وهي  وال�سيافة  االإكرام  مبعنى  الكندّي 

عادات واأخاق العرب.
العبودية املجازية، تاأتي مبعنى  اأن جند مثل هذا  وميكن 
)االمتثال( اأو )االقتداء( يف اإطاق االأ�سماء على املواليد 
عبد  االأئ��م��ة،  عبد  ال��زه��راء،  عبد  احل�سن،  )عبد  مثل 
فيها  اإ�سراك  وال  اإ�سكال  ال  اأي�سًا  فهذه  وغرها،  العبا�ض( 
)عبد  مثل  ولي�ست  للح�سر،  ال  للمجاز  تطلق  فهي  اأب��دًا.. 
االأ�سماء  فهذه  وغرها،  اخلالق(  عبد  االإل��ه،  عبد  اهلل، 

تخ�ض العبودية احلّق هلل )عّز وجل(.
كما ناحظ اأي�سًا اأنها وردْت يف ن�سو�ض الزيارات املباركة 
الأهل بيت الع�سمة )عليهم ال�سام(، حيث نخاطب االإمام 
اأَمِتَك(، فهي  وابُن  وابُن عبِدَك  املع�سوم فنقول: )عُبدَك 
حقيقية(  )عبودية  ولي�ست  م�ستحّبة،  جمازية،  عبودية 
فلم يتم جعل النبي اأو االإمام اإلهًا، بل مملوكًا، فكاأن الزائر 
ينّزل نف�سه منزلة اململوك للنبّي اأو االإمام، وكذلك تعني 
واآباوؤنا ونحتذي ب�سرتكم وخطاكم  اأننا نقتدي بك نحن 

النّرة.
للحكيم  رائ��ع  حديث  من  املو�سوع  هذا  ن�ست�سف  واأخ��رًا 
لقمان يف وعظه لولده حيث يقول: "ُكْن عبدًا لاأخيار وال 

تكن خليًا لاأ�سراْر".

من ذاكرة األدب..
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رائعة  ق�سيدة  ال�سراف  حامد  اأحمد  العراقّي  ال�ساعر  كتَب 
يرثي بها رحيل قامة عراقية كبرة، تركت اآثارًا اأدبية جّمة 

وموؤلفات هائلة، حيث يقول ال�سّراف:
وع�سنا وعا�ست يف الدهور بادنا - جوامعنا يف جنبهَنّ الكنائ�ُض
جنبهَنّ  يف  عمائمنا   - ل��ه  وح��دة  يف  ال�سعب  يعي�ض  و���س��وف 

القان�ُض
)اأن�ستا�ض  الراحل  امل�سيحي  االأب  ب�سعره،  ال�سراف  عنى  وقد 
تخليد  ا�ستطاع  ال��ذي  العراقّي  الرجل  هذا  الكرملي(  م��اري 
الكبرة،  مبجهوداته  العربية،  االأدب��ي��ة  ال��ذاك��رة  يف  ا�سمه 

بن  من  العرب(  )لغة  جملته  كانت  ورمّبا  الغزيرة،  وموؤلفاته 
اأبرز ما اأنتجه لنا هذا الرجل الذي عا�ض حياته متحّلقًا حول 

الفّن واالأدب مثل فرا�سة.
يو�سف  جرائيل  )بطر�ض  هو  خمت�سرة،  ب�سطور  الكرملي 
عواد( واملعروف ب� )االأب اأن�ستا�ض الكرملي(، وِلد يف العا�سمة 
واأديبًا  ولغويًا  دين  رجل  كان   ،)1866 اآب   5( بتاريخ  بغداد، 

بارعًا، وهو �سليل اأٍب لبنان واأّم بغدادية.
و�سع الكرملي كتبًا مهمة واأبحاثًا جديدة عن اللغة العربية، 
وكان يرى يف اخلروج على اللغة العربية خطاأً ال ميكن قبوله 
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ً
يكفينا فخرا
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يكفينا فخرًا، نحن من اأ�سطاأتنا اأمهاتنا على هذه االأر�ض املباركة.
يكفينا فخرًا، نحن ترعرعنا وكرنا وتغذينا من جودك.

يكفينا فخرًا، نحن كل �سباح ننظر اىل �سدمي قبة الطاهرة. 
العرات  وخنقتنا  واجلفون  وجوهنا  تغ�سنت  نحن  فخرًا،  يكفينا 

لهول الفاجعة الكرى. 
يكفينا فخرًا، نحن يف الوادي املقد�ض طوى. 

يكفينا فخرًا، نحن ن�سكر اهلَل يف عامل الذر اأن كتَب اأ�سماَءنا قرب 
م�سهدك املقد�ض.  

يكفينا فخرًا، نحن لدينا �سفيع يوم الورود. 
ال�سرق والغرب يف  ما ذهبنا يف  اين  يكفينا فخرًا، نحن ح�سينيون 

الرحال.. ن�سعه و�سامًا على �سدورنا. 
املرع  دائمة  اجلنة  ترع  من  ترعة  اأر���ض،  يف  نحن  فخرًا،  يكفينا 

خ�سبة ت�سر الناظرين على مر الع�سور.  

واأ�سدر  التعريب،  عملية  يف  و�ساهم  فيه.  الت�ساهل  اأو 
التي  ال��ع��رب  لغة  جملة  ومت��ي��زت  وج��ري��دة.  جملتن 
اأ�سدرها يف عام 1911م، باأبحاثها االأدبية والتاريخية، 
اللغة  على  واحلفاظ  اللغوي  للت�سحيح  يدعو  كان  كما 
�سبب  عن  ويقول  امل�ساعد  �سّماُه  معجمًا  واأّلف  العربية. 
وجدنا  الفهم،  حق  العربية  نفهم  اأخذنا  "منذ  تاأليفه: 
وامل��ول��دي��ن  االأق��دم��ن  كتب  م��ن  فيه  نطالع  كنا  فيما 
واملعا�سرين األفاظا جمة ومناحي متعددة، ال اأثر لها يف 
دواوين اللغة. ولهذا راأينا يف م�سنفات ال�سلف نق�سًا بينا، 
فاأخذنا منذ ذلك احلن ب�سد تلك الثغرة"، وقد ظل هذا 
الكتاب خمطوطًا ل�سنوات طويلة بعد وفاة موؤلفه، ومل 
ير النور اإال يف عام 1972م حيث �سدر املجلد االأول منه.

وكان للكرملي جمل�ض يعقده للمناق�سة واحلوار وي�سمى 
يف  الكرملين  االآب��اء  دير  يف  الكائن  اجلمعة(  )جمل�ض 
عليه  يردد  وكان  بغداد،  بالعا�سمة  الغزل  �سوق  حملة 
على  البلد  واأعيان  وعلماوؤها  العربية  اللغة  اأ�ساطن 

اختاف مللهم ونحلهم.
واملجامع  الهيئات  من  كثر  بتقدير  الكرملي  حظي  وقد 
امل�سرقيات  جممع  يف  ع�سوًا  فاُنتخَب  واللغوية،  العلمية 
دم�سق  يف  العربي  العلمي  واملجمع  1911م  �سنة  االأملان 
ولغويًا  عاملًا  ع�سرين  اأول  �سمن  واختر  1920م،  �سنة 
اللغة  العربي يدخلون جممع  والعامل  واأوروبا  من م�سر 
اإ�سافة  يتقن  كان  كما  1932م،  �سنة  بالقاهرة  العربية 
اإىل لغته املحّببة العربية لغات اأخرى مثل )الفرن�سية، 

اليونانية، والاتينية والركية(.
الثان  كانون   7( بتاريخ  بغداد،  يف  اهلل(  )رحمه  تويف 
بن  حافل  ذكر  املقد�سة  كرباء  ملدينة  وكان   ،)1947
التي  التقارير  حيث  من  العرب(،  )لغة  جمّلته  �سطور 
كان  م��ا  وك��ذل��ك  وت��راث��ه��ا،  وتاريخها  املدينة  تناولت 
ُيكتب عنها  يف العمود الثابت للمجلة املعروف ب� )عمود 
هذه  وح�سارة  زهو  على  ال�سوء  ي�سلط  حيث  ال�سعب(، 
من  ت�سمه  وما  والقد�سية،  الدينية  واأهميتها  املدينة 
ومواقف  الثقافية  غزارتها  عن  ف�سًا  مقّد�سة  اأ�سرحة 

رجاالتها.



