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لواء علي االكبر شرارة حشد المرجعية وزناد 
نصرة الوطن

موطن إقامة اإلمام الصادق  و محطته األخيرة 
قبل زيارة اإلمام الحسين )عليهما السالم(

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحراربيَن سنداِن التعطيِل وِمطرقِة اإلنترنت.

علٌي )عليه السالم( و دولة الحق

خان العطيشي  

ماذا لو نضَب النفط في العراق؟

تعّرف على اإلسالم في ألمانيا.

أكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات 
االستراتيجية...

قال اإلمام الحسين )عليه السالم(:

»إن من طلب رضى اهلل بسخط الناس كفاه اهلل أمور الناس، 
ومن طلب رضى الناس بسخط اهلل أوكله اهلل إلى الناس«.

المصدر: بحار األنوار

مع تزايد حاالت االصابة بفيروس كورونا...

العتبة الحسينية تفتتح مستشفى شفاء )16( في المثنى



مدير التحرير  
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 رئيس التحرير

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
وحدة  التصوير

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

إن اإلنس������ان بمفرده ومهما أوتي من صحة ومال وغيرهما 
من أس������باب الق������وة، قطعًا ال تكفي������ان لتمدان������ه بالحصانة 
والمنع������ة الالزمة ف������ي الحياة، ومن ثم اكتس������اب الراحة 
والطمأنينة النفسية ولكي يكون إنسانًا قويًا، إذ إنه سيبقى 
ضعيفًا في مواجهة أخطار الحياة ومشاكلها من دون عون 
ومس������اعدة ومس������اندة األفراد اآلخرين ووقوفهم إلى جانبه 
خاص������ة في الصع������اب، فهن������اك حاجة متبادل������ة بين جميع 
األشخاص كأعضاء في كيان المجتمع، ألن البعض يمثل 
الس������ند لظهر البعض اآلخر في الس������ّراء والضراء كأفراد 

وجماعات.
وه������ذا المعنى - رغ������م أهميته القصوى للف������رد - ليس هو 
الس������بب في تأكيد الش������ريعة المقدس������ة على مسألة صلة 
الرحم، وإش������اعة روح األلفة والتعاون والرحمة بين أفراد 
المجتمع اإلسالمي، ونبذ كل أس������باب القطيعة والتدابر 
والتنافر من حسد وبغضاء وتنافس وكراهية وغيرها من 
أسباب الضعف واالنهيار المجتمعي، أو تأكيدها المتكرر 
على مسألة حس������ن الجوار.. بل سبب التحذير  لخطورة ما 
يؤدي إليه ذلك من توهين في متانة نسيج العالقات اإلنسانية 

وتفككه، وبالتالي ضرب قوة التماسك في المجتمع.
أقول، إن هذا هو السبب في تأكيد الشريعة المتكرر على 
تقوية الروابط االجتماعي������ة بالتواصل والتوادد والتآخي، 
ومحاول������ة النبذ واالبتعاد عن كل ما من ش������أنه أن يضعف 
مثل هذه الروابط أو يخدش������ها، وأحس������ب بأن الغاية األهم 
من وراء كل تلك التأكيدات هي المراعاة للمصلحة العليا 
للمس������لمين من أجل اكتس������اب المجتمع اإلسالمي للقوة 
والمنع������ة الكافي������ة لمواجهة األعداء المتربصين به ش������رًا.. 

ليبقى عزيزًا، فعزة اإلسالم من عزة أوطان المسلمين.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ما اأ�سباب قوة الأوطان؟
   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 - عماد بعو 

سعيد رشيد زميزم- فضل الشريفي

حنان الزيرجاوي - ايمان صاحب
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اقام���ة المؤتمر العلمي )االم���ن الحياتي 

في حكومة اإلمام علي )عليه السالم(( 

تقيم مؤسسِة علوِم هنِج البالغِة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة مؤمتِرها 
العلميِّ الدويلِّ الثالِث واملوسوِم بــ: )األمِن احليايتِّ يف حكومِة اإلماِم 
الثالِث عرَش  التطبيقات( يف  الوسائل،  املجاالت،  السالم،  عيلٍّ عليه 
من شهِر رجٍب االصب وذلك يف مناسبِة والدِة أمرِي املؤمننَي اإلماِم 

عيلٍّ )عليه السالم(.
فيام يقام املؤمتر يف مخسة حماور، هي: )1( األمن الفكري )2( األمن 
األمن   )5( اللغوي  األمن   )4( االقتصادي  األمن   )3( املجتمعي 
االخروي، دعت مؤسسُة علوِم هنِج البالغِة الباحثنَي كافة لإلسهاِم 
أمري  فكِر  إحياِء  يف  الفاعلِة  املشاركِة  عرَب  العلميِة  واإلضافِة  املعريفِّ 
املمكنِة  بالوسائِل  ونرِشِه  املباركِة  وسريتِِه  السالم(  )عليه  املؤمننَي 
واملكتباِت  واالكاديميِة  العلميِة  املؤسساِت  إىل  وإيصالِِه  واملتاحِة 

والقّراِء. 

العتبة الحسينية تكشف عن موارد 
صرف ريع المش���اريع االس���تثمارية 

التي تنفذها

من  الغالبية  ان  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  اكدت 
إنسانية وخدمية وليست ربحية وكشفت يف  مشاريعها 
الوقت نفسه عن موارد رصف ريع املشاريع االستثامرية 

التي تنفذها.
وقال االستاذ حسن رشيد العباجيي نائب االمني العام 
للعتبة احلسينية املقدسة يف حوار خاص مع )االحرار(، 
إن »اغلب مشاريع العتبة احلسينية ال حتال للرشكات بل 
تنفذها رشكة )خريات السبطني( التي تعد ذراع العتبة 
احلسينية االقتصادي واالنشائي«، الفتا اىل »ان هنالك 
وعند  االستثامرية،  عروضهم  يقدمون  مستثمرين 
االستفهام عن سبب قدومهم اىل العتبة يكون اجلواب 
عن  بعيدة  آمنة  استثامرية  بيئة  متثل  احلسينية  العتبة  بأن 

االبتزاز والروتني وبؤر الفساد«.
العتبة احلسينية االستثامرية تصب  وأوضح أن مشاريع 
يف خدمة املواطن وخدمة الزائر، حيث يذهب ريع تلك 
املشاريع االستثامرية اىل تنفيذ مشاريع خدمية كمشاريع 
التوحد وإسكان الفقراء وتنفيذ مدارس خاصة باأليتام 

والكثري من املشاريع اخلدمية االخرى«.
خالل  من  تسعى  احلسينية  العتبة  »أن  العباجيي  وأكد 
اخلدمات  أفضل  تقديم  اىل  تنفذها  التي  املشاريع 
عن  فضال  للمجتمع  واسعة  خدمة  وتقديم  للزائرين 
تقويض االسترياد واحلفاظ عىل العملة الصعبة وتشغيل 

االيدي العاملة وتوفري فرص عمل للشباب«.

انقذت  التي  الكفائي  اجلهاد  فتوى  انطالق  ذكرى  بمناسبة 
وارض  مقدسات  وحفظت  واالهنيار،  السقوط  من  العراق 
الشهداء  لدماء  وختليدا  مجيعا؛  العراقيني  وكرامة  العراق 
الذين ضحوا يف سبيل الوطن يعتزم قسم النشاطات العامة 
يف العتبة احلسينية املقدسة إقامة مهرجان )انصار الفتوى عىل 
العهد باقون( لثالثة أيام خالل شهر شعبان املعظم متضمنا 
والشهداء  املعارك  صور  يضمُّ  ومعرضا  مرسحية  )عروضا 
ابطال  التي خاضها  وفيلام وثائقيا جيسد االحداث واملعارك 
طيلة  بحثية  جلسات  املهرجان  ستتخلل  كام  االنتصارات، 

ثالثة ايام.

اقامة مهرجان 
)انصار الفتوى على العهد باقون(
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بروفيسور فرنس���ي ينشر بحثا علميا 

عن اإلمام الحسين )عليه السالم(  

عبد  الشيخ  سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قبل  من  بتوجيه 
للعتبة  التابع  اخلارجية  اخلدمية  قسم  قام  الكربالئي،  املهدي 
اللوجستي  والدعم  اخلدمات  تقديم  يف  باملشاركة  احلسينية 
)عليه  اهلادي  عيل  اإلمام  شهادة  ذكرى  احيوا  الذين  للزائرين 

السالم( يف مدينة سامراء املقدسة.
قال  )االحرار(  تابعته  دگه  ابو  حممد  القسم  لرئيس  ترصيح  ويف 
فيه، إن »الكوادر اخلدمية والفنية والصحية التابعة للعتبة احلسينية 
لتقديم  السالم(  العسكريني )عليهام  توجهت إىل مرقد اإلمامني 
اخلدمية  اآلليات  من  عدد  وجتهيز  والطبية  الصحية  اخلدمات 
املعزين  لنقل  احلديثة  الباصات  من  اسطول  وتسيري  والصحية 
)عليه  اهلادي  اإلمام  شهادة  إلحياء  املقدسة  سامراء  مدينة  إىل 

السالم(«.
احلسينية،  العتبة  قدمتها  التي  اخلدمات  ضمن  »من  أن  وأوضح 
جتهيز أكثر من )4000( بطانية، حيث تم توزيعها عىل الزائرين، 
إضافة إىل جتهيز كوادر طبية وصحية عىل طول الطريق وبالتنسيق 
مع الكوادر الصحية والطبية يف العتبة العسكرية املقدسة، كام تم 
خالل  الطبية  واملستلزمات  باألدوية  اإلسعاف  سيارات  جتهيز 

مراسيم الزيارة«.
املنتسبني  من  جمموعة  ارسلت  احلسينية  »العتبة  أن  وأضــاف 
عن  الكشف  بأجهزة  جمهزين  املتفجرات  كشف  لشعبة  التابعني 
العراقي  واجليش  األمنية  القوات  إلسناد   )ADE( املتفجرات 
حلامية الزائرين واملواطنني واملعزين خالل احياء ذكرى الشهادة، 
ضمن اخلطة األمنية املخصصة بالتنسيق مع األمانة العامة للعتبة 

العسكرية املقدسة«.

اس���طول آليات العتبة الحس���ينية ينقل 

الزائرين لزيارة اإلمامين العسكريين 

العتبة  يف  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  نرش 
الشاملة  املقدسة وعرب موسوعته احلضارية  احلسينية 
املحور  الشاملة،  احلــضــاريــة  كــربــالء  )مــوســوعــة 
التارخيي، قسم التاريخ اإلسالمي، النهضة احلسينية، 
اجلزء الثامن، أحد منشورات مركز كربالء للدراسات 
بحثًا علميًا  والبحوث، 2020، ص 424-423(، 
ومدير  كاملرد«  »جان  الفرنيس  للربوفسور  تارخييا 
قسم بحوث الرشف لطلبة الدراسات العليا يف مركز 

)CNRS( للدراسات بالعاصمة باريس.
أن  املوسوعة  يف  اإلســالمــي  التاريخ  قسم  ــنّي  وب
إيرانيكا  )موسوعة  يف  بدايًة  ُنرِش  قد  كان  »البحث 
الشهرية«،  العاملية   Encyclopædia Iranica

أن  الفرنيس اىل  الباحث  مضيفًا يف سياق حديثه عن 
»أطروحته للدكتوراه مــن جامعة باريس الثالثة كانت 
 LeCulte de l’Imam Husayn :حتــت عنوان
اىل  باإلضافة  احلسني(،  اإلمام  تقديس  أو  تبجيــل 
تاريخ  يف  الباحثني  العلامء  مــن  جمموعة  عىل  إرشافه 
العامل اإلسالمي، كام وأرشف أيضًا عىل الكثري مــن 
الرسائل اجلامعية العلمية عن املوضوع ذاته، ناهيك 
عن  والبحوث  الــدراســات  مــن  للكثري  نرشه  عن 
دائرة  يف  الفاعلة  ومسامهته  رئيس،  بشكل  التشيع 

املعارف اإلسالمية«.
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرّفة في 
تاريخ العراق الحديث

األمر االول:
واملتطوعون  البطلة  املسلحة  قواتنا  فيه  حتقق  الذي  الوقت  يف 
وابناء العشائر الغيارى املزيد من االنتصارات يف خمتلف املناطق 
املزيد من االرايض من دنس عصابات داعش وتوقع يف  وحترر 
تشبع  ان  العصابات  هذه  حتاول  اخلسائر  من  املزيد  صفوفهم 
باالنتقام  باهلزيمة  شعورها  عن  وتعوض  االجرامية  غريزهتا 
ونساًء(   ً رجاال  وكبارًا  )صغارًا  االبرياء  املواطنني  من  الطائفي 
من خالل تفجري املحالت واالسواق املكتظة بالناس كام حصل 
ويف  ديــاىل  حمافظة  يف  سعد  بني  خان  يف  املاضية  ــام  االي خالل 
 – واجلرحى  الشهداء  من  املئات  خّلف  والذي  بغداد  العاصمة 
ويف اوقات يفرتض ان يعيش هؤالء الضحايا فرحة عيد الفطر 

واذا هبذه العصابات حتوله اىل مناسبة حزن ومصاب وبكاء..
اننا – يف الوقت الذي نعزي ونوايس فيه عوائل الشهداء تغمدهم 
عليهم  اهلل  منَّ  اجلرحى  مع  ونتضامن  الواسعة  برمحته  تعاىل  اهلل 

بالشفاء العاجل – 
نخاطب اجلهات االمنية املسؤولة فنقول :

رشعًا  ال  أبــدًا  املقبول  من  وال  واملعقول  املنطقي  من  ليس  انه 
املسلحة  القوات  من  االبطال  املقاتلني  ان  نجد  ان  اخالقًا  وال 
واملتطوعني يقدمون ارواحهم قرابني فداًء للعراق يف سبيل حترير 

اراضيه وحفظ مقدساته من دنس داعش،
وقد تركوا احبتهم واهاليهم وابناء مدهنم يف محاية قوات االمن 
ثم يصبح هؤالء طعاًم سهالً  لالرهابيني تفرتسهم سيارات املوت 

او  امهال  او  – )نتيجة خليانة  الداعشية  والدمار  والقتل واحلرق 
تسامح او قلة امكانات او نحو ذلك(..

واملحاسبة  احلــزم  سياسة  اتباع  اىل  بقوة  مدعوة  احلكومة  )ان 
الشديدة للعنارص التي يثبت تورطها يف هذه االعامل االجرامية( 
فمّكنت  واجباهتا  اداء  يف  وتساهلت  متاهلت  قد  كوهنا  او 
عدم  وعليها  االمنية،  اخلروقات  هذه  من  االرهابية  العصابات 
االكتفاء بإجراءات ال تردع املقرصين بل طاملا اشعرهتم باألمن 
من تبعات تقصريهم مما جرأهم عىل املزيد من التساهل بأرواح 

املواطنني.
الكافية  واملعدات  االجهزة  توفري  اىل  مدعوة  احلكومة  ان  كام 
واملتطورة الكتشاف السيارات املفخخة واعتامد التدريب الكايف 
الكتشاف  االمنية  االجهزة  وقدرات  قابليات  لتنمية  واملتطور 

احلاالت اخلفية من التفخيخ وتشخيص العنارص االرهابية- 
وعليها ايضًا تفعيل اجلانب االستخباري يف املناطق التي تكثر فيها 
اخلاليا النائمة لعصابات داعش – وتزويد اجهزة االستخبارات 
بام تطلبه من وسائل متطورة للكشف عن اتصاالت االرهابيني 

وحتركاهتم.
األمر الثاين :

الثالث  الرئاسات  خمصصات  بتخفيض  الوزراء  جملس  قرار  ان 
يف  خطوة  يعدُّ  اخلاصة  الدرجات  وموظفي  والنواب  والــوزراء 
االجتاه الصحيح اذا اكتسب الصيغة االلزامية من خالل ترشيعه 
واملوافقة عليه يف جملس النواب كي ال يكون جمرد حرب عىل ورق 

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 7/�سوال/1436هـ 
املوافق 2015/7/24م :

اعداد:حيدر عدنان
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اخلطبة من�سورة يف جملة الأحرار العدد )500( 

/ اخلمي�س 12/�سوال/1436هـ 

املوافق 2015/7/30م

وقرارًا غري ملزم يشغل الناس ووسائل االعالم بعض الوقت ثم 
ال جيد طريقه اىل التنفيذ – كام حصل سابقًا مع عدد من القرارات 

املامثلة.
العدالة  حتقق  اخــر  بــقــرارات  القرار  هــذا  يتكامل  ان  وينبغي 
الرواتب،  بني  الفرق  تقليل  ذلك  ومن  للمواطنني،  االجتامعية 
حيث اهنا غري متوازنة وقد منحت الرفاهية والتنعم لطبقات من 

املوظفني عىل حساب االكثرية املحرومة املظلومة.
كام ان هناك حاجة اىل النظر يف العديد من النفقات احلكومية التي 
ال تعد رضورية ويمكن االستغناء عنها وال سيام ان البلد يعيش 
ظروفًا اقتصادية صعبة تتطلب التدقيق يف رصف مواردها املالية.

األمر الثالث :
ان االزمة املالية التي يمر هبا العراق وما تتطلبه املعركة مع داعش 
من رصفيات مالية متصاعدة مع ما يالحظ من اعتامد البلد عىل 
النفط كدخل اسايس.. حيتم اختاذ اجراءات فاعلة تعالج  موارد 
للبلد مع عدم  اهلائلة  املالية  املوارد  االسباب احلقيقية الستنزاف 
وجود تطور اقتصادي وتنموي يتناسب مع جمموع املدخوالت 

املالية – 
ومن االجراءات املطلوبة التي تكرر احلديث بشأهنا هو مكافحة 
الفساد املايل الذي استرشى بصورة مل يسبق هلا مثيل – ويف اغلب 
ان  من  الرغم  وعىل  منها-  املهمة  خصوصًا  الدولة  مؤسسات 

الكثري من املختصني واملسؤولني قد اشاروا اىل دور الفساد املايل 
اسباب  احد  وان  البلد  يف  االمور  اليه  وصلت  ما  يف  واالداري 
هو  داعش  عصابات  سطوة  حتت  املهمة  املدن  من  عدد  سقوط 
الفساد املايل وعدم املهنية الذي عّم عددًا من املؤسسات االمنية 
وغريها والذي يدفع ثمنه الباهظ   يف الوقت احلارض خرية شباب 
العراق ورجاله مع تأخر كبري يف جماالت التنمية واخلدمات – فان 
ذلك مل يكن كافيًا ألن يصحو ضمري البعض ويستيقظ عىل وقع 

ما حل بالعراق وشعبه من الكوارث والفجائع (.. 
اذ ما تزال الوقائع عىل االرض حتكي الكثري من حاالت الفساد 
تتطلب  والتي  احلكومية  االجهزة  يف  مهمة  مواقع  ويف  الكبرية 
معاجلتها وقفة شجاعة وجريئة ووطنية تعرب عن شعور املسؤولني 
باخلطر العظيم واملستقبل املجهول للبلد ان مل يعالج هذا امللف..

لذلك هنيب باجلميع ممن هم يف مواقع املسؤولية خصوصا قادة 
الكتل وكبار املسؤولني يف القوة القضائية والترشيعية والتنفيذية 
ان يستحرضوا يف انفسهم حجم املسؤولية الرشعية امام اهلل تعاىل 
العالج احلقيقي  ليبدأوا مرحلة  امام شعبهم  الوطنية  واملسؤولية 
القادة  يبدأ  ان مل  – ونقوهلا برصاحة-  العضال  الداء  واجلاد هلذا 
االجراءات  هذه  يف  عليهم  وحيسب  هبم  يرتبط  وبمن  بمكاتبهم 
فال امل قريبا يرجتى يف عالج ذلك – وال حول وال قوة اال باهلل 

العيل العظيم.



