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ثمان شعب ذات مهام مختلفة..

مرآب العطاء الفني.. عمل كبير وجهود متواصلة 
باالعتماد على الطاقات المحلية وتطويرها

الكشف عن سّر سفينة نوح وطالسم هامة فيها 

مرقد عون بن عبد اهلل          في كربالء المقدسة
مه���وى أفئ���دة العاش���قين ومثار ج���دل الباحثين 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحراروالمحّققين

وكالة أخبار عالمية:
 اإلمام السيستاني رجل حكيم

الى روِح الشهيِد السعيد) محمد عباس عبد الرضا(
بطٌل رسَم الضياَء على وجه أمه

العتبة الحسينية تواصل اجراءات االستمالك 
لمليون دونم في بادية السماوة

الشاعر الشهيد السيد صادق آل طعمة الكربالئي
عندليُب الشعِر والصوُت الوطني الصادْح

خالل فترة زمنية قصيرة..
العتبة الحسينية تجري أكثر من )700( جلسة لغسيل الكلى بالمجان

االقدار والتوفيقات

، وتوفيُقُه ال ُيسبق«. »أقداَر اهلل )عّز وجّل( ال ُتغاَلب، وإرادُته ال ُتَردُّ
اإلمام المهدي )عجل اهلل تعالى فرجه الشريف( 

 المصدر: بحار األنوار - العالمة المجلسي - ج ٥٣ - الصفحة ١٩١



مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

عيسى الخفاجي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  الللعللوادي - صللاح  رسللول 

حسنين الشرشاحي

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

من األخالق تذّكر اإلحسان وعدم نسيان فضل المجاهدين 
الحقيقيي������ن، أو التنك������ر لجمي������ل صنعه������م.. تأّثرًا ببعض 
أشخاص أو جهات مشبوهة ترّوج األكاذيب بأبواق إعالمية 
مأجورة تعمل جاهدة ركوب الموجة من أجل قلب الحقائق 
أو تشويهها، وبسبب بعض المدعين زورًا باالنتماء إليهم؛ 
كون ذلك يعّد قلة وع������ي وغفلة، وجحودًا بحق من هبوا 

لتلبية نداء الوطن، ونكاية بصاحب الفتوى المباركة.
م������ا يعنينا هنا ه������و التذكر دائمًا لتضحي������ات األبطال من 
الحش������د ومن قواتنا األمنية خاصة لدماء الش������هداء منهم، 
والدف������اع عنه������م كما دافع������وا عنا، والوق������وف بوجه كل 
من يحاول النيل منهم ومن تضحياتهم.. بش������جاعة الكلمة 
وش������رف الموقف، ألن غيظ أعداء الع������راق من الرؤوس أو 
األذناب مازال مس������تعرًا، وسيبقى ينتظر الفرص السانحة 

لإلنتقاص والطعن بتلك التضحيات وأبطالها.
نعم، فإن من العدل أن نبقى  نتذّكر اإلحس������ان وال ننسى 
الج������ود بالنفس.. س������واء أكان من الش������هداء، أو تضحيات 
مّمن مازال يرابط على الثغور.. ناذرًا نفس������ه للشهادة، لكن 
مما يدمي القلب إن بعض الجهالء أو الحاقدين أو مدفوعي 
الثمن من جهات داخلية وخارجية راح يجمع بين المجاهد 
الحقيقي وبين المّدعي، ونس������ي س������ريعًا اشراقة االنتصار 

وصناعه من األبطال الحقيقيين.
وال عج������ب فقد جاء في إش������ارات المرجعي������ة الدينية العليا 
في بيان النص������ر حينها محذرًا؛ بأن المعركة المباش������رة 
مع الدواعش كأش������خاص وقوات انتهت باالنتصار المؤزر 
عليه������م ودحرهم ميدانيًا، لكن الص������راع مع دواعش الفكر 
والمنه������ج وذيولهم، وم������ع راكبي الموجة حتمًا س������تكون 
األصع������ب، كون هذا الصراع طوي������ل النفس، في مواجهة 
دس������ائس النفوس المريضة بالحقد والخبث والتبعية، وإن 
مرحلة ما بعد االنتصار ستكون األكثر شراسة مما قبله.  

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    احل�شد ما بعد داع�ش؟ 
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي - ايمان صاحب 

محمد الخياط - د. نعمات عيسى

زهراء حسام الشهربلي

ضياء ابو الهيل - مرتضى علي االوسي
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الشيخ  املقدسة  احلسينيِة  للعتبِة  الرشعي  املتويل  سامحُة  أكدَّ 
عبد املهدي الكربالئي عىل أمهيِة هتيئة قياداٍت كميٍة ونوعية، 
مشاريع  يف  احلاصل  التطور  مع  تتناسُب  رسيعٍة  وبصورٍة 
ونشاطات العتبة املقدسة املتزايدة والنهوض املتسارع الذي 

نشهده.
متمثالاً  التطويِر  قسِم  من  وف��دا  لقائه  خ��الل  ذل��ك  وج��اء 
بالدكتور طالل الكاميل )املرشف عىل القسم( وإدارة القسم 
من  األخ��رِة  للمرحلِة  املتأهلني  املشاركني  إىل  باإلضافِة 

برنامِج بنك الرجال )الدفعة الثالثة(.
وأمهيته،  الربنامج  هبذا  إعجابِه  عن  الكربالئي  الشيُخ   َ وعربرّ
القائد  نجاِح صناعِة شخصية  إنَّ عنارَص ومقوماِت   َ بنيرّ كام 
التنموية  الرؤيِة  إىل  باإلضافِة  اإلسالميِة  الرؤيِة  عىل  تعتمُد 

املبنية عىل عصارة الفكر البرشي.
استكشاِف  برضورِة  موصياًا  حديَثُه  الكربالئي  الشيُخ  وتابَع 
أمهية  عىل  ا  مشدداً الشباب،  لدى  القدرات  وتنميِة  وصقِل 
فعالية  من  به  يتمتعون  ملا  للمسؤولية  منهم  البعض  تصدي 

ونشاط وطموح وحيوية.

الربنامج  حمطات  الكاميل  الدكتور  استعرض  جانبه  من 
كَر لسامحِة الشيخ  َم الشُّ وخص املرحلَة األخرة منه، كام قدَّ
ا  الكربالئي الهتاممه ورعايته ِلذا الربنامج التي تعطي حافزاً

للتطوير ِورفِع مستوى األداء نحو األفضل.
وجتربتهم،  آراءهم  الربنامج  يف  املشاركون  أبدى  اخلتاِم  ويف 
هكذا  لدعمهم  والقسم  املقدسة  العتبة  إدارِة  عىل  مثنني 

نشاطاٍت تنمي القدرات.

اعلن  جممع االمام احلسني )عليه السالم( لتحقيق تراث اهل 
عن  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  السالم(  )عليهم  البيت 
طالب  أيب  بشخصية  خيتص  عنوانا  عرشين  حتقيق  من  اكامله 

)عليه السالم( ضمن موسوعة ايب طالب.
وقال مدير جممع االمام احلسني )عليه السالم( لتحقيق تراث 
املوسوعة  ان  املظفر،  مشتاق  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
شارك يف حتقيقها باحثون من طلبة احلوزة العلمية وعدد من 

االكاديميني«..
الستار  اسدال  سيتم  حتقيقها  تم  التي  املوسوعة  ان  وأضاف، 
الذي  السالم(  )عليه  طالب  ايب  مؤمتر  انعقاد  خالل  عنها 
املقبل،  احلجة  ذي  شهر  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  ستقيمه 

كاشفا عن قبول عرشات البحوث ويف عدة حماور اساسية«.
العلمي  بالذكر ان جممع اإلمام احلسني )عليه السالم(  جدير 
يبذل جهودا مكثفة وكبرة لتحقيق تراث اهل البيت )عليهم 

ة  بحلرّ واخراجها  العلمية  الكنوز  عن  وبحثا  سعيا  السالم( 
و)39(  مطبوعا  اص��دارا   )133( للمجمع  ان  كام  جديدة، 
اىل  إعطاؤها  تم  خطية  نسخة  و)83(  للطباعة  جاهزا  عنوانا 
املحققني يف شتى العناوين.. يف الوقت الذي كشفت فيه ادارة 
)500ال��ف(  من  ألكثر  مجعها  عن  )االح��رار(  ملجلة  املجمع 

خمطوطة ورقية والكرتونية لنوادر الكتب واملؤلفات.

 مع 
ُ

 الكربالئي يؤكد على تطوير الموارد البشرية بما يتناسب
ُ

الشيخ
شاريِع العتبِة المقدسة

َ
اِرِع في نشاطاِت وم

َ
س

َ
ت

ُ
التطوِر الم

اسدال الستار عن موسوعة ابي طالب )عليه السالم( 
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حاالت  ألرب��ع  تستجيب  الحسينية  العتبة 
مرضية خطرة

)4( االف متر مربع مساحات إضافية تحت 
ال��زي��ارات  في  الزائرين  الستيعاب  األرض 

المليونية اعلن قسم ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة احلسينية املقدسة 
املقدسة ألربع حاالت مرضية منها  العتبة  إدارة  عن استجابة 

حرجة جتاوزت تكاليفها )80( مليون دينار.
الشهداء  ذوي  قسم  رئيس  معاون  اخلفاجي  رضا  أمحد  وقال 
ممثل  قبل  من  املبارشة  التوجيهات  عىل  »بناءاً  إنه  واجلرحى، 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا،  الدينية  املرجعية 
احلاالت  بمتابعة  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
للعتبة  توجه  التي  املواطنني  بعض  ومناشدات  اإلنسانية 

احلسينية املقدسة، استقبلنا )4( حاالت مرضية حرجة«.
وأوضح أن »من بني احلاالت االربع تم استقبال الفتاة )زينب 
عيل حسني( من أهايل ذي قار لعالجها يف مستشفى اإلمام زين 
العابدين )عليه السالم( التخصيص وقد تكفلت العتبة املقدسة 

بكافة املصاريف الطبية )باملجان(«.
حالة  إىل  كذلك  املقدسة  العتبة  »استجابة  عن  اخلفاجي  ونوه 
مرضية أخرى للشاب )عيل ناجي( من حمافظة ميسان، بعد أن 
واجراء  الصحية  لتبني حالته  الشخصية  ناشدها عرب صفحته 
هذه  دفع  يستطيع  ال  فهو  الكربى(،  )فوق  له  جراحية  عملية 
التكاليف، فيام متت االستجابة له فورااً من قبل ممثل املرجعية 
بإجراء  ووجه  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  العليا  الدينية 
كادر طبي متخصص  الطبية وعرضها عىل  الفحوصات  كافة 
ليتم بعدها إجراء العملية اجلراحية والتكفل بكافة املصاريف 

واخلدمات الطبية عىل نفقة العتبة احلسينية«.
لام،  االستجابة  متت  مرضيتني  حالتني  »هناك  أن  مضيفا 
البرصة،  حمافظة  من  كامل(  عباس  )حممد  للشيخ  أحدامها 
املقدسة  احلسينية  والعتبة  العليا  الدينية  املرجعية  مناشدته  بعد 
له  واالستجابة  الكىل(،  )زراعة  الكربى  فوق  عملية  إلجراء 
بعد إجراء الفحوصات الطبية وعرضها عىل الكوادر املختصة 

ستجرى له عملية جراحية وباملجان أيضا«.
الطفل  ذوي  من  مناشدة  كانت  األخ��رة  »احلالة  أن  وتابع 
كربالء  حمافظة  من  مهدي(  صادق  )جعفر  ال��والدة  حديث 
متت  حيث  اهلل(،  )عافه  ورم  وجود  من  يعاين  الذي  املقدسة 
املوافقة فورا عىل اجراء عملية جراحية له، فيام تكفلت العتبة 
العالج وكافة  املالية ومنها  املصاريف  بكافة  املقدسة  احلسينية 

اخلدمات الصحية والطبية«.

احلسينية  للعتبة  التابعة  الفنية  و  الندسية  الطواقم  تواصل 
املشيدة  الرساديب األربعة  العمل يف مرشوع ربط  املقدسة 

حتت األرض داخل صحن اإلمام احلسني )عليه السالم(.
الرساديب  مرشوع  مدير  سعدون  سالم  املهندس  قال  و 
مرشوع  يف  »العمل  إن  )االح���رار(  تابعته  له  ترصيح  يف 
و  إنجازها  أجل  من  متسارعة  بوترة  جيري  الرساديب 
املتزايدة  األعداد  باستيعاب  تسهم  لكوهنا  اخلدمة  إدخالا 
من الزائرين خالل الزيارات املليونية، حيث ستضيف هذه 
الرساديب مساحة )4000( م2، و بعد ذلك سيتم ربطها 

باحلائر احلسيني الرشيف«.
العمل منها  أن »هناك مشاكل صادفت  و أضاف سعدون 
يف  املليونية  الزيارات  و  عملنا،  أعاقت  التي  اجلوفية  املياه 
شهري املحرم و صفر حيث يتوقف العمل هنائيا يف هذين 
العمل مستمر حاليا  و  تغلبنا عليها  احلمد  الشهرين، و هلل 

باملرشوع«.
حتيط  و  األرض  حتت  »الرساديب  أن  سعدون  أوضح  و 
بالصحن احلسيني الرشيف من مجيع اجلوانب، حيث كانت 
الرأس  رسداب  احلجة،  )رسداب  أجزاء   )4( إىل  مقسمة 
أما  الكبر(،  القبلة  رسداب  الشهداء،  رسداب  الرشيف، 

االن فتم ربط مجيع الرساديب ببعض«.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 1/ذو القعدة/1440هـ 
املوافق 2019/7/5م :

اعداد:حيدر عدنان

اهيا االخوة واالخوات نشر وننبه يف اخلطبة الثانية اىل ظاهرة 
الوقت  يف  خطورة  االجتامعية  املشاكل  اكثر  من  ُتعدرّ  ربام 
الظاهرة  لذه  ملا  املناسبة  العالجات  لا  توضع  مل  ان  احلارض 
من تدمر للطاقات البرشية يف املجتمع أال وهي تنامي ظاهرة 
انتشار املخدرات يف بعض الرشائح االجتامعية بشكل رسيع 
يدعو إىل القلق البالغ خصوصااً ان ترويج هذه املواد القاتلة 
ينذر  مما  واسع  بشكل  والشابات  الشباب  لدى  ينترش  بدأ 
العقلية  طاقاهتم  واستنزاف  الشباب  جليل  مستقبيل  بتدمر 
الشباب  لرشحية  املنتجة  القدرة  وحتطيم  والنفسية  والثقافية 
ل منها ان تكون الرشحية االجتامعية االكثر عنفوانااً  التي يؤمرّ

. وفعالية لبناء املجتمع حارضااً ومستقبالاً
ُتستخدم  بدأت  التي  املسألة  هذه  اىل  ننتبه  ان  جيب  اخواين 
للشباب  وجاذبة  وخادعة  ماكرة  بطريقة  االخرة  الفرتة  يف 
اننا  وهو  للمخدرات  التعاطي  فخ  يف  إليقاعهم  والشابات 
الشباب  لدى  الدماغ  لغسيل  متعددة  وسائل  هناك  نجد 
وخادعة  ماكرة  اساليب  تستخدم  الوسائل  هذه  والشابات 

وهي جاذبة يف نفس الوقت لؤالء الشباب، كيف؟!
االضطرابات  من  يعانون  والشابات  الشباب  بعض  هناك 
االحباط  او  اجتامعية  مشكلة  او  النفيس  القلق  او  النفسية 
بسبب الشعور بالفشل وغر ذلك من االسباب، كيف خيدعُه 
وجيذبه اىل تعاطي هذه املواد؟! ال يأيت اليه بالعنوان الواضح 
اليه  يأيت  بل  جدااً  وضارة  قاتلة  مواد  وهي  خمدرة  مواد  فهذه 
من باب آخر وهو استعامل احلبوب املخدرة ويبني لُه ان هذه 

احلبوب تؤدي اىل حالة من التهدئة وتعالج حالة االضطراب 
هذا  لديه  وتعالج  والشابة  الشاب  ل��دى  النفيس  والقلق 
ُه  النفسية التي يمررّ هبا، فهو يأتيه هبذا العنوان وَجررّ احلاالت 
اىل هذا العنوان وبدأ يتعاطى هذه احلبوب ثم بعد ذلك حينام 
ُه شيئااً فشيئااً اىل  وقع يف الفخ وتأثرّر بتعاطي هذه احلبوب َجرَّ
والشابات..  الشباب  اً يف  وقاتلية  األكثر رضرااً  املواد  تعاطي 
َكُثرت ال يوجد يف مقابلها وسائل حتمي  التي  هذه الوسائل 
حيصل  الذي  التلويث  هذا  من  وافكارهم  الشباب  عقول 
نفس  يف  واجلاذبة  واخلادعة  املاكرة  الوسائل  هذه  خالل  من 

الوقت..
من  ت��أيت  وحتى  االخ��ب��ار  ت��أيت  حينام  اخ��واين  علينا  لذلك 
مسؤولني معنيني يف تنامي هذه الظاهرة اخلطرة جدااً بالنسبة 
يستدعي  هذا  خاصة  بصورة  والشابات  الشباب  جيل  اىل 
من  والفاعلة  الرسيعة  العالج  ووضع وسائل  االهتامم  مزيد 
خماطر  يف  الوقوع  من  الشباب  ه��ؤالء  وحفظ  صيانة  اجل 
واآلث��ار  االسباب  بيان  بصدد  لسنا  نحن  الظاهرة..  هذه 
الضارة لذه الظاهرة بقدر ما يعنينا تنبيه ولفت انتباه اجلهات 
هذه  خطورة  اىل  االلتفات  برضورة  ايضااً  واملجتمعية  املعنية 
الظاهرة ووضع العالجات الرسيعة إليقاف تناميها ورسعة 
انتشارها.. نذكر هنا بعض اخلطوات املطلوبة عسى ان تكون 

نافعة يف هذا املجال:
اواًل : 

وعقايب صارم  قانوين  رادع  وجود  اليه هو  نحتاج  اول يشء 

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )651( 

/ اخلمي�ش 6/ �شوال /1439هـ 

املوافق 2018/6/21م

هذه  ض��ح  واورّ الظاهرة،  هذه  انتشار  رسعة  من  احل��دِّ  يف  يكفي 
يف  خطرة  وظواهر  جريمة  كانت  اذا  هناك  اخ��واين،  القضية 
ما  فيه من االحكام  قانون وترشيع  ان يكون هناك  املجتمع البد 
فيها من قوة الردع التي حتدرّ من هذه الظاهرة واجلريمة ابتداءاً من 

مرحلة الترشيع والتقنني لألحكام اىل التطبيق والتنفيذ. 
املسؤولني،  من  عدد  ذلك  يذكر  كام  اخ��واين؟؟!!  أين  املشكلة 
اول يشء ربام يف مرحلة االحكام يف اطار القانون او تطبيق هذه 
هذه  ردع  يف  كفاية  عدم  وهناك  ضعف  هناك  القانونية  االحكام 
االحكام للمجرمني، هناك الكثر ممن يتاجرون هبذه املواد بسبب 
جشعهم وطمعهم باملال ورسعة التحصيل عىل املال يتجرأون يف 
نرش هذه الظاهرة، البد ان تكون هناك قوة ردع يف القانون بحيث 

تكفي لردعهم عن ممارسة هذه الظاهرة.
نجد هناك احيانااً عقوبات بمستوى خفيف او ضعيف بحيث ال 
تؤثر يف ردع هؤالء الذين يتجارون هبذه املواد، هذه املرحلة االوىل 

ليست بمستوى من التأثر بحيث تردع هؤالء هذا اوال اً.
اليشء الثاين ربام يف مرحلة التطبيق وهذا ما نجده بمجرد ان هذا 
امُلدان بجريمة التعاطي حُيكم عليه كي جيد بابااً قريبااً يفلت منُه من 
يثبت عليه  ان  املتكررة، بمجرد  العفو  العقاب من خالل احكام 
وُيدان وحُيكم عليه حتى وجَد بابااً قريبااً فتح لُه وفلَت من العقاب، 

هذه املرحلة الثانية التي ُتضعف القانون يف التأثر الرادع.
بسبب  امل��واد  هبذه  يتاجرون  الذين  بعض  ان  الثالثة:  املرحلة 
عالقاهتم مع متنفذين يف الدولة يستطيعون ان يفلتوا برسعة من 
فيه  القانون  يكون  ال  لذلك  القانون،  يف  لم  املجعولة  العقوبات 

هذه  ختف  بحيث  يتاجرون  الذين  لؤالء  كافية  ومنع  ردع  قوة 
الظاهرة وُتعالج بنسبة ما.

