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موضوعية(
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فرص العمل
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

هل بالفعل يعدُّ كل متعلم مثقفًا؟ أو كل مثقف متعلمًا 
وكما هو ش������ائع من الخطأ في نظ������رة الكثير من الناس 
إليهم������ا؟ لذلك ومن أج������ل التفريق بين اإلنس������ان المتعلم 
واإلنس������ان المثقف؛ البد من إدراك الفروقات الحاس������مة 
بينهما، كون التعليم ش������يء والثقافة ش������يء آخر مغاير 
تمامًا.. التعلي������م تحصيل والثقافة فط������رة، وال مانع من 
اجتماعهما في شخص واحد، لكن ال مالزمة بين التعليم 
والثقاف������ة، والحقيقة إن هناك متعلمًا غير مثقف، كما 

إن هناك مثقفًا غير متعلم.
التعليم هو تدرج اإلنسان في التحصيل العلمي في الدراسة 
األكاديمي������ة حتى نيل أرفع الش������هادات باختصاص علمي 
معي������ن، ولذلك فإن )بعض( المتعلمين وأش������ّدد على هذه 
الكلم������ة ومن أصحاب الش������هادات العليا، لكنه قد ال يحمل 
م������ن الثقافة ش������يئًا.. فتراه ينعق م������ع كل ناعق، ألنه قد 
أغفل جوانب أخرى أهم ربما من الش������هادة وهي المعرفة 
والفه������م والبصيرة، وهناك أيضًا م������ن يحمل من الثقافة 
الش������يء الكثير وهو غير متعلم، ب������ل ال يقرأ وال يكتب، 
طبع������ًا هذا لي������س تعميم������ًا، ال على المتعلمي������ن وال على 

المثقفين.
أخي������رًا، ف������إن التعليم نش������اط ُيمارس������ه الُمتعّلم بنفس������ه 
باالعتماد على بعض المناهج تس������اعده على تعّلم العلوم، 
بينما الثقافة في اللغة تعني: » ثقَّف الشيَء أقام الُمعَوجَّ منه 
وسّواه«، ومن هذا المنطلق فاإلنسان المثقف هو اإلنسان 
القويم في س������لوكه وخلقه.. صاحب موقف مسؤول تجاه 
األح������داث المصيرية الت������ي يتوقف عليها مصي������ر دينه أو 
وطن������ه او مجتمعه، واألهم من هذا وذاك إن هنالك خلف 

بصره تكمن بصيرة.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    الفرُق بني املتعلم واملثقف
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - عيسى الخفاجي

اللواء علي الحمداني - ايمان صاحب 

حنان الزيرجاوي
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مواصلة االعمال في انجاز مركز 

امراض الدم والنخاع الشوكي
تواصل العتبة احلسينية املقدسة إنجاز مركز امراض الدم والنخاع 
الشوكي بمساحة )8000م2( وبواقع )10( طوابق وبمواصفات 
احلسينية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  املشاريع  قسم  وأعلن  عاملية. 
املقدسة، عن مواصلة العمل باملرشوع يف حمافظة كربالء املقدسة، 

مبينا أن نسبة اإلنجاز يف املرشوع بلغت )%60(.
إن  املششرشوع  عىل  املرشف  جاسم(  رضا  )فرقان  املهندس  وقال 
»العمل يف مرشوع مركز امراض الدم والنخاع الشوكي متواصل 
ووفق اخلطة املوضوعة«، الفتا إىل إن »نسبة إنجاز املرشوع الكلية 

بلغت أكثر من )%60(«.
وأوضح أن »املرشوع ينفذ وفق املعايري الدولية الصحية باإلضافة 
اىل متطلبات وزارة الصحة العراقية«، مشريا اىل أن »املرشوع يعدُّ 

من املشاريع النوعية يف العراق«.

إدارة العتبة الحسينية: لم ننظر  إلى 
القومية والِعرق في تنفيذ مشاريعنا 
بل هدفنا خدمة المواطن العراقي 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  األمششن  نائب  رّصح 
لقناة  متلفز  لقاء  يف  العباجيي،  رشيد  حسن  االستاذ 
كربالء الفضائية تابعته جملة )االحرار( أن االمانة العامة 
للعتبة احلسينية مل تنظر اىل القومية أو الطائفة او املذهب 
ومستشفيات  مراكز  مواقع  اختيارها  عند  العرق  او 
وتنفيذها  الصحية  املشاريع  هذه  إنشاء  كان  لذا  الشفاء 

لدعم وزارة الصحة يف حرهبا ضد فريوس )كورونا(.
تنفيذ مشاريع  العتبة احلسينية تبنت  العباجيي »ان  وقال 
الطائفة  اىل  النظر  دون  الشفاء  ومراكز  مستشفيات 
اىل  اجلنوب  من  وأنشأهتا  والعرق،  واملذهب  والقومية 
هو  »اهلدف  أن  مبينا  الغرب«،  اىل  الرشق  ومن  الشامل 

خدمة املواطن العراقي«.
مرشوعا   )24( تنفيذ  هو  االكرب  »اهلدف  أن  وأوضح 
وان  الطبية،  اخلششدمششات  افضل  فيها  تتوفر  للشفاء 
املستشفيات واملراكز ستتحول الحقا اىل بنى حتتية دعام 

لوزارة الصحة ».
وجتدر االشارة اىل  أن العتبة احلسينية املقدسة افتتحت 
املحافظات  اغلب  يف  للشفاء  ومستشفى  مركزا   )15(

التنفيذ،  قيد  اخرى   )9( وجود  اىل  باإلضافة  العراقية، 
وجاءت تلك اخلطوة ترمجة لتوجيهات املرجعية الدينية 
العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة  الشيخ 

عبد املهدي الكربالئي..

السالم(  )عليه  الباقر  اإلمام  ملؤمتر  التحضريية  اللجنُة  أعلنت 
استعداداهتا  عن  املقدسة،  العباسية  العتبة  يف  السنوي  الثقايف 
النعقاد النسخة السابعة منه يف شهر رجب )1442هش( احلايل،  
حتت شعار: )اإلمام الباقر )عليه السالم( الَكِلُم الّطاهر واحلّق 
قاده  الذي  الرسايل  الدور  عىل  الضوء  يسلط  والذي  افر(,  الظَّ
التي  واإلنسانية  الرتبوية  القيم  توظيف  عىل  والعمل  االمام، 

جسدهتا شخصيته.
وقال السيد عقيل عبد احلسن اليارسي عضو اللجنة التحضريية 
»يقام هذا املؤمتر سنويًا يف العتبة العباسية احتفاًء بذكرى مولد 
االمام الباقر بام يسهم يف احلفاظ عىل اإلرث الثقايف ألهل البيت 
)عليهم السالم(, مؤكدًا ان االعامل التحضريية للمؤمتر شارفت 
عىل االنتهاء وسيعقد يف املوعد املحدد من بداية شهر رجب, وقد 
تم حتديد البحوث التي ستشارك يف اجللسات البحثية للمؤمتر 
والتي ستسلط الضوء عىل  قبساٍت من سرية وهنج اإلمام الباقر 
اىل   وأهدافه. مشريا«  املؤمتر  مع رسالة  لتتامشى  السالم(  )عليه 
انه تم اختصار بعض فقرات املؤمتر وتقليص البحوث املشاركة 

فيه التزاما بتوجيهات خلية االزمة لوباء كورونا«..

مؤتمر ثقافي يسلط الضوء على الدور 
الرسالي لإلمام الباقر )عليه السالم( 
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لة عن 
ّ

مرك���ز كربالء ينش���ر دراس���ة مفص

العيون والينابيع المائية في المحافظة

للعتبة  التابعة  املجتمعي  والتأهيل  لإليواء  الششوارث  دار  تواصل 
احلسينية املقدسة تقديم خدماهتا اخلاصة بحامية األطفال املرشدين 
ومن كال اجلنسن ممن أصبحوا ضحايا للعنف والتفكك األرسي 

يف العراق، وذلك هبدف إعادة دجمهم جمتمعيا.
برشحية  هتتم  »الششدار  إن  النرصاوي(،  )حسن  الششدار  مدير  وقال 
التي  للتفكك األرسي واالحداث  املرشدين ممن أصبحوا ضحية 
يشهدها البلد، حيث قامت العتبة احلسينية املقدسة بتقديم الرعاية 
إىل  والرتبوية  والطبية  الصحية  اخلدمات  أفضل  وتقديم  التامة 
هؤالء وغريهم، إضافة اىل أن الدار ضّمت عرشات احلاالت ومن 
املعنية  اجلهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  األطفال  من  اجلنسن  كال 

واملختصة، ومنها القضائية واالمنية«.
العتبة  قبل  من  بالكامل  جمهزة  بناية  ختصيص  »تم  أنه  وأوضششح 
احلسينية املقدسة، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتامعية 
لتقديم عدة مهام وأفضل اخلدمات وأمهها أربعة مشاريع إنسانية، 
إىل مركز لعالج  للمسنن، إضافة  الفتيات، ودار  دار إليواء  منها 
الشلل الدماغي، وكذلك دار إليواء ذوي االحتياجات اخلاصة«.

والطبية  الصحية  اخلدمات  كافة  تقدم  الوارث  »دار  أن  وأضاف 
والتأهيلية والنفسية والرتبوية، فيام يتم استقبال هذه احلاالت من 
املرشدين وغريهم بالتنسيق مع اجلهات املعنية واجلهات املختصة 

لتتم إعادة تأهيلهم ودجمهم يف املجتمع«.
احلسينية  للعتبة  التابع  الرتبوي  والتأهيل  التنسيق  قسم  وكششان 
انطالق  عن  نوفمرب(،  الثاين/  ترشين   17( يف  أعلن  قد  املقدسة 
مرشوع دار الوارث لإليواء والتنمية االجتامعية يف حمافظة كربالء 

املقدسة، والذي يعد أحد املشاريع الريادية يف العراق.
تفصيال  الكرام  لقرائها  ستقدم  )االحرار(  جملة  ان  بالذكر  جدير 

كامال بام يقدمه املركز من خدمات. 

م خدمات 
ّ
مركز ايواء للمش���ردين يق���د

صحية ورعاية اجتماعية وتربوية

نرشت موسوعة كربالء احلضارية الشاملة الصادرة عن مركز 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  والبحوث  للدراسات  كربالء 
عن  قضاء  خارطة  خالهلا  من  بّينت  اصطناعية  أقامر  صورة 
التمر واملناطق املحيطة به يف إطار رشح وأرشفة وحتليل وتوثيق 
كربالء  مدينة  يف  املائية  بالثروة  اخلاصة  والبيانات  املعلومات 

املقدسة.
أن  اجلغرايف  حمورها  من  السابع  املبحث  يف  املوسوعة  وبّينت 
اجليومرفولوجية  املظاهر  أهم  من  املائية هي  والينابيع  »العيون 
املائية يف حمافظة كربالء املقدسة وحتديدًا يف املناطق ذات املناخ 
الصحراوي«، مشريًة اىل أن »هذه املظاهر تتوزع جغرافيًا ضمن 
عىل  الواقع  شثاثا(  أو  )شفاثا  التمر  عن  قضاء  مركز  حدود 
الغربية  مسافة )80/كم( غريب مدينة كربالء واملجاور للجهة 

من منخفض الرزازة«.
الدراسات  من  »العديد  أن  هو  املبحث  هذا  يف  أيضًا  جاء  ومما 
التي أجرهتا رشكة  الدراسة  اجليولوجية واهليدرولوجية ومنها 
)R. M. Parsons( العاملية، قد كشفت بأن تدفق هذه املياه 

ناجم عىل األغلب عن عاملَن أوهلام وجود الصدور والفوالق 
الوديان السفىل من هيت إىل  واالنكسارات عىل إمتداد منطقة 
الرشق  جهتّي  من  املسّلط  الضغط  من  ناجم  وثانيهام  الساموة، 
)هنر الفرات( والغرب )هضبة البادية الشاملية(، مما يسمح عىل 
الدوام بتدفق املياه طبيعيًا فوَق سطح األرض وبالتايل إمكانية 

اإلفادة منه ألغراض شتى«.
وفيام خيص أصل مياه العيون والينابيع يف منطقة الدراسة، فقد 
الكيميائية  التحليالت  أنه ومن خالل  بّينت موسوعة كربالء، 
 arine( مياهها بحري أّن أصل  فقد ظهر  ملياهها،  والفيزيائية 
origin( وليست مرشحة من مياه سطحية كحال هنر الفرات 

مثاًل أو من مياه التساقط كاألمطار، وإْن كان لذلك أثر نسبي.
جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرّفة في 
تاريخ العراق الحديث

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

األرشف:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يف أوقات املحن والشدائد متّس احلاجة إىل التعاون والتكاتف، وال 
يتحقق ذلك ااّل مع استعداد مجيع األطراف للتخيل ولو عن جزء من 

مصاحلهم الذاتية وترجيح املصالح العامة عليها.
التي يملك  التعامل بأسلوب املغالبة من قبل األطراف املختلفة  إّن 
منهم  كل  وحماولة  واالمكانات،  والنفوذ  القوة  من  جانبًا  منها  كل 
الباقن سيؤدي اىل استحكام األزمة واستعصائها  فرض رؤيته عىل 
عىل احلل, وبالتايل ربام خيرج اجلميع منها خارسين، وتكون اخلسارة 
يف  دخل  هلم  ليس  الذين  الناس  وعامة  البلد  نصيب  من  األكششرب 
بمقدار  أمرها  يعنيهم  اجلارية، وال  واخلارجية  الداخلية  الرصاعات 
ما يمهم أمن بلدهم واستقراره، واملحافظة عىل استقالله وسيادته، 

وتوفري حياة حرة كريمة هلم وألوالدهم.
إّن ما وقع يف األيام االخرية من اعتداءات خطرية وانتهاكات متكررة 
البلد  محاية  يف  املعنية  للسلطات  ظاهر  ضعف  مع  العراقية  للسيادة 
تداعيات  من  جزء  هو  واالنتهاكات  االعتداءات  تلك  من  وأهله 
يمكن  فيام  مليًا  يفكروا  أن  اجلميع  من  واملطلوب  الراهنة،  األزمة 
أن تؤول اليه األوضاع إذا مل يتم وضع حّد هلا بسبب االرصار عىل 

اخُلطبة الثانية ل�شالة اجُلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف  يف 14/جمادى االوىل/1441هـ 
املوافق 2020/1/10م :

اعداد:حيدر عدنان

إّن شعور الجميع بالمسؤولية الوطنية 

وترجمة هذا الشعور إلى مواقف 

مؤثرة في وضع حل لألزمة الحالية 

باالستجابة لمتطلبات االصالح وفق 

الخارطة التي تكرر الحديث بشأنها 

ل المخرج الصحيح من هذه االزمة 
ّ
يشك

لو أريد انهاؤها بنتيجة مقبولة، بعد 

كل التضحيات الجسيمة التي قدمها 

ابناء هذا البلد في مختلف الجبهات 

والساحات.

أن  املتوقع  من  إّن  عنها،  التزحزح  ورفض  املواقف  بعض 
األمنية  جوانبها  خمتلف  يف  املشاكل  تفاقم  اىل  ذلك  يؤّدي 
املجال  يفسح  وأن  واالجتامعية،  واالقتصادية  والسياسية 
وانتهاز  البلد  شششؤون  يف  التدخل  من  بمزيد  لآلخرين 

الفرصة لتحقيق مطامعهم فيه.
إّن شعور اجلميع باملسؤولية الوطنية وترمجة هذا الشعور إىل 
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اخلطبة من�شورة يف جملة االأحرار العدد )733( 

/ اخلمي�س 21/جمادى االوىل/1441هـ 

املوافق 2020/1/16م

كفى الشعب ما عاناه من حروب و محن وشدائد على مختلف الصعد 

طوال عقود من الزمن في ظل االنظمة السابقة وحتى النظام الراهن، 

فلترتق األطراف المعنية إلى مستوى المسؤولية الوطنية وال يضيعوا 

فرصة التوصل الى رؤية جامعة لمستقبل هذا الشعب يحظى فيه بما 

حلم به اآلباء ولم يتحقق لألبناء الى هذا اليوم، وهو أن يكون العراق سيد 

نفسه.. يحكمه ابناؤه وال دور للغرباء في قراراته، يستند  الحكم فيه إلى 

إرادة الشعب،

مواقف مؤثرة يف وضع حل لألزمة احلالية باالستجابة ملتطلبات 
االصالح وفق اخلارطة التي تكرر احلديث بشأهنا يشّكل املخرج 
بعد  مقبولة،  بنتيجة  اهناؤها  أريد  لو  االزمة  هذه  من  الصحيح 
خمتلف  يف  البلد  هذا  ابناء  قدمها  التي  اجلسيمة  التضحيات  كل 

اجلبهات والساحات.
خمتلف  عىل  وشدائد  حمن  و  حروب  من  عاناه  ما  الشعب  كفى 
وحتى  السابقة  االنظمة  ظل  يف  الزمن  من  عقود  طوال  الصعد 
املسؤولية  مستوى  إىل  املعنية  األطراف  فلرتتق  الراهن،  النظام 
ملستقبل  جامعة  رؤية  اىل  التوصل  فرصة  يضيعوا  وال  الوطنية 

هذا الشعب حيظى فيه بام حلم به اآلباء ومل يتحقق لألبناء اىل هذا 
اليوم، وهو أن يكون العراق سيد نفسه.. حيكمه ابناؤه وال دور 
للغرباء يف قراراته، يستند  احلكم فيه إىل إرادة الشعب، ويكون 
حكاًم رشيدًا يعمل خلدمة مجيع املواطنن عىل اختالف انتامءاهتم 
يف  السعيدة  واحلياة  الكريم  العيش  هلم  ويوفر  والدينية،  القومية 
عّز وأمان، وهل هذا كثري عىل هذا البلد العزيز مع ما يمتلكه من 

عقول نرّية وامكانات هائلة؟! 
نسأل اهلل تعاىل أن يسدد اجلميع، ويمنحهم التوفيق للسري يف هذا 

الطريق إنه أرحم الرامحن.



السؤال : ما حكم اخذ العمولة من طرفني بالسعي الجراء 
رشاكة عمل بينهم ؟

اجلواب : المانع منه .
السؤال : ارباح الرشكات املشرتكة ـ حكومية واهلية ـ هل 
جيري عليها حكم ارباح البنوك من لزوم التصدق بنصفها 

ومتلك النصف االخر ؟
اجلواب : ال بل كلها لصاحب السهم .

السؤال : توجد قناة ري خترتق مزرعتنا وهذه القناة تروي 
مرشوع  بانشاء  الزراعة  وزارة  قامت  ان  وبعد  مزارع  عدة 
قناة  اىل  القناة  هذه  عن  املزارعون  َعــَدل  املزروعات  لري 
مزرعتنا  من  جزًءا  ملزرعتنا  املخرتقة  القناة  فصارت  اخرى 

فهل جيب علينا دفع تعويض للمزارعني عن القناة؟
اصحاب  بني  مشرتكة  اليها  املشار  القناة  ارض   : اجلواب 
البعض  اختصاص  يثبت  مل  ما  تسقيها  كانت  التي  املــزارع 
هبا، فالجيوز الترصف فيها اال بعد مراجعتهم واسرتضائهم 

بعوض او من دونه .
السؤال : لدينا قطعة ارض مشرتكة ولالمام احلسني )عليه 
السالم( ثلث مشاع منها وشّيد عليها مأمتان احدمها للرجال 
منفصلني من االرض، ونحن  للنساء ويف موقعني  واالخر 
)عليه  ــام  االم حصة  وفصل  االرض  توزيع  بصدد  االن 
كال  او  أحد  تغيري  جيوز  فهل  احلصص،  بقية  عن  السالم( 
الذي شّيد عليه  املوقع  ليكونا قطعة واحدة ويكون  املامتني 

املاتم او املامتني سابقًا ضمن حصة الرشكاء؟
مشاعة  املامتني  ارض  كــون  السؤال  مفروض   : ــواب  اجل

بينكم وبني اجلهة املوقوفة فال مانع من ازالة املامتني وتقسيم 
االرض اذا مل يكن بناؤمها وقفًا او ما بحكمه بل كان ملكًا 

طلقًا وأذن فيه املالك.
السؤال : رشكة مسامهة متارس اعاماًل مرشوعة واخرى غري 
مرشوعة بحيث يصعب الفصل بني ارباح هذه االعامل علاًم 

بان اكثر الرشكات من هذا النوع :
١ـ ما حكم العمل يف هذه الرشكات ؟

٢ ـ ما حكم املسامهة يف هذه الرشكات ؟ 
٣ ـ ما حكم املتاجرة يف اسهم هذه الرشكات ؟

رشعًا،  مسوغ  غري  هو  بام  فيها  العمل  الجيــوز   : اجلــواب 
يف  واالشــرتاك  الرشكات  هذه  مثل  يف  املسامهة  الجتوز  كام 
معامالهتا غري املرشوعة ولوكان ذلك برشاء بعض اسهمها.