ُنشوِز  ِلِثبات  واِلج���راءاُت  وابُط  الضَّ هي  :ما  السؤال 
وجِة؟ وَما هلا وَما عليها طيلَة هذه الفرتة؟  الزَّ

الِِث، الفصِل  اِلنَي »، اجُلزِء الثَّ اجلواب :جاَء يف » ِمنهاِج الصَّ
قاِق: ُشوِز والشِّ الاِدي عرش،  َأحكاِم النُّ

وجِة، وقد يكون ِمَن  ُشوُز قد يكون ِمَن الزَّ مسألة 350: النُّ
وِج:  الزَّ

وِج  ال��زَّ طاعِة  عن  بُخروِجها  ُق  فيتحقَّ وجِة  الزَّ ُنشوُز  ��ا  َأمَّ
ُه ِمَن اِلستِمتاِع  الواجبِة عليها؛ وذلَك بعدِم َتِكينِِه ِمَّا َيستحقُّ
ِع  للتَّمتُّ ِة  املضادَّ امُلنّفراِت  إِزالِة  َعدُم  ذلَك  يف  وَيدُخُل  ِبا، 
اْقتضاء  مع  والتَّزينِي  التَّنظيِف  وَت��رُك  بل  ِمنها،  وااْلْل��تِ��َذاِذ 
وال  إِذن��ِه،  دوِن  ِمن  بيتِها  ِمن  بُخروِجها  وكذا  هلا،  وِج  ال��زًّ
البيِت  كِخدمِة  عليها  واجبًا  ليَس  فيام  طاعتِِه  برتِك  ُق  يتحقَّ

. ونحِوها ِمَّا ًمرَّ
وجِة ِمن ُحقوقها الواجبِة  ُق بَمنِع الزَّ وِج فيتحقَّ ا ُنشوز الزَّ وَأمَّ
عليه، كرتِك اِلنفاِق عليها، َأو ترِك املَبيِت ِعندها يف ليلتٍها، 
ٍر  مربِّ دوِن  ِمن  وُمشاكستِها  إِيذائِها  َأو  ِة،  باملَرَّ َهجِرها  َأو 

 . رشعيٍّ
وِج ِمن نفِسها  وجُة ِمن تكنِي الزَّ مسألة 351: إَِذا اْمَتَنَعِت الزَّ
َأم  عنِدِه  ِمن  خرجت  سواًء  عليه،  النَّفقَة  تستحّق  مل  ُمطلقًا 
ا إِذا اْمَتَنَعت ِمَن التَّمكنِي يف بعِض اأَلحياِن ال لُِعذٍر  ال، وَأمَّ
مقبوٍل رشعًا، أو خرجت ِمن بيتِها بغرِي إِذنِِه كذلَك فاملشهوُر 
ا ال تستحقُّ النَّفقَة  بنَي الفقهاِء )رضواُن هلل تعاىل عليهم( ًأنَّ
ا  وَأمَّ بذلَك،  سقوِطها  عدُم  وجوبًا  اأَلحوَط  ولكن  َأيَضًا، 

املهُر فال َيسقُط بالنشوِز بال إِشكاٍل. 
النَّفقِة  يف  وجِة  الزَّ حقُّ  بالنشوِز  يسقُط  كام   :352 مسألة 
َأيَضًا،  َأشهٍر  َأربعِة  ُكلَّ  وامُلواقعِة  الَقْسِم  ها يف  به حقُّ يسقُط 
وَيستمرُّ الاُل كذلَك ما دامت ناشزًة، فإِذا رجعت وتابت 

رجع ااْلْستِحقاُق. 
ى  يتصدَّ َأن  لِلزوِج  جاز  وجُة  الزَّ َنشزِت  إِذا   :353 مسألة 
ينفِع  مل  فإِن  اًل  َأوَّ َيِعَظها  بَأن  وذلَك  طاعتِِه،  إىِل  ِلِرجاعها 
َل إِليها  الوعُظ هجَرها يف املَضجِع إِذا اْحتمَل نفُعُه، كَأن ُيوَّ
ظهُرُه يف الفراِش، َأو يعتزَل ِفراَشها إِذا كاَن ُيشاركها فيِه ِمن 
ُل معُه  قبُل، فإِن مل يؤّثر ذلَك َأيَضًا جاز له َضُبا إِذا كاَن ُيؤمِّ
َأَقلِّ  عىل  منُه  ويقترُص  النُّشوِز،  وترك  الطاعِة  إىِل  رجوَعها 
يادُة عليِه مع حصوِل  أثرُي، فال جيوُزالزِّ مقداٍر ُيتمُل معُه التَّ
َج إىل اأَلقوى فاأَلقوى ما مل يكن ُمْدِميًا  الغرِض بِه، وإاِلَّ تدرَّ
َأن  والالزُم  اْح��راِرِه،  َأِو  بدِنا  اْسوداِد  يف  َرًا  مؤثِّ شديدًا  وال 
ولو  واالنتقاِم،  التَّشّفي  ال  اِلص��الِح  بقصِد  ذل��َك  يكوَن 

ِب جنايٌة وجَب الُغرُم.  حصَل بالضَّ
ت عىل ُنشوِزها  مُة وَأَصَّ وإِذا مل تنفْع َمعها اِلجراءاُت املتقدِّ
وِج أن يتَّخَذ ِضّدها إِجراًء آخَر سواء َأكان قولَيًا  فليَس لِلزُّ
لُه  اِليعاِد بام جيوُز  لُه فعُلُه - بخالِف  باَم ال جيوُز  كإِيعاِدها 
ُأذِنا أو  ِفعلّيًا كَفْرِك  ًأو كان  التًّزويِج عليها -  َأِو  الِق  كالطَّ
َجرِّ شعِرها َأو حبِسها َأو غرِي ذلًك، َنَعم جيوُز لُه رفع َأمرِه إىِل 

؛ لِيلزَمها باَم يراه مناِسبًا كالتَّعزيِر ونحِوه.  عيِّ الاكِم الرشَّ
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هي نوع من اإلرث خيتص به الولد األكرب للميت 
وال  وصية  غري  من  الورثة  باقي  من  غريه  دون 
غريها، ويستحق به أشياء خمصوصة كانت للميت 
يف  وُيشرتط  وغريها،  وخامته  ومصحفه  كلباسه 
ثبوت حكم احلبوة أن يرتك امليت مااًل غري احلبوة، 
هلا،  املستغرق  الدين  من  امليت  تركة  ختلو  وأن 
البدَّ  التي  الرشوط  من  جمموعة  الفقهاء  واشرتط 
للحبوة،  مستحقًا  ليكون  الشخص  يف  تتوفر  أن 
ومنها: )أن يكون ذكرًا وأكرب أخوته، وأن يكون 

عاقاًل(، وللفقهاء يف حكم احلبوة قولني: 
القول األول: ما ذهب إليه املشهور وهو الوجوب، 
بمعنى أّن الولد األكرب خيتّص بإرث هذه األشياء 
كام خيتّص بإرث سهمه الذي عّينه اهلّل  تعاىل له، فال 
يسقط حّقه منه باإلعراض، وال يتوّقف عىل دفع 

باقي الورثة له وال عىل رضاهم.
إنَّ احلكم هو االستحباب، وذهب  الثاين:  القول 

إليه مجاعة منهم السيد املرتىض والعاّلمة احليّل.
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الحبوة

األشخاص  ذمة  يف  التي  الديون  وأداء  األمــوال  ارجاع  هي 
من  املظامل  ورد  التوبة،  قبول  رشائط  من  وتعترب  لآلخرين، 

الواجبات بناًء عىل رأي فقهاء الشيعة.
املالك  جمهولة  أمــوال  يف  املحتاجني  عىل  التصدق  جيوز  ال 
مثل:  الفقه،  كتب  يف  بحثوه  وقد  الرشعي،  احلاكم  بإذن  إال 
والوصية،  امليت،  وأحكام  باملعروف،  واألمر  اخلمس،  باب 

والغصب.
ويقصد بردِّ املظامل، هو إرجاع وأداء األموال والديون، ولكن 
التي  والديون  األموال  ماهية  حول  العلامء  تعاريف  اختلفت 
عيل  السيد  سامحة  االعــىل  املرجع  وعرفها  أرجاعها،  يتم 
التي  والقروض  األموال  الوارث( »هي  )دام ظله  السيستاين 
صاحبها،  اىل  يرجعها  ومل  ظلاًم،  أتلفها  أو  الشخص  أخذها 
وحكمها الرشعي هو وجوب إرجاعها إن أمكن إيصاهلا اىل 
املالك، فإن مل يعرفه أو يئس من الوصول اليه يتصدق هبا عىل 

الفقري املتدين بإذن احلاكم الرشعي عىل األحوط وجوبا«.
من  املظامل  رد  أنَّ  الرشعي،  حكمها  يف  الشيعة  فقهاء  ويرى 
البعض  واعتربها  والــزكــاة،  اخلمس  كوجوب  الواجبات 
كالشيخ حممد إسحاق الفياض من الواجبات الفورية، وذهب 
البعض اآلخر اىل: »إذا رأى الشخص عالمات موته، فيجب 

عليه رد املظامل عىل الفور«.
وذكر الشيخ أسد اهلل التسرتي، من علامء القرن )13( اهلجري: 
املظامل مجع مظلمة، وهو املأخوذ ظلاًم بغري حّق، فرّدها عبارة 
عن ارجاعها، وقد تطلق عىل سائر األموال واحلقوق الباقية يف 
ماله أو يف ذمته للّناس، مثل األموال التي يتم احلصول عليها 
مكارم  نارص  الشيخ  وذكر  الرسقة،  أو  الغصب  طريق  عن 
عليها  حصل  التي  األموال  عن  عبارة  هي  املظامل  الشريازي 

اإلنسان عن طريق احلرام وال يعرف صاحبها.
املظامل  البهبهاين،  الوحيد  ابن  الكرمانشاهي  عيل  حممد  وقال 
أموال  مع  اختلطت  التي  واحلقوق  األمــوال  عن  عبارة  هي 
وعرفها  مالكها،  وال  مقدارها  يعرف  ال  ولكنه  الشخص، 
ُيعرف  التي  ــوال  األم هي  الكلبايكاين،  الصايف  اهلل  لطف 

مقدارها، ولكن ال يعرف صاحبها.

رد المظالم

الجزية

قال الشيخ املفيد )قدس رسه( يف )املقنعة ص 269(: 
اجلزية واجبة عىل مجيع كفار أهل الكتاب من الرجال 
البالغني إال من خرج عن وجوهبا منهم بخروجه عن 
اعتقاد الكفر وأن دخل معهم يف بعض أحكامهم من 
تعاىل  اهلل  منهم عقوبة من  العقول  ونواقص  جمانينهم 
النبي  حممد  به  جاء  بام  وكفرهم  احلق  لعنادهم  هلم 
النبيني وجحدهم  )صىل اهلل عليه وآله وسلم( خاتم 
احلق الواضح باليقني، قال اهلل )عز وجل(: )) َقاتُِلوا 
ُموَن  رِّ حُيَ َواَل  اآلِخِر  بِالَيوِم  َواَل  بِاهلّلِ  ُيؤِمُنوَن  اَل  ِذيَن  الَّ
ِمَن  احَلــقِّ  ِديــَن  َيِديُنوَن  َواَل  ــُه  َوَرُســوُل اهلّلُ  َم  ــرَّ َح َما 
َوُهم  َيٍد  َعن  اجِلزَيَة  ُيعُطوا  َحتَّى  الِكَتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ
إعطاء  عن  يمتنع  والذي  )التوبة:29(،   )) َصاِغُروَن 

اجلزية يقاتل حتى يسلم أو يعطي اجلزية.



 لظهر االرهاب، صف���ات تتجلى في جس���د اللواء االكثر 
ٌ

 قاصم���ة
ٌ

 ضاربة
ٌ

 واستبس���اٌل وق���وة
ٌ

تضحي���ات
بأس���ا واالعنف هيمنة واالش���رس حضورا في س���احات الجهاد، له السجالت تس���طر الظفر والعزيمة 
واالرادة ف���ي محصل���ة مجاهدة اعداء االنس���انية واالس���الم، أول االلويِة في تلبية نداء االس���تنصار، 
وأول المبادرين في حصاد االنتصارات، وشرارة اإلقدام هم صنو سباع وضعوا القلوب على الدروع 
نصرة لإلنسانية، صاحبوا العناء والووا  الشدة وسابقوا الموت وضحوا بالنفيس بحثا عن اشراقة غٍد 
ى عن مستقبل عراق 

َ
و

َّ
 بهم الن

َّ
لم تزل سماء امسه ملبدة، وعن خماٍر لكرامٍة اريق ماء حيائها، فشط

رت اقفال مصاريع صباحه مقاليد جأشهم.   
َ

كس

شرارة حشد المرجعية وزناد نصرة الوطن

)االحرار( ترصد منجزات شهر واحد للواء في بداية تأسيسه

لواء علي االكبر
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)االحرار( ترصد منجزات شهر واحد للواء 
في بداية تأسيسه

مضحني  ملبني  الكرامة  لسوح  هبوا  اوفياء  جنود  من  هبم 
عشاقا للشهادة وانصارا لإلرادة الوطنية، مسرية جهاد عام 
هندسية  جهود  من  ووصفها  حرصها  االصدارات  تسع  ال 

وهجامت تكتيكية وقلوب حسينية.
جملة )االحرار( تفتح ارشيف البطوالت للواء وتتابع اجلهد 
حزيران  شهر  طيلة  قدمه  الذي  الكبري  واهلنديس  العسكري 
مرسح  عىل  كبريا  تقدما  حتقيقه  بعد  فقط،   2015 سنة  من 

عمليات حترير بيجي وكان كام يذكر يف أدناه ..
- حترير جزيرة بلبيج من قبل ابطال اللواء 

- حترير قائمقامية قضاء بيجي.
- معاجلة العبوات الناسفة املزروعة بكثافة يف املنطقة 

- العثور عىل كدس كبري للعتاد تركه االرهابيون يف منطقة 
احلي العرصي.

- رفع راية العراق عىل مباين مدينة بيجي يف املناطق املحررة.
- قطع طريق االمداد لعنارص التنظيم.

بعد  بيجي  مدينة  وسط  االكرب  عيل  لواء  قطعات  دخول   -
خوضها معارك رشسة مع داعش.

بالقرب من جامع  بيجي  الدواعش وسط مدينة  - حمارصة 
عبد املجيد وسط املدينة.

- قطع طريق امداد الدواعش يف منطقة البو جواري
- السيطرة عىل آليات وأسلحة العدو وسط قضاء بيجي

- خدمة اهايل منطقتي املزرعة والبعيجي يف صالح الدين.
جملة االحرار اال�سبوعية
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- حتقيق انتصار واسع من خالل تعاون جاد لقتال الدواعش 
يف منطقة املزرعة والبعيجي

بالكامل  بيجي  التأميم وسط  العرصي وحي  - حترير احلي 
وهروب مجاعي لعنارص داعش

- التقدم نحو سوق بيجي وتطويق عامرة وطبان
التي تقع جنوب رشق مصفى  التسلل اىل منطقة اجلزيرة   -
االرواح  يف  كبرية  خسائر  وتكبيده  العدو  ومفاجأة  بيجي 

واملعدات
مألوفة  غري  جديدة  بعمليات  العسكرية  العمليات  تعزيز   -
ابطال منطقة  للعدو من خالل تعاون قوة الشهيد حقي مع 

العلم

- استخدام اجلهد اهلنديس لتهيئة الظروف يف تطهري املناطق 
القريبة من قائممقامية القضاء.

هلجوم  اللواء  تصدي  بعد  االسالة  منطقة  باجتاه  التقدم   -
داعش يف بيجي

وفرض  حماور  ثالثة  من  بيجي  مدينة  مركز  باجتاه  التقدم   -
التكفريي متهيدا  كيان داعش  امدادات  حصار عليها وقطع 

القتحامها.
- تقدم جماهدو لواء عيل االكرب بمحورين باجتاه مركز مدينة 
بيجي من اجلهة الغربية ما ادى اىل مقتل عدد من الدواعش 

وهروب اخرين
االبتدائية  واملدرسة  القدم  كرة  وملعب  منزال   )50( عىل   -

أبطاٌل لبسوا القلوب على الدروع
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يف املركز
- العثور عىل عدد من الصواريخ املعدة لالنفجار والعبوات 

ومواد التفجري واالتصاالت
- تفكيك الكثري من العبوات يف املنازل والطرق العامة.

من  جمموعة  عــىل   حتتوي  اتصاالت  حمطة  عىل  العثور   -
اهلواتف النقالة لداعش االرهايب وعىل مركز للطبابة ومواد 

للتضميد وعالج جرحاهم 
- تفكيك العبوات املزروعة يف بيوت مركز القضاء.

والكتائب  العصائب  بمشاركة  بيجي  حترير  معارك  وكانت 
العراقي،  واجليش  االحتادية  والرشطة  االكــرب  عيل  ولــواء 
ان  بعد  املنطقة  من   %85 حــررت  »القوات  أن  اىل  مشريا 

احلق  اهل  عصائب  قاطع  يشمل  قواطع  ثالثة  اىل  قسمت 
الذين سامهوا بتحرير جزء كبري من املجمع السكني واملدينة 
البعيجي  يشمل  الذي  االكرب  عيل  لواء  قاطع  اما  القديمة 
اىل  اضافة  جواري  ابو  اىل  صعودا  العرصي  واحلي  واملاحلة 
وهو  موقع  اهم  عىل  يسيطر  الذي  اهلل  حزب  كتائب  قاطع 
قاطع ال بو جواري نزوال اىل تقاطع مصفى بيجي الذي يعد 

املنفذ احليوي إلمداد العدو«.
احلسينية  للعتبة  التابع  االكرب  عيل  لواء  ان  بالذكر  وجدير 
االحتادية  الرشطة  من  باإلسناد  تكريت  مدينة  حرر  املقدسة 
من  النرص  جرف  حترير  بمعارك  وشارك   )2015 )آذار  يف 

عصابات داعش االرهابية.
جملة االحرار اال�سبوعية
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 التنمية البشرية ضرورة ال مناص عنها، بل هي مؤشر على تقدم اي مجتمع بشري لذا هناك حاجة 
ُّ
تعد

ملح���ة الى وجود مؤسس���ات تختص بالتنمية البش���رية و تأخذ على عاتقه���ا النهوض بالفرد والمجتمع 

نهوضا متكامال يرفع من قابليات االفراد على االبتكار واالبداع والعطاء مما يجعلهم في نهاية االمر 

فاعلين في محيطهم الوظيفي ومؤثرين في بنية الدولة والمجتمع. 

اكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات االستراتيجية واحدة من المؤسسات التي تضطلع بالمهام 

الت���ي اش���رنا اليه���ا  في المقدم���ة، والتقرير ال���ذي اعدته مجلة “االحرار” يس���لط الض���وء على أهداف 

االكاديمية وأنشطتها. 

انجازات مستمرة وطموح نحو الريادة
أكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات االستراتيجية...

تقرير: عماد بعو
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التأسيس واالنطالق
يذكر معاون رئيس قسم أكاديمية الوارث للتنمية البرشية 
ان  الرشيفي  عقيل  االستاذ  االسرتاتيجية  والــدراســات 
»االكاديمية  تأسست يف 14/ شعبان/ 1436هـ املوافق 2 
حزيران 2015م واهلدف من تأسيسها هو استثامر طاقات 
الشباب وتوجيهها نحو االفضل وفتح اآلفاق أمامهم وتنمية 
مهاراهتم وزيادة معرفتهم بام خيدم الدين والوطن واالنسان, 

موضحا« نسعى ألن نكون املؤسسة االوىل والرائدة يف جمال 
عملنا من خالل اعتامد أحدث الطرائق والنظريات املعرفية 
جودة  ملعايري  وفقًا  اإلسالمي  املنهج  مع  تتعارض  ال  التي 
مبتكرة ومتميزة, ومتكني االفراد واملنظامت من املعرفة وبناء 

قدراهتم لصناعة مستقبل أفضل وأكثر سعادة لإلنسانية«.
االنشطة واملهام 

قائال:  االكاديمية  وانشطة  مهام  حديثه  يف  الرشيفي  جيمل 
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الثقافية واملعرفية  ان »املؤسسة تضطلع بجملة من األنشطة 
هذه  من  واهلدف  املعرفية  ربك  باسم  اقرأ  مسابقة  ومنها: 
ثقافة  عىل  التشجيع  خــالل  من  املعرفة  نرش  هو  املسابقة 
القراءة، املسابقة تشمل مجيع افراد املجتمع يف عموم العراق 
السنة االوىل للمسابقة عام 2017 حيث بلغ عدد املشاركني 
523 مشرتكا من كال اجلنسني ويف عامي 2018 و 2019 
حتولت املسابقة اىل مسابقة الكرتونية وقد بلغ عدد املشرتكني 
– 5( كتب يف  أكثر من 600 مشرتك، حيث يتم اختيار )3 
التنمية  االقتصاد،  السياسة،  اإلسالمي،  )الفكر  جماالت 
هذه  من  واهلدف  حديثا  االربعني  حفظ  ومسابقة  البرشية(, 
أهل  منهجية  وفق  البرشية  التنمية  ثقافة  نرش  هو  املسابقة 
االصيلة  االسالمية  املفاهيم  وترسيخ  السالم  عليهم  البيت 
من خالل أحاديث آل البيت )عليهم السالم( تنفذ املسابقة 
عليه  احلسني  اإلمــام  أربعينية  زيــارة  خــالل   صفر  شهر  يف 

السالم«.
املنبثقة  التدريبية  الربامج   »ان  الرشيفي يف حديثه  ويستطرد 
املجاالت  يف  التدريبية  الــدورات  تشمل  االكاديمية  عن 
اإلعالمية،  التكنولوجية،  االرسية،  التعليمية،  ــة،  )االداري
الشخصية( ومل تقترص اقامة الدورات عىل العراق فقط، بل 

ان هناك دورات يف )ايران ، لبنان(«. 
يشري  املستقبلية  او  االنجاز  قيد  هي  التي  املشاريع  وبصدد 
خالل  ستنجز  التي  واالنشطة  »الربامج  ان  اىل  الرشيفي 
املجتمع  أولويات  بعنوان  بـ بحث  تتمثل  القادمة   السنوات 
عام  سينجز  التحليل  مع  الصحي،  اجلانب  يف  العراقي 
2021 ومرشوع كربالء عاصمة التنمية البرشية سينجز عام 
 2020 عام  خالل  تقام  التي  املشاريع  أما  مضيفا«   ،2022
فهي مسابقة )اقرأ باسم ربك( املعرفية وهي مسابقة سنوية 
تقام للسنة الرابعة عىل التوايل ومسابقة حفظ االربعني حديثا 
وهي سنوية أيضا وتقام للسنة الثالثة، الدورات التدريبية يف 
النبأ العظيم  خمتلف املجاالت وهو تدريب سنوي, ومسابقة 
البرشية  التنمية  منهج  مرشوع  رجب,  شهر  يف  ستقام  التي 
االول  العلمي  واملؤمتر  االبتدائي,  والثالث  الثاين  للصف 
الريعي  حتت عنوان: )السبل الكفيلة للتحول من االقتصاد 
ومــرشوع  سنوي  مؤمتر  وهــو  املـــوارد(,  متعدد  اقتصاد  اىل 
وبحث  العراق,  يف  البرشية  التنمية  مــدريب  بيانات  قاعدة 
بخصوص تأثري مواقع التواصل االجتامعي عىل الشباب من 
الناحية االجتامعية مع التحليل، سلسلة متابعات لدراسات 

وحتليالت تتعلق بالشأن العراقي )قضايا حتت املجهر(«.  
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من���ذ الوهلة االولى لس���قوط النظام االس���تبدادي البائد والعتبة الحس���ينية المقدس���ة 

تسعى الى تقديم مشاريع خدمية واستثمارية تساهم في النهوض بالواقع الصناعي 

والزراع���ي ف���ي البالد، وحينما نذكر المش���اريع الصناعية في العراق ال بد من  ان نتطرق 

الى مشروع الخباطة المركزية التابع للعتبة المطهرة الذي انشئ ليكون الرافد الرئيسي 

لمشاريع العتبة المقدسة واهالي كربالء والمحافظات.

