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ALAHRAR MAGAZINE

الف ُ
نت نائمة فمن يوقظها؟

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

لو تمعّنا مع أنفسنا بفحوى التساؤل التالي :هل من مصلحة
الدي�� ��ن أو م�� ��ن مصلحة الوطن أو من مصلحة اإلنس�� ��ان أن
متفرقين ومتنازعين؟ وضعفنا يخدم َم ْن على وجه
نك�� ��ون ّ
التحدي�� ��د؟ ال يحت�� ��اج الجواب ع�� ��ن هذا األم�� ��ر إلى تفكير
بتفرقنا ونزاعنا وضعفنا
طوي�� ��ل ..ألنه واضح إذ ال نخ�� ��دم ّ
سوى أولئك األشرار المتربصين بنا من أعداء اهلل والوطن
واإلنسان.
ال ريب إن رأس الشر لإلنسان هو طلب نعيم الدنيا ونسيان
وأما االنسياق خلف الهوى والعصبية؛ فمن
عذاب اآلخرةّ ،
أش�� ��د موارد التهلكة عندما تكون زينة الحي�� ��اة الدنيا مبلغ
وغمه ،وزخرفها الزائل منتهى طلبه ومراده،
هم اإلنسان ّ
تلبس ش�� ��هوة طل�� ��ب الدنيا ألردية
ولك�� ��ن يبقى األخطر هو ّ
الطلب لثواب اآلخرة؛ أي يخادع اإلنس�� ��ان اهلل وما يخدع إال
نفسه.
تقب�� ��ل واقع العراق
نعم ،ليس س�� ��ه ًال عل�� ��ى أولئك األعداء ّ
الجديد  -واقع االنتصار -المتحقق بفضل دماء الش�� ��هداء
وش�� ��جاعة األبط�� ��ال بوح�� ��دة كلمتنا تحت ل�� ��واء المفدى
صاحب الفتوى المباركة ،لكن الصعب هو نجاح األش�� ��رار
باستغاللهم لبعض االختالفات البسيطة أحيانًا ،وتركيزهم
عليها فقط إلثارة الفتنة النائمة ..سبيال إلشعال الصراع.
إن نار الفتن خامدة ،وال يمكن لها االش�� ��تعال من دون فعل
فاع�� ��ل ،لكن حينم�� ��ا تعلو نارها؛ فهي تح�� ��رق الجميع وال
تفرق في اس�� ��تعارها بين أخضر وياب�� ��س ،ومن ثم ال تذر
ّ
على أرض الواقع س�� ��وى الرماد ،فم�� ��ا أحوجنا إلى التكاتف
والتراصف وعدم التش�� ��تت ،ما أحوجنا إلى التقوى بتغليب
اإلخ�� ��وة اإليمانية على نوازع الحقد والكراهية ،ما أحوجنا
إل�� ��ى التوجه بقوان�� ��ا نحو عدو مش�� ��ترك ال يمكن ألحد أن
يخطئه ،ألنه يتمنى دمارنا جميعًا.
ّ
رئيس التحرير

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

المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي
عيسى الخفاجي

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان

التصوير
رسللول الللعللوادي  -صللاح السباح
حسنين الشرشاحي
المشاركون في هذا العدد
عامر الشيباني ل عبد اهلل النصراوي
مرتضى األوسي ل آالء طاهر
ميعاد كاظم الاوندي ل ضياء أبو الهيل

ً
العتبة الحسينية المقدسة تبني دارا لـ(عائلة شهيد) في كربالء..
وستة منازل أخرى قيد اإلنجاز
أعلنت العتبة احلسينية املقدسة ،هناية الشهر املنرصم  31أيار
 ،2021عن االنتهاء من بناء منزل الحدى عوائل الشهداءبكربالء وأكدت استمرار العمل إلهناء ست منازل أخرى.
وحتدث املهندس حسني رضا رئيس قسم املشاريع اهلندسية
يف العتبة يف ترصيح له تابعته (االحرار) :إنه «بتوجيه مبارش
من سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة تكفل
قسم الشهداء واجلرحى بإنشاء سبعة منازل يف منطقة حي
االمامني يف كربالء املقدسة لعوائل الشهداء ،بتصميم وتنفيذ
وارشاف من قبل قسم املشاريع اهلندسية».
ويف التفاصيل أوضح رضا أن «مساحة البيت الواحد تبلغ
نحو ( 100مرت مربع) بعمل ومواصفات من الدرجة األوىل
حيتوي عىل طابق واحد وبأسس هلا القدرة عىل انشاء طابقني
عىل حد تعبريه».
وقال« :أكملنا أحد الدور وبقي لدينا ( )6دور تم اكامل
هياكلها واملبارشة بأعامل االهناءات وبوترية متصاعدة».
وأض��اف« :ه��ذه املبادرة تعد واح��دة من مبادرات العتبة
احلسينية املقدسة لتقديم اليشء اليسري لعوائل من ضحى

ألجل العراق ومقدساته».
جدير بالذكر أن ممثل املرجعية الدينية العليا ،سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي ،تفقد يوم األربعاء 26 ،أيار2021 ،
مرشوع اسكان الفقراء البالغ ( )1000وحدة سكنية ،عىل
طريق كربالء – بابل ،حيث تتكفل العتبة احلسينية باملرشوع
مادي ًا ،وتقوم ببناء ( )1000وحدة سكنية ،وبمساحات
ترتاوح بني ( 150 - 120مرتا) لرشحية الفقراء يف كربالء»..

كربالء ..مركز لعالج مرضى السكري مجانا
بتوجيه مبارش من لدن سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وضمن مبادرات
العتبة احلسينة املقدسة االنسانية يف دعم القطاع الصحي يف
العراق ،أوعز سامحته للمالكات اهلندسية والفنية يف العتبة
املقدسة باملبارشة يف ترميم مبنى مركز االسنان وحتويله اىل
مركز متخصص لعالج املصابني بداء السكري..
وحتدث املهندس حسني رضا مهدي رئيس قسم املشاريع
اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة ملجلة (االحرار):
«ب��ارشت املالكات اهلندسية برتميم بناية مركز االسنان
املتهالك التابع لدائرة صحة كربالء ،والعمل عىل تأهيله
بالكامل وعمل كافة املتطلبات االساسية الفنية واملعامرية
لتحويله اىل مركز لعالج مرىض السكري».
ونوه مهدي عن ما سيؤول اليه املركز بقوله« :سيكون متطور
جملة االحرار اال�سبوعية
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وخيدم رشحية كبرية من املواطنني ،مشريا اىل ان سامحة الشيخ
الكربالئي وجه بأن يكون العالج جماين من قبل العتبة احلسينية
املقدسة لدعم جهود دائرة صحة كربالء».
جدير بالذكر ان املركز يقع يف حي البلدية مقابل غرفة جتارة
كربالء ،وسيستمر العمل فيه.

مبلغ���ون يتص���دون لمحارب���ة “التط���رف”
و”الحركات المنحرفة” في العراق

دأبت شعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقسم الشؤون
الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة ،عىل مبادراهتا بإقامة دورات
دينية وثقافية يف عدد من حمافظات العراق ل� «حماربة احلركات
املنحرفة».
وقال مسؤول الشعبة الشيخ فاهم االبراهيمي« :أقمنا دورات
ثقافية موسعة يف عموم العراق».
وأض��اف« :الغاية من ال��دورات حماربة التطرف والغلو يف
الفصول العشائرية وحتصينهم من احلركات املنحرفة».
وأعلنت شعبة التبليغ والتعليم الديني يوم اخلميس 13 ،أيار،
 2021عن توزيع منح مالية وسالل غذائية وكسوة العيد عىل
األيتام والفقراء يف عدد من املحافظات.
وقال مسؤول الشعبة الشيخ فاهم االبراهيمي يف ترصحيات
تابعها «موقع االئمة االثني عرش» ،إن «شعبة التبليغ والتعليم
الديني منذ بداية شهر رمضان املبارك استنفرت جهدها من
أجل إيصال ِ
السالل الغذائية إىل مستحقيها ،حيث بلغ عدد
هذه ِ
السالل ولغاية اخلامس والعرشين من شهر رمضان
املبارك ( )45000سلة جمهزة باملواد الغذائية املتكاملة تم
توزيعها عىل عدد من املحافظات والقرى واألرياف واملناطق
النائية».
وأض��اف« :تم تكليف عدد من املبلغني بالعمل عىل توزيع
املنح واملستحقات املالية عىل األيتام واملتعففني وعوائل شهداء
فتوى (الدفاع الكفائي) قبل حلول عيد الفطر املبارك».
ولفت إىل أنه «تم توزيع ما جمموعه ()100.450.000
مليون دينار عراقي ،فيام تم ايصال قرابة ()6.100.15
كسوة عيد هلذه الفئات».
ويف سامراء ،أكد الشيخ اإلبراهيمي توزيع اكثر من ()2000
وجبة افطار عىل عوائل الفقراء واملتعففني..

أكاديمية ال��وارث للتنمية البشرية تقيم
دورة متخصصة بالخطة االستراتيجية

نظمت أكاديمية ال��وارث للتنمية البرشية والدراسات
االسرتاتيجية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة دورة
متخصصة حول كتابة اخلطة االسرتاتيجية ألساتذة جامعة
كلية العلوم اإلسالمية يف جامعة وارث األنبياء (عليهم
السالم) .
وذكر عقيل الرشيفي مدرب التنمية البرشية يف أكاديمية
الوارث للتنمية البرشية والدراسات االسرتاتيجية لقناة
كربالء الفضائية يف ترصيح تابعته (االحرار) أن «الدورة
تناولت موضوع أمهية التخطيط االسرتاتيجي ومفاهيمه
األساسية وكيفية كتابتها».
وأشار الرشيفي إىل أن «اختيار أساتذة اجلامعات لالشرتاك
يف ال��دورة من أجل متكني األساتذة من وضع خططهم
بشكل دقيق وقابل للمتابعة من خالل برامج متخصصة
عاملية يف هذا املجال».
من جهته بني الدكتور طالل فائق الكاميل عميد كلية العلوم
اإلسالمية يف جامعة وارث األنبياء أن «أكاديمية الوارث
تقيم العديد من الدورات املتخصصة واألكاديمية من أجل
رفع مستوى التنمية املستدامة والقدرات البرشية التي ختدم
املجتمع» موضحا أن «الرسالة التي نقدمها للمؤسسات
احلكومية وغري احلكومية بأن تكون هلا رؤية اسرتاتيجية
لتحديد أمهية اجلانب التطبيقي واالجرائي الذي خيدم
املؤسسة».
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مشرفة في تاريخ
مواقف ّ
العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

الذكرى السابعة إلنطالق فتوى الجهاد الكفائي
اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف �/14شعبان1435/هـ
املوافق 2014/6/13م :
اهيا االخوة واالخوات :
ان االوض��اع التي يمر هبا العراق ومواطنوه خطرية جد ًا
والبد ان يكون لدينا وعي بعمق املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا
(إهنا مسؤولية رشعية ووطنية كبرية).
اهيا االخوة واالخوات أود توضيح ما ييل :

اوال ً :

وشعب العراق يواجه حتدي ًا كبري ًا وخطر ًا عظي ًام
ان العراق
َ
وان االرهابيني ال يستهدفون السيطرة عىل بعض املحافظات
كنينوى وصالح الدين فقط ..
مجيع املحافظات ال سيام بغداد
رصحوا بأهنم يستهدفون َ
بل ّ
وكربالء املقدسة والنجف األرشف..
فهم يستهدفون ُك َّل العراقيني ويف مجيع مناطقهم ..
ومن هنا فإن مسؤولية التصدي هلم ومقاتلتهم هي مسؤولية
اجلميع وال ختتص بطائفة دون اخرى او بطرف ٍ دون آخر..

ثاني ًا :

ان التحدي وان كان كبري ًا إ ّ
ال أن الشعب العراقي الذي ُع ِر َف
وحتم ُل املسؤولية الوطنية والرشعية
ُ
واإلقدام ّ
عنه الشجاعة ُ
رب من هذه التحديات واملخاطر ..
يف الظروف الصعبة أك ُ
ّ
فإن املسؤولية يف الوقت احلارض هي ِح ْف ُظ بلدنا العراق
ومقدساته من هذه املخاطر وهذه توفر حافز ًا لنا للمزيد من
العطاء والتضحيات يف سبيل احلفاظ عىل وحدة بلدنا وكرامته
جملة االحرار اال�سبوعية
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وصيانة مقدساته من أن هتتك من قبل هؤالء املعتدين ..
وال جيوز للمواطنني الذين عهدنا منهم الصرب والشجاعة
ُ
ُ
واالحباط يف
اخلوف
يدب
والثبات يف مثل هذه الظروف ان َّ
ِ
أي واحد ٍ منهم بل البد ان يكون ذلك حافز ًا لنا ملزيد
نفس ِّ
من العطاء يف سبيل حفظ بلدنا ومقدساتنا..
قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم :
ربوا َو َصابِ ُروا َو َرابِ ُطوا َوات َُّقوا َّ َ
الل
( َيا َأ هُّ َهيا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا ْ
اص ِ ُ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ون ( -)200سورة آل عمران) -
اللِ َو ْ ِ
است َِعينُوا بِ َّ
وقال تعاىل َ ( :ق َ
اص� ُ�ربوا
ال ُم َ
وسى لِ َق ْو ِم ِه ْ
إِ َّن َ
اد ِه َوا ْل َع ِ
ض ِ َّللِ ُيو ِر ُث َها َم ْن َي َش ُاء ِم ْن ِع َب ِ
األ ْر َ
اق َب ُة لِ ْل ُم َّت ِقنيَ
( – )128سورة األعراف.-
(و َأ ِط ُيعوا َّ َ
الل َو َر ُسو َل ُه َوال َتن َ
َاز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا
وقال تعاىل َ :
ربوا إِ َّن َّ َ
ين ( – )46سورة
الصابِ ِر َ
الل َم َع َّ
َو َت ْذ َه َب ِر ُحي ُك ْم َو ْ
اص ِ ُ
األنفال. -
وقال تعاىل َ :
(أ ْم َح ِس ْب ُت ْم َأ ْن َتدْ ُخ ُلوا ْ َ
اجل َّن َة َو َملَّا َي ْأتِ ُك ْم َم َث ُل
ين َخ َل ْوا ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َم َّس ْت ُه ْم ا ْل َب ْأ َس ُاء َو َّ َّ
الض ُاء َو ُز ْل ِز ُلوا َح َّتى
ا َّل ِذ َ
اللِ
رص َّ
رص َّ
َي ُق َ
الر ُس ُ
ول َوا َّل ِذ َ
اللِ َأال إِ َّن َن ْ َ
ين آ َمنُوا َم َع ُه َمتَى َن ْ ُ
ول َّ
يب ( – )214سورة البقرة. -
َق ِر ٌ
ين آ َمنُوا ال ُ َحت ِّر ُموا َط ِّي َب ِ
ات َما َأ َح َّل
وقال تعاىل َ ( :يا َأ هُّ َهيا ا َّل ِذ َ
الل َل ُك ْم َوال َت ْع َتدُ وا إِ َّن َّ َ
َّ ُ
الل ال ُ ِ
ين ( – )87سورة
حي هُّب ْ ُامل ْعت َِد َ
املائدة. -

اخلطبة من�شورة يف
جم
لة
ا
ال
أ
حر
ار
ا
لع
دد
(
)442
 /اخل
مي�س � /20شعبان 1435/هـ
املوافق 2014/6/19م
يكون شهيد ًا إن شاء الل تعاىل ..
ثالث ًا :
واألم ابنها والزوجة ُ زوجها عىل
األب ابنه
ان القيادات السياسية امام مسؤولية تارخيية ووطنية ورشعية واملطلوب ان حيث هُّ
هُّ
الصمود والثبات دفاع ًا عن حرمات هذا البلد ومواطنيه ..
كبرية ..
وه��ذا يقتيض ت��رك االختالفات والتناحر خ��الل ه��ذه الفرتة خام�ش ًا :
العصيبة وتوحيد موقفها وكلمتها ودعمها واسنادها للقوات ان طبيعة املخاطر املحدقة بالعراق وشعبه يف الوقت احلارض
املسلحة ليكون ذل��ك ق��وة إضافية ألبناء اجليش العراقي يف تقتيض الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه وهذا
الصمود والثبات..
الدفاع واجب عىل املواطنني بالوجوب الكفائي ( بمعنى ان من

رابع ًا :

إن دفاع أبنائنا يف القوات املسلحة وسائر األجهزة االمنية هو
دفاع مقدس ويتأكد ذلك حينام يتضح ان منهج هؤالء االرهابيني
املعتدين هو منهج ظالمي بعيد عن روح االس��الم ويرفض
التعايش مع اآلخر بسالم ويعتمد العنف وسفك الدماء وإثارة
االح��رتاب الطائفي وسيلة لبسط نفوذه وهيمنته عىل خمتلف
املناطق يف العراق والدول االخرى..
يا أبناءنا يف القوات املسلحة إنكم امام مسؤولية تارخيية ووطنية
ورشعية واجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم هو الدفاع عن
حرمات العراق ووحدته وحفظ ِ األم��ن للمواطنني وصيانة
املقدسات من اهلتك ودفع ِ الرش عن هذا البلد املظلوم وشعبه
اجلريح ..
دعمها واسنا َدها
ويف الوقت الذي تؤكد فيه املرجعية الدينية العليا َ
لكم حتثكم عىل التحيل بالشجاعة والبسالة والثبات والصرب َّ
وأن
يضحي منكم يف سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم فإنه
من ّ

يتصدى له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ
العراق وشعبه ومقدساته يسقط عن الباقني) وتوضيح ذلك
بمثال أنه إذا تصدى عرشة آالف وحتقق الغرض منهم سقط عن
الباقني فإن مل يتحقق وجب عىل البقية وهكذا ..
ومن هنا فإن عىل املواطنني الذين يتمكنون من محل السالح
ومقاتلة االرهابيني دفاع ًا عن بلدهم وشعبهم ومقدساهتم ...
عليهم التطوع لالنخراط يف القوات االمنية..