السؤال : مكلف اشرتى اسهاًم يف رشكة ال يعلم عنها سوى 
اهنا متارس نشاطًا واعاماًل حمللة، ثم علم بعد حني ان هذه 
الرشكة املسامهة سامهت بدورها يف جزء من راس مال بنك 
املذكورة  الرشكة  يف  املكلف  مسامهة  حكم  هو  فام   ، ربوي 
وهل يوجد خمرج رشعي الستمرار مسامهته فيها بطريقة أو 

بأخرى ؟
ابلغ  اذا  الرشكة  يف  مسامهته  عىل  االبقاء  يمكنه   : اجلواب 
راس  من  بجزء  املسامهة  عىل  اليوافق  بأنه  فيها  املسؤولني 
ماهلا يف البنك الربوي وان مل يرتب املسؤولون اثرًا عىل هذا 
االرباح  من  يصيبه  ما  بمقدار  يتصدق  ان  وعليه  االبــالغ، 

جراء مسامهة الرشكة يف البنك الربوي .
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قد يقوم البنك بعملّية القرعة بن عمالئه، ويعطي 
اجلائزة  بعنوان  املال  من  مبلغًا  القرعة  تصيبه  ملن 

ترغيبًا لإِليداع فيه.
القيام هبذه العملّية؟ فيه  املسألة: هل جيوز للبنك 
إّنه إن كان قيامه هبا ال باشرتاط عمالئه  تفصيل: 
بقصد  بششل  البنك،  يف  ألمششواهلششم  إيداعهم  عند 
لديه،  رصيدهم  تكثري  عىل  وترغيبهم  تشويقهم 
جاز  عنده،  احلساب  فتح  عىل  اآلخرين  وترغيب 
ذلك، كام جيوز عندئٍذ ملن أصابته القرعة أن يقبض 
ذلك  يف  االستئذان  َبعد  فيها  ويترّصف  اجلائزة 
أو  حكومّيًا  البنك  كان  إذا  الرشعّي  احلاكم  من 
مشرتكًا يف بلد إسالمّي، وإذا كان أهلّيًا جاز قبض 
احلاكم  إذن  إىل  بال حاجة  فيها  والترّصف  اجلائزة 
القرعة  بعملّية  البنك  قيام  إذا كان  وأّما  الرشعّي، 
ودفع اجلائزة بعنوان الوفاء بالرشط الذي اشرتطه 
عليه ُعَمالؤه يف ضمن عقد القرض أو نحوه فال 
جيوز ذلك، كام ال جيوز ملن أصابته القرعة أخذها 

بعنوان الوفاء بذلك الرشط، وجيوز بدونه.
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جوائز البنك

عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبي  أن  وروائيًا  قرآنيًا  الثابت  من 
وآله( واألئمة األطهار )عليهم السالم( هم املصداق األول 
تعاىل  اهلل  إىل  اخللق  أحّب  وأهنم  الكامل  لإلنسان  والبارز 
وقد  و...  وورعًا  تقوى  الكامل  صفات  عن  به  اتسموا  ملا 
بحّبهم  أمر  وقد  واملعايص،  الذنوب  كل  من  اهلل  عصمهم 
إال  اإلهلششي  القرب  مقام  إىل  اإلنسان  يصل  فال  ووالئهم 

بمحبتهم وقبول واليتهم.
من هنا يتضح لنا الفضل املرتتب عىل زيارهتم بكوهنا  متثل 
أفضل الطرائق للتواصل مع أئمة الدين املعصومن )عليهم 
اإلنسان  فالح  يوجب  مما  الكامل  اإلنسان  ومع  السالم( 
ما  إىل  باإلضافة  شخصيته،  يف  املعنوي  اجلانب  وترسيخ 
القلبية بن  األئمة وتعزيز اآلرصة  تكريم  تنطوي عليه من 
الزائر واإلمام واستمرار املسرية الروحية التي يتحرك فيها 

املؤمن تأسيًا هبم )عليهم السالم(.
والفوز  الذنوب  غفران  الزيارة  عىل  املرتتبة  الثامر  ومن 
طلبات  وإنجاح  السالم(  )عليهم  األطهار  األئمة  بشفاعة 

الزائرين.
فقد روي عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أّنه قال: »من 
القيامة«. باملدينة حمتسبًا كنت له شهيدًا وشفيعًا يوم  زارين 

]1[

إِماٍم  لُكلِّ  »إِنَّ  قال:  أّنه  السالم(  الرضا )عليه  اإلمام  وعن 
بالعهد  الوفاِء  متام  ِمْن  وإِنَّ  وشيعتِه  َأوليائه  ُعنق  يف  عهدًا 
بام  وتصديقًا  زيارهتم  يف  رغبًة  زارُهْم  فمن  قبورهْم  زيارَة 

ُتُهْم ُشَفَعاَءُهْم يوم القيامة«.]2[ رِغُبوا فيه كان َأئِمَّ
أّنه قال: »َمْن زار قرَب  وعن اإلمام الصادق )عليه السالم( 
ِ ويف اهللَّ َأْعَتَقُه من النَّار وآمنُه يوَم  احلسن )عليه السالم( هللَّ
ْنَيا واآلخرة  َ حاجًة من حوائج الدُّ الفزع اأَلكرب ومْل يسَأل اهللَّ

إاِلَّ َأْعَطاُه«.]3[
.....................

والسنية  الشيعية  الكتب  يف  احلديث  هلذا  املختلفة  املصادر  يف  للتوسع   -1
راجع، األميني، الغدير، ج 5، ص 97.

2- احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج  14، ص 322.

3- احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج 14، ص 499.

فضل زيارة األئمة المعصومين 

ة وشراؤها
ّ
بيع العمالت األجنبي

الُعَمالت  بششرشاء  القيام  البنوك  أعششامل  من 
األجنبّية وبيعها، لغرض توفري القدر الكايف 
منها لسّد حاجات عمالئها، وال سّيام التّجار 
املستوردين للبضائع من اخلارج، وللحصول 
عىل الربح منه نتيجة الفرق بن أسعار الرشاء 

والبيع.
األجنبّية  العمالت  بيع  يششصششّح  املششسششألششة: 
وبششاألقششّل  الششسششوقششّيششة،  بقيمتها  ورشاؤهششششا 
وباألكثر، بال فرق يف ذلك بن كون البيع أو 
الرشاء حااّلً أو مؤّجاًل، فإّن البنك كام يقوم 
العقود  بعملّية  يقوم  احلاّلة  العقود  بعملّية 

املؤّجلة

D
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تفقد  س���ماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدس���ة 

مش���روع صحن العقيلة زينب )عليها السالم( بهدف االطالع على ابرز المراحل التي توصل اليها 

 ضرورة اعطاء االولوية للمراف���ق المهمة فيه والتي تخدم 
ً
المش���روع ونس���ب االنجاز فيه، مؤكدا

الزائر لالس���تفادة منها في الزيارات المليونية المقبلة، والمش���روع الذي يقع على ارض مساحتها 

الكلي���ة )52.000( م2، ومس���احة بنائي���ة )160.000( م2 ربم���ا يش���هد افتتاح جزء من���ه قبيل زيارة 

االربعين القادمة.

الش���يخ الكربالئ���ي يتفقد مش���روع 
صحن العقيلة زينب 

بهدف االطالع على آخر ما تم انجازه...
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اكد ذلك )املهندس حسن رضا مهدي( رئيس قسم املشاريع 
جملة  به  خص  ترصيح  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية 
)األحرار(: »كانت هنالك زيارة لسامحة املتويل الرشعي للعتبة 
احلسينية املقدسة ونخبة من املسؤولن يف ادارة العتبة املقدسة 
واالسرتاتيجي  الكبري  املرشوع  واملتابعة عىل  االطالع  لغرض 
صحن  مششرشوع  وهو  املقدسة  احلسينية  العتبة  تنشئه  الششذي 
العقيلة زينب )عليها السالم( وهذا املرشوع الكبري والعمالق 
الذي سيستوعب بعد انجازه املالين من الزائرين ويقدم هلم 
والصالة  للزيارة  املناسبة  االماكن  ويوفر  اخلدمات  خمتلف 

واقامة املحافل الدينية«.
املتويل  سامحة  قبل  من  وتأكيد  توجيه  هنالك  »كان  واضاف: 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة عىل جمموعة من املباين املهمة 
العقيلة والذي  الذي يتوسط صحن  الزينبي  التل  وأوهلا مقام 
املجال  لفسح  م2   )3300( اىل  )300(م2   من  توسعته  متت 
هنالك  وكان  والصالة،  الزيارة  يف  راحتهم  ألخذ  للزائرين 
تأكيد عىل انجازه يف الوقت املحدد وان شاء اهلل سوف يفتتح 
جزء منُه خالل زيارة االربعن القادمة، اما البناية الثانية التي 
تم التأكيد عليها هي املجاميع الصحية حيث هنالك )1000( 
وحدة صحية مقسمة عىل ثالثة حماور املحور اجلنويب واملحور 
الغريب واملحور اجلنويب الغريب املقابل للمخيم احلسيني، حيث 
باجلهة  هي  والتي  االوىل  باملجموعة  اشهر  عدة  قبل  بارشنا 
صحية  وحدة   )289( وهي  الشهداء  شارع  جهة  من  الغربية 

القادمة،  االربعن  زيارة  خالل  منها  جمموعة  تفتتح  وسوف 
وهي  املعنية  اخلدمية  الدوائر  بن  وثيق  تواصل  هنالك  وكان 
توفري  لغرض  واملاء  البلدية  ودوائر  والكهرباء  املجاري  دائرة 
وطبعًا  تفتتح  سوف  التي  املجموعات  هلذه  املناسبة  اخلدمات 

مشكورين وكان هلم دور كبري يف تسهيل العقبات املوجودة«.
منوهًا بالقول عن اضافة ما تم ذكره والتأكيد عىل انجازه كان 
لصحن  االريض  الطابق  من  جزء  افتتاح  ايضًا  تأكيد  هنالك 
العقيلة زينب )عليها السالم( وبمساحة حوايل )2000( مرت 
مربع من جهة شارع قبلة االمام احلسن )عليه السالم(، فضاًل 
عن املساحات اإلضافية التي سوف تفتتح يف شهر ذي احلجة 
العمل  إلنجاز  حثيث  عمل  وهناك  احلايل  اهلجري  العام  من 
الكرام،  للزائرين  اخلدمات  افضل  وبتقديم  املحدد  بالوقت 
بلغت  املششرشوع  اليها  وصل  التي  االنجاز  »نسب  اىل  مشريا 
من  جمموعة  عىل  مقّسام  للمرشوع  امجالية  كنسبة   %40 حوايل 
املناطق فكام هو معروف املنطقة الثقافية والفكرية تم تأخريها 
العبادية واخلدمية تم تقديمها  اما االقسام  النهائية  املرحلة  اىل 

يف العمل«.
الرشعي  املتويل  لسامحة  التفقدية  اجلولة  ان  بالذكر  جدير 
للعتبة احلسينية املقدسة هي ليست االوىل بل سبقتها زيارات 
والصحية  اخلدمية  املشاريع  من  سلسلة  اىل  تفقدية  وجوالت 
والثقافية التي تسعى العتبة املقدسة  اىل انجازها بأقرب وقت 

ممكن لتدخل اخلدمة مع بقية املشاريع األخرى. 
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مع أوِل اصابة بفيروس كورونا باشرت العتبة الحسينية المقدسة باتخاذ التدابير الالزمة 

 هذه الجائحة، فمنذ أن بدأت االزمة بدأ العمل ليل نهار بتشكيل خلية 
ِّ
للمساعدة من حد

الخدمة في العتبة الحسينية المقدسة لغرض التصدي لهذا الوباء وبادرت هذه الخلية بتوجيه 

سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة بالتصدي لهذا الوباء وتكاملت جهودها 

مع جهود مؤسسات الدولة والمؤسسات االخرى حيث تم عمل فرق متعددة لغرض 

المساهمة والمساعدة في تجاوز هذه االزمة وانقسم العمل على عدة محاور بين برامج 

توعوية وزيارات المصابين ودعم واسناد الجهات الطبية...

العتبة الحس���ينية تفتتح مستشفى 
شفاء )16( في المثنى

مع تزايد حاالت االصابة بفيروس كورونا...
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املثنى،  حمافظة  يف  األهايل  املقدسة  العتبة  عناية  وشملت 
)اهلالجيية(  منطقة  يف  الرميثة  قضاء  اىل  الوجهة  وكانت 
إلنشاء مستشفى يقدم خمتلفا اخلدمات عىل مساحة كلية 
بناء )2200( مرت مربع،  )7000( مرت مربع، ومساحة 

وبسعة رسيرية )120( رسيرا .

املشاريع  قسم  يف  والفنين  املهندسن  ومهة  وبعزيمة 
املستشفى  انجاز  تم  احلسينية  للعتبة  التابع  اهلندسية 
وزير  السيد  بحضور   2021/2/12 يوم  وافتتاحها 
الصحة والبيئة )د. حسن التميمي( ووفد االمانة العامة 

للعتبة احلسينية املقدسة.
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من جهته ثّمن وزير الصحة والبيئة، الدعم املتواصل من 
العتبة احلسينية املقدسة جلهود وزارة الصحة برفد الواقع 

الصحي وجماهبة جائحة )كورونا(.
وقال السيد )أمحد منفي جودة( حمافظ املثنى، إن »احلكومة 
املؤسسات  مجيع  مع  ستعمل  املثنى  حمافظة  يف  املحلية 
واملحلية  الدولية  واملنظامت  املقدسة  والعتبات  احلكومية 

من اجل تنفيذ املشاريع احليوية واملهمة«.
عىل  يقترص  لن  املؤسسات  هذه  مع  »عملنا  أن  وأضاف 

منطقة دون اخرى، وانام سيشمل مجيع مناطق املحافظة«.
املهندس حسن رضا مهدي رئيس قسم  قال  من جانبه، 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  املشاريع 
تامل  إن »تبلغ مستشفى الشفاء طاقته االستيعابية )120( 
وردهات  استشارية  عيادات  وجود  اىل  باإلضافة  رسيرا، 

للطوارئ وغرف لغسيل الكىل وصاالت للعمليات«.
املنظومات  من  بالعديد  جمهزة  »املستشفى  أن  وأضششاف 
صممت  أهنا  كام  واخلارجية،  الداخلية  واحلدائق  املهمة 
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بشكل يراعي احلالة النفسية للمريض«.
عدد  يرتفع  الرميثة،  قضاء  يف  الشفاء  مستشفى  وبافتتاح 
املقدسة  احلسينية  العتبة  انجزهتا  التي  واملراكز  املستشفيات 
إىل )16( مركزا ومستشفى يف اغلب املحافظات العراقية، 
التنفيذ، وجاءت تلك  باإلضافة اىل وجود )8( اخرى قيد 
واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  لتوجيهات  ترمجة  اخلطوة 

الرشعي للعتبة احلسينية الشيخ عبد املهدي الكربالئي.
جدير بالذكر ان املستشفى حتتوي عىل )6( عيادات استشارية 

وغرفة اشعة وخمترب وصيدلية و)3( غرف اداريات وغرفة 
جراحية  عمليات  وصالة  والدة،  وصالتي  الكىل  لغسل 
تتضمن صالة إفاقة، وصالة ختدير وردهات رقود للرجال 
بعدد )2( ونساء بعدد )2( ايضا، كام حتتوي املستشفى عىل 
العناية املركزة للرجال بعدد )7( أرّسة، والنساء بعدد )7( 

أرّسة، وحمطات متريض عدد )4(.



تواصل األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة انشاء مشاريعها االستثمارية والخدمية خدمة 

للصالح العام والتي تهدف  الى رقي المجتمع واظهاره برونق خاص يسرُّ الناظرين من خالل 

القيمة الجمالية التي تظهر بها المشاريع المختلفة، وكذلك للنهوض بالواقع االقتصادي واالعتماد 

على تشغيل االيدي العاملة من المواطنين عامة وشريحة الشباب بشكل خاص، ومن هذه 

المشاريع الكبيرة التي انجزتها العتبة المقدسة هو مشروع مطحنة نور السبطين الكائنة في 

منطقة االبراهيمية طريق كربالء بابل والتي تبلغ المساحة االجمالية لها )5(  دونمات ونصف دونم 

مؤلفة من اربع بنايات ذات مواصفات مختلفة صممت وفق اطر هندسية حديثة.
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مطحنة نور الس���بطين...
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مرشوع استثامري
ويف هذا السياق بّن املهندس فاضل رزاق الشافعي املهندس 
من  السبطن  نور  حمطة  »تعد  قائال:  املششرشوع  عىل  املرشف 
املشاريع االستثامرية التابعة اىل االمانة العامة للعتبة احلسينية 
املقدسة واملخصصة إلنتاج مادة الطحن بسعة انتاجية 500 
انواع  سبعة  من  وبأكثر  مميزة  بمواصفات  اليوم(  يف  )طن 
املكائن  وبأحدث  االستخدامات  بمختلف  الطحن  من 
والتقنيات وذلك هبدف تعزيز االقتصاد الوطني من خالل 
املواصفات  وبأجود  للمواطن  اليومية  االحتياجات  توفري 
العالية، وكذلك انتاج مادة االعالف احليوانية وتوفري فرص 

العمل للمواطنن.
البدء بالعمل

تم انجاز املرشوع بنسبة 100% وسيتم تشغيل املطحنة خالل 
االيام القادمة وحتديدا عند وصول املواد االولية.

اربع بنايات خمتلفة
ان املطحنة تقام عىل ارض مساحتها )5.5( دونم وحتتوي 
عىل عدة بنايات، هي: بناية املطحنة )البناية الرئيسة( بمساحة 
)1600( مرت مربع وبستة طوابق وعىل ارتفاع )33( مرتا ، 

وعىل  مربع  مرت   )400( مساحتها  تبلغ  التي  الكهرباء  بناية 
ارتفاع اربعة امتار، وبناية االدارة بمساحة )400( مرت مربع 

����������������������������������������������������������اج المحلي وتوفير فرص العمل
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ايضا ذات طابقن بارتفاع تسعة امتار، وبناية كونكريتية مقطعة 
الداخل  من  ومغلفة  )جفقيم(  االمحر  اجلمهوري  بالطابوق 
وسايلوات  مكائن  عىل  البناية  هذه  وحتتوي  بالسرياميك 

كونكريتية للحبوب والطحن والنخالة.
سايلوات اخلزن

احلبوب  خلزن  سايلوات  عىل  حتتوي  )املطحنة(  فإن  كذلك 
ارتفاع  عىل  حديدي  هيكل  عن  عبارة  وهي  اربعة،  وعددها 
سايلو  لكل  وان  طن   )20.000( خزن  وبسعة  مرتا   )28(

)العن(  وقالب  احلبوب  تفريغ  منشأ  وايضا  طن،   )5000(

الرتيالت.
بنايات اخرى

مربع  مرت   )800( بمساحة  املخزن  بناية  عىل  املطحنة  حتتوي 
واجلدران  الساندويش  بامدة  مسقفة  امتار  ستة  ارتفاع  وعىل 

مبنية بالطابوق اجلمهوري االمحر )جفقيم( وجهن مع اعمدة 
بالعامل  خاصة  بناية  عىل  حتتوي  فإهنا  وكذلك  كونكريتية، 
لألدوات  وخمزن  وبطابقن   ، مربعا  مرتا    )135( بمساحة 
موقعه  يكون  القبان  وكذلك  وغريها،  واالكياس  االحتياطية 

يف بداية املطحنة لغرض اوزان املركبات الداخلة واخلارجة.
موافقات رسمية للحفاظ عىل جودة املنتوج

بعد  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  ان  بالذكر  اجلدير 
اختيارها ملوقع املرشوع الكائن يف منطقة االبراهيمية حصلت 
ناحية  من  باألمر  املعنية  الدولة  دوائششر  مجيع  موافقات  عىل 
وعدم  املنتوج  عىل  للحفاظ  وذلك  وغريها،  والبيئة  الصحة 
والذي  املناسب خلزنه  املكان اخلاص  توفري  اتالفه من خالل 

يتضمن مجيع الرشوط واملواصفات الفنية. 



مركز الطفل القرآني في العتبة الحسينية المقدسة..