 ثانيًا : 
احلاجة الشديدة اىل ملء الفراغ لدى الشباب، هناك احيانااً فراغ 
قاتل لدى الشباب ال يستطيع هؤالء الشباب بام لدهيم من طاقة 
برامج  اىل  بحاجة  مفيدة،  امور  يف  طاقاهتم  ُيفرغوا  ان  وحيوية 
بناءاً عقليااً  تنموية وبرامج ترفيهية يمكن ان تبني هؤالء الشباب 
او  الفراغ،  اوقات  خالله  من  يملؤون  صحيحااً  وفكريااً  ونفسيااً 
من  البعض  لدى  حتصل  التي  النفسية  احل��االت  احيانااً  كذلك 
اجتامعية  مشاكل  او  عمل  فرصة  وج��ود  عدم  بسبب  الشباب 
يريد ان هيرب من هذا الضغط النفيس الذي يتعرض اليه لوجود 
مشكلة اجتامعية او عاطفية او عدم وجود فرصة عمل او ضغوط 
احلياة املختلفة عليه تدفعه اىل ُ ان يلجأ اىل هذا املواد لكي هيرب 

من هذا الواقع املرير الذي يعيشه.
نحُن ذكرنا مرارااً وتكرارااً ان هناك بعض الوسائل التي ال تلقى 
هو  كام  الكافية  العمل  فرص  توفر  اجل  من  املطلوب  االهتامم 
احلال يف جمال تشجيع القطاع اخلاص او تشجيع بعض القطاعات 
املهمة الصناعية والزراعية ومراكز الشباب التي يمكن من خاللا 
ر فرص عمل كافية..  ان توفر ملئااً لذا الفراغ لدى الشباب وتوفرّ
هذه املجاالت مل تلق االهتامم الكايف بحيث نعالج شيئااً ما من هذه 
الظاهرة ادى ذلك اىل ان البعض هيرب من هذا الواقع ويلجأ اىل 

مثل هذه املواد هروبااً من هذه املسألة..
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ثالثًا :
العالج الثالث واملهم والذي يعنيننا مجيعااً هو احلاجة اىل التوعية 
املجتمعية واالهتامم الكايف ملعاجلة مثل هذه الظواهر ابتداءاً من 
االرسة اىل املدرسة واىل اجلامعة واىل االعالم وغرها التي جيب 
واخوايت  اخواين  نحن  الكايف..  بالقدر  اهتاممااً  منها  تلقى  ان 
هناك جمتمع يسبب لدينا مثل هذه الظواهر وتناميها وهذا حتى 
انُه فقدنا حالة  عىل مستوى االرس واملدارس واجلامعات وهو 
التوازن يف االهتامم واالعتناء باملشاكل والتحديات التي نمررّ هبا 
وانا اعطيكم مثاال عىل ذلك.. مثال اً املشكلة السياسية والتحدي 
واملجادالت  واملناقشات  االهتامم  من  قسطُه  ينال  السيايس 
ووضع احللول والعالج واالهتامم من اجلميع، التحدي االمني 
التحدي  ولكن  مطلوب،  وهذا  االهتامم  من  استحقاقه  ينال 
االخالقي والرتبوي والقيمي يف املجتمع ال ينال استحقاقه من 

االهتامم والعناية ووضع العالجات لُه.
التوازن  حالة  فقدنا  اذا  ذلك  عىل  واضحا  مثاال  ارضب  وانا 
حصلت املشاكل واملخاطر، الحظوا اخواين يف االسالم اعطى 
االسالم كنظام وتقنني ونظام عمل لكل مشاكل وحتديات احلياة 
املتطورة يف  ها من االهتامم والعالج حتى املجتمعات االن  حقرّ
االهتامم  من  حقها  احلياة  ومشاكل  حتديات  لكل  اعطت  العامل 
مؤسسات  كل  ويف  واجلامعة  االرسة  يف  مكان  كل  يف  والعناية 
الدولة..، نحُن فقدنا حالة التوازن يف االهتامم املطلوب، مثال 
االهتامم  من  حقُه  وللشاب  للطالب  ُتعطي  واملدرسة  االرسة  اً 
بالتعليم االكاديمي ولكن ال تعطي حقُه من االهتامم بالرتبية عىل 
ى اىل وقوع  القيم واالخالق واملبادئ، ضعف هذا االهتامم ادرّ
كذلك  وتربوية،  وقيمية  اخالقية  مشاكل  يف  والطالب  الشاب 
املجتمعية  واملؤسسات  الدولة  مؤسسات  وكذلك  اجلامعة 
االخرى.. نحن علينا ان ُنعيد حالة التوازن يف االهتامم الكايف 
التي  والتحديات  املشاكل  لكل  العالجات  ووضع  والعناية 
املخدرات  انتشار  قضية  يف  ومشكلة  حتدرّ  عندنا  االن  هبا،  نمررّ 
ها من االهتامم  االن علينا ان ُنعطي هذه املشكلة والتحدي حقرّ
والعناية والتنبرّه ووضع احللول ووضع العالجات لا وتفعيل 
كام  املدرسة  من  ابتداءاً  اخواين  علينا  لذلك  العالجات..  هذه 
هتتم بالتفوق البنها وهذا يشء مهم وجيد يف دروسه االكاديمية 
املقدار  و توفر له وسائل الرتفيه والراحة عليها ان هتتم بنفس 

هم باألخالق احلسنة وهكذا.. ايضااً اودرّ ان  برتبية ابنائها وختلقرّ
ابني لبعض وسائل االعالم هناك بعض وسائل االعالم مهنية 
وخرجت  اليشء  بعض  انفلتت  االعالم  بعض وسائل  وهناك 

عن الضوابط املطلوبة.
ض عن هذه النسبة  نحن نحتاج البعض احِلريف واملهني ان يعورّ
التي  الوسائل  بعض  لدى  االنضباط  وع��دم  االنفالت  من 
الشباب  واىل  املجتمع  اىل  ومناهجها  وافكارها  بثقافاهتا  ُتلقي 
اخواين طاقات شابة جيدة لا حرقة  الواقع  خاصة، ولدينا يف 
الشباب  امترّها، نحتاج من هؤالء  القلب عىل جمتمعها وشباب 
وينبهوا  املجال  هذا  يف  وكفاءاهتم  طاقاهتم  من  شيئااً  ُيعطوا  ان 
املخاطر..  للمجتمع وحيذروا من هذه  والقيم  املبادئ  اىل هذه 
املدارس وادارات اجلامعات  ادارات  وايضااً املدرسة نأمل من 
ان تتنبه اىل هذا األمر.. التنبيه االخر الذي نودرّ التنبيه اليه هو 
تنامي ظاهرة انتشار بعض مراكز الفساد خصوصااً يف العاصمة 
بعناوين  نفسها  ُتعنون  املراكز  هذه  بعض  ان  واملشكلة  بغداد 
مقبولة اجتامعيااً بعناوين صحيرّة و تنموية وغر ذلك وترفيهية 
ر نشاطها بعناوين صحية  ولكن يف حقيقة ُتعنون وُتغلرّف وتؤطرّ
إفسادا  تستبطن  حقيقتها  يف  هي  اجتامعيااً،  مقبولة  ترفيهية 
الدولة  تتنبه بعض مؤسسات  للمجتمع.. نحُن نحتاج  اىل ان 
مقبولة  بعناوين  تتظاهر  التي  املراكز  هذه  بعض  وتضع  املعنية 
اخالقيااً  للمجتمع  إفسادااً  تستبطن  داخلها  يف  ولكن  اجتامعيااً 
اىل  تتنبه  ان  املعنية  الدولة  مؤسسات  نحتاج  اخالقي،  وغر 
ذلك وتضع هذه املراكز حتت املراقبة واملعاينة وحتقق وتتبني من 
حقيقة نشاط بعض هذه املراكز التي اخذت ُتفسد العنارص يف 
املجتمع والشباب وغر الشباب من الرجال والنساء ُتفسدهم 
اخالقيااً وقيميااً ومبدئيااً.. وبدأت تنترش هذه الظاهرة وتتنامى.. 
لذلك علينا نحُن ان ننتبه اىل مؤسسات الدولة املعنية ان تتنبه 
من خطورة بعض هذه املراكز التي عنواهنا الظاهري يشء ويف 
باطنها ويف داخلها يشء آخر، هذه لو تنامت وانترشت سُتشكل 
واالجتامعي  االخالقي  واالمن  االخالقية  املبادئ  عىل  خطرااً 

للمجتمع..
نسأل اهلل تعاىل ان جينبنا ما فيه فساد جمتمعنا وامتنا واحلمد هلل 

رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.



وهي: َغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلني، فهنا ُأمور :
ل: جيب غسل الوجه ما بني قصاص الشعر إىل طرف الذقن  األورّ
 ، عرضااً واإلهب��ام  الوسطى  اإلصبع  عليه  اشتملت  وما   ، ط��والاً
من  يشء  إدخال  وجب  وإن  الوجه  من  ليس  ذلك  عن  واخلارج 
األطراف إذا مل  حيصل العلم بإتيان الواجب إالرّ بذلك، واألحوط 
لزومااً االبتداء بأعىل الوجه إىل األسفل فاألسفل، ويكفي يف ذلك 
ُثمَّ إجراؤه عىل كلرّ  ، فيكفي صبرّ املاء من األعىل  الصدق العريفرّ
من اجلانبني عىل النهج املتعارف من كونه عىل نحو اخلط املنحني، 
ولو صبرّ املاء من األسفل وغسل من األعىل بإعانة اليد كفى، نعم 
د إمرار اليد عىل حملرّ الصبرّ بنيرّة الوضوء، بل ال ُبدَّ من  ال يكفي جمررّ

أن يكون فيها من املاء ما يصدق معه الغسل عرفااً.
مسألة 69: غر مستوي اخللقة من جهة التحديد الطويلرّ يف ناحية 
أغمرّ  كان  بأن   - الشعر  منبت  ناحية  ويف  نفسه،  ذقن  يعترب  الذقن 
عن  الشعر  انحرس  قد  أصلع  كان  أو  جبهته،  عىل  الشعر  نبت  قد 
من  اخللقة  مستوي  غر  ا  وأمرّ املتعارف،  إىل  يرجع   - رأسه  م  مقدَّ
جهة التحديد العريضرّ لكرب الوجه، أو صغره، أو لطول األصابع 
واإلهبام  الوسطى  عليه  دارت  ما  غسل  عليه  فيجب  قرصها  أو 

املتناسبتان مع وجهه.
َغسل  جيب  الوجه  حدرّ  يف  دخل  فيام  النابت  الشعر   :70 مسألة 
ظاهره، وال جيب إيصال املاء إىل الشعر املستور، فضالاً عن البرشة 
غسله،  جيب  وطلب  بحث  إىل  غسله  حيتاج  ال  ما  نعم  املستورة، 
كان  أو  منبته،  لغر  ساترااً  الطرفني  من  طويالاً  شاربه  كان  إذا  كام 
املستورة  البرشة  فإنرّه جيب غسل  يااً عىل جبهته  متدلرّ شعر قصاصه 
هبام، وكذا احلال يف الشعر الرقيق النابت يف البرشة فإنرّه يغسل مع 
البرشة، ومثله الشعرات الغليظة التي ال تسرت البرشة عىل األحوط 

وجوبااً.
ومطبق  واألن��ف،  والفم  العني  باطن  َغسل  جيب  ال   :71 مسألة 
مة إذا مل  حيصل اليقني  الشفتني والعينني، إالرّ شيئااً منها من باب املقدرّ

ق املأمور به إالرّ بذلك. بتحقرّ
مسألة 72: الشعر النابت يف اخلارج عند احلدرّ إذا تدىلرّ عىل ما دخل 
يف احلدرّ ال جيب َغسله، وكذا املقدار اخلارج عن احلدرّ وإن كان نابتااً 

يف داخل احلدرّ كمسرتسل اللحية.
مسألة 73: إذا بقي ممرّا يف احلدرّ يشء مل  يغسل - ولو بمقدار رأس 
إبرة - ال يصحرّ الوضوء، فيجب أن  يالحظ آماقه وأطراف عينيه 
أن ال يكون عليها يشء من القيح أو الكحل املانع، وكذا يالحظ 
عىل  يكون  ال  وأن  الوسخ،  من  يشء  عليه  يكون  ال  أن  حاجبه 

حاجب املرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
مسألة 75: الثقبة يف األنف - موضع احللقة أو اخلزامة - ال جيب 
غسل باطنها بل يكفي َغسل ظاهرها، سواء أكانت فيها احللقة أم 

ال.
الثاين: جيب َغسل اليدين من املرفقني إىل أطراف األصابع، وجيب 
االبتداء باملرفقني، ُثمَّ األسفل منهام فاألسفل - عرفااً - إىل أطراف 

األصابع.
املرفق  فوق  من  قطعت  ولو  بقي،  ما  يغسل  يده  بعض  واملقطوع 

سقط وجوب غسلها.
ولو كان له ذراعان دون املرفق وجب َغسلهام، وكذا اللحم الزائد، 

واإلصبع الزائدة.
إالرّ  اليد  عليها  يطلق  ال  بحيث  املرفق  فوق  زائدة  يد  له  كان  ولو 
مساحمة ال جيب غسلها بل يكفي غسل اليد األصليرّة، ولو اشتبهت 

الزائدة باألصليرّة غسلهام مجيعااً واحتاط باملسح هبام.
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خالل فترة زمنية قصيرة..

وللحديث اكثر ح��ول هذا املركز واخلدم��ات التي يقدمها 
للمرىض، التقت »االحرار« الدكتور مهدي داغر، املرشف 
ع��ىل مركز الوارث لغس��يل ال��كىل والذي ق��ال: إن »مركز 
الوارث لغسيل الُكىل انشئ من قبل العتبة احلسينية املقدسة 

الستقبال مرىض الفشل الكلوي من مجيع حمافظات العراق 
دون استثناء، حيث جترى لم جلسات غسيل الكىل املزودة 

بالعالجات الالزمة بشكل جماين«. 

منذ افتتاحه في شهر والدة األقمار المحمدية )عليهم السالم( من العام الجاري، استطاع مركز 
لى في العتبة الحسينية المقدسة الكائن في باب قبلة اإلمام الحسين )عليه 

ُ
الوارث لغسيل الك

السالم( إجراء )754( جلسة غسيل كلى مجانية لمرضى يعانون من الفشل الكلوي من مختلف 
المحافظات العراقية. 

رة، 
ّ

 من أهم المراكز المتخصصة في البالد؛ المتالكه أجهزة طبية متطو
ً
 المركز اليوم، واحدا

ّ
ويعد

وك���وادر تخصصية من أصحاب الكفاءة العالية، إضاف���ة الى الدعم المادي والمعنوي الالمحدود 
م من قبل األمانة العامة في العتبة الحسينية المطهرة.

ّ
المقد

العتبة الحس���ينية المقدسة  تجري أكثر من )700( 
جلسة لغسيل الكلى بالمجان
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وتابع القول: »حيتوي املركز عىل )14( جهازااً لغسيل الكىل من 
ن��وع )Gambro 98 AK(، والذي يعدرّ من أفضل االجهزة 

اخلاصة باملعاجلة عىل مستوى العامل«.
وأض��اف داغر: »أج��رى املركز منذ افتتاحه يف ش��هر ش��عبان 
املب��ارك للعام اجلاري )1442 ه�(، ما يقارب )754( جلس��ة 
غس��يل ل��� )250( مريضا، وبمعدل ثالث جلس��ات غس��يل 
للمريض الواحد«، موضحااً أن »مجيع تلك اجللسات أجريت 
للمرىض بش��كل جماين حس��ب توجيه املتويل الرشع��ي للعتبة 

احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي«.
وح��ول ما يميرّز هذا املركز عن غ��ره من املراكز املتخصصة يف 
جمال غس��يل الكىل قال: »يتميز هذا املرك��ز إىل جانب خدماته 
م إىل مرىض  املجاني��ة، باخلدم��ات الطبي��ة املتط��ورة التي تق��درّ
الفش��ل الكلوي، س��واء أكانت عىل مس��توى نوعية األجهزة 
الطبي��ة املوج��ودة أو م��ن خالل الك��وادر الطبي��ة التخصصية 

املتميزة والعالجات الطبية املقدمة«.
ن عدد من املس��تفيدين من املركز، جهود العتبة  من جانبهم ثمرّ
احلس��ينية املقدس��ة يف إنش��اء مثل ه��ذه املراكز الطبي��ة وتكفل 

عالجهم جمانااً.
م أح��د امل��رىض الراقدي��ن يف املرك��ز، وُيدع��ى )خضر  وق��درّ

عوينات( ش��كره وامتنانه للعتبة احلس��ينية املقدس��ة ومتوليها 
: »بعد ما القيناه من  الرشع��ي والكادر الطبي يف املركز، قائ��الاً
اهت��امم ورعاية تامة وبش��كل جماين، جيب علينا تقديم الش��كر 
والعرفان ملؤس��يس هذا املرشوع اإلنس��اين«، مضيف��ااً أن »مثل 
هذه املشاريع اإلنسانية ليس باألمر الغريب عىل العتبة احلسينية 

املقدسة التي تبادر دائاماً لتقديم مثل هذه اخلدمات«.
ى  واوضح عوينات: »منذ تواجدي يف املركز مل أشعر انني أتلقرّ
، بل الواقع يقول ان اخلدمات الطبية والس��لوك  عالجااً جماني��ااً
االنس��اين املتب��ع مع املري��ض يش��عر املريض وكأن��ام يعالج يف 
أحدى  املستش��فيات اخلاصة )االهلية( وليس يف مركز يعالج 
املرىض باملجان، وحقيقة هذه اخلطوة االنسانية املوفقة حتسب 
للعتبة املقدس��ة وملتوليها الرشعي س��امحة الش��يخ عبد املهدي 

الكربالئي«.
جدير بالذكر أن العتبة احلس��ينية املقدسة جعلت من أولويات 
مشاريعها اإلنسانية واخلدمية إنش��اء املراكز الطبية والصحية، 
فقد س��بق لا وأن أنش��أت مرك��زااً لزراعة الكىل يف مستش��فى 
ن  اإلم��ام زي��ن العابدي��ن )عليه الس��الم(، والذي ب��دوره متكرّ
خالل أسبوعه األول من إجراء ثالث عمليات تكللت مجيعها 

بالنجاح.
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المهندس 
ثائر عذار هاشم الشمري

ثمان شعب 
ذات مهام مختلفة..

مرأب العطاء الفني.. 
عمل كبير وجهود متواصلة

بن���اء عل���ى توجيه���ات س���ماحة المتولي الش���رعي 

للعتبة الحس���ينية المقدس���ة )دام عزه( فقد حرصت 

ادارتن���ا من���ذ تس���نمنا ادارة م���راب العط���اء الفني الى 

السعي لتطوير الخدمات المقدمة الى اقسام العتبة 

الحس���ينية المقدس���ة بمجال صيانة العجالت، حيث تم 

تشكيل عدة لجان منها لجان فنية خاصة بصيانة االليات 

ولج���ان خاص���ة بجرد قط���ع الغيار ف���ي المخ���زن وترميزها 

حس���ب النظ���م المتبعة ف���ي الش���ركات العالمية وكذلك 

حرصنا عل���ى تطوير الخدمات داخل الم���رأب )بناية المرأب( 

من اعم���ال النظافة والصيانة وتنفيذ بعض االعمال الفنية 

ذات الصي���غ المح���دودة م���ن ترميم���ات المبان���ي م���ن خالل 

متابع���ة اعم���ال صيان���ة االجه���زة والمرافق الخاص���ة بالمرأب 

والحلول للمش���كالت ومعالجة جوان���ب القصور في العمل 

ومناقش���تها ومعالجته���ا ... ولمعرفة المزيد عن���ه بين مدير 

المراب المهندس ثائر عذار هاشم الشمري ما يأتي.

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

12

ي 
سين

حل�
ء ا

طا
ع

ال



الرؤية والرسالة
توف��ر بيئ��ة عل��م وعمل مري��ح ومنت��ج للعامل��ني لزيادة 
االنتاجي��ة والعم��ل بروح الفري��ق الواحد وترس��يخ مبدأ 
الوالء الوظيفي للعتبة احلسينية املقدسة، وحتسني مستوى 
خدم��ات صيان��ة االلي��ات بص��ورة تعكس واق��ع املرأب 

واهتاممه باملحافظة عىل اموال العتبة املقدسة.
األهداف

هت��دف االدارة اىل توف��ر افضل خدم��ة يف صيانة االليات 
والس��عي اىل الوص��ول اىل بيئ��ة علمية وصحي��ة، وكذلك 
وج��ود هي��كل تنظيمي واض��ح ودقيق يتناس��ب مع واقع 
العم��ل يف امل��رأب، والوقوف ع��ىل نقاط الق��وة وتعزيزها 
ونقاط الضعف وتصحيحها، وحتفيز املنتسبني عىل التقدم 
واالرتقاء باألداء من خالل قي��اس االداء الفعيل، وتطبيق 
مفاهي��م اجل��ودة عن��د تنفيذ االع��امل يف صيان��ة االليات، 
وايض��ا تدري��ب وتأهي��ل الك��وادر الندس��ية والفنية كال 

اًحسب اختصاصه.

الرؤى التطويرية املستقبلية
تفعيل اجلانب االس��تثامري للمرأب عن طريق التعاقد مع 
ال��رشكات العاملية االكثر انتاج��ااً يف البلد الفتتاح وكاالت 
بيع قط��ع غي��ار والتعاقد مع ال��رشكات املصنع��ة لزيوت 
املحركات، واستقطاب اآلليات اخلاصة بالدوائر احلكومية 
املعني��ة والتعاقد معه��م ألغراض الصيان��ة داخل املرأب، 
واع��ادة تفعيل حمط��ة الوقود املوجودة يف املرأب والس��عي 
الفتت��اح حمطات وق��ود داخل وخ��ارج املحافظة، وتفعيل 
نظ��ام االدارة االلك��رتوين املح��دث، ب��ام يف ذل��ك مواكبة 
التطور التقن��ي يف صيانة االليات والتواصل مع الرشكات 
العاملية الرصينة، واس��تحداث ورش جديدة الحتواء كافة 
آلي��ات العتبة املقدس��ة دون احلاجة اىل الصيان��ة اخلارجية 
ورشاء قط��ع الغي��ار االصلي��ة م��ن مصادره��ا الرئيس��ية، 
وتطوي��ر الصيانة املتنقلة للمف��ارز اخلارجية، وتفعيل دور 
الصيانة الوقائية، وكذلك التعاقد مع العاملة االجنبية ذات 
اخلربة وامله��ارة والكفاءة العالية يف صيانة االليات لغرض 
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تدعي��م اجلان��ب الفني وتب��ادل اخلربات وتقوي��ة الكوادر 
الفني��ة العراقي��ة العاملة يف املرأب من حي��ث االداء وخلق 

روح املنافسة بني اجلميع.
االستحداثات

اس��تبدال وتصليح زجاج اآلليات  بع��د معاناة طويلة من 
التصلي��ح خارج املرأب )احل��ي الصناعي( ورصف الكثر 
م��ن املبال��غ لذل��ك حي��ث بل��غ رصف املرأب الس��تبدال 
وتصليح الزجاج خ��الل عام 2019 )90.057.000( 
تس��عني مليونا وس��بعة ومخس��ني ال��ف دينار لذل��ك تقرر 
استحداث ورشة الس��تبدال الزجاج وتصليحه، وكذلك 
تغليف البديات آلليات احلمل: اس��تحداث ورشة لصيانة 
وحلام اب��دان اآللي��ات بجمي��ع مفاصلها، بام فيه��ا صيانة 

وتغليف البديات.
الشعب العاملة يف املراب

املراب حيتوي عىل ثامن شعب كل منها تعمل عمال خمتلفا، 

ث��الث منها مرتبطة باملع��اون االداري للمراب عبد العزيز 
عبد الرس��ول عبد الرمحن وهي )الش��عبة االدارية واملالية، 
ش��عبة اخلدمات العامة، ش��عبة املتابع��ة(، فضال عن مخس 
ش��عب مرتبطة باملعاون الفني الس��يد جمتبى عالء قدوري 
احلسني وهي )ش��عبة صيانة االليات الثقيلة، شعبة صيانة 
االلي��ات اخلفيف��ة، ش��عبة الصيان��ة العامة، ش��عبة صيانة 
وتطوي��ر املباين، ش��عبة التخطيط والتدريب والدراس��ات 

الندسية(.
شعبة االدارية واملالية

وعن الشعب التابعة للمعاون االداري بني الشمري قائال: 
اول تل��ك الش��عب هي الش��عبة االداري��ة واملالية وحتتوي 
ع��ىل مخ��س وح��دات ه��ي )وح��دة الذاتية واحلس��ابات، 
وحدة خمزن قطع الغيار، وحدة الس��واقني، وحدة االعالم 
والعالق��ات، وح��دة تكنلوجي��ا املعلوم��ات »IT«(، وان 
مهام عمله��ا يتضمن القيام بكاف��ة املكاتبات واملخاطبات 
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السيد جعفر حسن علي

الرس��مية ومتابعة االم��ور االدارية املرتبطة بأقس��ام العتبة 
االخرى وطباعة املواقف اليومية وارشفة الكتب الصادرة 
والواردة وتوزيع الربيد الوارد عىل الش��عب كافة والعمل 
عىل جتهيز تقرير ش��هري لشعب الصيانة وتدقيق كشوفات 
االقسام االستثامرية والسلف وبطاقات خروج العجالت 
ومتابعة النظام االلكرتوين حلركة صيانة االليات باإلضافة 
اىل االم��ور املالي��ة من توزي��ع الرواتب واك��امل معامالت 

سلف املنتسبني وتدقيق السلف اخلاصة باملشرتيات.
شعبة املتابعة

هي الش��عبة االدارية الثاني��ة التي تعمل ع��ىل متابعة عمل 
شعب املراب كافة والكوادر العاملة وبكافة التخصصات 
ومالحظة رسعة االنجاز لصيانة املركبات وعدم تأخر اي 
مركبة مع تش��خيص كفاءة ودقة العمل وكذلك تعمل عىل 
تشخيص مواضع اخللل ان وجد ومواضع التميز واالبداع 
التقيي��م   لغ��رض  االدارة  اىل  واضح��ة  ص��ورة  وايص��ال 
واحلفاظ عىل ديمومة النجاح واالستمرار يف تقديم افضل 

اخلدمات يف صيانة املركبات اضافة اىل متابعة اداء س��ائقي 
املركبات ولكافة االقس��ام وتش��خيص م��دى اهتاممهم يف 
ادام��ة املركبات اخلاصة هبم واحلفاظ عليها ومدى االلتزام 
باس��تامرة الفحص اخلاصة باملركبات التي تم اعدادها من 

قبل مراب العطاء الفني.
شعبة اخلدمات العامة

وبدوره حتدث مسؤول شعبة اخلدمات العامة السيد جعفر 
حس��ن عيل املوسوي قائال: ان الش��عبة هي احدى الشعب 
الثالث التابعة للمعاون االداري وتضم يف طياهتا وحدتني 
اداريت��ني مها: )وح��دة النظافة والزينة والتش��جر، وحدة 
املضي��ف(، ويكون مه��ام عمله��ا ادامة وتنظي��ف املرأب 
بالكامل وتش��مل املداخل املؤدية له وغسل الورش الفنية 
بش��كل دوري  وتوسعة وادامة املساحات اخلرض  وزراعة 
االش��جار دائم��ة اخل��رضة واالعتن��اء هب��ا ورس��م خطط 
مس��تقبلية هبذا اجلان��ب, اضافة اىل تطوير عم��ل النافورات 
وادامته��ا وتنظيفه��ا وتش��غيلها ضم��ن س��اعات ال��دوام 
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الرس��مي, باإلضاف��ة اىل تقدي��م وجب��ات الطع��ام بفرتتني 
صباحية ومس��ائية للمنتس��بني من خالل املضيف التعاوين 

اخلاص باملرأب.
شعبة صيانة االليات الثقيلة

وبدوره حتدث املعاون الفني للمراب املهندس جمتبى عالء 
قدوري احلس��ني قائال: هناك مخس شعب مرتبطة بنا اداريا 
ل��كل منها عم��ل  خمتلف عىل النح��و التايل: ش��عبة صيانة 
االلي��ات الثقيل��ة التي حتت��وي عىل ثالث وح��دات وهي: 
)وح��دة امليكانيك، وح��دة احل��دادة واليدروليك، وحدة 
الكهرب��اء(، ويكون مهام عملها بش��كل ع��ام  صيانة كافة 
االليات الثقيلة وبكافة انواعها ومس��مياهتا ومناش��ئها من 
باصات ومعدات زراعية  انش��ائية )ش��فل, كري��در, حفارة, 
قالب, سايلو تريلة محل... الخ( وغرها من املركبات التي 
تدخل ضمن هذا املس��مى مع اس��تخدام افضل الوس��ائل 
العاملية يف فحص وتش��خيص االعطال وبأحدث االجهزة 

االلكرتونية املتطورة.