�شاد�ش ًا :

ان الكثري من الضباط واجلنود قد أبلوا بالء ً حسن ًا يف الدفاع
والصمود وتقديم التضحيات فاملطلوب من اجلهات املعنية
تكريم هؤالء تكري ًام خاص ًا لينالوا استحقاقهم من الثناء والشكر
وليكون حافز ًا هلم ولغريهم عىل أداء الواجب الوطني امللقى عىل
عاتقهم..
نسأل الل تعاىل ان حيفظ العراق وشعبه ومجيع شعوب املسلمني
من رش االرشار.
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متابعة  :حممد حمزة

فقـــــــه وعقائد

االأمر باملعروف والنهي عن املنكر
الدينية هو األمر باملعروف والنهي عن
إن من أعظم الواجبات
ّ
ُ
ْ
ون إِ َىل ْ َ
ري َو َيأ ُم ُر َ
}و ْلت َُكن ِّم ُنك ْم أ َّم ٌة َيدْ ُع َ
اخل ْ ِ
ون
املنكر ،قال الل تعاىلَ :
ُ
بِ ْاملَ ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ْ ُامل َ
نك ِر َوأ ْو َل�ئِ َك ُه ُم ْ ُامل ْف ِل ُح َ
ون{.
(صىل الل عليه وآله وس ّلم) أنّه قالَ :
النبي ّ
«ال َتزَ ُال ُأ َّمتِ ْي بِ َخ ْ ٍ
ري
وعن ّ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
الربَ ،فإِ َذا ْمل َي ْف َعل ْوا
َما َأ َم ُر ْوا بِامل ْع ُر ْوف َو َ َهن ْوا َع ِن امل ْنك ِر َو َت َع َاو ُنوا َع َ ٰىل ِ ِّ
الرب َك ِ
وس ِّل َط َب ْع ُض ُه ْم َع َ ٰىل َب ْع ٍ
ضَ ،و َ ْمل َي ُك ْن َ ُهل ْم
ٰذلِ َك ُن ِز َع ْت ِم ْن ُه ُم َ َ
ات ُ
ارص ِ ْيف َ
األ ْر ِ
الس َام ِء».
َن ِ ٌ
ض َو َال ِ ْيف َّ
«ال َت ْ ُرت ُكوا َ
وعن أمري املؤمنني (عليه السالم) أنّه قالَ :
األ ْم َر بِاملَ ْع ُر ْو ِف
َوال َّن ْه َي َع ِن ا ُمل ْن َك ِر َف ُي َو َّ ٰىل َع َل ْي ُك ْم ِ َ
اب
رش ُار ُك ْم ُث َّم َتدْ ُع ْو َن َف َال ُي ْست ََج ُ
َل ُك ْم».
(مسألة  :)632يشرتط يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
أمور:
ً
األول :معرفة املعروف واملنكر ولو إمجاال ،فال جيب األمر باملعروف
ّ
عىل اجلاهل باملعروف ،كام ال جيب النهي عن املنكر عىل اجلاهل
باألول والنهي عن الثاين.
باملنكر .نعم ،قد جيب التع ّلم مقدّ مة لألمر ّ
الثاين :احتامل ائتامر املأمور باملعروف باألمر وانتهاء املنهي عن
املنكر بالنهي ،فلو علم أنّه ال يبايل وال يكرتث هبام فاملشهور بني
الفقهاء (رضوان الل عليهم) أنّه ال جيب يشء جتاهه ،ولكن ال يرتك
االحتياط بإبداء االنزعاج والكراهة لرتكه املعروف أو ارتكابه املنكر
وإن علم عدم تأثريه فيه.
الثالث :أن يكون تارك املعروف أو فاعل املنكر بصدد االستمرار
يف ترك املعروف وفعل املنكر ،ولو ُع ِرف من الشخص أنّه بصدد
ملرة واحدة  -وجب أمره أو
ارتكاب املنكر أو ترك املعروف  -ولو ّ
هنيه قبل ذلك.
الرابع :أن ال يكون فاعل املنكر أو تارك املعروف معذور ًا يف فعله
للمنكر أو تركه للمعروف العتقاد ّأن ما فعله مباح وليس بحرام،
أو ّأن ما تركه ليس بواجب .نعم ،إذا كان املنكر ممّا ال يرىض الشارع
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بوجوده مطلق ًا كقتل النفس املحرتمة فال ُبدَّ من الردع عنه ولو مل يكن
عام إذا كان جاه ً
املبارش مك ّلف ًا فض ً
ال ّ
ال.
اخلامس :أن ال خياف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ترتّب
رضر عليه يف نفسه أو عرضه أو ماله باملقدار املعتدّ به ،وال يستلزم
تحمل عادةّ ،إال إذا أحرز كون فعل
ذلك وقوعه يف حرج شديد ال ُي ّ
األمهية عند الشارع املقدّ س هيون
املعروف أو ترك املنكر بمثابة من
ّ
حتمل الضر واحلرج.
دونه ّ
وإذا كان يف األمر باملعروف أو النهي عن املنكر خوف اإلرضار
ببعض املسلمني يف نفسه أو عرضه أو ماله املعتدّ به سقط وجوبه.
املهمة رشع ًا فال ُبدَّ من
نعم ،إذا كان املعروف واملنكر من األمور ّ
وأمهية املحتمل ،فر ّبام
املوازنة بني اجلانبني من جهة درجة االحتامل
ّ
ال حيكم بسقوط الوجوب.
(مسألة  :)633لألمر باملعروف والنهي عن املنكر عدّ ة مراتب:
األوىل :أن يأيت املك ّلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذ ّمره من ترك
املعروف أو فعل املنكر ،كاإلعراض عن الفاعل وترك الكالم معه.
الثانية :أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر بقوله ولسانه ،سواء أكان
بصورة الوعظ واإلرشاد أم بغريمها.
عملية لإللزام بفعل املعروف وترك املنكر،
الثالثة :أن ي ّتخذ إجراءات ّ
كفرك األذن والضب واحلبس ونحو ذلك.
ً
ّ
ولكل مرتبة من هذه املراتب درجات متفاوتة شدّ ة وضعفا ،وجيب
ّ
وأخف
االبتداء باملرتبة األوىل أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر تأثري ًا
التدرج إىل ما هو أشدّ منه.
إيذا ًءُ ،ث َّم ّ
وإذا مل تنفع املرتبتان األوىل والثانية تصل النوبة إىل املرتبة الثالثة،
واألحوط لزوم ًا استحصال اإلذن من احلاكم الرشعي يف إعامهلا،
ّ
األخف إيذا ًء إىل اإلجراء األشدّ واألقوى
ويتدرج فيها من اإلجراء
ّ
من دون أن يصل إىل حدّ اجلرح أو الكرس.

العطاء احل�سيني

مستشفى سفير اإلمام الحسين
مســـيرة
ع
طا
ء
ح
س
ـ
ـــ
ين
ي
بأ
ك
ثر
م
ن
(
2
7
ال
ف)
عملية جراحية طيلة عق ٍد كام ٍل
ّ
عش���ر س���نوات مضت عل���ى افتتاحها
قد
مت
خالل
ه���ا
آ
الف
ال
عمل
يات
الج
ر
ا
حية
والنا
ظور
ي���ة
بأيا
دي
الرحمة
التي
س���عت على الدوام الى معالجة المرضى
وا
لس��
�هر
ع
لى
ار
جاع
عا
فيت
هم،
ت
لك
م
ست
ش���فى س���فير
اإلمام الحس���ين (عليه الس���الم) الذي ي
قص
دها
آ
الف
ا
لمر
ضى
من
الع
ر
اق
يين
ط
يلة
 24ساعة بل وتشهد
تزايد اضعاف االعداد المعتاد عليها
في
الزيا
ر
ات
ال
مليو
نية
ال
تي
ت
شه
دها
م
حاف
ظة كربالء المقدسة ،فيما
تابعت (ا
َّ
الحرار) انشطة وعمليات المستشفى في
كل
منا
سبة
وا
زمة
مر
بها
ال
بلد
ال
حبي
ب،
فع
لى الرغم
م���ن
صغ���ر عمرها اال ان انجازاتها كبيرة قد فاقت
انجا
ز
ات
م
ست
ش���ف
يات
حكو
مية
وأه
لية
ك
بيرة في عمرها
الطبي ومسيرتها الصحية ،وربما يسأل سائل
ك
يف
ذل
ك؟
م
جلة
(ا
الح
ر
ار)
تاب
عت
هذا
ا
المر طيلة شهر كامل
ِّ
مع اطباء وإداريي المستش���فى وفت
حت
س���ج
الت
انجا
ز
اتها
الط
بية
و
اطل
عت
ع
لى كم العمليات الجراحية
والناظوري���ة
وعدد المراجعات للمستش���فى واالستش���ا
رية،
و
قبل
ال
غور
ف��
�ي
ال
حد
يث
عن
هذه
ا
لتفاصيل
البد
من االشارة الى القدرات الطبية العالية والكفا
ءات
ا
لمت
ميزة
في
ا
لمي
دان
الص
حي
ال
تي
حرصت على
توفيرها ادارة المستشفى لمراجعيها الكرام
ح
سب
تو
جيه
ال
متو
لي
ال
شر
عي
للع
تبة
الحسينية المقدسة
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي..
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دواعي التأسيس وآثاره

مستش��فى الس��فري اح��دى املش��اريع املنف��ردة بالعطاء يف
العراق ..فقد تأسس��ت يف  2010/8/10وهي مش��فى
(جراح��ي وختص��ي) وأنش��أهتا االمان��ة العام��ة للعتب��ة
احلس��ينية املقدس��ة بالتنس��يق م��ع دائ��رة صح��ة كرب��الء
وأصبح��ت م��ن الناحي��ة االدارية والفني��ة تابع��ة لوزارة
الصح��ة العراقي��ة؛ واما ما خي��ص الدعم واالس��ناد فهي
تابعة للعتبة املقدس��ة ،وألهنا تنفرد هبذه االدارة املش��رتكة
ب��ني الطرفني بدأت كمركز للطوارئ ثم جممع طبي بعدها
حصل��ت موافق��ة وزارة الصح��ة ع��ىل عده��ا مستش��فى
من س��عة ( )50رسي��را وصالتني للعملي��ات حديثة عىل
مس��توى العراق والط��وارئ وملحقاهتا ،حي��ث نفذ هذه
الص��االت رشك��ة ( )MAQYETاالملاني��ة العاملية ،كام
تم انش��اء صاالت العمليات من مادة (السييل ستيل) ،أما
االختصاص��ات العامل��ة يف املستش��فى يف الوقت احلارض
هي اختصاص��ات اجلراحة العام��ة والرتكيز عىل اجلراحة
الناظوري��ة بكون املستش��فى تتوفر لدهي��ا أجهزة النواظري

املتط��ورة عىل مس��توى العامل ،فيام كان جتهيز املس��تلزمات
الطبية مناصف ًة مع دائرة صحة كربالء.
وكان للمستشفى دور كبري يف تقديم اخلدمات للمراجعني
والزائرين حيث اهنا مل تغلق وال ساعة واحدة منذ افتتاحها
وحل��د االن ،ك��ام كان ملالكات املستش��فى الطبية دور كبري
ج��دا يف املناس��بات الديني��ة التي ش��هدهتا مدين��ة كربالء
املقدسة.
هل المستشفى ألهالي كربالء فقط؟

أول لقاءاتنا كان مع الس��يد املعاون االداري يف مستش��فى
الس��فري املعاون الطبي (عيل كامل) الذي تفضل مشكورا
باحلديث املوسع عن خدمات املستشفى املتنوعة يف املجال
الصحي طيلة عرشة اعوام ،فقال:
«املستش��فى مل تقت��رص عىل اه��ايل كربالء املقدس��ة فقط؛
ب��ل لكاف��ة الزائرين الك��رام وامل��رىض الوافدي��ن من كل
اجلنسيات ،كذلك خمتلف اخلدمات الصحية التي قدمناها
للنازحني من املناطق الساخنة».
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وذك��ر (كام��ل) ان الطاق��م الطبي الذي يتواج��د دوما يف
املستش��فى له الفضل الكبري «فجهوده��م احلثيثة واجلادة
يف اجراء العمليات اجلراحية والناظورية كانت مش��كورة
ودائام كانت ناجحة».

اســـتقطاب أطبـــاء اختصاصييـــن لمواكبـــة التطـــور
العلمي

نجحت املستش��فى يف انجاز اكرب عدد من العمليات عىل
يدِّ أطباء عراقيني واخرين من دولة املانيا خمتصني يف (طب
االمل) حي��ث ابتكر جمموعة من االطب��اء عددا من االدوية
لقت��ل االمل بمس��اعدة اطب��اء التخدير الذين اس��تقطبتهم
مستش��فى س��فري االم��ام احلس��ني (علي��ه الس��الم) وهم
الدكت��ور (رضا الكعبي وحيدر النج��ار وطبيب التخدير
عيل املوىل).
واضاف��ة اىل امل��الكات الطبي��ة وامله��ارات الت��ي متتلكها
املستش��فى م��ن ذوي اخلربة وامله��ارة اجلراحي��ة ،فقد كنا
نس��عى للتع��اون وتبادل اخل��ربات من خالل اس��تقطاب
ك��وادر متخصصة م��ن دول اخل��ارج ،حيث اس��تقطبت
ضم اربع��ة اطباء وايضا
املستش��فى كادرا طبيا من كوريا َّ
كادرا طبيا من النمس��ا وكندا وقد اجروا عمليات عديدة
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منها زرع املفاصل واجلراحة الناظورية كاستئصال املرارة
واجلراح��ة البولي��ة ،وكذل��ك م��ن اهلند ومجهوري��ة ايران
االس��المية والكوي��ت وس��وريا مم��ن اج��روا الكثري من
العملي��ات ومنها اجلراح��ة العامة ،فضال ع��ن العمليات
يف جمال اجلملة العصبية حيث اس��تقطبنا اطب��اء من أملانيا
ألجل ذلك.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر إن املستش��فى أج��رت الكثري من
العمليات اجلراحية كتبديل مفصل الركبة وتصغري املعدة
وكذلك يف جم��ال جراحة املج��اري البولي��ة باإلضافة اىل
تقدي��م اخلدمات العالجي��ة املختلفة للم��رىض عىل مدار
اطباء عراقيون.
العام ،اجراها
ُ
اجــــراء عمليــــات جراحية يندر بعضها حتــــى في اوربا
وأمريكا

اجريت يف املستش��فى عدة عملي��ات كربى يندر اجراؤها
يف الع��راق (واحلدي��ث للدكتور رياض رش��يد آل طعمة
اخصائي جراحة بولية) ،والذي اضاف «انفردت السفري
بعمليات تفتيت احلىص وتقريبا ان عدد العمليات يف هذا
االختصاص وص��ل اىل ( )9000حالة من كل حمافظات
الع��راق ،ب��ل اصبحت املستش��فى مرك��زا للتدريب عىل

عملي��ة تنظري الكىل ث��م تنظري البطن وبواق��ع ال يقل عن
( )700عملي��ة ش��هريا باإلضافة اىل اجلراح��ة العامة ثم
اقامة تعاون مع املؤسس��ة العراقية لالختصاصات الطبية
ثم مركزا للزمالة الطبية بعد التخصص».
ويف عودة اىل املعاون االداري يف املستشفى ذكر (كامل)،
َ
«بعض العمليات ن��ادرة ،واجريت عىل يد كادر طبي
ان
متخص��ص وبدعم من العتبة احلس��ينية املقدس��ة اقيمت
ع��دة عمليات كربى للمواطنني جمانا ،وهذه العمليات مل
جتر يف املستش��فيات العراقية سابقا وتعد تكلفتها ارقاما
باهظ��ة ،كذل��ك هي دقيق��ة وصعب��ة وحتت��اج اىل اجهزة
متطورة ،لكن مستش��فى س��فري احلس��ني (عليه السالم)
انفردت يف اجرائها لكثري من املواطنني ،وكان من اخطر
العملي��ات اجلراحية( :رفع ورم رسط��ان الغدة الكظرية
وه��ي من اندر س��ت عمليات اجري��ت يف العامل اجريت
اثنت��ان منها يف امريكا واثنتان منه��ا يف اوربا واثنتان منها
يف العراق يف مستش��فى السفري حرصا) ،علام ان حالة من
احلالتني كانت مصابة ايضا بالتهاب الكبد الفريويس نوع
( )Cفضال ع��ن اجراء عمليات خط��رية كتبديل مفصل
ركب��ة بواقع ( )114حالة ،ورفع حص��اة الكىل بالناظور

بواق��ع ( )25000حال��ة ،ورف��ع املثان��ة الكام��ل وزرع
مثانة».
ُ
التطبب عن بعد احد ابرز الخدمات التي قدمت

افتتحت العتبة احلس��ينية املقدس��ة مركز التطبب عن بعد
يف مستشفى سفري احلسني (عليه السالم) الطبي بالتعاون
م��ع مدينة ناريانا الطبية اهلندية لتوفري اخلدمات للمرىض
الذين حيتاجون العالج خارج العراق..
مت��ت املبارشة بالعمل يف مركز التطبب عن بعد من ش��هر
كانون األول لس��نة  2011باس��تقبال العديد من املرىض
وكان عم��ل املرك��ز ارس��ال التقاري��ر الطبي��ة والتحاليل
للمري��ض م��ن قبل طبي��ب املرك��ز اىل الطبي��ب املوجود
يف اهلن��د وتلق��ى اإلجاب��ة الفورية منه وذل��ك من خالل
االتصال املبارش الذي تم تأمينه بني الطبيبني.