لتربية الطفل وتنشئته اهمية بالغة تبدأ من االسرة ثم المدرسة ثم المجتمع والمؤسسات 

المعنية السيما القرآنية التي تسعى الى تنشئة الطفل قرآنيا متغذيا بالثقافة المحمدية االصيلة، 

من هنا انبرى قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة  الى تأسيس مركز الطفل 

القرآني في شعبة التبليغ الديني النسوي، لينطلق ببرامجه التربوية البناءة. 
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التقت  املركز  يقدمه  وعششامّ  تأسيسه  عن  التفاصيل  من  ملزيد 
املركز،  مسؤولة  عباس(  فاضل  )انتصار  األستاذة  )االحرار( 

والتي حتدثت قائلة:
أهم النشاطات التي تسعى إليها وحدة التعليم القرآين يف العتبة 
احلسينية املقدسة  إنشاء جيل حافظ للقرآن الكريم.. واحلمد 
هلل قد حتقق هذا اهلدف بثامر يانعة من حافظات القرآن الكريم 
وعلم  أخالق  من  وقدسيته  الكريم  بالقرآن  يليق  بمستوى 
نافسن  حتى  املتقن  باملستوى  الكريم  للقرآن  وحفظ  وثقافة 

املراتب  واحششرزن  الدولية  املسابقات  يف  احلافظات  مثيالهتن 
الفكرة كنشاط جديد ومتفرد من  بعد ذلك جاءت  األوىل... 
نوعه اال وهو حتفيظ القرآن الكريم لألطفال من األعامر ما بن 

)5-6( سنوات... 

التأسيس واالهداف منه
تأسس مركز الطفل القرآين يف عام )2018( كنشاط من ضمن 
نشاطات وحدة التعليم القرآين وكانت هناك عدة أهداف إىل 

تأسيسه منها:
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صيانة فطرة الطفل ورعاية نموه العقيل واخللقي يف ظروف 
اإلجتاه  اإلسالم...وتكوين  مقتضيات  مع  متجاوبة  طبيعية 
الديني للطفل القائم عىل التوحيد املطابق للفطرة والتمسك 
بوصية رسول اهلل صىل  اهلل عليه وآله وسلم  يف كتاب اهلل 

وللعرتة الطاهرة..
الفضائل  امتصاصه  وتيسري  السلوك  بآداب  الطفل  وأخذ 
اإلسالمية واالجتاهات الصاحلة بوجود أسوة حسنة وقدوة 
حمببة أمام األطفال وكذلك لتعويد الطفل عىل  اجلو املدريس 
ذاته  وتقوية  االبتدائية  املدرسة  لدخول  استعداده  وتبني 
)الذاتية  من  برفق  ونقله  نفسه  عن  اإلجيابية  نظرته  وتعزيز 
من  بثروة  وتزويده  أقرانه  مع  املشرتكة  احلياة  إىل  املركزية( 
املناسبة  واملعلومات  امليرسة  واالساسية  الصحية  املعايري 

لسنه، واملتصلة بام حييط به..
تنمية مواهب االطفال

الكريم  القرآن  لكلامت  الصحيح  النطق  عىل  تدريبه  كذلك 
واملهارات  اليدوية  املهارات  بعض  عىل  وتدريبه  وحفظه 

حسن  عىل  ومترينه  حواسه  وتربية  والكتابة  للقراءة  املمهدة 
استخدامها وتشجيع الطفل عىل النشاط االبتكاري وتوجيه 

سلوكه كي يستطيع أن يعرّب عن احتياجاته بطريقة مؤدبة..
القرآين إىل حتقيق كل هذه األهداف  التعليم  وتسعى وحدة 
النمو  للطفل  يوفر  الششذي  الرتبوي  املناخ  هتيئة  خالل  من 
إىل  البيت  من  للطفل  التدرجيي  االنتقال  ويسّهل  املتكامل 

املدرسة.
دورات لتنشئة قرآنية

مدة الدورة األوىل استمرت ستة أشهر بواقع فصلن دراسين 
يف  التعليمية  الوحدة  منحت  أشهر..  ثالثة  مدته  فصل  كل 
هنايتها شهادة إهناء الدورة وضمت األطفال من سن )5 – 
6( سنوات كام اسلفنا.. وتم قبوهلم من خالل تشكيل جلنة 
اختصت بقبول الطلبات وفرزها ومراجعة البيانات وإخطار 
أولياء األمور الستكامل إجراءات القبول وفتح ملف خاص 

لكل طفل.
سيف  شهداء  يف  كربالء  حمافظة  يف  يقع  كان  الذي  واملركز 
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سعد أقام دورتن وبلغ عدد املستفيدين منهام أكثر من )250(  
النشاط  هذا  توقف  كورونا  جائحة  وبسبب  وطفلة...  طفال 
عام 2020 ثم عاودنا النشاط بداية عامنا اجلاري يف مقر املركز 

اجلديد يف حي األرسة مقابل معهد العقيلة التبليغي..
تعاون دويل

تم التعاون مع عدد من الشخصيات الرتبوية العربية يف دول 
املجال  هذا  يف  جتارهبم  من  لالستفادة  األمششر  بششادئ  اخلليج 
لتزويدنا ببعض املناهج الدراسية.. اما االن فقد أصبحت لدينا 
إمكانات وخربة من خالل أفكار إبداعية ملعلامت املركز الاليت 
القرآن  تم اختيارهن وفق ضوابط معينة فهن خرية حافظات 
الكريم الاليت خترجن من التعليم القرآين ويمتلكن وعيا كبريا 
الحتياجات الطفل ويعملن عىل هتيئة جو وجداين نحو الفكرة 

أو املوضوع أو القصة التي يقدمنها لألطفال..
دراسة نمطية الطفل

كانت  القرآين  الطفل  مركز  رعاها  التي  الندوات  اهم  ومن 
استاذات  برعاية  السعودية، وندوة  استاذات من  برعاية  ندوة 

اهداف  وكانت  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  البرشية  التنمية 
هذه الندوات هو التعريف بأنامط لعب طفل الروضة وتنمية 
ومؤسسات  األرسة  بدور  واالرتقاء  للطفل  البيئية  اجلوانب 
الرتبوي  بالدور  والتعريف  الطفل..  شخصية  يف  املجتمع 

ملعلامت روضة الطفل...
تطلعات وآفاق

ومتميز  دائششم  بشكل  به  خششاص  مبنى  إلنشاء  املركز  يسعى 
يتناسب مع طبيعة األطفال مع توفري كافة االدوات واملعدات 
التجهيزات  تلك  تكون  وان  به..  اخلاصة  واالساسية  الالزمة 

مناسبة إلعداد الفصول املختلفة داخل املركز...
الطفل  بان تصبح روضة  قريب  إىل غد  نتطلع  وختاما ونحن 
يسعد  للطفل  قرآنية  جنة  فتصبح  مسمى  عىل  اسششامً  القرآين 
الشاملة  التنمية  له  بتواجده هبا وتنّمي معارفه وقدراته وتوفر 
جمتمع  يف  ومتميزا  ومبدعا  ومنتجا  صاحلا  عنرصا  ليكون 

املستقبل...
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رات 
ِّ
المخد

واالتجار بها

لتلك  ورائجا  واسعا  ومعرضا  ساحة  العراق  اصبح 
عامة  العراقي  املجتمع  افششراد  جلميع  الفتاكة  السموم 
ورشائح الشباب بصورة خاصة وقد بينت املرجعية اخلطر 
من هذه الظاهرة وقدمت احللول املناسبة ووضعتها امام 
وانقاذ  لتخليص  هبا  والعمل  لتطبيقها  احلكومة  انظار 
اوضاعهم  وتصويب  منها،  يعانوه  مما  املستهدفة  الفئات 
مما ينعكس بإجيابية عىل الفرد وبالنتيجة عىل املجتمع وقد 
اجري هذا االستبيان ألخذ آراء اجلمهور بخصوص هذا 

املوضوع احلساس.
جاء يف االستبيان

او  املخدرات  انتشار  ان  واعتقادهم  الكثريين  نظر  يف 
واملشاكل  النفسية  الضغوط  بسبب  هو  عليها،  االدمان 

تواجه  ال  عادة  والتي  يوميا  االفراد  تواجه  التي  احلياتية 
نظرا  حّلها  وصعوبة  استحالة  او  مناسبة  بحلول 
لإلمكانات الفردية، )52%( يعتقدون يف ما سبق تناوله،  
تلك  ان  اعتبار  عىل  ذلك  خالف  يعتقدون  و)%48( 
حجج واهية وان الكثريين لديم مشاكل متنوعة وكبرية 
وهم بعيدون كل البعد عن تناول املخدرات ليس ذلك 
بإجيابية  املخدرات  موضوع  مع  يتعامل  وانام  فحسب 
ارضارها  عن  ناهيك  الصحية،  مضارها  عن  باإلخبار 
االجتامعية وهتديم اركان االرس، فيام كانت )92%( ممن 
يمتثلون لتوجيهات املرجعية العليا بالكّف عن التعاطي، 
يتفاعلوا  ومل  ذلك  خالف  عىل  كانوا   )%8( ان  حن  يف 

بشفافية مع تلك التوجيهات.

تصدت المرجعية الدينية العليا عبر خطبها المباركة في يوم الجمعة )قبل جائحة 
كورونا( الى جملة من التحديات والمشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

ت بالعراق بعد عام 2003م و حددت لها المعالجة الواضحة والناجعة 
ّ
التي حل

ولكل مشكلة تعرض لها الوطن، وقد ظهرت نتائجها الطيبة فيما بعد على 
الصعيد الشعبي ولم تكتِف المرجعية بذلك بل تعدت معالجاتها ومناشداتها 

الى الظواهر االجتماعية الطارئة والمستحدثة التي طرأت على مجتمعنا بسبب 
التدخل الخارجي والعبث بمراكز القرار السياسي ومن تلك الظواهر المقيتة التي 

تهدد شبابنا اليوم هي ظاهرة ادمان المخدرات واالتجار بها.
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استبيان يكشف عن نسبة %92 كانوا مع توجيهات المرجعية 
 عن التعاطي و %48 ال يعتقدون ان الضغوط النفسية 

ّ
بالكف

والمشاكل الحياتية سبب لتعاطي المخدرات و %53 ال 
يعتقدون بان االحكام الصادرة بحق المتعاطين كافية، فيما 

أكد %61 بان للمخدرات واالنترنيت نفس االثار والضرر

حدود تعاطي املخدرات
هبا  واالجتار  املخدرات  تعاطي  قضية  ان  الكثريين  رأي  يف 
ليست مقترصة عىل االفراد واجلامعات املشبوهة انام يتعدى 
ذهب  فقد  القرار،  صاحبة  هي  التي  احلكومة  دور  إىل  ذلك 
احلكومية  االجشششراءات  ضعف  بششان  االعتقاد  اىل   )%96(

سبب  هو  احلدودية  املنافذ  عىل  الرقابة  وضعف  والفساد 
يرون  فقط   )%4( حن   يف  الظاهرة،  تلك  النتشار  رئييس 

خالف ذلك .
االسباب  وحللنا  االدمشششان  ظاهرة  عند  قليال  توقفنا  لو 
والدوافع للجوء اىل التعاطي فإن )11%( يعزوهنا اىل البطالة 
اسباهبا  يرجحون  و)%6(  بالشباب،  االن  تعصف  التي 
عىل  السيئة  بظالهلا  تلقي  املشاكل  وهذه  اجتامعية  ملشاكل 
واللجوء  منها  باهلروب  سلبا  يتعاملون  جيعلهم  مما  االفراد 
لتهاون  املخدرات  اىل  اللجوء  يعزون   )%10( االدمان،  إىل 
اجلريمة  لتلك  املناسب  الردع  فقرات  وجود  وعدم  القانون 

املجتمعية و)13%( يعللون سبب االدمان اىل ضعف الرقابة 
ومعرفة  اجلنسين  كال  من  ابنائهم  مالحظة  وعدم  االرسية 
مما  الطرائق،  بشتى  عليهم  والضغط  املحيط  مع  عالقتهم 
ذكر  ما  ان  يرون   )%60( و  عليهم  سلبية  نتائج  اىل  يؤدي 
سابقا مضافا اليها اسباب اخرى هي الدواعي احلقيقية آلفة 

اإلدمان،
القانون والقضاء العراقي

ازاء االدمان ) %11(  العراق  القانون والقضاء  يف ما خيص 
للحد  العراقي  القضاء  يتبناها  التي  االحكام  ان  يعتقدون 
املتهمن و)%53(  انتشار املخدرات كافية ومقنعة بحق  من 
بان  يعتقدون  نسبته )%36(  ما  اما  مطلقا  ذلك  يعتقدون  ال 

االجراءات كافية بنسبة ما.
املوضوعة  واخلطط  االمنية  القوات  موضع  اىل  باالنتقال 
إلفشال عمليات هتريب املخدرات )78%( ولربام هذه نسبة 
جمرمو  ينتهجها  التي  اخلطط  ان  كثريون  يعتقد  حيث  كبرية 
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القوات  تتبناها  التي  تلك  من  وفاعلية  دقة  اكثر  املخدرات 
التي  اخلطط  ويعدون  ذلك  عكس  يرون   )%22( و  االمنية 
تضعها القوات االمنية يف املراكز احلدودية واملنافذ اكثر مهنية 
وحرفية، ولرّبام تنسيقا مع اجلهات االقليمية حلدود مجهورية 
اقليمية  جهات  هنالك  ان   )%97  ( يعتقد  فيام  الششعششراق، 
تلك  لتهريب  داخلية  اخرى مع جهات  او  بطريقة  متواطئة 
السموم واالساءة والرضر بالشباب العراقي والغاء دورهم 

واالستحواذ عىل افكارهم و)3%( يرون عكس ذلك..
ادمان شبيه باإلدمان عىل املخدرات

وكتساؤل اخري يف هذا االستبيان فلم ننس الربط بن قضًيتي 
والذي  املخدرات  عن  شأنا  يقل  ال  الذي  االنرتنيت  ادمان 
العشائرية  املشاكل  فيها  بام  كبرية  جمتمعية  مشاكل  من  يعاين 
االبتزاز االلكرتوين  الفتيات وكذلك  التي حتدث لكثري من 
عىل  ورضار  فتكا  اكثر  املششخششدرات  ان  يعتقدون   )%36(

الفرد واملجتمع من اي يشء آخر يف حن ان ) 3%( يعدون  
االنرتنيت اكثر رضارا من املخدرات بكونه الوسيلة املحببة 
لفئة الشباب و)61%( قيموا ان لكال االنرتنيت واملخدرات 

نفس الرضر واالثر .
آراء  ومقرتحات مهمة وردت يف االستبيان

1. التأكيد عىل الربامج االذاعية والتلفزيونية وبث االعالنات 
بن براجمها املتنوعة وعقد الندوات واالنشطة املختلفة بشكل 

مكثف تكن مهمتها العمل عىل اعادة الثقة بالنفس والتشديد 
عىل الوعي يف اجلوانب الروحية واالخالقية .

وذلك  كبري  بشكل  العلمية  احلوزات  طلبة  دور  تفعيل   .2
ولكافة  والدينية  العلمية  املجاالت  مجيع  يف  الشباب  جلذب 
التعاون  روح  وبث  ثقتهم  كسب  بعد  الدراسية  املراحل 
واالحرتام ونرش االخالق الفاضلة الهنا السبيل الوحيد يف 
الواقعية حتى  بث روح االمل والتفاؤل والعيش بيشء من 
يتسنى هلم ختطي روح اليأس واالحباط ضمن برامج ممنهجة 

بدقة وخطط مدروسة .
ومواقعه  ختصصاته  بكل  كافة  املجتمع  رشائح  تعاون   .3
الوعي عىل  لتشخيص مواطن اخللل ونرش  بينهم  والتكافل 
االجتامعي  التواصل  صفحات  واستغالل  واسششع  نطاق 

بشكل اجيايب واالبتعاد عن السلبية التي ال تفيض اىل يشء.
4. تضمن قانون العقوبات للمتعاطن بفقرة التأهيل اذ ان 
السجن ليس لإلصالح فقط وانام ختليصه من االدمان ليعود 
من  ارسته  لقيادة  مؤهال  ووطنه  نفسه  خيدم  صاحلا  مواطنا 

جديد.
باملخدرات  واالجتششار  التعاطي  مشكلة  تتفاقم  ال  حتى   .5
تكون عقوبة االعدام شنقا حتى املوت للتاجر واحلكم املؤبد 

للمروج والسجن والتأهيل للمدمن .
6. تشديد الرقابة عىل احلدود الدولية وتزويدها بكامريات 
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ساعة(   24( مششدار  عىل  حرارية 
املعروفة  الششدول  مع  وخصوصا 
املششخششدرات  بششتششجششارة  والنشطة 
استخبارات  عششىل  واقششتششصششارهششا 
احلشد الشعبي مضافة اليها قوى 

رشطة احلدود .
املششايل  الفساد  عششىل  القضاء   .7
املالية  التعامالت  والششرشششاوي 
الرئيسية  السيطرات  يف  املتفشية 
املدن  ومداخل  اخلارجية  للطرق 
وزارة  اسششتششخششبششارات  قششبششل  مششن 
املخرب  بعنرص  والششزج  الداخلية 
التعاون  دون  للحيلولة  الششرسي 
تسول  من  بن  الرسي  واالتفاق 
عىل  واملنتسبن  التجار  من  نفسه 

حد سواء .
والتعليم  الرتبية  وزاريت  قيام   .8
الشششعشششايل بشششإصشششدار تششوجششيششهششات 
تشديد  منها  الغاية  وتعليامت 
دون  الشششطشششالب  عشششىل  الششرقششابششة 
دون  للحيلولة  انتباههم  اثششارة 
عليه  والقضاء  تقليله  او  التعاطي 
املتوسطة  طشششالب  وخششصششوصششا 
ادارات   خششالل  من  واالعششداديششة 

فاعلة ومؤثرة ..
نقابة  الصيدليات من خالل  الرقايب عىل  العنرص  تفعيل   .9
حبوب  اي  رصف  وجوب  بعدم  اصحاهبا  وتنبيه  الصيادلة 
ومشددة  معينة  حاالت  يف  اال  التخدير  اىل  تفيض  او  خمدرة 
الوصفات  بن  والتمييز  اخصائي  طبيب  بوصفة  وتكن 
التعاطي وكذلك  البعض للحد من  اليها  يلجأ  التي  املزورة 

اصحاب املحال الصحية التي يتعاملون معهم برسية تامة .

10. تشديد الرقابة عىل املقاهي والكويف شوب التي يرتادها 
حتت  ووضعهم  العمل  عن  العاطلن  وخصوصا  الشباب 
النظر ورصد ترصفاهتم وحركاهتم والقاء القبض عىل املشتبه 
هبم من قبل قوى االمن املتواجدين او املرابطن  يف املنطقة او 
الدوريات القريبة عىل احلادث واغالق املقهى بصورة مؤقتة 
تعهد  املقهى وتقديم  قبل صاحب  نقدية من  مبالغ  دفع  مع 
تكن  لئال  املقهى  فتح  عودة  حالة  يف  القضاء  حيددها  خطي 

تلك املقاهي بؤرة لتفاقم االدمان .
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افتتاح مش����روع توس����عة مقام اإلمام 
المهدي )عجل الله فرجه(

ها منذ بنائه قبل ثالثة قرون...
ُ
أكبُر عملية تطويٍر يشهد

 بذكرى والدة سيدة نساء العالمين )عليها السالم(، شهدت مدينة 
ً
ابتهاجا

كربالء المقدسة، افتتاح مشروع توسعة مقام اإلمام المهدي المنتظر 

 التوسعة األولى من نوعها 
ّ
)عجل الله تعالى فرجه الشريف(، التي تعد

منذ بنائه ألول مرة قبل ثالثة قرون خلت.
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املشاريع  قسم  رئيس  الصائغ(،  جميد  )ضياء  املهندس  وقال 
مرشوع  عىل  املششرشف  املقّدسة  العباسية  العتبة  يف  اهلندسية 
اجلديدة  »التوسعة  إن  )االحرار(:  تابعته  ترصيح  يف  التوسعة 
ملقام اإلمام صاحب الزمان )عليه السالم( مجعت بن العراقة 
العّباسية  العتبة  يف  موجوٌد  هو  ما  مع  يتناغم  وبام  واألصالة، 
ويتالءم مع قدسّية هذا املقام وما يشّكله من أثٍر روحّي لدى 

الزائرين القاصدين لزيارته«.
وأضاف، أن »التوسعة جرت عىل املقام من جهة هنر احلسينية 

القائم عليه مرشوع التوسعة من )اجلهة الغربية( للمقام؛ كون 
موقع املقام ال ُيمكن إجراء توسعٍة خاّصة به من جهاته الثالث 
األخرى«. وبن أن »التوسعة متت باستخدام ركائز كونكريتّية 
من  للزائرين،  قاعات  عليها  شّيدت  جمرسات  عليها  وضعت 
دون حدوث َقْطٍع أو انسداد أو تغيري ملجرى النهر«، الفتا إل 
أن »املساحة املضافة تقّدر بش)1200( مرت مرّبع وتّتصل باملقام 

عرب منافذ وأبواب خاّصة«.
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وتشتمل التوسعة اجلديدة بحسب الصائغ عىل »قاعة خاصة 
للرجال  وأخششرى  مربعًا(،  مششرتًا   490( بمساحة  بالنساء 
خَلدمة  قاعة  بناء  عن  فضاًل  مربعة(،  أمتار   310( بمساحة 
مرافق  مع  مربعًا(  مرتًا   150( بمساحة  فيه  والعاملن  املقام 

خدمية بمساحة )250 مرتًا مربعًا(«.
وجدراهنا  القاعات  هذه  أرضّية  إكساء  »تّم  بالقول:  ومىض 
وزخارف  بنقوٍش  فنّيًا  املقّطع  بالزجاج  وسقوفها  باملرمر، 
رئييّس  مدخل  استحداث  تم  كام  الروعة،  يف  غاية  وكتابات 

للمقام يشمل بّوابًة كربى تتوّسط مدخله القديم من اخلارج 
)أربعة  من  أكثر  عرضها  يبلغ  طارمٌة  تعتليها  له،  وحاضنة 
وقد  اواوين،  شكل  عىل  ُأَخرى  أعمدة  جانبيها  وعىل  أمتار( 

ُغّلفت بالكايش الكربالئّي املعّرق«.
تعتيل  لساعة  برج  إنشاء  أيضًا  شملت  »التوسعة  بأن  وتابع 
الرئيس،  ملدخله  األمامّية  واجهته  منتصف  يف  املقام  سطح 
لساعة  مشابه  وبتصميم  الششبششارزة،  عالماته  إحششدى  وهششي 
تم  مضيفًا،  الششسششالم(«،  )عليه  العّباس  الفضل  أيب  حششرم 
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املعّرق  الكربالئّي  بالكايش  اخلارجّية  املقام  واجهات  »إكساء 
والعادي، وبنقوٍش وزخارف إسالمّية، فضاًل عن تزويد املقام 
واإلنذار،  اإلنارة،  كمنظومة  واملتطّورة،  احلديثة  باملنظومات 

واإلطفاء، واالّتصاالت، واملراقبة، وغريها«.
وختم حديثه بالقول بأن »املرشوع تضمن تشييد جمرّس بعرض 
)7 أمتار( وطول )22 مرتًا( كمساعٍد للجرس املوجود مسبقًا، 

حدوث  دون  من  الزائرين  حركة  يف  انسيابّيًة  يضمن  وبام 
زحام«...