مشروع وطني يمتاز بإنتاجيته العالية 
ومواصفاته الفريدة

الخباطة المركزية في كربالء...

الحرار: ح�سنني الزكروطي/ ت�سوير: �سالح ال�سباح  
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بـ  تعرف  منطقة  يف  املركزية   اخلباطة  مــرشوع  ويقع 
)الزبيلية( التي تبعد اكثر من )15( كم عن مركز املدينة، 
حيث انشئ منذ عام 2010م عىل مساحة تصل اىل )30( 
دونام، وحيتوي عىل اربعة معامل، ثالثة منها إلنتاج مادة 

الكونكريت، واخرى إلنتاج مادة البلوك.
)االحــرار(  جملة  التقت  املوضوع  حول  اكثر  وللحديث 
السيطرة  شعبة  مسؤول  سعيد(  صالح  )اسامة  املهندس 
وطبيعة  اخلباطة  هذه  عمل  من  اكثر  قربنا  الذي  النوعية 
العتبة  مشاريع  توسعت  ان  »بعد  تنتجها:  التي  املــواد 
احلسينية املقدسة يف السنوات العرشةاالخرية، كانت ال بد 
للعتبة املطهرة من ان توفر معامل ختدم مشاريعها بدال من 
املنطلق  هذا  ومن  اجنبية،  او  اهلية  معامل  من  االسترياد 
جاءت فكرة انشاء اخلباطة املركزية يف عام 2010م عىل 
الداعم  لتكون  ــام،  )30(دون حوايل  اىل  وصلت   مساحة 
مواد  وتقديم  جهة،  من  املطهرة  العتبة  ملشاريع  االول 
عراقية  اياد  عمل  من  االهايل  اىل  والصب  الكونكريت 
اخلباطة عىل  وانتاج وطني من جهة اخرى، وقد عملت 
التي  والنِسب  القياسات  وفق  الكونكريت  مادة  انتاج 
حيتاجها الزبون، اضافة اىل انتاجها ملادة البلوك بمقاييس 

خمتلفة.
املواد املستخدمة يف االنتاج

احلصو،  )االسمنت،  مــادة  املعمل  »يستخدم  وتابع: 
افضل  استخدام  يتم  حيث  املضافة(  املواد  املاء،  الرمل، 
املواد والتي غالبها حملية عدا املواد املضافة التي تستورد 
من عدة رشكات اجنبية، منها )االمارات وتركيا ورشكة 
سويرسية لدهيا فرع يف اربيل يف العراق، ويقصد باملواد 
اخلبطة  سلوك  من  وتغري  تعّدل  لتي  املواد  هي  املضافة 
رسعة  يقلل  ما  ومنها  الكتلة،  وتقوية  الكونكريتية 
التصلب  ترسيع  عىل  تعمل  واخرى  للخبطة  التصلب 
لتخفيض  اضــافــات  وهــنــاك  الكونكريتية،  للخبطة 
احلرارة، واخرى لتقليل اثار الشمس والعوامل اجلوية، 
كام توجد مواد تستخدم ملنع اخرتاق املاء للكونكريت، 
وتستخدم كل مادة مضافة حسب حاجة الزبون للبناء، 
ويتم استخدام مادة االسمنت املقاوم لألمالح يف انتاج 
الكونكريت املستخدم لألرضيات او االماكن التي تكثر 
االسمنت  مادة  تستخدم  بينام  والرطوبة،  االمالح  فيها 
يف  استخدامه  يتم  الذي  الكونكريت  انتاج  يف  العادي 

االماكن التي ليس فيها امالح او رطوبة.
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حقليا  خمتربا  يمتلك  اخلباطة  معمل  ان  اىل  سعيد  ونوه 
تابعا لرشكة خريات السبطني ومعرتفا به من قبل اجلهات 
الرقابية، حيث يعمل عىل فحص املواد االولية املستوردة 

قبل دخوهلا يف عملية االنتاج.
مواصفات عالية وخدمات جمانية

واوضح سعيد: »ان هناك اربعة معامل انتاجية يف اخلباطة 
وواحد  الكونكريت،  مــادة  تنتج  منها  ثالثة  املركزية، 
القياسات،  بمختلف  البلوك   مــادة  إلنتاج  خصصت 
وتصل انتاجية معامل الكونكريت الثالثة حوايل )400(

احدث  من  ــدا  واح املعمل  يعد  حيث  الساعة،  يف  م3 
املعامل الكونكريتية ملا يمتلكه من اجهزة ومعدات ذات 
ادق  وتنتج  احلديثة،  املعامل  باقي  متطورة تضاهي  جودة 

املنتجة  بالكميات  كاملة  معلومات  وتعطي  املواصفات 
تقرير مفصل  العمل هبا  من خالل  تم  التي  واملوصفات 
متتلك  كام  املنتج.،  ودقة  سالمة  من  للتأكد  للزبون  يسلم 
وكل  خمتلفة،  احجام  ذات  ــامت(  )ب مضخات  اخلباطة 
احلاجة  حسب  ومواصفاهتا  الذراع  طول  يكون  مضخة 
واملكان املستخدم فيها، فعند طلب جتهيز كونكريت جلهة 
او شخص معني تقوم ادارة املعمل بنقل املواد وسيارات 
املعمل  يوفر  كام  باملضخات،  مصحوبة  )خباطة(  اخلبط 
جماين،  بشكل  املنتجة  املواد  وصقل  بفرش  يقومون  عامال 
وهذه اخلدمة متوفرة فقط للزبائن الذين جيهزون بكميات 
مع  تتواجد  )تنكر(،  ارو  مياه  سيارة  توفري  كذلك  كبرية، 
الناقالت املتوجهة اىل اجلهة املعنية، وهي معبأة من حمطة 
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التحلية املوجودة ضمن اخلباطة ليكون الكونكريت بأفضل 
جودة ويقلل من كمية االمالح، كام تتوفر يف اخلباطة كوادر 
متخصصة )جلنة( تعمل عىل استكشاف مكان الزبون قبل 
وقت  وحتديد  الوصول،  طريق  احتساب  بغية  املواد،  نقل 
املضخات  ومعرفة  الناس،  مضايقة  عدم  اجل  من  العمل 

التي جيب توفريها عند صب الكونكريت.
خدمات مغرية... وانتاجية متفاوتة

السياسية واالجتامعية ومدى  الظروف   ويف االجابة حول 
معاناة  »هناك  سعيد:  اجاب  املعمل  انتاجية  عىل  تأثريها 
تواجه الكوادر العاملة واالدارة عند املبارشة بعملية الصب 
او  الضيقة  االماكن  يف  العمل  جتنب  ومنها  املواد،  انتاج  او 

العامة والتي يمكن ان تسبب مضايقات للناس او مشاكل 
ان الرتفاع  كام  الزراعية،  املناطق  احلال يف  كام هو  قانونية، 
سعر الدوالر االثر الكبري من حيث االنتاجية، لكون اغلب 
الزبائن اخذوا جانب احليطة والتأجيل بسبب غالء االسعار 
مما قلل نسبة االنتاج اخلاص باملعمل رغم اخلدمات املجانية 
االسعار  يف  تتنافس  بدأت  املعامل  بعض  ان  كام  املغرية، 
رغم اختالف جودة االنتاج، وقد شجع هذا التنافس عدم 
معرفة الزبون باملواد االفضل، اضافة اىل اعتامد االغلب عىل 
االسعار الرخيصة، رغم معرفة الكثري منهم ان هذا املعمل 
هو نفسه الذي تعتمده العتبة احلسينية املقدسة يف مشاريعها 

اخلدمية واالستثامرية«.



حال االنتهاء منه سيقدم خدماته بالمجان للفقراء...

تواصل الكوادر الفنية والهندس���ية في ش���ركة )الس���ابك( للمقاوالت وبإش���راف قس���م المش���اريع 

االس���تراتيجية أعمالها إلنجاز مشروع مستشفى االمام الحسين )عليه السالم( لألمراض السرطانية 

بمنطق���ة المعملجي في كربالء المقدس���ة والذي يقام على مس���احة كلي���ة مقدارها )12( دونما 

وبمبان متعددة االستخدامات.  

الشيخ الكربالئي يتفقد سير العمل في المستشفى 
النوعي االول لمعالجة االورام السرطانية
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وقال د. ستار الساعدي، رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي 
يف العتبة احلسينية املقدسة، »اجرى سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة جولة ميدانية 
ملتابعة مراحل االعامل يف مرشوع مستشفى اإلمام احلسني )عليه 
السالم( ملعاجلة األورام الرسطانية، منوها انه املستشفى االول 
من نوعه يف العراق، ويكاد ينافس ذلك عىل الرشق االوسط، 
بالعالج  خاصة  اجهزة  عىل  احتواؤه  منها  عديدة  ألسباب 

االشعاعي والتشخيص االشعاعي، والتحضري للمواد املشعة، 
املستوى،  عالية  وفندقية  توفري خدمات عالجية  اىل  باإلضافة 
امهية  عن  منوها  واالطباء،  للمرىض  سكن  بنايات  توفري  مع 
املرشوع بأنه سيخفف عن كاهل املواطن العراقي جتشم عناء 

السفر طلبا للعالج«.
واوضح الساعدي: »أن العالج يف املستشفى مقسم اىل ثالثة 
انواع، أوهلا العالج الكيميائي، والعالج االشعاعي، والعالج 
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الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  رئيس  الساعدي،  ستار  د.  وقال 
املهدي  الشيخ عبد  املقدسة، »اجرى سامحة  العتبة احلسينية  يف 
الكربالئي املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة جولة ميدانية 
ملتابعة مراحل االعامل يف مرشوع مستشفى اإلمام احلسني )عليه 
السالم( ملعاجلة األورام الرسطانية، منوها انه املستشفى االول 
من نوعه يف العراق، ويكاد ينافس ذلك عىل الرشق االوسط، 
بالعالج  خاصة  اجهزة  عىل  احتواؤه  منها  عديدة  ألسباب 
االشعاعي والتشخيص االشعاعي، والتحضري للمواد املشعة، 
باإلضافة اىل توفري خدمات عالجية وفندقية عالية املستوى، مع 
توفري بنايات سكن للمرىض واالطباء، منوها عن امهية املرشوع 
بأنه سيخفف عن كاهل املواطن العراقي جتشم عناء السفر طلبا 

للعالج«.
ثالثة  اىل  مقسم  املستشفى  يف  العالج  »أن  الساعدي:  واوضح 

الكيميائي، والعالج االشعاعي، والعالج  العالج  أوهلا  انواع، 
املستشفى  يف  سيكون  التشخيصية  الناحية  من  أما  اجلراحي، 
التي  ــادة  امل عىل  سيعتمد  ــذي  ال ســكــان((،  ))الــبــت  بطريقة 
استحصال  تم  انه  مؤكدا  املستشفى،  ذات  يف  تصنيعها  سيتم 
املوافقات الالزمة باألمر من اجلهات املعنية، وبالنتيجة سيكون 
التشخيص والعالج يف املستشفى بعونه تعاىل«، واكد الساعدي 

أن »املستشفى سيقدم خدمات عالجية جمانية للفقراء«.
فيام أكد املهندس حممد ضياء رئيس قسم املشاريع االسرتاتيجية، 
يف العتبة احلسينية املقدسة:« ان املرشوع يقع عىل الطريق الرابط 
كلية  احلر عىل مساحة  املقدسة وقضاء  بني مركز مدينة كربالء 
ويتألف  )60.000(م2،  بنائية  بمساحة  دونام   )12( بـ  تقدر 
اربعة طوابق،  فيه متضمنا  الرئييس  املبنى  ابنية يكون  من مخسة 
وحيتوي عىل عدة اقسام منها قسم العالج باإلشعاع املوضعي 

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

22



والرنني  باألشعة  التشخيص  وقسم  الكيميائي  العالج  وقسم 
االنعاش وقسم  العمليات بصالتني وامللحقات وغرف  وقسم 
الطوارئ والصيدلية وخمترب، فيام سيكون الطابق الثاين والثالث 

عبارة عن غرف الرقود والتي هي بواقع 105 ارسة «.
املرحلة  من   %87 اىل  وصلت  احلالية  االنجاز  نسبة  ان  مؤكدا 

النهائية.
سكن  مبنى  من  تتألف  املستشفى  ابنية  باقي  ان  بالذكر  جدير 
للمرىض يتألف من مخسة طوابق وسكن للكادر الطبي بخمسة 
الكهرو  باملنظومات  اخلاص  املبنى  اىل  باإلضافة  ايضًا  طوابق 

ميكانيكية واخر لالستعالمات وغرف احلراسة وغريها.
بكل  اخلاص  املركزي  واملطبخ  املطعم  عىل  املبنى  حيتوي  كام 
تتألف  شقة   )42( بحدود  فيها  االخرى  والطوابق  املستشفى، 
خاصة  شقق   )6( وهناك  وصالة،  غرفتني  من  الواحدة  الشقة 

املبنى  اما   ،))vip نوع  من  شقق  وهي  املتقدم  الطبي  للكادر 
مخسة  من  يتألف  وايضًا  للمرىض  فسيخصص  الثاين  السكني 
اخلاص  الغسيل  مركز  عىل  حيتوي  االريض  الطابق  طوابق: 
بكل املستشفى سواء الكوادر الطبية او للمرىض خصوصًا وان 
لغرض  املستشفى  يف  ايام  عدة  البقاء  اىل  حيتاج  املرىض  بعض 
مبانيه  ضمن  سيحتوي  ــرشوع  ال ان  والــعــالج،  التشخيص 
الكهربائية  باملعدات  خاص  ماهو  منها  خدمية  مبان  عىل  ايضًا 
وهو  الثاين  واملبنى  واملولدات،  واملحوالت  البوردات  مثل 
بالنفايات،  اخلاصة  واملحرقة  امليكانيكية  باألعامل  خاص  مبنى 
ومبنى  التربيد  بأجهزة  خاصة  ــاورة  جم ساحة  اىل  باإلضافة 
املساحات  وجود  مراعاة  مع  واملــرىض،  املراجعني  الستقبال 
اخلرض والنافورات وكراج للسيارات وشوارع داخلية وشارع 

حول املستشفى للخدمات«.

املهند�س حممد �سياء
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 وح���دة آداب الزي���ارة  التابعة لش���عبة التبليغ 
ُّ
تع���د

الدين���ي النس���وي في قس���م الش���ؤون الدينية 

بالعتبة الحسينية المقدسة، واحدة من الوحدات 

المهمة والفعالة لما لها من أعمال ودور حيوي 

لمبلغاته���ا والفعالة في تقديم النصيحة  للزائرات 

اللوات���ي يقص���دن زي���ارة المول���ى ابي عب���د الله 

 ع���ن حثهن عل���ى لبس 
ً
)علي���ه الس���الم(، فض���ال

العباءة الزينبية وضبط الحجاب والتعريف بقدسية 

المكان.

ي 
سين

حل�
ء ا

طا
ع

ال

وحدة آداب الزيارة في العتبة الحسينية المقدسة..

تواصل نسوي مستمر مع الزائرات 
لتقديم النصيحة 
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عىل  )األحــرار(   جملة  حرصت  وأمهيته  املوضوع  هذا  وحول 
ان تسلط الضوء عىل عمل تلك الوحدة وما تقدمه من اعامل 
حتدثت  والتي  الوحدة  مسؤولة  جواد(  )بتول  املبلغة  والتقت 
قائلة: »تبلغ اعداد املبلغات يف الوحدة  )80(  مبلغة فضاًل عن 
املتطوعات اللوايت يبلغ عددهن )8( متطوعات، تم تقسيم هذا 
العدد عىل العوارض الرئيسية بواقع  )18( مبلغة ويف املجاميع 
الصحية  للمواقع  اماكن  مخسة  وعىل  مبلغة   )36( الصحية 
املنترشة يف املنطقة، وتتلخص أعامهلن بتقديم التوعية األخالقية 
احلجاب  حول  الكريامت  للزائرات  عامة  بصورة  والفقهية 

والوضوء«.

تقسم  فقد  الرشيف  للصحن  بالنسبة  »اما  بالقول:  وتابعت   
العدد بواقع )12( مبلغة، )6( للوجبة الصباحية و )6( للوجبة 
مبلغة   لكل  تعريفيا  يكون  خاص  بوشاح  متوشحات  املسائية  
كون هناك  بعض الزائرات يعانني  من بعض املشاكل والضغوط 
النفسية ما جيعلهن يقمن بطرح تلك املشاكل بالتكلم واستقبال 
»املبلغات  ان  مضيفًة  الكريامت«،  للزائرات  والتوجيه  التوعية 
هكذا  مثل  عىل  والتعرف  التعامل  يف  وخربة  اسلوب  لدهين 
حاالت عند الزائرات اللوايت ليس من جنسية واحدة،  بل من 
الزائرات  ذلك  عىل  ومثال  خمتلفة  ومذاهب  واديان  جنسيات 

املسيحيات«.



ما تم ذكره للوحدة مرشوع جديد اخر وهو نرش )8(  اىل  واشارت: »اضافة 
مبلغات يف  منطقتي صحن العقيلة واملسقفات يف منطقة بني احلرمني الرشيفني 
إلجراء املسابقات التي ينتج عنها توزيع عدد من اهلدايا العينية تعطى للربكة 
وهو ما يرس القلب حيث نشاهد هناك تفاعال كبريا هلذا املرشوع واما للحرم 
ومسائية  صباحية  وجبتني  عىل  مبلغة   )20( الـ  قرابة  فيه  تتواجد  فقد  املطهر 
موزعات عىل ابواب السلطانية وباب الكرامة وايضًا داخل احلرم املطهر حيث 
يتطلب  احلاالت  بعض  يف  وكذلك  الرشعية  املسائل  عن  جيبن  االخوات  ان 
بني  تصلح  ان  املبلغة   حتاول  حيث  االرسية  املشاكل  بعض  حلِّ  يف  تدخلهن 
وبشكل  حترص  الوحدة  وان  كام  العقائدية،  او  االخالقية  الناحية  من  العائلة 
الذات، ذلك ألن  لتطوير  تنموية  اكثر من دورة  املبلغات يف  ادخال  دائم عىل 

متكنها  من  وتزيد  الصرب  وتعطيها  املبلغة  قابلية  من  تطور  الــدورات  هذه 
للزائرة  دليال  او  رواية  او  قصة  تعطي  وكيف  الزائرات  مع  احلوار  يف 

وااللتزام  وخصوصيته  املكان  وقدسية  امهية  عن  التوضيح  بغية 
وامور  والدعاء  احلوائج  وطلب  الزيارة  وآداب  باحلجاب 

اخرى«.
احــدى  امتنعت  حــال  يف  هلــا  ســؤالــنــا  وعــن   

او االلتزام  بالنصيحة  الزائرات عن االخذ 
للمبلغات  قائلة  أجابت  باحلجاب؟ 

مع  بالتعامل  الكافية  »اخلــربة 



الزائرات  امتنعت احدى االخوات  مثل هكذا حاالت فمثاًل ان 
عباءة   السالم(  )عليه  احلسني  االمام  من  هدية  بإعطائها  فسنقوم 
املطهر  املكان  خصوصية  مع  تتناسب  كهدية  صالة(  )جادر  او 

لرتتدهيا وتدخل للحرم الرشيف«.
احلسينية  الروضة  اذاعة  مع  للوحدة  اخرى  أنشطة  عن   منوهًة 
املقدسة وقناة كربالء الفضائية ومعهد االرسة املسلمة فضاًل عن 
نشاطها عىل مواقع التواصل االجتامعي والتواصل مع الزائرات«.