شعبة صيانة االليات اخلفيفة
ومن الش��عب االخرى هي ش��عبة صيانة االليات اخلفيفة 
والتي حتتوي عىل ثالث وحدات وهي )وحدة امليكانيك، 
وح��دة احل��دادة، وحدة الكهرب��اء(، ويكون مه��ام عملها 
بشكل عام صيانة كافة االليات اخلفيفة واملتوسطة وبكافة 
انواعها ومسمياهتا ومناش��ئها العاملية وتشخيص االعطال 
عن طري��ق اجهزة الفحص االلكرتوني��ة املتطورة والعمل 
عىل صيانتها باس��تخدام قطع الغيار االصلية واملصنعة من 

افضل املناشئ العاملية.
شعبة الصيانة العامة

وكذل��ك ش��عبة الصيان��ة العام��ة الت��ي حتت��وي عىل مخس 
وحدات ه��ي )وحدة صيانة التربي��د والراديرتات، وحدة 
صيان��ة االطارات والتش��حيم، وحدة الصبغ والس��مكرة 
وصيانة الزجاج، وحدة التنجيد، وحدة غسيل املركبات(، 
ف��ان مهام عملها بش��كل ع��ام يتضمن صيانة كاف��ة انواع 
ومصنفات املركبات الثقيلة واملتوس��طة واخلفيفة, وتشمل 
صيانة منظومات التربيد وادامتها ولكافة انواع االليات كام 

المهندس 

مجتبى عالء قدوري
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وتعمل عىل صيانة وتبديل الراديرتات وجتهيزها وتنظيفها 
لضامن سالمة املحركات وخاصة يف موسم الصيف وارتفاع 
درجات احلرارة اضافة اىل صيانة واس��تبدال الصالنصات, 
ايضا تعمل الش��عبة عىل صيانة وتبدي��ل االطارات التالفة 
واملستهلكة بعد ان ختضع للجنة فحص متخصصة وحتديد 
م��دى صالحيته��ا للعمل من عدمه, وختتص الش��عبة ايضا 
ب��ورش س��مكرة متطورة وحديث��ة واف��ران حرارية لصبغ 
املركبات وورش��ة حدادة متكاملة لصيانة اعامل احلدادة يف 

املركبات التي بحاجة ألعامل احلدادة.
شعبة صيانة وتطوير املباين

وايضا ش��عبة صيانة وتطوير املباين وان مهام عملها تكون 
عىل صيان��ة كافة املب��اين واملكاتب وال��ورش الفنية املغلقة 
واملفتوح��ة واملم��رات والس��احات الداخلي��ة واخلارجية 
وكذلك الطريق الرئييس املؤدي للمراب, ويقع عىل عاتقها 
كافة أعامل الكهرباء والس��باكة والتربي��د واحلدادة وادامة 
االرصف��ة والش��وارع واحلدائ��ق واع��امل البن��اء والصبغ 
وغره��ا من االعامل املتعلقة بصيانة املرأب او اس��تحداث 

ورش جديدة لصيانة املركبات.

شعبة التخطيط والتدريب والدراسات اهلندسية
واخر الشعب هي شعبة التخطيط والتدريب والدراسات 
الندس��ية التي تعد من اهم الش��عب ضمن هيكلية املرأب 
والتي يكون ارتباطها ارتباط��ا مبارشا بمدير املراب حيث 
تع��د م��ن الش��عب املس��ؤولة وبش��كل مبارش ع��ىل وضع 
الدراسات واخلطط املس��تقبلية التي تساهم يف تطور عمل 
امل��رأب وعمل دورات تدريبية ختصصي��ة للعاملني ملواكبة 
التط��ور العاملي والتقدم احلاصل يف جم��ال صيانة املركبات 
عاملي��ا, ك��ام واهنا مس��ؤولة عن وض��ع املرأب ع��ىل اعتاب 
التط��ور والتقدم الذي يس��ابق رسعة الضوء يف االس��واق 
العاملية, اضافة اىل هتيئة ودراس��ة املش��اريع االستثامرية التي 
تس��اهم بش��كل فعال يف انعاش الس��وق املحلي��ة والعاملية 
والعمل عىل متابعة تنفيذها وجعلها ناجحة ومثمرة, ليكون 
املرأ  ب منافس��ا قويا س��واء عىل الصعي��د املحيل او العريب 
وحت��ى عىل الصعي��د العاملي, وقد اخذت ش��عبة التخطيط 
عىل عاتقها وضع خطة مخس��ية ترسم للمرأب منافذ عمله 

واخلطوات التي يسر عليها.
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تواصل االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة وبالتنس���يق مع الجه���ات المعنية في محافظة 
المثنى ووزارة الزراعة اس���تكمال اجراءات اس���تمالك مليون دونم من االراضي بناحية السلمان  في 
بادية الس���ماوة، إلنشاء مش���روع الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها السالم( والذي سيحتوي 
ف���ي المس���تقبل القريب على مش���روع زراعي متكامل، يض���م االنتاج الحيوان���ي والزراعي وكذلك 
المحاصيل االستراتيجية “الحنطة والشعير” اضافة الى القضايا التكميلية لقضية الزراعة مثل معمل 
معجون الطماطم واخر  للتعليب وااللبان، اكد ذلك الس���يد توفيق ادريس عالوي مس���ؤول شعبة 

االراضي للمشاريع الخدمية في العتبة الحسينية المقدسة. 

العتبة الحسينية تواصل اجراءات االستمالك 
لمليون دونم في بادية السماوة
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واوض��ح ادريس: »بعد تقديم طلب رس��مي الس��تثامر مس��احة 
مليون دونم ابدى حمافظ املثنى الس��يد أمح��د منفي جودة موافقته 
الرسيعة كام مثبت يف هامش��ه عىل اصل الطلب حيث اكد تعاونه 
وترحيبه هبكذا مش��اريع من شأهنا دعم املنتج الوطني من جانب 
وتشغيل االيدي العاملة من جانب اخر وجاء يف الامش: )موافق 
اصوليااً وع��ىل الفور دع��اماً للقطاع اخلاص والس��ر باإلجراءات 
وبدون عذر وتقليل الروتني(، فيام القى ذات الطلب استحصال 
الدع��م والتش��جيع عىل االس��تثامر املح��يل وخصوص��ااً العتبات 
املقدس��ة من ِقب��ل وزير الزراع��ة العراقي املهن��دس )حممد كريم 
جاس��م(  موجها بذلك )دائرة االس��تثامرات الزراعية.. باختاذ ما 
يلزم اصوليااً وتش��جيع االس��تثامر املحيل، وخاصة العتبات لدهيا 

الكفاءة املالية والتجربة الناجحة هبكذا مشاريع(. 
ويف حديث��ه ع��ن ابرز املش��اريع التي تم اس��تثامرها م��ن العتبات 
املقدس��ة يف بادية الساموة، قال عالوي: »االستثامر من قبل العتبة 
احلس��ينية املقدس��ة مل يبدأ بعد وه��و مقترص عىل ط��ور ختصيص 

االرض كمرحلة اوىل«.
وأوضح عالوي أن اصل طلب اس��تثامر العتبة احلسينية املقدسة 
جاء وفقا للعروض التي اعلنت عنها حمافظة املثنى، ومن ثم كانت 
هنال��ك مقاب��الت ابرزها مع وزي��ر الزراع��ة للتعريف باملرشوع 
بأنه وطني يس��عى خلدمة البلد بالكام��ل وحيتاج اىل تعاون وزارة 
الزراعة وكذلك وزارة امل��وارد املائية ألن طبيعة االرض يف بادية 
الس��اموة تعتمد عىل املياه اجلوفية وهذا حيت��اج اىل تعاون كبر من 
وزارة امل��وارد املائية يفرتض ان هييئ��وا لنا رشكات حلفر االبار يف 

سبيل ان نستطيع املبارشة يف اعاملنا«..
واآلن املش��اورات مس��تمرة م��ع الس��يد وزير الزراع��ة والرجل 
متع��اون فكانت هناك جلس��ات وهي مس��تمرة يف س��بيل معرفة 
م��ا يمك��ن تقديمه يف هذا اجلان��ب، وكذلك ع��ىل وزارة الزراعة 

ان تقوم بتهيئة املرش��ات ألن املرشات س��تكون حمورية بمساحة 
كل مرش��ة 120 دونام وهذه حتتاج اىل امكاني��ة دولة.. ذلك ألن 
العمل يعتمد عىل تعاون الوزارات مع العتبة احلس��ينية املقدس��ة 
ك��ي ننهض هب��ذا املرشوع الوطن��ي وبعدها نس��تطيع التكلم عن 

الكمية االنتاجية وبقية التفاصيل االخرى..
ون��وه ع��الوي ع��ن »اس��تمرار التواص��ل والعم��ل ع��ىل قضية 
ختصيص مس��احة املرشوع والوصول اىل مراح��ل متقدمة وطبعااً 
بحسب توجيه سامحة الش��يخ الكربالئي الذي يسعى من خالل 
هذا امل��رشوع اىل دعم االنتاج الزراعي يف البلد وهو هدف س��ام 
ومشجع للفالحني باإلقدام نحو تنشيط القطاع الزراعي وعودة 

الزراعة يف البلد مرة اخرى اىل الصدارة«.
وذكر ع��الوي »اعددنا جدوى اقتصادية ل��ذا املرشوع الزراعي 
املتكامل بني انتاج حيواين وزراعة حماصيل اس��رتاتيجية كاحلنطة 
والش��عر اضافة اىل القضايا التكميلية لقضية الزراعة مثل معمل 
معجون الطامطم ومعمل تعليب االلبان بمعنى ان هناك مشاريع 
تكميلية تنش��أ بعدما يكون انتاج املحاصيل يف املستقبل والتوفيق 

من اهلل سبحانه وتعاىل«.
وتابع »ايضااً سيوفر املرشوع فرص عمل جديدة  حيث تكلمنا مع 
حمافظ املثنى بش��أن الكوادر بأهنا س��تكون يف االغلب من حمافظة 
الس��اموة من املهندس��ني والفالح��ني والعاملني وطبع��ااً بإرشاف 
العتبة احلس��ينية املقدسة وذلك حسب توجيهات املتويل الرشعي 

للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ الكربالئي..
وعن طبيعة اس��تصالح االرايض ق��ال: »طبعااً بالنس��بة لألرض 
اهن��ا خصبة ولكنرّها حتتوي عىل احلج��ر يف أماكن ومناطق عديدة، 
وطبعااً س��يكون اس��م املرشوع بمرشوع الصديقة الطاهرة فاطمة 
الزهراء )عليها الس��الم( وتعود هذه التس��مية ألن العتبة املقدسة 

رشعت بفكرته يف االيام الفاطمية«.
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كيف اخرج شيئا جديدا بفكرة غير مألوفة؟ 

شاب طموح آَل على نفسِه ان يكون اسما في عالم االخراج السينمائي، فلم يدخر جهدا 

طاه باتج���اه النجومية، بين افالٍم قصيرة 
ُ

م���ن اجل تحقيق هدفه ه���ذا، وبدأ يحبو في اول خ

ح���از به���ا على جوائز مهرجانات عالمية ومحلية، وبين توجه���ه لعالم الدراما في إخراج افالم 

ر اتباع اهل البيت )عليهم السالم(..
ّ
وثائقية عن سي

المخ���رج أزه���ر خمي���س من موالي���د محافظ���ة ذي ق���ار س���نة ١٩٧٤م، وبعد إكماله دراس���ته 

االكاديمية في جامعة بغداد كلية التربية الرياضية عمَل تدريسيا في تربية محافظة كربالء، 

وانتس���ب لإلع���الم حيث اإلخ���راج الوثائقي والس���ينمائي ودخل مجال االع���الم المرئي بعد 

األح���داث الت���ي حصلت ف���ي العراق س���نة ٢٠٠٣.. وكان قد عِمَل مس���اعد مص���ور، حيث بدأ 

 عدة سنوات يعمل مصورا لعدة 
ّ
حياته بشكل تسلسلي فنيا ومن ثم العمل كمصور وبقي

فضائيات محلية داخل العراق وبالتحديد في مدينة كربالء..

المخرج السينمائي ازهر خميس باحثا عن التميز 
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وش��ارك »مخي��س« ع��ام 2007 يف دورة خاص��ة لكتاب��ة 
الس��يناريو واإلخ��راج اقيمت يف طهران حت��ت رعاية اهم 
املخرجني يف اجلمهورية االس��المية يف ايران بينهم املخرج 
العامل��ي جميد جمي��دي صاحب اف��الم  )رس��الة اىل اهلل(... 

)حممد رسول اهلل(. 
وب��ارش »مخي��س« اول عم��ل درام��ي كمدير انت��اج لعمل 
وثائقي عن أربعينية االمام احلسني )عليه السالم( وبعدها 
أنت��ج فيل��ام عن يوم عاش��وراء عمل فيه مص��ورا وخمرجا، 
ك��ام عمل خمرج��ا يف قناة كرب��الء الفضائية وأخرج مخس��ة 
أف��الم وثائقي��ة حتت سلس��لة  س��امها »وتلك االي��ام« عن 
ش��خصيات خدمت اخلط احلس��يني منهم احلاج مصطفى 
املؤذن والش��يخ باقر القريش والشيخ حممد عيل داعي احلق 
)رمحه اهلل(، وعن أربعينية االمام احلس��ني )عليه الس��الم( 
بطرائ��ق جديدة.. وبعدها أف��الم وثائقية جلهات دينية عن 
ش��خصيات منربية مثل س��امحة الس��يد مرتىض القزويني 

وأس��امء كث��رة غ��ره، وتس��نم إدارة االنتاج والتنس��يق يف 
كليب »براءة العشق« مع كادر حمرتف اخرجه الرائع عباس 
يوسفي يف غضون أسبوعني مع )2000( طفل تقريبا عن 
قصة عش��ق الطفولة لالمام احلس��ني )عليه السالم( الذي 

قدمه املال باسم الكربالئي.
ويف حديث��ه ل�)االح��رار( اوض��ح »مخي��س« ان اإلخ��راج 
طموح��ه والت��درج في��ه حالة صحي��ة يف االع��الم املرئي 
وطموحه األك��رب اخراج أفالم س��ينامئية روائية وقد حقق 
ج��زءا يس��را منها بحس��ب تعب��ره وهو لي��س بالقليل يف 

طموحاته هذه..
انطلق »مخيس« بش��خصيته نح��و التغير يف انت��اج العديد 
من األف��الم الوثائقية ففي مهرجان ربيع الش��هادة العاملي 
احل��ادي عرش حاز فيلم��ه »خالدون« ع��ىل  اجلائزة االوىل 
ألفضل فيلم س��ينامئي الذي كانت احداثه تدور يف س��بايا 
الط��ف والذي تم تصويره يف ث��الث دول.. وبعدها كتَب 
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قص��ة فيلم��ه اجلديد »ابو طال��ب )عليه الس��الم(« ورشَع 
بتصويرها سينامئيا وكان من انتاج شعبة التصوير واملونتاج 
التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية 
املقدس��ة، وقد تم تصوير الفيلم يف اجلمهورية االس��المية 
يف اي��ران وتم اختي��ار اهم مواق��ع التصوير هن��اك ونخبة 
كبرة من اهم املمثلني وكان بواقع 27 دقيقة وبموس��يقى 
تصويري��ة وأداء يف اجلمهوري��ة العربية الس��ورية بإرشاف 
االس��تاذ هيثم احلموي وبعض اللقاءات يف سوريا ولبنان 

وايران والعراق وكردستان. 
وكان م��ن أعامل »مخيس« الس��ينامئية »س��يدة قريش« عن 
موالتنا خدجية )عليها الس��الم( الذي يضيف له إبداعات 
أخرى.. مثل فيلمه االخر »مالك االشرت النخعي« الذي 
ت��م عرضه عىل شاش��ة قناة I Film  وحت��دث عنه ملجلتنا 

قائال: 

»تغلب��ت ع��ىل ارهاصات العمل الس��يام انك خت��رج فيلام 
ت��دور احداث قصت��ه عن س��يدة فاضلة تناولته��ا بطريقة 
)الديك��و دراما( بع��د ان حرصت عىل أن أج��د املؤلفات 
املهمة واملص��ادر واملراجع التارخيية الت��ي ارخت افضالا 
وس��رهتا العط��رة، كتب��ت قص��ة الفيل��م كام كان��ت لدي 
مراجع��ات واستفس��ارات اس��تلتمها مبارشة من س��امحة 

الشيخ عيل الكوراين العاميل«. 
وألن لكل مبدع اسلوبا خاصا  يشق خالله طريق النجاح 
حدثنا »مخيس« عن متيزه قائال: »قد يكون حريص الشديد 
ع��ىل كل عمل انه يب��دأ من ط��رح الفكرة وكي��ف اتناول 
احداث قصتها؟ لذا اس��عى اىل التميز من خالل التساؤل 
كيف اخرج شيئا جديدا؟ بفكرة وكتابة رسٍد غر مألوف، 
خصوصا التي اكتبها واحرص عىل متتينها بأفكار وطرائق 
اخراجي��ة جديدة اس��لط الض��وء خاللا ع��ىل قضايا تبني 
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اخ��الق وعظم��ة آل البي��ت )عليهم الس��الم( واصحاهبم 
واتباعهم بلغة سينامئية هي لغة األفالم الوثائقية – )حماكاة 

درامية بصيغة الديكو دراما(«.
واضاف »كذلك كنت يف اخر اعاميل ادقق يف اختيار املمثلني 

البارزين ممن لم اعامل  تارخيية يف الساحة الفنية«.
مضيفا »بعد نج��اح جتربة انتاج فيلم )روزبة( الذي انتجته 
العتبة العباسية املقدسة مؤخرا عن الصحايب اجلليل سلامن 
املحمدي ال��ذي تم عرض��ه يف العديد من ال��دول العربية 
واالس��المية منها لبنان والكويت والعراق وكذلك ايران، 
جاري التحضر لعمل س��ينامئي مهم عن حياة احد االئمة 

املعصومني )عليهم السالم(«.
وتص��در فيلم روزب��ة مش��اهدات مهمة ورائع��ة يف موقع 
س��ينامنا وباقي املواقع الام��ة كذلك كتب عن��ه الكثر من 

الصحفيني املهمني يف العامل  العريب واالسالمي.
وكان صدى متيز »مخيس« وألق نجوميته حمط اهتامم بعض 
الربامج املتمة باألعامل الدرامية لبعض الفضائيات وبعض 
املهرجانات مثل إذاعة BBC  من بريطانيا ووكالة تس��نيم 
الدولي��ة لألنب��اء وغرمها من حمط��ات خارجي��ة وداخلية 

واذاعات دولية كلها كتبت ونرشت اعاملنا الدرامية.
جدي��ر بالذكر ان »مخي��س« حصد العديد من الش��هادات 
التقديري��ة من جامعات الع��راق مثل بغداد واملس��تنرصية 
حيث اقامت كليتها املعنية جلسات نقدية وندوات سينامئية 
ع��ن افالمه التارخيي��ة وكان التجاوب فني��ا واكاديميا، فيام 
يكمل اليوم دراس��ته يف كلية الفنون اجلميلة بجامعة بغداد 

قسم السينام والتلفزيون فرع االخراج السينامئي..
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ْ
 الوطني الصادح

ُ
 الشعِر والصوت

ُ
عندليب

الشاعر الشهيد السيد صادق آل طعمة الكربالئي

قامــة كربالئية حاز ق�شــب ال�شــبق يف جمال الأدب 
العربي، فكان �شــاعرًا وموؤلفًا وخطيبًا مفّوهًا اجتهت 
اإليــه الأنظــاُر واأ�شــارت اإليــه بالأ�شــالة والتجديد، 
وحــن اختارهــا اهلل �شــبحانه وتعــاىل اأْن يختتــم 
حياتــه بال�شهــادة.. ارت�شاها لنف�شــه �شارخًا بوجه 
قاتليــه )د�شتوُرنــا الإ�شــالُم وهــو خمّلــُد ** اأبــدًا 
وقائُدنــا النبــيُّ حمّمــد(.. اإنــه ال�شاعــر الكربالئي 
ال�شهيــد ال�شيــد �شــادق اآلــه طعمــة، الــذي نحلُّ بن 
يدي �شماحته لنقطف مــن ثمِر �شاعرّيته ونعرب بن 

مدياِت �شطورِه التي خّلدتها ذاكرة الزمْن.
فهــو الأديب البــارع وال�شاعــر الرقيق، الــذي ي�شوغ 
�شعــوره يف �شعــره في�شّجل فيه ما يختلــج يف قلبه من 

م�شاعر متّر به.. كلماٍت وكلمات.. وهو القائل:

الصادحة  املنائر  أص��وات  وق��ع  وع��ىل  سة،  املقدرّ كربالء  يف 
بالصلوات من املرقد احلسيني الطاهر، ولِد )السيد صادق بن 
حممد رضا بن حممد مهدي بن سليامن بن مصطفى بن أمحد بن 
بن طعمة علم  اهلل  نعمة  بن  )نقيب األرشاف(  بن خليفة  حييى 
الدين الفائزي املوسوي احلائري(، وكان ذلك يف سنة )1347 
ه� / 1928 م(، حيث ابتهلت أرسته املعروفة والذائعة الصيت 
بعلمها وأدهبا بوالدته، ورأت فيه الوليَد املبارك الذي سيكمل 
مشوار عائلته وأرسته الطيرّبة التي أنجبت خرة العلامء واألدباء 

واملفكرين.
وقد حظي السيد الشهيد )رمحه اهلل( بعناية فائقة من قبل والده 
سامحة السيد حممد رضا آل طعمة، الذي غرس يف قلبه حمبرّة أهل 
م أيضااً  البيت )عليهم السالم( وتلقي العلوم واملعرفة، ومنه تعلرّ
األبواب  مرشع  حياته  يف  ذلك  بعد  لينطلق  األخالق،  مكارم 

الشيخ حممد  الكريم وذلك عىل يدي  القرآن  م وحفظ  تعلرّ عىل 
األسدي، وعلم التجويد عىل يد السيد حممد عيل سيف واحلاج 
حممد حسني الكاتب، كام درس علوم العربية وأصول الفقه عىل 
اخلطيب  العالمة  مدرسة  يف  كربالء  علامء  من  عدة  أساتذة  يد 
حممد  الشيخ  العالمة  القزويني،  كاظم  حممد  )السيد  بينهم 
اخلطيب والشيخ عبد احلسني الدارمي( )أعىل اهلل مقامهم(، كام 
ج معلاماً ومربيااً بارعااً، حيث  ودرس يف املدارس الرسمية وختررّ
مارس التعليم لسنوات طوال، وأسهم بشكل علمي يف إعداد 
يذكرونه  الطلبة  من  جيل  يديه  عىل  ج  وختررّ واٍع،  ف  مثقرّ جيل 
توجيهااً  واملعرفة  العلم  مع  لم  م  ق��درّ ألنه  وإج��الل،  باعتزاز 
تربويااً واعتنى ببنائهم العقائدي فزرع يف نفوسهم بذور اإليامن 

والتقوى وحب الوطن.