أرقــــام قياســــية لــــم تســــجلها اي مستشــــفى في
العالم

كانت املستش��فى تضاعف جهودها يف الزيارات املليونية
واملناس��بات الدينية ،وتس��تنفر طاقاهتا الطبية ،ويف ذلك
رصح��ت منظم��ة األم��م املتحدة« :ان مستش��فى س��فري
اإلمام احلسني (عليه السالم) التخصصية سجلت أرقام ًا
13
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قياس��ية يف زيارة األربعني مل تس��جلها اي دولة يف العامل»،
وكان ذل��ك س��نة  2015عند زيارة ميداني��ة أجراها وفد
ضم خرباء من جنس��يات عربية
من منظمة األمم املتحدة َّ
وأجنبية ملستش��فى سفري اإلمام احلسني (عليه السالم) يف
كربالء ،هبدف االطالع ميداني ًا عىل مواقع جتمع احلش��ود
املليونية واخلطط واآلليات التي عملت عليها املستش��فى
لتقديم افضل اخلدمات الطبية حينها.

عشــــرة أعوام من العطاء الحســــيني تصل نفقاتها
( )9.5مليارات دينار

بعد جولة طويلة بني سجالت املرىض الكبرية واالطالع
ع��ىل حاالت عديدة ب��ني االدارة وبني االطب��اء ملعرفة ما
حيدق باملريض من خطورة اثناء العمليات وكذلك ملعرفة
كلف��ة ه��ذه العمليات ان اجري��ت يف مستش��فيات أهلية
خاص��ة ،بأهنا س��تكلف املرىض أضعاف م��ا انفقته العتبة
احلس��ينية املقدسة يف مستشفى الس��فري طيلة عرشة اعوام
بحس��ب تقدير املعاون الطبي (عيل كامل) يف املستشفى،
ك��ام أوض��ح أن« :اج��راء العملي��ات جماين يف املستش��فى
خالل الدوام الرسمي وال تكلف العتبة احلسينية املقدسة
جملة االحرار اال�سبوعية
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االجور الطبية ،اما خارج س��اعات الدوام الرس��مي فأن
العتبة املقدسة تقدم مكافآت منتظمة للطاقم الطبي الذي
جي��ري العمليات ،وتكون تكلفة العملية اجلراحية البولية
الواحدة ( )415.000دين��ارا للطاقم فقط اما اجلراحة
العام��ة فتكلفته��ا ( )230.000دين��ارا ،يف ح��ني اذا تم
مجع قيمة هذه التكاليف ش��هريا ثم عىل مدار السنة وبعد
ذلك مجعها طيلة عرشة اعوام يكون جمموع ما انفته العتبة
احلس��ينية فقط عىل العمليات التي اجريت بعد س��اعات
الدوام الرسمي يصل اىل تسعة مليارات ومخسامئة مليون
دينار».

( )73.940عمليــــة جراحيــــة وناظوريــــة اجرتهــــا
مستشفى السفير خالل عقد كامل

م��ع ازدياد امل��رىض بعد  2011تق��رر ان تك��ون هنالك
عملي��ات بعد الدوام خلدمة مجي��ع املراجعني من املرىض،
فكانت العتبة احلس��ينية املقدس��ة تنفق ش��هريا تكلفة من
( 50مليون��ا اىل  120ملي��ون دين��ار) ،ت��رصف للطاق��م
الطب��ي املش��كل م��ن (معني وموظ��ف اخلدم��ة وممرض
ومس��اعد ختدير وطبيب ختدي��ر وطبيب ج��راح) هذا ما

اضافه املعاون الطبي (عيل كامل).
منوها عن احلد املتوس��ط للتكلفة الشهرية ( 85مليونا)
ً
اي ان تكلفة العتبة الس��نوية ( )950.000.000دينار
أم��ا تكلفة العتب��ة لعرش س��نوات فهو بح��دود ()9.5
مليارات دينار تقريبا.

(فيمــــا لــــو حســــبنا تكلفة مجمــــل العمليــــات التي
اجرتها (السفير) على أنها مستشفى اهلي خيري
اي يستفيد من ريع هذه االموال لمشاريع اخرى،
فكانت ســــتصل الــــى ( 108مليــــارات ) دينار عراقي
كحد متوســــط للعمليات الجراحيــــة اذا اخذنا تكلفة
العملية بحد متوســــط على ادارة اي مستشــــفى
اهلي بحدود ( )750الف دينار للعمليات الوسطى
و(مليــــون دينــــار) للكبــــرى ومليــــون ونصــــف لفوق
الكبــــرى ،وهنا ننــــوه ان هذه االحصــــاءات لو كانت
فــــي مستشــــفى اهلي خيــــري ،امــــا اذا كانت في
مستشــــفى ربحــــي فــــأن االرقــــام ســــتتضاعف الى
عشــــرات المــــرات ،بلحــــاظ ان كثيــــرا مــــن العمليــــات
تصــــل كلفتهــــا الــــى ( )10.000دوالر فــــي بعــــض

المستشــــفيات االهلية ،لكن مستشــــفى الســــفير
الزالت تجريها مجانا).

ومما كش��فت عنه ادارة املستش��فى ان جمم��وع العمليات
اجلراحي��ة يف املستش��فى م��ن س��نة  2011لنهاي��ة س��نة
2020م ،بلغ��ت ( )56.077عملي��ة جراحية ،فيام بلغ
جمم��وع العملي��ات الناظوري��ة ( )16.152عملية ،اي
بمعدل ( )72.229عملية جراحية وناظورية.
ك��ام حصل��ت جمل��ة (االح��رار) ع��ىل أع��داد املراجعني
للط��وارئ لذات الفرتة والذي وصل اىل ()606.165
مراجعا ،أما مراجعني االستشارية فكان ()519.227
مراجع��ا ،يف ح��ني س��جلت اجه��زة االش��عة احصائية
بلغت )111.401( :حالة يف الوقت الذي سجلت فيه
ادارة حتاليل املخترب يف املستشفى مراجعة ()310.874
حالة ،فيام س��جل قس��م الس��ونار مراجعة ()45.685
حالة مرضية.
وال زال العطاء احلس��يني مس��تمرا يف مستش��فى س��فري
اإلمام احلس��ني (عليه الس��الم) ،بل وبزيادة تزامنا مع ما
جيتاح البلد من أزمة جائحة فريوس كورونا.
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العطاء احل�سيني

قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى

حثيثة في خدمة
جهود
ّ
“األبطال المضحين” وعوائلهم

من���ذ بداي���ة تأسيس���ه بعد ص���دور فت���وى الجه���اد الكفائي
في الرابع عش���ر من ش���هر ش���عبان المعظم لعام 2014م
وقسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية
المقدس���ة يواص���ل عمل���ه الميدان���ي لخدم���ة المقاتلي���ن
االبطال ،فما يقدمه آباؤنا وأخوتنا في س���احات الوغى ضد
العصابات اإلجرامي���ة المرتزقة وتضحيات عوائلهم الكريمة ال
يمك���ن نكرانها او تجاهلها ،بل من الواجب تقديم المواس���اة
لعوائل الشهداء ومساندتهم ،والوقوف مع المقاتل الجريح
ودعمه لحين التماثل بالشفاء ،وهذا ما قام به القسم اتجاه
المقاتلي���ن األبط���ال ،ب���ل تع���دى عملهم ذل���ك حتى وصل
لجرح���ى الق���وات األمني���ة ،اخذين بعي���ن االعتب���ار ان خدمة
الوطن في مواجهات االزمات ال تقف عند جهة معينة.
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عماد الجشعمي

ولتس��ليط الض��وء ح��ول النش��اطات املقدم��ة واجله��ات
املستفيدة من املقاتلني حتدث عامد اجلشعمي مسؤول وحدة
اإلعالم يف قس��م رعاية ذوي الشهداء واجلرحى قائ ً
ال« :مل
يكل أو يمل قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة
احلسينية املقدس��ة يف تقديم واجبه إزاء أخوته من املقاتلني
وعوائلهم سواء املقاتلون الذين نالوا وسام العزة والشهادة
او مم��ن تعرض��وا لإلصابة واجل��روح البليغ��ة» ،مضيف ًا أن
«القس��م مس��تمر وبدعم كامل من املت��ويل الرشعي للعتبة
احلس��ينية املقدسة س��امحة الش��يخ عبد املهدي الكربالئي
يف زيارات��ه امليدانية لعوائل الش��هداء واجلرحى وتقديم ما
حتتاجه العوائ��ل من دعم مادي ومعن��وي ،وترميم الدور
وتزويده��م باألجهزة الكهربائي��ة واملع��دات املنزلية ،ومل
تك��ن الظروف الصحية وغريها التي يم��ر هبا بلدنا العزيز
تق��ف عائق ًا امام تقديم املس��اندة للمقاتلني والعوائل ،فقد

ش��هدت الس��نني الس��ابقة تقدي��م خدمات جلي��ة لعوائل
الشهداء واملقاتلني اجلرحى».

ً
كورونا ليست عائقا

واضاف اجلش��عمي« :يف عام 2021م وحتديد ًا يف األشهر
األربعة األوىل كانت هناك مجلة من النشاطات والزيارات
امليدانية التفقدية لعوائل املقاتلني ،فقد ش��هد ش��هر كانون
الثاين زيارة احد جرحى القوات االمنية من حمافظة كربالء
املقدس��ة بعدما اصيب اثناء واجبه بانفجار عبوة ناسفة يف
مدينة الرمادي ومساندته وتقديم الدعم املادي واملعنوي،
كذل��ك ال��رشوع بإع��امر دار اح��دى العوائ��ل املتعففة يف
منطقة حي االمام عيل (عليه الس��الم) يف كربالء ،وتوزيع
قرطاس��ية وكراريس مدرسية ألبناء الش��هداء يف املحافظة
فض��ال عن الزي��ارات امليدانية ملجالس الفاحت��ة والتي تقام
عىل ارواح الش��هداء االب��رار ،وتقديم الدعم واملواس��اة،
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وه��ذا ال يق��ف عن��د حمافظة كربالء فحس��ب ب��ل يف مجيع
املحافظ��ات العزيزة ،كام قام وفد من القس��م بزيارة عوائل
ش��هداء (س��احة الطريان) وتقديم التعزية واملواس��اة هلم،
والتوج��ه صوب اجلرح��ى يف مستش��فى الكن��دي ببغداد
وتقديم الدعم املادي واملعنوي للشهداء واجلرحى ،كذلك
الرشوع يف برنامج يتضمن استقبال ثلة من عوائل الشهداء
االبرار وتس��هيل زي��ارة مرقدي اإلمام احلس��ني وأخيه أيب
الفضل العباس (عليهام السالم)».
عطاء مستمر

وتاب��ع اجلش��عمي قائ ً
ال« :يف الش��هر الث��اين والثالث للعام
اجل��اري متثل��ت نش��اطات القس��م بزي��ارة أح��د اجلرحى
املنسوبني اىل لواء انصار املرجعية يف منطقة السنية بالتعاون
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م��ع ممثلية ل��واء عيل االك��رب (عليهم الس��الم) يف الديوانية
واملس��امهة يف توفري العالج اخلاص باجلريح ،كذلك قامت
ممثلي��ة ل��واء عيل االكرب (عليه الس��الم) بتكليف من قس��م
ذوي الش��هداء واجلرحى بزيارة اجلري��ح مثنى فاهم كاظم
(اح��د مقاتيل ل��واء احلش��د) الراق��د يف مستش��فى احلمزة
الرشق��ي يف الديوانية ،ومتابعة وضع��ه الصحي وتقديم ما
يلزم من املساعدة للمسامهة يف عالجه بأرسع وقت ممكن،
كذلك احلضور واملش��اركة يف ذكرى سنوية الشهيد (سالم
الفكيكي) احد ش��هداء لواء الطف��وف من حمافظة البرصة،
كام عمل القسم عىل ترميم دارين من شهداء احلشد الشعبي
يف حمافظة املثنى ،و جتهيز دارين احدمها ملقاتل من احلش��د
الش��عبي واخر من العوائ��ل املتعففة باألجه��زة الكهربائية

واملنزلية ،عالوة عىل زيارة تفقدية لوالد احد الش��هداء بعد
اج��راء عملية جراحية يف مستش��فى اإلمام زي��ن العابدين
(عليه الس��الم) ،والتكفل بإجراء عملية لزوجة ش��هيد يف
مركز احلوراء زينب (عليها الس��الم) الطبي ،كذلك إجراء
الفحوصات الكاملة ألحد مقاتيل احلش��د الشعبي يف نفس
املركز ،وغريها من املبادرات االنسانية التي تأيت بدعم من
س��امحة الش��يخ الكربالئي ومس��اندة ادارة العتبة احلسينية
املقدس��ة خلدم��ة املقاتل��ني االبط��ال وعوائله��م الكري��م
والعوائل املتعففة».

مبادرة طيبة

ِ
يكت��ف بزي��ارة عوائل
ون��وه اجلش��عمي اىل ان «القس��م مل
الش��هداء ومواس��اهتم او تقدي��م الدعم امل��ادي واملعنوي

للجرح��ى ،بل كان��ت هناك مب��ادرات اخ��رى للمقاتلني
االبطال يف ألوية احلش��د املتعددة ،م��ن تلك املبادرات قيام
القس��م بزيارة املقاتل اجلريح (أث��ري عبد عبد األمري) الذي
ُأصيب بعجز كامل عن احلركة بعدما تعرض لإلصابة اثناء
تأدية واجبه يف منطقة الفتحة � قاطع عمليات حترير صالح
الدي��ن مع ف��وج القاس��م التابع لل��واء عيل االك��رب (عليه
الس��الم) ،حيث كانت املب��ادرة تتمث��ل يف التكفل بعالج
اجلريح يف دولتي ايران ولبنان ومتابعة حالته الصحية حلني
متاثله للشفاء الكامل ،ومن ثم زيارته برفقة (مركز احلوراء
زين��ب لرعاي��ة الفتيات) لتهنئته بمناس��بة زواج��ه امليمون
وحصول��ه عىل ش��هادة املاجس��تري يف كلية الرتبي��ة البدنية
وعلوم الرياضة».
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تـــــــقـــــــاريـــــــر

ّ
فتوى فجرت مكامن اإليمان
في قلوب الرجال
(االحرار) تبحث في ذكراها السابعة أسبابها ..وآثارها ونتائجها
ّ
ف���ي مث���ل هذه األيام من ش���هر ش���عبان المعظ���م لعام 1435ه����  -حزي���ران  2014أطلقت
األعلى س���ماحة الس���يد السيس���تاني (دام ظله)
الديني ً
المرجعي���ة الديني���ة ممثلة بالمرجع ً
فتوى التطوع للدفاع عن العراق أرضا وشعبا ومقدسات.
ّ
التنوع الثري ًمن اآلثار االيجابية ،التي فجرت مكامن االيمان
وقد كان لهذه الفتوى المباركة
ً
ّ
ف���ي قل���وب الرجال فهب اآلالف ش���يبا وش���بابا لتلبية النداء ..ن���داء العزة والكرام���ة والنخوة،
وتحق���ق ما تحقق من دوي انتصارات وصل���ت أصداؤها ألقاصي العالم ،ليثبت العراقيون ان
ّ
الن���داء ًالروح���ي واإليماني قد ه���ز أركان االرهاب وزلزل االرض تحت أق���دام عصابات داعش
ّ
وص���وال ال���ى تحرير كل االراضي التي دنس���تها أيادي االرهاب النجس���ة .ولهذا فقد اخترنا ان
نبحر في مختلف اآلثار االيجابية التي خلقتها فتوى الدفاع عن العراق وش���عبه ومقدس���اته
ً
احي���اء للذكرى الس���ابعة النط���الق هذه الفت���وى المباركة فكان لقاؤنا مع د .الس���يد أفضل
الشامي المتحدث الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة.

د .السيد أفضل الشامي
المتحدث الرسمي
للعتبة الحسينية المقدسة
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المتحدث الرسمي للعتبة
الحسينية المقدسة
د .أفضل الشامي:
ادامة زخم هذه الفتوى
ّ
الجهادية يتطلب منا
كمواطنين عراقيين
حريصين على سالمة
بلدنا وكأتباع ألهل البيت
عليهم السالم ،المشاركة
الفاعلة في بيان معاني
هذه الفتوى واألسس
التي انطلقت منها

والذي يقول« :لقد ّ
شكلت االس��تجابة لفتوى اجلهاد الكفائي
تأكي��د ًا اللتزام املس��لم الذي يؤدي الفرائ��ض والواجبات ،من
حي��ث انه املعن��ي األول بأخذ زمام األم��ور وجماهبة التحديات
الت��ي اصبحت هت��دد وجود بلدن��ا كدولة حي��ث ال مناص من
النهوض للتضحية بالنفس واملال وكل ما من شأنه اعالء كلمة
احل��ق ،خاصة وان مراجعنا الكرام ق��د ّبينوا ان موت ا ُملرابِط يف
هذه األزمة هو شهادة مؤكدة يف سبيل الل ،مهام كان نوع اخلدمة
الت��ي يؤدهي��ا يف مضامر احل��رب واملجاهب��ة الفعلية او االس��ناد
االعالمي او اخلدمي او املعنوي.»..
ويتابع« :ال نغفل ان املعني اآلخر الذي نقصد به بقية االقليات
الدينية والعرقية التي تتكون منها الفسيفساء املجتمعية العراقية
قد قدمت كل ما تس��تطيع من التضحية بالنفس واملال يف سبيل
املس��امهة بتلك احلملة املباركة لتطه��ري العراق ،أما إلدامة زخم
هذه الفتوى اجلهادية يتطل��ب م ّنا كمواطنني عراقيني حريصني
عىل سالمة بلدنا وكأتباع ألهل البيت (عليهم السالم) ،املشاركة
الفاعلة يف بيان معاين هذه الفتوى واألس��س التي انطلقت منها
دفع ًا لس��وء الفهم ملن اختلطت عليه األمور ،وجماهبة حماوالت
حرفها عن مس��ارها الوطني والرشعي باجت��اه طائفي مقيت ال