اشرتكن  اخرى  اعامال  الوحدة  ومبلغات  ملنتسبات  »ان  مضيفة: 
هبا مع مركز احلوراء زينب )عليها السالم( الذي كان دائاًم سباقًا 
كورونا،  جائحة  خالل  العراقيات  للمواطنات  اخلدمة  بتقديم 

الكاممات  تصنيع  مشغل  يف  االشرتاك  هو  اخلدمات  هذه  وابرز 
الوباء  ورضورة  التوعية للزائرات بخطورة  فضاًل عن مبادرات 

ارتداء الكاممة«.
وجتدر االشارة اىل  ان للوحدة استنفارا للجهود خالل الزيارات 
احلائر  قاعات  يف  املبلغات  انتشار  خالل  من  وذلــك  املليونية 
فضاًل  للزائرات  واالستفتاءات  االسئلة  عن  واالجابة  احلسيني 
التوجيهات عند صلوات اجلامعة واجلمعة من خالل  عن تقديم 
تنظيم وتقديم االحكام، وهذا العمل يتم فضاًل عن كوادر الوحدة 
فيتم استقبال عدد من املتطوعات املبلغات من كربالء وحمافظات 

اخرى تدربن مسبقًا وخضعن لدراسات فقهية وعقائدية«.
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الحرار: ح�سني النعمة

أطروحة دكتوراه في مصر تحصد تقدير 
)امتياز(

السياحة في كربالء واجهة للسياحة العالمية...

ش���هدت جامع���ة المنصورة ف���ي جمهورية مصر العربية مناقش���ة اطروحة دكتوراه توس���مت 

ال لدى المرشد السياحي واثرها في التسويق السياحي 
ّ

بعنوان: )تنمية مهارات التواصل الفع

-( للباحث د. مهدي جار الله الس���عدي، وح���ازت على تقدير امتياز... 
ً
– مدين���ة كربالء انموذجا

ورغ���م بع���ض المضايقات التي احاطت بالباحث اكاديميا إال ان���ه بحكم إدراكه العلمي وإيمانه 

بمش���روع اطروحته فقد استطاع اقناع لجنة المناقش���ة ومن حضرها باألبعاد السياحية الرامية 

لها اطروحته، والتي تش���ير الى تنظيم االرش���اد الس���ياحي وتوجيهه االمثل للتعريف بالمعالم 

السياحية والمشاهد الدينية واالرث والتراث الكربالئي لكل من يفد لزيارة كربالء.    
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معه  واجرت  السعدي  الدكتور  الباحث  التقت  )االحــرار( 
حوارا موسعا عن اطروحته وما تناول فيها اضافة اىل ما القاه 

من صعاب، فقال:
ملاذا كربالء؟

مشحونة  اجواء  وسط  كربالء  موضوع  طرح  كان  برصاحة 
احسسنا  لكن  واضحة،  تكن  مل  وان  حتى  ما،  نوعًا  طائفيًا 
ارصرت  انني  اال  العنوان،  الستبدال  بالسعي  مرات  ولعدة 
جلنة  استفسارات  وكانت  كربالء،  مدينة  عن  اكتب  ان  عىل 
بطرائق  جاهدا  فحاولت  كربالء؟،  ملاذا  عن  كثرية  املناقشة 
كربالء،  اسم  يبقى  ان  البحث  يف  علمية  وبذرائع  عديدة 
وبالفعل نجحت هبذا، فهي مدينتي وحمل افتخاري بأن تكون 
الدراسة  هذه  الوقت  نفس  ويف  عنها،  الدكتوراه  اطروحة 
التابع  البرشية  املــوارد  تطوير  قسم  يف  عميل  بحكم  اخرتهتا 

ان  حاولت  حيث  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
اوظف جانب تنمية املهارات للمرشد السياحي، كام عملت 
عىل حتويل هذه اخلربات والدراسة النظرية اىل ان تكون شيئا 
والعاملني  اخلصوص  وجه  عىل  الكربالئي  املجتمع  به  انفع 

بالقطاع السياحي والعراق بشكل عام..
فصول االطروحة

وخامتة  مقدمة  مع  فصول  اربعة  فيها  تناولت  الدراسة  طبعًا 
تنظريية،  منها  والثاين  االول  الفصل  وكــان  وتوصيات، 
اىل  فيها  تطرقنا  ميدانية  فصوال  والرابع  الثالث  والفصل 
مقابالت واتصاالت مبارشة مع العاملني يف القطاع السياحي 
املتعلقة  االستبيان  لنتائج  استبيان وحتليل  اىل عمل  باإلضافة 
الدراسات  فيها  تناولنا  بالدراسة.. وبالنسبة للفصول االوىل 
تأيت  ذلك  ضوء  وعىل  السياحي  ــاد  االرش بمجال  السابقة 
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االستنتاجات والتوصيات.. وهلل احلمد بدأت يف عام 2018 
الصعبة  الظروف  وقتها  يف  وحتدينا   2020 عام  يف  وانتهيت 
اجلميع  عىل  صعبة  ظــروف  وهي  كورونا  جائحة  ظــروف 
اىل  حيتاج  الباحث  ان  معروف  هو  كام  الباحث،  وخصوصًا 
اعامل ميدانية واىل ان يتحقق من مصادره، وهلل احلمد استطعنا 
ان نتوفق بفضل اهلل سبحانه وتعاىل ألداء البحث بشكل كامل 
وعىل ضوئه متت املناقشة يف 2020/11/14 وحصلُت عىل 
بني  وتبادهلا  اجلامعة  نفقة  عىل  الرسالة  وطباعة  بنرش  توصية 
)امتياز(  تقدير  اجلامعة وكان  نفقة  اجلامعات االجنبية وعىل 

هو الذي حازت عليه االطروحة..
التحضري لألطروحة

والتي  املنصورة  جامعة  يف  وبحثية  حتضريية  الدراسة  كانت 

ادركت  احلمد  وهلل  املرصية  اجلامعات  عىل  جامعة  ثاين  تعد 
التخصص  هلذا  اختياري  لسبب  بالنسبة  اما  فيها،  اهلدف 
وايضًا  عام  بشكل  السياحي  بالقطاع  اهتاممي  لشدة  فذلك 
ومتعددة  السياحية  باملعامل  زاخرة  مدينة  كربالء  مدينة  ألن 
االثرية  والسياحة  الدينية  السياحة  السيام  السياحية  االنامط 
والسياحة التارخيية والرتفيهية وخصوصًا ان العتبتني احلسينية 
والعباسية املقدستني سامهتا بشكل كبري يف تطوير هذا القطاع 
وبالتايل كان اختيار هذا املوضوع مبنيا عىل احلركة السياحية 
املوجودة بالعراق بشكل عام وعىل وجه اخلصوص يف كربالء 

املقدسة..
الوعي املجتمعي  السعدي يف حديثه اىل أمهية زيادة  وتطرق 
القوة  نقاط  عىل  الضوء  وتسليط  السياحي  املجال  بتطوير 
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مهاراتِه  تنمية  عىل  قــادرا  كان  اذا  فيام  السياحي  املرشد  يف 
االرشاد  مصلحة  يف  تصب  كلها  وبالتايل  ال؟  أم  االرشادية 

السياحي..
رفد وتنمية مهارات املرشد السياحي

احلسينية  العتبة  دور  عىل  الضوء  تسليط  اىل  السعدي  سعى 
مبحث  اخر  يف  البرشية  ــوارد  امل تطوير  وبالذات  املقدسة 
بشكل  فيه  وتناولت  الثالث  الفصل  يف  امليدانية  للمباحث 
املرشد  مهارات  وتنمية  رفد  يف  التطوير  قسم  اعامل  مبارش 
السياحي والعتبة احلسينية بشكل عام من خالل رعاية وتبني 
املشاريع واالنشطة السياحية يف كربالء والعراق بشكل عام.. 
اسعى يف  بقوله: كنت  التي حققها  أهم االهداف  اىل  واشار 
االكاديمية  املحافل  عاليًا يف  اسم كربالء  لرفع  الدراسة  هذه 

االرشاد  ومهنة  االثرية  واملناطق  كربالء  مدينة  ان  وتبيان 
واعجاب  استحسان  نالت  ــد  وق هــامــة،  فيها  السياحي 
االكاديميني والباحثني خصوصًا يوم املناقشة بحيث مل يكونوا 
باهنا  االوضاع  العراق ويف هذه  مدينة كربالء يف  ان  يتوقعوا 
زاخرة باملواقع السياحية وخدمة املواقع السياحية وخصوصًا 

جمال السياحة الدينية..
التي قدمت  املقدسة،  العتبة احلسينية  السعدي، بدور  وأشاد 
شهادة  عىل  حصوله  حتى  البحث  خالل  الكثري  الــيء  له 
الدينية  املرجعية  ملمثل  وامتنانه  شكره  قدم  كام  الدكتوراه، 
العليا، واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
اياه يف  املعنوي ومساندته  دعمه  الكربالئي عىل  املهدي  عبد 

مشواره العلمي.
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سؤاٌل يتجنب اغلب املراقبني االقتصاديني وحتى السياسيني ومربجمي 
ولو  او وضع خارطة طريق   عنه  االجابة  العراق  العامة يف  املوازنات 
بدائية حول مسالة نضوب النفط ـ ال سمح اهلل ـ يف العراق ما يعني انه 
االجيال  جيعل  ما  العامة  املوازنة  يغذي  ريعي  مورد  هنالك  يكون  لن 
اجليل  يكون  حرج  يف  القادمة  الثامنية  العقود  ظرف  يف  أي  الالحقة 
احلايل مسؤوال عنه بسبب ان  الكثري من السياسيني العراقيني واملراقبني 
االقتصاديني خيتزُلون واقع حال الشأن العراقي وتصوراته االقتصادية 
بلحظته الراهنة وبرؤية مبترسة ال خترج عن إطارين حمددين ؛ اإلطار 
إحصائية  آخر  بحسب   ( والغاز  للنفط  اهلائل  االحتياطي  هو  االول 

الغاز  واحتياطي  برميل  ملياَر   150 بـ  يقدر  النفطي  العراق  احتياطي 
يصل اىل 280 ترليوَن قدم3( يضاف اليه السعة التصديرية للنفط اخلام 
عرب املنافذ املرتبطة أساسا بمزاج بورصة اسعار النفط يف السوق العاملية  
ان  هو  الثاين  واإلطار  الدوليني،  والطلب  العرض  بمناسيب  املرتبطة 
وترسخت  العراقية  األجيال  توارثتها  ثيمة  وهي  »نفطي«  بلد  العراق 
كبدهيية ال تقبل أي نقض يف اخليال اجلمعي/املجتمعي العراقي وهذا 
يعطي  ما  النفطي  الريع  واردات  من  متأتية  كبرية  ميزانية  وجود  يعني 
سمة معيارية شبه ثابتة للدخل القومي العراقي، فيكون النفط معيارا 

تقييام ثابتا جلميع الفعاليات السياسية واالقتصادية وغريها، وقد 

 النفط في العراق؟ 
َ
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مجيع مرتكزات الدولة العراقية وركائزها احلكومية واملجتمعية يف مجيع 
مراحلها التأسيسية عىل أساس هذين اإلطارين آنفي الذكر بالترشنق 
داخل اإلطار الريعي املزمن الذي ال انفصام وشيكا عنه، فيكون عىل 
هذا األساس برميل النفط هو الالعب األساس يف مقدرات العراق 
مادام  اجليوسرتاتيجية  وحيويته  واالستثامرية  واالقتصادية  السياسية 
)95%( من واردات العراق تتأتى من النفط وليس من غريه فيرتتب 
الريعي يكون معرضا لالهنيار  العراقي  املنوال ان االقتصاد  عىل هذا 
السوقية  قيمته  او تذبذب معياري يف  الربميل  أية »هزة« يف سعر  من 
بالسياسة  العراقي مكبل  ان االقتصاد  العاملية وان كانت بسيطة، أي 
االقتصادية  بالسياسات  حمكومة  بدورها  وهي  أوبك  تضعها  التي 
العمالقة املسيطرة عىل  بالكارتالت  واملالية للدول الكربى ومرتبطة 
هو  وهذا  واستهالكا،  وتصديرا  وتسويقا  انتاجا  العاملية  األســواق 
واقع حال االقتصاد العراقي منذ ان تأسست الدولة العراقية احلديثة 
االقتصادي  للشأن  يتصدى  من  عىل  لذا  املنظور،  للمدى  وسيبقى 
الدول  غرار  عىل  نفطي  سيادي  صندوق  بتأسيس  يرشع  ان  العراقي 
التي قامت  هبذا الفعل  فمن اخلطأ االسرتاتيجي بقاء االمر عىل هذا 
فيه، ودخوله  النفط  واكتشاف  احلديث  العراق  تأسيس  فمنذ  املنوال 
مركزا  فيه  العراق  حيتل  الذي  للنفط  واملصدرة  املنتجة  الدول  نادي 
اكثر من طفرة نفطية كربى  العاملي، اىل ان شهد  متقدما يف احتياطيه 
نتائج اقتصادية  القرن املايض حقق منها  كالتي حدثت يف سبعينيات 
ضخمة، ورغم كل ما تقدم فقد خلت االدبيات االقتصادية العراقية 
ان  واجراء، رغم  كفكرة  نفطي  تأسيس صندوق سيادي  مفهوم  من 
من اجيابيات هذا الصندوق هي استثامر الفوائض املالية لتحقيق عوائد 
التآكل، وبالتايل  الزمن من  النقود عرب  قيمة  مالية مرتفعة حتافظ عىل 

السيادية  الصناديق  وتعّرف  الدول،  هلذه  التنمية  لتمويل  مؤهلة  تعّد 
الدول  لبعض  العالية  املداخيل  أو  األموال  فوائض  عن  عبارة  باهنا 
وهي االحتياطات املالية يف البنوك املركزية والتي تستثمرها يف الدول 
نامية كدول اخلليج والصني والربازيل واهلند  أن دوال  بمعنى  الغنية 
لألجيال  تستثمرها  كبرية  مالية  واحتياطات  فوائض  متتلك  والتي 
الزمن  من  طويلة  بعقود  العراق  سبقت  وغريها  الدول  وهذه  املقبلة 
واشواط كثرية من العمل اجلاد، ناهيك عن النروج التي سبقت العامل 
املضامر،  هذا  يف  تارخيية  نتائج  وحققت  الصندوق  هذا  بتأسيس  كله 
مربجمي  عن  االسرتاتيجي  االقتصادي  املفهوم  هذا  غاب  ولألسف 
سياساته  ومهنديس  العامة  موازناته  وواضعي  العراقي  االقتصاد 
النفطية، يف حني ارسعت الكثري من الدول اىل تأسيس هذه الصناديق 

التي وقعت عىل عاتقها عدة مهام اقتصادية حيوية منها:
ثبات  وعدم  النفط  اسعار  تذبذبات  امتصاص  يف  سامهت  اهنا   /1
مستويات العرض والطلب بني الدول املنتجة واملستهلكة له ما يؤدي 

اىل ختلخل اسعاره.
2/ سامهت يف تقليل نسب العجز الذي يطرأ عىل املوازنات يف حالة 

عدم كفاية املوارد املغذية هلا.
كوهنا  الــدول  هذه  ملواطني  املعايش  املستوى  رفع  يف  سامهت   /3

شكلت دعام ماليا اضافيا للموازنات.
النفط،  نضوب  حالة  يف  الالحقة  لألجيال  ضامن  خري  كانت   /4
له  ُتعد  ان  جيب  افرتاضيا  عمرا  نفطي  احتياطي  لكل  ان  واملعروف 
العدة وهي ربام تكون نوعا من الضامن هلذه الدول وألجياهلا القادمة 
العمل وضخ  ناجحة يف اخلارج وتوفري فرص  عرب توفري استثامرات 

السيولة يف السوق املحلية. 
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علم كربالئي وسفر حسيني خالد

الشيخ محمد علي سيبويه )قدس سره(

اأحــد اأولئك الأفــذاذ النوابغ، الذيــن نفخر بهم على 
مرِّ الزمــان، ق�سـى حياته يف خدمــة الدين واملذهب، 
وبلــغ يف العلم والف�سل كلَّ مبلغ، قام بوظائف ال�سـرع 
ال�سـريــف مــن التدري�ــس والإمامة والأمــر باملعروف 
والنهــي عن املنكر، وكان للطــالب تهاُفت عليه وِزحام 
حوله لـُح�سن تقريره و�سعة اّطالعه، ومل يزل يزداد 
�سهرة حتى �سارت لــه زعامة روحّية ورئا�سة دينّية، 
واأ�سبــح مــن كبــار علمــاء كربــالء، كما وكانــت له يد 
طــوىل يف الوعظ واخلطابة والإر�ساد، لطيف الكالم 
َح�ســن البيــان ذا اأ�سلــوب اأّخــاذ ومنطق بديــع، وكان 
مــن املخل�ســني لآل البيــت )عليهم ال�ســالم( والباكني 
مل�سابهــم، اأقبلــت عليــه اجلمــوع واأحّبتــه النفو�ــس، 
واأجمــع عليــه النا�ــس اإعجابًا بغــزارة علمه وحالوة 
بيانه، اإنه ال�سيخ حممد علي �سيبويه احلائري، الذي 

وقفنا عند �سريته ون�ساله لتعريف الأجيال به:

من كربالء.. والدة قمر شيعي
اليزدي  هو الشيخ حممد عيل بن عباس بن رضا بن أمحد 
احلائري، والشهري بـ )سيبويه(، املولود يف كربالء املقّدسة 
سنة )1313هـ( ونشأ فيها نشأًة دينّية يف بيت علم وأدب 
املوىل  الكبري  الفقيه  والده  ظل  يف  ترعرع  فقد  وفضيلة، 

الشيخ عباس سيبويه.
هاجرت  جليلة  دينّية  علمّية  أرسة  سيبويه(  )آل  وأرسة 
من مدينة يزد اإليرانّية واستوطنت مدينة كربالء املقّدسة 

األرس  من  وأصبحت  اهلجري،  عشـر  الثالث  القرن  يف 
أغلب  قطن  وقد  الصدارة،  وهلا  فيها  املعروفة  العلمّية 
أعالم هذه األرسة يف حمّلة )باب بغداد(، واشتهروا بالعلم 
وبرز  الشديد،  والنسك  والتقوى  والصالح  والفضيلة 
عباس  الشيخ  األرسة  )كبري  أمثال  وخطباء،  علامء  منهم 
وهو  له(  املرتجم  )عم  عيل  الشيخ  باألخفش،   امللقب 
الذي اشتهر بلقب )سيبويه( لعلمه وأدبه، والشيخ حممد 

عيل سيبويه )املرتَجم له( وآخرون.

الأحرار/ خا�س
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العلمي  حتصيله  عليه(  اهلل  )رضــوان  سيبويه  الشيخ  وبدأ 
والدته،  عند  القرآن  تعّلم  فقد  عمره،  من  السابعة  ِسّن  يف 
حممد  والسيد  اهلندي  اخلالق  عبد  الشيخ  عند  والكتابة 
اليزدي، وقرأ بعض العلوم األولّية عند أخيه األكرب الشيخ 

عيل أكرب سيبويه.
واألصول  الفقه  يف  دروســه  أخذ  حتى  الرشد  بلغ  أن  وما 
سني  املدرِّ كبار  ومن  وأخيه،  والده  من  واآلداب  واحلكمة 
يف حوزة كربالء وعلامئِها، وعىل رأسهم آية اهلل السيد مريزا 
هادي اخلراساين املتوىف سنة )1368هـ(- وكان املرتَجم من 
حياته،  أواخر  إىل  درسه  بحضور  التزم  وقد  تالمذته،  أبرز 
وحضـر  كام  وتقواه-،  لورعه  وحيرتمه  حيّبه  السيد  وكــان 
درس السيد حممد إبراهيم القزويني املتوىف سنة )1360هـ(، 
والسيد حسن آقا مري القزويني املتوىف سنة )1380هـ(، وقد 
حصل عىل شهادات اجتهاد ودراية منهم، وصار من أعالم 

كربالء وعلامئِها.
صفاته وخصاله

يف  حياته  وقضـى  وتــقــواه،  بورعه  سيبويه  الشيخ  ُعــرف 
كثري  والرمحة،  املوّدة  شديد  وكان  واملذهب،  الدين  خدمة 
الفقراء  الناس، ويساعد  البِـّر، سخّيًا كرياًم، يقضـي حوائج 
م ما يصل إليه من األموال عىل املحتاجني  واملساكني، وُيقسِّ
وُعرف  كام  هلم،  الشهرّية  وجيري  الدينّية  العلوم  وطاّلب 

باحرتامه للذرّية الطاهرة من السادة األرشاف شديد املوّدة 
هلم كثري التفّقد ألحواهلم.

السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  زيارة  عادته  من  وكان 
مرتني باليوم، وظّل عىل هذه العادة إىل السنني األخرية من 
عمره، إىل أن استفحل به املرض وأقعَدُه عىل الرسير ومنَعُه 

من اخلروج من البيت.  
بارعًا،  فقيهًا  فاضاًل،  عاملًا  كان  فقد  العلمية،  مكانته  أما 
س  ُيدرِّ وكان  مصنِّفًا،  باحثًا  فصيحًا،  واعظًا  قديرًا،  سًا  مدرِّ
يف مدرسة السيد املجاهد )التي كانت تقع يف سوق التّجار 
من  وكان  املجاهد(  حممد  السيد  مرقد  من  بالقرب  الكبري 
الكربايس:  صادق  حممد  الشيخ  ذكر  وقد  أساتذهتا،  أشهر 
يف  وكانت  واخلارج،  العالّية  السطوح  فيها  س  ُيدرِّ كان  أنه 
حيازته غرفة من غرفها لعقدين من الزمن تقريبًا، أي ما بني 

سنة )1370- 1390هـ(.   
يف  العائلة  مقربة  يف  أخرى  تدريسّية  حلقة  له  وكانت  كام 
املرحوم  أشــار  وإليها  العباس،  الفضل  أيب  املــوىل  صحن 
املتوىف سنة )1437هـ(  القزويني  السيد حممد رضا  الشاعر 
ق فيها عن حوزة  يف قصيدته )ذكرياٌت مْن كربالء( التي تطرَّ
كربالء وعن أعالم زمانه وأصدقائه وزمالئه، فيقول يف حمل 

الشاهد:

������ْت ن��������واٍد وب�����ج�����ن�����ِب ال������ع������ب������اِس ش������عَّ

ُت��������راث��������ًا ت�����س�����ت�����م�����دُّ  ق��������زوي��������ن  آُل 

����ُل وان��������������ربى ال�������ك�������اِظ�������ُم ال���������ُم����ب����جَّ

اهل�����ي�����ب�����ُة ط��� ل�����ل�����ص�����ادق  ف����ي����ه����ا   ك����������اَن 

وب������ا ال����ص����ال����ُح اخل����ط����ي����ُب ي��������ؤمُّ اجَل���م����

م������ع������اٍن س�����ي�����ب�����وي�����ه  يف  وت�������������������راءت 

ُذراه������������ا يف  ف������ط������اح������ٌل  �����س�����ت�����ه�����ا  أسَّ

م���غ���ن���اه���ا يف  ال�������رس�������وِل  ُت�������������راِث  ِم���������ْن 

ُخ�����ط�����ب�����اه�����ا إىل  وال���������������م�������رت�������ى 

ع�����ل�����امه�����ا يف  ال���������ن���������ف���������وِس  ���������������يَّ 

�����������َع ع������ن������َد ال��������ص��������الِة م�������ا أح�����اله�����ا

رس������������َم األول�����������ي�����������اُء ن����������َج ُه������داه������ا
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الطاّلب  من  كبرية  جمموعة  درســه  معهد  من  ختــّرج  وقــد 
زين،  الفضالء الذين أصبحوا فيام بعد علامء كبار وفقهاء مربَّ
وكان جاّدًا يف طلب املعايل، بذل يف سبيل عمله جهدًا شاّقًا 
مدينة  ُأفق  الالمعة يف  الفضل  ُدرر  طوياًل، حتى أصبح من 
واملقدرة  احلنكة  من  عظيم  جانب  وعىل  املقّدسة،  كربالء 

والثقافة.
عن  عبارة  فتوائّية  رسائل  منه  صدرت  أخرى  جهة  ومن 
السيد  للمرجع  الوثقى(  ــعــروة  )ال كتاب  عــىل  ــوايش  ح
رسالة  وعىل  )1337هـ(،  سنة  املتوىف  اليزدي   كاظم  حممد 
املتوىف  الربوجردي  حسني  آغا  للمرجع  املسائل(  )توضيح 
سنة )1380هـ(، وله فتاوى هاّمة فيها دالالت واضحة عىل 
العسف  ومظاهر  للدكتاتورّية  ومناهضته  رة  املتحرِّ نفسّيته 

واحلرمان.   
اخلطيب األملعي

للخطابة خدمة جليلة جعلته يف  الشيخ سيبويه  لقد أسدى 
موضع إكبار وتقدير وإجالل من ِقبل الناس، فكان، يرتقي 

املنرب ويعظ الناس ويدعوهم إىل التمّسك بأهداب الفضيلة 
اجلامهري  تربية  يف  هاّمًا  دورًا  لعب  وقد  الرذيلة،  سبل  ونبذ 
من  الرغم  عىل  املستقيم،  الــرصاط  إىل  وتوجيههم  املؤمنة 
وكان  استنكاف،  أي  دون  ومن  مقامه،  وعلّو  قدره  جاللة 
يقول: )املنرب للعلامء، والزم عىل العلامء ارتقاء املنرب، كام كان 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( واإلمام عيل )عليه السالم( 

يرتقيان املنرب(.
ُيلقي  كان  أنه  الشاهرودي:  الدين  نور  الشيخ  ذكر  وقد 
واضحة،  وعــبــارات  بكلامت  الدينّية  ودروســه  مواعظه 
وبلهجة علامئّية غليظة فيها الرتكيز عىل احلروف، وبصوت 
نفوس  يف  عميق  تأثري  ومواعظه  لنصائحه  وكانت  عــال، 
وإخالص  صدق  بكّل  ُيلقيها  كان  ألنه  ومريديه؛  مستمعيه 
ومن سويداء قلبه، ومل يكن يوارب أو جُيامل بل كان رصحيًا 

يف قوله شّفافًا يف ضمريه.
وذكر أيضًا: أنه كان إذا ارتقى املنرب مل يكن يكتفي باملواعظ 
واإلرشادات الدينّية وتوضيح املسائل الشـرعّية، بل كان ال 

المرحوم الشيخ محمد علي سيبويه يرتقي المنبر أيام عشرة محرم الحرام 

في بيت السيد عبد الحسين الموسوي
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بّد أن يذكر مصيبة اإلمام احلسني )عليه السالم(، فيبكي هو 
ُبكاًء عاليًا قبل أن ُيبكي سامعيه.

يف  دة  متعدِّ جمالس  سيبويه  الشيخ  واخلطيب  للعالمة  وكان 
البيوت ويف املسجد الذي كان ُيقيم صالة اجلامعة فيه )الواقع 
ُقبالة باب الرُبكة، املعروف اليوم بباب الفرات أو العلقمي(، 
م املسجد وصار ُجزءًا من الشارع املحيط بصحن  وعندما ُهدِّ
العباس )عليه السالم( أخذ ُيقيم صالة اجلامعة يف حرم أيب 
الفضل العباس )عليه السالم( أّما يف الرواق األمامي، وأما 
فصيّل  واختالف  الفرض  باختالف  الشـريف،  الصحن  يف 
والنساء،  الرجال  من  مجٌع  خلفه  وُيصيّل  والصيف،  الشتاء 
التعزية  وقراءة  الوعظ واإلرشاد  وبقي مستمّرًا عىل جمالس 

بعد الفراغ من الصالة.
مرتضـى  السّيد  احلسيني  واخلطيب  العالمة  سامحة  وذكر 
القسم  يف  اجلامعة  ُيقيم  كان  أنه  بركاته(:  )دامت  القزوينّي 
الشاميل الشـرقي من صحن العباس، مقابل باب العلقمّي، 
البليغة  العشاءين إللقاء مواعظه  بعد صالة  املنرب  يرتقي  ثّم 

النافعة.
ذكريات خلدها الزمن

السيد  سامحة  ذكر  فقد  البيوتات،  يف  ملجالسه  بالنسبة  أما 
من  العلامء  بيوت  ويف  منزله  يف  يقرأ  كان  أنه  القزويني: 

أصدقائه وزمالئه. 
أنه كان  خ كربالء السيد سلامن آل طعمة فقد ذكر:  أما مؤرِّ
يقرأ يف بيت املرحوم اخلطيب الشيخ هادي الكربالئي املتوىف 
أمحد  الشيخ  املرحوم  أخيه  ابن  بيت  ويف  )1412هـــ(،  سنة 
يف  الـُمنعقد  اخلّبازين  صنف  جملس  يف  يقرأ  وكان  سيبويه، 
بالقرب  يقع  كان  )الذي  الطباطبائي  نقي  عيل  السيد  جامع 

من سوق التّجار الكبري(.
أنه  ذكر:  فقد  احلائري  احلاّلق  عيل  حممد  احلاج  الوجيه  أّما 
كان يقرأ يف بيت والده احلاج حسني احلاّلق يف )عگد اجِلّية( 

يف شارع السدرة، يف أّيام عاشوراء والفاطمّية.
أنه  معارصيه:  أحد  لسان  عىل  املجلس  هذا  ذكريات  ومن 
وكان  والفضالء،  العلامء  وحيضـره  بالناس،  يزدحم  كان 
ُيلقي عىل سامعيه األحاديث املنقولة عن املعصومني )عليهم 
السالم( مع حتّفظ عىل ضبطها ودّقة يف قراءة ألفاظها، وكان 
مصائب  ذكر  عند  وخاصة  الشديد  بالبكاء  يضج  املجلس 
والفجائع  اآلالم  من  عليهم  جرى  وما  األطهار،  األئمة 
ينعقد جملس  أيدي أعدائهم وغاصبي حقوقهم، وكان  عىل 

املستمعني-  من  األفاضل  بعض  وبني  بينه  حافل  علمي 
فإن  واحلّق  بالدين،  للتفّقه  املتعارف-  املجلس  انتهاء  حال 
إليها  آثارًا خاّصة وذات جاذبية تكسب  خلطاباته ومواعظه 

كلَّ القلوب حتى ولو كانت عىل حساب الوقت. 
أنه يف سنّي حياته األخرية يف خدمة  أيضًا:  الذكريات  ومن 
ولكن  حضوره،  مواصلة  عىل  منه  وحرصًا  املجلس،  هذا 
الشديد واستيالء األمراض  السن وضعفه  تقّدمه يف  بسبب 
عليه، ولتعّذر الوصول إىل املجلس بوسيلة نقل- لقّلتها يف 
االستعانة  إىل  يلجأ  كان  فقد  األزّقة-  ولضيق  الوقت  ذلك 
 – احلالة  هذه  يف  هيئته  فكانت  إليه،  توصله  )داّبة(  بركوب 
من حيث مقامه العلمي الوالئي الشامخ، وأجواء عاشوراء 
احلزن واألسى- ُتوحي للرائي مشاعر التفّجع بتجّسد حي، 
والرزّية  الُكربى  الفاجعة  ُعظم  مدى  وجدانه  إىل  وتوِصل 

الُعظمى بأبلغ متثيل وأوضح جتسيد.  
آثار علمية تزخر با املكتبات السالمية

يف  مهّمة  وأسفارًا  قّيمة  آثارًا  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  ترك 
الوثقى(،  )العروة  عىل  حاشية  وهــي:  واألصــول،  الفقه 
)الوجيزة(،  عىل  حاشية  املسائل(،  )توضيح  عىل  حاشية 
رسالة  وهي  الرشاد-  سبيل  العباد،  ذخرية  الرشاد،  منهاج 

عملّية مطبوعة.
الرحيل املفجع

17/مُجـــادى  ــد  األح يــوم  مساء  املقّدسة  كربالء  يف  تــويف 
اآلخرة/1391هـ- بعد عمر قضاه بالعلم والعمل- وُشّيع 
الطبقات  كاّفة  حضـرته  مهيبًا  ضخاًم  تشييعًا  األثنني  يوم 
باألخص املراجع والعلامء يف كربالء املقّدسة ومن جاء من 
وأعلنت  والدكاكني،  املحاّلت  وُأغلقت  األرشف،  النجف 
احلوزة العلمّية يف كربالء احلداد واحلزن وعّطلت الدروس، 
احلسني  اإلمام  مرقد  إىل  ُشّيع  ثّم  املخّيم  مغتسل  يف  وُغّسل 
تلطم  املشيِّعني  من  املؤمنة  اجلامهري  وكانت  السالم(،  )عليه 
عىل الرؤوس وتبكي عىل فقده، وتوّجهوا باجلثامن الطاهر إىل 
مرقد أيب الفضل العباس )عليه السالم(، وبه ُدفن يف مقربة 
باب  من  الداخل  يمني  عىل  الرابعة  احلجرة  وهي  األرسة، 
الشـريف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  الزمان  صاحب  اإلمام 
)2003م/1424هـــــ(  سنة  العراق  طاغية  سقوط  وبعد 
حتّولت هذه احُلجرة إىل مقر لـ )قسم التوجيه الديني يف العتبة 
ورثاه  الفاحتة  جمالس  له  أقيمت  وقد  املقّدسة(،  العباسّية 

األدباء والشعراء.
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أملانيا  يف  اإلسالم  نمو  مراحل  الكربايس  املّحقق  وتناول 
التي  البلدان  وازدياد اجلمعيات واملراكز اإلسالمية بتعدد 
لألتراك  فجمعيات  وقومياهتم،  طوائفهم  أو  منها  جاؤوا 
لألفغان  ورابعة  للعراقيني  وثالثة  لإليرانيني  ــرى  وأخ
وخامسة لدول شامل أفريقيا، عىل أن لألتراك قصب السبق 

يف هذا املضامر.
وشهدت أملانيا بحسب الكربايس، »زيادة يف إقامة املساجد 
أصول  ومن  واملقيمني  الوافدين  املسلمني  أعداد  لزيادة 
أملانية، كام أنه وبحسب إحصاءات املعهد املركزي األملاين 
لإلرشيف اإلسالمي لسنة )2008م( فقد تم توثيق )184 

مزودة  هبا،  العمل  بورش  جديدة  مساجد  لبناء  مرشوعًا( 
بمآذن وقبب ناهيك عن )2600( موقع صالة داخل مبان 
سنة  تضم  تكن  مل  أملانيا  أنَّ  عىل  البالد،  امتداد  عىل  خمتلفة 

)1990م( سوى ثالثة مساجد شاخصة بمآذهنا«.
للزيادة  قابلة  »األرقــام  هذه  أن  الكربايس  املحقق  ويؤّكد 
األملانية، مع  والبلدات  املدن  الوافدين يف  املسلمني  لتمدد 
زيادة يف متدد اإلسالم يف الوسط اإلجتامعي األملاين، وهذه 
أملانيا حيث  الكثرة زادت من نشوء مراكز اإلسترشاق يف 
يوجد فيها اليوم أكثر من )26 مركزًا( يتابع الشأن العريب 

واإلسالمي يف أملانيا وخارجها«.

���ق الكربالئ���ي الش���يخ محم���د 
ّ

 أك���د المحق

صادق الكرباسي، على دور المسلمين في 

التعايش السلمي عبر أنشطتهم المختلفة 

في ألمانيا، وذلك في كتابه )اإلسالم في 

 عن دار )بيت العلم 
ً
ألمانيا( الذي صدر حديثا

للنابهين( في بيروت بواقع )87 صفحة(.

وأش���ار المؤلف إلى أن “ألمانيا تضم اليوم 

بي���ن ظهرانيه���ا أكث���ر م���ن خمس���ة ماليين 

مس���لم، أما بالنس���بة للمس���لمين الش���يعة 

ف���ي ألماني���ا ف���إن مراكزه���م وجمعياته���م 

 )
ً
اإلس���المية تش���كل حوال���ي )150 مرك���زا

من بين المراكز اإلس���المية المنتش���رة في 

األراضي األلمانية”.

الحرار: علي ال�ساهر

تعّرف على اإلسالم في ألمانيا 
عبر هذا الكتاب
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العلمي لتحقيق تراث  من اصدارات جممع اإلمام احلسني 
)عليه  احلسني  )اإلمام  كتاب  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
القزويني  عيل  فضل  الشيخ  للمؤلف  واصحابه(  السالم( 
احلسيني  امحد  السيد  حققه  الــذي  ـــ  1367ه سنة  املتوىف 

االشكوري.
احلسني  اإلمام  عزم  منذ  فيه:  االول  اجلزء  املؤلف  وجعل 
مّر  التي  واملناطق  العراق  إىل  اخلروج  عىل  السالم(  )عليه 
هبا يف طريقه من مكة إىل كربالء وخطبه، وما جرى يف يوم 

عاشوراء والوقائع املتأخرة عن مقتله )عليه السالم(.
فيام خصَص اجلزء الثاين لألنصار )رضوان اهلل عليهم( من 

أهل بيته وبقية االصحاب. 
األنصار  ونساء  بيته  اهل  من  للنساء  الثالث  اجلزء  وكان 
فهارس  الرابع  اجلــزء  الطف،  واقعة  يف  حرضن  اللوايت 

الكتاب كاماًل.

اإلمام الحسين )عليه 

السالم( واصحابه

من مؤلفات 
العتبة المقدسة

جملة شهرية تعنى بثقافة العائلة املسلمة كانت تتضمن عدة 
ابواب منها التحقيقات يف جماالت ختص العائلة والتقارير 
املرأة  هيم  ما  وكل  النسوية  النشاطات  مادهتا  تكون  التي 
املسلمة، اضافة اىل املقاالت واللقاءات مع ذكر صفحات 
االسالمي،  التاريخ  يف  خالدات  لنساء  مرشقة  تارخيية 
وابواب متنوعة اخرى هتتم بالطفولة والشباب واملبدعني 

وتنمية املوارد البرشية.
وصدر أول عدد منها يف )36( صفحة فيام بدت صفحاهتا 
برشائح  هيتم  بخطاب  الالحقة  االعـــداد  يف  بالتزايد 
كانت  كام  املسلمة،  العائلة  وامهها  بينها  ومن  املجتمع 
املجلة تعد وجها آخر ملجلة متواضعة كانت تصدر باسم 
ولرضورة  املقدسة  احلسينية  العتبة  اعالم  عن  )الزينبة( 
رفع املستوى الثقايف واالسالمي للعائلة العراقية وحتديدا 
ارضية خصبة إلنامء  بإجياد  اجتهدت ارسة حتريرها  املرأة 
وتربويا  ثقافيا  العراقي  املجتمع  يف  االسايس  املكون  هذا 

واسالميا.
وجتدر االشارة  اىل ان املجلة كانت تصدر عن شعبة النرش 
يف قسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة وكان اخر ما صدر 

عنها، هو العدد )88(.

العائلة المسلمة
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�سعر: �سامر �سعيد
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ُح�سنٌي 
ح�سنٌي 
ح�سنٌي 
ُح�َسنْي

... جتلَّ
َر�آَك َعنْي فكّلي لمِ

ُذبْحنا
ومل ن�ساألمِ �لدهَر يومًا

متى ولاذ� وكيف و�أيْن؟
 .. جتلَّ

فاأنَت بكلمِّ �لع�سورمِ
فٌم �سادٌح وجبنٌي جلنْي!

فيا من تهيُم به ُمَهٌج
متّنيُت لو �أّن يل مهجَتنْي!

ف�سيٌح..
ويخذلني يف مقايل

�إذ� قلُت: ما قد تال �لنقطَتنْي
�أحّبَك 

فاحلبُّ �أ�سمى �لعاين
َقنْي وما كان حكرً� على عا�سمِ

�إذ� ما دعاين �إليك �حلننُي
همِ ُمهرَتنْي �أ�سابُق يف �سوحمِ

تركُت ور�ئَي.. ما قد تركُت
لأخت�سَر �لدرَب يف خطوَتنْي

بُّ لنا قهوُة �حلزنمِ حني ُت�سَ
تغ�صُّ �لفناجنُي بالر�سَفَتنْيْ

جنرُّ �لظنوَن...
 ولي�ص لنا من ح�سادمِ �لع�سايا 

�سوى جنمَتنْي
...

 ... جتلَّ
لأتلو من �لوجدمِ ما بي

ومن �أدمٍع تنه�ُص �لقلَتنْي
فماذ� �ساأنبيَك عن موطٍن

حملنا �أ�ساُه على �لكاهَلنْي
ه غرباٌء ونحن على �أر�سمِ

نقا�سي على �أر�سه غربَتنْي
جنوُع... 

؟ ونحن بظّل �لنخيلمِ
ونظما...