فــيــحــاُء ــٌة  ــي ــش ــد� ق ــٌة  ــب ــع ك اأم 
ي�شاُء الوجوُد  به  احل�شِن  نــوُر 
ثـــواُء الــ�ــشــمــاِء  ــــالِك  لأم فيها 

اأنـــظـــْر اأهـــــذي رو�ـــشـــٌة زهــــراُء
ُم�شرٌق فيها  الفردو�ِش  جّنُة  اأم 
تــ�ــشــّوقــًا املــ�ــشــلــمــوَن  يــحــجُّ  فيها 
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شعره الزاخر بالرؤى
كتَب الشهيد السيد صادق آل طعمة )رمحه اهلل( العرشات 
من القصائد التي يمتدح هبا أهل البيت )عليهم السالم(، 
وخصوصااً قصائده التي قالا بحقرّ سيد الشهداء وشهيد 

اإلصالح اإلمام احلسني )عليه السالم(. 
فيها  يرشح  قصيدة  يف  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  يقول 

بعضااً من أهوال واقعة الطف األليمة:

كام نظَم الشهيد آل طعمة يف األغراض الشعرية املختلفة، 
وكان شعره الوطني كثرااً ما لفت النظر ملا فيه من مجال 

دة. فني وإحساس صادق وشاعرية متوقرّ
عراقي  أول  رفع  فيها  حييي  اهلل(  )رمحه  له  قصيدة  ففي 
ثورة  أثناء  املقدسة  كربالء  مدينة  ثوار  قبل  من  عراقي 

العرشين اخلالدة فيقول:

أما عن قضية األمة العربية واإلسالمية الكربى )فلسطني 
ة، من بينها هذه القصيدة: املحتلة(، فقد كتب قصائد عدرّ

وكان مما يؤسف له أن شعر السيرّد صادق آل طعمة بقي 
قااً يف الصحف والنرشات الدورية واملجالت سنني  متفررّ
طويلة، فرشع مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع 
للعتبة احلسينية املقدسة إىل مجعه يف ديوان، فكان ديوانه 
حيث  والباحثني،  اء  القررّ يدي  بني  شعرية(  )نفحات 

صدرت طبعته األوىل عام )2015م(.
كان خطيبااً  أنه  اهلل(  )رمحه  آل طعمة  السيد  وُعرف عن 
تقام  كانت  التي  االحتفاالت  معظم  يف  واشرتك  بارعااً، 
يف مدينته، ويف غرها من املدن العراقية خالل املناسبات 
ملتزمااً  أديبااً  اخلطابية  كلامته  يف  وكان  والوطنية،  الدينية  اأمٌُم اأجمـــاِدهـــا  يف  تــفــاخــَر  اإذا 

لذا الت�شحياِت  وليُد  اإل  ــت  اأن ما 

قْف بالطفوِف و�شْلها عن ماآ�شيها
عن امل�شارع قامْت حولها ُبرٌك
مماثلًة اأرزاًء  الكوُن  ي�شهد  مل 
اهلل اأكرُب من يوٍم به ا�شتعرْت

ل�شياِعها ويا  فل�شطُن  �شاعْت 
م�شتعمروَن �شطوا على اأوطاِننا
من قبل هذا اليوم هْم اأعداوؤنا
تع�ّشفًا لليهوِد  الدويلَة  �شادوا 

فــاأنــت مــفــخــُرهــا يــا اأيــهــا الــعــلــُم
القيُم ظِلَك  يف  ُعــاًل  ت�شامت  فقد 

ُتنبئَك اأهواُلها عّما جرى فيها
من الدماِء وقد فا�شْت بواديها
لها على الأر�ش والتاريُخ يرويها
ناُر املظامِل كان احلقُد ُيذكيها

الأكبادا ماأ�شاُتها  اأّججت  قد 
والإحلــادا الكفَر  يبّثوا  حتى 
ــادا ــق وقــلــوُبــهــم ممـــلـــوءٌة اأح
لُت�شادا! تكْن  لول اخليانة مل 

واكتحلْت الع�شريِن  ثورِة  يف  بك العيوُن ابتهاجًا واخل�شوُم عمواولدَت 
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النخوة  روح  فيهم  ويثر  مستمعيه  نفوس  يف  احلامس  يلهب 
بني  ألقاها  التي  تلك  له  خطبة  آخر  ولعل  واجلهاد،  واحلمية 
يدي الشهيد السعيد السيد حممد باقر الصدر )قدس رسه( يوم 
له  الوفاء  ويعلن  ليبايعه  املقدسة  كربالء  مدينة  من  وفد  قصده 
دي أثناء تعرضه للمضايقة التي سبقت اعتقاله  ولإلسالم املحمرّ

وشهادته )رضوان اهلل تعاىل عليه(.
اهلل(  )رمح��ه  ك��ان  فقد  واخلطابة،  الشعر  موهبة  جانب  وإىل 
مها يف عمر مبكر من حياته  يمتلك موهبة اخلط العريب التي تعلرّ
ه ذراعه املبدع  وبتشجيع من والده )رمحه اهلل(، وال يزال ما خطرّ
يزيرّن عددااً من واجهات املباين واجلوامع واحلسينيات يف مدينة 
ه من الفتات يف املناسبات الدينية  كربالء املقدسة، مع ما كان خيطرّ
بيته  للنبي األكرم وأهل  تعربرّ عن حبه  والوطنية، والتي كانت 
)عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم(، وعمل )رمحه اهلل( عىل 
خط نسٍخ من القرآن الكريم، أكثر من مرة بمختلف األحجام، 
بعضها عىل هيئة أحزاب تقرأ يف جمالس الفاحتة، إضافة اىل زيارة 
بخط  احلسينية  الروضة  طارمة  يف  املعروضة  والكتيبة  وارث 
القرآن  جتويد  علم  يف  مهارة  له  أن  كام  اجلميل،  املتقن  الثلث 
الكريم، نظم هبا دورات خترج عليه جمموعة من أهل هذا الفن، 

فضال عن عمله عريفااً بارعااً يف االحتفاالت الدينية واملناسبات 
املهرجان  يف  باألخص  وخارجها..  كربالء  داخل  اإلسالمية، 
العاملي مليالد اإلمام عيل بني أيب طالب )عليه السالم( يف كربالء 
ة  عدرّ اإلسالمية  املكتبة  أهدى  مؤلفااً  كونه  عن  فضالاً  سة،  املقدرّ
)احلركة  وكتب  )نفحات(  الشعري  ديوانه  ومنها  مؤلفات 
فقيد اإلسالم  املعارصة يف كربالء.. يف جزأين، ذكرى  األدبية 

اخلالد، فاجعة عزاء طويريج(.
كلامٌت وارفات

الكثر  اهلل(  آل طعمة )رمحه  السيد صادق  الشهيد  قيل يف  لقد 
ل بعض أهم  والكثر ومما ال يسعنا الوقوف عنده، إال أننا نسجرّ
وروحه  العالية  بأخالقه  وأشادت  ه  بحقرّ جاءت  التي  األقوال 
الكبر  العالمة  سامحة  عنه  قال  فقد  ة،  الفذرّ وشاعريته  السامية 
)الصادق(  شاعرنا  وجنا  »لقد  ياسني:  آل  حسن  حممد  الشيخ 
املنابع  وأقرانه سلوكااً وخلقااً، وغرَف من  إخوانه  أكثر  برز  قد 
الفتي وشبابه الغض، وطموحه  األدبية أكثر ما سنح له عمره 
بلبالاً  بعد ذلك  فكان  السديد،  املطاوع وفهمه  الكبر، وذكاؤه 
األسامع  له  هتش  وعندليبااً  مداحااً،  صداحااً  وه��زارااً  غريدااً، 
فيشدو  واألغصان  األفياء  بني  البلبل  يتنقل  وكام  واأللباب، 
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والدنيا  الدين  موضوعات  بني  شعره  يف  شاعرنا  ل  تنقرّ د،  ويغررّ
فيها  ومناسبات األخوة والعائلة والصداقة والوطنية، مشارك 

بانفعال كبر وروح صادقة ووعي زاخر«.
كام قال فيه األستاذ عبد احلميد التحايف ضمن كتابه )آل طعمة 
إنه »شاعر وكاتب جيد، ذو قلم سيال شارك يف  التاريخ(:  يف 
أكثر املناسبات الدينية يف كربالء وخارجها وهو ذو خلق طيب 

ونفس رفيعة جمبولة عىل اخلر«.
لكتاب  تقريضه  القزويني يف  السيد مرتىض  العالمة  عنه  وقال 
آل  صادق  سيدنا  »رصف  كربالء:  يف  املعارصة  األدبية  احلركة 
طعمة جهودااً طويلة يف مزاولة اخلط العريب بل خمتلف اخلطوط 
من  وج��ل(  )عز  اهلل  بفضل  أصبح  حتى  أنواعها  تعدد  عىل 
مشاهر اخلطاطني، وإنك ال جتد لوحة مجيلة أو قطعة جذابة، 
أو خطااً حسنَا إالرّ وترى معظمها بتوقيع األستاذ اخلطاط السيد 

صادق آل طعمة«.
فيام قال عنه املؤرخ الكربالئي السيرّد سلامن آل طعمة يف كتابه 
)معجم رجال الفكر واالدب يف كربالء(: »لقد كان )رمحه اهلل( 
نااً وخطاطااً بارعااً وشاعرااً جُميدااً، نرش مقاالته وقصائده  كاتبااً متفنرّ

يف الصحف واملجالت«.

وقال عنه الشاعر الدكتور عيل الفتال: إن »النهج الذي اختطه 
الشهيد السيد صادق آل طعمة سيبقى منهجنا يف مسرتنا التي 
تستلهم هداها من هدى أهل البيت )عليهم السالم(، وسيبقى 
الشهيد آل طعمة رمزااً ومنارااً للنضال الذي ال يعرف املهادنة 

والوان«.
رشٌف ُختم بالشهادة

آل  السيد  شخص  يف  املقيت  الدكتاتوري  النظام  وجد  لقد 
طعمة )رمحه اهلل( خطرااً كبرااً عليه، فقام باعتقاله ثالث مرات، 
آخرها كانت بتاريخ )6 شوال 1400 ه�( املوافق ل� )16 آب 
من  ثالثة  مع  وإعدامه  عليه  القبض  ُألقي  حيث  1980م(، 
ز(  أوالده باستخدام أبشع أنواع التعذيب والقتل )التيزاب املركرّ
الشهداء والصديقني  املجاهدين من  بقوافل  بعد ذلك  ليلتحق 

سنة )1402 ه� � 1981 م(.
ذكرى  األس��دي،  سعيد  تيسر  واإلعالمي  الشاعر  خ  أررّ وقد 

 : استشهاده قائالاً
�ــــشــــهــــيــــُدنــــا بــــجــــّنــــٍة �ـــشـــعـــيـــُد
�شبيِلِه يف  ــوَل  ــت ــق امل حتــ�ــشــبــوا  ل 
ــدوا ــاه الـــذيـــن ج ــل اهلل  فــ�ــشّ قـــد 
فـــاأّرخـــوا.. ق�شى  طــعــمــٍة  اآل  ــن  م

ــــُد ــــي اأك وذا  اهلل  مـــــن  وعــــــــــدًا 
مــــْيــــتــــًا ولــــكــــن ذكـــــــــرُه اخلــــلــــوُد
ــعــوُد ــشُ � هــــْم  اهلِل  يف  ــوا  قــ�ــش ـــــاإْن  ف
)اأبو �شيا وال�شادق ال�شهيُد(1402 هـ
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اللغة  يف  والتأثر  االث��ر  ملفهوم  التمهيد  يف  التعرض  وت��م 
واالصطالح، اما الفصل االول فكان حتت عنوان: )كالم االمام 
عيل )عليه السالم( من حيث التوثيق والتأثر(، ونحن هنا ندرس 
اثر كالم االمام عيل )عليه السالم( يف القرن االول والثاين كان 
جمموعااً  اثره  يدرس  الذي  الكالم  كان  هل  نبني  ان  علينا  لزامااً 
النقطة  هذه  فكانت  ال؟  ام  ويؤثر  يقرأ  كي  ومدونااً  وحمفوظااً 
االدلة  بعض  عىل  الباحث  عثر  وملا  االول،  املبحث  من  االوىل 
لبعض  وجهت  التي  الشبهات  دحض  يف  تسهم  التي  القطعية 
كالم امر املؤمنني )عليه السالم(، اثر ان يسجلها ويردفها بأدلة 

، فكانت هذه النقطة الثانية  اخرى خاض غامرها الباحثون مسبقااً
من املبحث األول.

وجاء الفصل الثاين معنونااً ب�)اثر كالم االمام عيل )عليه السالم( 
يف نثر احلسن البرصي( وعىل وفق املادة التي مجعها الباحث تم 
تقسيم هذا الفصل اىل اربعة مباحث: جاء يف املبحث االول )اثر 
كالم االمام عيل )عليه السالم( يف خطب البرصي( فيام جاء يف 
رسائل  يف  السالم(   )عليه  عيل  االمام  كالم  )اثر  الثاين  املبحث 
البرصي( كام تطرق الباحث يف املبحث الثالث من الفصل الثاين 
احلسن  نثر  يف  السالم(  )عليه  عيل  لإلمام  املتقني  خطبة  )اثر  اىل 

ج���اء ف���ي مقدم���ة الكتاب للباح���ث )ضي���اء طعمة عبد 
الحس���ين الطالقاني( انه من دواعي س���روره ان يقدم 
دراس���ة تخ���ص كالم امي���ر المؤمني���ن عل���ي ب���ن اب���ي 
طالب )عليه الس���الم( دراس���ة لم يس���بق ان درس هذا 
ال���كالم بمثله���ا، فكانت تحت عنوان: )اث���ر كالم االمام 
عل���ي )عليه الس���الم( ف���ي النث���ر العربي حت���ى نهاية 
الق���رن الثاني للهجرة(، صدرت ضمن سلس���لة إصدارات 
مؤسس���ة عل���وم نه���ج البالغة ف���ي العتبة الحس���ينية 

المقدسة لعام 2016م.
 ان���ه به���ذه الدراس���ة كراكب 

ً
وق���د عل���م الباح���ث يقين���ا

الصعب���ة ألمري���ن هم���ا: ان دراس���ة االثر والتأثير دراس���ة 
ش���اقة، وعماده���ا االس���اس ه���و الباح���ث - أي باحث - 
الذي يتول���ى هذه المهمة، واالم���ر الثاني ان التنقيب 
عن اث���ر كالم امير المؤمنين )عليه الس���الم( في النثر 
مش���قة وجس���امه اخرى، كون هذا ال���كالم هو ترجمانا 
للق���رآن الحكيم، ولكالم النب���ي الكريم )صلى الله عليه 
 
ً
وال���ه وس���لم( بمعنى ان ه���ذا الثالثي ش���به كبير جدا

،وعلي���ه من الصعوبة بمكان فرز اثر النص القرآني عن 
اثر النص النبوي عن اثر النص العلوي، وجاءت الرسالة 

تحتوي على تمهيد وثالثة فصول وخاتمة.
إعداد/ ضياء األسدي
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“الحسن البصري وابن المقفع انموذجا

اثر كالم االمام علي )عليه السالم( في النثر العربي 
حتى نهاية القرن الثاني للهجرة

 



البرصي( وجاء يف املبحث الرابع من ذات الفصل )اثر 
كالم االمام عيل )عليه السالم( يف مواعظ البرصي(.

وتكفل الفصل الثالث واالخر ببيان )اثر كالم االمام 
الفصل  هذا  وجاء  املقفع(،  ابن  نثر  يف  السالم(  )عليه 

مقساماً عىل اربعة مباحث رئيسة هي: 
االدب  رسالة  يف  االم��ام  ك��الم  )اث��ر  االول:  املبحث 

الكبر، وكان هذا االثر قد ظهر بمظاهر هي: 
: التضمني بنوعيه النيص واملحور, اوالاً

: التلفيق. ثانيااً
: البسط. ثالثااً

رابعااً: االجياز.
اما املبحث الثاين فتناول )اثر كالم االمام )عليه السالم( 
يف رسالة االدب الصغر، وكان ظهور هذا االثر بمظاهر 

ال ختتلف عن سابقتها.
كام تناول املبحث الثالث )اثر كالم االمام عليه السالم 
نقاط  يف  ذلك  وك��ان  املقفع،  البن  اخ��رى  رسائل  يف 

ثالث:
: اثره يف رسالة الصحابة. اوالاً

: اثره يف رسالة الدرة اليتيمة. ثانيااً
: اثره يف رسائل متفرقة اخرى البن املقفع. ثالثااً

فجاء  الثالث  الفصل  من  واالخر  الرابع  املبحث  واما 
السالم(،  عليه  االم��ام  لكالم  املقفع  ابن  )تكرار  فيه 
وكانت اخلامتة هناية  رحلة البحث، حيث ضمت نتائج 

عدة توصلت اليها الدراسة«.
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ً
صدر حديثا

اإلمام العسكري 
صدر حديثا عن مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة 
احلسينية املقدسة: كتاب )اإلمام العسكري )عليه السالم( صور 
ضمن  والسياسية(  والعقدية  الفكرية  وأدواره  شخصيته  من 

سلسلة خطب اجلمعة الدينية الصادرة عنه.
أربع  متضمنااً  املركز،  يف  اجلمعة  خطب  وحدة  االصدار  وأعد 
الشيخ  سامحة  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  ألقاها  دينية  خطب 

عبد املهدي الكربالئي، يف الصحن احلسيني الرشيف.
اخلطب  يف  ال��واردة  النصوص  مضامني  برشح  الكتاب  يمتاز 
وختريج  فيها،  املذكورة  الشخصيات  بعض  وترمجة  املذكورة، 
بعد ذلك  ليتم  التارخيية وغرها من مظاهنا،  املعلومات  مصادر 

وضع عنوان لكل خطبة يتناسب مع مضامينها.
والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  من  االصدار  هذا  وُيطلب 
مقابل مديرية  العام -  الشارع  البلدية  الواقع يف كربالء - حي 

الرتبية، أو من منافذ البيع يف العتبة احلسينية املقدسة.
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شعر: جمال فالح الساعدي
رت قضبانهم  

ّ
بطاقتي تسو

اإليكما حبيبتي قبلتن..
                  تعاتبان الزمان..

                                 اأحلى من ال�شهد.. 

اأبعثهما من �شجني املوءود  يف اأقا�شي 
البلد..

�شاخنة كرمل كربالء... اإذ كعبة الفداء
�شرفها احل�شن.. مب�شع الأو�شال وال�شيف 

والولد..
رقيقة كمنحر الر�شيع .. اإذ ذبح الوريد 

بنبل من حقد ..
حائرة ك�شاطئ الفرات.. اإذ مظماأ الأباة

و�شاقي العطا�شى.. قد جاد بالكفن.. 
واملاء ما ورد..

حزينة ك�شم�ش عا�شوراء.. �شيدة الإباء
ورقة احلرائر.. ي�شربها الرقيع وي�شتم 

الوغد..
اأ�شرية ي�شم منها �شداأ ال�شال�شل..

يف زمن ع�شيب.. مل يرحم الغريب.. 
مليء  بالعقد..

اأبية حتمل يف طياتها بطولة الر�شول 
و�شيف ذي الفقار ونه�شة البتول..

و�شوتها العقيلة قد عرب الدهور.. �شداه 
قد خلد..

اأيامكم عدد.. وجمعكم بدد.. وجمعكم 
بدد..

*******
اإليكما عزيزتي باقتن ..

                      حتاكمان الزمان.. 
                                   عمري بها اأنعقد..

لونهما يح�شده الربيع.. والعطر مل يلد..
قطفتها من جنة املبادئ.. قبل حلول 

مو�شمه ح�شد..
بن نعو�ش من م�شوا.. من �شيبة وفتية 

ون�شوة ور�شع للتو قد ولد..
وقيد كل معتقل.. تبكي له ا�شفاده.. 

وقلبه اإتقد.. 
وجرح من فيه رمق.. األزمني و�شية:

اإياك اأن ت�شاوم يف الدين والق�شية.. 
اإياك اأن ت�شاوم يف الدين والق�شية..

**********
اليكما يف العيد �شمعتن.. 

                     خا�شمتا الزمان.. 
                                      فاحلق قد جلد..

تعانق ال�شماء.. ل تنحني اأبد..
وتنرث النجوم.. ب�شرى ملن ولد.. 

و�شمعها روحي التي نذرتها.. مذ �شاعة 
املهد..

ونورها قلبي الذي ل ينطفئ بعد..
ما دامت احلياة تقاوم الطغاة..
والفجر ل ينام ي�شارع الظالم..