الشهادُة .. جائزة البطل التركماني

الى روِح الشهيِد السعيد
) السيد جعفر إسماعيل تقي عباس الموسوي( أبي صادق

لم تهدأ روحُه، والبشير على جرحهِ مَلصوقُة. لم يبق منها غير الدم النافر مثل الرمح. محا من 
رأسهِ كّل ما عرفه في الحياة، وترك خلفه كّل األحالم، ورسم من غضبهِ خريطة الشهادة وكان 

حبرها دمه. نادى عليًا مظهر العجائب فالتف حوله شباب )بشير، وتازة، وداقوق، وطوزخرماتو، 
وامرلي(. نبضتْ جباههم شوقًا للموت في سبيل العقيدة والدين والشرف. نَبوءُة تنذر بالرحيل، 
وأخرى بالخلود، عالمات سحرت قلوبهم، وقلبتْ وجوههم نورًا؛ فسوّيت كّل ذرة تراب ضياء.. 
وحوّلت عزيمتهم كّل حجٍر الى سحابةِ غضٍب تمطر لعناتها فوق كل )داعشي( مغتصب لألرض 

والشرف.  

الحرار: حيدر عا�شور
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تكتب  الكفائي  النداء  النجف األرشف، بصوت  تأيت من  َعالمٌة 
للروح رسالة معطرة بالشهادِة : ان من يموت يف سبيل العرض 

والوطن واملقدسات يعّد عند اهلل شهيدًا... 
برؤياه والعالمة، خرج كالنرس حملقًا فوق قرية البشري. السامُء حتت 
قدميِه اْنفتحت؛ صار تراب البشري دمًا، وهو يلبس وجَه الرفض 
للتكفري)الداعيش( اإلرهايب، وشجاعة إمامية -علوية، حسينية-  
يرضم  وصوته  املوت،  عىل  وصربها  بقوهتا  األرض  وجه  تغسل 
اهلمة كالنار يف قلوب املجاهدين، يلهب محاسهم، ما قبل الشهادة 
وجلجلة املوت: نحن رجل كرجال احلسني عليه افضل الصالة 

والسالم. فلبيك يا حسني سننترص.
وسقاهم  آمنا،  ظاًل  الرتكامين  احلشد  منح  الكلامت  هذه  يف  كأنه 
وقت  جاء  نيلها.  قبل  الشهادة  بوسام  ووسمهم  سائغًا  باردًا  ماًء 
اجللجلة ودخل السيد جعفر املوسوي)أبو صادق( مع فتية أمنوا 
ب�)داعش(  امللغومة  البشري  قرية  املعصومني مداخل  باهلل واألئمة 
واملفخخات بكل تشكيالهتا املميتة، وألنه يعرف املكان كرشايني 
طاردهم  وكافر..  مغتصب  كل  يرحم  ال  كالنرس  بدأ  النقّي،  دمه 
دون أن يصغي لليأس والذعر واملوت. يدور يف رحاب بيوتات 
والنساء  األطفال  من  إنقاذه  يمكن  ما  ينقذ  البشري  قرية  وشوارع 
فالكوابيس  قريته.  وفم  فمه،  يمأل  املّر  املوت  وطعم  والشيوخ، 
املْدّماة حلت يف كل بيوتات البشري، والليل يثرثر برصاص املوت.. 
اخرتق أبو صادق كّل يشء، وبدأ  يرحل األهايل بقوة من رشاسة 
الفئران الداعشية املختبئة يف كّل جحر نتن، لصيقة بالقاممة. فقد 
جاء البطل الرتكامين.. ال يملك سوى موته، كجمرة حزينة لليلة 

شتاٍء قارس مات فيها القمر، حيرق وينقذ.. كل يشء كان مجياًل، 
ُحباحُب العرق املضيئة يف جبينه، البيوت اخلائفة فتحت أبواهبا، 

صهيل األهايل يتدفق نحو األمان خوفًا من هناٍر داٍم..
الزمن، وهلا  الساعة تدق خارج  كان األصيل يف روعته، وكانت 
أنني يكرس القلب بعد خروج أخر عائلة تركامنية من قرية البشري، 
فمعركة اإلخالء نجحت يف انقاد أرواح بريئة، ورمي بقايا أشالء 
وقد  والعفونة.  بالديدان  حترش  سحيقة  هوة  يف  املهزوم  )داعش( 
ألقوا مرايس  الذين  القرية مشحونًا باخلطر، فاملجاهدون  بدا جّو 
)داعش(،  ذئاب  قطعان  حتارصهم  البشري،  أرض  يف  معركتهم 
فاملهم  بحذافريها  تنّفذ  كانت  صادق  أيب  القائد  وتعاليم  وخطط 
واألهم .. مذكرهم ان الصباح اذا انفلقت ساعاته فاجلميع أمام 
ميدان حارق مللحمة عظيمة تشبه ملحمة يوم الطف، يقتل فيها 

اإلنسان ولكنه لن ينهزم أبدًا، تتمزق أجسادنا نعم ولكن أرواحنا 
ستبقى متألقة قوّية كام خلقها اهلل وأودع فيها كلمته. 

القرية  الفلق بعد حتى دّبت خارج  نبوءته، مل حتن حلظة  صدقت 
حركة تشبه دّوي الزنابري املدرّبة للقتل، ومص الدماء اإلنسانية.. 
كان صوته وهو خيطط ويوزع األبطال مدّويًا. ودار قتال كابويس 
مل يتوقف، والذئاب تعوي لشهوة القتل والذبح، وتدور حوهلم، 
رشف  بالدماء  يكتبون  مجيعًا  هّبوا  ال��دوائ��ر.  عليهم  وتضيق 
الشهادة يف االستجابة لنداء أعظم رجال عرصه املفدى سيد عيل 
التكفرييني  أذهلت  التي  بسالته  املعركة  سجلت  فقد  السيستاين. 
الدواعش وهم يصفوهنا بالرجل الشيعي الرتكامين الرافيض  الذي 
اجلبل  يضاهي  الذي  فقلبه  نفسه..  اىل  سبياًل  لليأس  يعرف  ال 
بثباته ال يعرف غري الصمود واملقاومة حتى الرمق األخري. عجبًا 
لشخص مثله يقاتل ويقرأ رواية الطف بصوت املنرب احلسيني بال 
كلل وال ملل فام بني الدموع والرصاص قصة تشبه ما بني العطش 

يوم الطف والسهام..
قد  وكافرا   مغتصبا  يرحم  ال  ال��ذي  باإلنسانية  الرحيم  النرس 
استشهد..  العلمية،  احلوزة  وصقر  البشري  قرية  نرس  استشهد، 
ينهبون بيوهتا، مل يبق  القرية  وغزت مرة أخرى جرذان )داعش( 
فيها غري قبور وأموات، وبقايا رماد. كان يوم األحد ٢9 /6 / 
٢014م املوافق 30 / شعبان / 1435 ه�، داميًا كجراح شهداء 
يوم عاشوراء.. وال ذكر للبطل ) السيد جعفر إسامعيل تقي عباس 
حتت  القرية  ظلت  الباسلة..  وجمموعته  صادق،  ايب  املوسوي( 
تسلط الكافرين.. واملصري جمهول واأليام وحدها املتدلية بلياليها 

أن  يقول  مْن  البطل.  اختفاء  وأمل  للجزع  تشهد  احلزينة  وهناراهتا 
الصلب  وأعمدة  روح��ُه،  احتضن  والغيم  احتضنته،  األرض 
حمبوه  يتقاسمه  صامتًا  سالمًا  يومًا  وثامنون  ومئة  جسده؛  حتتضن 
غيبت  فقد  الصرب،  بغبار  معجونة  وانتظار،  ودموع  وجع  بني  ما 
قرية مولدِه، جسده الطاهر عىل صليب نقرة اللهب.. ليلة ما بعد 
تسعة أشهر هبط نجم الرؤيا عىل بقايا جسد مجعت رفاته من حتت 
هليب الشمس. ليلة تكرست أمزجة الروح، ومللمت الريح عطره، 
وكأن دمُه يطفو اخرض فوق مسوح جاللته، رفعته أياٍد كريمة من 
الثعابني، هياكل سود االظالف  قاع  الشعبي وهي حتصد  احلشد 
ترميها خارج البشري.. واستقبلته كربالء وزفته باألهازيج النجف 
ورقد بسالم عند جده اإلمام الغالب عىل كل غالب. فقد منح اهلل 

شهادة جائزة البطل الرتكامين... 

• هبّ يكتب بالدماء شرف الشهادة في االستجابة لنداء أعظم رجال عصره المفدى 
سيد علي السيستاني
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يعد هذا الخان أحد أبرز الخانات التي تقع على طريق كربالء – النجف ويبعد عن مدينة 
كربالء بحوالي )14( كيلو مترًا الى جنوب شرق المدينة, سمي أيضًا باسم )خان الربع( 

لوقوعه في ربع المسافة بين محافظتي كربالء المقدسة والنجف االشرف وهي تسمية 
محلية أخذت منها التسمية الرسمية لهذا البناء.  