الرشيف(  فرجه  اهلل  )عّجل  املهدّي  اإلمششام  مقام  أّن  وُيذكر 
مدخل  عند  احلايل،  احلسينّية  هنر  من  الُيرسى  الضفة  عىل  يقع 
كربالء عىل الطريق املؤّدي اىل مقام اإلمام جعفر الصادق)عليه 
السالم( وهو مزاٌر مشهوٌر، وقد قامت العتبُة العّباسية املقّدسة 
اىل  وصششواًل  القّبة  من  بششدءًا  له  وحتديث  صيانٍة  أعامل  بإجراء 
األعامل  هذه  لتتّوج  به،  امللحقة  اأُلَخر  واملرافق  احلرم  قاعات 

بمرشوع توسعته احلالّية.
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العسكرية  املؤسسة  اىل  توجه  االهتامات  تلك  كانت  بل 
االمن؛  احتياجات  تلبي  ان  عىل  قابلة  غري  باهنا  خاصة، 
وكان الغرض منها اضعاف املؤسسة العسكرية واسقاطها 
املجاميع  قادهتا بعض  التي  مجاهرييا وفق نظرية االهالك 

الرامية خللق الفجوة مع املحيط املدين لتلك املؤسسات.
نعم، نحن نتفق مع بعضها ونختلف مع الكثري، فاالرباك 
انام  داخلها،  من  يكن  مل  العسكرية  املؤسسة  شاب  الذي 
قوات  تكوين  عىل  العاملة  السياسية  العوامل  بفعل  كان 
عسكرية  ال توازِي مفهوم الدولة، وما زج العنارص السيئة 
غري  وجعلها  الداخل  من  املنظومة  هذه  لنخر  حماولة  اال 
قادرة عىل التمثيل املفرتض وهذا ما ال يطرحه املغرضون 
املسيئة  املحاوالت  تلك  فبالرغم من  النه سريتد عليهم، 
تبقى روح البسالة واملواطنة يف اجهزتنا قيادة وافرادا حية 

ال تشيخ وال متوت.
مدينة  اهنششارت  وضحاها  ليلة  وبششن  بِششدء،  عىل  وعششودة 
املوصل وواصل غربان ما يسمى باخلالفة مطاردة قواتنا 
واحدة  املدن  هتاوت  حتى  عبثهم  يف  وازدادوا  البطلة، 
اخرى  مدن  تبعتها  حتى  ذلك  يف  وواصلت  اخرى،  تلو 
والرياض  واحلوجية  والششزاب  كركوك  مثل؛  وحمافظات 
والرشاد وعالس وعجيل، واستمرت نحو صالح الدين 
ومدهنا ومنها الرشكاط وبيجي وتكريت، وباتت صالح 
وبلد  سامراء  نحو  التقدم  العدو  وواصل  حمارصة  الدين 

وعزيز بلد والضلوعية.

يف الوقت عينه، اجته العدو باجتاه القائم وحصيبة وصوال 
مشارف  حتى  اخلالدية  وجزيرة  والصقالوية  الكرمة  اىل 
اىل  واهلششاون  الكاتيوشا  اسلحة  العدو  وّجه  فيام  بغداد، 
التاجي  مثل  وغريها  املقدسة،  الكاظمية  مدينة  مشارف 
وابو غريب واليوسفية واللطيفية والرشيد كانت يف مرماه 
اىل  املؤدية  الطرق  تكون   ان  اىل  ادى  الذي  االمر  ايضا، 

بغداد واملحافظات املحاذية غري مؤمنة.
جرف  قضاء  اىل  بالتوجه  اخلبيثة  النوايا  كانت  كذلك 
واسط  باجتاه  والتوسع  العاصمة،  بغداد  جنوب  الصخر 
بغداد،  حششزام  تطويق  ذلك  يف  بام  العزيزية،  خالل  من 
بغداد  العاصمة  بن  التنقل  يكون  بان  انتهى  الذي  االمر 
وامست  جدا،  بالغة  صعوبة  يشكل  الشامل  وحمافظات 
عىل  القبضة  حتكم  داعششش  االرهششايب  التنظيم  عصابات 

الطرق وتقوم باالبادة اجلامعية.
واالنذار،  اخلوف  انواع  باشد  اخلطر  ناقوس  بغداد  دقت 
واستغل العدو االهنيار لينفذ خمططاته باالجهاز عىل بغداد 
تسلل  الذي  االربششاك  من  بذلك  مستفيدين  السقاطها، 
احلضور  ذات  العنارص  وختابر  االمني  املشهد  قلب  اىل 
يف  مؤثر  مستوى  عىل  رفيعة  شخصيات  من  السيايس 
املشهد السيايس وغريه، اذ كانوا ممهدين لسقوط العاصمة 
الوقت  ذات  داخليا،  العنارص  هلذه  التمكن  خالل  من 
كان التنظيم يعد يوم السبت املوافق  14ش6ش2014موعدا 

القتحام العاصمة بغية اسقاطها.

ه 
َ

الم
َ
لداعش ظ

وللفتوى ضياؤها 
العراق؛  الى  االرهابي  التنظيم  داعش  دخول  حال   2014 العام  من  ابتدأت  الحالكة،  الظلمة 
ليعلن خالفته المزعومة، بالتوازي مع ذلك الحدث خيمت ظالمة ال تقل سوءا عن مثيلتها، 
وهي تلك الهجمة التي تعرضت لها المؤسسات العسكرية والمدنية العراقية، باتهامات شتى 
التشكيك بوطنيتها، وانها  الضعف والتقصير والتاسيس وفق اطر غير مهنية فضال عن  بين 
قاصرة وعاجزة في الدفاع عن الوطن وشعبه ومقدساته، اضف لذلك ان االنتماء الى الجيش 

تحديدا كان وظيفيا وليس بداعي الواجب وروح الدفاع والمواطنة.
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االجهزة  يف  كنا  حن  للتاريخ،  اقوهلا  اقف  بالذات،  هنا 
االمنية واوشكنا عىل فقدان االمل  فضال عّمن فقده اساسا، 
يف املحافظة عىل العاصمة من السقوط، وكان يفصلنا يوم 
بصورة  الينا  االمل  برز  اخلبيث،  املخطط  تنفيذ  عن  واحد 
اللطف االهلي، الذي ُترجم بفتوى الدفاع الكفائي املباركة 
ملفتيها سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين، تلك الفتوى 
العراقين والعراق الضاربة جلبهة العدو،  التي شكلت يد 
وغريت موازين القوى ومهدت الرجاع االمور اىل نصاهبا؛ 
لتعلن ساعة الصفر يف محاية العاصمة والتدرج بطرد العدو 
حتت عباءته املباركة، بخطبة سامحة املرجعية الدينية العليا 
الشيخ عبد  املطهرسامحة  الصحن احلسيني  القاها يف  التي 
املهدي الكربالئي.اشتدت مهم القوات املسلحة واالجهزة 
االمنية، حن ملع يف اعينهم مشهد التلبية العظيمة للفتوى 
العراق  ابناء  من  املتطوعن  صورة  انبثقت  حيث  املباركة، 
ليال  بغداد  وصلوا  اذ  وجنوبه،  وسطه  خاصة  الغيارى، 
تستوعبهم  مل  التي  املهولة  العدادهم  احلمل  بعجالت 

العجالت الصغرية.

تضج  العاصمة  واصبحت  الساحر،  عىل  السحر  وانقلب 
والعقائدي  الوطني  بدويم  وتعج  االشاوس  باملتطوعن 
فرضا  يلبون  وكاهنم  واحلسينيات؛  اجلوامع  لتحتضنهم 
كافية  البنادق  انذاك  تكن  مل  االهلية،  الطاعة  فروض  من 
يلهبهم  كان  االيامن  كل  االيامن،  لكن  وافية،  الذخائر  وال 
فيحملهم تارة  وحيملونه كسالح ال ينفذ تارة اخرى، تلك 
اللحظات هي اللحظات اخلالدة التي ال متحى من الذاكرة 
ولن متَحى من سجل البطولة، بدأت مرحلة جديدة ترشق 
نحو  العراق  ويسري  الظلامت،  وتنقشع  النرص  شمس  هبا 
نرص مؤزر يتبعه نرص اخر، كانت تلك الفتوى وما زالت 
اعادت  الوطن،  وصون  وحفظها  لالمة  االنقاذ  امثلة  من 
االمنية  وللمدافعن نرصهم، ولقواتنا  للعراقين عراقهم، 

ما فقدته، واالمل ملن تالشى عنه.
امللبن،  للشهداء  والرمحة  الفتوى،  لصاحب  فاخللود 
وللجرحى وسام فخر واعتزاز، ولنا االمل الذي ال ينقطع 
بعد ذلك الدرس العظيم، دمت مرجعا وابا ووطنا بحجم 

العراق.
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ّ
الشاعر الحسيني الشيخ سعيد الهر الكربالئي

ً
 مهدك( شتلها في القلوِب ومضى سعيدا

ْ
)أهز

حني يرتقي رادود ح�شيني ال يزال يف مقتبل العمِر ويقراأُ 
علــى املعّزيــن )اأهــز مهــدَك يعبــد اهلل وعاين علــى املهد 
خــايل(، ف�شيلطــُم رجل م�شــنٌّ وجهه وينع�شر قلــُب �شّبي 
وتخــرُّ دمعة مثخنــة باحل�شرات مــن عني طفــٍل �شغرٍي.. 
وهناك ما خلف ال�شتار وداخل البيوت احل�شينية، تولوُل 
الن�شــوُة الزينبياُت وهّن ي�شتذكــرَن فاجعة طفل احل�شني 

)عليه ال�شالم(.
 هــذا امل�شــهُد العزائــّي يتجــّدد كل مــّرة تقــراأُ فيهــا هذه 
الق�شــيدة املدوّيــة وخا�شــًة يف ليلــة التا�شــع مــن حمــّرم 
�شــة ال�شتــذكار ر�شيــع الطف، وهــو ذاته  احلــرام املخ�شّ
حينمــا ُقرءت هذه الق�شيدة املبكيــة الأّول مّرة بحنجرة 
كربــالء اخلالدة املال حمزة الزغري )رحمه اهلل(، والتي 
خّطهــا قلــُب ال�شاعر احل�شيني الراحل احلــاج �شعيد الهّر 
الكربالئــي )رحمــه اهلل( الناب�ــس بحّب �شّيــد ال�شهداء 
)عليه ال�شالم( والنادُب مل�شابه االأليم، فاأعظمنا �شريرته 
النقّيــة وخلود ق�شيدته التــي اأ�شبح يرّددها احل�شينيون 
جيــاًل بعد جيــْل.. فكّنا �شيــوَف قوافيه لنتلّم�ــَس اأ�شواَء 

�شريته ونتحّدى بها عَتمة الليايل املوح�شة.

عبد اهلل.. الطفُل الشهيد
السالم(،  املثّلُث رقبة طفل احلسن )عليه  السهُم  اخرتق 
وأي  القوم..  نزاع  يوقف  أْن  )حرملة(  اللعن  به  أراَد  إْذ 
الزمرة  يطلُب من  السالم(  قوٌم هم.. كان احلسن )عليه 
الظاملة رشفة ماٍء لريوي هبا صدَر رضيعه املظلوم، فكانت 
الشهداء  سيد  منها  فحمل  املاء..  من  بداًل  تسيل  الدماء 
)عليه السالم( ورماها إىل السامء.. فلم تسقط منها قطرٌة 

واحدْة!!.

الشاعر  ولَِد  عامًا(،   1288( بفرتة  املؤمل  املشهد  هذا  بعد 
من  ليكوَن  الكربالئي،  اهلّر  احلاج سعيد  الكبري  احلسيني 
املفجعة  القتل  مشهدية  وّثقوا  الذيَن  البارزين  الشعراء 
للطفل الشهيد )عبد اهلل(، حيث كانت وال تزال قصيدته 
)أهْز مهدك( هي األبرز من بن قصائده التي دّوهنا بحٍب 
كبرٍي وأملٍ موجٍع وحزٍن ال ينقيض،  فخّلدهتا الذاكرة احلّية 
وُطبعت كلامهتا عىل قلوِب املحّبن ورسْت مرسى الدم يف 

عروقهْم.

االأحرار/ علي ال�شاهر
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أهـْز  مهدك يـعـبـداهلل
وعاين عاملهد خايل..  يبني وثمر داليل

أهـْز مهـدك  يـعـبـداهلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعبداهلل سهرت برباْك
ياليل ربـاْك هّدمني

يعبداهلل جنـْت أرجـاْك
لدهري ولكرب سّنـي

يعبداهلل  عگب عيناْك
دهـري بيك سودن

بـسـهـم فـگـدك يـعـبـداهلل
ـّي  غايب هاليل ..يبني وثمر داليل اومن

أهْز مهدك يـعـبـداهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـعـبداهلل شكثر باراك
گلبي وبصِعب محلك

يـعـبداهلل الگلب غذاك
وإنت سلــوته بوكتك

يعبد اهلل اشيفيد النوح
لو شخصك خضيب الدم

يعبد اهلل الگلب جمروح
وگلبي الفـگــــدك اجتسم

يعبد اهلل يروح الروح
وحييل ابفــگــــدك اهتـدم

اهندم حييل يعبد اهلل
شحال التفگد الغايل .. يبني وثمر داليل

أهْز مهدك يعبد اهلل
والدة شاعر 

ولِد املرحوم احلاج )سعيد بن عيل بن صالح بن صادق بن 
الكربالئي(، سنة )1349  احلائري  اهلر  أمحد  بن  حممد عيل 
حممد  حّب  تنّفست  كريمة،  كربالئية  عائلة  من  للهجرة(، 
وآله )عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم(، وكان مولده 

الذي  اهلر(  احلاج )عيل  والده  بيت  الطاق، يف  باب  حمّلة  يف 
البيئة  هلذه  وكانت  الكريم،  للقرآن  وتالوته  بحفظه  اشتهر 
أثرها  واألدب،  والعلم  بالشهادة  املتّوجة  واملدينة  األرسية 
الكبري عىل نبوغ فكر وشعر املرحوم احلاج سعيد اهلر )رمحه 

اهلل(.
وحتديدًا  عمره  مقتبل  يف  الشعر  كتابة  مع  بدايته  وكانت 
الشعرية  قرحيته  تفّتحت  حيث  عامًا،  عرش  اخلامسة  بعمر 
يقيم  كان  كام  احلسينية،  والشششرّدات  القصائد  ينظم  وأخششذ 
جملسًا حسينيًا برفقة عدد من أصدقائه وجريانه، يقيمون ما 
القصائد  ينظمون  حيث  شعرية(  )ورشة  تسميتها  نستطيع 
ليقرأها رادود من بينهم، وشيئًا فشيئًا، صنَع لنفسه قاموسًا 
للصورة  التأسيس  الشعرية يف  به، وتطّورت موهبته  خاصًا 
أهلبْت  عظيمة  قصائد  فكتب  القصيدة،  أبيات  بن  وضّخها 
الذين حفظوا كلامته وعلقوها عىل  املعّزين  مسامع وقلوب 

أستار قلوهبم.

..................................
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وقد عارص الشيخ اهلر خالل حياته شعراء حسينين كبار أمثار 
املرحوم احلاج كاظم املنظور الكربالئي، واحلاج املرحوم محزة 
الزغري، واملرحوم احلاج حممد محزة الكربالئي، واملرحوم احلاج 
والشاعر  الكربالئي  األموي  مهدي  واحلاج  الرتيري،  حسن 
سليم البيايت وكثريين من خدمة اإلمام احلسن )عليه السالم(، 
والذين تركوا مجيعهم بصمتهم الشعرية وأثروا األدب الشيعي 
وأخذها  الشعرية  بالذائقة  ارتقى  الذي  اإلبداعي  بنتاجهم 
ملكانات خبيئة يف العواطف اإلنسانية، فأجراها دموعًا صادقة 
)عليه  األطهار  وآله  األكششرم  النبّي  بحّب  الواهلن  عيوِن  من 

وعليهم أفضل الصالة والسالم(.
حمّطات من سريته املضيئة

العايل  بخلقه  اهلل(  )رمحششه  اهلر  سعيد  الراحل  شيخنا  ُعششرف 
عادية،  شبابه  فرتة  تكن  ومل  وجريانه،  أهله  بن  الطيبة  وسريته 
وترك  والوطني  والوجداين  احلسيني  بالشعر  حافلة  كانت  بْل 
وعىل  الطاهرة،  للعرتة  والششوالء  اجلامل  يف  غاية  شعريًا  ديوانًا 
الفّتال  حسن  واإلعالمي  الكاتب  عنه  ينقل  كام  أّنه  من  الرغم 
أو  األبجدية  األمية  تقيده  مل  ولكن  والكتابة  القراءة  يتقن  »ال 
تعيقه عن التزّود بمعلومات دقيقة عن واقعة الطّف وتفاصيل 

وافية وجزئيات يتعّمق هبا ثم يوصلها لآلخرين بصورة شعرية 
حّية زاهية«.

ويقول الفتال أيضًا يف احلديث عن جتربة الشاعر اهلر واملنظور 
واألموي واخلاجي: »كان الشعراء يف العرشة األوىل من شهر 
حمرم جيهزون قرحياهتم أتم جتهيز ويعترصوهنا لتكون عىل أهبة 
الشفافة  والرقيقة  املنمقة  املناسبة  املفردة  إلستقبال  اجلاهزية 
هو  ما  بكل  إال  تفيض  وما  رصانة  بأهبى  حماطة  بل  الرصينة 
متبلور يليق بالقضية احلسينية«، مؤكدًا بأنه »ينبغي لنا أن نعيد 
جمد املنظور واألموي والشيخ كريم أبو حمفوظ والشيخ سعيد 
اهلر وعبد عيل اخلاجي وفّتاح وحممد زمان وغريهم من الذين 
اغنوا الشعائر احلسينية بحس ديني عقائدي وثقافة حسينية ثرة 

فضاًل عن اخلربة واملامرسة«.
فيام يقول عنه نجله احلاج عباس اهلر: »كان الوالد )رمحه اهلل( 
قلبه  وأبرص  السالم(  )عليه  احلسن  لإلمام  وحمّبًا  بسيطًا  رجاًل 
الصغر  منذ  السالم(  )عليهم  األطهار  وآله  األكرم  النبي  حمّبة 

ليرتمجه عرب كتابة الشعر احلسينّي«.
وعن قصيدته األشهر بن قصائده املخّلدة )أهْز مهدك( يقول 
نجله: »كتبتها بيدي حيث كان يميل عيّل والدي كلامهتا، وكان 
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يرّددها  كان  أنه  وأتذكر  اهلل(،  )رمحه  عمره  أواخششر  يف  ذلك 
وجيهش بالبكاء«.