والنب�ش يف العروق.. يجدد العهد:
مبوتنا نعي�ش.. نحيا اإىل الأبد.. نحيا 

اإىل الأبد
نحيا اإىل الأبد .. نحيا اإىل الأبْد

ر�شم : �شعبة الفن احل�شيني  يف العتبة احل�شينية املقد�شة
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�شيدي، لأن فمي ملوؤه، ال�شالم عليك يا �شيدي ومولي، لأن حنجرتي ملوؤها 
اأعماقي؟!.  �شيحة  ت�شمع  مل  ان  �شاأتعذب  اين  قبتك..  حتت  ت�شرعات 
واأعي�ش حرب الهائمن على وجوههم. �شيٌء بقربك مو�شك اأن يحدث، واأنا 
اأ�شمت  اأنا ل  واحد من خماليق �شريحك حائر.. يراقب م�شريه ب�شمت. 
باراتي.. اأ�شمت لأن الأمل والوجع واجلزع يثقالن علّي، كي ل ي�شدو القلب 
ان  الخر�ش  للفم  ي�شمح  ول  فيك،  ال  كلمة  الل�شان  ينطق  ول  ا�شمك،  ال 

يردد حرفًا ال مبعرفتك املخبوءة بن ال�شلوع لوعة. 
�شيدي، اين اأ�شمع  �شخِب احلياة املخيف، فعربت امل�شافات كي ل اأ�شيعك فال 
ت�شيعني يوم اجلزاء. ها اأنا بن اأنوارك اأتطهر، واأغت�شل ب�شياء مرقدك، 
واروي ظمئي من مياه تربتك الهادئة.. فقد ُجئتك اأحمل جميع اأحالمي، 
�شريحك..  نور  من  خاطفة  نظرة  او  زائريك،  من  خفيفة  مل�شة  تكفيني 
والت�شرف..  ال�شكل  يف  �شبيهن  ج�شدين  يف  اثنتن،  اىل  روحــي  لتنق�شم 
�شورة من نف�شي اأمينة ودقيقة، حرة و�شادقة.. و�شورة منك تخت�شر يّف 

حكمة احلياة طريقًا ليوم روؤيتك.
�شيدي، مل يبق يل ال زيارتك، وما زلت فيها انادي با�شمك.. ا�شمك الذي 
اعتاد اأن يدل عليك، �شاعدًا اىل �شماء الرحمة. والهم ال  افرتق عنك 

ل يف الدنيا ول يف الخرة..
�شيدي، اأنا ل اأراك. اأعلم جيدًا اأنك هنا، يف مرقدك، امام وخلف كل زائٍر، 
على م�شمع منهم اذ  نادوك: ال�شالم عليك يا �شيدي ومولي. انهم ي�شمعون 
عن بعد �شالمك، ويرون من بعيد مقامك، ويت�شلون باهلل العظيم من عمق 

�شريحك.
احلياة،  من  ن�شيبي  معي  واأحمل  رحمتك،  ابواب  اىل  بياأ�شي  اأ�شري  �شيدي، 
فادخل اليك بقلبي، وعيناي تتن�شتان للت�شرعات.. وب�شوت خافت احتدث 
اليك: انا عبدك وابن عبد، ُجئتك اأحمل جميع ذنوبي واحالمي لأ�شعها 

حتت رحمة قبتك.

تكّرر ا�شتخدام )فلما، وملّا( يف �شورة يو�شف، هذا يظهر 
فرقًا يف ا�شتخدام )الفاء والواء(.

يف  كما  ال�شرعة،  على  دللــة  )فلّما(  ا�شتخدام  ففي 
ا َذَهُبوا ِبِه(، اأي ذهب اأخوة يو�شف  قوله تعاىل: )َفَلمَّ

باأخيهم ب�شرعة خ�شية اأن ُيكت�شب اأمرهم.
اأما ا�شتخدام الواو يف )وملا( ففيها مدة من الزمن، كما 
َوِعْلًما  ُحْكًما  اآَتْيَناُه  ُه  اأَ�ُشدَّ َبَلَغ  َّا  )َومَل تعاىل:  قوله  يف 

ِزي امْلُْح�ِشِنَن(. َوَكَذِلَك َنْ

يقول ال�شاعر اأبو العتاهية:
َبكيُت على ال�ّشباِب بدمِع َعيِني

                                                 فلم ُيغِن الُبكاُء ول الّنحيُب
فيا اأ�َشفًا اأ�ِشْفُت على �َشباٍب

يُب                                             َنعاُه ال�ّشيُب والّراأ�ُش اخَل�شِ
َعريُت مَن ال�ّشباِب وكنُت غ�شًا

                                            كَما َيعَرى مَن الَوَرِق الَق�شيُب
فَيا َليَت ال�ّشباَب َيُعوُد َيْومًا

                                            فاأُخرَبُه مَبا َفَعَل املَ�شيُب

ُر يف العن والب�شرية يف القلْب. الَب�شَ
العمى يف العن والعمُه يف الراأي.

عُف يف العقل. عُف يف اجل�شم وال�شَّ ال�شُّ
اللفُح من احلر والنفُح من الربد.

الدرُج �شعوٌد اإىل فوق والدرُك نزوٌل اإىل الأ�شفل.

ئتك أحمل جميع أحالمي
ُ

ج

ب..
ن األد

خزائ
من 

)فلّما( - )وملّا(

اأ�شفًا على �شبابي

من دقائق اللغة
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لطالما كان النص والفن عنصرين مهمين في تاريخ كل حضارة، وأصبح الخط الموجود على 
مر العصور أحد أفضل الطرائق لتمثيل العالم العربي واإلسالمي المتميز.

العربية  بالهوية  للتعريف   ،
ً
لفا رسول( قبل ثالثين عاما

َ
الهندية )س الفنانة  انطلقت  من هنا، 

العربي،  الفّن  بأنه روح   
ً

العربي )Arabic Calligraphy(، مؤمنة الخط  واإلسالمية عبر فن 
الجمال  لهذا  ين 

ّ
المتلق وقلوب  عيون  إلى  أق��رب  وجعله  للتعبير  طريقة  أفضل  وبوصفه 

اإلبداعي حتى ألولئك الذين ال يفهمون اللغة العربية.

البدايات وال�شغف باخلط
حــوارات  يف  تذكر  كما  ر�شول  �شلفا  للفنانة  الأوىل  البدايات 
تعليق  اأرادت  حيث  لها،  �شخ�شية  جتربة  عرب  كانت  �شابقة، 
خط  بداية  وجّربت  منزلها،  داخــل  املعي�شة  غرفة  يف  لوحة 
ُ َنْف�ًشا اإَِلّ ُو�ْشَعَها( يف الآية القراآنية )286(  عبارة )َل ُيَكِلُّف اهلَلّ
من �شورة البقرة، ولتنطلق منها اإىل عامل الفن ودرا�شته درا�شة 

اأكادميية يف مدينتها مومباي.
ول تقت�شر الأعمال الفنية لـ )�شلفا( على خط الكلمات، فح�شب، 
بل ودمج اللوحات مبواد غري تقليدية مثل )الطن وال�شرياميك 
والفخار والزجاج واجللد واملعادن والن�شيج وغريها(، مما يجعل 
جنبًا  عملت  كما  باملتلقي،  موؤّثرة  ت�شكيلية  لوحات  اأعمالها  من 
اأ�شكال عديدة  لتوليد  الداخلي  الديكور  اإىل جنب مع م�شّممي 
من الإبداعات املركبة بدقة، وميكن مالحظة منوذج لأعمالها 
الفنية، عرب لوحاتها التي يحت�شنها اليوم مبنى )ق�شر كربالء( 
الواقع يف �شارع قبلة الإمام احل�شن )عليه ال�شالم(، الذي �شّيده 

اأحد اأتباع )اخلواجه ال�شيعة( من مومباي.
لوحات  فاإن  العربي،  اخلط  بفن  واملتخ�ش�شن  النّقاد  وبح�شب 
الطريق  "مّهدت  التي  وروؤيتها،  خليالها  انعكا�شًا  متثل  )�شلفا( 
لأخذ الكلمة املكتوبة اإىل ما هو اأبعد من جمّرد الورقة والقلم".

لوحات نابضة بروح الخط العربي
إعداد/ علي حسين
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خيالت اللوحة
اأعمالها وجربت  اأ�شاليب خمتلفة من اخلط يف  �شلفا،  ا�شتخدمت 
تركيبات لونية جديدة، وميكن روؤية حداثة الأعمال من خالل 

ا�شتخدام اخلطوط يف ا�شتكمال اللوحة الفنية.
نوع، وحافظت على  التزامن يف كل  اإدراج عن�شر  كما عملت على 
واأعمالها  مثاًل(  القراآنية  )الآيــات  الأ�شلي  الن�ّش  بن  التوازن 

الفنية املعا�شرة.
والتقدير  بــالحــرتام  املــبــدعــة،  الفنانة  هــذه  حتظى  والــيــوم 
لأعمالها الإبداعية يف الفن املعا�شر، خ�شو�شًا واأنها قد ا�شتهرت 
على م�شتوى العامل بدافعها النهم يف فن اخلط العربي التجريدي 
ا�شتخدام  يف  وخا�شة  والهندي  العربي  الرتاثن  من  امل�شتوحى 
طبقات  ا�شتخدام  وعــرب  والن�شخ(  والــديــوان  )الكويف  خطوط 
اأعمالها  واأخـــذت  الأبــعــاد،  ثالثّي  تــاأثــريًا  مينحها  مما  متعددة 
خمتلفة،  دول  يف  تنت�شر  امل�شرقة  والألـــوان  باحلياة  الناب�شة 
اإفريقيا  جنوب  يف  املنازل  جــدران  على  جميلة  ب�شورة  وتظهر 

وال�شرق الأو�شط وبريطانيا واأمريكا، ف�شاًل عن بالدها الهند.
وقد �شاركت الفنانة، يف عّدة معار�ش فنية داخل الهند وخارجها، 
نظمته  )الإلهية(  بعنوان  معر�ش  الأخرية،  الفرتة  يف  لها  واأقيم 
جمعية م�شاعدة مر�شى ال�شرطان، وقررت فيه التربع بجزء من 

عائدات بيع اللوحات لعالج املر�شى.
الفر�شاة  ا�شتخدام  عن  التعوي�ش  "ت�شتطيع  اإنها  �شلفا:  وتقول 
املعدنية  والقطع  والأ�شالك  ال�شرياميك  با�شتخدام  والق�شبة، 
الأعمال  هذه  فاإن  وبالتايل  لوحاتها"،  على  اخلطوط  لت�شكيل 

جتعلها فنًا خال�شًا ومفهومًا.
فــاإذا  حلظية،  والغريزة   - غريزة  "الفن  اأن  اإىل  اأي�شًا  وت�شري 
بهذا  اكت�شافها  يتم  ولــن  ت�شيع،  ف�شوف  واحــدة  حلظة  تاأجلت 

ال�شكل بال�شبط مرة اأخرى".
"لقد فوجئت  �شلفا:  اأعمالها وانت�شارها عامليًا، تقول  وبعد ناح 

بروؤية حتى غري امل�شلمن يهتمون ب�شدة بفني".



فه لطريق اخللود، تذكرت  وبني تلوحية طيف ابنها وهي تزرّ
قائدااً  كان  الذي  وأبيه وعمه  األكرب  أخيه  قبل  انتفض  كي 
عباسيا يف الدفاع عن كرامة العراق ومقدساته. فمن نفس 
ح له يف الذهاب اىل ساحات الرشف،  هذا املكان كانت تلورّ
عته ذلك اليوم وارتسمت صورة الوداع يف خميلتها منذ  ودرّ
بفارغ  أخباره  تنتظر  وب��دأت  عينيها،  عن  اختفائه  حلظة 
حمنك  حشدي  كرجل  بطوالته  عن  تسمع  كانت  الصرب، 
بأن  املعارك، وعن أحالمِه  الوالئية يف قلب  وعن أهازجيه 
يرفع رأس أمه وعشرته عاليااً بالشهادة من اجل احلق الذي 
رسمه اإلمام احلسني )عليه السالم(، لكل من قال - لبيك 

يا حسني-. هذه الدقائق التي يمر هبا طيفه يف عقلها وقلبها 
وروحها، ما بني شوق ولفة وخوف وابتسامة وذكريات 
األمومة وشهامة طفل وفتى وشاب واالن مقاتل يف سبيل 
الصرب  يف  العقيدة  شجعان  اشجع  أجل  من  ضحى  مبدأ 
والقربان. كانت توشك ان هتلل هلل فالقرابني عىل الفرات ما 
زالت جتري كالنهر. استعدت للقاء حبيبها األخر، وبذات 
يمحوها  أن  يمكن  ال  مواقف  يبث  عقلها  مسجل  الوقت 
وقت أو زمن ومكان. فاألبطال عىل شكل ولدها نادرون 
يف األطباع والشجاعة والغرة.. وأخبارهم كانت تتسابق 
ما رأت) حممدا( يصول  وكثرا  الفضائية،  القنوات  عليها 

 الضياَء على وجه أمه
َ

بطٌل رسم

الى روِح الشهيِد السعيد) محمد عباس عبد الرضا(

 ق���رص الش���مس كم���ا ل���و 
ُ

ها حم���رة
ْ
أدهش���ت

أن الش���مس ب���دأت تتح���دث معه���ا، تخبره���ا 
ع���ن فل���ذة كبدها: ان���ه قادم م���ع تدحرجي 
نح���و الغ���روب، ال تتأمل���ي م���ن الغم���ام ان 
يحتضن���ي ك���ي ال أتدح���رج، وانطف���ئ خلف 
األف���ق، فس���اعات يومي ق���د ازف���ت للرحيل 
ال مح���ال. كلم���ة االحتض���ان عشش���ت ف���ي 
 
ً
خياله���ا. تخيلته يدخ���ل عليها البس���تان راكضا

كعادته بين األش���جار والنخيل، يصرخ بأعلى 
صوت���ه أي���ن أن���ت ي���ا أم محمد.. لق���د جئتك 
براي���ة ال تمرضين بعدها وال تخافين من بقاء 
أو رحي���ل. بهذا الهاجس ال���ذي يمأل فؤادها 
تخللته���ا فرحة رؤية “محمد”  قادما بمالبس 
الحش���د الش���عبي وتط���رز أكتاف���ه راي���ة أبي 
الفضل العباس)عليه الس���الم(، يحمل بيده 
أوراق قصيدت���ه الحس���ينية ك���ي يلقيها على 
مس���امعها فأنه���ا أمه التي س���معت صوت 

قصائده في كل عزاء ومجلس.
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أمي أنا في الجنة اآلن، حين تس����معين نداء استش����هادي ال تبكي بل افرحي فهذا 
هو مكاني الحقيقي، وسأزورك دائما اذكريني عند موالي الحسين

حتررت  وقتها  يف  و  املنازلة،  ميدان  يف  تردد  او  خوف  بال 
جرف الصخر لتكون )جرف النرص(، فارسل اليها صور 
عالمات النرص وكلامت عشقه احلسيني. كانت كلام يصلها 
املوالون  خرب منه تتحزم  للمسر للقائد املخلد الذي نذر 
حيييه  ان  اهلل  حيب  كام  اإلس��الم  حييا  ان  سبيل  يف  انفسهم 
كربالء  شهيد  دماء  فلوال  الطاهرات،  الزاكيات  بالدماء 
الطاهرة ما كان لإلسالم وجود.. هناك قرب الشباك هتزج 
بالوالء والنرص، وتشكر اهلل عىل كل خطوة خيطوها ولدها 

نحو الدفاع عن األرض واملقدسات. 
يالزمها،  بدأ  الذي  اليقظة  خيال  من  تصحو  أخرى  مرة 
قرص  اختفاء  وال��وج��ع  احل��زن  بغاممات  تراقب  وه��ي 
هذه  ومع  نفسها،  يف  كئيب  غروب  نحو  الدامي  الشمس 
خرب  ألي  املنتظرة  روحها  يف  اخلائفة  الشجية  األطياف 
قد  ولدها  ان  تشعر  صدرها.  يف  الائج  القلق  ذلك  يطفئ 
معركة  كانت  –الرحالية–  فمعركة  وقت  أي  يف  حيرض 

والسياسية،  احلربية  األوس��اط  شغلت  نوعها  من  فريدة 
وكان بطل حتريرها أبطال فرقة العباس القتالية- لواء عامر 
-بلد  منطقة  حترير  نداء  جاء  اسرتاحة  وبدون  يارس.  بن 
مالحم  وقصص  الدين.  صالح  حمافظة  يف  غريب-  سيد 
أبطال احلشد تسطر أروع البطوالت. وحممد الذي توقفت 
أخباره عن األم امللهوفة عىل ولدها.. خيوض معركة مصر 
أهل العراق ضد عصابات)داعش( اإلرهابية. كانت -بلد 
سيد غريب- ممتلئة بالدواعش املفخخني، والن اختصاص 
حممد هو صيد هؤالء العبوات احلية عن ُبعد فنجح نجاحااً 
من  كان  فام  متحركة..  برشية  عبوة  كل  جندلة  يف  باهرااً 
مكانه وحتركاته، ويف  اال رصده وحتديد  )داعش(  قنايص 
صباح يوم  اجلمعة 26 / 12 / 2014 متكن لعني داعيش 
من اطالق طلقة حارقة خارقة يف رسه فغادر احلياة اىل اجلنة 
ل عند اهلل حيا يرزق  يف ارسع ما يمكن ملقاتل مثله.. وسجرّ
واملذهب.  العقيدة  شهيد  البطولة  سجالت  يف  ل  وسجرّ
يزيد  بدأ  وقلقها  توقفت.  حممد  وأخبار  قائمة  واملعركة 

ونومها هجر جفوهنا وسكنت رضيح اإلمام احلسني)عليه 
السالم(.. وما ان تغفو عيناها حتى تراه يطعمها من ثامر 
الذي  اجلميل  باملكان  والغبطة  بالفرح  وشعورها  اجلنة، 
الكربالئي، بل هو روضة من  يفوق مجاله خرضة بستاهنا 

رياض اجلنة تربرّع وسطه »حممد«، ليقول:
- أمي انا يف اجلنة اآلن، حني تسمعني نداء استشهادي ال 
تبكي بل افرحي فهذا هو مكاين احلقيقي، وسأزورك دائام، 
ألرسم عىل وجهك الضياء ليبقى ابيض حتى القاك. وأنت 
يا أمي اذكريني عند موالي احلسني الشهيد كام ذكرتك يف 
أول رصخة اطلقتها بعد الطلقة التي انتزعت بثقبها روحي 
املوت  ينازع  وهو  والديت  يا  الشهيد  فدعاء  جسدي،  من 

مستجاب. وجهك أبيض يا أم الشهيد »حممد«.  
والتهليل  التكبر  أصوات  سمعت  حني  غيبوبة  يف  كأهنا 
كان  كبدها،  فلذة  لرؤية  استعدت  والشهادة،  والصلوات 
إن  رؤيتها  يف  »حممد«  لا  قال  فقد  قوية  تكون  ان  عليها 

قدميها  يف  ودبرّ  اجلزع  معامل  عليها  بدْت  به.  يعذرّ بكاءها 
اخلدر وهي تواصل سرها باجتاه جدث ولدها واألصوات 
الوالئية تتصاعد يف رأسها الذي رفعته الوينا لتشاهد منظر 
يتوسط  وهو  »حممد«  تابوت  عىل  خييم  الذي  اإللي  النور 
السامء،  ترفعه األكف نحو  الرشيفني،  منطقة بني احلرمني 

وقد خرجت كربالء عن بكرة ابيها لوداعه االخر. 
الطف،  أسامء شهداء  أسفرت  شواهد جنازة حبيبها عن 
الذين بذلوا مهجهم لتمتلئ كربالء من عبق أريج دمائهم 
ألهنا  املكان  متأل   بالتأكيد  الشعبي  احلشد  فدماء  الزكية. 
العرض  حفظت  ان  بعد  واألمان  باألمن  األرض  فرشت 

واملقدسات. 
أرجاء  يف  بصوره  ينطق  الرضا(  عبد  عباس  وبقي)حممد 
حي  انه  تشعر  األم..  تراه  كلام  بكربالء..  احلسينية  منطقة 
يرزق، يف أي حلظة ستطرق عليه الباب ليستقبلها يف جنة 

اهلل. فالشهداء يستقبلون من حيبوهنم عىل أبواب اجلنان.
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قصر مصطفى خان
من التراث المهدد بالهدم في ناحية الحسينية هو قصر اآلغا 

مصطفى خان في الشارع الرئيسي في الناحية أو كما يسمى طريق 
بغداد القديم في هذه الناحية، ويقع قصر الحاج مصطفى خان على 

نهر الحسينية في مقاطعة )أبو عصيد( في قرية )الطف( بأراضي 
الحسينية، وفي هذا القصر عقدت اجتماعات وأقيمت والئم فخمة 

لعدد كبير من الشخصيات المعروفة آنذاك. 

يف  املاحي  مصطفى  حممد  امل��رصي  الرحالة  وق��ال 
السيد مصطفى  الثالثينات عندما زار القرص: »ودعا 
لتناول  اخلبر  املقدسة  ك��رب��الء  أث��ري��اء  أح��د  خ��ان 
الشاي يف قرصه الفخم, وقدم كثرااً من أنواع الفاكهة 

واملربيات واملثلوجات«.
مؤرخ  طعمة  آل  ه��ادي  سلامن  السيد  عنه  ويقول 
احلاج  املرحوم  أن  ذاك��ريت  يف  يعلق  »ومم��ا  كربالء: 
اخلطيب  بمعية  بغداد  اىل  أصطحبني  خان  مصطفى 

الفاضل السيد مصطفى القزويني عام 1967 لغرض 
طبع كتابه )سرة آل أسد خان( وكان مرورنا يف طريق 
البساتني  حيث  احلسينية,  هنر  بمحاذاة  القديم  بغداد 
زمنية  مدة  وقضينا  املشهور  قرصه  يف  حللنا  النرضة, 

لنستمتع باملنظر اخلالب«..
واحلاج مصطفى بن أسد خان بن حممد عيل بن عبد 
اهلل بن حممد حسني ينتسب اىل أرسة ذات جاه وثراء, 
وهو ابن خال أغا خان الثالث, وكان أخوه عبد احلميد 

مرت�شى علي الأو�شي
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عام  يف  األرشف  النجف  يف  العسكري  للحاكم  معاونااً  خان 
سنة  ملدة   ,1920 متوز  يف  العراقية  الثورة  إعالن  وحتى   1917
القرص مسجدااً  اىل  باإلضافة  بنى مصطفى خان  وقد  إال شهرااً 
يف مركز الناحية ما زال يصيل فيه أهايل املنطقة, بني يف ستينيات 

القرن املايض عىل يد املرحوم عبد الرمحن املعامر.
والقرص من طابق واحد بواجهة عالية يقع عىل الشارع مبارشة, 
باملنزل سور حديدي, تتصدره باب خشبية وشباكان عىل  حييط 
سنة  يؤرخ  الذي  الشعري  البيت  الباب  فوق  وكتب  اجلانبني, 

تشييده:
مصطفى خان شاد قرصااً منيعااً               عز فيه أبو عصيد حمالاً

وعىل بابه السعود ينادي                    أهيا الوافدون أهالاً وسهالاً
حسني  احلاج  بنائه  عىل  أرشف  وقد  الثالثينات,  يف  القرص  بني 
املعامر, يشغل مساحة 2500 مرت مربع, ويبعد عن كربالء حوايل 

الطابوق واجلص والشيلامن, يف  بني من  السقف  8 كيلومرتات 
باحة صغرة الستقبال  املنزل عىل  الدخول حيتوي  عند  البداية 
وأثنتني من غرف  الرئيسية,  االستقبال  ثم صالة  الضيوف ومن 
اجللوس اللتني  حتتويان عىل معرض لعرض الزجاجيات داخل 
درج  وعىل  خارجية,  بباب  رسداب  عىل  القرص  حيتوي  احلائط, 
حيتوي  عالية  أمامية  وواجهة  صغرة  بيتونة  وعىل  األعىل,  نحو 
عىل جممعات صحية صممت عىل الطريقة الغربية والقرص كان 
تصلها  مل  قرية  يف  مركزي  تربيد  وجهاز  كهربائي  بمولد  مزودا 

أعمدة الكهرباء يف ثالثينيات القرن املايض.
حيتوي القرص عىل منزل صغر جماور قال أحد أهايل املنطقة إنه 
مهجور  اآلن  والقرص  خان  مصطفى  املرحوم  إبن  لسكن  بني 

لجرة ذويه اىل خارج العراق.
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بع���د 1958 والتغيي���ر ال���ذي حص���ل تحول النظام م���ن الملكي ال���ى الجمهوري 
ت���م تش���ريع الكثير م���ن القوانين الت���ي أبرزها في تل���ك الحقبة قان���ون اإلصالح 
الزراعي الذي شكل طفرة نوعية في انصاف الفالحين والمزارعين من النظام 
االقطاعي الظالم والمجحف الذي اس���تعبد الفالح والمزارع وس���لب حقوقهم 
في ظل قانون اإلصالح الزراعي في العهد الجمهوري تأسس اول اتحاد عام 
للجمعيات الفالحية في العراق في عام 1959م وش���رع له قانون رقم 78 من 
اب���رز مهامه انه يؤس���س لتنظي���م الفالحين للدفاع عن حقوقه���م ومصالحهم 
المهنية في مج���ال الزراعة ورعايتهم من الناحية االجتماعية واالقتصادية اتجاه 
الدولة ولمؤسساتها الحكومية ذات العالقة في الزراعة وذلك لالرتقاء بشريحة 
الفالحيين من الناحية الثقافية والفكرية, حلت مجلة )االحرار( ضيفة على االتحاد 
المحلي للجمعيات  الفالحية في كربالء  للتعرف على  عمل ونشاطات االتحاد,  

وخرجنا بهذا الحوار مع رئيس االتحاد )وليد الكريطي(.