خان النخيلة محطة استراحة الوافدين

اإعداد: ح�شني النعمة

والشاهد على إساءة النظام البائد للتراث
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خاص  حديث  يف  االويس(  عيل  )مرتىض  املؤرخ  ويقول 
ملجلة )االحرار(: »يقع عىل طريق )كربالء املقدسة والنجف 
بني  احليدرية  ناحية  يف  النص(  )خان  احلامد  خان  االرشف( 
اىل  يتبعان  النجف  اىل  املسافة  ربع  يف  املصىل  وخان  املدينتني، 

حمافظة النجف، فيام يتبع خان الربع )النخيلة( اىل كربالء. 
تاريخ التشييد

من الناحية التارخيية يعود خان )النخيلة( وخانات أخرى تقع 
عىل طريق )كربالء املقدسة– النجف االرشف( اىل فرتة احلكم 
الصفوي العثامين، واحلديث الزال )للمؤرخ االويس( والبالغ 
يف  منهام  اثنان  ويقع  اسرتاحة(،  )حمطة   – خانًا   )48( عددها 
بنامها  اللذان   العطييش  وخان  الربع  خان  مها  كربالء  حمافظة 
)سليامن باشا الكبري( يف العهد العثامين والتي كانت تستخدم 

كمحطات اسرتاحة للمسافرين بني البرصة وبالد الشام.
مع  واملعامرية  التخطيطية  الناحية  من  النخيلة  خان  ويتشابه 
اخلارجية  الطرق  عىل  تقع  التي  األخرى  القوافل  خانات 
)ساحة  الصحن  تتوسط  حيث  العراقية,  املدن  بني  تربط  التي 
تتقدمها  التي  احلجرات  من  جمموعة  به  احيط  مكشوفة( 
االواوين التي تعلوها عقود )أقواس( مدببة الشكل، ويتميز 
طابقني  من  يتألف  الذي  ومدخله  العالية  بأسواره  اخلان  هذا 
تسقيف  يف  املدببة  األقبية  واستخدمت  كبرية,  بوابة  تتوسطه 
)اآلجر(  الطابوق  بناؤها  يف  وأستعمل  واالواوين  الغرف 
واجلص، ويقع عىل مسافة ٢0 كم إىل اجلنوب من مركز مدينة 
كربالء.. وبعد توسع البناء ومساحة كربالء صار يبعد )15( 

كم عن املدينة.. 
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فيام يقول الباحث يف اآلثار )حسني يارس( إن هذا اخلان ُشيد 
– 1793 م( وهو ضمن سلسلة من اخلانات  سنة )1٢09ه� 
التي بناها وايل بغداد العثامين )سليامن باشا الكبري(، وجدد بناء 
شكل  عىل  شيد  وقد  1897م(،   – 1315ه�   ( سنة  يف  اخلان 
أضالعه  يتوسط  )86(م  أضالعه  من  ضلع  كل  وطول  مربع 
عن  خيرج  الشكل  دائري  برج  منها،  الرشقي  عدا  األربعة، 
بسور  أحيط  وقد  املرت،  ونصف  مرت  من  أكثر  السور  توصيف 
خمروطية  أبراج  بأربعة  زود  أمتار،  ثامنية  عىل  ارتفاعه  يزيد 
الرشقية  اجلهة  يتوسط  املدخل  فيام  األربعة،  أركانه  يف  الشكل 
تبلغ سعة فتحته  للبوابة مستطيلة الشكل سّقفت بعقد مدّبب 
ستة أم�����تار.. وكذلك تم تسقيف املدخل بقّبة نصف كروية 

الشكل يبلغ طول نصف قطرها ستة أم���تار. 
أضالع وهندسة

زين���ت اواوين اخلان بمقرنصات وأقواس زخرفية باستخدام 
الدقة وتعد بحق من روائع  التالعب باآلج���ر، وهي غاية يف 
الزخارف اإلسالم���ية.. وعىل يمني وشامل الداخل إىل اخلان 
رواقان فتحت فيهام االواوين التي يتقدمها صف من االواوين 

للخان  الرئيسية  الساحة  عىل  تنفتح  بدورها  التي  األخرى، 
مكونٍة رواقًا مغلقا.. ويوجد يف صحن اخلان بئر، ويف وسطه 
وهي  الصالة  ألجل  اخلان  بناء  مستوى  عن  مرتفعتان  دكتان 

مرتفعة لتكون بعيدة عن متناول احليوانات.
يشري الباحث )حسني يارس( إىل أن أضالع اخلان الثالثة الشاملية 
واجلنوبية والغربية تنتصب فيها ثالثة أبراج كبرية نصف دائرية 
اخلان عدد من  يبلغ نصف قطرها )3.40(م ويدعم جدران 
التي تربز عن اجلدار )10( سم وعرضها  املستطيلة،  الدعائم 
اجلدران.  تقوية  منها  الغرض  )٢(م،  وارتفاعها  )1.٢0(م 
منتصف  يف  يقع  )بشتاق(  عليه  يطلق  فخم  مدخل  وهناك 
الضلع الرشقي يعلوه عقد مدبب مرتفع، وحتيط باملدخل من 
اخلارج حنايا عرض كل منها )1.60( م وتزين العقد الكبري 

زخرفة حصريية عملت بواسطة التالعب باآلجر.
من تراث مهمل ومستودع للسالح إىل مهرجان للفن

مما أرخه )االويس( تعرض اخلان اىل أعامل ختريب ودمار عندما 
أستخدم من قبل قوات النظام البائد كمخازن للعتاد والسالح 
يف احلرب ضد القوات األمريكية عام ٢003م وعندما دخلت 
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املكان  هذا  اىل  ودخال  كربالء,  مدينة  اىل  املذكورة  القوات 
وعمدت اىل تفجري أكداس من العتاد املوجود فيه مما أدى اىل 
اهنيار بعض أجزائه وجدرانه وأجريت له يف بداية عام ٢013م 

أعامل ترميم أعادت اليه شيئًا من أجماده.
املهمة،  الثقافية  الفعاليات  إلقامة  مكانا  اليوم  اخلان  أصبح 
عرش  واحلادي  العارش  يف  متنوع  ثقايف  مهرجان  فيه  وأفتتح 
عروضا  املهرجان  وتضمن  ٢017م  عام  من  شباط  من 
للكتاب  ومعارض  وفوتوغرافية  تشكيلية  ومعارض  مرسحية 
وإنتاجات  القتالية  الفنون  ألعاب  وبعض  وللكاريكاتري 
واستعراضا  املدارس  وبعض  املهنية  واإلعداديات  اجلامعات 

للطائرات املسرية.
وأفتتح فيه مهرجان خان النخيلة الثاين يف منتصف شباط عام 
)دورة  املهرجان  من  الثالثة  الدورة  فيه  أفتحت  كام  ٢018م، 

الشهيد عالء مشذوب( يف آذار عام ٢019م. 
وينوه االويس عن قيام النجفيني برحالت قبل ظهور السيارات 
- )ظهرت القجمة يف األربعينيات واخلمسينيات ثم سيارات 
النجف, واخترصت  واللوريات وبعدها سيارات دك  اخلشب 

الرحلة من مخسة أيام اىل يوم واحد فقط(، حيث كانوا خيرجون 
ليلة السادس عرش  من النجف عىل شكل موكب كبري موحد 
من صفر ويذهب قبلهم الطباخون لتحضري الطعام وتنصيب 
اىل  الرحلة  وتنقسم  الكهربائيات،  وتأسيس  الكهرباء  مولدة 
خان  اىل  النجف  من  خيرجون  االوىل  املرحلة  مراحل:  اربعة 
الربع ويبيتون تلك الليلة هناك وتقام التعزية يف الليل ثم يقرأ 
احد الرواديد القصائد احلسينية يف الصباح تبدأ املرحلة الثانية 
اىل  املسري  يبدأ  الثالث  الصباح  يبيتون هناك يف  النص  اىل خان 
خان النخيلة يبيتون ثم يذهبون اىل كربالء يصلون قبل الزيارة 

بيوم واحد للراحة يف اليوم الرابع. 
النجف وكربالء صحراء قاحلة ومن  وكان طريق املسري  بني 
مشكلة  يف  ويقع  الذهاب  عليه  يصعب  اجلمهور  عن  يتخلف 
العطش واجلوع اذا ما كان حيمل معه ما حيتاجه من ماء وطعام .