»نذر  الفقيد،  بوالده  واالعتزاز  االفتخار  من  بيشء  ويضيف 
بيت  أهل  عن  الشعر  لكتابة  حياته  اهلر  سعيد  الشيخ  الشاعر 
النبوة )عليهم السالم( والتفاخر بعظمتهم ومواقفه الكربى«.

قصائد متّوجة بالوالء
كتب الشاعر اهلر )رمحه اهلل( املئات من القصائد الشعرية التي 

كتبها باللهجة العراقية الدارجة القريبة للذائقة، نقرأ مثاًل:
زينب من رشف جدها رشفهه..

زينب حرّي العامل وصفهه
من ساعة التكوين.. حازت هاإلرادة

الباري من صّور العامل مّجل األرض وسامهة
نور من ذات اجلاللة .. نور للزهرة حباهه

وفرع من نور البتول .. بزينب الكربى هباهه
هالنور أصبح يبتهل .. بنور الرسالة متصْل

ونور النبي سيد الرسل .. نّور الكون بسناهه
نور اليزهْر بزينب الكربى .. من نور النبي وعصمِة الزهرْة

ومن قصائده املشهورة األخرى: )اصربهلة واصنطلهة/ الدنية 
ما دامت ألهلهه، هاك رصخة فاطمة تصيح ضعيل/ بعرصة 
ودستور  السفارة  وبرهان  شهاخلرْب،  اهلل  اهلل  انكرس..  الباب 

اإلمامة(.
واحد ومخسون عامًا عىل الرحيل

بتاريخ الش )8 شوال 1391 هشش( املوافق لش )27 ترشين الثاين 
1971( ارتقت روح الشاعر الشيخ سعيد اهلر )رمحه اهلل( إىل 
سامء العىل بن يدي ربٍّ عظيم، حيث تويّف بعد عطاء حسيني 
حافل باملحّبة واالجتهاد والشعر احلسينّي الذي كتبه بأصدق 

مشاعره ونقاء قلبه األبيْض.
وعن أيامه األخرية يروي نجله احلاج عباس اهلر بأن »والده 
للصحن  القبلة  باب  من  خارج  وكأنه  الرؤيا  عامل  يف  رأى  قد 
فقالت  هلن،  فالتفّت  تناديه  بنساء  وإذا  الرشيف،  احلسيني 

واحدة بينهن أأنت سعيد؟
فقال هلا: نعم

قالت: هتيأ للسفر يا سعيد.
فاستيقظ الشاعر اهلر من نومه، وعلم حينها أنه مسافر عن دار 

بذلك، ومل متِض سوى  أهله  أبلغ  دار اآلخرة، وقد  إىل  الدنيا 
ثالثة أيام حّتى فاضت روحه الطاهرة إىل بارئها )عز وجل(، 
حيث أقيم له تشييع مهيب ونعته كربالؤه احلبيبة، التي توّسد 

تراهَبا الطاهر.
وأدباء  شعراء  ورثاه  االستذكارية،  املحافل  له  أقيمت  وقد 
مدينته املقّدسة، بينهم الشاعر األستاذ )عبد العن اهلر( الذي 
اهلل(  )رمحه  اهلر  سعيد  الشيخ  الفقيد  هبا  يرثي  قصيدة  كتب 

وضّمنها كلامت من قصيدة )أهْز مهدك(، حيث يقول فيها:
سعيُد اهلر يف ذكراَك جئنا

لنحيي وهجها بعد العقوِد
قصائد قد خلدن ونبض شعٍر

يسّيل دمعنا فوق اخلدوِد
)أهْز مهدك( لساُن احلاِل حيكي

)يعبد اهلل( الشهيُد ابن الشهيِد
)وأباوْع عىل املهْد( يا حرَّ قلبي

أراُه خاليًا )أرصْخ وليدي(
بكْت منها الرباُب وكلُّ عنٍي

تعّشقت احلسنَي بال حدوِد
نظمت الشعر يف أعتى ظروٍف

فأحسنَت الرثاَء بكلِّ جوِد
أبا عباس نْم هاٍن مهّنا

قريَر العني يف أرِض اجلدوِد
فهذي كربال عادْت إليها

مواكُبها ووىّل بْن يزيِد
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عن  صدر  املششرزوك(،  الكاظم  عبد  )غزوان  ملؤلفه  والكتاب 
مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة يف سنة 
محل  حيث  فصول،  ثالثة  يف  البحث  انتظم  وقد  )2016م(، 

واألنبياء  الكريم  القرآن  يف  )الغيب  عنوان:  األول  الفصل 
الغيب(، ويشمل عىل ثالثة مباحث،  اطلعهم اهلل عىل  الذين 
الثاين:  املبحث  أما  الكريم،  القرآن  يف  الغيب  يتناول  األول: 
فقد متحور حول أنبياء اهلل والصاحلن الذين اطلعهم اهلل عىل 
بعض الغيبيات, بينام كرس املبحث الثالث للغيبيات التي أخرب 
هبا رسولنا الصادق األمن حممدا، إذ كرس هلا مبحثا منفردا 
عن باقي األنبياء، لكثرة تلك الروايات واإلخبار الغيبية التي 
ينقلها الرواة واملؤرخون عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله(.

الغيبية عن اخلوارج  الثاين فكان عنوانه )األخبار  الفصل  أما 
تناول  األول:  مبحثن،  عىل  قسم  وقد  االموية(،  والدولة 
التي تكلم هبا اإلمام عيل )عليه السالم( عىل  الغيبية  األخبار 
لألخبار  الثاين:  خصص  بينام  املظلم،  ومصريهم  اخلششوارج 

األموية وسيطرهتا عىل اخلالفة اإلسالمية  الدولة  الغيبية عن 
وهنايتها  الدولة  هذه  رجاالت  بعض  مصري  كذلك  بعده,  من 

املأساوية فيام بعد.
الغيبية  هو)األخبار  عنوانًا  أطره  الذي  الثالث:  الفصل  واما 
)عجل  املهدي  اإلمام  وظهور  الزمان  آخر  وفتن  العراق  عن 
اهلل فرجه(، وقد أماط هذا الفصل اللثام عن مبحثن، األول: 
املؤمنن  أمري  التي أخرب هبا  الغيبية  الضوء عىل األخبار  سلط 
والكوفة،  البرصة  بأخبار  متمثاًل  العراق  عن  السالم(  )عليه 
اما املبحث اآلخر : فقد تناول فتن آخر الزمان وظهور اإلمام 
املهدي املنتظر )عجل اهلل فرجه(، إذ استعرض الغيبيات التي 
رصح هبا أمري املؤمنن )عليه السالم( عن الفتن الكبرية التي 

تصيب الناس اخر الزمان.
إليه  توصل  ما  أهم  لتبّن  النتائج  جاءت  البحث  ختام  ويف 

الباحث يف هذه الرسالة«.

ليست هذه الرسالة األولى 

التي تتمحور حول نهج البالغة، 

حيث هناك العشرات من 

ت 
ّ

الرسائل واألطاريح التي اختص

بهذا الكتاب العظيم، وفي 

مختلف التخصصات االنسانية، 

كاالقتصادية واالجتماعية 

والسياسية والبالغية والنحوية 

ها 
ّ
والفلسفية والتاريخية, لكن

يمكن أن يقال عنها األولى في 

تناول موضوع الغيبيات التي أخبر 

بها أمير المؤمنين )عليه السالم( 

في هذا الكتاب.

ال��غ��ي��ب��ي��ات ف���ي ن��ه��ج ال��ب��الغ��ة 
)دراسة تاريخية موضوعية(
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قواعد  وأعالُمها  احللة  علامء  فيها  أرسى  مضت  قروٍن  ثالثة 
الفنون  وبعض  واآلداب  العقلية  العلوم  جماالت  يف  رصينة 
املتفرقة، عىل الرغم من العبث بمقدرات احللة البرشية واملادية 
نتيجة النزاعات والرصاعات واحلروب، لكوهنا املدينة العائمة 

عىل بحٍر من العلوم واملعرفة.
الشاعر )مغامس بن داغر احليل( يف  التناقض نشأ  يف ظل هذا 
النبيلة  ُينبئك عن تلك اخلصال  التاسع اهلجري وشعره  القرن 
وصدق العاطفة كام تسّيد منابر العلم والدروس، وهفت إليه 
أفئدة الطاّلب من مجيع االقطار فأختذ من احللة سكنًا له ليكون 

قريبًا وينتفع من معارفهم.
وكتاب )ديوان مغامس بن داغر احليل( طبع يف )العتبة احلسينية 
املقدسة( برقم إصدار )16( 1440هش /2019م ملركز العالمة 
احليل إلحياء تراث حوزة احللة العلمية، للمؤلف الدكتور سعد 
الغطاء للشاعر مغامس بن  الشيخ كاشف  احلداد، وقد ترجم 
داغر من مصادره اخلاصة من دون االفصاح عنها فقال: )أنه 
من احدى العشائر العربية القاطنة يف ضواحي احللة حتى تويف 
الكثري من املشايخ يف اصله  حوايل سنة 850هش(، فيام اختلف 
الوهاب  عبد  الشيخ  عليها  حصل  التي  خمطوطاته  بقايا  نتيجة 

الطرحيي )ق 11هش( . 

ديوان 

غر الِحلي
َ
غاِمس َبن دا

ُ
م

ً
صدر حديثا

كربالء  مركز  عن  تصدر  حمّكمة،  سنوية  نصف  جملة 
للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية املقدسة، احلائزة  
والعلوم  الثقافة  منظمة  من  الدويل  االعتامد  شهادة  عىل 

)اليونسكو- برنامج الذاكرة العاملية(.
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  معتمدة  واملجلة 
بدأ  وقد  العلمية،  الرتقيات  ألغراض  العراقية  العلمي 
وتستقبل  2015م،  سنة  حزيران  منذ  بإصدارها  املركز 
البحوث والدراسات يف خمتلف االختصاصات اإلنسانية 
االجتامع،  اجلغرافيا،  التاريخ،  وآداهبششا،  العربية  )اللغة 
اإلنسانية  العلوم  وبقية  النفس  علم  السياحة،  االقتصاد، 
والثقايف  احلضاري  اإلرث  يف  تبحث  التي  والتطبيقية( 
تراث  حلفظ  علميًا  مرجعًا  لتكون  املقّدسة  كربالء  ملدينة 

املدينة وهويتها الدينية.
كام تدعو املجلة مجيع الباحثن يف خمتلف االختصاصات 
العريقة  املدينة  هششذه  يف  والتحقيق  للكتابة  اإلنسانية 
إطار  ضمن  علمية  قيمة  ذات  ببحوث  وحضارهتا، 
موضوعي بعيدًا عن التحّيز وامليول لتحقيق الفائدة العامة 

ملجتمعنا.
وللتواصل معها ومزيد من التفاصيل باستطاعة الباحث 

:E-mail واملتابع زيارة موقع املركز او التواصل عرب
alssebt_k.center@yahoo.com

alssebt.k.center1@gmail.com

السبط
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حة بالدموِع الستشهاد اإلمام علي الهادي
ّ

في الذكرى األليمة الموش

نظم الفقيه وال�ساعر ال�سيد حممد الزيني البغدادي )ت 1216 هـ( ق�سيدة بّحب مولنا الإمام علي الهادي )عليه ال�سالم( يقول فيها:

وكذلك للخطيب احل�سيني وال�ساعر ال�سيخ حممد �سعيد املن�سوري )ت ـ 1428 هـ( ق�سيدة يرثي بها اإمامنا الهادي )عليه ال�سالم(:

حصى(
ُ
)1188 سنة.. وآالم ال ت

املـــ�ـــســـطـــفـــى بـــــــيـــــــِت  اآِل  ـــــــــازُل  مـــــــــن ــــــــــذي  ه
ــــِع الـــنــــ ــــاخــــل ــــس ف ــــد� ــــق ـــــــــــوادي امل ـــــي بــــقــــعــــُة ال ه
ــــٍد ــــم فـــــيـــــهـــــا بــــــنــــــو الـــــــــهـــــــــادي الــــــنــــــبــــــيِّ حم
ـــــــهـــــــتـــــــدى بــــ�ــــســــنــــائــــهــــا اأنـــــــــــــــــــــــواُر حــــــــــــــٍقّ ُي
ـــــــُم مـــن ـــــــعـــــــل احلــــــــلــــــــُم مــــــــن اأطـــــــــــوادهـــــــــــا وال

ـــــهـــــاِدي �ـــــسُ ـــــــــــــوُل  ُط ــــــــــرَّ  �ــــــــــسَ اأَ ِبــــــــُجــــــــُفــــــــوِن   
ــــــــــــاَذا مِل الــــــــــــَعــــــــــــُذوُل  ــــــــــهــــــــــا  اأَيُّ ـــــــْل  َتـــــــ�ـــــــسَ َل 
ــــامــــًا ــــَه ــــــــاِن �ــــسِ م ــــــــزَّ ـــــــسُ ال ـــــــْو� ــــــــــــــاِن َق ـــــــــْد َرَم َق
ـــــمٍّ ـــــــــــــــــــاِم ِبـــــ�ـــــسُ ـــــا َقــــــــْتــــــــُل الإَم ـــــه ـــــْن ِتــــــــْلــــــــَك ِم
ــــي ــــاِئ ــــك ُب ــــــِه  ــــــْي ــــــَل َع ـــــــــــــــْل  اأُِط َلْ  اإِْن  ـــــــــــــا  اأََن
ـــــُه ـــــْن ِم َذاَب  ــــــــــــــِذي  الَّ ـــــمَّ  الـــــ�ـــــسُّ ُعــــــــــوُه  َجــــــــــرَّ
ـــــــــــــْت ــــــوُن ُحـــــــْزنـــــــًا َوَراَح ــــــُي ـــــُه الــــــُع ـــــْت ـــــَك َقــــــــْد َب
ــــيــــهــــا ــــِن ــــَب ِل ـــــــــٌم  ـــــــــاِط َف ــــــــِك  ــــــــْب َت َلْ  ــــــــَف  ــــــــْي َك
َدْهـــــــــرًا ـــــْلـــــِم  الـــــظُّ ِف  ــــــوَن  ــــــامِلُ ــــــظَّ ال ــــى  َقــــ�ــــسَ اإْن 
َجـــــــَوابـــــــًا ــــــــوؤاِل  الــــــــ�ــــــــسُّ اإَل  وا  ـــــــدُّ ـــــــِع ـــــــُي ـــــــْل َف

ـــــــَواِدي ـــــــالـــــــَغ ـــــــِتـــــــي َجـــــــــــــَرْت َك ـــــــــــوُع الَّ ُم َوالـــــــــــدُّ
ــــــاِد َق ــــــرُّ ــــــال ِب ــــــــى  الأَ�ــــــــسَ ـــــــــَن  ِم ـــــــــْف  ـــــــــفِّ اأَُخ َلْ 
اِدي ــــــــى ُفـــــــــــــــوؤَ ــــــــَوخَّ ــــــا َت ــــــَه ــــــــدًا ِب ــــــــْه َوْهــــــــــــــَو َع
ـــــــاِدي ـــــــَه ـــــــيُّ ال ـــــــْل ــــــــَدى َع ــــــــُه ــــــــــــــْدُر ال ــــــــــــــَو َب َوْه
َوَداِدي؟ ـــــــــــَن  ـــــــــــاأَْي َف اإذًا  ــــــي  ــــــِن ــــــي ــــــِن َوَح
ــــــــــاِد ــــــــــَق ــــــــُه ِمـــــــــــــْن َحـــــــــــــــــــــــــَراَرِة الإي ــــــــُب َقــــــــْل
ــــــــــاِدي ــــــــــالأََي ــــــا ِب ــــــه ــــــسَ ــــــْهــــــُر َراأ� َتــــــْلــــــِطــــــُم الــــــطُّ
ـــــــــــــــاِدي؟ ـــــبَّ َجـــــــــــْوُر الأََع ــــــــْد �ـــــسُ ـــــْم َق ـــــِه ـــــْي ـــــَل َوَع
ــــــِم الـــــِعـــــبـــــاِد ــــــُظــــــْل ـــــــْم ِب ـــــــَدُه ـــــــْق ـــــــْوا ِح ـــــــَف ـــــــسَ َو�
ِبــــــــاملـِـــــــْر�ــــــــســــــــاِد ـــــــــاِد  ـــــــــَب ـــــــــِع ال َربَّ  اإنَّ 

ـــــاِرَهـــــا ـــــَب ـــــُغ ــــــْل ِب ــــــِح ــــــَت ــــــْم َثــــــــَراَهــــــــا واْك ــــــُث َفــــــاْل
ـــــاِرهـــــا ُحـــــ�ـــــسَّ مـــــــن  اأ�ـــــســـــبـــــحـــــَت  اإن  ــــن  ــــل ــــع ـ
ُمـــــــتـــــــارهـــــــا مــــــــــن  اهلل  خـــــــلـــــــق  ُمــــــــــتــــــــــار 
قــــــد �ــــــســــــَلّ مــــــن قــــــد �ــــــســــــَلّ عــــــن اأنـــــــوارهـــــــا
اأ�ــــــــــســــــــــرارهــــــــــا واجلــــــــــــــــــــوُد مـــــــــن اآثـــــــــارهـــــــــا

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2021 م

40

ـة
ــــ

ــــ
ـيــ

ــــ
ــــ

دبــ
اال

هر 
ل�شا

ي ا
 عل

ها:
يعّد

A



�سيدي، اأنت الأقرُب ال اهلِل، وهو الوحيد الذي ي�سعرن اأن نرى 
ل  �سريحك  ف  حلظة  كل  مع  هكذا،  حويل.  �ساأعرف  �سعادة  ة  اأيَّ
ٍة من اهلل واملالئكة من  اأتوقْف عن لوم نف�سي واأطلب العفو األَف مرَّ
حولك، قبل اأن اأعانق املنون، ويا حلم عمري اأن يكون ف ف�ساءات 
مقد�سك!. حلمُت بهذه ال�سعادة ف كل روؤية كانت تاأتي زهراوؤك؛ 
ِملَفعة باملهابِة، متّد يدها متنحني فر�سة اأخرى، وهي منحة جادت 
علّي بها �سيدتي املنعمة املتف�سلة.. هذا هو قدري الرهيب املوفق 
الآن، واأنا ف �سريحك موفور التوفيق ..فباأية �سعادة اأنا..!. هذا 
زورٍق  ف  كاأنها  وروحي   ، الع�سّي  العباب  قلبي  يجذف ف  القدر  هو 
حتطم  �سمتي،  متــزق  عا�سفة  على  ا�سحو  العتّي.  املــوج  تتحمل 
ان�سدم وقد خّيبني من ي�سيئون يّل ببطء  اأحيانًا بالياأ�س حلمي، 
والل�سن  املرثثرة،  ال�سفاه  لغة  فهم  ف  املدعي  واأنا  حمبتي،  رغم 
املُتل�ِسنة، من ف�سيلتي ف مقامك، اأن اأكّون توفيقي واأدعي ت�سديقهم 

حتى لو ل تفّت عن ال�ساءة �سفاههم.
يعلوها  خائفة  ترعد  جدثك،  �سماء  قــرب  تتوه  روحــي  �سيدي، 
هروبي  ف  ا�ستمر  اأن  بقربك..  نف�سي  اأجد  كي  بك،  هلل  الت�سرع 
فاأنا  بدموعي،  فاأغمرها  �سيائك،  يد  يل  متد  اأن  ع�سى  نحوك، 
عبدك وابن عبدك، ل ي�سغي ال اليك كي  ينال جائزة �سفاعتك.. 
وما ميكن اأن اأراه عرب مقد�سك القائم بخلودك، هي  ا�سرار واأنوار 
تخيفني وتعطيني القوة ف اآن واحد.. فاأبكيك، وعيناي ل تب�سان 
بدمعة، لكن قلبي ينه�سه اجلزع، ي�سرخ ب�سوت متعجل، بكلمات متالأ 
عيون اأحرارك.. تعتف بكل يقينها املرئي: ان دمك الطاهر بئٌر 
ينبثق منه المان من كل خوف، وُينجي من �سّل طريقه، ويخفف 

عمن اأ�سّله اأمله العميق.

مطوطة  الـــتاث  لإحــيــاء  العاملي  الفقيه  مــركــز  ن�سر 
العالمة  ديــوان  ف  مدونة  ق�سائد  جمموعة  من  لق�سيدة 
من  خّطه  وقد  الطيبي،  العاملي  يحيى  بن  اإبراهيم  ال�سيخ 
اأوله اإل اآخره العالمة الكبري اآية اهلل ال�سيد حم�سن الأمن 

العاملي ال�سقرائي. 
ومما نظم فيه ال�سيخ اإبراهيم ق�سيدة ترثي الإمام احل�سن 
التجاأ  التي  دم�سق  مدينة  ف  مكوثه  خالل  ال�سالم(  )عليه 
اإليها وا�ستوطنها مرغمًا ب�سبب الإبادة التي قام بها الوايل 

العثمان اأحمد با�سا اجلزار ف جبل عامل.