ونحن على �لر�فَديْن؟!
وماذ� �ساأنبيَك عن �أمٍة

�سد�ها رهنٌي لدى �لحَب�َسنْي
ُتَردُّ 

فتلثم كفَّ عد�ها
م مّرَتنْي همِ وُتلدغ من جحرمِ
ويف كّل �سرٍب مفاق�ُص وهٍم
نَْي! ُتفّرُخ من ظامٍل.. ظالمِ

ها فكم من �سمرٍي باأ�سو�قمِ
ُيباُع باأرخ�َص من درهَمنْي

همِ وكلٌّ يغّني على دعدمِ
ي ُحَننْي ولو �أن يعوَد بُخفَّ

....
ويف �لطّف 

ر�أ�ٌص خ�سيٌب 
خياٌم

 يتامى 
دماٌء على وجنَتنْي

�سموٌع، دموٌع، �سيوٌف تطوُف

ونهٌر ذبيٌح على �ل�سّفَتنْي
روؤًى، 

قمٌر ها�سميٌّ 
ي�سرُي �إىل قاتلمِيهمِ بغري يَديْن!
�سالٌم على �سرخةمِ �حلقِّ تعلو

بحنجرتي زينٍب و�ُسَكنْي
�إذ� عّز �سيٌف بوجهمِ �لطغاةمِ
فلن�سهرمِ �حلرَف و�لكلَمتنْي

...
�أبا �لثائريَن... �سالٌم عليَك

ما د�َم بوٌح على �ل�َسفَتنْي
رنا مائمِ وما د�م �سوُت �سَ

ح�سنٌي 
ح�سنٌي 
ح�سنٌي
ح�َسنْي

يا حســـــــــين
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�سيدي، �أنا �أحب هذه �ليام باحتفاٍء وهي تغ�سل روحي من �أدر�نها، 
وتطهر نف�سي من ذنوبها، فقد غفلت عن قلبي بعيدً� عنك ف�سرقوه 
مني هناك، وفقدت ر�حة �لبال عرب �لعا�سي، مل  �أعد ��سعر بقلبي. 
جئت �إليك حامال ندمي؛ ل �أحد �سو�ك غري لئم يل. ترى �أت�سيء 
هذ�  تفعل  �أن  با�ستطاعتك  �ل��ك��رمي..؟!  و�أن��ت  �سيفك  و�أن��ا  �أيّل 
كالنادم  �نطرحت  لكنني  عنك،  �لغافل  عبدك  و�أنا  ذ�ك  �أو  �لمر 
ب�سريحك.. يف َجنٍة �قامها �هلل من �أجل قبول �سفاعتك" يا وجيهًا 
عند �هلل �أ�سفع يل عند �هلل". �سكرً� لن منحك �لوجاهة يف �لمامة 
طاهرً�،  يجعلني  ما  �ل�سايف  تر�بك  من  �عطني  و�ل�سفاء؛  و�لدعاء 
ز�ئرين،  قبلتهم  مم��ْن  �لو�سيء؛  بالعفو  �لذميمة  �فعايل  و�زْح 
�حلكمة  و��سربتهم  مرقدك،  بنور  �لو�سومة  بالأتربةمِ  وعفرتهم 

و�خلربة �سر�با عذبا ل ينطفئ ظماأً. 
�ر�دًة ل  �لأ�سب؛  �سعيف هو ت�سرعي لكن يل  �سهر  �أنا يف  �سيدي، 
تلني، وقلب ُيح�صُّ باحلزن و�لندم، وعيناي تتو�سالن بك، ت�ساألن 
يالم�ص  �سوتك  فاأ�سمع  �أعماقي..  يف  خانقٍة  بعرب�ٍت  �لغفرة  �هلل 
ر�أ�سي كمالم�سة �لنور للعيون، كم هي جميلة هذه �لعانقة.. كاأنك 
كن  �أم��رك،  ويّل  �سيدك،  �أم��ريك،  �إمامك،  �أنا  بو�سوح:  يل  تهم�ص 
وفيًا يف طاعتك..؟ �أكن لك حبيب و�سديق ويّف..؟. ز�د �سوقي �أن 

متنحني ثقتك.
�سيدي، هل ت�سفع يل لمِيغفر �هلل يّل يف �سهر رجب �لأ�سب. �آه.. �أية 
�سعادة يف قلبي ب�سريحك، �أتر�ين منتظر�  �ساعة �لوت بجو�رك..؟ 
وتلك �لخرى تتو�سل بك يف هذه �ليام �لتي يّدُر بها �خلري در� .. 
يطيب يل، بعد �سفاعتك ور�ساك �ن �أدفن قرب جدثك. �أية فرحة 
�أن يتيقن �لقلب �أننا �سنلتقي قريبًا و�أر�ك يف �أبهى �سورك.. �سعوٌر 
عند  �سريحك  قلب  يف  ز�ئريك  بني  حائرك  مم�سى  يف  ي��ر�ودين 
مالم�سة �سباك جدثك.. وفوؤ�دي �لطمئن ي�سمع نباأ خفيا �أنك حي، 
و�أنك حولنا. مل يجروؤ �أحد على روؤياك �ل �أن متنحه �سفاعتك.. 

�ت�سفع يّل يا حي لمِيغفر �هلل يل فاأر�ك.        

�إذ� كانت �لكلمة منتهية باألف �لتاأنيث �لمدودة متنع من 
�ل�سرف �أي �أنها )ل تنّون ول جتر(.

من  �ل��م��دودة  �لتاأنيث  باألف  �لنتهي  �ل�سم  مينع  ولكي 
�ل�سرف لبد من وجود �سرطني هما:

1- �أن تاأتي �لألف بعد ثالثة �أحرف؛ لذ� مل متنع بع�ص 
�لأ�سماء من �ل�سرف، نحو هو�ء، �سماء... �لخ لأنها جاءت 

هنا بعد حرفني.
2- �أن تكون �لألف ز�ئدة يف �لكلمة �لتي جاءت فيها، فاإن 
ل  �أي  �لكلمة،  �سرفت  �أ�سل  عن  منقلبة  �أو  �أ�سلية  كانت 
ن مثل �أ�سماء  متنع من �ل�سرف يعني ميكن �أن جُتر �أو تنوَّ

- �أجز�ء - �أع�ساء - �أعد�ء - �أبناء.
�ص/ كيف لنا �أن نعرف �أن هذه �لألف هي ز�ئدة �أم �أ�سلية 

�أم منقلبة؟
ج/ �أنو�ع �لهمزة:

)َف�ْع�الء(  وزن  على  كلمة  كل  )ز�ئ���دة(:  للتاأنيث   – �أ 
فهمزتها ز�ئدة للتاأنيث مثل )�سحر�ء وعمياء وح�سناء(.
ب – �أ�سلية: لكي منيز �لهمزة �لأ�سلية عن �لنقلبة يجب 
�دت �لهمزة فيه فهي �أ�سلية  �لإتيان بفعل �لكلمة فاإذ� ُوجمِ

مثل )�بتد�ء و�متالء( فالفعل لهما )�بتد�أ و�متالأ(.
– منقلبة: لكي نعرف �لأ�سل �لذي �نقلبت منه يجب  ج 
�أو  طويلة  �ألًفا  �آخ��ره  ك��ان  ف��اإذ�  �لكلمة  بفعل  �لإت��ي��ان 
)�سماء  مثل  �أ�سل  عن  منقلبة  �لهمزة  فنوع  مق�سورة 

وبناء( فالفعل لهما )�سما وبنى(.
�أو ياء  �أن هذه �لهمزة منقلبة عن و�و  �أن نعرف  وميكننا 
�إذن  ي�سمو؛  �سما،  فنقول  منها  �ل�سارع  �لفعل  ناأخذ  باأن 
كلمة �سماء همزتها منقلبة عن و�و لأن م�سارعها ينتهي 
بنى  فعلها  لأن  ياء  عن  منقلبة  فهمزتها  بناء  �أما  ب��و�و، 

م�سارعه يبني فهي منقلبة عن ياء.

أتشفع لي ِليغفر الله لي؟ 

كلماٌت 
ممنوعة من �ل�سرف

ب..
ن األد

خزائ
من 
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وهل ين�سى نعيم �جلنان و�إىل �لآن ��ستن�سق مع �طاللت �لفجر �لندية عطر و�سوئك و�لاء �لقد�ص �لنثور على 
وجه زهري�ت حديقتنا.. �أل ليتكمِ تدركني ماذ� مني يا مالذي تاأخذين؟  فاأنتمِ مل ترحلمِي وحيدة.. وبعدك �أقفلت 
على ذ�تي �أ�سياء و�أ�سياء، خلف نع�سك �لربقع بر�ية �أحز�ن عا�سور�ء حزمُت حقائب �بت�ساماتي و�أحلقتها بعدك، 

لتجنح �أخريً� �إىل حيث �لغروب �لأبدي.. و�لف�سول �لأربعة باتت كلها �سقيعا، فلي�ص هناك من بعدك ربيع.

“إل���ى كل أم أمس���ت ذك���رى تحت أطباق الث���رى.. إلى بضع���ة الهادي وناصرة الحس���ين وأيقونة 

الوفاء.. إليكن أهدي وجعي”.

 أس���وار اللح���ود جوالتك في دهاليز ذاكرتي؟ 
َّ
 أن تحد

ً
لين طليقة، لكن عبثا

ّ
أيته���ا الروح، ال زلِت تتجو

ان الى يوم يبعثون.
ّ
 فأنِت والنسيان ند

ً
أبدا

أطـــــــــــالل
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 مكانَك لي�َص �حلجاز،
 وخطَك لي�َص �لرجوع،

 رهنو� �سياعُهْم بانت�سابَك،
 و�فرت�سو� �لرت�َب

ت�سوقُهْم �إىل كربالَء نبوءة
 و�سوٌت يهم�ُص يف �أذنمِ �لفيايف 

�أما مْن نا�سر؟ 
ُتَقلُِّب عينيَك يف ر�بعةمِ �لنهار، 

تفتُح قلبَك للعا�سقنَي
 ومتزُج روَحَك باأبهة �لب�سطاء، 

 ، ترمي جمرَة �لوجدمِ �إىل غدمِ
ُتدثُر يف �لظالممِ خ�سوُعَك �آيًة من بيا�صمِ �ل�سماء، 

يخوُنَك �لكوُن فُتبدي �لت�سامَح، 
�إنها قبعُة �لليلمِ 

فاتخذوها جمال 
ينحتوَن يف كلِّ مفرتٍق هز�ئَم مْن خياٍل فتكتُب بالدممِ �لنبوي 

َك  وهَج �نت�سارمِ
مازلَت يف �لطريقمِ �إىل م�سجٍع حيُث �لو�سادُة مْن تر�ٍب 

و�للّثموَن يعودوَن �سيئًا ف�سيئًا 
لرتقى وحدَك ت�سطع ُ حتَت �سقفمِ �لظهريةمِ

 ُترتُل ما ت�ساء
 وتعزُف حلنًا مُيزُق جرَح �لكربياء

 لهذ� 
نطوُف حوَل قربَك 

حوَل نزفَك 
نقر�أ �آيَة �لوفاء 

لنخلد ذكر�ك �أبد �لآبدين.

نعم، ففي حلظة تد�عت يف عينيها �أعمدة �حلياة، كاأن زلز�ًل 
كياين،  على  �لو�جم  �سكونه  �أعلن  ثم  �للكّي،  �سرحها  �سرب 
فاأطبقت �سفتاي على حزن مر ل ي�سرب غورُه �ل من كان مثلي 
ينعى فقيدً�.. مل يبَق غري ج�سد نحيل و�أ�سالع كاأطالل نخلة 
�لدهور  �لأ�سود نحتتها معاول  رد�ئها  حانية برزت من خلف 

�لعاتية ��سطورة �سرب وكفاح.
�حل��روف  �يتها  �لأ���س��ف��ار،  ب��ط��ون  م��ن  فا�ستفيقي  �أن��ادي��كمِ 
�لأبجدية �أين �أنت؟ هل ل زلت تذكرين �أنا�سيد �أمي؟!  هلمي 
وللمي ما حتفظينه لها �نحتي �أيقونة ود�ع، و�عزيف ترنيمة 
م�سامع  على  و�إلقيها  جنائزية،  رثاء  ق�سيدة  �نظمي  حد�د، 
حمر�بها �لهجور علُه ي�ستعيد �سدى �بتهالته، وتعاود حبات 
م�سبحتها �لطينية تالحق بع�سها بع�سًا بال�سلو�ت، ثم عودي 
و�م�سيات  �حلنونة  �حاديثها  رحى  و�أدير  �جلميلة  لأزمنتها 
كان ياما كان، و��سديل �ل�ستار على هذ� �ل�سهد ما�سيًا هيهات 
�أن يعود.. و�أكاد �أر�ه، ما يجول يف خاطرك �سوؤ�ل ً �سامتًا ماذ� 

حل باأ�سر�ب �لنو�ر�ص؟
�لد�فئة،  ه��د�ي��اك  ب��اب  فهجرت  حبيبتي،  ي��ا  �فتقدتكمِ 
�لبي�ساء  لأجنحتها  وكالكما  �سيان  �جلود  يف  و�لبحر  فكفك 
من  يا  و�للكوت،  �لكون  �مهات  يا  �حل���دود..   جمهول  ف�ساء 
و�ساأختم  �خلطاب  �ساأنهي  معكن  �لأم��ه��ات  من  كاأحد  ل�سنت 
و�لقبول.                                                                                                                                          بالر�سا  ع��ل��ّي  فتعطفن  �لتو��سعة،  ديباجتي 
: يا �سيدة �ل�سم�ص �لوىل يا من �نفردت ب�سجونها بيتًا  �ليكمِ
وهكذ�  �أذ�ن،  تكبرية  كل  مع  �جلليلة  �لفقد  و�أنَّ��ة  لالأحز�ن 
غائر،  وج��رح  ورم��اد  نار  �أفولك،  �ساعة  خميلتي  يف  ر�سمتها 
و�سرير حممول على �كتاف �حلذر ي�سق كبد �لليل �لكئيب.. 
عندما تتاح عنا�سر �لنت�سار تكون زينب، قيد� و�سبيا وعط�سا  
و�إباء، بها تكمن قوتها.. ثائرة �عتلت �سهوة �حلق، تبث و�ىل 
�لآن ند�ء �حل�سني �لهادر – هل من نا�سر ين�سرين- فاتخذت 
من دون �لن�ساء لها عر�سًا فوق جبل من �سرب، فعجبًا �أقول.. 
هل ل ز�لت عجائب �لدنيا �سبعا؟!  ما كان ولن يكون �ن ت�سم 
�مر�أة يف قلبها �سو�هد �قمارها، ويغفو جفناها على حلم لقاء 
�لفرقدين، كلما ��سرت�سلت بخطو�تها �لثكلى �سوب �لبقيع.. 
وعلى �يقاع حلن نحيب عذ�باتها، �سطر �لوجُد ر�ئعة �لع�سق 
وكان  تاُج..  لهامتها  �لإيثار  َع  فرت�سَّ �لبنني-  – �م  �ل�سرمدي 

�لوفاء ليمينها �سوجلانا.



 صقر لواء البتار

إلى روِح الشهيِد السّيد ) رزاق خشن غراب المكصوصي الموسوي(

ه، ما زال موجودا،ً فم���ن أجل عٍز وكبرياٍء، س���لم أبناءه لرعاية من ال ينطفئ ن���وره، ومنح إيمان 
ُ

 اس���م
ْ
ل���م ينطف���ئ

 قميص النداء أوالده)جعفر، وعلي، وموسى( وثالث 
ّ
أحالمه لمجانين الحسين، ومشى بارتخاء باتجاه الشهادة. قد

، يخوص 
ً
ر الجهاد عشقا

ّ
لْن نبضه بالدموع، بالتضرع، بالجزع، وبه يتشج

ّ
شمعاٍت يشبهن المالئكة)زوجته، وابنتاه(، سو

 برؤى األتقياء. فوق جبينه عالمة المؤمن، وبين جوانحه ران عشق 
ً
 في درب العقيدة والمذهب مصفوفا

ً
محدقا

 بشيء يرن، لعله يرى صورة شهادته التي ستعلن على صداها.
ُ

 بالفداء، أراد أن يضرب رأسه
ً
الحسين نضرا

 
ً
. ثم اس���تدار إلى جهة الشهادة ملبيا

ً
يه: ش���رف العمامة أن تس���جل عند الله ش���هيدا

ّ
 وهو ينفض راحت

ً
قال محتدما

صوت النداء، فاختار لواء البتار في كربالء، ليقيم بالجهاد الصالة، دون أن يلتفت إلى الوراء.. فقد اغلق نافذة حياته 
بم���ا فيه���ا، وفتح نافذة الس���ر اإللهي ليرى ويقرأ كتاب موته المضرج بالدماء. ع���ادة العالم المبصر يرى كل العيون 

تعكسها كل العيون في جمال ما يراه بحسن العاقبة.

الحرار: حيدر عا�سور
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 هبذه البصرية والعلم الثاقب كان قائدًا للبتار ضمن تشكيالت فرقة 
العباس القتالية، حيمل نار العقيدة، وشجاعة أسد اهلل الغالب، وصقٌر 
فوق سامِء غرب العراق، صار الوعد واملصري لصيد أشباه الرجال) 
داعش(.. يرضُب، جيتاح، وحيرر، ويطهر كل مكان دنسه اإلرهاب 
والتكفري. كّل معركٍة باسمِه انتصار، وكّل صولة باسمِه ريح هائجة 
رأى  قد  الشيعي  تّلم  فال  السود.  النواصب  غربان  وتذعر  ترعب 
والرصاص  املوت  عواصف  من  وخيرج  رأى،  ما  الوغى  ساحة  يف 
وألنه  بنفسه  ممتلئا  جبينه،  بعرق  متوضئا  األذان  مع  يأيت  ثم  يطارده 
يدركها  ال  خاصة  نداءات  سامع  عىل  قادر  فأنه  نسبًا،  األكرمني  ابن 
غريه. واال فام معنى ان يرتك وظيفته يف وزارة الصناعة واملعادن من 
أجل النداء اجلهاد الكفائي -للسيد عيل السيستاين- لنرصة األرض 
ست  بعد  العلمية  حوزته  يرتك  أن  معنى  ما  واملقدسات،  والعرض 
يرتك  أن  معنى  ما  واملذهب،  العقيدة  علوم  يف  التبحر  من  سنوات 
ببغداد - ما معنى ان يرتك  الشام -  موكبه)جمانني احلسني( يف بوب 
مساراته  املكصويص  رزاق  لسيد  كانت  إذن  وزوجته.  أوالد  مخسة 
إىل رؤية هو وحده يسمع  يراقبها  أو  يتابعها  اخلاصة، ال يستدل من 
يف  مساء  كل  تــزوره  نقطة  وكأهنا  حيب  من  لقاء  نقطة  ويتبع  ويرى 
أجلها  ومن  غري،  ال  الشهادة  فوجدها  الواقع  يف  عنها  فبحث  رؤيا، 
شارك يف أغلب املعارك وخرج منها منترصًا. ويف كل تطهري او حترير 
وما  الدين-  صالح  حترير–تكريت  بعد  له؛  األوىل  املبادرة  تكون 
والثرثار.  حديثة  وتطهري  الدواعش  قاذورات  من  وتنظيفها  حوهلا 
االسرتاتيجية  ألمهيته  الثرثار  قاطع  يف  التمركز  يف  األوامــر  جاءته 
بقيادته،  جماهد  مئة  من  يتكون  البتار  لواء  وكان  القصوى.  واألمنية 
حتصينها  رغم  السواتر؟،  خلف  خيبئ  ماذا  يعرف  املكصويص  وكان 

أربعة شهور.  املنطقة ألكثر من  وثبات مقاتليها، وهم حيافظون عىل 
بجوف  ويغيب  رشاشته  حيمل  منه،  قريبًا  كان  املوت  هاجس  لكن 
يمتد  ان يستشهد  اليأس من  ما حوله، وكلام هبط  يتفحص  الظالم، 
به خيط اجلنون، يشتعل صمته بني اجلفون هلبًا عىل الدواعش. وذات 
)داعش(  ان  تنبه  الشعبي  احلشد  قيادة  من  أوامر  جاءت  ثقيل  مساء 
اجلبهات،  قواطع  من  عدد  يف  مكثفًا  هجومًا  ينظمون  وحلفاءهم 
معلومايت  دعم  عىل  حصلوا  ان  بعد  األنبار،  بمحافظة  الثرثار  ومنها 
من جهات أجنبية مشبوهة. حتسس أنفاسه، صىل ركعتي شكر ونام، 
الكفن  سيلبس  أنه  ادرك  فاستيقظ،  وتعطر،  العاممة  لبس  احللم  ويف 
األبيض  وحيمل املوت عىل كتفه بحثًا عن الشهادة. وصل أول نداء 
هجوم لـ)داعش( بأكثر من سبع سيارات مفخخة يقودها انتحاريون، 

وتكررت النداءات عن قوة اهلجوم وكثرة املفخخات خالل الـ) 48(
ساعة املاضية كانت اخلسائر للحشد الشعبي كبرية يف السواتر القريبة. 
وأوردته أنباء باحتالل اجلزء اجلنويب من تكريت بعد تعرضه هلجوم 
الثرثار.  للهجوم عىل  استعدادًا  فيها  اإلرهاب  إرهايب عنيف ومتركز 
لقد حورص-لواء البتار- من كل اجلهات وبقي طريق واحد للنجاة 
هو رجوع املئة جماهد حفاظا عىل سالمتهم فالقيادتان احلشد والدفاع 
لرضب  جوي  بدعم  قيادته  طالب  الذي  البتار  لواء  نداءات  جتاهلتا 
استلهم  السيد  لكن  املفخخة.  سياراهتم  وقصف  )داعــش(  حشود 
فكرة تغيب املعلومات امليدانية ودفعته ثقته بنفسه الن يعالج املوقف 
تسعني  إلسناد  فقط  عرشة  منهم  واخرج  اللواء  مجع  خسائر.  باقل 
جماهدا أمرهم بان يرجعوا إىل اخللفيات وأخبار القيادة بام حيصل يف 
)داعش(  هجامت  أثناء  جوي  لغطاء  امللحة  وحاجتهم  الثرثار  قاطع 
وفلول أيتام البعث املنحل. كان من بني صفوف التسعني جماهدًا ولده 
جعفر. وبدأ الرجوع مع أول حترك لـ)داعش( عرب الساتر املكصويص 
الكثري  بالقتال فجندل منهم  بمهارة مقتدر  بشجاعة وبقي يشاغلهم 
)داعش(  بيد  القائد  السيد  فسقط  الشجاعة  تغلب  الكثرة  ولكن 
رؤوسهم  وقطعوا  بأجسادهم  مثلوا  وقد  العرشة  املجاهدون  وقتل 
بالرصاص  املقاتلني  وجوه  رضب  يف  الدواعش  نذالة  واستمرت 
الهنم خافوا من نورها الساطع وأفواهها املبتسمة ملن استقبلهم بعد 
ويرتكوا  راسه  يأخذوا  ان  بالدواعش  يتوسل  السيد  االستشهاد.اما 
يسيل  يكفي صوته  كان  فورة روحه  البواسل. ويف  رؤوس جماهديه 
دم الصباح يف الصالة، ويشعل غضب اخلونة واملرتزقة، ويتوضأ بدم 
األبطال وحيمل راسه يف راحتيه، ويرصخ يف وجوههم النتنة من منكم 
سينسى وجه سيد رزاق خشن املكصويص سيخرج لكم من دخان 

القنابل ويطاردكم، ستقول اآلن يأيت السيد بصوت يا حسني يرعبنا 
من جديد.. ما أن صاح يا حسني رضبه عن قرب لعنّي كافر يف جبته، 
فتناثر دمه فوق رؤوس  بقنبلة يدوية مزقت كبده وقلبه.  ورماه أخر 
الشهداء.. وتناثرت عىل رؤوس األوغاد صيحات األبطال من كل 
املفخخة  عجالهتم  واحرقوا  فلوهلم  ومزقوا  الشعبي  احلشد  ألوية 
شهيدا،  مات  البتار  لواء  صقر  ورصخوا  القائد،  السيد  جثة  واخلوا 
راساًم للشجاعة لوحة من الذهول، عمّد فيها روحه الطاهرة بالعطر 
قلب  سأفرح  احلسني،  جمانني  موكب  يف  سآيت  يكرر:  وكأنه  املقدس 
الوجع  من  وأقرئكم  سآيت  تنسونني  كلام  سعيد.  بداٍر  جعفر-  -أم 

واجلزع السالم. 