المشاريع  الزراعية للعتبة الحسينية 
تخلق فرص عمل للفالحين 
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عمل االحتاد هو حلقة وصل بني الدوائر ذات العالقة 
عملنا هو حلقة وصل بني الدوائر احلكومية ذات العالقة ومع احلكومة املحلية املتمثلة بالسيد املحافظ 
املحافظة  يف  الدوائر  وباقي  والتجارة  املائية  واملوارد  لا  التابعة  والشعب  واالقسام  الزراعية  والدوائر 
الربملان  يف  تعقد  التي  واملؤمترات  للفالحني  العام   االحتاد  عرب  احتادية  هي  الفالحني  املشاكل  اغلب 
وتفعيل  الزراعية  اخلطة  اعداد  يف  منها  احلكومية  الدوائر  خمتلف  مع  متشعبة  ومشاكلنا  الزراعة  وزارة 
قانون )117( واستمالك األرايض الزراعية لتطوير الواقع الزراعي حتتاج اىل  الكثر من الترشيعات 
يف  فالحية  جلان  تشكيل  عملنا  ضمن  كام  العراق  يف  الزراعي  الواقع  تطوير  يف  تسهم  التي  والقوانني 
االقضية والنواحي خاصة يف املناطق الزراعية ملتابعة شؤون الفالحني واملزارعني يف املحافظة واملتابعة 

مستمرة يف حل املشاكل والعقبات والعمل عىل تذليلها بالتعاون والتنسيق مع الدوائر ذات العالقة.
أبرز مشاكل الفالحني اغراق األسواق املحلية يف مواسم الذروة 

من اهم املشاكل الكبرة التي تواجه الفالحني واملزارعني املنتوج املستورد من الدول املجاورة يف وقت 
املستوردة  الزراعية  املنتوجات  منافسة  القدرة عىل  الزراعية مما سبب عدم  للمحاصيل  الذروة  مواسم 
من حيث األسعار واجلودة ونحن بدورنا نناشد اجلهات احلكومية املركزية بخلق نوع من التوازن بني 
املنتج الوطني املحيل واملستورد لذلك لدعم املنتج الوطني وذلك لالرتقاء بالواقع الزراعي يف كربالء 
والعراق بشكل عام واستغالل املساحات اخلرض والصاحلة للزراعة والقدرة عىل تغطية السوق املحلية 
احلكومة  عىل  الغذائية,  العراق  سلة  ضمن  تدخل  التي  االستهالكية  األساسية  الزراعية  املحاصيل  من 

املركزية ان تدعم القطاع الزراعي من خالل ضبط احلدود ومنع االستراد من الدول املجاورة. 
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نطمح للجمعيات الفالحية ان يكون هلا دور يف التعاقد مع رشكات السامد احليواين 
بمختلف  الرصينة لألسمدة  الرشكات  بعض  مع  التعاقد  دورا يف  الفالحية  للجمعيات  يكون  ان  نأمل 
انواعها الداب واملركب وذلك لتقدم افضل العروض للفالحني واملزارعني يف كربالء املقدسة وبأسعار 
مناسبة مدعومة هنالك معمل البرصة وبعض املعامل التابعة لوزارة الصناعة ومعمل عكاشات والتي 
البرصة  يف  اليوريا  معمل  االن  األخرة   العسكرية  االعامل  بسبب  توقفت  التي  األسمدة  بصناعة  تقوم 
داخل يف العمل بطاقة إنتاجية جيدة  نحن بدورنا نطمح ان يكون لنا دور يف جتهيز الفالحني باألسمدة 
واملبيدات علام ان التعاقد عن طريق وزارة الزراعة والصناعة من مناشئ األردن والسعودية بسبب االزمة 
املالية للبلد تم تقليل اجلرع السامدية للفالحني ونأمل فتح املجال للقطاع اخلاص السامد التجاري وفق 

للرشوط والضوابط لتوفر األسمدة واملبيدات للفالحني. 
رشوط االنتامء للجمعيات الفالحية ان يمتهن الزراعة وضمن الرقعة اجلغرافية 

توجد لدينا )33( مجعية موزعة يف عموم املحافظة يف املركز واالقضية والنواحي يف املناطق الزراعية بشكل 
خاص بإضافة مجعية النحالني, من الرشوط والضوابط ان يمتهن الزراعة والفالحة ضمن عقد زراعي 
مسجل مع استيفاء تلك الرشوط يقدم حمرضا  اىل جملس االدارة من ثم يمنح هوية صادرة من اجلمعيات 
التعاونية الفالحية ضمن رقعة االحتاد اجلغرافية باإلضافة اىل ذلك يدخل ضمن اخلطة الزراعية ويمنح 
رقم حاسبة لتسويق حماصيله عن طريق الفروع ومانفذ التسويق يف علوة اخلرض اما الرسوم املالية تقدر 
)25 الف( دينار عراقي فقط من اجل تنظيم الويات اخلاصة هبم حيث يكون االحتاد اجلمعيات الفالحية 
جهة مدافعة عن حقوق وحل مشاكل الفالحني واملزارعني يف الدوائر ذات العالقة بعمل الفالحني يف 

كربالء املقدسة. 
مشاريع العتبة احلسينية الزراعية االستثامرية الرائدة نقلت جتربتها للفالحني واملزارعني يف كربالء

القطاع  يف  االستثامرية  احلسينية  العتبة  مشاريع  عىل  القائمني  اىل  االحرار  جملة  خالل  من  الكريطي  دعا 
الزراعي اىل مشاركة فاعلة واوسع لكوادرنا يف االحتاد العام للجمعيات الفالحية يف كربالء املقدسة من 
خالل الندوات واملؤمترات اخلاصة يف تطوير القطاع الزراعي ومن اجل خلق تنسيق عايل املستوى بيننا 
وبني القطاع الزراعي يف العتبة احلسينية وذلك ملا حققته مشاريع العتبة احلسينية االستثامرية الزراعية من 
طفرة نوعية كبرة ومتطورة يف املجال الزراعي يف كربالء املقدسة يف اآلونة األخرة من استغالل املساحات 
الصاحلة للزراعة واستخدام تقنيات ومكننة زراعية حديثة ومتطورة والتطوير مستمر يف أساليب الزراعة 
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التقنيات الزراعية يف مشاريعها الزراعية وأضاف الكريطي تم نقل  والري احلديثة واستخدام احدث 
بعض جتارهبا الرائدة يف جمال الزراعة اىل الفالحني واملزارعني يف كربالء املقدسة من ناحية الري احلديث 
واستخدام التكنولوجيا احلديثة يف املجال الزراعي كام افاد تم دعوتنا اىل مرشوع فدك لزراعة النخيل 
من املشاريع الامة واملتطورة من حيث الزراعة واجلودة املحصول  وهو من املشاريع األوىل يف كربالء 

وعىل مستوى العراق.  
مشاريع العتبة احلسينية الزراعية خلقت فرص عمل للفالحني واملزارعني يف كربالء

بات من املعلوم أن من أولويات املتويل الرشعي للعتبة احلسينية سامحة الشيخ الكربالئي تشغيل االيدي 
العاملة لالستفادة من الكوادر الندسية والفنية والزراعية يف املحافظة يف شتى املجالت لتنمية املهارات 
والقدرات والكفاءات الوطنية املحلية التي تساهم يف بناء البلد وامتصاص البطالة وخلق فرص عمل 
العتبة  مشاريع  يف  املقدسة  كربالء  يف  واملزارعني   والفالحني  والتقنيني  الزراعيني  للمهندسني  حقيقية 
احلسينية االستثامرية يف  القطاع الزراعي يف املنشآت الزراعية من املعامل واملصانع ذات اإلنتاج الزراعي 
واحليواين وااللبان ومعامل االعالف لذلك كوادرنا الزراعية تكتسب خربة عمل واسعة بسبب ان العتبة 
احلسينية دخلت اىل مشاريعها الزراعية وملنشآهتا ذات العالقة باالنتاج الزراعي من املجازر واملخلالت 
واللحوم تقنيات حديثة ومكائن عالية اجلودة التكنولوجيا املتطورة يف مشاريعها وان االعتامد عىل اليد 

العاملة العراقية يساهم يف حتسني الواقع االقتصادي واملعايش للمواطن الكربالئي . 
التنسيق عال ومستمر مع املرصف الزراعي لتسهل القروض للفالحني واملزارعني 

املقدسة  كربالء  زراعة  دائرة  يف  الزراعية  الشعب  طريق  عن  الزراعية  القروض  عىل  التقديم  يكون 
اخلاصة  وبالتعليامت  االلتزام  حيث  من  الفالحني  عىل  تعقيدا  اكثر  والروتني  والضوابط  والرشوط 
العقارات والسندات حسب  الضامنة مثل  املطلوبة من اإلجراءات  الكفاالت  القرض من حتضر  ب 
مبلغ القرض من مئة مليون اىل مليار دينار عراقي لذلك اغلب القروض متوقفة بسبب هذه الرشوط 
من  الكفيل  ورشط  نائية  زراعية  مناطق  يف  الهنم  العقارات  اليمتلكون  الفالحني  الن  والضوابط 
مقرتحات احتاد اجلمعيات الفالحية يف املؤمترات التي تعقد يف الربملان واحلكومة املركزية وصناع القرار 
ان يكون القرض بضامن العقد الزراعي ونظام الكمبياالت مستحقة الدفع اما القروض هي نوعان من 
البنك املركزي والنوع االخر ضمن خطة املبادرة الزراعية هي املشكلة الرئيسة هي الضامن نامل من 

وزاريت املالية والزراعة ختفيف اإلجراءات املعقدة لتسهيل اطالق القروض الزراعية للفالحني.   
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 فاطم���ة بالعربي وهو 
ُّ

)Fatima’s Hand( باإلنكليزي���ة وك���ف
رم���ز ديني معروف في الوس���ط اليه���ودي والنصراني بهذه 
 باألصابع الخمسة التي ترمز إلى أصحاب 

ُّ
التسمية..  وهو كف

عتقد اليه���ودي والنصراني 
ُ

ى في الم
ّ
الكس���اء الخمس���ة.. حت

د )صلى الله 
ّ

 هي لفاطمة بنت محم
ّ

يعتقدون أّن هذه الكف
عليه وآله(.

لغة 
ّ
يس���مى ه���ذا الكف ل���دى اليه���ود )Khamsa(، وف���ي ال

الِعبرية )خمسة( ينطقونها )خمشة(.. وفي الوسط الشعبي 
 )Fatima’s Hand( ون

ّ
س���م

ُ
اليه���ودي في كّل أنحاء العالم ي

لغة الِعبرية )خمسة(.
ّ
حمشة، التي تعني في ال

الكش���ف عن سّر سفينة نوح 
وطالسم هامة فيها 

اعداد: عي�شى اخلفاجي
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حديثها  معرض  يف  العبيدي(  )رسى  العراقية  الكاتبة  تقول  هكذا 
عن رمزية الكف ألصحاب الكساء )عليهم السالم امجعني(: »ان 
وهو  واالسالمي  والنرصاين  اليهودي  الوسط  يف  دينيا  رمزا  هناك 
عن  الطرف  ون  يغضرّ الناس  ولكنرّ  عاملي،  مستوى  عىل  معروف 
هذا الرمز الديني مع أنرّه موجود يف حياة اليهود والنصارى بشكل 
التي  اخلمسة  املسامر  اىل  العقيدة  هذه  اصل  ويعود  ااً..  جدرّ واضح 
أنزل جربائيل بخمسة مسامر  الغرق، حيث  محت سفينة نوح من 
اصحاب  مخسة  أسامء  هي  اخلمسة  املسامر  وهذه  لنوح،  وأعطاها 
الكساء )صلوات اهلل عليهم أمجعني( ، وقد طرق نوح هذه املسامر 

اخلمسة يف السفينة وكانت سببااً رمزيااً لنجاته يف الطوفان.
وهنا وقفة عند قضيرّة ُذكرت يف مصادر عديدة يف املكتبة العربية.. 
للحفريات  مكان  يف  ااً  جدرّ قديمة  خشبة  عىل  العثور  عن  ث  تتحدرّ
أيضااً  وعليها  قديمة،  بُلغات  كتابات  اخلشبة  هذه  وعىل  بروسيا 
نقش )Fatima’s Hand(! اذ يف متوز من عام 1951م اكتشف 
علامء روس قطعا من سفينة نوح كتب عليها )املعجزة( حينام كان 
مجاعة من علامء السوفيت املنحل املختصني باآلثار القديمة ينقبون 
متناثرة من  املوصل، عثروا عىل قطع  ب� )وادي قاف( يف  منطقة  يف 

أخشاب قديمة متسوسة وبالية مما دعاهم إىل التنقيب واحلفر أكثر 
وأعمق فوقفوا عىل أخشاب أخرى متحجرة وكثرة وكانت بعيده 
يف أعامق األرض! ومن بني تلك األخشاب التي توصلوا إليها نتيجة 
وعرضها  عقدا   )14( طولا  مستطيل  شكل  عىل  خشبة  التنقيب 
)10( عقود سبباًت دهشتهم واستغراهبم إذ إهنا مل تتغر ومل تتسوس 
ومل تتناثر كغرها من األخشاب األخرى، ويف أواخر عام 1952م 
أكمل التحقيق حول هذه اآلثار فظهر أن اللوحة املشار إليها كانت 
األخرى  األخشاب  وأن  السالم(  )عليه  نوح  النبي  سفينة  ضمن 
عليها  نقشت  قد  اللوحة  هذه  أن  وشوهد  نوح  سفينة  حطام  هي 
بعض احلروف التي تعود إىل أقدم لغة، وبعد االنتهاء من احلفر عام 
من  سبعة  قوامها  جلنة  آنذاك  السوفيتية  احلكومة  شكلت  1953م 
اللوحة  تلك  دراسة  من  أشهر  ثامنية  وبعد  القديمة،  اللغات  علامء 
اللوحة كانت مصنوعة  املنقوشة عليها اكتشفوا أن هذه  واحلروف 
من نفس اخلشب الذي صنعت منه سفينة نوح )عليه السالم( وأنه 
)عليه السالم( كان قد وضع هذه اللوحة يف سفينته للتربك واحلفظ، 
اللغة  باللغة السامانية وقد ترمجها إىل  اللوحة  وكانت حروف هذه 
اإلنكليزية العامل الربيطاين )ايف ماكس( أستاذ األلسن القديمة يف 
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جامعة مانجسرت، وها نصها مع ترمجتها بالعربية:
وكرمك  برمحتك   O my God helper معيني  ويا  إلي  يا 
هذه  وألجل   keep my hands with mercy ساعدين 
حممد    And for those holy people املقدسة  النفوس 

 Shabbar Alia شرب  إيليا   Mohamed

عظامء  مجيعهم  هم  الذين   Fatema فاطمة   Shabbir شبر 
 And honourables ومكرمون They are all Biggest

 Help ساعدين ألجل أسامئهم For them العامل قائم ألجلهم
نحو  توجه  أن  تستطيع  فقط  أنت   me by their name

 you can reform to rights الطريق املستقيم
باللغة  أس��امء  و)شبر(  و)ش��رب(  )إيليا(  أن  عليك،  خيفى  وال 

السامانية ومعناها بالعريب: )عيل( و)حسن( و)حسني(.

أخرا بقي هؤالء العلامء يف دهشة كربى أمام عظمة هذه األسامء 
اخلمسة املقدسة ومنزلة أصحاهبا عند اهلل, حيث توسل هبا نوح 
)عليه السالم(. واللغز األهم الذي مل يستطع تفسره أي واحد 
آالف  مرور  رغم  بالذات  اللوحة  هذه  تفسخ  عدم  هو  منهم 
السنني عليها، إن هذه اللوحة موجودة اآلن يف )متحف اآلثار 
القديمة( يف موسكو، وعىل أثر هذه املعجزة اخلالدة التي ظهرت 
ألهل البيت )عليهم السالم( أعتنق مجع كبر من الناس اإلسالم 
ومذهب أهل البيت وبدؤوا يدخلون يف دين اهلل أفواجا, واعتربوا 
هذه اللوحة االثرية دليال قاطعا عىل أحقية دين اإلسالم وعظمة 
أهل البيت عند اهلل )جل وعال(, وهذا إىل جانب األدلة األخرى 

نستفيد من هذه املعجزة:
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1� أن الشيعة عىل حق .
2� جائز التوسل هبم إذ كان النبي نوح )عليه السالم( يتوسل هبم 
)عليهم السالم( ثم قال النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(: قال 
اهلل تعاىل )ومحلناه عىل ذات ألواح ودرس(، وقال النبي )صىل اهلل 
عليه واله وسلم(: »األلواح خشب السفينة ونحن الدرس ولوالنا 
ما سارت السفينة بأهلها«، كام قال )صىل اهلل عليه وآله(: »مثل 
عنها  ختلف  ومن  نجا  فقد  ركبها  من  نوح  سفينة  مثل  بيتي  أهل 

غرق«، )عقبات االنوار(
وتقرر وضع اللوح يف املتحف امللكي الربيطاين اال أن األسقف 
الربيطاين االعظم اللورد بيشوب Lord bishop طلب وضعُه 
يف امانة الرس للكنيسة الربيطانية، وهذا ما وجده الروس ولي�س 
نحن، فهؤالء كف�ار ليس لم يف اإلسالم ال ناقة وال مجل.. وجدوا 

الوه�ابية  من  وجده  من  ك�ان  فلو  للعامل..  وأخرجوه  وجدوه  ما 
لقالوا بأنه بدعه وأبادوه كأنه مل يكن له وجود..

االسالم  اعتنقا  قد  االثار  علامء  من  اثنني  أن  بالذكر  جيدر  ومما 
نفسه )كرم  فأطلق االول عىل  بعد ذلك ومها )وليم( و)تامس(, 

حسني( والثاين )فضل حسني(. 
)جملة  منها  عاملية  جم��الت  امل��وض��وع  ه��ذا  ع��ن  ن��رشت  وف��ي��ام 
 28(  weekly-mirror( وجملة   1953 نوفمرب  موسكو(  
– 31 مارس سنة  القاهرة  ديسمرب سنة 1953م، جملة )الدى( 
 ،1954 يناير  لندن  طبع   starof Bartania جملة   ،1954
وجملة  1954م،  يناير   23  Manchestor sunlight جملة 
 Star جملة  1954م،  فرباير   1  London weekly Mirror

يناير 1954م. of Bartania، طبعة لندن 
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حينام نقرأ عن العظامء أو نصادفهم يف حياتنا فإن أول ما علينا 
نالوه، ألن هذا  الذي  العلو  البحث عن سبب  به هو  التفكر 
للسر  اإلقتداء، وخارطة واضحة  مة يف  أول مقدرّ السبب هو 

بأثرهم. 
لألولياء  واالختيار  االصطفاء  من  حاالت  هناك  أن  شك  ال 

لكنها أيضااً ليست من فراغ وليست وليدة عشوائية. 
صلوات  املهدي  اإلمام  أم  نرجس  السيدة  هي  للعظمة  مثال 
للمصلح  أمااً  لتكون  بعيدة  بالد  من  اخترت  التي  عليهام  اهلل 

العاملي الذي تبرش به مجيع الديانات وكثر من احلضارات.
يف  الساكنة  املدللة  ال��روم،  قيرص  حفيدة  اجلليلة  امل��رأة  هذه 
ومل  عقلها  جتمد  مل  لا  وُعامرّ خدمها  يدهيا  بني  ومن  القصور، 
تغلق عىل آمالا، ومل جتعل أكرب مهها شؤوهنا اخلاصة، مل تقل 
والباطل  احلق  خيص  ما  السيرّام  يعنيني  ال  يب  حييط  ما  كل  أن 

وظلم الظاملني... 
يسود  أن  تتمنى  العاملي  للمصلح  املرتقبة  األم  هذه  كانت 
وحتى  املظلوم،  ينترص  أن  احلق،  يظهر  أن  ما،  يوم  يف  العدل 
أمر زواجها أرادته أن يكون لذا الغرض لذلك هي مل ترَض 
بزواجها من ابن أخ القيرص وأحد رؤساء اجليش ألهنا مل جتد 

فيه ذلك الم الذي حتمله والرغبة يف حتقيق العدل. 
وقد ورد يف الرواية أن السيدة نرجس قالت بعد رؤيتها للمنام 
الذي ُبرشت به بزواجها من حفيد خاتم األنبياء صىل اهلل عليه 

وآله ما يدل عىل الم الذي حتمله يف قلبها:
عىل  ْؤيا  الرُّ هِذِه  أقصَّ  أْن  أشفْقُت  نوِمي  مْن  استيقْظُت  »فلامرّ 
ها يف نفيِس وال أبدهيا لْم،  ي خمافَة القتِل، فكْنُت أرِسُّ أيِب وجدِّ
عاِم  الطَّ مَن  امتنْعُت  حترّى  ٍد  حممَّ أيب  ِة  بَِمحبَّ َصْدِري  َب  ورُضِ
مرضااً  وَمِرْضُت  َشْخيِص،  ودقَّ  نفيِس  وضُعَفْت  اِب،  والرشَّ
ي  جدِّ ُه  أح��رضَ إالرّ  طبيٌب  وِم  ال��رُّ مدائِن  مْن  بقَي  فام  شديدااً 