مرت بالقرب من هذا اخلان الرحالة الربيطانية )الليدي درور( 
بسيارهتا  اىل كربالء  زيارهتا  املايض خالل  القرن  يف عرشينات 

املرسعة .
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130 سنة على 

اول عزاء حسيني في المنامة

في متابعة لمجلة )االحرار( عن اول عزاء حسيني اقيم في البحرين وجدنا في صحيفة 
الوسط البحرينية في العدد )4442( الصادر في الخامس من نوفمبر لعام 2014م، 

الموافق 12 محرم 1436ه�، مقالة للكاتب محمد العلوي، قال فيها ان »مواكب عزاء 
المنامة كما بدت في منتصف القرن الماضي نقاًل عن كتاب لعبد الكريم إسماعيل بعنوان 

))شعائر الصورة.. مواكب عزاء عاشوراء المنامة في أوائل القرن التاسع عشر((، قال فيها 
الباحث التاريخي علي بوشهري إن المنامة تمثل العاصمة الحقيقية للعزاء في البحرين، 

مستداًل على ذلك باإلشارة إلى أن المنامة كانت المكان الذي شهد قبل )123( عامًا، خروج 
أول مواكب العزاء من داخل المأتم إلى الشارع«.
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اول  تاريخ  فيصبح  و٢016(م   ٢015( عامي  هلا  ويضاف 
عاما، وهو من  القادمة )1٢5(  عزاء حسيني مع سنة 1438 
اذا تم حسابه لغاية ٢0٢0، ويتابع  التاريخ )130( سنة  ذات 
بوشهري حديثه مع الوسط، مشريا إىل أن »املعلومات املتوافرة 
إىل  املأتم  داخل  من  خرج  عزاء  موكب  أول  إن  تقول:  لدينا، 
رجب  ابن  مأتم  من  حتديدًا  املنامة،  العاصمة  يف  كان  الشارع، 
الذي يعد من أقدم املآتم يف البحرين، وهذا يعني أن املنامة هي 

املهد احلقيقي للعزاء بمآمته ومواكبه«.
أما عالقة القرى واألطراف ببدايات العزاء يف البحرين، فينوه 
بوشهري إىل أن »القرى قبل العام 1891م حتديدًا، مل تكن فيها 
مآتم للعزاء كام هو متعارف عليه حالّيًا، فضاًل عن املواكب«، 
موضحًا أن »بعض القرى كانت تتضمن مدارس دينية تتحول 
إىل مآتم يف مناسبات دينية معينة، من بني ذلك مدرسة العالمة 
الشيخ حسني العصفور والتي تقع يف الشاخورة، والتي نقش 

عىل جدارها مدرسة دينية ومأتم احلسني )عليه السالم(«.

وأضاف »ما يعزز من هذا الكالم ومن صواب هذه املعلومات، 
هو  ما  حتى  أو  السياح،  أو  السن  كبار  عن  سواء  املنقول  هو 
معروف من تواريخ تأسيس املآتم يف البحرين والتي ال يتجاوز 

عمر أقدمها 150 عامًا«.
كام أوضح »حتى القراءة احلسينية التي كانت تنعقد يف عدد من 
القرى يف السابق، كانت تقام يف جمالس املنازل، ومل يكن هنالك 
مبنى معروف وحمدد باسم املأتم، باستثناء ما وجد يف املنامة قبل 

أكثر من 100 عام«.
إىل  بوشهري  تطرق  الشأن،  هذا  يف  املنامة  لريادة  وتفسريًا 
امليسور لعدد من شخصيات  املايل  بالوضع  تبدأ  مجلة أسباب، 
أهل  لدى  نفسه  باملستوى  متوافرًا  يكن  مل  والذي  العاصمة، 
القرى، باإلضافة إىل االختالط والتنوع العرقي الذي ميز جمتمع 
املنامة، ما هيأ هلا استقطاب واستحضار التجارب واألفكار من 

بلدان عديدة«.
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الى قضاء الدجيل التابع لمحافظة صالح الدين )50( كم عن العاصمة بغداد، وبالقرب من قضاء بَلد الذي يرقد 
فيه السيد محمد ابن االمام علي الهادي )عليهم السالم( وعلى يسار الذاهب من العاصمة بغداد الى مدينة 

سامراء حيث مرقد الشيخ الجليل ابراهيم بن مالك بن الحارث االشتر النخعي الذي يبعد عن الطريق العام بمسافة 
كيلومتر واحد، وتحيطه البساتين واالراضي الزراعية بمساحة كلية للمرقد تبلغ خمسة دونمات، وحيث يعد أحد 

المراقد التي تشكل اثرا كبيرا في نفوس المسلمين والزائرين، ويحرص الزائرون المتجهون للمرقدين العسكريين 
على  زيارة مرقده الشريف، لما له من مواقف كبيرة وجلية سطرها عبر التأريخ، ومنها المعارك الذي خاضها مع 

ابيه مالك االشتر في حياة اإلمام علي )عليه السالم(، عالوة على انه من اوائل المطالبين بثأر اإلمام الحسين )عليه 
السالم( حينما أعلن المختار الثقفي )رضوان اهلل عليه( القيام في الثورة والقصاص من قتلة االمام الحسين واهل 

بيته واصحابه )عليهم السالم( في واقعة الطف االليمة.

التابعي الجليل الشيخ إبراهيم االشتر )رضوان الله عليه(

أيقونة الشجاعة ورمز الفداء والتضحية
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وحرصا منها يف توثيق ونقل وقائع زيارة هذا املزار الرشيف وما شهده 
مرقد  يف  ميدانية  جولة  )األحرار(  ملجلة  كانت  وتوسعة،  اعامر  من 
الكبرية  الشخصية  هلذه  التارخيية  السرية  عىل  الضوء  لتسلط  االشرت 
واملنارصة ألهل بيت النبوة )عليهم السالم(، فكان لقاؤنا مع احلاج 
خالد علوان حسني اخلزرجي نائب االمني اخلاص ملزار ابراهيم ابن 
مالك االشرت حيث قال: »ان تاريخ بناء مزار التابعي اجلليل  ابراهيم 
حيث  السابق،  القرن  اربعينيات  قبل  اىل  يعود  االشرت  مالك  ابن 
وجدنا قطعة موجودة يف جدار املزار مكتوب عليها تاريخ استشهاد 
التابعي اجلليل  وهو 30/ مجادي االخر/ 71 هجري، وكان املزار 
حني ذاك ُمشيَّد من الطابوق الفريش االمحر، وقد تم تطوير بناء املزار 
القرب  وبقاء  اضافية  غرف  بناء  يف  التطوير  ومتثل  االهايل،  قبل  من 
والشباك اخلشب عىل وضعه السابقة، واستمر املزار عىل هذه احلالة 
اىل سنة 1975م تقريبا، حيث قام االهايل واخلدام بجمع التربعات 
وتطوير بناء املزار واضافة سطح وقبة )بدون منارة(، وكانت مساحة 
هذه  ان  اىل  اخلرزجي  ويشري  الوقت )16م×16م(،  ذلك  يف  املرقد 
املرحلة من االعامر كانت يف زمن والده واعامعه، وقد كان شاهدا 
االباء  من  متوارثة  املزار  هذا  خدمة  وان  الفرتة،  تلك  يف  وحارضا 

واالعامر  اخلدمة  وتوالت  هلم(  عائدة  هي  االرض  )الن  واالجداد 
يزيد عن )300( عام،  االجيال حتى اصبح عمر هذه اخلدمة  عرب 

)بحسب حديث خالد علوان حسني اخلزرجي(
واردف: »يف زمن االحتالل االنكليزي قام )استن( وهو احد القادة 
الرشيف وسجلت هذه  للمرقد  فقط  دوانم  بتسجيل )5(  االنكليز 
املساحة عىل اهناء مقربة، وبجوار املزار توجد الكثري من املقابر دفن 
فيها املتوفون من االهايل، وتعرف هذه املنطقة باسم الشيخ ابراهيم 
تعرف  كانت  الدجيل  منطقة  ان  حتى  االشرت(،  ابراهيم  اىل  )نسبة 
سابقا بمنطقة االبراهيمية، ويبعد مزار التابعي اجلليل  ابراهيم ابن 
بغداد  العاصمة  قرابة )٢0(كم وعند  بلد  مالك االشرت  عن قضاء 