يري��ده وال يرتضي��ه اي عراق��ي رشي��ف ،فقد م��رت مرجعيتنا
الرش��يدة بش��تى الظروف العصيبة خالل االعوام الفائتة ومنها
حادثة تفجري مرقدي العسكريني (عليهام السالم) لك ّنها مل تعلن
اجلهاد ألس��باب عديدة ليس أقلها دفع ًا للح��رب الطائفية ،أما
َ
تعرض بلدن��ا اىل هجمة خارجية رشس��ة عنواهنا بداوة
عندم��ا
اجلاهلي��ة واالره��اب والتط��رف املدع��وم من جه��ات تدعي
االس��الم زور ًا وهبتان ًا ،فال مناص ألن يقوم كل فرد م ّنا بواجبه
ملجاهبتها استجابة لنداء الدفاع عن االرض واملقدسات».
أسباب انطالق الفتوى وآثارها..
يتح��دث الش��امي عن دواف��ع فتوى اجله��اد الكفائ��ي وآثارها
بقوله« :عندما صدرت الفتوى كانت دوافعها الدينية والوطنية
تع��ر َ
ض اىل هجمة
واضح��ة ،أما الداف��ع الديني هو أن العراق ّ
اس��تهدفت األرض والع��رض واملقدس��ات ،لذل��ك فإن لدى
االنسان املؤمن عقيدة حيث أعطى الل سبحانه وتعاىل لإلنسان
رخص��ة كي يداف��ع عن ماله وأرض��ه وعرضه ومقدس��اته ولو
ف��ه ذلك نفس��ه ،وذلك اهل��دف كان واضح�� ًا عندما أعلنت
ك ّل ُ
العصاب��ات التكفريي��ة بأهنا س��وف ل��ن تقف عند ٍ
ح��د معني؛
وإنام هدفها االعتداء عىل العراقيني بش��كل عام وبدأت بمدينة
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املوصل ثم املناطق التالية ،والدافع الثاين ،فهو وطني حيث أن
املرجعية ُ
تنظر اىل العراق كوطن واحد بغض النظر عن ساكني
وجهته
ه��ذه املنطقة أو تلك ،لذلك عندما أصدرت هذا النداء ّ
توجه الناس للدفاع عن ارض العراق ومقدساته بغض
ألجل ّ
النظر عن موقع املنطقة املعتدى عليها او طائفة معينة او رشحية
معين��ة من املجتمع العراقي ،فالن��داء كان عا ّم ًا لكل العراقيني،
وجهت بأن عىل َمن جيد يف نفسه القدرة عىل محل السالح
حيث ّ
عليه أن يلتحق ،فكان النداء واجبا كفائيا للدفاع عن العراق».
املرجعية هي القوة املؤثرة االوىل يف األحداث
ويوض��ح «يف حال النظ��ر اىل الواق��ع واجلهة التي اس��تجابت
اىل الفت��وى نجد أهنا أثبتت عدة أم��ور مهمة ،منها ان املرجعية
الديني��ة يف العراق هي الق��وة املؤثرة االوىل يف األحداث ،وهي
التي تستطيع أن تدخل عىل املعادلة لتغريها بشكل غري متوقع،
حيث كان التوقيت الذي تم اختياره يف تلك الفرتة حرج ًا جد ًا
وملفتا لالنتباه بس��بب االنقسام الس��يايس وبوادر االنتخابات
اجلدي��دة واحلم��الت اإلعالمي��ة القوي��ة اهلادفة لفص��ل أبناء
الش��عب العراقي عن احلكومة والقيادات السياسية يف البالد،
اضافة اىل س��وء العالقة بني أبناء هذه املدن والقوات املس��لحة
املنصات التي بدأت خالل
الت��ي كانت موجودة فيها ووج��ود ّ
ع��ام كام��ل تعم��ل يف ه��ذه املناطق ع��ىل حتريض الن��اس عىل
القوات االمنية والدولة العراقية ،لذلك كان التوقيت لألعداء
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توقيت�� ًا دقيق ًا وكاد أن يكون مدمر ًا ،ولكن دخول املرجعية هبذا
الش��كل أربك كل احلس��ابات وأوجد خل ً
ال يف املعادالت التي
وضعوها يف خمتربات التخطيط والبحث.»..
مرشوع تقس��يم الع��راق من املش��اريع التي افش��لتها املرجعية
بفتواها
وينوه الش��امي يف حديثه عن مسألة تقس��يم العراق الذي كان
هيدد البلد يف حينه قائ ً
ال« :موضوع تقسيم العراق كان خمطط له
بشكل كبري ،وأنا كشخص عراقي متابع لألحداث أفهم وأقول
أنه لوال دخول عصابات داعش وتصدّ ر املوقف حلصل تقسيم
العراق ،لذلك أتصور أن م��رشوع دخول داعش د ّمر مرشوع
التقس��يم من حيث القصد او ع��دم القصد ،ألن تصدّ ر داعش
اىل املوق��ف بكوهنا عصابات جاءت من خارج احلدود مل يكن
عم�� ً
ّ
تدخلت
ال صحيح ًا لتنفيذ املخطط،
ولع��ل ارادة الل تعاىل ّ
لتدمري ه��ذا املخطط الذي كان يريد تقس��يم البالد ،إذ ًا ي ّتضح
أن الفتوى أثبتت قضيتني مهمتني كام قلنا ،مها ثقل املرجعية يف
ادارة األحداث والبلد بش��كل غري حمسوب بالنسبة لآلخرين،
واألمر اآلخر املهم هو االس��تجابة الكبرية ألبناء العراق بغض
النظر عن انتامءاهتم السياس��ية واملذهبية بشكل ملفت لالنتباه،
حمري
بحي��ث ُ
انه جع��ل اآلخري��ن يعيدون حس��اباهتم بس��ؤال ّ
بالنس��بة هلم وهو ،كيف استطاعت هذه األسطر التي أصدرهتا
َ
اختلف باألمس
توحد مجيع من
مرجعية النج��ف االرشف أن ّ

لتجعلهم يف اجتاه واحد وهو حترير أرض العراق؟».
استجابة ق َل َبت املوازين
من جانب آخر ،إن االستجابة الكبرية للفتوى كانت مؤثرة جد ًا
واس��تطاعت أن ُتعيد بش��كل كبري معنويات القوات العراقية -
واحلديث ما زال للشامي  -بل استطاعت أن تس ّلط الضوء عىل
وتغري
ق��وى كامنة لدى العراقيني قادرة ع��ىل أن تقلب املوازين ّ
األحداث لصاحله��م ولصالح وطنهم ،والنقط��ة املهمة يف هذا
األمر هي ان هؤالء الناس كانوا بحاجة اىل قيادة نزهية ومستق ّلة
يعتقدون بنزاهتها واس��تقالليتها ،لذلك أرسعوا يف االستجابة،
وق��د ورد يف (مذكرات بريمر) حينام ُيس��أل عن الش��خصيات
العراقية ومن ضمنها السيد السيستاين ،جييب بام معناه أن السيد
يمتلك عصا موسى يف العراق ،فبكلمة واحدة خترج من مكتبه
يف النج��ف االرشف قادرة عىل أن تطفئ اكرب احتقان طائفي يف
العراق ،لذلك هم يدركون ما هي قدرة املرجعية وامكانيتها يف
التأثري.
امللبون للفتوى من وس��ط وجنوب العراق (حقيقة لن يستطيع
احد ان يشوهها)
هناك قضية مهمة س��يخ ّلدها التاريخ ،تتمثل يف أن املس��تجيبني
للفت��وى هم من غالبية أبناء الوس��ط واجلنوب ،يف حني مل تكن
عصاب��ات داعش قد وصلت اىل هذه األماكن س��وى يف تفجري
الس��يارات املفخخ��ة باألماك��ن العام��ة واس��تهداف املدني��ني

األبرياء ،فلم تكن هناك مناطق حمت ّلة من قبل هذه العصابات يف
املتطوعون من مدن آمنة وتركوا
الوس��ط واجلنوب ،وإنام خرج
ّ
أوالدهم ونس��اءهم وآباءهم وأمهاهت��م ،واندفعوا واثبتوا أهنم
وطني��ون من الط��راز االول ،ومل يضعوا يف حس��اباهتم إال يشء
واح��د هو أن العراق واحد وان هذا البل��د البد من الدفاع عنه
من شامله اىل جنوبه ،فقد دخل املحررون اىل مناطق األيزيديني
يف املوص��ل وحرروه��ا ودخل��وا اىل مناط��ق يف ص��الح الدين
واالنب��ار واملوصل ،دون أن يفكروا بانتامءاهتم ،وهذا دليل عىل
وطنيون وال يمكن أن يزايد عىل
أن أتب��اع أهل البيت يف العراق ّ
وطنيتهم أي أحد».
القتال حتت راية العراق ال غري
ويؤكد عىل إش��ارة املرجعية الدينية اىل أمر مهم «وهو أن يكون
قت��ال املتطوعني املس��تجيبني للن��داء حتت راية الع��راق ،وحتت
االنتامء اىل القوات األمنية العراقية ،خش��ية أن تتطور األحداث
بام جيعل هذه القوات أن ُحتسب يمين ًا أو شام ً
ال ،لذلك هي كانت
حريص��ة يف كل نداءاهت��ا بأن يكون القتال حت��ت ارشاف وقيادة
وادارة وتنس��يق قوات اجليش العراقي والقيادة العامة للقوات
املسلحة ،وهذا ما شاهدناه من قوات احلشد الشعبي التي كانت
تتحرك باس��تمرار وفق هذه التوجيهات واإلطار الذي وضعته
قيادة القوات املسلحة».
23

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2021م

�سخــــــــــــــو�ص

وقت مبكّر جــد ًا من حياته
اجتهــت االأنظــا ُر اإليه يف ٍ
املباركــة ،اإ ْذ ن�شــاأ منــذ �شــغره حم ّبــ ًا للعلــم واالأدب،
خ�شو�شــ ًا واأنــه و ِلــد يف مدينــة العلمــاء واالأدبــاء
املبجلة) ُ
حيث االأنوار القد�شــية
وامل ّثقفني (كربالء ّ
لالإمام احل�شني واأخيه اأبــي الف�شل العبا�س (عليهما
َ
ُ
عقول املح ّب َ
وت�شتــل يف �شدو ِرهم
ني
ال�شالم) ت�شــيء
جلنان.
ور َد ا ِ
ُكنيتــه (اأبــو حمفــوظ) ..التي ُع َ
ــرف بها بــني اأهله
ونا�شــه ،ومريــدي جمال�شــه احل�شينيــة
واأح ّبتــه ِ
العامرة وحلقات در�شه ،اأما ق�شائد ُه ال�شعرية يف ذكر
اأهل البيــت (عليهم ال�شــالم) فقد خ ّلدتهــا الذاكرة
احل�شينيــة وا�شتهــرت يف كربــالء وخارجهــا ...اإنــه
ال�شاعــر واخلطيــب احل�شينــي ال�شيــخ عبــد الكرمي
ُ
(كــرمي) الكربالئــي احلائري (ر�شــوان اهلل تعاىل
عليــه) ،الــذي نحلُّ عند �شريته �شيوفــ ًا ،لرنتوي من
أدبي واالإن�شاينّ.
�شل�شبيل عطائه اال ّ

الشاعر والخطيب الشيخ عبد الكريم الكربالئي

ُ
صوت كربالء الخالد

والد ٌة احتضنتها كربالء
ولِد الشاعر واخلطيب احلسيني الشيخ (كريم بن حممد بن عيل
الكربالئي العبايس احلائري) (أبو حمفوظ) يف كربالء املقدسة
من العام ( 1305ه�) املوافق ل� ( 1884م) ،ونشأ منذ صغره
حمب ًّا للعلم واألدب ،واستمدّ ثقافته العالية من علامء فطاحل
درس عىل يد العالمة الكبري السيد
درس عىل أيدهيم ،حيث
َ
مهدي القزويني (رشح قطر الندى ورشح جالل دين السيوطي
درس عىل يد الشيخ
واملغني اللبيب عن كتب األعاريب) ،كام َ
فاضل الكربالئي (األجرومية يف النحو).
ُ
اهتم اهتامم ًا بالغ ًا باألدب ،وراح
ومنذ فرتة الصبا والشبابّ ،
يقرض الشعر ويكتب الشعر الشعبي (الدارج) الذي كان أغلبه
يف مدح ورثاء أهل البيت (عليهم السالم) والقصائد الوطنية،
اكتملت أدواته الشعرية يف عمر ّ
وعدّ حينها موهبة
ح ّتى
مبكرُ ،
ْ
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كتب يف أغراض شعرية
شعرية فريدة وظاهرة الفتة للنظر ،إ ْذ َ
عديدة ،واشتهرت قصائده من عىل املنابر احلسينية واملجالس
الشعرية التي كانت ُتعقد يف مدينته كربالء املقدسة ،كام صدر
ديوانه (املنظومات احلسينية) بثالثة أجزاء ،ومحل بني طياتِ ِه
زخ ٍ
تستدر الدموع.
ات عاطفية
ّ
ّ
حمب ًا
كان (رضوان الل تعاىل عليه) كام ورد يف سريته املباركةّ ،
للخري ،ساعي ًا له ،ينطلق بصوته اجلهوري األجش ليصل إىل
متلقيه ،وله قوة سيطرة وحتكم يف األداء وضبط املتلقني ،ولسانه
عريب فصيح ،يكتب الشعر بنوعيه (الفصيح والشعبي).
وإىل جانب شاعريته وشخصيته ّ
الفذة ،كان (رمحه الل) مع ّل ًام،
حيث ُع��ني يف إح��دى امل��دارس الرسمية بقضاء عني التمر
بمحافظة كربالء ،وبقي فيها لفرتة قصرية ،من أجل مزوالة
التعليم الديني ،حيث كان يلقي دروسه بمجال العلوم الدينية

والعربية يف صحن أيب الفضل العباس (عليه السالم)
من جهة (باب العلقمي) حتى ُأطلق عليها يف وقته (باب
َ
وتتلمذ عىل يديه خرية الشباب املؤمنني
الشيخ كريم)،
ورجال الدين واملث ّقفني من أبناء مدينة كربالء املقدسة،
بينهم اخلطيب احلسيني الراحل الشيخ عبد الزهراء
الكعبي (رمحه الل).
شاعر وموسوعي كبري
ٌ
وبالعودة إىل شعره ،وبحسب املعلومات اخلاصة التي
حصلت عليها (جملة األحرار) ،فقد تأ ّثر بداية بالشاعر
َ
وكان ير ّدد
النجفي الكبري الشيخ عبود غفلة الشمريت،
قصائده الشعرية الرائعة ،من بينها قصيدة له يقول فيها:
ْ
�����واك ..ي����ل م����ال����ك ج����د ْه
اآه م����ا ب������ل�
����������وب ..ب���ل���وة واح������د ْة
م���ث���ل ب���ل���وة اأ ّي�
ْ
َ
���واك ع���ل���ى ك���ل���ب� ْ
ج���م���ع ب����ل� ْ
��ك راج������د ْة
��دك ن��اب��ت��ةْ
���ش��ج� ْ�ر ج��ن��ه��ة وب���اأر����ض ج��� ْب� ْ
**********
ت����ف����ر ْع ب���ك���ل ي������و ْم وال����ب����ل����وة ْت���� َك� َ ْ
���ر
م��ث��ل م���ا ت���ف���رع ب��اأرا���ش��ي��ه��ة ال����ِ�ش��ج� ْ�ر
��ر
ل�����و ت��������روه ري���ت���ه���ة مب������اي ال���ب�������ش� ْ
اأث�����م�����رتْ الج�����ن م�������ش���اب� ْ
��ك ح��م��ل��ت��هْ

وكتب (رمحه الل) املئات من القصائد الشعريةُ ،مجعت
َ
نصفها تقريب ًا ديوانه الذي صدر بثالثة أجزاء ،وبانتظار
طبع ما تبقى من شعره املنثور هنا وهناك.
فقد قال قصيدة يف رثاء اإلمام احلسني (عليه السالم)
تبلغ ( )29بيت ًا:
ب���ع���دم�������ا اأنْ �����ش���� َّي����دوا يف (ك���رب���ا)

ل�����م�����ن ا���ش�����ت�����ه�����دى م�������ن���ار ًا وم�����زارا
���م ������ ف�����وق ال����رى
ف����ث����ووا ������ اأف����دي����ه� ُ
ك�����ب�����دو ٍر ف�����ي�����ه���� ُ�م ال�����ك�����ونُ ا���ش��ت��ن��ارا
ع�����ل�����ي م��������ف���������� َ�رد ًا
ف�����غ�����دا ���ش�����ب���� ُ�ل
ٍّ
���ي ���ش��ك��ارى
ب����ن ق� ٍ
�����وم يف ه�����وى ال����غ� ِّ

وقال من قصيدة بمناسبة جتديد قبة أيب الفضل العباس
(عليه السالم) تبلغ ( )25بيت ًا:
ق������� َّب����� ٌ
ر ع��ل��ى
��ة ��ِ��ش���ي���غ���تْ م����ن ال����ت���� ِ

م��رق��دِ ال�����ش��اق��ي ع��ط��ا���ش��ى (ك��رب��ا)
��وح
ه�������ي ل�������ل�������و َّف�������ا ِد م�������ن
ٍ
ب���ع���د ت���ل� ْ
َ
�روح
ك���� ّل�����م�����ا ي��� �اأت�����ي ج�����دي�����دٌ وي���������� ْ
روح
������ي
ٌ
������ي ْ
ق����ل����ب ل����ل����م����وايل ه� َ
ه� َ
ف�����ب�����ه�����ا ال�����ت�����ب���� ُ�ر ت�����ج���� ّل��������ى وح���ا
25
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وله قصيدة يف السيدة زينب (عليها السالم) تبلغ ( )46بيت ًا
يقول يف مطلعها:
ُخ�������ذ ل�����ه��ا م���ن���ي ���ش��ام��ا
����ش���ائ���لٍ ي��ح��ك��ي ال��غ��م��ام��ا

اأي�����ه�����ا ال�����ق��ا���ش��دُ زي��ن��ب
قِ � ْ
�����ك ب��دم� ٍ�ع
�����ح واب� ِ
����ف و ُن� ْ

وله أبيات مشهورة ُنقشت عىل مقام وقوف اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) مع ابن سعد (لعنه الل) والكائن يف حم ّلة باب
السالملة ،حيث يقول (رمحه الل):
اإنَّ ال�����ح��������ش�����ي�����نَ ه��������اه�����ن�����ا