َعْينِي فهْل  َة  قرَّ يا  اليأُس قاَل:  بِِه  َح  برَّ َدوائِي، فلامرّ  وسأَلُه عْن 
ي،  ْنيا؟ فقلُت: يا جدِّ َدِكها يف هِذِه الدُّ ختطُر ببالِِك شهوٌة فأزوِّ
يف  ْن  عمَّ العذاَب  كشْفَت  فلْو  مغلقةاً  عيلَّ  الفرِج  أبواَب  أرى 
األغ��الَل،  عْنُهُم  وفكْكَت  املسلمنَي،  ُأس��ارى  مْن  سجنَِك 
ْقَت علْيِهْم ومنْنَتهْم باخلالِص َلَرَجْوُت أْن هيَب املسيُح  وتصدَّ
ْدُت يف إظهاِر  ي جتلَّ ، فلامرّ فَعَل ذلَك جدِّ ُه يَل عافيةاً وشفاءاً وأمُّ
ي  عاِم، فرُسَّ بذلَك جدِّ ِة يف بديِن، وتناولُت يسرااً مَن الطَّ حَّ الصِّ

وأقبَل عىل إكراِم األسارى وإعزاِزِهْم.«¹
الظلم  ورفع  العدل  بتحقيق  نفسها  ترشبت  التي  املرأة  هذه 
وعدالاً  قسطااً  األرض  يمأل  الذي  بوليدها  تعاىل  اهلل  أكرمها 
كام ملئت ظلاماً وجورااً، حيقق أحالم األنبياء واألوصياء وكل 

العاملني. 
وكل أم مدعوة أن حتمل الم الذي محلته السيدة نرجس وجتعل 
ذريتها نصب عينيها وتغرس فيهم من الفضائل واألخالق ما 
للمصلح  واملمهدين  املجتمع  لذا  مصلحني  ليكونوا  هييئهم 
العاملي بكل حال سواء أدركوا أيامه أم مل يدركوها،  ألن ذلك 
من مصاديق انتظار الفرج، ُرِوَي َعْن اإلمام َأيِب َجْعَفٍر ) عليه 
ْمِرَنا َأالَّ َيُموَت  ُه َقاَل : »َما رَضَّ َمْن َماَت ُمْنَتِظرااً أِلَ الم ( أنَّ السَّ

يِف َوَسِط ُفْسَطاِط امْلَْهِديِّ َو َعْسَكِرِه«².
عقلها  بإرفاد  زواجها  قبل  حتى  نفسها  إعداد  عىل  ولتعمل 
وصقل أخالقها وترويض صفاهتا النفسية وحتديد هدف سام 
للزواج واإلنجاب لينعكس كل ذلك عىل سر حياهتا ونشأة 

ذريتها. 
�������������������������������������������������������������������������������������������������

ويسِّ ص208.  )1( : الغيبُة للطُّ
)2( : الكايف: 1، 372

 السيدة مليكة.. 
ّ

احملي هم

��ن��ج��ب��ي ال��م��ص��ل��ح��ي��ن
ُ
ل��ت
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إَِلْيِه  َواْبَتُغوا   َ اهللَّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ )َيا  تعاىل:  اهلل  يقول 
– سورة  ُتْفِلُحوَن )35(  ُكْم  َلَعلَّ َسبِيِلِه  يِف  َوَجاِهُدوا  اْلَوِسيَلَة 

املائدة- .
هي  فالوسيلة  بالطاعات،  القربة  تعاىل  اهلل  اىل  اطلبوا  أي 
مراعاة   : اهلل  اىل  الوسيلة  وحقيقة  برغبة،  اليشء  اىل  التوصل 
ي مكارم الرشيعة وحتري مكارم  سبيله بالعلم والعبادة وحتررّ
االخالق فقد روي ان النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( قال: 
»اسألوا اهلل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال تبتغي اال لعبد من 
عباد اهلل وارجو ان اكون انا هو« )صحيح مسلم، حديث رقم 

.)577
ولذا نرى املسلمني يدعون، بعد سامع األذان، وقبل املبارشة 
بالصالة هبذا الدعاء: »اللهم ربرّ هذه الدعوة التامة والصالة 
القائمة آت سيدنا حممدااً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة 
ال  إنك  وعدته  الذي  حممودااً  مقامااً  اللهم  وابعثه  اجلنة،  من 

ختلف امليعاد(.
والتوسل بالنبي حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( واهل بيته 
ملا لم من مكرمات عند رهبم، واالحاديث الرشيفة التي تظهر 
حب النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ألهل بيته معروفة عند 
مجيع املسلمني، ويكفي ان ندل عىل ذلك بام أمره ربه سبحانه 
وتعاىل ان يسأل املسلمني حب ذوي قرابته بقوله تعاىل )َذلَِك 
ال  ُقْل  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِعَباَدُه   ُ اهللَّ  ُ ُيَبرشِّ الَِّذي 
َة يِف اْلُقْرَبى َوَمْن َيْقرَتِْف َحَسَنةاً َنِزْد  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرااً إاِلَّ امْلََودَّ

َ َغُفوٌر َشُكوٌر )23( – سورة الشورى-. َلُه ِفيَها ُحْسنااً إِنَّ اهللَّ
ان التوسل بأهل البيت الطاهرين صلوات اهلل عليهم امجعني 

ليس بدعااً من القول او منكرااً من الفعل، خصوصااً اذا عرفنا 
الناطق وآياته  الثاين؛ بل هم القرآن  اهنم عدل القرآن والثقل 
اذا ذكروا ذكر اهلل، والذين من عرفهم فقد  الكربى، والذين 

عرف اهلل ومن جهلهم فقد جهل اهلل.
قالت  اهلل،  رمح��ه  الطربي  جرير  الب��ن  االم��ام��ة،  دالئ��ل  ويف 
بنوره  الذي  اهلل  فامحدوا  خطبتها:  يف  السالم  عليها  الزهراء 
وعظمته ابتغى من يف الساموات ومن يف االرض اليه الوسيلة 

فنحن وسيلته يف خلقه ونحن آل رسوله.
ويف العيون عن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : االئمة من 
ومن  اهلل  أطاع  فقد  أطاعهم  من  السالم(  )عليه  احلسني  ولد 

عصاهم فقد عىص اهلل هم العروة الوثقى والوسيلة اىل اهلل.
عليها،  ودلنا  الوسيلة،  نبتغي  ان  امرنا  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 
واخربنا ان الطريق اىل الفالح ليس باإليامن والتقوى فحسب، 

بل وبابتغاء الوسيلة.
ذكر  ان  نعتقد  عليهم  اهلل  صلوات  البيت  اهل  شيعة  ونحن 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( عبادة ومن افضل العبادات؛ 
ألن يف ذكره ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، فهو الدال عليه واملبلغ 
البيت  عنه وحجته عىل خلقه امجعني، وهذا جاري عىل أهل 
فقد  عبادة،  وذكرهم  واحد  نور  فكلهم  مجيعااً  السالم  عليهم 
روي عن الصادق )عليه السالم( قوله »إنا اذا ُذكرنا ُذكر اهلل 

واذا ذكر عدونا ذكر الشيطان«.
وروي عن ايب بصر قال ابو عبداهلل )عليه السالم(: ما اجتمع 
قوم يف جملس مل يذكروا اهلل ومل يذكرونا اال كان ذلك املجلس 

حرسة عليهم يوم القيامة. 

التوسل بالنبي      وأهل بيته
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حي���ن يتجه المحّب���ون الوافدون من العاصمة بغ���داد صوب مدينة كربالء المقدس���ة لزيارة مرقدي 

اإلم���ام الحس���ين وأخي���ه أبي الفض���ل العب���اس )عليهما الس���الم(، وقب���ل وصولهم ال���ى الحرمين 

 
ً
 إش���راقا

ُ
 تتألأل مصابيحه

ً
المقدس���ين وعلى بعد )10 كيلو مترات( سيش���اهدون على الطريق مرقدا

 وهي تستقبل العاشقين. 
ً
وفرحا

هذا المرقد المطهر وبحس���ب بعض الروايات والمصادر يعود لناصر اإلمام الحس���ين )عليه السالم( 

ة هي الس���يدة الطاه���رة زينب العقيلة )عليها الس���الم(، 
ّ

ع���ون ب���ن عب���د الله بن جعف���ر الطيار، وأم

والذي افتدى بروحه الطاهرة لنصرة الدين والعقيدة في ثورة الطف الخالدة.

قين
ّ

مهوى أفئدة العاشقين ومثار جدل الباحثين والمحق

م����رق����د ع������ون ب�����ن ع���ب���د ال���ل���ه 
في كربالء المقدسة

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

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

48

فة
�رش

امل
نا 

رات
مزا



القرب  عائدية  يف  التارخيية  واملصادر  الروايات  اختالف  ورغم 
عىل  يؤثر  أو  يقلل  مل  ذلك  ان  إال  صاحبه،  ونسب  الرشيف 
وهم  ال��ده��ور،  مر  عىل  واملحبني  الزائرين  توافد  استمرار 
أن بعض  له، يف حني  الكربى  الربكات  سون  ويتلمرّ يشاهدون 
الروايات تقول بأن املرقد الرشيف يعود ألحد العلامء األجالء 
املجتبى  ابن اإلمام احلسن  املثنى  بنسبه إىل احلسن  الذي يعود 
)عليه السالم(، فيام تذهب أكثر اآلراء إىل اعتامد الرواية األوىل.

اإلمام عون )عليه  ملرقد  األمني اخلاص  اهلل عمران عيل،  عبد 
واملراحل  الرشيف  املزار  هذا  تاريخ  عن  لنا  ث  حتدرّ السالم( 
التي  والروايات  املصادر  عن  فضالاً  هبا،  مر  التي  اإلعامرية 
لقاء حرصي ملجلة  الرشيف، عرب  املرقد  اىل صاحب  تطرقت 

)األحرار(. 
يقول عيل: إن »مرقد الصحايب عون بن عبد اهلل )عليه السالم( 
من املراقد املهمة يف حمافظة كربالء املقدسة؛ ألنه يقع عىل طريق 
األحرار  أيب  ملدينة  املتوجهني  الزائرين  الكثر من  يتوافد عربه 
بغداد  العاصمة  مدخل  وهو  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام 

واملحافظات الشاملية لكربالء املقدسة«. 
فإن  الرشيف،  للمرقد  التارخيية  الناحية  »من  حديثه،  ويتابع 

هناك  ولكن  تشييده،  تاريخ  إىل  ق  تتطررّ مل  التارخيية  املصادر 
معلومات تشر إىل أن آخر إعامر له كان يف سنة )1903 م(، 
ذلك  يف  واخلدم  واألهايل  ين  اخلررّ املتربعني  من  جمموعة  عرب 
بدأ تطويره شيئااً فشيئااً، ولكن ليس وفق تصاميم  الوقت، ثم 
هندسية، بل بإضافة ما حيتاجه الزائرون من الغرف أو أماكن 
»املرقد  أن  مبينااً  اخل��دم��ات«،  أماكن  عن  فضالاً  األسرتاحة 
الرشيف ومنذ القدم ولغاية اآلن يعد حمطة اسرتاحة للزائرين 

الوافدين ملدينة كربالء املقدسة«.
مراحل تطوير املرقد الرشيف

ح األمني  وبخصوص القبة الرشيفة للمرقد الطاهر وكام يوضرّ
اخلاص »فقد تم تطويرها بعد ذلك يف سنة )1948م(، إْذ تم 
من  املتربعني،  بعض  قبل  من  الكربالئي  بالكايش  إكساؤها 
بينهم )السيد حممد البهبهائي( أحد النقاشني الذين عملوا عىل 

ترميم القبة الرشيفة آنذاك«. 
املرقد الرشيف لدائرة  وأضاف، »يف سنة )1968 م( تم ضمرّ 
 )8 )عدد  جتارية  حمالٍّ  ببناء  الدائرة   بدأت  بعدها  األوق��اف، 
جماورة له عىل الشارع العام، ومع تزايد عدد الزائرين الوافدين 
مرتااً(   62( بطول  كبر  رواق  وبناء  املحال  هتديم  تم  للمرقد، 
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وبعرض )ثالثة أمتار ونصف املرت(، مع غرفة للكهرباء وأخرى 
للهدايا والنذور وثالثة ملبيت احلرس، بعد ذلك تم بناء )طارمة( 
إحدى  هبا  لت  تكفرّ الزائرين،  إيواء  أجل  من  الغربية؛  اجلهة  من 
املؤمنات املتربعات بعد شفائها من مرضها بربكة صاحب املزار 

الرشيف«.
تبعية املرقد

عن  أخرى  تفاصيل  الرشيف،  للمرقد  اخلاص  األمني  ويرسد 
أكثر  الناس  ومعرفة  سنوات  ة  عدرّ مرور  »بعد  أنه  مبينااً  املرقد، 
الطارمة  بناء  تم  بركاته،  س  وتلمرّ الطاهر  املرقد  هذا  بصاحب 
البناء  مساحة  لتصبح  الرشيف،  الصحن  وحتديد  له،  الغربية 
عمل  تم  زمنية   بمدة  بعدها   ، مربع(اً مرت   5000( حوايل  الكلية 
املسلح( وطالء األروقة  بامدة اإلسمنت )غر  الرشيف  الصحن 

واألماكن الداخلية، وكان ذلك يف عام )2002 م(«.
الرشيف  املزار  ضمرّ  تم  م(،   2007( العام  »يف  بالقول:  ويميض 
 19( قانون  حسب  الرشيفة،  الشيعية  للمزارات  العامة  لألمانة 
لسنة 2005م(، ليتم بعدها تشكيل أمانة خاصة استلمت مهامها 

منذ العام )2008( ولغاية اآلن«.

وأضاف، »يف العام )2010 م( تم تسجيل األرض املشيرّدة  عليها 
دونامت(   8( حوايل  إضافة  مع  صاحبه،  باسم  الرشيف  املرقد 
حميطة باملزار الطاهر، وتمرّ استثامر )5 آالف مرت مربع( منها فقط، 
ثم جاء العمل عىل وضع تصاميم هندسية كاملة عىل مساحة )20 
العامة  والبلديات  بالتعاون مع وزارة االسكان  ألف مرت مربع( 

وقسم الشؤون الندسية يف االمانة العامة للمزارات الرشيفة«.
لدائرة  التابعة  الندسية  »الكوادر  بأن  اخلاص،  األمني  وأوضح 
املباين  ودائ��رة  الندسية  االستشارات  ودائ��رة  الندسية  االع��امر 
الشؤون  لقسم  باإلضافة  واالسكان  االع��امر  وزارة  يف  العامة 
بارشت  الرشيفة،  الشيعية  للمزارات  العامة  األمانة  يف  الندسية 
بوضع التصاميم اخلاصة للمرقد الرشيف، والتي جاءت شاملة 
الرشيفة  احلرضة  من  بدءااً  للزائرين،  الالزمة  اخلدمات  جلميع 
وعىل  بطابقني  الرشيف  والصحن  مربع(،  مرت   2600( بمقدار 
مساحة )14 ألَف مرت مربع( فضالاً عن تصاميم أماكن اخلدمات 

واملجاميع الصحية واملناطق اخلرض«.
دون  حالت  البلد  هبا  مر  التي  املالية  الضائقة  أن  إىل  عيل  ونوه 
الرسمية  املوافقات  ان جاءت  اىل  للبناء،  الفعيل  بالعمل  املبارشة 
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للمزارات  العامة  األمانة  بإرشاف  م(   2018( عام  يف  به  للبدء 
الشيعية الرشيفة وبالتعاون مع احلكومة املحلية يف مدينة كربالء 

املقدسة واملتربعني اخلرين«.
باملرحلة  والرشوع  القديم،  البناء  هبدم  املبارشة  »متت  وأضاف، 
األوىل من املرشوع واملتمثلة بتشييد احلرضة الرشيفة عىل مساحة 
)2600 مرت مربع(، وبفضل اهلل وجهود اخلرين العمل مستمر 
املعوقات  بعض  وجود  رغم  متصاعدة  وبوترة  اللحظة،  لغاية 
للقرب  خ��اص  رسداب  إنشاء  تم  كام  ك��ورون��ا،  جائحة  أبرزها 
الرشيف بالكامل عىل مساحة تصل إىل )49 مرتااً مربعااً(، كذلك 
الكهرباء  خدمات  وأعامل  للمرقد  الإلنشائي  اليكل  وضع  تم 
والرصف الصحي والتهوية، باإلضافة اىل تشييد املنارتني والقبة 

احلديدية«.
خدمات متنوعة

وأشار األمني اخلاص للمزار الرشيف، بإن »إدارة املرقد الطاهر 
للزائرين،  الالزمة  اخلدمات  تقديم  عىل  يعملون  فيه  والعاملني 
واملحارضات  والدينية  التثقيفية  األنشطة  إقامة  عن  فضالاً 
الدينية  املناسبات  إحياء  الطاهر  املرقد  يشهد  كام  والندوات، 

وإقامة املؤمترات واملهرجانات«.
نسب صاحب املرقد

املرقد الرشيف، أوضح األمني  إىل عائدية  ة أخرى  مررّ وبالعودة 
حول  عدة  رواي��ات  »هنالك  بأن  عيل  عمران  اهلل  عبد  اخلاص 
دين  لعامل  يعود  بأنه  تقول  ما  منها  الرشيف،  املرقد  هذا  عائدية 
السالم(،  )عليه  املثنى  احلسن  إىل  بنسبه  يعود  )ع��ون(  اسمه 
بعد  فيها  ودُفن  كربالء  حدود  خارج  )ضيعة(  له  كانت  حيث 
وفاته وأنشئ له هذا ا املزار، ومنها ما تقول بأن املرقد الرشيف 
السيدة  وأمه  الطيار،  جعفر  بن  اهلل  عبد  بن  عون  لإلمام  يعود 
الرواية  عىل  الثاين  القول  هذا  ويعتمد  السالم(،  )عليهم  زينب 
التي ُنقلت يف كتاب تاريخ العراق قدياماً وحديثااً للكاتب الكبر 
كتاب  انُه مذكور يف  اىل  باإلضافة  الرزاق احلسني(  )السيد عبد 

حممد حرز الدين )أعيان الشيعة(«.
حيث يروي املؤرخ السيد عبد الرزاق احلسني، أنه عندما وصل 
اإلمام احلسني )عليه السالم( اىل مدينة كربالء والتحق بحبيب 
)عليه  لإلمام  األنصار  ة  قلرّ األخر  رأى  األس��دي،  مظاهر  بن 
: »إين أعرف مجاعة من بني أسد يسكنون  السالم( فخاطبه قائالاً
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عىل مقربة من هنا، دعني أذهب ألدعوهم لنرصتك. 
فقال لُه اإلمام احلسني )عليه السالم(: اذهب.

عليهم  يكون  بيتك  أهل  من  شخصااً  أريد  االسدي:  لُه  فقال 
ة.  حجرّ

فقال لُه )عليه السالم( خذ عونااً بن عبد اهلل. 
قائدها  كان  والتي  اجلامعة  اىل  االثنان  فتوجه  ال��راوي:  يقول 
احلسني  اإلمام  لنرصة  فدعاهم  الفزاري(  نجبة  بن  )املسيب 
( منهم، وحينام  )عليه السالم( وتم انتقاء )90 فارسااً ومقاتالاً
ه إىل خميم اإلمام احلسني )عليه السالم( تفاجؤوا   أرادوا التوجرّ
هبجوم كتيبة تعود للعني عبيد اهلل بن زياد، ودارت بينهام معركة 
استشهد فيها عون )عليه السالم( وباقي األنصار الذين أرادوا 
اللحاق بركب االمام احلسني )عليه السالم(، كام ُجِرَح حبيب 

بن مظاهر )رضوان اهلل عليه( ورجع اىل املخيم احلسيني.
بن  اهلل  عبد  بن  عون  بأن  التارخيية  املصادر  أغلب  وتؤكد  كام 
جعفر الطيار )عليه السالم( استشهد وهو بعمر )20 اىل 22 

عامااً(.
القرب الرشيف

بمعلومات  ال��رشي��ف،  للمزار  اخل��اص  األم��ني  ويستشهد 
ة عائدية املرقد لإلمام عون بن عبد اهلل )عليه  أخرى عن صحرّ
السالم(، مبينااً أن »إدارة املرقد وبالتعاون مع أساتذة وباحثني 
أعدت كتابااً تعريفيااً عن اإلمام عون )عليه السالم(، وقد تم 
العثور عىل خمطوطة للسيد مهدي القزويني )أحد الشخصيات 
الدينية املعروفة يف كربالء املقدسة( أظهرت الكثر من القبور 
املخفية، منها قرب زيد الشهيد واحلمزة الغريب، حيث يقول: بأن 
عون بن عبد اهلل بن جعفر الطيار ُدِفَن خارج احلائر احلسيني، 
اُلداة(  أحكام  يف  النجاة  )فلك  خمطوطته  يف  مذكورة  وهذه 
املطبوعة سنة 1881م، ويف الوقت الراهن  نعمل عىل إعداد 
كتاب يتناول هذه املواضيع والتي تثبت دفن الصحايب عون يف 

هذا املكان«.
اللجنة  العبادي رئيس  املهندس دريد قاسم  ث  من جانبه حتدرّ
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»املرشوع   : قائالاً الرشيف،  املرقد  إعامر  مرشوع  يف  التنفيذية 
كافة  من  الرشيف  املرقد  وتطوير  إعامر  إعادة  عىل  اآلن  قائم 
الندسية  التصاميم  إعداد  وتم  واخلدمية،  املعامرية  اجلوانب 
من قبل وزارة اإلسكان واالعامر واملصادقة عليها، وبالتنسيق 
للمزارات  العامة  األمانة  يف  الندسية  الشؤون  قسم  مع 
»التصاميم جاءت عىل ثالث   أن  الرشيفة«، موضحااً  الشيعية 
مراحل تنفيذية، تتمثل األوىل بمرحلة احلرم الرئييس، والثانية 
باألواوين املحيطة والتي وضعت خلدمة الزائرين، واألخرة 

تشمل البنى التحتية واألسيجة والبوابات«.
االوىل  باملرحلة  بالعمل  الكوادر  »بارشت  العبادي:  وأضاف 
بالكامل  ان��ج��ازه  تم  وق��د  الكونكريتي،  باليكل  املتمثلة 
للحرم  احلقيقية  االشغال  مساحة  تبلغ  حيث   ،%100 بنسبة 
مربع،  مرت   )2.450( وبسقف  اريض،  مربع  مرت   )3400(
االنطالق  تم  ذلك  بعد  واملنارتني،  الرئيسية  القبة  ويضم 
بمراحل  واملتمثلة  للمرقد  التحتية  والبنى  التكميلية  باملراحل 

املواد  عىل  اعتمدنا  وقد  الثانوية،  والسقوف  التربيد  أعامل 
اإلنشائية احلديثة يف العمل حيث تم اللجوء اىل مادة )الفايرب 
مة باملقاطع احلديدية ووصلت نسبة اإلنجاز إىل  كالس( املدعرّ
مميزااً  الثانوية محلت طابعااً  »السقوف  أن  إىل  )60%(«، مشرااً 
رة(، وضم الرواق االول )22 قبة(،  وهو طابع )القباب املتكررّ
ومنطقة الرضيح حتوي )15 قبة(، ونسبة اإلنجاز تصل حوايل 
)60%(، عىل أمل إنجاز العمل بصورة كاملة خالل األشهر 

القليلة القادمة«.
وختم العبادي حديثه باإلشارة اىل ان مرشوع احلرم يف حال مل 
يواجه أي معوقات، سيتم تشييده بالكامل خالل سنتني حيث 
كورونا  تداعيات  نتيجة  للتطبيق  قابلة  غر  »كفرضية  قال: 
للظروف  االقتصادي  والتضخم  للبلد  االقتصادي  والواقع 
انجاز  يتم  سنتني  فرتة  خالل  اهلل  شاء  ان  والرضيبة  احلالية 

مرحلة احلرم بالكامل«.
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وكالة أخبار عالمية: 
اإلمام السيستاني رجل حكيم

الديني األعىل اإلمام  املرجع  التارخيي ما بني  اللقاء 
ال  فرنيس،  البابا  األعظم  واحلرب  السيستاين  السيد 
اهتامم  من  واسعة  مساحات  عىل  يستحوذ  ي��زال 
وسائل اإلعالم العاملية، بينها ما نرشته وكالة )أخبار 
الدين العاملية - world religion news( بتاريخ 
السرة  عىل  الضوء  طة  مسلرّ  ،)2021 آي��ار   26(
املرشفة  ومواقفه  وأدواره  السيستاين  لإلمام  الذاتية 
ليس فقط يف رعاية املكون الشيعي بل وحتى املكون 

السني ومعتنقي الدين املسيحي يف العراق.
ترمجت  ال���ذي  تقريرها  يف  ال��وك��ال��ة  ووص��ف��ت 
)األحرار( بعضااً منه، اإلمام السيستاين برجل الدين 
الشيعة  ملاليني  الروحي  والرئيس  واملعتدل،  املؤثرّر 
واملتواضع  ال��ادئ  الرجل  ذاته  وهو  العامل،  حول 

واملتفاين.
وبنيرّ التقرير بأن »البابا فرنسيس الذي يصغر السيد 
خالل  ن��ادرااً  رشفااً  نال  سنوات،  بست  السيستاين 
لتحيته  الشيعة  مرجع  له  وقف  حيث  به،  اللقاء 
استعداده  إىل جانب  زيارته،  به واحرتام  والرتحيب 

ملساعدة البابا يف حتقيق الدف الرئييس لزيارته واملتمثلة بحامية 
املكون املسيحي يف العراق«.