)50( كم.
تفجري املزار

وبعض  صغرية  مساحة  يضم  كان  املزار  »ان  اخلزرجي:  وتابع 
اىل  سلفا  املذكورة  البسيطة  االمور  وبعض  وقبة  وسطحا  الغرف 
قبل  من  الرشيف  املزار  تفجري  تاريخ  وهو   ٢005/1٢/٢٢ يوم 
السابعة  الساعة  يف  املزار  بتطويق  قاموا  حيث  االمريكي  االحتالل 
مساء ومن ثم اجروا عملية تفتيش كامل للمزار وما حييطه، بعدها 
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ذلك  تثبت  وثائق  وهناك  الديناميت،  مادة  عرب  املزار  بتفجري  قاموا 
اضافة اىل انني كنت شاهدا عىل هذه احلادثة، والسبب يعود اىل ان 
املنطقة لكوهنا تضم  الطائفية يف  االمريكان كانوا يعملون عىل زرع 
الطائفة الشيعية والسنية، والعجيب باألمر ان التفجري مل يصب القرب 
وال القبة اال بأرضار بسيطة رغم قوة املواد التفجري بعكس اجلدران 
والشباك الذي تم جلبه من رضيح السيد حممد ابن االمام عيل اهلادي 

)عليه السالم(.
اجلليل   التابعي  مزار  اعامر  مراحل  رسد  يف  اخلزرجي  ويستمر 
االمانة  اىل  املزار  انتمى  ٢008م  عام  »يف  قوله:  عرب  االشرت  ابراهم 
ووضع  العمل  وبدئ  بغداد،  دائرة  الشيعية-  للمزارات  العامة 
حجر االساس لتطوير املزار، وكانت املساحة يف ذلك الوقت قرابة 
)٢4م×3٢م(،  وتم بناء املنارتني الرشيفتني والقبة، واستمرت هذه 
الشباك  وبخصوص  ٢010م،  عام  يف  وانتهت  االعامر  من  املرحلة 
الذي وضع يف االعامل االخرية واملوجود لغاية الوقت احلايل صار 
تم  حيث  االمريكي،  التفجري  نتيجة  امُلهشم  القديم  للشباك  بدياًل 
صنعه يف مجهورية  ايران االسالمية من مادة الفضة املطمعة بالذهب 
القرآنية  اآليات  بعض  عليه  وضعت  وقد  )٢.5م×٢م(،  وبأبعاد 

بارشاف ديوان الوقف الشيعي.
معرقالت اعامر املزار

اىل  سابق  وقت  يف  احالتها  تم  فقد  املزار  اواوين  اعامر  بخصوص 
من  الثالثة  )املرحلة  الثالثة  العامرة  متثل  وهي  الرشكات،  احدى 

املؤمل  من  وكان  ٢01٢م،  عام  هبا  املبارشة  متت  حيث  االعامر(، 
بعض  بسبب  ولكن  سنتني،  غضون  يف  املرحلة  هذه  تكتمل  ان 
قناعة  اىل  الوصول  املنفذة وعدم  الرشكة  قبل  املامطالت)تلكؤ( من 
تامة لعمل الرشكة من قبل ديوان الوقف الشيعي تم رفض او توقف 
رشكة  اي  مع  التوقيع  يتم  مل  االن  ولغاية  ٢015م،  عام  يف  العمل 
لتنفيذ املرشوع، وستتمثل املرحلة الثالثة يف بناء اربع نوافذ لدخول 
السالم(  )عليه  عيل  االمام  باب  وهي  )ابواب(  الزائرين  وخروج 
املقابلة للنجف، الباب الغريب باسم االمام احلسني )عليه السالم(، 
وباب االمام القائم )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( باجتاه سامراء، 

والباب الرابعة واالخرية باسم ايب الفضل العباس )عليه السالم(.
نشاطات توعوية

والتثقيفية  التوعوية  النشاطات  الكثري من  »لدينا  وارسد اخلزرجي: 
باملرقد ومراحل تطويره، اضافة اىل شخصية  الزائرين  منها تعريف 
التابعي اجلليل ابراهيم بن مالك االشرت وسريته احلياتية، فالقادمون 
ايران  من  زائرون   هناك  بل  فحسب  العراقيني  الزوار  يمثلون  ال 
وباكستان وافغانستان ودول اخلليج اضافة اىل اللبنانيني ويأيت للمزار 
زوار عراقيون واجانب منهم االيرانيون والباكستانيون واالفغانيون 
واللبنانيون  وجنسيات اخرى عربية واجنبية، وهناك نشاطات دينية 
فقهية  الدورات  اقامة  املزار عرب  القريبة من   املنطقة  وتوعية ألهايل 

القرآنية.
يروي لنا اخلزرجي عىل ان هناك كتبا ومصادر تارخيية تذكر وتوثق 
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هذا املرقد، وقد زار املزار العديد من املراجع الدينية 
قال  وقد   ،) قدس  احلكيم  حمسن  )السيد  ومنهم 
قام  عندما  رسه(  )قدس  اخلوئي  قاسم  ابو  السيد 
لديه  »من  املرقد   العامر  التربعات  بجمع  االهايل 
نذر أليب الفضل العباس )عليه السالم( فليعطه اىل 
الفضل  ايب  صديق  ألنه  االشرت  مالك  ابن  ابراهيم 

العباس )عليه السالم(.
احلارث  بن  مالك  بن  ابراهيم  ان  بالذكر  وجدير 
االشرت النخعي املذحجي، ولد سنة ٢1ه� يف املدينة 
املنورة، ويف حرب صفني سنة 37ه� وهي احلرب 
التي قاتل فيها االمام عيل )عليه السالم( املتمردين 
خرج  وقد  قادهتا  من  االشرت  مالك  كان  واملارقني، 
له غالم شاب من اهل حيصب )قرية قرب صنعاء 
لقتاله  ابراهيم  ولده  مالك  فأمر  ملنازلته،  اليمن(  يف 
سنة،   16 بعمر  حينها  إبراهيم  وكان  عليه،  فاجهز 
وقد  مالك  ابيه  لصفات  حامال  ابراهيم  نشأ  وقد 
منذ  السالم(  عليه   ( عيل  االمام  بصحبة  ترشف 
ألهل  مواليًا  والشجاعة  االيامن  عىل  فشّب  صباه، 
فصيحًا  شاعرًا  كان  كام  السالم(  )عليهم  البيت 
االقتصاص  رشف  إلبراهيم  وكان  بارعًا،  واديبًا 
)عليه  احلسني  االمام  قتل  يف  شاركوا  الذين  من 
)66( سنة  الكرام  وأصحابه  بيته  وأهل  السالم( 

الثقفي  املختار  عىل  اجلامعة  بعض  اشار  حيث  ه�، 
معه،  بالقيام  للحاق  ابراهيم  يدعو  بأن  الثورة  قائد 
القتال  ميادين  ملا عنده من شجاعة وخربة يف  ذلك 
الرجال  من  كبري  مجع  ويتبعه  آنذاك  قومه  سيد  فإنه 
مؤكدًا له اهلدف السامي وهو نرصة أهل بيت النبوة 
)عليهم السالم(، وقد استشهد )رضوان اهلل عليه( 
سنة 71ه�، وبعد شهادته قام االمويون بحرق جثته 

فقامت مجاعة بجمع ودفن ما تبقى منها*.
*)مصدر االمني : السيد حمسن/ اعيان الشيعة ج3 
التعارف  دار  اىل  والتابعة  171ه�  الصفحة  من   /
الدين/  شمس   : خلكان  ابن  مصدر  اىل  اضافة 
 ٢1 الصفحة  من  االول  اجلزء  االعيان  وفيات 
مصدر  عن  فضاًل  العريب  االحياء  دار  اىل  والتابعة 
مطبوع خرز الدين/ الشيخ حممد ، مراقد املعارف 

من اجلزء االول يف الصفحة 37 ملطبعة اآلداب(.
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)عليهم  البيت  أهل  حمبي  لدى  السائد  االعتقاد  ظل 
جسد  أن  طويلة،  لسنني  أفغانستان  يف  ال��س��الم( 
متمثاًل  بلدهم؛  يف  مدفون  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام 
رشيف  م��زار  مدينة  يف  الواقع  األزرق«  ب»املسجد 
املشهورة، إال أّن املعلومات الدقيقة تؤكد بأّن هذا املزار 
احلسني  اإلمام  ذرية  من  العلويني  أحد  جسد  حيتضن 

ابن أمري املؤمنني )عليهام السالم(.
حيتضن  فهو  البعض  وبحسب  ج��دًا،  قديم  املسجد 
جسد عيل بن أيب طالب البلخي، الذي كان من العلامء 
متمثلة  السالجقة  ساللة  وق��ررت  الدولة،  وسفراء 
بالسلطان أمحد سنجر إعادة بناء املسجد األزرق ألول 
مرة يف نفس موقعه، ثم تم تدمري املسجد عىل يد املغويل 
جنكيز خان يف غزوه للمنطقة يف حوايل عام 1٢٢0 م، 
القرن اخلامس عرش من قبل السلطان  بناؤه يف  وُأعيد 

حسني مريزا بيغراه.
املوقع،  بناء  إلع��ادة  خطة  وضع  تم   1910 عام  ويف 
وتبني أنه كان هناك يف وقت سابق منطقة مسورة أصغر 
يف املسجد الذي ُدّمر وكانت حتيط به احلدائق يف ذلك 
الوقت، ثم أضيفت له مقابر ذات أبعاد متفاوتة لعدد 
من الزعامء الدينيني األفغان عىل مر السنني، األمر الذي 

أدى إىل تطوير أبعاد جديدة للمسجد ولألرضحة.