وأنا في ضريِحك موفوُر التوفيق 

..فبأية سعادة أنا..!

مطوطة ترثي 
الإمام احل�سن                

ب..
رة األد

من ذاك
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حممود دروي�س
اأحّن اإل خبِز اأّمي

وقهوة اأمي 
ومل�سة اأمي

وتكرب ّف الطفولة
يومًا على �سدر يوم

واأع�سق عمري لأن
 اإذا مُتّ اأخجُل من دمِع اأّمي

ح�سن عبد اهلل
انتظرت  التي  الأمــهــات  اأجمل 

ابنها 
اأجمل الأمهات التي انتظرته

وعاد �سهيدًا
فبكت دمعتن ووردْة

ة كرامة من الله )سبحانه وتعالى( إليها، فهذا يجيز لنا القول ان 
ّ
 في الجن

ً
 قدما

ّ
 األم

ُ
حيَن وضعت

ل قصيدة 
ّ

ى شغل ذلك ذهن األدباء منذ أو
ّ
هاتنا مالئكيات ومن نساء الغرف النورانية )الجنائنية(، حت

ّ
أم

مون من شأِنها ويؤكدون على مكانتها، وال 
ّ
وا يعظ

َ
 ليومنا هذا.. فقد راح

ً
قيلت بين بني البشر وصوال

ه( ولكن هل تسعف المفردات والقوافي لترجمة ما يختلج قلبه 
ّ

 الشاعُر عن )أم
َ

أعظم من أن يكتب

جة أمام حجم الحنان واإليثار والرحمة والجمال اإلنساني..؟.. لنقرأ ما كتبه األدباُء عن 
ّ

من مشاعر متأج

هاتهم:
ّ

أم

جنيب حمفوظ: امل�ستهن بقدرات الن�ساِء اأمتّنى اأن ُتعاَد طفولُته من غري اأُم.
جربان خليل جربان: كل البيوت مظلمة، اإل اأن ت�ستيقظ الأم.

اأبو القا�سم ال�سابي
الأُمُّ َتْلُثُم ِطْفَلها 

ُه مُّ وَت�سُ
حرٌم �َسَماويُّ اجلماِل 

�ُس ُمَقدَّ
َتَتاألَُّه الأَفكاُر 

وهي ِجـــــــــــــــــــــــــــــواَرُه
وَتعوُد طاهرًة هناَك 

الأَنُف�ُس

 القلب
ُ

سيدة



التماهي 
مع شخصيات الرواية
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الإيطايل  والفيل�سوف  للروائي  امل�سهورة  الروايات  بن  من 
فوكو(،  )بندول  بعنوان  روايــة   )2016 )ت  اإيكو  اأمربتو 
اأنها  له  �سديق  ح�سبها  ل�سخ�سيات  ة  ق�سّ ت�سّمنت  وقــد 
ة لأقاربه.. وانزعج كثريًا ل�ستخدامها  م�ستوحاة من ق�سّ

دون ا�ستئذان.. فكيف حدث ذلك؟
يقول اإيكو بعد ن�سر روايته: كتب يل اأحد اأ�سدقاء طفولتي 
ة  ق�سّ لك  رويت  اأنني  اأعتقد  ل  امبريتو  "عزيزي  قائاًل: 
الالئق  لت�ستعملها كما ت�ساء، لذلك فمن غري  عمي وعمتي 

اأن توّظفها ف روايتك!".
هكذا  تت�سّمن  روايتي  اإن  �سديقه:  قول  على  اإيكو  ويعلق 
طفولتي  ق�س�س  من  ق�سة  ا�ستعدت  حيث  فعاًل،  �سخ�سيات 
واأجبت  بتحويرها،  وقمت  وعماتي  اأعمامي  لأحــد  وهي 
)�سخ�سيتا  وهما  كاترين  والعمة  كارلو  العم  باأن  �سديقي 
ق�ستهما،  ا�ستعمال  حق  واأملك  عائلتي  من  هما  الرواية( 
وهذا ال�سخ�سان ل عالقة لهما باأفراد عائلته، واأنا اأجهل 

حتى وجود هذين ال�سخ�سن، فاعتذر هذا ال�سديق.
�سديقه  اأن  احلادثة  هذه  مثل  ح�سول  باأن  اإيكو  ح  ويو�سّ
ة لدرجة اأنه اعتقد اأنه تعرف على اأحداث  متاهى مع الق�سّ
تخ�ّس عمه وعّمته، وهو لي�س لي�س م�ستبعدًا، ذلك اأنه كان 
الأعمام  الكثري من  هناك ف زمن احلرب )زمن ذكرياتي( 

والعّمات الذين عا�سوا اأحداثًا م�سابهة.
اأو  ــة  رواي نقراأ  ما  كثريًا  فنحن  ـــزاء..  الأع قــّراءنــا  فعاًل 
ن�ساهد فيلمًا ون�سعر وكاأن الكاتب يق�سدنا نحن، اأو احلكاية 
هو  وهذا  بها..  مررنا  حياتية  وجتارب  حلكايات  م�سابهة 

التماهي خالل القراءة.

حازم ال�سمري
ا جميعًا  ُكنَّ

ي وكانت وحَدها اأمِّ
رَب  ُتلملُم ال�سَّ

بَن الَهمِّ والَهمِّ
ُتبدُد احلزَن فينا

رغَم لوعِتها
ومتالأُ البيَت طيبًا 

�ساعَة الَغمِّ
جتوُد بالودِّ 

اإح�سانًا وطماأنًة
 وعطُر لهفِتها 

مِّ يكتظُّ بال�سَّ
تزداُد بالرِبِّ اميانًا 

وما خ�سعت
يومًا �سنائُعها 

مِّ للقدِح والذَّ
لأنَّ طلعَتها �سم�ٌس 

و�سحكَتها اأمٌن 
مِّ ُيداهُم وقَع اخلوِف بال�سَّ

عبد النا�سر النادي
اأّمــــــــاه..

اإن لالأحزان �سيفًا
عــــلـــــميــــني كيف 
�سيُف احلزِن ُيك�سْر

فاأنا اأ�سكنت قلبي 
راحتيِك..

عــــلميــــــني
كيَف حزُن القلِب ُيبْت



 العمامة
َ

ِت الشهادة في أذنِه.. لبس
َّ
حيَن رن

 الى روِح الشهيِد )الشيخ عبد الودود سعيد حمود المالكي(

 العمامة والمة الحرب، ووقف تحت مظلة الجهاد الكفائي ينتظر صالة 
َ

 في أذنِه، لبس
ُ

رنَّ الموت

الشهادة. يسأل نفسه: ماذا أحتاج كي أحمي عراقي ومقدساتي؛ فالبغال الداعشية صار نهيقها 

د التكفير، ويستبيح دماء أنفسنا في األرض والشرف.. يذبحون الورد فيفيض 
ّ

عم
ُ
ز األسماع، ي

ّ
يقز

 من األريج، يمأل السماء بأرواح الشهداء نيازك وأقمارا، بينما األرض تخضر بدماء 
ً
المثلث السني أنهارا

 بالتطاول 
َّ

الشرفاء.. سأقذف اآلن من صدري بالغضب، كحجارة البركان المستعرة على كل من هم

على تمزيق وحدة الصف، وتفريق العوائل العراقية المتماسكة. أي شيطان قال بتقسيمنا الى اثنين 

وفي العالم رجل من ساللة عهد األئمة عليهم السالم.  

االحرار: حيدر عا�شور
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املوت  أيقظ  حن  غريبة،  بانتباهة  الودود  الشيخ  وجه  ابتهج 
وحن   ، روحششهِ يف  عطرا  الشهادة  تفجرت  عقلِه،  يف  كالورد 
خاض أول معركة يف حترير وتطهري)جرف الصخر( تسامى يف 
الفرحة اجلاثمة يف عيونِه  التضحية والفداء والبطولة.. ولكن 
قتااًل  املواقف  اشد  يف  كاملسك  تتسلل  وحدها  الشهادة  هي 
بمْن حيب.  السعيد  اللقاء  هناية  ترسم  تاركًا خميلته  داخلِه،  اىل 
جهاد خيترص الطريق، يسكن يف روحه، لذا دامهته فكرة التخيل 
حترير  من  كالصقر  ينتقل  وهو  فيها  ما  بكل  الفانية  احلياة  عن 
وتطهري لألرايض املغتصبة من وحوش)داعش(، فسجلت له 
معارك – بلد،  وآمريل، وقرية البشري، وجبال مكحول، وسيد 
غريب، والصينية، وتلعفر، وعمليات املوصل بشقيها االيمن 
من  وحشد  الكبري،  وصربه  وصالبته  وذكاؤه  قوته  واأليرس- 
الغرية احلوزوية تزحف يف ُأذنيه وترسو يف قلبه وعقله، ليكون 
حاذقًا يف بسالته وصوالته بصيد اجلرذان الدواعشية بقبضته، 
كانت  وخطبه  كلامته  فكل  وإرشاداته،  طروحاته  يف  وجمتهدًا 
مهمهم..  ويشحذ  محاسهم  فيزيد  املجاهدين  جلميع  أفكارًا 
الكريمة  فعائلته  عليه،  وتربى  اجلهاد  عىل  عينيه  فتح  فقد 
كانت مصدا فوالذيًا للنظام الصدامي املقبور، وما زال جيري 
عطاؤهم خلدمة الدين واملذهب دون انقطاع، فقد نضج الشيخ 
يف مدارس وحمافل وحوزة ليكون خطيًبا حسينيًا يامرس دوره 
يف إحياء أمر أهل البيت )عليهم السالم( داخل وخارج مدينة 
البرصة. مل يكن تعليمه األكاديمي ليلبي ما لديه من مهة وطموح 
لدراسة  األرشف  النجف  صوب  متجها  العامل  جهاد  فسلك 

العلوم الدينية، وكان شغفه األول دراسة علوم القرآن، يدرس 
ويعطي يف آن واحد ما بن حوزة النجف وحوزة قرنة البرصة. 
وبعلم هادئ يميش عاملًا يكتب مصريه، وعلم القرآن الكريم 
بعد  منه،  قريبة  يراها  عينيه  متأل  والشهادة  حواسه،  كل  يمأل 
الرشقاط   الصد يف  باستالم سواتر  الطفوف-  ان  كلفه -لواء 
القتايل الكبري يف جبال مكحول، هنا كّفت بندقيته  بعد جهده 
عن صيد الدواعش، فحّول الساتر القتايل اىل روحانية األئمة 
األطهار وهو يرسد ملحمة الطف اخلالدة وسرية اإلمام احلسن 
)عليه السالم(، كان يبكي كثريًا وللشهادة ما زال يبتسم بدمعة 
عىل القلب خمثرة، وعيونه مسّمرة عىل العدو، منتصب القامة 
صبورًا نحو الذرى العالية ،نحو النور، ونحو املجهول.. يعلم 

ليلته غريبة وقلقه، يشعر  ان غدر)داعش( ال وقت له. كانت 
أن الصباح سريسم بأشعة شمسه طريقًا اىل الرمحة اإلهلية، كان 
يامزح املجاهدين وهو خيبز هلم خبزة البرصة بنقائها وحالوهتا، 
وصفاء الروح يفد عليه، طافحًا باحلكمة وبخطى بطيئة وخفيفة 
هلل  قائم  بن  ما  الليل  منتصف  ويف  ومبتساًم.  وموصيًا  مرشدًا 
ليكون  حركة  أي  الظلامت  يف  الثاقبة  بنظراته  ومراقب  يصيل، 
 ، الرشقاط  هواء  وتنفس  الصباح  أبلج  أن  وما  باملرصاد..  هلا 
الحت له سيارة مصفحة يعلوها دواعش، مستعدون للموت، 
انتصب هلم كأنه الصقر الذي مل يستطع ان ينتظر فريسته، بل 
محل سالحه مع صيحات يا حسن، استيقظ رفاقه املجاهدون 
وكل اخذ موضعه، لكن السيارة ال يؤثر هبا الرصاص.. حزم 
السيارة  الساتر برسعة مذهلة ونصب قذيفته نحو  أمره وعرب 
وقد  البرص  مرأى  عىل  أصبحت  والتي  بدواعشها  املفخخة 
املجاهدين  مجيع  فيذهب  الساتر  عند  االنفجارية  فعلتها  تنفذ 
اىل اهلل. هنا قرر ان يكون قربانا ألخوته يف اجلهاد وتقدم باجتاه 
املحذور واستطاع ان يفلت من رصاص )داعش( ونفذ رضبته 
فجعلها  السيارة  نحو  حوزوي-  –حشدوي،  بإيامن  القاسية 
تطري يف اهلواء وقد تناثرت جثث املجرمن، ما أن ذهب عصف 
االنفجار حتى زحف جرذان )داعش( صوب الشيخ الودود 
الذي قاومهم ببسالة وقتل منهم من قتل.. وهو يقول يف نفسه: 
أنا منذ ان عرفت ان املوت حق وأن األحق الشهادة ان تكون 
الذي  اللقاء  حلم  يف  يظالن  وعقيل  وفكري  وقلبي  نصيبي 
هبذه  الصاحلن..  عباده  يلقي  ان  اهلل  حيب  كام  يكون  ان  أمتنى 

الساعة من صباح- 9 / 2 / 2017 ، نال منه قناص لعن يف 
ان  وما  بارئها،  اىل  فورها  من  روحه  فعرجت  وجبهته  صدره 
شاهد املجاهدون قائدهم الشيخ يصارع املوت هبوا كالصقور 
واخلوا جثته لتكون رشقاط  آخر حمطات انتصاراته وبطولته. 
فاملؤمن ال يظفر بالشهادة إال بعد أن يسدد متامًا حقها باحلياة.. 
نيل  بمعجزة  يقينًا  يعد  الشيخ  روح  يف  يمكن  الذي  واإليامن 
الدماء  قطرات  ان  والصرب.  والقوة  الصالبة  هبذه  الشهادة 
املضيئة عىل عاممته أصبحت آللئ كنجوم السامء، استضاء هبا 
أهل البرصة وقرنتها، وهي ترفع بأكفها الشهيد احلي، وغلت 
اجلزع  وانفجر  العقيدة،  مآثر شهيد  إيراد  النجف األرشف يف 
رياحن تضفي لروحه مزيدًا من الرمحة وعمرًا جديدًا للخلود.

حين أيقظ الموت كالورد في عقلِه، تفجرت الشهادة عطرا في روحِه
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الفرد  هبا  يمتاز  التي  الصفات  من  احلقيقي  احلسيني  الوالء 
والقيم  الصفات  من  وبمنظومة  العصورش   وعرب  ش  الكربالئي 
هبا  ومتيز  غريه  عن  هبا  انفرد  والتي  واالمكانات  واملؤهالت 
ينفك احدمها  به واقرتن هبا ومل  املنظومة  فاقرتنت تلك  عنهم 
عن االخر، وهي صفات وان كانت موجودة ولو بنسب معينة 
مازالت  اهنا  اال  كربالء،  خارج  من  )الشيعة(   االخرين  عند 
وهذه  حتديدا،  الكربالئي  بالشخص  كربى  بنسبة  تقرتن 
الصفات ومنظومة القيم واالخالق واملبادئ هي اقرب اىل هذا 
له والعكس  ان تذكر حتى يذكر معها  وتنسب  الشخص فام 
فأهل  )اجلوار(  املكاين  القرب  االول  لسببن  وذلك  صحيح  
جنبة  وهي  املقدس  احلسيني  املرقد  بمجاورة  ترشفوا  كربالء 
يوم  كل  عيوهنم  يكحلوا  ان  هلم  وتسنى  عليها،  حُيسدون 
سيدنا  واخيه  الشهداء  لسيد  الشاخمة  الذهبية  القباب  بمرأى 
ايب الفضل العباس )عليه السالم(، والسبب الثاين هو توارث 
تلك املنظومة اخللقية والقيمية جيال عن جيل فجميع االجيال 
الكربالئية ومنذ عصور سحيقة يف القدم تتصف هبذه املنظومة 

االجيال  ان  وحتى  القيمية  املقاربات  بذات  تتشابه  وكلها 
احلالية بقيت صامدة بعض اليشء امام هجامت العوملة الرشسة 
االتية من خارج احلدود وداخليا امام استفحال سيل موجات 
اهلجرة والتهجري اليها واجلالبة معها منظومات خلقية وقيمية 
وعرفية ختتلف اختالفا كبريا يف بعضها عن منظومة االخالق 
والسنن  العقود  يف  وخاصة  املتوارثة   الكربالئية  والقيم 
تعدد  ومع  السابقة  العقود  وطيلة  شتى،  وألسباب  االخرية 
السياسية وااليدلوجية   النواحي  السياسية وتباينها من  الواهنا 
بقي  الشخص الكربالئي ملتزما بتلك القيم واملبادئ وذلك 

املوروث القيم   ومل حيد عنها.
ولقد ارتبطت القضية احلسينية والعاشورائية بالفرد الكربالئي 
ارتباطا وظيفيا وعضويا وثيقا وليس ارتباطا مكانيا طوبوغرافيا 
محيام  ابستمولوجيا  ووجدانيا   عقائديا  ارتباطا  كان  بل  فقط 
ومرتبطا ارتباطا عضويا بملحمة عاشوراء التي بقيت حية يف  
خميلة مجيع انحاء العامل بفضل احياء املواطن الكربالئي املستمر 
هلا واليه يعود الفضل بذلك، فام ان تذكر الطقوس  واملراسيم 

دور المواطن الكربالئي
ف��������ي ال������ت������اري������خ
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الكربالئي  املواطن  معها  يذكر  حتى  عاشوراء  بقضية  املرتبطة 
وهي تذكر معه ايضا يف كل مأل وناد فتلك الطقوس تعني الفرد 
الكربالئي والذي كونه شخصيا يعني تلك الطقوس وال ينفك 
عنها او تنفك  هي عنه رغم مشاركة مجيع الشيعة يف مجيع انحاء 
العامل بإحيائها ويف كل زمان ومكان اال اهنا ارتبطت ومازالت 
احد  كوين  شخصيا  وانا  فعاال  عضويا  ارتباطا  وهبا  به  ترتبط 
التقليدي  للسؤال  اتعرض  كنت  املقدسة  املدينة  هذه  مواطني 
عن احلسن )عليه السالم( ورمزيته وعن عاشوراء وما حتمل 
من معان سامية وحمموالت رفيعة، وعن كل ما يتعلق بكربالء 
احلسن وعاشوراء الطف وحسن الشهادة  وذلك حن حينام 
التقي بغريي واكون خارج مدينتي فاجلواب يكون منطلقا من 

احلسن ويعود اليه )عليه السالم(.
وحتى حيثيات تلك الطقوس واملراسيم فهي ترتبط باملواطن 
الكربالئي وتنتمي اليه حرصا ايضا فالشعر احلسيني كربالئي 
كربالئيون  ومبدعوه  كربالئية  واطواره  كربالئيون  واساطينه 
بامتياز وصفة )الكربالئية - الكربالئيون( ال تعني فقط املجال 
الطوبوغرايف او االنثروبولوجي االثني بل هي متالزمة كربالء 
يف  الساكنن  تعني  وال  احلسيني  الكربالئي  الفرد   - احلسن 
فهذه  فقط،  املواطنة  او  بالتوطن  اليها  واملنتمن  فقط  كربالء 
كربالئية   ان  اال  آلخر  مكان  من  ختتلف  هي  وان  االطوار 
املنشأ منها خاصة تبقى  بنكهة خاصة به كالتي ابدعها شعراء 
اخلاصان  وطعمها  قيمتها  فلها  خاص   بشكل  كربالئيون 
تنطلق   التي  احلسينية  العزاءات  عىل  ايضا  ينطبق  واالمر  هبا، 