ً
سجل عند الله شهيدا

ُ
يه : شرف العمامة أن ت

ّ
 وهو ينفض راحت

ً
قال محتدما

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

45



ويقع يف  العراق  القوافل يف  أهم خانات  أحد  اخلان  يعد هذا 
الرشقي  الشامل  إىل  احلسينية،  لناحية  التابعة  العطيي  منطقة 
بغداد  بني  يربط  الذي  القديم  الطريق  عىل  كربالء  مدينة  يف 

وكربالء.
ويف  العطيي  لرشطة  خمفرًا  اخلان  هذا  أختذ  متأخرة  فرتة  ويف 
ومرافقه،  جدرانه  معظم  وتداعت  هتدمت  احلارض  الوقت 

خصوصًا األواوين القائمة يف االهباء.
التي  اخلانات  بناء  يشبه  العطيي  نظام ختطيط عامرة خان  إن 
مستطيل  وهو  الزمن  من  الفرتة  تلك  يف  املدن  خارج  أقيمت 
ارتفاع  ويبلغ  مرتًا.   51 وعرضه  65مرتًا  طوله  الشكل، 
جدرانه اخلارجية حوايل 5 أمتار، وسمكها مرتا واحدا، وزود 
اجلزء العلوي منها بمزاغل تستخدم للدفاع ومحاية اخلان من 
اللصوص، وأركان اخلان اخلارجية مدعمة بأربعة أبراج كبرية 

يبلغ نصف قطر كل منها 4.5 مرت.
وهلذا اخلان مدخل يتوسط الواجهة اجلنوبية الغربية. وهو بارز 
عن مستوى اجلدار، ويبلغ ارتفاعه حوايل ثالثة أمتار وعرضه 

يبلغ مرتين، ويعلوه قوس كبري مدبب الشكل.
تتوسط اخلان ساحة داخلية مكشوفة طوهلا 50 مرتًا وعرضها 
35 مرتًا حتيط هبا الغرف التي تتقدمها أواوين ذات قياسات 
الطريقة  أما  الشكل،  مدببة  )أقواس(  عقود  تعلوها  خمتلفة 
استخدام  فهي  واألواوين  الغرف  تسقيف  عملية  يف  املتبعة 
يف  التسقيف  من  الطراز  هذا  استخدام  وشاع  املدببة،  األقبية 
بناء العامئر الدينية واملدنية التي أقيمت يف العراق خالل فرتة 

احلكم العثامين للعراق.
بشكل  القباب  استخدمت  فقد  األبراج،  بتقنية  يتعلق  وفيام 
نصف كروي تقوم عىل رقبة اسطوانية. وأتبع يف طريقة البناء 
رصف بشكل نصف كروي تقوم عىل رقبة أسطوانية. واتبع 
يف طريقة البناء رصف القباب التي شيدت يف وسط وجنوب 
العراق خالل العصور اإلسالمية. وزينت الواجهة اخلارجية 
التي  املتشابكة  اآلجرية  بالزخارف  للخان  للرئييس  للمدخل 
بناء  يف  املحلية  البناء  مواد  واستعملت  احلصري،  نسيج  تشبه 

خان العطيي كالطابوق )اآلجر( واجلص.

خــــان الــعــطــيــشــي   
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التارخيي »سعيد رشيد زميزم« يف كتابه الزعامء  الباحث  ينقل 
الذين زاروا كربالء اسم الزعيم ابو سلمة اخلالل، أحد زعامء 

العباسيني الذين سعوا اىل االطاحة باحلكم االموي.. 
ويروي زميزم أن »الزعيم حفص بن سليامن اهلمداين شارك 
يف مؤمتر موسع يف كربالء عام 128 للهجرة بالقرب من مرقد 
اإلمام احلسني )عليه السالم(.. لدراسة كيفية االطاحة باحلكم 
للمؤمتر،  السفاح  العباس  ايب  »التحاق  عن  منوها  األموي«، 

أول حكام بني العباس«..
قيل  إذ  هبا،  اختلفوا  باخلالل،  »تسميته  أن  الويكيبيديا  وتذكر 
ان  وقيل  الكوفة،  السبب هو سكناه يف درب اخلاللني يف  أن 

السبب أن كان يصنع اخلل«.

قضت  ملا  للذهبي:  النبالء«  أعالم  »سري  كتاب  يف  ورد  فيام 
جيوش أيب مسلم اخلراساين عىل جيش األمويني يف خراسان 
اخلراسانيون  سلَم  الكوفة،  ودخلت  العراق  إىل  وزحفت 
األمور  فدبر  حممد(  آل  )وزير  ودعي  سلمة  أيب  إىل  الرئاسة 
وأعلن اإلمامة اهلاشمية ومل يسمِّ اخلليفة، وكان يريد إسنادها 
إىل أحد ثالثة من العلويني وهم: )جعفر الصادق وعبد اهلل بن 
العابدين(  املثنى املحض وعمر األرشف بن عيل زين  احلسن 
)عليهم السالم(، وعلَم أبو العباس بذلك، فلام دخل الكوفة 
وبويع باخلالفة جاء أبو سلمة يعتذر إليه فتظاهر بقبول عذره، 
وبعد استقامة األمر له أوعز إىل للخراساين أن يقتله، فأرسل 

إليه من كمن له يف الليل فقتلوه..

زاروا كربالء  زعماء 

االميرات اللواتي زرن كربالء
ترشفت بعُض االمريات من خمتلف الدول العربية واالسالمية 
العباس  وسيدنا  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مرقدي  بزيارة 
مدينة  يف  املنترشة  االخرى  واملقامات  واملراقد  السالم(  )عليه 

كربالء املقدسة وفيام ييل اسامء عدد منهن:
القاجاري  شاه  عيل  فتح  االيراين  السلطان  زوجة  االمرية   -1

وكانت زيارهتا عام 1817 م.
2- االمرية اهلندية تاج دار هبو – زوجة امللك اهلندي حممد بن 
اهلند  يف  الشيعة  دول  احد  وهي  اوده  مملكة  ملك  الدولة  منري 

وكانت زيارهتا يف العام 1842م.
3- االمرية بيبي شمس امللوك والدة السلطان حممد شاه زعيم 
العام  زيارهتام يف  العامل وكانت  االغا خان االسامعيلية يف  فرقة 

1917م.
4- نساء ارسة امللك االفغاين امان اهلل خان وكانت زيارهتن يف 

العام 1929م.
وكانت  خان  لياقت  باكستان  وزراء  رئيس  زوجة  السيدة   -5

زيارهتا ملدينة كربالء يف العام 1947م.
6- االمرية عاليه بنت االمري عيل- زوجة ملك العراق فيصل 

االول وكانت زيارهتا يف العام 1950م.

ترافق  وكانت  العريب  املجمع  رئيسة  محاده  ال  نور  االمرية   -7
السياسية  الشخصيات  احد  ال محاده وهو  امني  شقيقها االمري 

املعروفة وكانت زيارهتا عام 1953م.
وكانت  الثاين  فيصل  العراق  ملك  خطيبة  فاضلة  االمرية   -8

زيارهتا ملدينة كربالء يف العام 1957.
9- االمرية فاطمة هبلوي ابنة شاه ايران السابق وكانت زيارهتا 

يف العام 1961م.
10- االمرية ملياء احلسني هي ابنة ملك املغرب حممد اخلامس 

وشقيقة امللك احلسن الثاين وكانت زيارهتا عام 1966م.
هذه ملحة موجزة عىل زيارة االمريات اللوايت زرن مدينة كربالء 
النساء  من  آخر  عددا   هناك  بأن  علاًم  عدة  فرتات  يف  املقدسة 
اللوايت ترشفت بزيارة مدينة كربالء املقدسة كن حيملن صفات 

عديدة اضافة اىل مسؤوليات يف دوهلن.
......................................

مصادر البحث:
1- الزعامء الذين زاروا كربالء – سعيد رشيد زميزم ص75-73.

2- كربالء تارخيًا وتراثًا – سعيد رشيد زميزم- ص104-101.
3- تراث كربالء – الدكتور سلامن هادي آل طعمة.
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ق����ص����ة ن���ج���اح 

 )عليه السالم( و دولة الحق
ٌ
علي

كثي���رة ه���ي قصص النجاح ف���ي العالم وأغلب هذه القصص تروي كفاح الش���خصية في س���بيل بلوغ 

هدف ما يعود بالفائدة على الشخصية ذاتها وربما على البشرية عموما او قد يشكل هذا النجاح خطرا 

على البشرية كما حصل في بعض االكتشافات. 

ت���رددت كثي���را في اختياري للش���خصية التي س���أتناولها، وذلك لكثرة الش���خصيات ولغ���زارة القصص التي 

تتناول النجاح من حولي حتى انقدح في فكري ان اختار شخصية عظيمة تركت إرثا كبيرا خدم البشرية.

ش���خصية ش���غلت العلماء والمفكرين والباحثين والمستش���رقين في أرجاء المعمورة، ووضعت األسس 

والقواعد السليمة لبناء دولة تنعم بالرفاه وتعيش أبلغ حاالت االزدهار، وقد نجحت قبل أكثر من 1400 

ع���ام ف���ي بناء دولة مزدهرة تخلو من الفقر ويعيش أبناءها بعدل ومس���اواة، ويس���ودها القضاء النزيه، 

 فيها الحرية، وتتسم بالتعددية واحترام اآلخر.
ُ

وتشيع

اعداد: ف�سل ال�سريفي
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وجوانب  الشخصية  هذه  كامالت  عن  احلديث  بصدد  لسنا 
او مطلع،  يلمَّ هبا شخص عامل  ان  اكرب من  امللهمة فهي  حياهتا 
الدولة،  إدارة  السيام  فيوضاهتا،  من  باالقتباس  بأس  ال  لكن 
بن أيب طالب )عليه  الشخصية هي شخصية اإلمام عيل  وهذه 

السالم(.
دولة مرتامية االطراف ختلو من الفقر 

توىل )عليه السالم( حكم االمة االسالمية سنة 35 هـ واستشهد 
دولته  لكن  سنوات  اخلمس  تتجاوز  مل  فحكومته  هـ،   40 سنة 
كانت مرتامية االطراف متتد عرب قاريت آسيا وافريقيا وحكمت 
اإلمام  ان  اال  واملدن  االمصار  من  الكثري  وتضم  العامل،  ثلث 
من  الشعب  حيتاجه  ما  كل  يوفر  ان  وتدبريه  بحنكته  استطاع 
مستلزمات حياتية حتى ساد العدل يف تلك الدولة وخلت من 

الفقر.
إصالحات المام عيل )عليه السالم( السياسية والدارية

استطاع اإلمام )عليه  الذهن هو كيف  اىل  يتبادر  الذي  السؤال 
حتقيق  كاهله  عىل  ألقيت  التي  املسؤولية  عظيم  مع  السالم( 

العدالة واملساواة والرفاه يف دولة يشوهبا الفساد والظلم؟..
املصادر واالبحاث واملواقع التي تناولت سريته )عليه السالم( 
منها،  بالبعض  سأكتفي  لكّني  ومتشعبة  غزيرة  حكمه  ونظام 
التطرق اىل  يتم  العاملي للمعلومات  البيت  ففي بحث ملركز آل 
السياسة احلكيمة لإلمام )عليه السالم( وأسباب نجاح دولته، 
إصالحات  موجزة  بطريقة  البحث  يرسد  التالية  السطور  ويف 

اإلمام )عليه السالم( السياسية واإلدارية. 
)استلم اإلمام عيل )عليه السالم( اخلالفة بعد مقتل عثامن بسبعة 
أيام، ذلك يف )25( ذي احلجة عام ) 35 هـ (، فوجد األوضاع 
مرتّدية بشكل عام، وعىل أثر ذلك وضع خّطة إصالحية شاملة، 

رّكز فيها عىل شؤون اإلدارة، واالقتصاد، واحلكم(.
تطهري جهاز الدولة

توليته  فور  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  به  قام  عمل  أول  كان 
ملنصب رئاسة الدولة هو َعزل الوالة الذين َسّخروا جهاز احلكم 
بيوت  من  اختلسوه  مما  فاحشًا  ثراًء  وُأثروا  اخلاصة،  ملصاحلهم 
املال ومنهم معاوية بن أيب سفيان، وعىل اثر ذلك قال املؤرخون: 
)لقد أشار عليه مجاعة من املخلصني بإبقائه يف منصبه ريثام تستقر 
األوضاع السياسية ثم يعزله فأبى اإلمام )عليه السالم(، وأعلن 
أن ذلك من املداهنة يف دينه، وهو مما ال ُيقّره ضمريه احلي، الذي 
ال يسلك أي طريق يبعده عن احلق ولو أبقاه ساعة لكان ذلك 

تزكية له، وإقرارا بعدالته، وصالحيته للحكم(.
تأميم األموال املختلسة

األموال  بتأميم  احلاسم  قراره  السالم(  )عليه  اإلمام  أصدر 
بنو  فزع  وقد  املال،  بيت  إىل  السالم(  )عليه  وأضافها  املختلسة 
وأصاهبا  القرشية  القبائل  وفزعت  الفزع  يكون  ما  كأشد  أمية 
الذهول، فقد أيقنت أن اإلمام سيصادر األموال املمنوحة هلم؛ 
فقد كتب )عمرو بن العاص( رسالة إىل معاوية جاء فيها: »ما 
كنُت صانعًا فاصنع إذا قرّشك ابن أيب طالب من كل مال متلكه 

كام تقرش عن العصا حلاها«.
تنخر  واألحقاد  القرشيني،  قلوب  ينهش  احلسد  راح  لقد 
حكومة  عىل  والتمرد  العصيان  إعالن  إىل  فاندفعوا  ضامئرهم، 

اإلمام )عليه السالم(.
اِلتياع المام )عليه السالم(

امُتِحن اإلمام )عليه السالم( امتحانًا عسريًا من اأُلرَس القرشية، 
وعانى منها أشّد ألوان املِحن واخُلطوب يف مجيع أدوار حياته.

فيقول )عليه السالم(: »لقد أخاَفتني ُقريش صغريًا، وأنصبتني 
فكانت  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  رسوله  اهلل  قبض  حتى  كبريًا، 
الطاّمة الكربى، واهلل امُلستعان عىل ما َتِصفون«، لكّنه مل يعرهم 
العادلة،  سياسته  معامل  يؤسس  وانطلق  اهتاممًا،  السالم(  )عليه 
أمجع  وقد  االجتامعية،  العدالة  من  إليه  تصبوا  ما  لألمة  وحيقق 
هلم  ويسدد  باملِثل،  قريش  يقابل  أن  عىل  السالم(  )عليه  رأيه 

الرضبات القاصمة إن خلعوا الطاعة، وأظهروا البغي.
كافرين،  قتلُتهم  لقد  َولُِقريش،  )َمايل  السالم(:  )عليه  فيقول 
من  احلق  يظهر  حتى  الباطل  ألبقرنَّ  واهلل  َمفتونني،  وألقتلنَّهم 

تِه، َفُقْل لقريش َفلتضّج َضجيَجها(. َخارِصَ

أول عمل قام به اإلمام )عليه 
السالم( فور توليته لمنصب رئاسة 
روا 

ّ
خ

َ
زل الوالة الذين س

َ
الدولة هو ع

جهاز الحكم لمصالحهم الخاصة، 
 مما اختلسوه من 

ً
ثروا ثراًء فاحشا

ُ
وأ

بيوت المال ومنهم )معاوية بن 
أبي سفيان(
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ع���رف مق���ام جعفر ابن محم���د الصادق )عليه الس���الم( الموجود في مدينة كربالء المقدس���ة 
ُ
ي

باس���م )ش���ريعة الص���ادق او الجعفريات او الغاضري���ة(، وتذكر مصادر عديدة ان ه���ذا المكان كان 

بي���ل زيارته للحائر، وموقع���ه في اراضي 
ُ

يغتس���ل في���ه االمام )عليه الس���الم( من نه���ر الفرات ق

“الجعفري���ات” على الش���اطئ الغرب���ي من نهر العلقمي وكان ذلك في س���نة 144 ه�، فبعدما 

 الى كربالء، واغتسَل في هذا المكان 
َ

اكمل االمام )عليه السالم( زيارة جدِه امير المؤمنين خرج

 نحو قبر جدِه الحسين)عليه السالم(.
ً
 ماشيا

َ
ولبس ثياب الطهر وتوجه

موطن إقامة اإلمام الصادق           ومحطته 
األخيرة قبل زيارة اإلمام الحسين

أرض الجعفريات او الغاضريات

A
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 وتذكر بعض الروايات ان االمام )عليه السالم( بقي يف هذا املكان 
قرابة الـ)4( سنوات وكان يستوطنه قبله بنو اسد، لذا اصبح موطن 
اقامته مكانا لقراءة القرآن والعبادة والدعاء والتدريس اشبه بحوزة 

دينية،  وكان  ذلك يف سنة 144هـ.
مصادر وروايات

ويوضح لنا الشيخ مرتىض النرصاوي امام اجلامعة يف مقام االمام 
الصادق )عليه السالم( املصادر والروايات التي ذكرت هذا املقام، 
واالسباب التي جعلت االمام خيتار هذه الرقعة دون غريها لإلقامة 
)عليه  الصادق  حممد  ابن  جعفر  مقام  »ُيعرف  قوله:  خالل  من 
املقدسة باسم )رشيعة الصادق  السالم( املوجود يف مدينة كربالء 
املعارف  ــرة  »دائ كتاب  يف  ــرَ  وُذِك الغارضية(،  او  اجلعفريات  او 
الشيعية« ان هذا املكان كان يغتسل فيه االمام )عليه السالم( من 
ُقبيل زيارته للحائر، وموقعه يف ارايض »اجلعفريات«  الفرات  هنر 
عىل الشاطئ الغريب من هنر العلقمي وكان ذلك يف سنة 144 هـ، 
فبعدما َقِدَم االمام الصادق )عليه السالم( لزيارة جدِه امري املؤمنني 
خرَج اىل كربالء، واغتسَل ولبس ثياب الطهر وتوجَه ماشيًا نحو 
احلرم  باب  اىل  وصولِه  وعند  السالم(،  احلسني)عليه  جــدِه  قرب 
الرشيف انكَب عىل القرب وقال: السالم عليَك يا وارَث آدَم صفوة 
اهلل وهي الزيارة املأثورة عن االمام الصادق )عليه السالم(، ثمَّ كرَّ 
راجعًا اىل الغارضية وبقَي فيها بعض االيام َفُسمّيت تلك االرايض 

باجلعفريات.