يف  نسوية،  وثقافية  وأكاديمية  دينية  شخصيات  شاركت 
األه��واز،  بمدينة  ُعقد  الذي  الفاطميات«  »النساء  مؤمتر 
تزامنًا مع إحياء ذكرى استشهاد سيدة نساء العاملني فاطمة 

الزهراء )عليها السالم(.
املؤمتر الذي ُيعقد للمرة األوىل، شهد حضورًا نسويًا الفتًا، 
عىل  الضوء  سّلط  فيام  صحية،  وقائية  إج��راءات  وسط  تم 
يف  وجهادها  السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة  وحياة  سرية 

الدفاع عن مبادئ اإلسالم احلنيف.
يف  املشاركات،  إح��دى  صفاري  عارفة  السيدة  وقالت 
ترصيح صحفي: إن »املؤمتر كاَن حافاًل بذكر سرية الصديقة 
سبيل  يف  ودورها  السالم(  )عليها  البتول  الزهراء  الطاهرة 
بالقول:  مستدركة  الصحيح«،  اإلس��الم  مبادئ  ترسيخ 
»نحن بحاجة إىل مثل هكذا برامج ومؤمترات يف وقتنا احلايل 

السيام بعد اهلجامت الكثرية التي تطال املرأة«.
)عليها  الزهراء  فاطمة  »السيدة  أن  إىل  صفاري  ولفتت 
السالم( هي املرأة املسلمة املثالية الكاملة فهي من ضحت 
تنال خري  أن  املرأة  أرادت  الدفاع عن احلق، وإذا  من أجل 
الدنيا واآلخرة فعليها االقتداء هبا وجعلها انموذجًا حلياهتا«.

املشاركات يف املؤمتر أّكدن أيضًا، أن »املرأة تقع عىل عاتقها 
مسؤولية اجتامعية كبرية، وخاصة يف تربية األطفال والنشء 
نساء  سيدة  بأخالق  بالتحيل  إال  يتأتى  ال  وهو  الصغري، 

العاملني )عليها السالم(«.

مؤتمر نسوي في “األهواز” 
دة الزهراء 

ّ
يستحضر أدوار السي

)عليها السالم(
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احلسن  اإلم��ام  بنت  رشيفة  السيدة  م��زار  يشهد 
الفتًا،  عمرانيًا  نشاطًا  السالم(،  )عليهام  املجتبى 
املباركة، إىل حمطة دينية  البقعة  حيث حتّولت هذه 
ومركز إشعاعي يقصده املاليني من الزائرين عىل 

مدار العام.
بيان:  يف  الرشيف  للمزار  اخلاصة  األمانة  وقالت 
التابعة هلا، تواصل  إن »الكوادر اهلندسية والفنية 
وبرعاية  والتوسعة،  اإلع��امر  م��رشوع  يف  أعامهلا 
مستمرة من قبل األمانة العامة  للمزارات الشيعية 

الرشيفة«.
وبمراحل  اإلع��امر  عجلة  »تستمر  وأض��اف��ت، 
ُمتقدمة، منها إكساء أرضيات وجدران حجرات 
عىل  العمل  وكذلك  الداخلية،  األروقة  وقاعات 
تغليف اجلدران اخلارجية لألروقة امُلباركة«، مبينة 
أن »من ضمن األعامل أيضًا تسليح وصب وهتيئة 
إكساؤه  ذلك  بعد  ليتم  الرشقّي،  الرواق  صحن 

بامدة املرمر«. 
تغليف سالمل  العمل يف  يتواصل  آخر  من جانٍب 
األروقة، حيث »تأيت هذه األعامل ضمن مرشوع 

إعامر وتوسعة املزار الرّشيف«.

شهدت العاصمة اإليرانية طهران، إقامة معرض للوحات الرسم 
عدة  لوحات  ضّم  والذي  السالم(،  عليه   � عيل  )آل  عنوان  حتت 

تناولت أبرز األحداث الدينية يف التاريخ اإلسالمي القديم.
حيث  والفنون،  للثقافة  »نياوران«  دار  احتضنته  الفني،  املعرض 

عرض )14 لوحة فنية( للفنان اإليراين حسن روح األميني.

طفرة عمرانية الفتة في مزار 

العلوية شريفة بنت الحسن

لوحات فنية عن أبرز األحداث 

اإلسالمية
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تعريف اجلراحة التقويمية
وهي جراحة تعنى بمعاجلة التشوهات النامجة يف الوجه نتيجة 
خلقية أو مكتسبة )حوادث، أمراض، أورام محيدة أو خبيثة(، 
والتشوهات اخللقية مثاًل االختالف يف نمو عظام الوجه نتيجة 
شق الشفة واللهاة الوالدي، وهي أحدى أهم مبادئ اجلراحة 
الذكور  يف  الوجه  لعظام  النمو  هناية  هبا  وال��رشوع  التقويمية 

بعمر 16 سنة ويف اإلناث بعمر 14 سنة.

األعىل  الفك  عظام  تعديل  التقويمية  اجل��راح��ة  وتتضمن 
واحلاجز  األن��ف  وعظام  األسفل  والفك  الوجه  ومنتصف 
األنفي وحمجر العني، ففي البداية يتم فحص املريض بصورة 
الشعاعي  والفحص  الرسيري  الفحص  طريق  عن  دقيقة 
األسفل  والفك  األع��ىل  للفك  طبقات  أخ��ذ  اىل  باإلضافة 
الصحيح  التشخيص  اىل  الوصول  لغرض  األطباق  وتسجيل 

قبل الرشوع باجلراحة.

االأحرار/قا�سم عبد الهادي

وهي احدى الجراحات الدقيقة والتي تهدف الى تحسين الناحية الوظيفية والجمالية للوجه، وبدورها فالجراحة 
التقويمية تتضمن تعديل عظام الفك األعلى ومنتصف الوجه والفك األسفل وعظام األنف والحاجز األنفي ومحجر 

العين عن طريق فتحات صغيرة في الفك األعلى من داخل الفم لغرض تحريك الفك األعلى والحاجز األنفي والرفوف 
األنفية، إما في الفك األسفل فيتم عمل نفس الحالة بواسطة فتحات داخل الفم لغرض تحريك الفك األسفل 

والحنك، ولمعرفة المزيد عنها بين الدكتور رضوان عبد الكريم الطائي اختصاص جراحة الوجه والفكين ما يأتي.

الجراحة التقويمية لعظام الوجه ... 

تتضمن تعديل عظام الفك األعلى ومنتصف الوجه والفك األسفل
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الجراحة التقويمية

األسباب التي تستدعي إجراء الجراحة التقويمية للفكين

التداخل اجلراحي )لعملية اجلراحية(
فتحات  طريق  ع��ن  اجل��راح��ة  العملية  تتم 
ال��ف��ك األع���ىل م��ن داخ���ل الفم  ص��غ��رية يف 
لغرض حتريك الفك األعىل واحلاجز األنفي 
فيتم  األسفل  الفك  إما يف  األنفية،  والرفوف 
عمل نفس احلالة بواسطة فتحات داخل الفم 
لغرض حتريك الفك األسفل واحلنك، ويبقى 
يومًا(،   ٢1 اىل  ايام   7( من  املنطقة  يف  الورم 
أسابيع،  ستة  يف  النهائي  الشكل  اىل  ويصل 
هي  )التثبيت(  يف  احلديثة  ال��ط��رائ��ق  وان 
الصفائح املعدنية وجتنب ربط الفم باألسالك 
املعدنية، ويف بعض احلاالت حيتاج الشخص 
اىل عملية جتميل األنف بعد )3 - 6( أشهر 
يف جتميل الفك األعىل لغرض احلصول عىل 

الشكل املتناسق للوجه.