��د اأع�����ل�����ن��ا
����ن ����ش�������ع����� ٍ
م��������� َع اب������� ِ

ف�������ي ق�������ول�������هِ ُم��������ش�����ت�����ف�������ِ�ش��ر ًا

���م ال�������ق�������ت����� ُ
��ال ب��������ي��������ن��������ن��������ا
ِل������ َ

م�������ا ج�������ئ�������تُ م�����ن ت����ل����ق����اءِ ن��ف���

��������ش���ي م������ا ت������رك������تُ ال���وط���ن���ا

ل�������ق�������دْ اأت��������ت��������ن��������ي ك��������ت������� ٌ�ب

ِم���������ن ه�������������وؤالءِ ال��������ل��������ع��������ن�����ا

���ي امل�����ش��ط��ف��ى
ي�����ا اب��������نَ ال����ن����ب� ِّ

اإنَّ ال�������ف�����������ش�������ا �����ش������ َ
���اق ِب���ن���ا

����ر َك ال ن���������ه���������وى وال
غ�����������ي������� ُ

������ش������� َ
����واك ن�������ر����ش�������ى َم����اأم����ن����ا

ل������� َّم�������ا اأت�������ي�������تَ ن�������ق�������ش���وا ال����

����ع�������ه�������دَ ورا ُم���������������وا ال�����ف��������ت��ن��ا

��ي
و����ش������� َّي�������ع�������وا دي�����������نَ ال�������ن���ب� ِّ
واالآنَ اإ ِّن�����������ي ي����ا اب���������نَ ���ش��ع���

ال�����م��������ش�����ط�����ف�����ى وال���������ُ��ش���ن���ن���ا
�����د ق�������د اأت�������ي�������تُ ُم�����ع�����ل��������ن�����ا
�� ٍ

��م م�����وط��ن��ي
ف�����������اإن ك�������ره�������ت����� ْ

ذروين ح�������ت�������ى اأ����ش�������ع���ن���ا

اإىل ال�������ح�������ج�������ا ِز اأو اإل�����������ى

��رب اإ َّم�����������ا ال��������ي�����م��������ن�����ا
ي�������ث����� َ
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ويف عام 1965م ُألقيت له قصيدة شعبية بمناسبة ميالد اإلمام
احلسني (عليه السالم) يف الصحن الكاظمي املقدّ س باإلنابة
عنه ألنه كان طريح الفراش مطلعها:
م�����������ن ه�����������ز امل���������ه���������د ج������ري������ل
ه����������ز اأ��������������ش�������������رار ب����������ار ّي����������ةْ
ه���������زّ ال������ع������ر�� ْ�����ض ه���������زّ ال������ك������ونْ
م�����������ن اأول���������������������ه ل�������ت�������ال������� ّي�������ةْ

أما بالنسبة لقصائده الوطنية ،فكانت من بينها قصيدة عن
فلسطني املحت ّلة يقول يف مطلعها:
علية احتدْ صهيوين وبريطاين
وتصيح خيواين
فلسطني ْتَتِ ْف
ْ
َ
وصف املؤرخ الكربالئي السيد سلامن هادي آل طعمه،
وقد
الفقيد الراحل أبا حمفوظ (رمحه الل) وصف ًا رائع ًا ،حيث قال
يف كتابه (شعراء كربالء � اجلزء الثالث) يف تدوين سرية الفقيد:
ُ
ليقتنص الشوارد».
يركض وراء املعارف
«هذا رجل
َ
ويشري يف حديثه عن شعر أيب حمفوظ ،إىل أن «ظاهرة أدب الرثاء
تطغى عىل شعره ،ذلك الشعر الذي يتصف بحسن انسجام
ورصانة تركيب وفن مبتكر».

ابتدع طور أو وزن
ومن إسهاماته األخ��رى (رمح��ه الل) أنه
َ
(جم��زوء التجليبة) أو (جم��زوء البحر الطويل) ،ال��ذي يقرص
بحرفني أو ثالثة حروف عن بحر الطويل وربام بكلمة ،وقد
سمي هبذا االسم ألن يف تالوته يتمكن ان يسحب نفس ًا طوي ً
ال،
وس ّجل له هذا االبتداع يف مستهل
وأن يمدّ يف طول الشطرُ ،
قصيدته احلسينية التي عنواهنا (زينب والفواطم) وكتبها عام
( 1924م) ،حيث يقول:
ال�شياغم
زينب والفواطم .تنخه ابن
ْ

����م
ب�������ح�������دود اخل�����ي� ْ
ي��ا ح��ي كمر ها�شم .ل��و ج��رد ال�شوار ْم
���م
وب�����چ�����ف�����ه ال����ع����ل� ْ
**********
��ر ����ش���ارم���هْ
مل����ن ����ش���م��� َع زي����ن����ب���� ..ش���ه� ْ
ه���زه بوجهها ور َك����ه اإع��ل��ة امط ّهمهْ
وك��ال��ل��ه��ا ع���ون���چ ي��ب��ت ح���ام���ي احل��م��هْ
��رد ال�����ش��ار ْم
مي��خ��دّ رة ه��ا���ش��م ..ل��و ج� ّ

مفوه ًا ،وله
وإضافة إىل ما ذكرنا ،فقد كان (رمحه الل) خطيب ًا ّ
حمرم
جمالسه العامرة خالل مواسم العزاء احلسيني يف شهر ّ
أول خطيب وشاعر يرتقي املنرب
احلرام وصفر األحزان ،وكان ّ
احلسيني يف طرف (مجهور العباسية) يف مدينة كربالء املقدسة،
وذلك عام ( 1928م) ،كام قرأ وأنشد الشعر يف أطراف كربالئية
املخيم ،حيث
أخرى بينها (طرف باب النجف) وطرف حملة
ّ
التجمع خيتتم عزاءه يف ديوان (آل كمونة).
كان
ّ
 57عام ًا عىل الرحيل املؤمل
و ّدعت كربالء املقدسة بحزن وأسى ،شيخها البهي وأديبها الفذ
الشيخ عبد الكريم الكربالئي (أبو حمفوظ) ،الذي فارق احلياة
بتاريخ ( 20ذي احلجة  1385ه�) املوافق لعام ( 1966م) عن
املطهرة،
ودفن يف الروضة العباسية
عمر ناهز الثامنني عام ًاُ ،
ّ
وليس كام هو شائع لدى البعض ،بأنه مدفون يف الروضة
احلسينية املطهرة.
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حد يقة ا لكــــتب

صناعة القائد في فكر اإلمام علي (عليه السالم)

ً
العباس بن علي أنموذجا
(صناع���ة القائد ف���ي فكر اإلم���ام علي (عليه
ً
الس���الم)  -العب���اس ب���ن علي أنموذج���ا) من
اصدارات مؤسس���ة علوم نهج البالغة التابعة
للعتبة الحس���ينية المقدس���ة للمؤلف (محمد
حمزة الخفاجي) سنة ( )2018 – 1439استطاع
م���ن خالل���ه الوصول ال���ى أن الجان���ب الوراثي
والجان���ب االكتس���ابي ال ينفص���الن في القائد
وش���خصيته ،فكونه من س���اللة تمتاز بالقيادة
تورث���ه ه���ذه الصف���ة ،كذل���ك ما يحي���ط به من
أحداث تكس���به هذه الصفة ،وقد توافر هذان
الجانبان في شخصية العباس (عليه السالم).
ي���أت قائد كرس���ول الله (صل���ى الله عليه
ل���م
ِ
ً
وآله) اطالقا منذ أن أهبط الله نبينا آدم (عليه
الس���الم) وجعله خليفته في أرضه الى يومنا
هذا ،فهو قائد القادة ،وس���يد الس���ادة ،وإمام
ال���ورى ،وقد ش���هد له كس���رى وقيصر وبقية
المل���وك والن���اس أجمع بمختل���ف األزمنة بأنه
أعظم قائد شهده التاريخ.

إعداد /حسين النعمة

وقد أخذ أمري املؤمنني (عليه السالم) هذه السمة عن رسول
الل (صىل الل عليه وآله) ،إضافة لشجاعته ،فإنه تربى يف حجر
رسول الل (صىل الل عليه وآل��ه) ،لذا صار اإلم��ام عيل (عليه
السالم) من أبرز قادة الدنيا بعد رسول الل (صىل الل عليه وآله).
فالنبي (صىل الل عليه وآله) هو من صنع من ع ّ
يل قائد ًا عظي ًام،
لذا حينام يتخرج من بني يدي أمري املؤمنني (عليه السالم) قائد
شجاع يمتلك من اخلربة والفطنة ما تؤهله لقيادة جيش بأكمله،
فهذا متوقع وليس بغريب.
فقد تعلم أمري املؤمنني (عليه السالم) كثري ًا من رسول الل (صىل
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الل عليه وآله) باخلصوص كيفية صناعة القادة الناجحني وقد
خترج من تلك املدرسة العلوية ثلة من القادة من اآلل والصحابة
الطيبني.
ومن أبرز القادة الذين خترجوا من تلك املدرسة العلوية هو
العباس بن عيل (عليه السالم) فقد تأثر العباس (عليه السالم)
بأبيه كام تأثر أمري املؤمنني برسول الل (صىل الل عليه وآله)
فمواقفه البطولية ومؤازرته ونرصته لسيد شباب أهل اجلنة كل
هذه املواقف تذكرنا بأمري املؤمنني ونرصته لرسول الل (صىل الل
عليه وآله).

ً
صدر حديثا

والعباس بن عيل َ
ورث من آبائه مجيع الصفات احلميدة
واكتسبها ،إضافة اىل ذاته الطاهرة التي حوت مجيع
الفضائل واملكارم ،واحلسني بن عيل (عليه السالم)
حينام سلم رايته الكربى بيد أخيه العباس (عليه السالم)
ذلك عن معرفة ودراية أن قمر العشرية كان مؤه ً
ال ألن
يكون قائد جيشه ،ألن القيادة بنظر األئمة هلا رشوط
ومن تلك الرشوط :اإليامن ،والبصرية ،والشجاعة،
وال��ك��رم ،واجل��ود ،وامل���روءة ،وغريها من الصفات
األخرى التي جيب أن تتوفر يف شخصية القائد.
وقد قسم الكتاب عىل فصلني ،كان الفصل األول
لصناعة القائد عن طريق الوراثة واالكتساب ،فمن
خالل ما ورثه قمر العشرية وما اكتسبت روحه الطاهرة
من صفات قيادية صار العباس قائدا معروفا ومشهورا
عىل مدى العصور.
أما الفصل الثاين فقد تناولنا فيه أهم الصفات واأللقاب
املوروثة واملكتسبة لقمر العشرية من آبائه وأهل بيته
الطاهرين.
ومن أبرز النتائج التي توصل هلا الكتاب أن اجلانب
الوراثي واجلانب االكتسايب ال ينفصالن يف القائد
وشخصيته ،فكونه من ساللة متتاز بالقيادة تورثه هذه
الصفة ،وكذلك ما حييط به من أح��داث تكسبه هذه
الصفة ،وقد توافر هذان اجلانبان يف شخصية العباس
(عليه السالم)..
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ق��د ص��در للمؤلف (حم��م��د محزة
اخلفاجي) عن مؤسسة علوم هنج البالغة كربالء:
(.)2018 – 1439

(قصائد شهيدة)

صدر حديث ًا عن مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة

احلسينية املقدسة كتاب ( قصائد شهيدة) ملؤلفه فراس األسدي وهو
وثائقي مأخوذ عن برنامج تلفزيوين عرض يف قناة كربالء الفضائية
ضمن سلسلة حتويل الربامج التلفزيونية واإلذاعية اىل كتب مقروءة ،ملا

هلذا العمل من جرأة وثقة بالنفس بحكم كون مشاهدة أو سامع الربامج
ختتلف جذري ًا عن قراءهتا ،مثلام خيتلف الناظر عن القارئ ،ويأيت
هذا الكتاب ضمن جهود املركز املتواصلة يف نرش النتاجات العلمية

واألدبية».

وق��ال املؤلف« :حرصت يف ه��ذا املولود عىل إيصال الصورة من

خالل الكلمة ،فاألسلوب السلس اجلميل هو ما جيعل القارئ يقبل

عىل هكذا أعامل  ،وكتاب «قصائد شهيدة» هو نتاج عن ( )22حلقة
تلفزيونية بثت عرب فضائية كربالء ،سلطت الضوء عىل أرواح الشعراء

الشهداء ممن رووا بدمائهم وحربهم أرض الوطن وصفحات تارخيه،
مضيف ًا انه حتدث أيض ًا عن سريهم ،ومواقفهم الوطنية ،وإنجازاهتم
اإلبداعية ،وسمو أخالقهم ،وإيامهنم الذي دفعهم للسري نحو طريق

احلق والشهادة».
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يعدّ ها :علي ال�شاهر

ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

ُ
لوعتنا الحمراء
شعر :ياس السعيدي

لشعر الرثاء الحسيني

َكل ْو َع ِت َنا احلمراءِ
اإ ْذ تت�شاعدُ
دم
على ما تبقَّى ِمن ٍ
اأنتَ �شاهدُ

القيمة الرتبوية ل�شعر الرثاء احل�شيني قيمة حقيقية وكرى
ا�شتمر هذا ال�شعر يف عمله الرتبوي
وذات تاأثري حا�شم؛ فلقد
ّ
وج��ه اأئمة اأه��ل البيت (عليهم
التوجيهي ال��ذي اأُري��د له حن ّ
ال�شام) �شيعتهم اإىل اإن�شائه واإن�شاده.
وق��د �شاهم � على ام��ت��داد الع�شور االإ�شامية � مع اخلطوط
الثقافية االأخ��رى من زيارة وماآمت يف تغذية االإن�شان ال�شيعي
باملفاهم االأ�شا�شية ملوقف الت�ش ّيع وخطوطه الكرى ،ويف اإحكام
�شلة االإن�شان ال�شيعي بالثورة احل�شينية.
ومل توؤثر القيمة الفنية ال�شئيلة لكثري من هذا ال�شعر يف ع�شور
االنحطاط االإ�شامية على دوره الرتبوي ،بل لعلها �شاعدته على
اأداء دوره بنجاح اأكر ،فاإنّ هذا ال�شعر قد اأُن�شئ لين�شد يف املاآمت
احل�شينية التي يح�شرها عامة النا�ض ،ولذا فقد كان الكام
الب�شيط القريب من لغتهم اأرب اإىل اإفهامهم واأ�شد تاأثري ًا فيهم.
ومن هنا فقد غدا هذا ال�شعر � مبا يحتوي من مفاهيم و ُمثل
واأخاق � جزء ًا من ثقافة االإن�شان ال�شيعي ،ومن ثم جزء ًا من
بينته الفكرية ،فقد كانت موا�شم عا�شوراء يف حمرم من كل عام
وجمال�ض املتم يف �شائر اأي��ام ال�شنة تتيح الفر�شة ل�اآالف من
الرجال والن�شاء حل�شور االجتماعات احل�شينية و�شماع ق�شة
الواقعة ،وتاريخ االإ�شامي ،يتخلل ذلك كله كثري من الهذا ال�شعر
احل�شيني.
اإن القيمة الرتبوية ل�شعر الرثاء احل�شيني كانت قيمة كرى
يف املا�شي ،و�شتبقى كذلك يف امل�شتقبل ما دام املنر احل�شيني
وو�شائل االأداء احلديثة م�شارب لهذا ال�شعر تنقله اإىل النا�ض
فتجدد لديهم ال�شاة بثورة االإم��ام احل�شن (عليه ال�شام)
ومثلها العليا ،وجتعلها يف قلوبهم وعقولهم رمز ًا حي ًا للن�شال يف
�شبيل احلق والعدالة.

ٌ
ح�شرة
بنا
النا�ض لو َن َها
يفهم
ْ
لن َ
ُ
ليث
كح�شر ِة ٍ
حا�شرتْهُ الطرائدُ
فكم طارئٍ
ْ
دا�شتْ علينا خيو ُلهُ
وكم عبثتْ
ْ
بالرا�شخ َ
ن الزوائدُ
ن
َو َ�ش ْب ُي ٍ
بنات للح�ش ِ
�شاءنا
اأَ َ
لكي نتجلى
ُ
حيث ُت ْ�ش َبى القائدُ
ِب َحق َِّك
يا َم ْن َط َّر َز اجلو ُع
ُع ْم َر ُه
اأَ ِع ْد َ
يل اأر�ش ًا
َ�ش َّي َع ْت َها املوائدُ
ر جليدي َ
ن
واأَخْ ِ ْ
يعوي �شقي ُع ُه ْم
جمر
على اأَ ِّي ٍ
ت�شتقر املواقدُ
ُّ
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م
ن
خ

ز
ا
ئ
ن

األ
د
ب

..