وأشار التقرير إىل أن »املكون املسيحي تعرض لفظائع قاسية يف 
السنوات األخرة من قبل إرهابيي )داعش(، والسيد السيستاين 
الشيعية  الطائفة  ضت  تعررّ فقد   ، أيضااً االضطهاد  ن  غريبااً  ليس 
للقتل والظلم من قبل احلكم الصدامي االستبدادي ومن ثم من 

فني«. قبل املتطررّ
الشعب  منع  السيستاين  السيد  بأن »من حكمة وفطنة  وأضاف 
م  قدرّ كام  الطائفي،  الرصاع  فخرّ  يف  فريسة  الوقوع  من  العراقي 
الوسائل  خ��الل  من  السلطة  إىل  السعي  يكون  ب��أن  النصح 

الديمقراطية«.

اإلمام  أطلقها  التي  التارخيية  الفتوى  إىل  التقرير  ق  تطررّ كام 
وملا  اإلرهابية،  العصابات  ضد  الكفائي(  )اجلهاد  ل�  السيستاين 
جاءت  العنيف  القتال  من  سنوات  ثالث  بعد  النرص  حصل 
كلامت املرجع األعىل عىل لسان ممثله الشيخ الكربالئي يف خطبة 
قد  العراقيني  بأن  مؤكدة  الرشيف  احلسيني  بالصحن  اجلمعة 
حققوا النرص عىل أقوى قوة إرهابية استهدفت بلدهم، ومؤكدة 
الراسخ  والعزم  احلازمة  اإلرادة  بسبب  جاء  االنتصار  هذا  بأن 

للعراقيني يف احلفاظ عىل بلدهم وكرامتهم ومقدساهتم.
إىل دعوات  أيضااً  أشار  فقد  احلد،  التقرير عند هذا  يتوقرّف  ومل 
املتظاهرين  ومحاية  االنتخابات،  إقامة  إىل  السيستاين  اإلم��ام 

السلميني وكذلك القوات األمنية.

ة 
ع

�سي
ج ال

وا
ام



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

55

يواصل مركز كربالء للدراسات والبحوث 
وضمن  امل��ق��دس��ة،  احلسينية  العتبة  يف 
العلمي  املؤمتر  بإقامة  اخلاصة  استعداداته 
الدويل لزيارة األربعني املليونية املباركة يف 
نسخته اخلامسة، إستالم النتاجات البحثية 

املتعلقة هبذا احلدث السنوي الكبر.
املركز  اىل  ال���واردة  النتاجات  وتنوعت 
وأوراق  ومقاالت،  علمية،  بحوث  بني 
املرتقب  ب��امل��ح��اور  ص��ل��ة  ذات  ع��م��ل 
ومنها  امل��ؤمت��ر  فعاليات  خ��الل  طرحها 
والرشائع  العقائد  وحمور  القرآين،  املحور 
باإلضافة  اإلعالمي،  واملحور  الساموية، 
اىل حمور األدب واللغة والرتمجة، واملحور 
السلم  وحم���ور  وال��رتب��وي،  االج��ت��امع��ي 

املجتمعي، وغرها.
اخلامس  ال��دويل  العلمي  املؤمتر  أن  يذكر 
للفرتة  إقامته  وامل��ق��رر  األرب��ع��ني  ل��زي��ارة 
اجلاري  العام  من  أيلول(   11  -10( من 
العلمي  األكاديمي  املجلس  مع  بالتعاون 
الصفوة  وكلية  املليونية  األربعني  لزيارة 
»ال��زي��ارة  شعار  حتت  سيكون  اجلامعة، 
األرسة،  قلبه  احل��ي��اة،  جسد  األربعينية 

وعقله الشباب«.

دخل اإلسالم احلنيف إىل جنوب أفريقيا عرب املنفيني السياسيني من جنوب 
أسيا، عندما كانوا خيوضون معارك ضد االستعامر األوريب، وانضم إليهم 

املهاجرون املسلمون من الند.
وإيران  وباكستان  إفريقيا  رشق  يف  الشيعية  املعاهد  لعبت  ذلك،  بعد 
واململكة املتحدة دورااً مهاماً يف تعزيز اإليامن بمذهب أهل البيت )عليهم 
األوائ��ل  األتباع  شكل  حتى  الشباب،  جيل  بني  خصوصااً  السالم( 
جمموعات صغرة ومجاعات يف أجزاء خمتلفة من البالد ورشعوا يف أنشطة 
صغرة مثل جلسات قراءة )دعاء كميل( كل ليلة مخيس داخل منازلم، 
ش للتعرف عىل املذهب احلق، وازدياد أعداد املنتمني  إىل أن نام هذا التعطرّ

للمذهب الشيعي.
بينهم  باحلياة،  نابضااً  واح��دااً  جسدااً  يشكل  الشيعي  املجتمع  وأصبح 
الباكستانيون واإليرانيون واللبنانيون والعراقيون، من الذين استقروا يف 
التمسوا  الذين  األشخاص  من  العديد  أن  إىل  باإلضافة  أفريقيا،  جنوب 
والكونغو  والصومال  نيجريا  من  خمتلفة  ألسباب  املنطقة  يف  اللجوء 

والعديد من البلدان األخرى.
ويف السنوات الالحقة، كان هناك نمو مطرد يف أعداد أتباع مدرسة أهل 
العديد  إنشاء  وتم  البالد،  من  خمتلفة  أجزاء  يف  السالم(  )عليهم  البيت 
الكربى  األنشطة  من  متنوعة  جمموعة  تنفيذ  وتم  واملراكز  املساجد  من 
الشيعي  باملجتمع  االعرتاف  وتم  املاضيني،  العقدين  خالل  والصغرى 
نجحوا  والذين  األفريقي،  املجتمع  من  يتجزأ  ال  جزءااً  وأصبح  تدرجييااً 

باملحافظة عىل مبادئهم وعدم االنغامس يف الرصاعات الطائفية.

الزيارة األربعينية.. 
في مؤتمر علمي دولي

مذهب أهل البيت بجنوب إفريقيا.. 
كيف بدأ؟
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المناخ األسري عصب الحياة السعيدة
البيت  يعج  عندما  نتجاهل  أو  نتغافل  أن  الصحيح  من  ليس 
باالنفصال  وهتديٌد  ورصاٌع  ورصاٌخ  عنٌف  الزوجية  باخلالفات 
املفقد لألمان النفيس واملؤدي إىل شفا الاوية، لوجود سلوكيات 
مساراهتم  تغير  يف  يرغبون  ال  مضطربني  أشخاص  من  وميول 
واالجتامعية،  األرسية  حياهتم  حتسني  يف  تسهم  التي  وقناعتهم 
وهذا النمط من األشخاص عندهم عذر  لكل حدث، والكثر 
السلوك  الذكورية هذا  القوة  باستخدام  السطوة  منهم يامرسون 
له نتائج سلبية عىل حياته الزوجية واألبناء يف تغير املفاهيم أن 

يكون احلق منكرااً واملنكر حقا، هذا لو أمٌر مشني.
الغلبة ستكون لصاحله، ويف حالة الرصاع  أنه يشعر أن كفة  إال 
وبأسلوب مستفز  للغلبة  األطراف مدفوعني ومتحفزين  يكون 
احلياة  أن  متناسني  األرسية  واملصلحة  والعقل  املنطق  فيغيب 
املعاملة  بسوء  تذبل  مثمرة  يانعة  بشجرة  أشبه  هي  الزوجية 
رشعااً  املحرم  واجلسدي  اللفظي  والعنف  والوعيد  بالتهديد 
يف  املؤثرة  النفسية  الدوافع  أهم  أحد  الفعل  هذا  ويعد   . وقانونااً
يف  النار  عىل  الزيت  فيصبون  باالنفصال  األزواج  بعض  طلب 
ضياع وحدة الكيان األرسي مم جيعلهم حيتاجون اىل استشارة 
املعارف  م��ن  بكثر  لتزويدهم  والنفيس  األرسي  املختص 
املفاهيم  وتصحيح  لتحسني  الزوجية  السلوكية  وامل��ه��ارات 

املتعلقة بأوضاعهم من خالل :
، احلوار واالحرتام والتفاهم حيتاج إىل أسلوب ودوافع حلل  اوالاً

كل ما هو خالف لتوضح وجهة النظر بصدق وحكمة ومعرفة 
املناسب للحديث عىل أن يكون احلوار حمدودا  الوقت واملكان 
أنت  قرارااً كي  تستطيع  مناقشته وليس  قبل  ومربجما يف رأسك 

والطرف اآلخر الوصول إىل املبتغى.
ثانيااً، هل نحن نعيش يف عامل اخليال أم مطلوب أن نعيش حياتنا 
ضمن الواقع فنحن برش لنا ميول ورغبات وتصورات ومشاعر 
ونعيش ضمن حميط نتأثر به ونؤثر فيه، فالنتائج املرجوة من كل 
عطائه  إىل  باإلضافة  به  املحيطة  الظروف  تلك  رهان  هي  أحد 
وسلوكياته وأخالقياته تكسبه مُمارسه ضمن معطيات احلياة يف 

كل االجتاهات.
ثالثااً، حلل اخلالفات الزوجية بقيم جمدية واعادهتا ملسارها الطبيعي 
نحتاج اىل  اكتساب الكثر من األخالقيات والسلوكيات وإجياد 

البدائل املؤثرة لتعود احلياة الزوجية لطبيعتها البرشية.
حياتك  ُتصيغ  الواقعية  واملرحلة  باالهتامم  جديرة  النقاط  هذه 
مسائل  هناك  ودينك.  وقيمك  أخالقك  بدماثة  ومستقبلك 
تفاعلنا  خالل  من  أنفسنا  من  ونطور  نطوعها  أن  يمكننا  كثرة 
املتعلقة  الربامج  وحضور  القراءة  حيث  من  مناسب  هو  ما  مع 
بحياتنا األرسية واستشارة املختصني يف الشأن األرسي والنفيس 
لسعادتك  احل��ي��اة  عصب  يعد  األرسي  فاملناخ  وال��رتب��وي. 
الشخصية ودورك املجتمعي واملهني والوطني. أفعالك يف احلياة 

متصلة تبدأ بك وتعود إليك.

حممد اخلياط
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ااً غر  قال يل الطبيب: إن األمراض يف هذه األيام بلغت حدَّ
معقول، وال سيام أمراض القلب!. فقلت له : ملاذا ؟.. قال: 
لكثرة الموم، وكثرة املتاعب. نحن اليوم نعيش يف جمتمع 
فيه بحبوحة، ولكن اآلالم النفسية ضاغطة جدااً!. أجدادنا، 
نفسيااً، كانت  كانت حياهتم خشنة، لكنهم كانوا مرتاحني 
بينهم املودة، واملحبة، واإلخاء، والصفاء، والثقة، واألمانة، 
والتعاون.  والتضحية،  والبذل،  واإلخالص،  والصدق، 
واحلقد،  والضغينة،  احلسد،  فبيننا  اليوم،  جمتمعنا  يف  أما 
هيدُّ  يشء  وكل  والوشاية،  والرتقب،  والتنافس،  واللؤم، 

األعصاب!. لذلك كثرت أمراض القلب. 
قلت فام احلل ؟ 

قال: احلل إذا آمنت باهلل يسرتيح قلبك املادي. هذا القلب 
الذي ينبض، من األذينني والبطينني، ومن الرشيان األهبر 
والرشيان التاجي، إذا آمنت باهلل، واستسلمت له، ورضيت 
بقضائه، ونزعت من قلبك ُحب الدنيا، وتعلقت باآلخرة، 
صحة  اإلي��امن  هذا  يف  فإن  باليسر،  الدنيا  من  ورضيت 
القلب، صحَّ كل يشء يف اجلسد  املادي. فإن صحَّ  لقلبك 
وإن فسد هذا القلب، فسد كل يشء. لذلك صحتك أغىل 

عليك من الدنيا، وصحة إيامنك أغىل من صحة جسمك.

أنك  املنزل  من  العمل  حتديات  من  بأن  لك  أؤك��د 
ستجد صعوبة يف إقناع أهل بيتك أنك يف شغل، فام 
ا يف البيت فأنت متاح لم. قد يدركون  دمت موجوداً
العمل  وقت  فيحرتمون  املنزل  من  العمل  يف  قرارك 
املقاطعة  من  تسلم  لن  ولكنك  االلتزامات،  بتأجيل 
ألي أمر طارئ. مثال، لو تعطلت سيارة أخيك وأنت 
تعمل يف مؤسسة تبعد 50 ميال عن املنزل فلن يتصل 
بك وسيستعني بمزود خدمة قريب منه، أما لو كنت 
ليطلب مساعدتك  مبارشة  فسيأتيك  املنزل  تعمل يف 
رأيه  يف  للتأجيل  قابل  فعملك  سيارتك،  ليستعر  أو 
إقناعه. وقد تكون يف مكاملة مع عميل  ولو حاولت 
حول مرشوع لتنفيذه فتتفاجأ بوالدتك تطرق الباب 
وتود  لذيذا  غ��داء  طبخت  قد  خالتك  بأن  لتخربك 
إقناعهام  تستطيع  لن  إلح��ض��اره،  تذهب  أن  منك 
تأجيل  هو  بوسعك  ما  وكل  وعمل،  وظيفة  يف  أنك 
األمر لدقائق معدودة، فالغداء جيب إحضاره ظهرا، 
وهذا يعني أنك أضعت ساعة أو ساعتني من هنارك. 

واألمثلة كثرة!

يشُء مَجيل أنرّ هتتَم ،املرأة بحَجبها الظَاهري، ِمْن حيث الِشكل 
ُتراعي  ان  كله،  هذا  ِم��ْن  األه��مَ  ولكنرّ  والرَتتِيب،  واللون 
أبرز  وِمن  املقدسة،  الرشيعة  قبِل  ِمن  لُه،  املوضوعة  الرشوط 
ما  البدن  املرأة ساترااً جلميِع  لبَاس  أنرّ يكون  ِفيها هو:  مَا جَاء 
بحجاهبا  االلتزام  امل��رأة  عىل  بمعنى  والكفنِي..  الوجه  عدا 
نراه  ما  ولكنرّ  ومكان،  زم��اٍن  كِل  يف  األجنبي،  الرجل  أم��اَم 
أنرُّه  اليوم يف مالبِس بعض النساء، عكس ما ذكرناه متامااً، مع 
حيمل عنوان )أزياُء امُلحجبات ( كالتنورات الَضيقة الالصقة 
خرص  لتجعل   الفستان  تلتُف حوَل  التي  واألحزمة  باجلسِم، 
أنرّ  بِه  يفرتض  الذي  الرأس  ِغطاُء   أمَا   ، رشيقااً  نحيفااً  املرأة 
يلُف  عىل  أصبَح،  الوجه  قرُص  إال  يظهُر  الشعر، وال  يغطي 
الرأِس والرقبة ،بأشكال خمتلفة مع ما بِه ِمْن  زخارٍف وألواٍن 
جذابة،  طبعااً هذا الكالُم أذا ملرّ يبد  الغطاء شيئااً ِمْن خصالِت 
الشعر، او يربز منطقة العنق كامرّ يف بعض املوديالت احلديثة، 
التي جعلت من هذا الغطاء رضبااً ِمْن رضوِب الفتنرّة للرجاِل، 
وكأنرّ وجودُه كعدمِه ،عىل رغِم اعالنات دور األزياء العاملية، 
وأناقتها، وعىل  املرأة  يزيد من مجاِل  بأنُه  التجارية،  واملحالت 
التي تبقى حُمافظة عىل روَنِقها إىل وقٍت أطول،  العباءة  رأسها 
وجتعل املرأة ذات هيبة ووقار، فعباءة الرأس تاج عفاف املرأة.

ل���ن تقن���ع أهل بيت���ك أنك 
في شغل..!

الحجاب الدرع الحصين  للمرأة

قصة أسرية
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العطاء.... هو ان تكون يف احلياة كزجاجة العطر.. تقدم لآلخرين كل ما 
فازرع  الطيب،  األثر  هكذا  طيبة....  رائحتها  تبقى  فرغت  وإن  بداخلها 

صك، إن مل يكن حبًا فليكن احرتاما. ميع شيئًا يخَ اخل اجلخَ دخَ

من  قليل..  وحديثهم  كبري  عملهم  امليدان..  ىف  القادة  أهنم  االيام  أثبتت   
جيُرؤ االن عىل جتاوز مواقفهم لن يوفق.. هذه الدماء متعوب عليها كثريا 
من باحات العبادة وحلقات الدرس احلوزوى إىل نرش دماء عامئمهم عىل 

جبهات العراق .. قدس اهلل انفسهم الزكية.

علمونا كيف نموت عشقا يف الوطن وكيف نحيا برشف ونستشهد دونه

يف النتظار

خطوُط كفيرّ حتاورين: 
- هل رأيتني خذلتك قبل اآلن؟!  

- ال أعلم.. وال أهتم بمثل هذا القول..
- مئة إال واحد.. هي كل ما تعرفه عني.. 

.. دع ما يريبك إىل ما ال يريبك..  - لست أبايل أصالاً
- انظر ماذا ترى؟

- لن أنظَر، بل سأنتظر ولن يطوَل انتظاري، إن غدااً 
لناظره قريب..

- وأنا معك من املنتظرين، ولكن..
املنجمون ولو صدقوا..  الوقاتون، كذب  - كذب 

سيأيت، ولو مل يبَق إال يوٌم أو بعُض يوم.
دوائَر  حموُت  االنتظار.  استأنفت  احل��وار،  انتهى 

الوهِم، اخرضرّ الصرُب وأزَهَر األمُل. 
ال بدرّ أن جييَء حبيبي.. عهٌد معهوٌد، ووعٌد موعود.   
حينها.. تقف الساعة عن الدوران، عقارب الوقت 

تقتل نفسها.. ال معنى للوقت بعدئٍذ.. 
عن  يكفيني  يشء،  كل  عن  يلهيني  مجاله  إىل  النظر 
 .. م��تُّ لو  حتى  حيااً  يبقيني  يغنيني،  يشء،  كل 

يملؤين حبااً.
ليس عيلرّ إال النظُر يف وجهه، وإال رجاُء عطفِه. 

، حيتويني برهافة  بني يميني وشاميل كوثٌر من احلبرّ
ِه، يغمرين بفيض سنائِه، وهدير نقائِه.   حسرّ

كوثٌر من ُحّب
أشياؤنا اجلميلة
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كن طّيبًا مع اجلميع
الهالك يف العجلة

ي��ق��ول اح���د م��ري��دي ال��س��ي��د ال��ع��الم��ة 
للسيد  قلت  ث���راه(:  )ط��اب  الطباطبائي 
العالمة: سيدي! أنا عجول ال صرب يل فبنيرّ 

يل مجيع املعارف يف مجلة واحدة.
إيلرّ  ونظر  وصفاء  بعذوبة  العالمة  فابتسم 

بحنان ثمرّ قال:
األصدقاء  عامل  اجلميع،  مع  بااً  طيرّ »كن 
انرّ  واعلم  ب��امل��داراة،  واألع���داء  ب��امل��روءة 
يف  الكريم  وال��ق��رآن  ه  كلرّ الدين  خالصة 
اهلل  اسم  اذكر  الرحيم(  الرمحن  اهلل  )بسم 
يف كلرّ خطوة ختطوها وكن رمحانااً مع مجيع 

اخللق ورحياماً مع أهل اإليامن«.

أخ��ذت)100(ن��م��ل��ة  إذا 
محراء  نملة  و)100(  سوداء 
و وضعتها يف وعاء زجاجي 
لكن  يشء..  حي���دث  ف��ل��ن 
هززته  و  الوعاء  أخذت  إذا 
بعنف و تركته عىل الطاولة، 
سيبدأ النمل يف قتل بعضهم 

البعض!!.. ال عجب يف ذلك، كون النمل االمحر سيعتقد أن األسود 
هو عدوه!!، فيام يعتقد النمل األسود أن األمحر هو العدو!! بينام العدو 

احلقيقي هو الشخص الذي هزرّ الوعاء!!.
 نفس اليشء صحيح يف املجتمع، فقبل أن نقاتل بعضنا البعض جيب أن 
نسأل أنفسنا: من هزرّ الوعاء؟، فكم من قرار ُأخذ بعجالة وغر مصر 
اآلخرين ومحلهم أعباء أفعال مل يفعلوها أصال، وكم من ظنون دمرت 

حياة األبرياء وقضت عليهم دون رمحة، وكم وألف كم...؟.
املواقف  املظاهر ال تترسع، متهل ومتعن وادرس  تقع يف فخ  ولكي ال 
جيدااً كي تتضح لك األمور، فالعجلة يف احلكم تعكس طريقة تفكر 
القرار اخلطأ وكم من  صاحبها ونفسيته، وكم من حبيب ظلم بسبب 
خائن تربع عىل كريس السياسة بسبب القرار اخلطأ وكم قرار أخذ دون 
تدقيق وأصبح عامل دمار للعالقات واألسس، لذلك رفقااً بالقرارات 

إذن، وال تترسع يف احلكم عىل اآلخرين.
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ـــالء الـــقـــدميـــة هي  ـــرب ـــات ك ـــان خ

كثرية  غرفا  حتتوي  وا�شعة  اأبنية 

خم�ش�شة لإقامة واإيواء امل�شافرين 

والزائرين وقوافل التجار.