هناك عدة اسباب تستدعي إلجراء اجلراحة التقويمية ومنها )حتسني إطباق 
العيوب  ح��االت  بعض  يف  صحيح  بشكل  بعضهام  عىل  والشفاه  الفكني 
اخللقية مثل بروز األسنان األمامية، تقوية الفك والقدرة عىل املضغ واحلفاظ 
عىل األسنان يف أماكنها الطبيعية وتقليل معدل سقوطها، عالج اإلصابات 
من  الناتج  األمل  ختفيف  واحل��روق،  احل��وادث  حاالت  يف  الفكية  الوجهية 
اضطرابات املفصل الصدغي الفكي، حتسني النطق وخمارج احلروف وعالج 
عن  النامجة  النوم  اضطرابات  عالج  إىل  احلاجة  املختلفة،  الكالم   مشاكل 

ضيق التنفس، عدم تناسق شكل الوجه والفك(.
طريقة إجراء جراحة الفك التقويمية

عند عمل جراحة تقويمية للفك فإن اإلجراء عادة يكون بالكامل داخل الفم 
وال تنتج  منه جروح أو غرز بالوجه أو خارج الفم، ولكن يف بعض حاالت 
أو  الذقن  منطقة  يف  صغرية  جراحية  شقوق  إحداث  اإلجراء  يستلزم  قليلة 
خارج الفم، يبدأ اجلراح بقطع عظام الفك وإعادة ترتيبها ووضعها يف مكاهنا 
اجلديد وتثبيتها بمسامري أو براغي دقيقة وأسالك وقطع مطاطية لضامن عدم 
معادن  من  تتكون  واألس��الك  الرباغي  هذه  اجلديد،  موضعها  من  حتركها 
لتصبح  الوقت  بمرور  العظام  مع  وتلتحم  وتندمج  التيتانيوم  مثل  حيوية 
جزءا أساسيا من عظام الفك  وال تسبب حساسية وال حتتاج إىل إزالتها من 
اجلسم بعد ذلك، ففي بعض احلاالت مثل عملية تعريض الفك قد تستلزم 
جراحة الفك التقويمية إضافة اىل عظام أخرى داخل الفك إىل جانب عظامه 
األصلية؛ ويف هذه احلالة قد تكون العظام املضافة خارجية من متربع برشي 
من  تؤخذ  ما  وغالبًا  املريض  عظام  نفس  من  تكون  أو  صناعية،  عظام  أو  

مفصل الفخذ أو الساق.
اهلدف من اجلراحة التقويمية

هتدف اجلراحة التقويمية إىل إعادة تنظيم العظام القاعدية يف إطار تشوهات 
الفك العلوي والسفيل، وتكون نتائجها عىل حد سواء مجالية ووظيفية بالنسبة 
اإلجراءات  هذه  يف  متزايدة  أمهية  ذات  اجلامليات  نتائج  وتصبح  للبالغني، 
فقط  وليست  مجالية  حتسينات  إىل  فقط  يسعون  املرىض  بعض  أن  درجة  إىل 
متزايدة  بصورة  الرضوري  من  أصبح  اجلاميل،  غرضها  ولتحقيق  وظيفية، 
التعاون  األسنان  وأطباء  الفم  وجراحي  األسنان  تقويم  ألخصائي  بالنسبة 
بشكل فعال يف جهد منسق بشكل جيد مع اجلراحني املختصني يف اجلراحة 
التقويمية، يف ما أصبح اآلن ختصًصا فرعًيا حقيقًيا، حيث أن عىل اجلراحني أن 
يتقنوا التقنيات التكميلية لعملية جتميل األنف، أو االستخدام العظمي، أو 
جراحة الوجه اجلاملية، أو احلقن باحلقن، أو العالجات املضادة للشيخوخة 

القابلة للحقن.
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تعتمد  فيام  تعتمد  ونتائجها  األع��امل  خواتيم  كانت  لطاملا 
عليه من عوامل ذلك األمل بتحققها توسال بالتوكل حيث 
التطري والتشاؤم ذات يوم سمة  بأن هلا مدبرا.مل يكن  اليقني 
املؤمنني، بل مل ترد يف قواميس حياهتم مثل هذه املفردات وال 
ناله اخلذالن  يف منهجهم مثل هذا السلوك، وكم من متطري 
له  تعطلت بصريته عند عقبات اصطنعها  بفعل طريته حني 
البدء  عىل  ُيقدم  مل  البعض  ان  بل  به  بدا  ما  ينجز  فلم  ذهنه، 
والتوكل  باليقني  املقرتن  التفاؤل  يكن  مل  ولو  األساس،  من 
الغيث  يرجون  وهم  األرض  يف  ببذورهم  ال��زراع  ألقى  ملا 
التفاؤل عىل وجه  من رب رؤوف رحيم.. فالزراع أنموذج 
األرض، ويف غريهم شواهد كثرية. قال رسول اهلل )صىل اهلل 
بأنَّ  »العلم  قال:  التوكل؟  ما  جربائيل:  سألت  وآله(:  عليه 
يمنع، واستعامل  ينفع، وال يعطي وال  املخلوق ال يرضُّ وال 
اليأس من اخللق، فإذا كان العبد كذلك، مل يعمل ألحد سوى 
اهلل، ومل يرُج ومل خيف سوى اهلل، ومل يطمع يف أحد سوى اهلل 

ل«.  فهذا هو التوكُّ
فعندما يعتنق اإلنسان اليقني ويتوكل حتاًم ُسيغمر قلبه نورًا 
بنورها  ق  والتفاؤل، ومتزِّ األمل  منه شمس  وصفاء، لترشق 
عن  اليأس  غبار  وتزيل  والقنوط،  والتشاؤم  الظلمة  حجب 
روح اإلنسان،  وجتدد بإرشاقها يف نفس اإلنسان قوة وإرادة؛ 
لكن هذا ال يعني أن يسوف اإلنسان ليأخذه  التمني وطول 

والتكامل  للرقي  ليجعله حائاًل دون وصوله  املذموم  األمل 
صلوات  العصمة  بيت  أهل  رواي��ات  له  أش��ارت  ما  وه��ذا 
والنهي عن طول  احلذر  إىل  اهلل وسالمه عليهم حينام دعت 
حقيقة  عند  نقف  أن  أردنا  ولو  سلبية،  آثار  من  له  ملا  األمل 
التفاؤل سنجده  اليقني والتوكل عىل اهلل جل وعال يف الرساء 
والرضاء، والقبول والرضا بمشيئة اهلل تعاىل واالنقطاع عن 
املدد  يأتيه  فسوف  التوكل  حقيقة  اإلنسان  فهم  فلو  غريه، 
أمري  أش��ار  وقد  توكله،  بركات  وس��ريى  والتسديد  اإلهل��ي 
أّما  اإلنسان.  بإيامن  وضاءًا  يبقى  الذي  باهلل  األمل  املؤمنني  
فإن  بأمله،  ويتمسك   احلقيقة  تلك  جادة  عن  ينحرف  من 
اليأس ال حمالة هناية طريقه. دائام ما يسعى اإلنسان إىل حتقيق 
سعادته يف احلياة ليسعد وُيسعد من حوله ،فهذا الدافع خيلق 
لديه اسرتاتيجيات قد تنبع من داخله وقد يطورها من خالل 
بحثه وتثقيف نفسه وتطوير أدائه وربام من خالل التجارب 
التي شهدها خالل تواجده يف املجتمع واحتكاكه بالعديد من 
النامذج. يف هذا املضامر ال يسعنا إال أن نقول«تفاءلوا باخلري 
جتدوه«وانا أكمل إن مل نبحث عن التفاؤل واألمل والسعادة 

فهي لن تبحث عنا..
الُقرآنية : ال تقنطوا ، ال حتزنوا ، ال هتنوا ، ال   من العبارات 
تيأسوا .. القرآن يدعوك للرضا و التفاؤل ويبعث فيك األمل 

دائام فاخّتذه عونا..
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تناول فطوره مع زوجته وارتدى مالبسه واستعد للذهاب إىل العمل وعندما دخل مكتبه  الزوج صباحًا  استيقظ 
حبيبتي،  زوجتي  هلا:  وقال  هدوء،  يف  فخرج  التلفاز  شاشة  وعىل  املكتب  عىل  كثريا  غبارا   وجد  مفاتيحه.  ليأخذ 
احرضي يل مفاتيحي من عىل املكتب. دخلت الزوجة لكي جتلب له املفاتيح، وجدت زوجها قد نقش وسط األتربة 
بأصبعه عىل مكتبه الذي حيمل الكثري من الغبار، أحبك زوجتي. والتفتت لتخرج من الغرفة شاهدت شاشة التلفاز 
مكتوب بأصبعه وسط الغبار بحبك يا رفيقة عمري فخرجت الزوجة من الغرفة، وأعطت زوجها املفاتيح وتبسمت 
يف وجهه كأهنا ختربه أن رسالته قد وصلت وإهنا ستهتم أكثر بنظافة بيتها مع ابتسامة مجيلة. هذا هو الزوج العاقل 

الذي إذا أخطأت زوجته مل ييسء معاملتها بل يقابل خطأها باملعاملة احلسنه ويغري املوقف من حزن إىل فرح. 