معدن ط ّيب
ً
ُ
ْ
يا من تنسج حزني عشقا في
ضيائك
ضريحك قدني إلى
ِ
ُ
االر���ض االأعاجيب ،يا �شهم االإمي��ان
�ش َيدي اأن��تَ  ،ي��ا �شرا َع كرباء ،يا
والرجاء ..اأين اأنت؟ اأ�شئ طريقي ،و دعني متكئ َا عليك لاأبد ..يا من
تن�شج حزين ع�شق ًا يف �شريحك ،قدين اىل �شيائك واخرجني من بئر
الوهم ،با هموم با �شكوك .اخت�شر الت�شرع ال�شاعد اىل ال�شفاه الذاهبة
اىل القلب كنهر �شوء حلو ،يجعل روحي �شاحلة للحياة.
�ش َيدي ،ت�شرعاتي ترتد اأنين ًا ..اأ�شري يف �شريحك واأنا اأتو�شل ،واأطوف حول
مرقدك وحرارة يف قلبي تتاأجج ..تتاأجج ،الن روحي تتوهج كاملوقد حتت
ظل قبتك .وعذب ترابك كاملاء ،يطفئني ،ويرويني ..ي�شيئني ويبكيني،
كاأنني اأراك ..فكل روؤية تخرج من نور مقد�شك ،حتمل معها اأبهى اأنوار
رحمتك ،يا للروؤيا املباركة !.
�ش َيدي ،هناك من يفرح حن تبكي كرباء ،يرتاق�شون ح�شب اأعمارهم
حن يتعذب اأهلها ،وحن اأ�شاجله يغلق اأحد عينيه ،كاأنه ينتظر اأن حترتق
االأر���ض ،ان ميوت ويتعذب اأحد من ن�شلك ..عميان! ال يعلمون �شيئ َا ،هم
و�شط هذا الرياء العاملي ،يتاآمرون ،واحلقيقة التي ال �شكل لها خمتفية يف
ذاتهم .حائرون فيك يا دوامة العامل! وحرية القرون!.
�ش َيدي ،ا�شعر ب�شامك يف الزائرين ،اأح�ض بظلك يف اأيام حمني ،ومل اأفاجئ
من حويل اال يف هذا الع�شق الذي كنت اأحفر هوته يف قلبي ،فكانت جائزتي
ان �شريحك االآن يحتجزين يف رحمتك ،بعد اأن طهرين من م�شاويري
القدمية ،ما بن اأوهام ال�شباب واأغوارها املوحلة التي انزلقت بها قدمي،
ومل يكن معي �شوى �شوءك ،ينتزعني من اخطائي ويحررين من هذا الزمن
الامرئي م�شتقبله يف عامل ح�شود لعامل اأحمق.
�ش َيدي ،هذا جنون ع�شقي َ
اليك ،البد من و�شعه يف ميزان حبي اليك ..فقد
قالوا وقولهم حق :من اراد احلياة عليه ان يزورك ،ومن اأراد اجلاه والروة
عليه ان يزورك ،ومن اراد اجلنة عليه ان يزورك.

َ
ليو�شف (عليه ال�شام) يف ال�شجن:
قيل
(اإِ َنّا َن َر َ
اك مِنَ املْ ُ ْح ِ�ش ِننَ).
وقيل له وهو على خزائن م�شر:
(اإِ َنّا َن َر َ
اك مِنَ املْ ُ ْح ِ�ش ِننَ).

حم�شول نفي�س

يقول االأديب امل�شري عبا�ض حممود العقّاد:
"املعارف التي جنمعها من التجارب والكتب
حم�شول نفي�ض ،ولكنه حم�شول ال يفيدنا ما
مل نغربله ونوزّعه على موا�شعه من خزائن
العقل وال�شمري".

حكمة
حتلم اإىل الدرجة
ق��ال حكيم :اإ ّي��اك اأن
َ
ال��ت��ي تن�شى ف��ي��ه��ا ال���واق���ع ،واإ ّي������اك اأن
َ
الواقع اإىل الدرجة التي تن�شى
يحا�شرك
ُ
فيها اأحا َم َك.

يف الكرم
اأن�شد حامت الطائي يوم ًا فقال:
َ
يقولونَ يل :اأهلكتَ
فاقت�شد
مالك
ْ
وما كنتُ  ،لوال ما تقولونَ � ،ش ّيدا
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القاص واألديب علي حسين عبيد:

قصصي إدانة للحرب ..واألرض كائن يهدأ ويثور
في آذار من العام ( )2019حصدت المجموعة القصصية (لغة األرض) لألديب والكاتب
ّ
العراقي علي حسين عبيد المركز األول في مسابقة الطيب صالح للكتابة اإلبداعية بدورتها
ً
ّ
التاسعة ،عن محور القصة القصيرة ،وكان هذا الفوز مهما ليس فقط للكاتب وإنما للعراق
ّ
ومثقفيه.
ّ
ّ
ّ
المجموعة القصصية (لغة األرض) ضمت ( )14قصة قصيرة ،وتدور أحداثها عما تعرض له
العراقيون بسبب الحروب التي مألت حياتهم طوال العقود الماضية وال تزال.

إعداد /علي حسين

وبح�شب اأديبنا املبدع علي ح�شن عبيد ،ويف حوار �شحفي اأجرته
معه الكاتبة جناح اجليزاين قال :اإن "يف ّ
كل ق�شة هناك �شخ�شية
تتعر�ض للموت املبا�شر ب�شبب احل��رب اأو امل��وت ب�شبب
حم��وري��ة
ّ
انعكا�شاتها ،فهناك موت بانفجار ما ،واآخر ب�شبب الفو�شى وثالث
بافرتا�ض ذئاب ال�شحراء له" ،مو�شح ًا اأن "ق�ش�شه يف املجمل ت�شكل
اإدانة للحرب ،وت�شعى لت�شوير مرحلة تاريخية قا�شية وعنيفة عانى
منها العراقيون وال زالوا".
وي�شيف عبيد" ،هناك عامل م�شرتك بن جميع الق�ش�ض يكت�شفه
القارئ بعد االنتهاء من قراءتها .اأم��ا ب�شاأن اختيار لغة االأر���ض
كعنوان ،فقد قلت يف الق�شة اإن االأر���ض كائن ي�شعر ويح�ض ويثور
ويهداأ ،حنون وغا�شب ،ولاأر�ض لغتها التي ال تفهم غريها ،فاإنْ فهم
االإن�شان لغة االأر�ض �شوف ي�شتطيع احلفاظ عليها واإدامة العاقة
امل�شريية معها".
كما وي�شري اإىل اأن "كاتب الق�شة ال ميكنه العي�ض يف عزلة عن النا�ض،
الأن املحيط االجتماعي هو الذي يز ّوده باالأفكار والقيم والثقافة
وردود االأفعال جتاه الواقع ،لذا ف�اإن موهبة الكاتب مهما تاألقت
ومتيزت ال ميكنها اأن ت�شن َع اإبداع ًا ومت ّيز ًا بعيد ًا عن ا�شتكناه خفايا
املجتمع وا�شتغوار اأ�شراره والغو�ض يف م�شكاته ،وغالب ًا ما يتكّئ القا�ض
على االأحداث التي يعي�شها اأو يراها اأو ي�شمع بها ،مدعوم ًا بالتجربة
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الثقافية وح�شا�شية املوهبة ،اإن��هُ ّ
يوظف هذا اخلليط ليخرج
منه يف ن�شو�ض �شردية تعر�ض للقارئ اأحداث ًا ومواقف واأفكار ًا
خمتلفة ،ويف ق�ش�شي هذه ال يوجد م�شمون خارج املجتمعي ،وكما
قلت معاناة النا�ض من احلروب وامل�شكات اخلطرية التي انعك�شت
منها على حياتهم هي املادة االأ�شا�ض لكتابة (لغة االأر�ض)".
املجموعة الق�ش�شية التي اأُعيد طبعها يف دار ال��ف�وؤاد للن�شر
والتوزيع يف القاهرة ،وو�شلت ن�شخها اإىل املكتبات العراقية،
حملت كلمة مهمة للروائي العربي اأمري تاج ال�شر على الغاف
االأخري منها ،حيث ورد فيها" :لقد كتب لنا علي عبيد جتارب حية
الأنا�ض �شاركوا يف احلرب وعادوا لي�شاركوا يف التعمري ،ليحبوا،
وياأمنوا وي�شنعوا الوطن احللم ،ومل يكن االأمر �شه ًا ،فدائم ًا ثمة
عنف ع�شوائي �شيظل موجود ًا ،وكوابي�ض ليلية �شتتحاوم هنا
وهناك .كل ذلك يف لغة ب�شيطة �شهلة و�شخ�شيات مر�شومة بدقة
حتاول دائم ًا اأن ت�شتعيدَ �شيئ ًا من �شفات االإن�شان".
�شجلت راأيها عن
اأم��ا الكاتبة العراقية اأ�شماء اجلميلي ،فقد ّ
جمموعة (لغة االأر�ض) ،واأو�شحت اأن "الكاتب قد تن ّوع يف اختيار
االأفكار مما يوحي اأنه متطلع اأكر على الواقع الذي نعي�شه ،فقد
ذهب بالقارئ نحو االأمل تارة ونحو اخلوف والياأ�ض تارة اأخرى".
وتلفت اجلميلي اإىل اأن "الكاتب ت��ط� ّ�رق للعاطفة وتق ّم�شه
�شخ�شية الفرد الريفي الذي يعي�ض احلب يف بيئة ريفية بحتة،
وكيفية لقائهم خلف اأ���ش��وا ٍر من �شعف النخيل و�شط خ�شرة
ال�شيف".
وت�شيف اأي�ش ًا باأن "الكاتب جنح كثري ًا وو ّف��ق لذكره يف اإحدى
ّاب �شبقوه بالعهد كذكره للقا�ض (عبد الرحمن
ق�ش�شه لكت ٍ
منيف) وغريهم من ال ُكتاب ،ول��ذا فتداخل وم��زج ال�شخ�شيات
امل�شهورة والناجحة يف الق�ش�ض ي�شري اىل اأن الكاتب ي�شجع
والتعرف عليهم".
القارئ على العودة للقراءة لتواريخ هكذا كتاب
ّ

يوميات وسادة
قصة :عامر الشيباني

يتو�شط جل�شة ثيمتها ال�شحك ..بح�شوره يجذب بقية
الرفاق ..ي�ش ّبهه البع�ض ممن يعرفه باأنه دبق يحوم
حوله النمل.
ال يتمتّع بالو�شامة وال وب�شوت مقبول لكن اجلميع
يطلب و ّده.
�شره عنده؛ فهو خ��ازن االأ���ش��رار االأمن
اجلميع ي��ودع ّ
املوؤمتن ،عند ذكره يف جمال�ض الرجال ترت�شم الب�شمة
على الوجوه ويتذكر معظمهم نوادره وطرائفه.
يعتقد كل من عرفه انه العارف ببواطن االأمور وخفايا
االأ�شرار .ك ّون �شداقات من خمتلف االأعمار ،ويق�شده
البعيد قبل ال��ق��ري��ب ،اأن���ه ال��رج��ل امل��ث��ايل يف نظر
الكثريين.
وعند ّ
ف�ض جمل�شه ،ال��ذي اعتاد على اإقامته يومي ًا،
يذهب اإىل فرا�شه يعانق و�شادته التي اعتاد على �شرد
يومياته اإليها.
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ّ
الملقب بعابس
روح الشهي ِد السعي ِد (هادي فاضل محسن خفيف)
إلى ِ

َ
َ
ُ
ُ
كربالء تذكرك هذا اليوم يا عابس الحشد
ُّ
ف���ي تفكيك
س���تظل تلك يدك مدرس���ة ً
المتفجرات ،سيكتب التاريخ حتما عن بطل
ال يبص���ر ف���ي المعرك���ة س���وى األلغام،
تظه���ر أم���ام عيني���ه محاطة بت���راب هش
يفصله���ا عما يحيط به���ا .انه يتخيلها لعبة
فيه���ا روح قاتلة ،فيلعب معها بخبرة خبير
فيجعلها لعب���ة ميتة تثير رث���اءه .فيضحك
ّ
م���لء قلب���ه ،ألن���ه خي���ب زارع���ي الموت
الداعش���ي ،فيجعل منظرهم مثل فئران
مجنونة تته���ارش في جحوره���ا وتدوس
عليها أقدام الحش���د الش���عبي المطهرة
ل���ألرض ،وه���ي تتق���دم إلنقاذ م���ا يمكن
إنقاذه من أيادي(داعش) اإلرهابي.

انه اآلن بكافة عدته ،وهو ال حيمل شيئ ًا آخر سواها حني
يكون يف ساحة املعركة حتى يف أوج القتال يكون هدفه القفز
ما بني املوت ليقتحم مقدمة  -لواء عيل األكربّ -
فيفكك
كل عبوة خفية برسعة وخفة يد ليفسح الطريق أمام اللواء،
يمزق
يفجرها بشكل متوايل كأنه يصنع نغام موجعا ّ
واحيان ًا ّ
متس
املرتزقة وهم يرون خيبة أملهم تتناثر يف السامء دون ان ّ
شعرة من جنود احلشد املقدس .ليهزج بصوته الكربالئي
الصاخب بحب إمامه احلسني الشهيد ،بأي كالم والئي
خيطر عىل باله ،وه��و يشعر بالفخر واالنتصار وقوته
وقدرته عىل إذالل كل صنوف (داعش) يف أي مكان ،وأي
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زمان .بعد كل انتصار جيلس القرفصاء ويمسح دموعه
بطرف أذيال بدلته احلشدية ،يأخذ نفس ًا رسيع ًا ثم يعود
ليبحث عن كل لغم تركه العدو الداعيش .ويبرص ساحة
املعركة ويتأ ّمل أرضها املتش ّققة التي تتساقط عليها أنواع
القنابل واملتفجرات ،فيبدأ العمل بجنون مل يظهره جماهد
قبله ،وهو يقفز ما بني اجلثث واآلليات املحطمة بقفزات
ليطهر األرض ليمسكها
شبيهة بقفزات حصان أصيل
ّ
بأمان احلشد الشعبي ويعيدها اىل أهلها كقالب ثلج ماؤه
نقي ،خال من اجلراثيم واألوبئة.
اصبح تفكيك العبوات واألل��غ��ام واملتفجرات عشقه

اليومي ،ومعجزات ميدانية ال يفهمها أحد .فاجلميع يسأل،
ّ
يتمكن من تفكيك اصعب املتفجرات دون ان يرمش
كيف
كرره وهو يف عمق
له رمش أو ترجتف يد..؟ .فعشقه جنوين ّ
اخلطر ،جيلس أمام املوت كبطل واضع ًا أدواته التفكيكية عىل
متس األرض ،وال يقبل
ظهره ،يستخدمها بالتناوب دون ان ّ
ان يساعده أحد أو يقرتب من عمله أحد .ال أحد قرب املكان
املفخخ .ال أحد يراه كيف ّ
يفكك ومل يره أحد .حني ينتهي من
التفكيك يضب األرض بقوة بقدمه ويركل املفخخة بحذائه،
وخيرج قنية ماء صغرية من حقيبته ويرتشف ماءها بجرعات
متقطعة ويزدرد لعابه ،ومن ثم يفتل رقبته اىل اليمني واليسار
واىل األعىل واألسفل ،وي��ر ّدد ادعيته وتضعاته وهتجداته،
ويميض باجتاه عبوة أو لغم أو مكان مفخخ آخر ..حتى ل ّقب
بلقب(عابس) خبري اإلنقاذ من املوت .بذلك سمع العامل عرب
بيان قيادة عمليات حمافظة صالح الدين عن حترير ستني من
املئة من مدينة (بيجي) التي يسيطر عليها (داعش) التكفريي،

فكان يتنبأ رحيله مرفوع الرأس حيمل لقب عابس عاشق مواله
اإلمام احلسني(عليه السالم) .فكان صباح يوم األربعاء 10
 2015 / 6/يوما ال يشبه يوم ًا حني قامت جرذان (داعش)
هبجومها اجلرثومي األميبيي عىل جامع الفتاح ،فكانت معركة
ّ
قل نظريها يف التكافؤ العددي ما بني قوات لواء عيل األكرب
وجراثيم (داعش) .وكان(هادي) يف موقف املواجهة القتالية
بعيدا عن التفكيك ،يواجه التكفريين ويرد عىل رصاصهم،
برصاص ارسع فريى رؤوسهم تشبه العبوة فيفجرها ،ويرى
أجسادهم مثل مفخخة حية فيجندهلا دون ان يفزعه منظر الدم
تتمزق .فال خالص وال
الذي يتفجر من األجساد النتنة وهي ّ
لشاب اختاره الل ان يكون مقات ً
ٍ
ال يف احلشد الشعبي،
رجاء
شاب انبعث من
ومبارك ًا من أعىل سلطة دينية عىل األرضٌ .
زمن االنشطارات الدينية لتخلق لنفسها سلطة االنتقام من
سكنة األرض باسم دين السامء .ظالم االنفجارات ينثر أغربته
عىل سامء قضاء -بيجي ..-األرجاء كلها استفاقت ،البيوت،

ً
���اب اختاره الله أن يكون مقاتال في الحش����د الش����عبي
ال خ����الص ،وال رج����اء ّلش� ٍ
فلقب بعابس لواء علي األكبر القتالي
واملعارك مستمرة ،وعمليات القنص الداعيش تزداد يف أحياء
املدينة ،وقوات لواء عيل األكرب القتالية تقود املعركة وما بني
والفر استطاعت ان تقتل مخسة عرش إرهابي ًا حيملون
الكر
ّ
ّ
جنسيات من خمتلف البلدان ،ق ُتلوا يف اهلجوم الذي استخدمت
به قوات اللواء القنابل اليدوية واألسلحة اخلفيفة واحرز تقدما
ضمن قاطع مسؤوليتها ،ومل يبق اال مخسامئة مرت عن مركز قضاء
بيجي .ومتركز القوة -األكربية -احلسينية يف جامع الفتاح يف
احلي العرصي إلعادة تنظيم قواته وفتح الطرق امللغومة أمام
اجليش والقوات األمنية ملسك األرض بعد تطهريها .كان دور
خبري املتفجرات (هادي فاضل حمسن خفيف) املل ّقب بعابس،
يكرر ان الوقت قصري
استثنائي ًا مل يتوقف حلظة عن العمل .كان ّ
ونتوقع يف أي حلظة ان نتل ّقى لطمة من هؤالء الذين ال دين هلم
غري التكفري يف الدين ،فيشحذ اهلمم كأنه يف سباق عىل املوت
من أجل نيل الشهادة برشف العمل واجلهاد ،فكل يوم يف
اجلهاد يعني له الشهادة يف أي حلظة .فمنذ دخوله رشف اجلهاد
اعترب هو يوم مولده وهو بداية موته الذي سيطول أو يقرص.