)عليه  االمــام  بأن  املجليس  العالمة  ً»ذكــر  الــنــرصاوي:  واردف 
الطبيعي  ومن  سنوات،   )4( حوايل  املكان  هذا  يف  بقَي  السالم( 
فيه،  ويقيم  مكان  يف  السالم(  )عليه  الصادق  االمام  جيلس  عندما 
القرآن  وقراءة  دينية،  بحوزة  واشبه  للتدريس  مكانًا  سيكون  فإنه 
والعبادة والدعاء، أي مدرسة تشمل مجيع العلوم واملعارف، يمكن 
القول ان منذ  سنة 144هـ ُاسس هذا املكان، كام ان صاحب كتاب 
»بحار االنوار« يعّرف لنا معنى الرشيعة يقول رِشعة الصادق )عليه 
السالم( بالعلقمي، يقول: الرِشعة بالكرس واملرشعة مورد الشارب 

من النهر املكان الذي يرشب منُه االنسان.
امهية الزيارة

احلارض  الوقت  يف  اثــر  له  يوجد  ال  العلقمي  هنر  ان  اىل  مشريا 
)مطموس(، أي ان النهر الذي كان قريبا من االمام الصادق )عليه 
السالم( هو نفسه الذي اغتسل فيه، وهناك صالة مذكورة هي ان 
ُتصيل ركعتني وان تكرّب اهلل تعاىل بعد الصالة ما استطعت وحتمده، 
وحيثُّ االمام الباقر )عليه السالم( حمبيه من الشيعة عىل زيارة هذا 
املكان فيقول »زوروا قبورنا بالغارضية، وهي قرية عامرة متتد عىل 
رقعة واسعة يف الشامل الرشقي من كربالء، ويف طريقها يقع مرقد 

العباس )عليه السالم(.
اختيار موطن االقامة

فيه،  يقطنون  اسد ممن  بنو  كاَن  املكان  ان هذا  اىل  النرصاوي  ونوه 
ومن الطبيعي عندما نرجع سبب اختار االمام )عليه السالم( هذا 
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املكان سنجد ان احد اسبابه هو موقعه املبارك وقربه من شيعته )بني 
وكثري  البائد،  النظام  سقوط  بعد  ُحِفَر  املقام  يف  بئر  وهناك  اسد(، 
البئر  يرتادون هذا  االمام  بزيارة  يترشفون  كانوا  الذين  املؤمنني  من 

للشفاء وطلب احلاجة«.
ملكية االرض

االدارية  وجوانبها  للمزار  املستغلة  واملساحة  االرض  ملكية  وعن 
جعفر  االمام  ملقام  الرشعي  املتويل  العلوم  بحر  حممد  السيد  حتدث 
الصادق )عليه السالم( قائال: »ان ارض مقام االمام الصادق )عليه 
السنوات  ويف  العلوم،  بحر  آل  السادة  اىل  وقفيتها  تعود  السالم( 
املاضية كانت حتت والية السيد جعفر بحر العلوم، بعدها حتولت اىل 
ابنه السيد حممد بحر العلوم املتويل الرشعي للمقام يف الوقت احلايل، 
املستغلة  دوانم،   )4( يقارب  ما  الكلية  االرضة  تبلغ مساحة  حيث 
منها للمقام )1200(م2، وتضم مقاما رمزيا لالمام الصادق )عليه 
الصحية  املرافق  اىل  اضافة  والزيارة،  للصالة  وصحنا  السالم(، 

واماكن الوضوء.
امهية املزار

يعد  السالم(  الصادق)عليه  االمام  مقام  ان   « العلوم:  بحر  وتابع 
واحدا من املزارات املهمة املوجودة يف مدينة كربالء املقدسة ، والتي 
تشهد وفود الكثري من الزائرين املحليني واالجانب طيلة ايام السنة، 
ولعل هذا االهتامم يعود لكون االمام الصادق )عليه السالم( عند 
املنطقة ملدة عامني، وقد تطرقت هلذا  قدومِه اىل كربالء سكن هذه 

عبد  الشيخ  سامحة  اليها   اشار  كام  املصادر،  من  الكثري  املوضوع 
الكريم احلائري بأن االمام جعفر الصادق )عليه السالم( سكن يف 
هذه املنطقة ملدة سنتني ودرس علوم آل حممد يف هذه املنطقة، وكان 
له الدور البارز بفتح آفاق زيارة االمام احلسني )عليه السالم(، كيف 
ال وهو من زار الزيارة املعروفة واملشهورة لدى مجيع املحبني للعرتة 
)عليهم السالم( واملعروفة بـ)زيارة وارث(، كذلك عند زيارته عمه 
االمام العباس )عليه السالم(، واالحداث هذه مجيعها كانت يف عام 

144هـ )حسب املصادر(.
انشطة متنوعة

الصادق  جعفر  االمام  مقام  تفاصيل  رسد  يف  العلوم  بحر  ويستمر 
)عليه السالم( والنشاطات التي تقدمها ادارة املزار من خالل قوله: 
اقامة  عىل  املقام  ادارة  عملت  البائد  الصدامي  النظام  سقوط  »بعد 
جملس حسيني كل يوم مخيس مصحوبا بوجبات طعام للحارضين 
ومنها  وتعليمية  ثقافية  وبرامج  انشطة  عدة  اىل  اضافة  والزائرين، 
كال  من  كــوادر  هتيئة  عن  فضال  وتفسريه،  الكريم  القرآن  قــراءة  
كام  السالم(،  )عليهم  البيت  اهل  وتعاليم  الصالة  لتعليم  اجلنسني 
عملت االدارة عىل استثامر حب وشغف املوالني بإقامة  برنامج محل 
يتم عرب  برنامج خريي  عبارة عن  االجتامعي« وهو  »التكافل  اسم 
مجيع اموال بسيطة من كل عائلة ترغب باالشرتاك، لتكون اخلطوة 
االرضحة  احد  بزيارة  ستترشف  التي  االســامء  اختيار  هي  التالية 
املقدسة املتمثلة برضيح االمام عيل ابن موسى الرضا )عليه السالم( 
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السالم( يف سوريا،  )عليها  زينب  السيدة  او رضيح  ايران  دولة  يف 
الربنامج  ويتم بعد ذلك عرب اجراء قرعة الكرتونية للمشاركني يف 
الزيارة،  رشف  ستنال  التي  االسامء  واختيار  اشهر  ثالثة  كل  جترى 
وقد شهد احلملة االخري عىل زيارة  )76( شخصا، وكانت متجهة  

اىل حرم سيدة املواقف )عليها السالم(.
مراحل تشييد املقام

واردف بحر العلوم: » يف السابق كان املقام يضم قبة صغريـ  أي مكانا 
للزيارة فقط، ولكن خالل فرتة االنتفاضة الشعبانية عام 1991م، 
وبعد انتهاء احداثها تم هتديم املقام بالكامل من قبل ازالم الطاغية، 
وخالل هذه الفرتة كان سيد جعفر بحر العلوم  يسعى للحفاظ عىل 
املعامل البسيطة املتبقية من املقام، ويف عام 2000م بعد استالم التولية 
بسيط  بشكل  االعامر  معامل  نعطي  بدأنا  )الوالد(  جعفر  السيد  من 
دائرة  جياور  املقام  موقع  وان  خصوصا  القاسية  الظروف  بسبب 
الشباك كأن تكون مظلة  يتمثل بمحيط  االمن، لذلك كان االعامر 
حوايل  آنذاك  املساحة  وكانت  الشمس،  حرارة  الزوار  تقي  سقفية 
)25( م2، وهي متثل  رمزا  للمقام، وبعد سقوط النظام الصدامي 
اخلاصة  االرض  استغالل  باإلمكان  واصبح  العمل  حترر  املجرم 
ليضم  التوسعة  عىل  العمل  جاء  وبالفعل  املقام،  لتوسعة  بالعائلة 
الحياء  خصص  صحن  عن  فضال  للرجال،   واخر  للنساء  مكانا 
املناسبات  خالل  احلسينية  للمواكب  ومطبخ  احلسينية،  املجالس 

الدينية، وكشوانية العدد اثنني للرجال والنساء واخريا الصحيات.

عائدية االموال
ويف االجابة عىل السؤال الذي طرح حول عائدية االموال التي تدر 
من املقام اجاب: » ال خياجلنكم الشك ان مقام االمام جعفر الصادق 
اقل  ولعله  كربالء  مدينة  يف  املوجودة  املقامات  بقية  كحال  حاله 
دخال، مع ذلك يضم كوادر كاٍفية من املنتسبني لكال اجلنسني خلدمة 
ومحاية الزائرين، وبالتأكيد مثلام يعملون يف املقام وخدمة زائريه فهم 
عىل  عالوة  املعيشية،  حاجاهتم  تسد  شهرية  خمصصات  اىل  بحاجة 
ان املراحل االعامرية التي يشهدها املقام بني حني واخرى تأيت من 
اموال الشباك، واذا قارنت  بني االموال التي ترصف واملوجودة يف 
الشباك املرشف ستجد ان هناك امرا غريبا لن نبالغ اذا اطلقنا عليها 

»معجزة«. 
املناسبات الدينية

الصادق  جعفر  االمام  مقام  ان  العلوم  بحر  حممد  سيد  لنا  ويروي 
داخل  من  سواء  الزائرين  من  العديد  وفود  يشهد  السالم(  )عليه 
السالم(  )عليه  استشهاده  ذكرى  ايام  وخالل  خارجه،  ام  العراق 
عزاء  بمراسيم  مصحوب  ضخم  كربالئي  حضور  هناك  يكون 
ويف  يوم،  من  ألكثر  الذكرى  هذه  وتستمر  التشييع(،  نعش  )نزول 
اجواء شهري حمرم وصفر يتوّشح املقام بالسواد وترفع راية احلزن 
املراسيم  عــن   عــالوة  الــســالم(،  )عليه  احلسني  ــام  االم بمصاب 

احلسينية التي تقام للزائرين عىل مدار اليوم .
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السالم(  )عليه  احلسني  اإلمــام  مستشفى  إدارة  أكــّدت 
بوالية رسيناغار بكشمري اهلندية، مواصلة مساعيها لرعاية 

مرضاها وخصوصًا من رشحية الفقراء واملحتاجني.
املؤمنني،  املتربعني  من  جمموعة  أّسسها  التي  املستشفى 
أوضحت إدارهتا أهنا »تسعى لتجديد املستشفى وترقيتها 
املــرىض  ــريض  ي بــام  عليها  املــؤســيس  الطابع  وإضــفــاء 

واملستفيدين منها«.
الطبية  األجــهــزة  ــال  إدخ عىل  »عملت  أهنــا  وأضــافــت 
هلم  الالزمة  العالجات  وتقديم  املرىض  لرعاية  املتطّورة 
وطنية  كمؤسسة  باملستشفى  االعــرتاف  بعد  خصوصًا 

فاعلة يف كشمري«.
توحيد  عىل  أكــدوا  واملؤسسني  »املشاركني  أن  وبّينت 
الصحية  الرعاية  من  املستويات  أعىل  لتقديم  جهودهم 

للمرىض«.
العليا  »املحكمة  أّن  أن(  أف  )مينا  وكالة  وأفــادت  كام 
من  تقدمه  ملا  املستشفى  إلدارة  الثقة  منحت  الوالية  يف 

خدمات إنسانية للمرىض«.
وبّينت أن »عددًا من املتربعني من سكان الوالية تربعوا 
املستشفى  إلقامة  خاص  صندوق  إلنشاء  بأراضيهم 
واألجــهــزة  الطبية  ــكــوادر  ال مــن  احتياجاهتا  وتــوفــري 

املتطّورة«.

زاَر السفري اهلولندي يف العراق ميشيل رينتينار مرقد 
االمام عيل )عليه السالم( مطلعًا عىل املعامل التارخيية 

واألثرية يف رحاب املرقد الطاهر.
مصدر  عن   )IMC( الدويل  اإلعالم  مركز  ونقل 
الزيارة  »برنامج  إّن  قوله:  اهلولندي  للوفد  مرافق 
تضمن جولة يف مرقد امري املؤمنني )عليه السالم( 
السيد  اإلمام  للمرجع  التابعة  العلم  دار  ومؤسسة 
بعدد من  واللقاء  اخلوئي )قدس رسه(  القاسم  أيب 

املسؤولني يف حمافظة النجف االرشف«.
عن  أعرب  اهلولندي  »السفري  ان  املصدر  واضاف 
يشعر  بأنه  وقــال  املباركة،  املرقد  بزيارة  سعادته 
بالطمأنينة يف مكان مهم جدًا، والشعور هبذه األمهية 
تكمن يف أرجاء املرقد املقدس ومجال معامله التارخيية 
ويل  املنترشين،  الزائرين  لدى  والطمأنينة  واألثرية 
الرشف العظيم ان ازور املرقد املقدس للمرة الثانية 
بعد 15 عاما، وأنا سعيد بالعودة لزيارته والتجوال 

بأمان يف أرجائه املقدسة«.

السفير الهولندي: 
سعيد بزيارة 

مرقد اإلمام علي

كشمير.. مستشفى باسم اإلمام 

Aالحسين )         ( ترعى المحتاجين

A

ة 
ع

�سي
ج ال

وا
ام



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

55

أشادت احلكومة األسرتالية بحملة »التربع بالدم« 
التي نظمها املجلس اإلسالمي الشيعي يف البالد، 
البيت  أهــل  أتباع  من  كبري  عــدد  فيها  ــارك  وش

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

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

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

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

بفريوس كورونا«.

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

وجرى توزيعها بني 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 املحتاجني والفقراء والتخفيف عن كاهلهم يشء 
»املبادرة  أّن  مضيفًا  وتعاىل(«،  )سبحانه  اهلل  عند  األجر  وعظيم  مجيل 
وشملت  تركيا  يف  املقيمني  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. بنَي 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 
فبنَي  األمحر..  بالشمِع  عليها[  وُختَِم  التصحيح:  ]وُختِمْت  
وبنَي  عبثيٍة،  واجتهاداٍت  مدروسٍة،  وغري  ُمترّسعٍة  قراراٍت 
مؤسسٍة زاد ترُهُلها فبدْت كام لو أهّنا ُتعاين من بِطنٍة أملّت هبا! 
بني ُ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  القائمني  ولعّل  أملًــا...  تزيُده 

واقَع العراِق، بل هم حًقا بعيدون ُكلَّ الُبعِد عن االختالِف 
املناطقي  التقسيِم  وفــَق  الطلبُة  يعيُشها  التي  الظروِف  يف 
التعليُم  ُيعتَمُد  فعندما  واإلمكانات.  الثقافِة  يف  والتفاوِت 
حساباِت  وفَق  التعليِم  يف  األهّم  اجلهَد  بكونه  اإللكرتوين 
القائمني 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 وبنَي 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  املعنيني مسؤولني  ُكلِّ  بنَي  ما  بالتكاُتِف 
أو معلمني بأْن يلتفتوا إىل حاِل شبابِنا ما بنَي الفراِغ الداخيل 

والفوىض اإللكرتونية ليصلوا هبم إىل برِّ األمان.

بيَن سنداِن التعطيِل وِمطرقِة اإلنترنت
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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 
الثمني ، 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  وكــام  احلبيبني،  بني  والــرصاحــة  والــصــدق  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 الطرفني ناجح يف عمله، أو 
اجتامعي، ويملك روحًا مرحة، وكاريزما حمببة، تلفت األنظار 
الطرف  غرية  يثري  قد  ما  اآلخــر  اجلنس  من  خصوصًا  إليه، 

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

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

واملشكالت.

عن  قــال  السالم  عليه  املؤمنني  أمــري  ــام  االم ان  ورد 
البتول عليها السالم : فو اللـه ما أغضبتها وال أكرهتها 
، وال أغضبتني  اللـه عز وجل  ، حتى قبضها  أمر  عىل 
فتنكشف   ، اليها  أنظر  ، وقد كنت  أمرًا  وال عصت يل 
ان  الوصف،  هذا  من  نرى  ــزان..  واألح 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  مــن  ـــرتاب  االق االمــكــان  قــدر  وعــىل  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  اللـه  فو   : عنها  قال  السالم  عليه  املؤمنني 
 ، وجل  عز  اللـه  قبضها  حتى   ، أمر  عىل  أكرهتها  وال 
أنظر  كنت  وقد   ، أمــرًا  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 �ساحبمرضية ...؟

قصة أسرية
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ل لك املطالب،  ن عليك املصائب، ومجال النفس يسهِّ مجال الروح هيوِّ
ق لك املكاسب، ومجال الشكل يسبب لك املتاعب،  ومجال العقل يقِّ
أفعالك  تزينك  مل  يرفعك منصبك، وإن  فلن  ترفعك أخالقك  مل  إن 
فلن تزينك مالبسك، هكذا هي الياة ديٌن وخلٌق ومبادئ إن فقدهتا 

فال تنتظر االحرتام .

يف النتظار

جلسُت عىل ضفة هنرك اجلاري. رّسحُت شموعي 
املتقدة حبًا، املتوهجة شوقًا، ورسائيل اهلائمة عشقًا، 
أظلة  وراء  الالهثة  األخيلة  من  طــاٍف  رسٍب  يف 

البوح.
رؤًى تساورين، عن رحلتك املضنية يف فيايف التصرب. 

ترى أين استقرت بك النوى؟! 
وقت  املاء  وخرير  الليل  انزياح  عند  احلامئم  هديل 
إثر  النفس  يف  املشتعل  الصمت  وموسيقى  الظهرية 
البكاء، حتكي يل عن وقع خطاك واخرضار الرتاب 
وراءك. أما صفري الرياح يف كهف األيام، واصفرار 
يف  العتاب  وصخب  العمر،  خريف  يف  األوراق 
وال  تريح  فال  تستغيثك،  تني  فال  الضمري،  ِخضمِّ 

تسرتيح. 
سفر يطول ودمع هطول وحزن ليس له أن ينقيَض 

يف غيابك.. فإىل متى وأين منك احلضور؟! 
عن  ــروح  ال فضاءات  يف  السابح  ضــوؤك  أخفاك 
اللمُم من مريديك عن  الوجود، وحجبك  أحداق 

بصائر الوضوح.
جدل يموُر عىل صفحات السنني منذ رحيلك، بني 

قبَل وبعَد، وعام جييُء.. فهل أراك؟!
وهلفتي  وغربتي  وحديت  انتظارك  رمل  عىل  سأخّط 

وبقايا لفِح الصرِب عىل وجهي، يا أهّيا امُلدّثُر قلبي. 

�أ�سياوؤنا �جلميلة

من ارسار عدد آيات سورة البقرة، عدد آياهتا املباركة )286( آية هذا الرقم 
مكون من ثالثة ارقام هي: )286( إذا حذفنا رقم )2( يصبح الباقي من 
األرقام )86( وهي عدد السور املكية وإذا حذفنا رقم )6( يصبح الباقي 
مع   )86( العدد  مجعنا  وإذا  املدنية،  السور  عدد  وهي   )28( األرقام  من 
العدد )28( يصبح الناتج )114( وهي عدد سور القرآن الكريم، عرفنا 
مما سبق اآليت:  عدد آيات سورة البقرة )286( وعدد السور املكية )86( 

وعدد السور املدنية )28( وعدد سور القرآن )114(.

�إ�سر�قات ح�سينية

لآلئ قر�آنية

ُر قلبي؟! املُدِثّ
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)صلوات  اهلل  رســول  عن  صــورًة  عيل  اإلمــام  كان 
األوىل،  طفولته  منذ  الرسول  فاحتضنه  عليهام(  اهلل 
وأعطاه من نوره نورًا، فكان من رسول اهلل كالضوء 
فكان  شخصية،  شخصيته  من  وأعطاه  الضوء،  من 
رسول  عقل  من  عقله  وكان  الصنو،  من  كالصنو 
منذ  عقله  احتضن  الذي  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
طفولته األوىل، وهو يلقي إليه يف كل يوم عقاًل من 

عقله، وروحًا من روحه..
مبارك علينا وعليكم والدة أمري املؤمنني االمام عيل 

بن ايب طالب )عليه السالم(

الدمار  من  بلدها  تراث  انقذت  خملصة  عراقية  سيدة  حممد  عالية 
واحلرق، حيث كانت تعمل موظفة يف مكتبة البرصة املركزية يف عام 
2003 ايام حرب اخلليج بعد ان دخلت قوات عسكرية عراقية اىل 
مبنى املكتبة لتنصب مضادات للطائرات فوق سطحها، فطلبت هذه 
التي حتتوي  الثمينة  الكتب والوثائق واملخطوطات  تنقل  ان  السيدة 
عليها املكتبة ايل بيتها حفاظًا عليها من الدمار اذا اصيب املبنى لكن 
طلبها قوبل بالرفض، فقررت ان تتسلل لياًل اىل املكتبة وهترب الكتب 
والوثائق، وبالفعل تعرض املبنى لالحرتاق بالكامل لكن كانت هذه 

السيدة قد انقذت اكثر من )30( الف كتاب ووثيقة وخمطوطة...
علمت  عندما  وينرت«  »جنيت  االنجليزية  الكاتبة  عنها  كتبت  وقد 
والوطنية  الشجاعة  منها  ليتعلموا  عنها  لألطفال  كتابا  بقصتها 
مكتبة  )موظفة  اسم  اوروبا حتت  مكتبات  موجود يف كل  والكتاب 
البرصة( وحتول الكتاب اىل مرسحية تعرض عىل اهم مسارح العامل. 

كلـــــــــ لالأحرار ــــــمة
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مرقد اأبي الف�سل 
العبا�س)عليه ال�سالم( 
عمرها اأكرث من ثمانني 

عامًا وملتقطة يف 
الثالثينيات من القرن 
املا�سي وقبل تذهيب 

القبة واملنائر.