وآله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  وال  ملحمد  العزاء  تقديم  لغرض 
وسلم( لتجوب شوارع وساحات املدينة املقدسة ويف سيناريو 
العزاءات  هذه  ومن  ومبكي،   مفجع  وميلودرامي  بانورامي 
وطويريج  اخلالدة  املليونية  طويريج  ركضة  عزاء  احلسينية 
هي جزء مهم من طوبوغرافية كربالء واهاليها جزء مهم من 
اهم  من  تعد  وعشائرها  الكربالئي  السوسيولوجي  النسيج 
رسمها  التي  بصمته  له  العزاء  فهذا  االصيلة  العربية  العشائر 
احلسينية  واملراسيم  الطقوس  الكربالئي  عىل جممل  الشخص 
احلسن  كربالء  من  واملنطلقة  العامل  انحاء  مجيع  يف  املنترشة 
االمتياز  صاحب  فهو  الكربالئي  الشخص  من  واملبتدعة 
كأنموذج  ركضة  عزاء  اوردنا  وقد  والتمّيز،  االخرتاع  وبراءة 
حي ومستمر ملا نقول وال اجايف احلقيقة يف ما ادعي او ابالغ، 
تنقرض  مل  كوهنا  حية  )اقول  ايضا  وحية  كثرية  فاألمثلة  وااّل 
الطقوس  البائد  العفلقي  النظام  فيها  حارب  التي  الفرتة  طيلة 
انبعثت  ولكنها  والذاكرة  الوجود  من  حموها  وحاول  احلسينية 
من جديد بعد سقوطه وارساله اىل مزابل التاريخ كأي طاغية 
وما  احلسينية  والقضية  السالم(  )عليه  احلسن  من  موقفه  كان 
الردات  االمثلة  تلكم  ومن  ببعيد(،  عنكم  العبايس  املتوكل 
)االحلان - االطوار( احلسينية التي تنشد مع االشعار احلسينية 
يف العزاءات او يف جلسات اللطم واالمر ينسحب عىل مرسحة 
القضية احلسينية ومتثيل بعض ثيامهتا املرعبة  من خالل التشابيه 
التي حياول الكربالئيون ان يعطوا تصورا سيميائيا عن واقعة 

الطف واحداث يوم  العارش من حمرم احلرام الدامي.
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عمارة كربالء 
من واقعة الطف حتى الحكم الجالئري 

أن  الشيعة / اجلزء االول(،  السيد حمسن األمن يف )أعيان  يذكر 
ألن  ذلك  الطف،  واقعة  إىل  بنشأهتا  تدين  احلالية  كربالء  مدينة 
بنى  من  رهط  قام  إذ  السالم(،  )عليه  احلسن  اإلمام  مرقد  نواهتا 
كي  عليه  معامل  بنصب  للمنطقة،  املجاورة  القرى  سكان  أسد، 

يستدل هبا وال يضيع أثره وذلك بعد يومن من انتهاء املعركة. 
الثقفي،  عبيدة  أيب  بن  املختار  أن  التارخيية  املصادر  بعض  وتذكر 
أيام أمرته عىل الكوفة، أقام بناء فوق القرب تعلوه قبة من الطابوق 
)اآلجر( وهذه القبة ُتعد أول قبة شيدت يف اإلسالم وذلك سنة 
ويعد  املرشف،  القرب  بجانب  مسجدًا  وشيد   ،) )686م  66هش 
ويضيف  احلالية،  كربالء  مدينة  يف  شيدت  عامرة  أول  البناء  هذا 
املشهدين(  عامرة  يف  احلرمن  أهل  )نزهة  يف  الصدر  حسن  السيد 
انه شيد قرية صغرية حتيط بالقرب، وهي عبارة عن جمموعة بيوت 

بدائية بسيطة مبنية من الطن واجلذوع وسعف النخيل الذي كان 
نينوى  من  وخاصة  القرب،  موضع  من  القريبة  املناطق  من  جيلب 
والفواكه  النخيل  ببساتن  عامرتن  كانتا  اللتن  والغارضيات 

حينها. 
أما القرن األول اهلجري من العهد األموي فقد مرَّ ومل تشهد تلك 
ما  حسب  العمرانية  الناحية  من  يذكر  تطورًا  األرض  من  البقعة 

ورد يف )بغية النبالء يف تاريخ كربالء( لعبد احلسن الكليدار.
لكثرة  عمرانيًا،  تنمو  كربالء  بدأت  العبايس  العهد  بداية  ويف 
مرقد  ليجاوروا  فيها  اإلقامة  املسلمن  بعض  واختيار  الزائرين، 
اإلمام احلسن )عليه السالم(، ولتقديم اخلدمات للزائرين، وعىل 
املرقد  حول  متركزت  بسيطة  جديدة  بيوت  تشييد  بدأ  ذلك  إثر 

الرشيف، وباستعامل مواد البناء املعروفة يف املنطقة. 
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ويشري السيد حمسن األمن يف )أعيان الشيعة / اجلزء االول(، اىل  أن 
»كربالء ظلت تنمو عمرانيًا شيئًا فشيئًا، إىل أن قام هارون العبايس 
يف أواخر أيام حياته سنة 193هش )809م( هبدم مرقد اإلمام )عليه 

السالم( الذي كانت تعلوه القبة كام هدم ما حوله من البيوت«. 
قدياًم  )العراق  مؤلفه  يف  احلسني،  الرزاق  عبد  الكاتب  يضيف  فيام 
العبايس  العمران إىل مدينة كربالء يف زمن اخلليفة  وحديثًا(، عودة 
املأمون سنة 198هش )813م(، بعد أن أعاد بناء مرقد اإلمام )عليه 
السالم(، وبدأ بناء البيوت يتكاثر من جديد حول املرقد الرشيف، 

وازدهرت املدينة من الناحية العمرانية. 
املخمر  الطن  كتل  الفرتة،  تلك  يف  كربالء،  أبنية  يف  استعمل  وقد 
واملخلوط من التبن )ما قطع من سنابل احلنطة( يف قوالب مضلعة 
عىل  للحصول  منتظمة  أشكال  إىل  وصواًل  األبعاد  خمتلفة  الشكل 
جدران مستقيمة، وتعرف هذه الكتل الطينية املجففة طبيعًا بواسطة 
أشعة الشمس بش)اللبن(، وقد عرف استخدام )اللبن( قدياًم يف أبنية 
وبيوت املدن القديمة يف وادي الرافدين كمدن أور وبابل والوركاء..

عامرة  يف  احلرمن  أهل  )نزهة  يف  فيقول  الصدر  حسن  السيد  أما 
املشهدين(، عاد العمران إىل مدينة كربالء مرة أخرى يف زمن اخلليفة 
العبايس املنترص ابن املتوكل سنة 247هش )861م( بعد أن أعاد بناء 
البيوت تتكاثر  مرقد اإلمام )عليه السالم(، وبمرور الزمن أخذت 
التي  املنطقة  يف  وخاصة  مرتاصة  وبصورة  جديد  من  أخرى  مرة 

حتيط باملرقد الرشيف وهو ما يؤكده  السيد عبد احلسن الكليدار 
املسعودي يف  تاريخ كربالء(، وكذلك  النبالء يف  )بغية  يف 

)مروج الذهب(..
حيث كانت هذه البيوت ذات ارتفاع واحد تقريبًا 

وال يتعدى ارتفاع البيت ثامنية أذرع )أي سبعة 
البناء متالئام  مع  أمتار تقريبًا(، ويكون هذا 

ملدينة  اخلاص  والنسيج  العمرانية  البيئة 
السيد  ذكره  كام  آنذاك  والسائد  كربالء 
حممد صادق الكربايس يف )دائرة املعارف 

احلسينية(.. 
)فنون  يف  عالم  إسامعيل  نعمت  ويشري 
اإلسالمية(  العصور  يف  األوسط  الرشق 

العهد  يف  )اآلجر(  الطابوق  استخدام  اىل 
املساجد  تشييد  يف  واسع  بشكل  العبايس 

دور  وبعض  واخلانات  الدينية  واملدارس 
السكن، والذي كان يعد  من أفضل مواد البناء 

للعوامل  ومالئمة  وقوة  وجودة  وفرة  املحلية 
أخرى  حملية  مادة  وبمساعدة  املنطقة،  يف  املناخية 

شائعة هي اجلص التي تساعد يف متاسك اآلجر بصورة 

عامرة  عرفته  قديم  معامري  تراث  هو  اآلجر  واستعامل  جدًا  رسيعة 
وادي الرافدين يف املدن األثرية كبابل، وأور، والوركاء. 

ويقول السيد حسن األمن يف )دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية(: 
معز  دخل  أن  بعد  كربالء  مدينة  عمران  يف  جديدة  مرحلة  بدأت 
الدولة البويي بغداد سنة 334هش )946م(، حيث تأثر الفن املعامري 
يف العراق، ومدينة كربالء خصوصًا، بفنون العامئر التي شيدت يف 
العهد البويي وخاصة يف استعامل الطابوق )اآلجر( وزخرفته الذي 

وصل يف عهدهم إىل مستوى رفيع.
وعند بداية استيالء املغول عىل العراق سنة 656هش )1258م( يشري 
املؤرخ سلامن هادي طعمة يف )تراث كربالء( اىل اهنا تعرضت من 
املدينة  سلمت  الوقت  نفس  يف  ولكن  لإلمهال  العمرانية  الناحية 

وعامرهتا من اخلراب والدمار الذي حدث لبغداد يف تلك الفرتة.
ويرد جعفر اخلياط يف )موسوعة العتبات املقدسة( أن »ممن أهتموا 
767هش  سنة  اجلالئري  أويس  السلطان  كربالء،  مدينة  بعمران 
)1366م( وواليه عىل بغداد األمري مرجان وكذلك ولدا السلطان 

واسعة  عمرانية  حركة  املدينة  شملت  حيث  وأمحد،  حسن  أويس 
وخاصة إعادة بناء مرقد اإلمام احلسن )عليه السالم( وبعض املباين 

الدينية األخرى«.
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كثيرا ما سمعنا بمقام )رد الشمس( في الحلة اال ان تاريخ هذا المقام والمواقف التي 

صاحبت المعجزة اإللهية فيه قد تكون مغيبة على الكثيرين من المحبين، لذا سنتطرق 

في هذا التقرير الى تاريخ هذه الحادثة، وسبب اختيار امير المؤمنين )عليه السالم( هذا 

المكان ليكون ِعبرة للمشككين وضعاف االيمان.

االسرار اإللهية وراء اختيار مكان معجزة 

 الشمس(
ّ
)رد
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املقام  هذا  صاحبت  التي  االحداث  نقل  يف  دقة  اكثر  نكون  لكي 
واملراحل املعامرية التي مرَّ هبا عرب التاريخ التقيت جملة )االحرار( 
حمافظة  يف  الشمس  رد  مقام  امام  السعدي  دخيل  شاكر  الشيخ 
الشمس  تاريخ مقام معجزة رد  قائال: »يعود  بابل والذي حدثنا 
ألمري املؤمنن عيل بن ايب  طالب )عليه السالم( اىل يوم 17 شوال 
السالم(  )عليه  املؤمنن  امري  عاد  بعدما  وذلك   ،38 او   37 سنة 
من حرب اخلوارج من معركة النهروان بدأ بعبور شط احللة مع 
وابنُه  اثنان  شهداء  عنده  وكان  معهم،  التي  والششدواب  اصحابه 
عمران الذي دفنه امري املؤمنن يف منطقة تسمى بش)مججمة( بعمق 
يصل اىل )20( مرتا حتت االرض، وملا ُسئَِل االمام )عليه السالم( 
ملاذا تدفن هذا العمق ؟ اجاهبم )عليه السالم( »ان هذه االرض 
وتنتظر  مرات  ثالث  بأهلها  ُخِسفت  بابل-  ارض  – أي  ملعونة 
املّرة الرابعة، ويف تلك الفرتة كان الوقت قد فاهتم عىل اداء الصالة 

بسبب انشغاهلم باحلرب ودفن الشهداء. 

قصة ارتداد الشمس
صاحب  العبدي(  مزهر  بن  )جويريه  »يقول  السعدي:  واردف 
الرواية  واحد اصحاب االمام )عليه السالم( »انا تابعت االمام 
مقام  أي مكان  املكان  اىل هذا  ان وصلنا  اىل  السالم(  عليا )عليه 
)معجزة رد الشمس(، يقول انظر اىل شفتي االمام وهو  يتحدث 
االمام  فقال  غابت،  الشمس  ان  حيث  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ودعا 
)عليه السالم( أّذن يا جويريه؟ قلت اؤذن ألي صالة؟ قال اّذن 
لصالة العرص، يقول جويريه انظر اىل السامء واذا النجوم اشتبكت 
يف السامء، فقال االمام )عليه السالم( وكرر قوله: اّذن يا ضعيف 
اليقن، يقول جويريه: اّذنت وانظر اىل شفتي االمام )عليه السالم( 
واذا بالشمس عادت اىل زماهنا، وهو وقت العرص وصار النهار 
)عليه  املؤمنن  امري  سّلم  وعندما  املكان،  هذا  يف  العرص  وصلينا 

السالم( غابت الشمس وصلينا املغرب والعشاء يف هذا املكان.
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الزقورة يف املقام
بخصوص مراحل تشييد مقام رد الشمس هناك رواية يف زمن 
يف  موجود  السند  وهذا  البويين،  زمن  يف  واخرى  السالجقة 
يعود  املقام  يف  املوجود  الزقورة  ان  أي  االنوار،  وبحار  الكايف 
عمرها اىل  قرابة )900( عام، ومتّثل هذه الزقورة املتكونة من 
السابقة  السنن  يف  تكن  فلم  اليوم،  ساعات  عدد  حلقة   )24(

احلايل،  الوقت  يف  موجودة  كام  االوقششات  ملعرفة  حديثة  آالت 
عىل  تصميمها  تم  وقد  هلم،  الساعة  متثل  الزقورة  كانت  لذلك 

ويف  معامري،  وفششن  طششراز  وفيها  فلكية،  ساعة   )24( شكل 
رواية اخرى تقول ان هذا املكان كان معبدًا للشمس، ويتخذه 
البابليون مكانا للعبادة، وقد اختار امري املؤمنن )عليه السالم( 
سبحانه  هلل  خملوق  هي  الشمس  بأن  ُيريم  لكي  املوقع  هذا 

وتعاىل، وان العبادة حق هلل ال الشمس.
الزائرين  مشريا اىل ان مقام رد الشمس يشهد وفود الكثري من 
كبقية املزارات املوجودة يف احللة، وخصوصا الزائرين القادمن 

من دول اخلارج.
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مراحل تشييد املقام
وتابع السعيدي: »ان التشييد االول للمقام متكون من  
باعامر  دورنا  وجاء  البناء،  تطور  بعدها  وبئر  الزقورة 
املقام مع معتمد السيد السيستاين )سامحة السيد رسول 
االخوة  وبعض  املحسنن  االخششوة  وبعض  املوسوي( 
والتي  الشيعية  املزارات  هيأة   مع  وبالتعاون  املتطوعن 
ينضوي املزار حتت ادارهتا يف الوقت احلايل، لذا يمكن 
حيث  التشييد،  من  مراحل  بثالث  مرَّ  املقام  ان  القول 
يمثل  تاريخ 17شوال عام 38 للهجرة املرحلة االوىل 
1968م،  عام  يف  كانت  الثانية  واملرحلة  التشييد،  من 
من  سياج  بعمل  احللة  اهايل  من  املحسنون  قام  حينام 
يف  تتمثل  الثالثة  واملرحلة  الطابوق،  من  بعدها  احلديد 
الوقت الراهن وهي يف طور عمل أواوين حول املقام، 
و منارة ومكتبة ومضيف اضافة اىل دار اسرتاحة، منوها 
اىل ان املقام يرجع اىل هيئة االوقاف، وان االرايض التي 

حتيطها كانت مقربة.
)ثالثة  قششرابششة  اىل  تصل  املششقششام  مساحة  ان  اىل  منوها 
اىل  تصل  سابقًا  املساحة  كانت  حيث  ونصف(،  دوانم 
البائد  النظام  زمن  اغلبها  اخذ  تم  ولكن  دونام(،   35(

والترّصف هبا، ومل تبق سوى املساحة احلالية.
االنشطة واملناسبات

مجيع  يف  انشطة  اقامت  املقام  »يشهد  السعيدي:  وارسد 
لالئمة  الوفيات  او  الششوالدات  من  الدينية  املناسبات 
االطهار، اضافة اىل اخلدمة التي تقدم اىل املواكب املعزية 
القرآن  لعلوم  دورات  توجد   كام  احلزن،  اشهر  خالل 
السنوي  املؤمتر  عىل  عالوة  وتوعوية،  ثقافية  واخششرى 
)عليه  املجتبى  احلسن  االمششام  والدة  بذكرى  اخلششاص 

السالم(، وهناك املجالس تقام كل يوم مجعة يف املقام«.
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حتت  مقااًل  الكاثوليكية  األخبار  وكالة  موقع  نرش 
الذي  السيستاين  االسالمي  الزعيم  هو  )من  عنوان  
أندريا  الكاتب  بقلم  الششعششراق(  يف  البابا  سيلتقيه 
فرنسيس  البابا  نّية  اىل  فيه  تطّرق  غاغلياردوتيش، 
)دام  السيستاين  السيد  اإلمام  االعىل  باملرجع  اللقاء 
شهر  مطلع  العراق  إىل  القادمة  رحلته  خالل  ظله( 

آذار املقبل.
العراق،  إىل  القادمة  رحلته  »خالل  املقال  يف  وجاء 
عيل  الشيعي  الزعيم  مع  فرنسيس  البابا  سيلتقي 
ويعد  عمره،  من  التسعينيات  يف  وهو  السيستاين، 
دورا حاسام يف  لُه  بأن  الدولين  املحللن  العديد من 

املنطقة منذ انتهاء حرب العراق«.
يف  العراق  سيزور  فرنسيس  »البابا  الكاتب  وأضاف 
آذار، وبحسب املكتب الصحفي  الفرتة من 5 إىل 8 
بغداد  فرنسيس سيزور  البابا  فإن  الرسويل،  للكريس 

وموقع أور واملوصل وبخديدة وأربيل«.
ساكو،  الكاردينال  »بحسب  انه  الكاتب  وكشَف 

بيانًا مشرتكًا ضد  الزعيامن اإلسالمي واملسيحي  سيصدر 
›كل من ياجم احلياة‹. ومل يستطع الكاردينال ساكو تأكيد 
ما إذا كان االثنان سيوّقعان وثيقة عن األخوة االنسانية..«.
ساندرو  الفاتيكان  مراقبي  »كبري  أن  الكاتب  وأضششاف 
بأنه   2007 عام  يف  السيستاين  السيد  وصف  ماجيسرت، 
اإلسالمي‹.  اهلدوء  لرؤية  وثباًتا  موثوقية  األكثر  ›الداعم 
السيستاين - ارتقى بكونه  الصوت األكثر سامًعا  وأنه - 

وتأثرًيا يف اإلسالم الشيعي والعراق«.
بعد  العراق  خششارج  اشتهر  »السيستاين  ان  املقال  وذكششر 
اإلطاحة بالنظام السابق عام 2003.  ورسعان ما تصدرت 
آراؤه حول السقوط وانتهاء النظام البعثي عناوين وسائل 
اإلعالم الدولية، وعىل وجه اخلصوص، بعث السيستاين 
برسالة إىل الشعب العراقي، قال فيها إنه ›يتمنى للعراقين 
جتاوز هذه الفرتة الصعبة من تارخيهم دون أن يتورطوا يف 

رصاعات طائفية وعرقية‹«.

وقال الكاتب »بن عامي 2006 و 2007، شهد العراق 
رضيح  قصف  مع  اندلعت  الطائفي  العنف  من  موجة 
الوضع  هذا  يف  حتى  سامراء.  يف  العسكرين  اإلمامن 
املتطرف، أظهر السيستاين جانبه املعتدل: طالب باالمتناع 
›التي ترضب وتؤدي اىل  عن العنف وإدانة أعامل العنف 

تقسيم البالد‹.
عىل  العراقية  القوات  كانت   ،2017 عام  »يف  وأضششاف 
نينوى  سهل  غَزت  التي  اإلسالمية  الدولة  هزيمة  وشك 
ودعا  حاساًم.  السيستاين  تدخل  كان  سنوات.  ثالث  قبل 
مجيع املواطنن العراقين إىل محل السالح للدفاع عن البالد 
بغّض النظر عن ِعرقهم أو معتقداهتم الدينية. واستجاب 
الشعبي،  احلشد  قوات  وشكلوا  للدعوة  املتطوعن  آالف 

حيث لعبوا دوًرا حاساًم يف صد داعش«.
السن وظروفه  تقّدمه يف  الرغم من  أنه »عىل  أيضًا  وأشار 
الصحية غري املستقرة، ال يزال السيد السيستاين ُيعد عامل 

استقرار يف العراق«.

وكالة الفاتيكان تكتب عن لقاء اإلمام 
السيستاني)دام ظله( بالبابا فرنسيس
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أشادت احلكومة األسرتالية بحملة »التربع بالدم« 
التي نظمها املجلس اإلسالمي الشيعي يف البالد، 
البيت  أهششل  أتباع  من  كبري  عششدد  فيها  وشششارك 

)عليهم السالم( واجلالية العراقية واملسلمة.
منظمة  مششع  بالتعاون  املجلس  نظمها  احلملة 

الصليب األمحر يف مدينة ملبورن األسرتالية.
إن  الرشيف:  عقيل  احلملة  عىل  املششرشف  وقششال 
»احلملة شهدت مشاركة كبرية من قبل أتباع أهل 
املقيمة  املسلمة  واجلالية  السالم(  )عليهم  البيت 
احلكومة  قبل  من  ترحيبًا  والقششت  أسرتاليا،  يف 

األسرتالية«.
وتابع، أن »حكومة أسرتاليا أشادت هبذا الربنامج 
أن  مبينًا  املسلمة«،  اجلالية  تتبناه  الذي  اإلنساين 
خمتلف  عىل  ونرشها  عنها  اإلعششالن  تم  »احلملة 

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي«.
وشهدت  متربعون  احلملة  يف  »شارك  وأضاف، 
املقيمة  العراقية  اجلالية  قبل  من  ملحوظًا  إقبااًل 
اإلصابة  لتجنب  صحية  إجششراءات  وسط  هناك، 

بفريوس كورونا«.