يصم اآلذان .شظايا ،دماء  ..والعزم عىل صد
دوي
امل��آذنّ ،
ّ
(داعش) بمسؤولية الرد ،تضطرم النريان حول اجلميع ،يزداد
أوارها ،البد من الصمود ،البد من التضحيات التي هلا وقع
خاص من أبطال اللواء ..و»هادي» سجلت له معركة بيجي
يف هذا اليوم حلظاته البطولية األخرية التي بقيت يف األذهان
خالدة ،وسيخ ّلدها يوما تاريخ احلشد الشعبي ،أنه عابس بني
الدمعة والدم والوفاء والعقيدة بحث عن خلوده كشهيد ال
يشقّ له غبار .رحل لكنه بقي يف الضامئر يدخل منها مع ذكرى
كل شهيد ،فتشتعل وهج ًا مثل كوكب المع او كوثر رقراق
يزدهي بذكراه ..انه مقاتل شجاع يف شدة املوت توارى ومىض
حيصد الرؤوس الصلبة بالتكفري ،اندفع بكل قوته وذكائه ،حتى
ح ّلت أمامه العاصفة فجأة ،كان عصف قنبلة مل متهله طوي ً
ال..
انه يعرف ان هذا اليوم هو يوم عيد ميالده احلقيقي ،وعىل من
حيب (هادي فاضل حمسن خفيف) املل ّقب بعابس ..عليه ان
يوقد الشموع عىل قربه ..وحيتفل بيوم لقائه بالرمحن الرحيم حيا
يرزق هذا اليوم .كربالء تذكرك هذا اليوم يا عابس احلشد...
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تــــــقــــــاريــــــر

موسوعتان للعتبتين الحسينية والعباسية
ّ
توثقان ألبطال فتوى الجهاد الكفائي
تقرير� :شياء اال�شدي
 -عبد اهلل الن�شراوي

ج���اءت فت���وى المرجعي���ة الديني���ة العلي���ا للجه���اد
الكفائ���ي لل���ذود ع���ن حرم���ات البل���د ومقدس���اته
فت���م تش���كيل ألوي���ة وتش���كيالت قتالي���ة أخ���ذت
على عاتقها موض���وع الجهاد وتحقيق االنتصارات
َّ
ف���ي معاركها التي خاضتها ض���د عصابات داعش
اإلرهابي���ة ،اال ان ه���ذا الجهاد ق���دم تضحيات كبيرة
وارواح���ا غالي���ة ،كان���وا ش���رارة النصر واع���الء كلمة
الحق ،من هنا دعا سماحة المرجع الديني االعلى
السيد علي السيستاني (دام ظله الوارف) لتوثيق
هذه البطوالت واالنتصارات خشية التزييف وضمانا
لحف���ظ تاري���خ انتص���ارات الملبي���ن لفت���وى الجه���اد
الكفائي من تشوية االخرين.
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وكان لواء (عيل األكرب) التابع للعتبة احلسينية
املقدسة ،ودور إدارة العتبة احلسينية املقدسة كبريا
وبارزا يف إعداد العدة وهتيئة الدعم اللوجستي
والسعي اجلاد لتذليل املعوقات ،وشاركت هذه
االعامل البطولية واجلهادية والدعم اللوجستي
العتبات املقدسة يف العراق وحشود من االبرار
من أبناء العشائر وحمافظات وس��ط وجنوب
ال��ع��راق ن��رص ًة للمحافظات املنكوبة التي تم
احتالهلا من عصابات داعش حينها يف املوصل
واألن��ب��ار وش��امل العاصمة ب��غ��داد ،فجاء امر
املرجع الديني االعىل السيد عيل السيستاين (دام
ظله الوارف) بأن «وثقوا التأريخ لكي ال يرسقه
االخرون ،وثقوا مجيع ما يتعلق بشؤون اجلهاد من
شهداء وجماهدين وجرحى لكي ال يأيت االخرون
يف املستقبل ويرسقوا هذه اجلهود كام حدث يف
ثورة العرشين ،»..ومن هنا جاءت رشارة كتابة
املوسوعات اجلهادية ،ولتفاصيل اكثر التقت جملة

(االح��رار) الشيخ رائد احليدري مسؤول جلنة
لكتابة (املوسوعة اجلهادية لبطوالت لواء عيل
االكرب) ليحدثنا عن هذه املوسوعة وما كان هلا
من دور يف هذه القضية قائ ً
ال:
العتبة احلسينية تنتهي من موسوعتها اجلهادية يف
( )29جزء ًا
«بداية نشأت فكرت كتابة املوسوعة اجلهادية
التي ختص وتتعلق بتوثيق بطوالت الشهداء
واملجاهدين واجلرحى الذين ينتسبون اىل لواء
عيل االكرب التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،منوها
عن أمهية التوثيق بقوله« :ألن ثورة العرشين بعد
ما قدمه املجاهدون من ابناء املذهب وعىل رأسهم
العلامء االعالم من ارواح ودماء وارخصوا الغايل
والنفيس ،القت تزيفا يف احلقائق وتسلقا عىل
اكتاف املجاهدين احلقيقيني وادعاء اخرين باهنم
هم ق��ادة الثورة وهم من جاهدوا وانترصوا،
ليرسق اجلهود وجيريها اىل جهات اخرى ،لذلك
37
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اوعز سامحة املرجع الديني االعىل بأن وثقوا التأريخ ،ومن هنا
نشأت فكرت املوسوعة اجلهادية وبدأنا بتحرير حمتواها ،وقمنا
بتشكيل جلنة كان عىل عاتقها التأسيس هلذه املوسوعة وهم
كل من( :الشيخ رائد احليدري مسؤول اللجنة واالستاذ حازم
فاضل واحلاج فاضل عوز والشيخ حيدر احليل اخلفاجي اعضاء
اللجنة)».
وتابع احليدري «يف املرحلة االوىل بدأنا باستالم مقاطع الفيديو
من قناة كربالء الفضائية وقمنا بمتابعة هذه الفيديوهات ومن
ثم حترير اويل وهناك جلنة تقوم بإنشاء الكالم بشكل موزون
وصياغته بالشكل السليم ،وبعدها تدخل تقييام لغويا ثم تقييم
االنشاء بشكل منسجم مع سلسلة املوسوعة اضافة اىل سحب
صور املجاهدين (الشهداء واجلرحى) ,اما يف املرحلة الثانية
بدأنا باللقاء مع املجاهدين والقادة وبدأوا برشح الوقائع التي
عاشوها بأنفسهم وايضا هناك لقاءات جرت مع عوائل الشهداء
واجلرحى ,ومن هنا اجتمع لدينا كم كبري من املعلومات للمبارشة
بإعداد هذه املوسوعة اجلهادية كام قمنا بسلسلتها عىل عدة
جملدات من املجلد رقم ( )1اىل املجلد ( )29ومستمرون هبا
لتصل اىل املجلد (.»)30
واشار احليدري «هناك وثائق تنرش يف هناية كل جملد لسهولة
إيصال الباحثني ,وهي االن بدور الطباعة وعن قريب ان شاء الل
ستبرص هذه املوسوعة لتكون بني يدي املؤمنني ليطلعوا عىل ما
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فيها من تأريخ ميضء» .
واض��اف احليدري «لكي تعرف االجيال القادمة ان اباءهم
واخواهنم واسالفهم قد خاضوا هكذا حروب من اجل حترير
العراق واهنم قدموا الدماء والقرابني واالرواح وارخصوا الغايل
والنفيس من حترير االرض والعرض واملقدسات واملبادئ وعن
الدين واملذهب ولكي يعرف العامل بأمجعه ان هؤالء هم الذين
خرجوا من اجل الدفاع عن العراق وارضه».
من جانبه رصح االعالمي املجاهد ح��ازم فاضل ابو صخر
عضو اللجنة قائ ً
ال« :املوسوعة خمتصة بالعتبة احلسينية املقدسة
وما قدمته من انجازات يف فرتة اجلهاد وبطوالت ل��واء عيل
االكرب(عليه السالم) وبطوالت املجاهدين واملتطوعني ،حيث
قمنا باستخدام االرشيف الذي يملكه االع��الم احلريب لقناة
كربالء الفضائية هبذا املوضوع وك ّنا من اوائل املشاركني هبذا
املوضوع ولذلك كانت لدينا ذاكرة واسعة ومعلومات كثرية
وايضا لقاءات كثرية».
مشريا اىل أن «ما يميز عمل املوسوعة هو ان اكثر من جهة اشرتكت
فيها إليصاهلا عىل رأس من شارك ومن ساهم واسند هو سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) الذي وقف وقفة كبرية
يف انتاج هذه املوسوعة البطولية باإلضافة اىل االعضاء الباقني،
وهم من وضعوا بداية هلذه املوسوعة ،وهو جممل ما قامت به
العتبة احلسينية املقدسة قبل الفتوى اجلهادية بيوم وقبل تشكيل

لواء عيل االكرب».
واضاف ابو صخر «البعض منهم حتدث عن النازحني قبل ذلك
وكيف كان استقباهلم ثم االنطالق لتكوين لواء عيل االكرب ،ويف
بادئ االمر قمنا بجمع كل خطب اجلمعة يف هذه الفرتة وقد
ساهم معنا كل من (السيد سعد الدين البناء) وذلك الرشافه
عىل مركز احل��وراء زينب (عليها السالم) ,وبعدها انتقلنا اىل
مرحلة اخرى وهي الدخول يف ما حتقق يف سامراء يف كتابني ما
قبل التشكيل وبعدها انتقلنا اىل جرف الصخر ومن ثم اىل بلد
وال��دُ ور وثم تكريت وبيجي ومكحول والفلوجة واملوصل
واالنبار وغريها من املعارك التي خاضوها اىل هناية اعالن النرص
يف (.»)2017/12/15
الفتا اىل «انتهاء ( )29جزءا من املوسوعة اجلهادية ومنوها عن
الفكرة االساسية يف تكوين هذه املوسوعة هي حتويل ما لدينا
من الفيديو اىل مكتوب بشكل ينسجم ويتوافق للغة العربية
الفصحى ،واجلميل يف هذه املوسوعة ان كل اللقاءات فيها كانت
ما يقارب ( )400لقاء موثقة بشكل فيديوي عايل الدقة ممكن
استخدامه يف أفالم وثائقية وكان اللقاء مع جماهدي اللواء عيل
االكرب ومنتسبي العتبة احلسينية املقدسة وبعض املواكب الساندة
للواء عيل االكرب ،وكان العمل بفرتات طويلة واستمر حتى يف
فرتة كورونا».
انجاز موسوعة ب� ( )54جملد ًا تؤرشف معركة اجلهاد الكفائي

ايامن ًا بدور الفتوى املقدسة للمرجعية الدينية العليا يف حفظ العراق
واهله ومقدساته ،انجزت العتبة العباسية املقدسة موسوعة
(فتوى الدفاع املقدسة) التي استجاب هلا ابناء الشعب العراقي
من كل حمافظات العراق ملتحقني بجبهات القتال مدافعني عن
االرض والعرض ملبني نداء مرجعه؛ لدحر االرهاب الداعيش.
ولتفاصيل اكثر عن هذه املوسوعة حتدث (املهندس امحد صادق
حسن) معاون رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية قائ ً
ال:
«بتوجيه ومباركة من لدن سامحة املتويل الرشعي للعتبة العباسية
املقدسة السيد امحد الصايف تم انجاز املوسوعة».
مضيف ًا« :احتوت املوسوعة كل ما يتعلق بالفتوى منذ ان انطلقت
يف الصحن احلسيني الرشيف وعىل لسان املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي مرور ًا
باستجابة العراقيني للفتوى واالح��داث االخرى والعمليات
العسكرية وحترير االرايض وتشكيل اللجنة العليا للدعم
اللوجستي وجلان اغاثة النازحني».
وتابع قائ ً
ال« :وتناولت هذه املوسوعة دور العتبات املقدسة
واحلوزة العلمية واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية يف دعم
هذه الفتوى ،فضال عن دور املواكب احلسينية يف اسناد املقاتلني
وتقديم الدعم اللوجستي هلم كام ووثقت هذه املوسوعة عملية
اغاثة النازحني».
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كربالء ت�سيء التاريخ

لمحات من جهاد أهالي كربالء
ضد االحتالل العثماني
تميزت مدينة كربالء بمقارعة المحتلين على طول تاريخها الجهادي الذي بدئ باستشهاد اإلمام
ِّ
الحس���ين (عليه الس���الم) ,فقد كان سكانها على مر التاريخ يس���تلهمون قصص التضحية والفداء
من اإلمام الشهيد الذي جاوروه وأخوه العباس بن علي (عليهم السالم).
وفي عام 1534م ،سقط العراق بيد العثمانيين بعد كر وفر مع الصفويين ,وزار السلطان سليمان
القانون���ي والي���ة بغ���داد ومنها ال���ى مدينة كرب���الء وأمر بإجراء بع���ض االصالحات فيه���ا ,وقد أمر
بتنظيف وتوسيع ترعة الحسينية لكي تنساب فيها المياه بشكل جيد بهدف ري األراضي الزراعية
الواقعة على جانبيها.
وقام أهالي كربالء في عهد والي بغداد يوسف باشا عام  1604بانتفاضة ضد سيطرة الحكومة
العثمانية ,حيث كانت مدينتا كربالء والنجف في ذلك ًالوقت تقعان تحت النفوذ العشائري للشيخ
ناص���ر المهنا ,أمير جش���عم ,الذي كان يعت���رف ظاهريا بوالئه للعثمانيي���ن ,وكان البعض من رجاله
يتعاملون بقسوة مع الزوار عند مرورهم بالمنطقة الخاضعة لنفوذه.
حادثة املناخور
يف ع��ام  1824كانت كربالء تشع منها روح معادية
للمامليك ولألتراك عىل وجه العموم ،ووصفت املدينة بأهنا
«بعيدة عن حكم احلكومة الرتكية تقريب ًا فقد ثارت كربالء
ثورة عنيفة يف عام  1823 � 1820وكان داود باشا قد عني
فتح الل خان حاك ًام لقصبة كربالء ووضع يف املدينة حامية
مؤلفة من ( )500شخص ،وتشري املصادر املحلية اىل
حدوث مترد ضد احلاكم بسبب سوء سلوكه وعدم احرتامه
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لقدسية املدينة واستخدامه القسوة يف جباية الضائب االمر
الذي دفع الكربالئيني اىل التآمر عىل احلاكم وقتله ،وعني
داود باشا بد ً
ال عنه عيل أفندي لكنه مل يستطع اعادة النظام
وتطبيق سياسة الشدة التي عزم داود باشا عىل تطبيقها،
فأبدل بسليامن أغا الذي أدت سياسته اىل حدوث اخلالف
بينه وبني السيد حسني نقيب كربالء ،فعزل أيض ًا وعني
بدله السيد عبد الوهاب حممد عيل آل طعمة ،ولكن االمور
مل تستقر يف املدينة ،فقرر داود باشا ارسال قوة عسكرية

إلعادة النظام واستحصال أموال اخلزينة وحل التشكيالت
العسكرية املحلية فحارص املدينة عام  1824حتى اضطرت اىل
االستسالم وتعهد أهلها بدفع االموال وسميت هذه العملية
العسكرية ب�«واقعة املناخور» نسبة اىل قائد اجليش اململوكي
سليامن مرياخور ،وقد بالغت املصادر املحلية كثري ًا يف ذكر
وقائع هذه العملية العسكرية وقوة أهل املدينة ،بحيث قالت
«كان الكربالئيون يملكون أربعة آالف بندقية جيدة صاحلة
لالستعامل وثالثني ألف بندقية رديئة غري صاحلة لالستعامل..
وكان لدهيم مخسة عرش طوب (مدفع)».
حادثة غدير دم
رف��ض أه��ايل ووج��ه��اء وعلامء مدينة كربالء اإلج���راءات
التعسفية القاسية للسياسة العثامنية يف فرض الضائب الباهظة
ولإلمهال املتعمد من قبلهم لشؤون املدينة ،وجاءت رشارة
العصيان واالنتفاضة حينام أصدر نجيب باشا وايل بغداد
العثامين أمر ًا واجب التنفيذ يفرض بموجبه عىل سكان املدينة
بتموين احلامية العسكرية احلكومية يف املسيب باألرزاق التي

كان أهل مدينة كربالء يف أمس احلاجة إليها ,فأعلنت املدينة
رفضها للسياسة العثامنية بإعالهنا االنتفاضة عام .1842
ورد نجيب باشا بحصار مدينة كربالء حصار ًا قاسي ًا ملدة ثالثة
وعرشين يوم ًا ,وأرسل تقرير ًا اىل احلكومة العثامنية طلب منها
أرسال العامل الذين لدهيم خربة يف عمل البارود واستخدام
املدافع وغريها من عمل املتفجرات وفتح الثغرات يف األسوار
متهيد ًا لدك املدينة واقتحامها.
وكان أول حترك عسكري من قبل العثامنيني كان بقيادة سعد
الل باشا يف أواخر ترشين الثاين عام  ,1842لكنه مل يسفر عن
يشء ,ما جعل نجيب باشا يقود اهلجوم بنفسه كي يقيض عىل
حالة اليأس التي بدأت حتل باجلنود لصعوبة اقتحام املدينة
التي حصنت جيد ًا ,وكان يقود الثوار يف املدينة السيد ابراهيم
الزعفراين الذي حيمل الطاق االن اسمه (طاق الزعفراين)
الذي يبعد تقريب ًا مائة مرت عن رضيح االمام احلسني (عليه
السالم) ,واىل جانبه السيد عبد الوهاب الطعمة حاكم املدينة
وسادن الروضتني والسيد صالح الداماد والسادة آل نرص الل
والسيد حسني النقيب وعيل كشمش وطعمة العيد.
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وق��ام اجليش العثامين املدجج بالسالح واملدفعية بقصف
املدينة العنيف ,وهتديم األس��وار ,ودخلوها بعد قتال عنيف
بينهم وبني أهاليها ,واستبيحت املدينة ,وهرب أهلها اىل قربي
االمام احلسني وأخيه العباس ,وهرب آخرون اىل منزل السيد
كاظم الرشتي الذي جعل نجيب باشا بيته مأمن ًا من القصف
والقتال فيه ,وازداد عدد الالجئني فيه ،بعد قتال أهايل كربالء
قتا ً
ال منقطع النظري وقفوا عىل السور يرمون الغزاة من فوقه بام
تقع عليه أيدهيم واستخدموا يف املعركة السالح األبيض وقد
خرس نجيب باشا الكثري من جنوده.
أظهر الثوار شجاعة ن��ادرة ,لكن القوات العثامنية سيطرت
عىل الوضع ,فرتاجع الثوار وبدأت القوات الغازية بالسلب
والنهب وسفك الدماء خصوص ًا من أحتمى منهم يف صحن
أيب الفضل العباس حيث تم قتل أغلب من فيه من الالئذين,
بينام قام احلاج مهدي كمونة بطلب األمان من قائد احلملة ملن
تواجدوا يف داخل الصحن احلسيني وتم له ذلك.
بعد أستقر املوقف لصالح اجليش العثامين تم البحث والقبض
عىل السيد ابراهيم الزعفراين ,وأرسل خمفور ًا اىل بغداد وأودع
السجن وقيل أنه مات مسموم ًا هناك.
وقد أثارت هذه احلادثة الرأي العام الدويل وتشكلت مباحثات
بني الدولة العثامنية وكل من ايران وروسيا وبريطانيا ,للوقوف
بشكل صحيح عىل أسباب احلادثة ,وكان اجلانب العثامين يقدم
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معلومات مغلوطة ,وسببت أزمة سياسية بني الدولة العثامنية
وااليرانية استمرت اربع سنوات انتهت بمعاهدة أررضوم.
حركة عيل هدلة
شهدت كربالء عام  1876حركة مناهضة للحكم العثامين
تزعمها أحد أبناء املدينة املدعو (عيل هدلة) ,وكان سبب
احلركة اعالن احلكومة العثامنية النفري العام يف املدينة وذلك
يف أوائ��ل ع��ام  1293هجرية (امل��واف��ق  1876ميالدية)
فاخذ بعض الشباب املكلفني باخلدمة العسكرية ,يفرون من
االلتحاق بالقوات العثامنية وعىل اثر ذلك كلفت احلكومة
بعض االشخاص للوشاية بالفارين ,ثم قامت احلكومة
املحلية بالقبض عىل املتهمني ,ففر مجاعة منهم وجتمعوا يف
بستان بالقرب من املدينة وأعلنوا عصياهنم وحرضوا االهايل
املتذمرين من سياستها عىل اخلروج من سيطرهتا والتظاهر
ضدها لذلك وجدت دعوهتم قبو ً
ال من أبناء املدينة وقام
هؤالء الشباب بتكوين قوة قتالية بزعامة (هدلة) وكانت
تلك القوة تتكون من حوايل ( )150مقاتال .وحدثت بعض
املواجهات بينهم وبني القوات العثامنية يف مواقع متعددة وقد
متكنوا يف بعضها من إحلاق اخلسائر بتلك القوات ,كام أهنم
القوا تشجيعا ودعام من قبل بعض الشخصيات املعروفة يف
املدينة مثل احلاج حمسن كمونة واحلاج حسن شهيب الذين
ساعدوهم يف احلصول عىل املؤن والذخرية.