قصة أسرية

املتفيّش يف  بيان نسبة الطالق  املقال هو  ليس اهلدف من هذا 
املجتمع  العراقي مؤخرا فهذا املوضوع قد اُشبع دراسة ونقدا 
وحتليال أسبابا ونتائج، بل هو  يتناول  األخطر من كل ذلك 
واستسهال  الزوجية  باحلياة  واالستخفاف  االستهانة  وهو 
الطالق فلم يتّم تسليط الضوء عليه بشكل كاٍف ومل  تؤخذ 
وحلول  دراسات  هلا  ُتوضع  او  املطلوبة  باجلدية  املسالة  هذه 

عملية للحّد منها .
دار  يف  بحت   شخيص  عمل  يل  يكون  ان  الصدف  شاءت   
العدالة  يف منطقتي وانا ادلف فيها  هالني كثريا ذلك  الطابور 
الطويل من املراجعني وأكثرهم شباب يف ريعان الصبا ومن 
باألحوال  املختّص  القايض  ينتظرون  كانوا  اجلنسني  كال 
النسبة  اكثر  أفجعني  وال��ذي  الطالق،  إلج��راء  الشخصية 
الزوجية  حياهتم  بداية  يف  هم  املراجعني  هؤالء  من  الكبرية 
حتى  بينهم  مشكلة  اول  حت��دث  ان  ما  اهن��م  له  وامل��ؤس��ف 
تكون  قد  وألسباب  للطالق  طلبا  العدالة  دار  اىل  يسارعوا 
احلمر  واخلطوط  التحفّظات   ورغم  جدًا..  وبسيطة  واهية 
)ابغض  الطالق  عّد  الذي  االسالمي  الرشع  وضعها  التي 
للحد  الوضعية  القوانني  اىل  اضافة   ،) تعاىل  اهلل  اىل  احلالل 
من هذه الظاهرة ، النه  يشّكل  اهنيارا كامال ألهم مؤسسة 
يف  املجتمع وهو األرسة وبداية تأسيس جمتمع منهار ومتشٍظ 
التي  األسباب  اهم  يده عىل  الرشع اإلسالمي  ، وقد وضع  
تؤدي اىل هذا االهنيار وحددها برشائط معينة اغلبها خمالف 
حددها  التي  فاألسباب  وثوابته،  ال��زواج  مؤسسة  لقدسية 

التي  البسيطة  احل��وادث  من  واه��م  بكثري  اكرب  هي  ال��رشع 
يشكل  ما  وهو  الطالق  لطلب  اجلدد  األزواج  هبا  يتحّجج 
استهانة واستخفافا باحلياة الزوجية وهو ما يستدعي تضافر 
والنفسية  االجتامعية  والدراسات  البحوث  مراكز  جهود 
ووسائل األعالم واملؤسسة الدينية واملهتمني بشؤون األرسة 
منها  واحلد  الظاهرة  هذه  مكافحة  اجل  من  والطفل   واملرأة 
الطالق  واستسهال  الزوجية  باحلياة  االستهانة  ظاهرة  وهي 
لتآكل  الشباب ووضع خارطة طريق لذلك منعا  خاصة بني 

املجتمع العراقي.   

ك
ّ
عبا�س ال�شباغانقاد األسرة العراقية من التفك
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يقال: انه يف سني الغالء والقحط قّسم املقّدس االردبييل ماله عىل الفقراء 
وأبقى لنفسه مثل سهم أحد الفقراء ويف بعض السنني فعل ذلك فقالت 

له زوجته: تنفق عىل الفقراء وتبقي أوالدنا جائعني؟؟
جاء  الثاين  اليوم  ويف  لالعتكاف  الكوفة  مسجد  اىل  وذهب  جيبها  فلم 
بيته حيمل عىل ظهره من القمح الصايف والطحني اجليد فقال  رجل اىل 
مسجد  يف  مشغول  البيت  صاحب  ان  املقدس:  لزوجة  الرجل  ذلك 

الكوفة باالعتكاف وهذه الغّلة واالمحال أرسلها اليك.
وعندما رجع املقدس من اعتكافه أخربته أن هذا الطعام الذي ارسلته 

مع االعرايب طعام ممتاز!!

يف النتظار

يلف  مغزل  دقيق..  بغري  وت��دور   تدور  رحى 
راي��ة.  ال  لكن  سارية  دخ��ان.  خيوط  ويلف 
طائر  وحجر.  تراب  بني  تتسلل  افعى،  ساقية 
متخر  فلك  يشيخ.  كاد  فجر  تغريد  أتعبه  سعد 
وختتفي  تارة  تلمع  نجوم  ضباب..  عباب  يف 
أخرى سابحة يف فضاء ال متناه من األناة. قمر 
شاحب الوجه يدلف حتت غطاء ليل خشية أن 
شعرها  ترسل  غانية  شمس  هنار.  عني  تلمحه 
ظهر  عىل  جتري  وهي  آخر  حينا  وتعقصه  حينا 
فرس مستنفرة ملستقر هلا. جرح فغر فاه بلها أو 

سفها.. ال فرق.
االمس، وال  كام  مسلية  الغياب  أغنيات  تعد  مل 
املوت  معنى  له  االشتياق  احلضور.  امنيات 
أح��د.  هب��ا  يمر  مل  ب���اردة  املحطات  البطيء. 
االنتظار مرير حتت طائلة الوقت وغائلة الوجد. 
املطر  رائحة  اخليال.  حميط  عابرة  متتد  مسافات 
لونك.  ذاك��ريت  يف  حتفر  ال��رتاب  عىل  املتساقط 

تعزف عىل اوتار قلبي حلنك. 
اه.. ما أشد لوعتي عىل فراقك وما أعظم هلفتي 
فرحا  غربتي  متأل  تعود،  ات��راك  لقائك..  إىل 

ووحشتي انسا؟! يا إنسان األرض واملها.

ويطعمون الطعام

كلمة يونانية مشتقة من كلمة )ديموس(، وتعني الشعب، و)غوجية( 
التي  األساليب  جمموعة  فيعني  السيايس  معناها  أما  العمل،  وتعني 
يتبعها السياسيون خلداع الشعب وإغرائه ظاهريًا للوصول للسلطة 

وخدمة مصاحلهم. 

كلمة ذات أصل يوناين رافقت املجتمعات البرشية منذ تأسيسها  تدل 
يف معناها السيايس حاليًا عىل سياسة تصبح فيها مجيع السلطات بيد 
شخص واحد يامرسها حسب إرادته دون اشرتاط موافقة الشعب 

عىل القرارات التي يتخذها. 

دمياغوجية 

ديكتاتورية 

م�شافاُت اخليال
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شهر  من  الربملانية،  االنتخابات  تأجيل  قرار 
حزيران إىل ترشين األول املقبل، مل يكن شيئًا 
مفاجئًا، فالعثرات الكثرية التي شابت العملية 
السياسية وتأخر املصادقة عىل قانون املحكمة 
املوازنة  عىل  املصادفة  عن  ناهيك  االحتادية 
املالية، كانْت تقف حائاًل دون حتقيق مطالب 
نزهية  انتخابات  بإقامة  العراقي  الشعب 
هي  ما  ندري  وال  تطلعاهتم..  تلبي  ومبّكرة 
املصلحة من قرار التأجيل وهو املطلب اهلام 
الدينية والتظاهرات  املرجعية  له  الذي دعت 

الشعبية.

كلـــــــــ لالأحرار ــــــمة
خمطوطات قراآنية 

نفي�سة ومقتنيات قدمية

يضم متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية، خمطوطات نادرة وقديمة من 
القرآن الكريم، حتى أصبَح معلاًم حضاريًا يقصده الزائرون والباحثون 

واملهتمون بالشأن القرآين والرتاثي.
األعامل  جمال  يف  آسيا  غرب  منطقة  يف  املتاحف  أكرب  من  املتحف  ويعّد 
منتقاة،  جديدة  بقطع  رفده  وتم  اإلسالمية،  والفنون  باحلضارة  املتعلقة 
بعد أن شهد مقره اجلديد أعامل ترميم وتصميم ليتم عرضها بأسلوب 

عرصّي.
املتحف حيتوي عىل آالف القطع األثرية الفريدة من نوعها و التي تربز  
عرش  الرابع  القرن  حتى  األول  القرن  من  اإلسالمية  احلضارة  عظمة 
للهجرة، كام يتيح  املتحف للزوار االطالع عىل اكتشافات واخرتاعات 
صاالته  تضم  حيث  العريق،  اإلسالمي  التاريخ  عرب  املسلمني  العلامء 

وخزاناته مقتنيات يف غاية اجلامل والتي تعود حلقب إسالمية متعاقبة.
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