العراقين  الشباب  الفقراء واملتعّففون« عبارة لصَقها عدٌد من  »أسيادنا 
غذائية،  موادا  شملت  كارتونية  عبوات  عىل  ميسان،  حمافظة  أهايل  من 

وجرى توزيعها بن العوائل املحتاجة واملتعففة يف تركيا.
أكثر من )50( سّلة غذائية، وحتت شعار )محلة  توزيع  احلملة شهدت 

ترامحوا العراقية(.
عىل  والقائم  ميسان  حمافظة  أهايل  من  الالمي  هليل  رائد  الشاب  وقال 
املبادرة: إّن »مساعدة املحتاجن والفقراء والتخفيف عن كاهلهم يشء 
»املبادرة  أّن  مضيفًا  وتعاىل(«،  )سبحانه  اهلل  عند  األجر  وعظيم  مجيل 
وشملت  تركيا  يف  املقيمن  اآلخرين  الشباب  من  جمموعة  مع  أطلقها 

عوائل عراقية بأمس احلاجة للمساعدة«.

أستراليا تشيد ببرنامج 
إنساني للجالية الشيعية

عون سالال 
ّ

شباب ميسانيون يوز
غذائية على العوائل العراقية 

المتعففة في تركيا
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هو  ما  بل  أكباِدنا؟  فلذاِت  مصرُي  هو  نميض؟!وما  أيَن  إىل 
ُمستقبُل بلٍد ُعِرَف بحضارتِه وتفّوُق أبنائه يف ُكلِّ املجاالت؟ 
وسَط  ناقوَسه  ويدقُّ  ُيدامَهنا  الذي  اخلطَر  نعي  ُترى  يا  هل 
ضجيِج هذا العاملِ بحيث ال نكاُد نسمُعه رغَم ارتفاِع صوتِه؟ 
وكأّن  النواقيَس،  هذه  نسمُع  فال  آذاُننا  ْت  ُصمَّ قد  وكأّننا 
األمَر ال يعنينا. بَن تعطيٍل ال يشمُل إال املؤسساِت التعليميَة 
التعليُم  يبقى  احلياِة  مرافِق  لُكلِّ  مسبوٍق  غرُي  انفتاٌح  يرافُقه 
ُنناِقُش  لذا عندما  األول.  احلرِف  بلِد  األوىل يف  الضحيُة  هو 
موضوًعا غايًة يف األمهيِة، بل لعّله األهّم يف حياتِنا؛ ألّنه يتعّلُق 
فكأّنام  حرية!  يف  نقُف  كامٍل  بلٍد  ومصرِي  األجيال  بُمستقبِل 
مؤصدٍة  أبواٍب  خلَف  وِضعْت  وكأهّنا  توّقفت،  قد  احللوَل 
فبَن  األمحر..  بالشمِع  عليها[  وُختَِم  التصحيح:  ]وُختِمْت  
وبَن  عبثيٍة،  واجتهاداٍت  مدروسٍة،  وغري  ُمترّسعٍة  قراراٍت 
مؤسسٍة زاد ترُهُلها فبدْت كام لو أهّنا ُتعاين من بِطنٍة أملّت هبا! 
بن ُكلِّ هذا نجُد أنفَسنا يف تيٍه وختُبٍط وحريٍة ومصرٍي جمهول، 
درايّس  عاٍم  حالك.فبعَد  ليٍل  يف  وعرٍة  ُطُرٍق  يف  نسرُي  كأّنام 
مىض وسَط التعطيِل؛ بسبب املظاهرات تارًة، ووباء  كورونا 
َض ولو  تارًة أخرى، ُكّنا نتطّلُع إىل عاٍم درايّس ُيمِكُن أْن نعوِّ
اجلزء اليسري مّما فاَتنا يف العاِم املايض فيه، وإذا بنا نجُد أنفَسنا 
إهّنا ال ُتداوي ُجرًحا بل  ُيقاُل عنها:  وسَط ُمعاجلاٍت أقّل ما 
جيهلون  الرتبويِة  العمليِة  عىل  القائمن  ولعّل  أملًششا...  تزيُده 

واقَع العراِق، بل هم حًقا بعيدون ُكلَّ الُبعِد عن االختالِف 
املناطقي  التقسيِم  وفششَق  الطلبُة  يعيُشها  التي  الظروِف  يف 
التعليُم  ُيعتَمُد  فعندما  واإلمكانات.  الثقافِة  يف  والتفاوِت 
حساباِت  وفَق  التعليِم  يف  األهّم  اجلهَد  بكونه  اإللكرتوين 
القائمن عليه تناسوا أّن الكثرَي من املناطِق يف أجزاِء العراق 
امُلتفرقِة وامُلتناثرِة ال تعمُل شبكُة اإلنرتنت فيها، وإْن وِجدْت 
فهي بطيئة ]هذا اذا كانت متوفرة من األساس،  التصحيح: 
إليها[، والبعض ال يملُك جهاًزا حديًثا إضافًة إىل  ال داعي 
التصحيح:  عىل   التعليِم  يف  يعمُل  مّمن  البعِض  قدرِة  ]عدِم 
تقاُعِس البعِض مّمن يعمُل يف التعليِم عن[ البعِض مّمن يعمُل 
األسباِب  تلك  ُكلُّ  التطوِر واحلداثة.  مواكبِة  التعليِم عىل  يف 
التي أمّهها عدُم الُقدرِة عىل التخطيِط الصحيح مُلعاجلِة هكذا 
التعطيِل  امُلناسبِة هلا وبَن سنداِن  إشكاليات ووضِع احللوِل 
بعُضها  أخرى  وأسباٍب  ُمعتاًدا  منهًجا  يكوُن  يكاُد  الذي 
ُمفتعٌل وبعُضها مقصوٌد وبعُضها تقصرٌي يف أداِء املهام، يعيُش 
أبناؤنا وسَط تلك األمواِج العاتيِة من اجلهِل، بل التجهيل! 
ونخشى يوًما من أْن ُيصبَِح شباُبنا ال جُييدون القراءَة والكتابَة 
إال  احللُّ  وما  بلِدنا.  ُمستقبِل  عىل  حُمدًقا  خطًرا  ُل  ُيشكِّ مما 
آباًء  أم طالًبا،  كانوا  املعنين مسؤولن  ُكلِّ  بَن  ما  بالتكاُتِف 
أو معلمن بأْن يلتفتوا إىل حاِل شبابِنا ما بَن الفراِغ الداخيل 

والفوىض اإللكرتونية ليصلوا هبم إىل برِّ األمان.
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عندما كنت صغريا، سألت جدي : ماذا ختبئ يف صندوقك 
اخلشبي يا جدي ؟

أجاب جدي : كنز ال يقدر بثمن يا بني .
ركضت اىل الصندوق وفتحت غطاءه كي أرى ذلك الكنز 
الثمن ، لكنني مل أجد سوى حفنة من تراب وكتاب صغري، 
خفق قلبي بقوة ، وركضت إىل جدي صائحًا : لقد رسق 

اللصوص كنزك ، يا جدي.

اقرتب جدي من الصندوق، فتح الغطاء ونظر إىل داخله ، 
ثم ابتسم قائال: ال يا بني ، مل يرسق اللصوص شيئًأ.

-صحت بأعىل صويت : أمل تقل يل يا جدي إنك متلك كنزًا 
ثمينًا جدًا ؟

ضحك اجلُد وقال: وهل هناك يا بني يشٌء يف العامل أغىل من 
القرآن الكريم وتراب الوطن ؟

ترافق  ما  إذا  إنساين، ويزداد روعًة  أروع وأنبل شعور  احلب، 
هو  وكششام  احلبيبن،  بن  والششرصاحششة  والششصششدق  التفاهم  مع 
يقال:  إذ  متالزمان،  شعوران  والغرية  احلب  فإن  معروٌف، 
تزيد  قد  البهارات  مثل  الغرية  دليٌل عىل احلب«. هذه  »الغرية 
احلب، فيصل املحبوب إىل مرحلة اجلنون باحلبيب، أو تكون 
منترص  قتل«.  ما  احلب  »ومن  مبدأ  عىل  احلب،  قتل  يف  سببًا 
نوح، االختصايص النفيس، أوضح أسباب الغرية عند احلب، 

ومتى تصبح غرية مرضية.
- الوسامة واجلامل

املرأة  تغار  أو  اجلامل،  فائقة  الرجل عىل حبيبته، ألهنا  يغار  قد 
عىل حبيبها ألنه وسيم، وهنا يتحول اجلامل والوسامة إىل لعنة، 

هتدد عرش احلب.
- النجاح

أحيانًا يكون سبب الغرية، أن أحد الطرفن ناجح يف عمله، أو 
اجتامعي، ويملك روحًا مرحة، وكاريزما حمببة، تلفت األنظار 
الطرف  غرية  يثري  قد  ما  اآلخششر  اجلنس  من  خصوصًا  إليه، 

اآلخر، خاصًة إذا فشل يف الوصول إىل ما وصل إليه حبيبه.
- الكذب

الطرف  أن  أحدمها  واكتشاف  الطرفن،  بن  الرصاحة  عدم 
أكثر األسباب  الكذب من  يتعمد  أو  اآلخر غري واضٍح معه، 
التي ُتشعل فتيل الغرية، وُتسقط الثقة املتبادلة، وتثري الشكوك 

واملشكالت.

عن  قششال  السالم  عليه  املؤمنن  أمششري  االمششام  ان  ورد 
البتول عليها السالم : فو اللشه ما أغضبتها وال أكرهتها 
، وال أغضبتني  اللشه عز وجل  ، حتى قبضها  أمر  عىل 
فتنكشف   ، اليها  أنظر  ، وقد كنت  أمرًا  وال عصت يل 
ان  الوصف،  هذا  من  نرى  واألحششزان..  اهلموم  عني 
مل  املعصومة  وان  أبدًا..  املعصومة  ُيغضب  مل  املعصوم، 
أبدًا. وان املعصوم مل ُيكره املعصومة  ُتغضب املعصوم 
هنا  ومن   .. أبدًا  تعصه  مل  املعصومة  وان  أبدًا  أمر  عىل 
هذا  مششن  االقشششرتاب  االمششكششان  قششدر  وعششىل  نستطيع   ،
التوازن املثايل الذي ال حيتوي عىل الغضب، واإلكراه، 
والعصيان وهذا حيتاج اىل جهد متبادل. وبذلك نقرتب 
من السعادة . عليها السالم ، حيث ورد ان االمام أمري 
أغضبتها  ما  اللشه  فو   : عنها  قال  السالم  عليه  املؤمنن 
 ، وجل  عز  اللشه  قبضها  حتى   ، أمر  عىل  أكرهتها  وال 
أنظر  كنت  وقد   ، أمششرًا  يل  عصت  وال  أغضبتني  وال 
اليها ، فتنكشف عني اهلموم واألحزان .. نرى من هذا 
 .. أبدًا  املعصومة  ُيغضب  مل   ، املعصوم  ان   ، الوصف 
وان املعصومة مل ُتغضب املعصوم أبدًا .. وان املعصوم 
مل ُيكره املعصومة عىل أمر أبدًا وان املعصومة مل تعصه 
أبدًا .. ومن هنا ، نستطيع وعىل قدر االمكان االقرتاب 
 ، الغضب  الذي ال حيتوي عىل  املثايل  التوازن  من هذا 
 .. متبادل  جهد  اىل  حيتاج  وهذا  والعصيان   ، واإلكراه 

وبذلك نقرتب من السعادة ..

ال���س���ع���ادة ال���زوج���ي���ة.. 

جهد متبادل

متى تصبح الغيرة األسرية 
اميان �شاحبمرضية ...؟
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قصة أسرية



  من املعارف التي ترد يف االحتجاج للطربيس )ج ١ ص 540 الرقم 
أبواهبا}وذلك  من  البيوت  {واتوا  الكريمة  اآلية  معنى  بيان   )١٢9
نباتة: »كنت جالسا عند أمري املؤمنني عيل ) عليه  يف قول اصبغ بن 
السالم ( فجاءه ابن الكوا فقال له: يا أمري املؤمنني ، مْن البيوت يف 
قول اهلل )عز وجل(: {َوَلْيَس اْلرِبُّ بَِأْن َتْأُتْوْا اْلُبُيوَت ِمن ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ 
ُتْفِلُحوَن  ُكْم  َلَعلَّ اهلّلَ  ُقوْا  َواتَّ ا  َأْبَواهِبَ ِمْن  اْلُبُيوَت  َوْأُتوْا  اتََّقى  َمِن  اْلرِبَّ 
)البقرة/١89({؟ فقال )عليه السالم(: »نحن البيوت التي أمر اهلل هبا 
أن تؤتى من أبواهبا، نحن باب اهلل وبيوته التي يؤتى منه، فمن بايعنا 
وأقر بواليتنا فقد أتى البيوت من أبواهبا، ومن خالفنا وفضل علينا 
غرينا فقد أتى البيوت من ظهورها »، ومن كالمه ) عليه السالم ( يف 
خطبته التي يذكر فيها فضائل أهل البيت )عليهم السالم( قوله: ». . 
. نحن الشعار واألصحاب، واخلزنة واألبواب، وال تؤتى البيوت إال 

من أبواهبا، فمن أتاها من غري أبواهبا سمي سارقا«.

يف االنتظار

ادهلمت  اذا  األعناق  له  وحدك من ترشئب 
بششاحلششروب.  واشتعلت  باخلطوب  احلششيششاة 
وحدك غري مهمل ملراعاة حمبيك ومنتظريك. 
ال ختيب آمال وال ترد سائال. ولوالك ملا كان 

ليشء معنى وألحد شأن. 
بششعششدت. كم  انششت األحششب األقشششرب مهام 
ونسيتك  ذكرتني  وكم  وجفوتك  دعوتني 

وكم عرفتني وجهلتك!
اال  غبت  ومششا  بششنششورك.  اال  احتجبت  مششا 

بحضورك. وما خفيت اال بظهورك. 
الرجاء.  ساموات  يف  ختفق  البيض  راياتك 

ورشاعك يسبق ريح النجاة. 
ومعجم  خطاك  ترسمه  الذي  احلب  اطلس 
الزمن  ودورة  يششداك  ختطه  الششذي  الشوق 
التي ال ختلو منك.. كلها ومثلها بقية اآلثار 
واألنوار واألرسار ال تني تسال عن يومك 

العظيم وفتحك املبن.
مزامري العشق وازاهري العمر وسنابل األيام 

ورسائل اهليام تصبو إىل نظرة عطف منك.

)) واتوا البيوت من اأبوابها ((

االنتظار ببعدِه الفردي يعني تعبئة، وَوعيا، وعّفة، وأخالق، وبناء أرسة، 
ويقظة  سلوكية،  وخيارات  ووظيفية،  مهنية  ومهارات  فكرية،  وقوة 
ة امُلْنَتِظرة(...  شديدة، وعمال َدُؤوبا لتحشيد فرديات األمة بمرشوع )اأُلمَّ
البقاء عىل اإليامن بالعقيدة  فاملعنى الذي نستخلصه  من االنتظار: )هو 

املهدوية يف عرص الغيبة طوال حياة اإلنسان(.

يرد يف االمايل للطويس املجلس 17 احلديث 49 ص 493 ، ويف الكايف )ج 
1 ص 185 الرقم(، قول أيب عبد اهلل اجلديل: قال يل عيل بن أيب طالب ) 
عليه السالم(: »أال أحدثك يا أبا عبد اهلل باحلسنة التي من جاء هبا أمن من 
فزع يوم القيامة، والسيئة التي من جاء هبا أكب اهلل وجهه يف النار »، قلت: 

بىل يا أمري املؤمنن، قال: »احلسنة حبنا، والسيئة بغضنا«.

ــــــــــظــــــــــار؟ ــــــــــت الن

توؤمنك  الــتــي  احل�سنة  هــي  مــا 
عذاَب يوم القيامة؟

وحدك انت
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منهم من حيرض للدوام يف وقته و حيرض للمطار قبل 
موعده، وحيرض للمستشفى قبل املوعد ايضا، ثم  ينام 
عن الصالة، وإذا رنَّ اهلاتف جييب برسعة، وإذا أذن 
املؤذن لصالة الصبح يتامطل، ويقول: )مشكلتنا نومنا 

ْنَيا )األعىل/16(}.  َياَة الدُّ ثقيل!!(، {َبْل ُتْؤثُِروَن احْلَ
– اي  ذلششك  تفعل  الششنششاس(   )أكششثششر  ان  ومششا حيششزن 
يف  الناس(  )أكثر  كلمة  يف  بحثت  ولو  )املامطلة(!! 
اَل  النَّاِس  {َأْكَثَر  بعدها:  لوجدت  الكريم  القرآن 
اَل  النَّاِس  َأْكَثَر   ..} و  )البقرة/243(}،  َيْشُكُروَن 
اَل  النَّاِس  َأْكَثَر   ..} و  )األعراف/187(}،  َيْعَلُموَن 
ُكُفوًرا  إاِلَّ  النَّاِس  َأْكَثُر   ..} و  )هود/17(}،  ُيْؤِمُنوَن 
)اكثرهم(  كلمة  يف  بحثت  ولو  )اإلرساء/89(}، 
لوجدت بعدها )اكثرهم فاسقون – أكثرهم جيهلون 
- أكثرهم معرضون - أكثرهم ال  يعقلون - أكثرهم 

ال  يسمعون(.
الذكر  يف  تعاىل  عنهم  قال  الذين  القليل  مع  كن  لذا 
ُكوُر )سبأ/13(}،  ْن ِعَباِدَي الشَّ احلكيم: {.. َوَقِليٌل مِّ
َن اآْلِخِريَن )الواقعة/14(}، و { َوَما آَمَن  و {َوَقِليٌل مِّ
َقِليٌل )هود/40(}، فلك اخليار ان تكن مع  إاِلَّ  َمَعُه 

القليل او اكثرهم؟.

�سواهد من حوا�سر ال�سيعةهل فاتتك �شالتك؟!!
املوافقة  462هششش  سنة  طرابلس  يف  تأسست  التي  عامر  بني  دولششة 
أسسها  وضع  1109م،  املوافقة  502هش  سنة  وانقرضت  1070م، 
وهو  الدولة(،  )أمن  بش  ب  لقِّ الذي  عامر(  ابن  احلسن   طالب  )أبو 
أول من ويّلّ حكم طرابلس وكان قاضيًا عليها من قبل الفاطمين، 
وقد ظهر كشخصية بارزة فيها عام )381 هش( أيام اخلليفة الفاطمي 
بداية  باهلل(، واستقل هبا عام )462 هش / 1070 م( وهي  )العزيز 
الشام،  إىل  أرسته  أفراد  النتقال  السبل  مّهد  حتى  عامر،  بني  دولة 
ووّجه قريبه )أبا متيم سليامن بن جعفر بن فالح الكتامي( إىل دمشق، 
هش(،  أخيه )عيل( عىل طرابلس عام )386  بتولية  األخري  فقام هذا 

وهي السنة التي تويف فيها احلسن بن عامر.
أطرابلس  أو  »طرابلس  أعيانه:  يف  األمن  حمسن  السيد  عنها  وقال 
باهلمزة، مدينة يف ساحل بحر الشام، كان أهلها شيعة يف عرص الشيخ 
الطويس يف القرن الرابع وما بعده  ثم انقرض منها التشيع بالعداوات 

والضغط، ويوجد يف نواحيها اليوم بعض القرى الشيعية«.
يف  طرابلس  زار  عندما  نامة(  )سفر  كتابه  يف  خرسو(  )نارص  وقال 
شّيد  وقد  شيعة  كلهم  طرابلس  »سكان  اهلجري:  اخلامس  القرن 

الشيعة مساجد مجيلة يف كل البالد«.
»وإذا  اإلسالمية«:  »احلضارة  كتاب  يف  متز(  )آدم  املسترشق  ونقَل 
كان نارص خرسو قد وجد أهل طرابلس يف عام )428هش -1037م( 
شيعة، فقد جاء ذلك من أن بني عامر وهم إحدى األرس الصغرية 

الكثرية عىل األطراف كانوا هناك عىل مذهب الشيعة«.
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�شورة نادرة جدًا ملرقدي 
االإمامني الكاظمني )عليهما 

ال�شالم( يف مدينة الكاظمية 
املقد�شة  يف عام 1٩04