وعندما علمت احلكومة العثامنية يف اسطنبول أصدرت أوامرها
اىل وايل بغداد (عاكف باشا) واىل املشري حسني فوزي ,بقيادة
محلة عسكرية عىل كربالء وتم تنفيذ األمر وتوجهت احلملة
اىل كربالء اال أهنا مل تعثر عىل الثوار ,مل جتد أية مظاهر للعصيان
يف املدينة ,وأبلغ الوايل العثامين احلكومة العثامنية يف اسطنبول
بذلك ,فأصدرت له األوامر بالعودة مع قواته اىل بغداد ,وقبل
خروج قوات احلملة من املدينة قامت بإلقاء القبض عىل حوايل
( )70شخص ًا من األهايل بتهمة مناوأة احلكومة ,بضمنهم (عيل
هدلة) وبعض الوجهاء ونقلتهم اىل بغداد وسجنوا ملدة عام
تقريب ًا ثم تم إطالق رساحهم.
ومن خالل دراستنا لتلك األحداث نجد أن حركة عيل هدلة
وأنصاره هي حركة وطنية شعبية انطلقت ملواجهة القوات
العثامنية ,وقد أعرتض من شارك فيها عىل السياسة التي كانت
متارسها احلكومة العثامنية جتاه أهايل املدينة .
الكربالئيون وانتفاضة حزيران عام 1915
كان النتكاسة محالت اجلهاد يف منطقة الشعيبة ,بسبب استعالء
العثامنيني عىل العرب وفشل الضباط العثامنيني يف إدارة املعركة
ضد اإلنكليز  -بعد احلصول عىل تأييد بعض املراجع واستنفار
االدباء واملثقفني للدعوة اىل مقاومة االحتالل الربيطاين للعراق
عام  - 1914األثر يف اضطرار املجاهدين ملنازلة الربيطانيني
ملدة يومني  14-12نيسان  ,1915ومن جانب آخر فقدت

احلكومة العثامنية قدرهتا اإلدارية عىل مدينة كربالء ,وبخاصة
إذا ما أدركنا ابتعاد هذه املدينة عن ساحات املعارك وخطوط
القتال والسلطة املركزية يف بغداد ,كل هذه املعطيات السياسية
أثمرت عن والدة انتفاضة شعبية يف األول من حزيران عام
 1915وفيها هجم األهايل عىل دوائر احلكومة وثكنة اجلند
وثكنة اخليالة وأح��رق��وا بلدية كربالء واقتحموا السجن
وأخرجوا كل من فيه .
وقام الكربالئيون بمناوشات قتالية يف أزقة املدينة فكبدوا
القوات العثامنية خسائر يف األرواح وحرروا اجلزء الغريب من
املدينة ,وأصبح العثامنيون بموقف الدفاع عن أنفسهم يف حملة
العباسية الرشقية ,والتي حصنوها باألكياس الرملية بغية صد
هجامت األهايل ,فقام الكربالئيون بفتح املاء عىل مواقع القوات
العثامنية التي الذت بالفرار حتت نريان األهايل ,وعند فرارهم
كانوا ي��رددون مذعورين (إم��ام عباس كلدي) ويقصدون
(جاءنا اإلمام العباس) وبعد هجامت الكربالئيني املتكررة
عىل القوات العثامنية ,اضطرت تلك القوات اىل االنسحاب من
أزقة املدينة ,حتى جاءت أوامر قائد اجليش السادس يف العراق
(خليل باشا) باالنسحاب الكيل من مدينة كربالء وااللتحاق
بالضابط (أمحد بك أوراق) يف منطقة الفلوجة ومساندة اجليش
املرابط هناك ،وهكذا حتررت كربالء من السلطة العثامنية التي
امتدت نحو أربعامئة عام.
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روبـــــــرتـــــــاج

المجاهد مهدي كشاش رغيف

َ
ثمانيني أخفى عمره خشية منعه من الجهاد
المجاهد البطل الحاج (مهدي ًكشـــاش رغيف) أكبـــر الملبيين لنداء المرجعية الدينية
العليا ،تجاوز عمره الثمانين عاما ،رافق ولديه وحفيده في سفر الجهاد ،بعد ان حظي
بتكريم ممثل المرجعية الدينية سماحة الشيخ (عبد المهدي الكربالئي).
بش���يبته مذكرا بمن رفع حاجبيه
آمن ..ثم هاجر ..ثم جاهد ..ليطل على س���احات المعارك
ِ
بعصابة يوم كربالء ،ولينطق التاريخ بتجدد طف كلما رفعت راية للحق وكلما نودي هيهات
َ
منا الذلة ،تفجر الشباب بين اركان روحه ليسابق أحفاده قبل أبنائه على بذل دمائهم نصرة
لدين الله وليستبشروا بالفوز العظيم.
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بدأ احلاج مهدي كالمه قائال« :ولدت يف بغداد ناحية الراشدية،
وقضيت هناك امجل أيام طفولتي وشبايب وأنا أقطع الطريق لزيارة
االمامني الكاظمني (عليهام السالم) برفقة والديت التي غذتني
حب حممد وال حممد (صىل الل عليه وآله) فكان هلا الدور الكبري يف
ترسيخ مبادئ العقيدة التي ترشبت هبا روحي».
وأضاف «عملت يف وزارة النفط فرتة من الزمن ،ويف سنة 1980م
القي القبض عىل اخي من قبل البعث املقبور ،فرتكت العمل
وغيبت نفيس متنقال من مكان اىل اخر بني القرى واالري��اف،
أقسم االيام يف بيوت أقربائي ،بعدها بعثت اىل ارسيت وقلت هلم:
ّ
اعرضوا البيت للبيع ولو بثمن بخس ..وصلني املبلغ فاشرتيت
قطعة أرض نائية يف قضاء العزيزية منطقة الدبوين ومن توفيق
الل سبحانه وتعاىل اصبحت اليوم دارنا موكبا ملبيت وإيواء زوار
االمام احلسني (عليه السالم) يف الزيارات».
متر مرور الكرام دون أن يكون هلا
هذه احلالة النادرة مل يكن هلا ان َّ
ذكر ناصع يف التاريخ احلارض ويف املستقبل ليكون نرباسا لألجيال،
وكان ال بد من اللقاء به وبأمثاله من األبطال الذي مألوا ساحات
املعارك صورا بطولية فذة تستحق االكبار واالجالل وأن تكون
دروسا تنهل منها االجيال القادمة مبادئ البطولة والتضحية،
فكان ملجلة (االحرار) لقاء معه لتوثيق صور من حياته البطولية
خالل أكثر من عامني:
االحرار :بدءا ،هل كانت لكم لقاءات مع املرجع االعىل السيد عيل
السيستاين (دام ظله)؟

بحمد الل ترشفت بلقاء املرجع االعىل وكان يل الرشف ان انال
بركة دعائه وطلبت منه ان يدعو لنا يف ساحات القتال فأجاب
(اين ادعوا لكم ،ادعوا لكم ،ادعوا لكم) وما هذه االنتصارات اال
استجابة لدعائه املبارك.
االحرار :وما شعور احلاج مهدي حينام ينادونه بلقب (حبيب)
تشبيها لنارص احلسني (عليه السالم) حبيب بن مظاهر االسدي؟
بعد ان دمعت عينه قال � اشعر باخلجل وامتنى ان ينادوين ب� (خادم
حبيب) ،أين انا من حبيب بن مظاهر االسدي (رضوان الل عليه).
االحرار :لنرجع اىل يوم فتوى الدفاع الكفائي ،كيف تلقيتموها،
وكيف التحقتم بصفوف احلشد الشعبي؟
كنت أقف يف الصحن احلسيني املقدس كمتطوع للخدمة عندما
تال سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي فتوى املرجع األعىل
السيد السيستاين � دام ظله ال��وارف � فالتهبت النفوس وتاقت
لاللتحاق بطريق احلق الذي شيده االمام احلسني (عليه السالم)
بدمه ،واصطف الشباب وهبت الرجال ،وقف ثامنية عرش نفرا
من عائلتي واقاريب مع ولدي وحفيدي وانا وقفت معهم لتسجيل
اسامئنا يف سجل املتطوعني ،حينها قال يل املسؤول عن تنظيم
وجتهيز قوة نواة لواء عيل االكرب:
«يا حاج انت لن ُتسجل ،فعمرك كبري».
فقلت له« :ال متنع نصيبي من خري احلسني» ،ثم أقسمت عليه
بنارص احلسني (عليه السالم) حبيب بن مظاهر ان ال يامنع التحاقي
برشف تلبية نداء املرجعية.
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االحرار :يف خضم االحداث التي كانت تسود البلد ،كيف وجدتم
تأثري فتوى الدفاع الكفائي لسامحة املرجع السيد السيستاين؟
للفتوى املقدسة أثر كبري يف حفظ االرض والعرض للعراق
والعراقيني مجيعا ،وكان هلا الدور الكبري يف ِ
ربط حلمة ابناء البلد
وتوحيد صفوفهم ،هذا ما ملسته يف أول يوم انطالقنا لتلبية النداء،
حيث انطلقنا من الصحن احلسيني الرشيف اىل بغداد وبقينا ثالثة
ايام ثم عدنا اىل كربالء وبقينا ثالثة ايام يف مدينة الزائرين ثم اجتهنا
اىل القاعدة اجلوية يف بلد ،وكنا ال نملك حتى عصا لنقاتل هبا ،اال
ان الل أمدنا بمدد وتسديد عظيم تضافرت به اجلهود ،وتآزرت به
االنفس ليجود العراقيون بام ملكت ايدهيم ملساندة احلشد الشعبي
يف ساحات العز والكرامة ،فصاروا يتسابقون لتلبية النداء.
االحرار :هل لذاكرتكم أن تعطينا صورة ألول يوم لكم عند تلبية
نداء املرجعية؟
ما زلت اذ كر جيدا اول يوم النطالقنا ،حيث اجتهنا اىل بلد وحرارة
الشمس تلفح الوجوه ،ال ظل نتفيؤه ،وال سالح نحمله ،مل يكن
يف اللواء غري هاون واحد وبعد ان تم تزويدنا ببندقية وثالثة خمازن
عتاد لكل مقاتل استطعنا ان نحرر منطقة (الفدعوس) املجاورة
للقاعدة اجلوية يف بلد واستطعنا ان نرجع العوائل املخطوفة من
قبل العدو.
االح���رار :طريق اجلهاد ملئ باملصاعب والتحديات ،كيف
استطعتم مواجهة كل تلك املخاطر وانتم يف هذا العمر الكبري؟
يف واقعة كربالء فاجأ عابس (رض��وان الل عليه) برميه لدرعه
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والمة حربه حتى انه خلع مالبسه وتلقى السهام بصدره ،فقالوا
له أجننت يا عابس؟ قال :حب احلسني أجنني  ...ونحن حب
احلسني (عليه السالم) اجننا أيضا ،وربام أكون كبري السن واملشيب
غزا حليتي ،لكنني اقاتل مع شاب عمره ( )18سنة وآخر عمره
( )30سنة وآخر عمره ( )48سنة ،وحني أقف امامهم عندما تأيت
وفود املرجعية لتزورنا يف ساحات العز والكرامة يسألونني عن
عمري ،فال اجيب خشية أن يشفقوا عيل ويؤول االمر اىل اجباري
عىل ترك اخلطوط االمامية لصد العدو ،وانا ارابط عىل الساتر
واحتمل الرياح العاتية وال��ربد القارص ،فحب احلسني (عليه
السالم) هو الذي يمدين بالقوة والثبات ،ومن فضل الل ع ّ
يل كنت
ارفض اكثر االجازات ألواصل الدفاع عن املقدسات.
االحرار :حينام يتعرض املقاتل اىل هجوم من قبل االعداء ،قد
يتذكر أوالده ،اما جنابكم الكريم فأوالدك واحفادك معك يف
املعركة كيف تعاملتم مع هذا املوقف؟
يف كل هجوم نتعرض له كنت اقف امام الشباب من املقاتلني كي
امحيهم بجسدي ألنني أب وأعلم أن آباء الشباب قلوهبم تغيل
بحرارة وشوق لفرحة لقاء ابنائهم.
وبنفس الوقت اراقب ابني وابناء اختي واقاريب خشية ان يصاب
احدهم فيرتاجع ،واقول له � رغم انني متأكد اهنم ال يرتاجعون
أبدا:
«نحن جئنا نبحث عن طريق اخلري هذا».

ماذا قال المرجع االعلى
عن شهداء الحشد الشعبي؟
ً
ً
ً
ٌ
قويما ّ
لكل
توصيات أصبحت دستورا ومنهجا
ّ
األحرار في العالم وليس للعراقيين فقط..

اكد املرجع الديني االعىل السيد عيل احلسيني السيستاين ان
تضحيات احلشد الشعبي اوقفت خمططات تنظيم داعش
االرهايب ،والشواهد االعالمية عىل ما تفضل به سامحته كثرية
وال حرص هلا ،اخرتنا منها لقاء سامحة املرجع االعىل بوالد
ألربعة شهداء نرشته وكاالت االنباء.
ويف ترصيح له قال والد الشهداء االربعة يف احلشد الشعبي،
إن املرجع الديني واساه خالل لقائه به وقال له «لو ال دماء
املتطوعني الشتعلت املنطقة».
وذكر والد الشهداء ان السيد عيل السيستاين أجلسني أمامه
وقال يل« :أنتم فخر هذه األمة ولو ال أبناؤكم الشتعلت
املنطقة ..لقد أوقف أوالدكم خمططات داعش وفاجأوهم».
ويردف األب« ،لقد طلب مني أن افتخر بأبنائي وأن ابلغ
مجيع عوائل الشهداء سالمه».
وتابع ،ان سامحته قال لنا ونحن مجع من ذوي الشهداء «إن
الل اختار بيوتكم عىل سائر البيوت ليكون منها الشهداء»،
ووصف والد الشهيد كلامت املرجع الديني األعىل بأهنا بالغة
التأثري عىل النفس.
وقال ايضا «كان لكلامت املرجع السيستاين تأثري بالغ يف
نفيس ،حيث كنت ابكي وأنا استمع هلذه الكلامت املواسية
وكنت أق��ارن بني هذه الكلامت وبني ما سوف حيدث يف
اآلخرة عندما نلتقي األئمة (عليهم السالم) هناك».
ثم سألته :ان ابنائي االربعة شهداء ومل استلم جثامينهم،
فهل يل ببناء قبور رمزية هلم ،فأجابه سامحته بأن يزور شهداء
الطف عند قرب احلسني (عليه السالم) فأن ابناءه برفقتهم..

فتوى استطاعت الغلبة عىل املشاريع االستعامرية
وجنودها كانوا بواسل اوقفوا املد الداعيش

ولرجال احلوزة العلمية وقفتهم البطولية يف

ساحات القتال ...عدسة /عيل الفهداوي

ليس لنا ما نقدمه هلم ونكافئهم به مما يفي
بقدرهم ويوازي حجم عطائهم الكبري
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مــــــــــــــقــــــــــــــاالت

دولــــــــــــــــــــــــــــة
آية الله السيستاني المدنية

قبل الولوج اىل عالقة االمام السيستاين (دام ظله) بالدولة
املدنية يف العراق جيب تعريف ماهية هذه الدولة التي كان
ومل يزل سامحته ( دام ظله ) الرائد االول اىل اقامتها لكوهنا
ال حميص عنها عراقيا وهي االكثر مالءمة للمشهد العراقي
الذي يرتبع سامحته عىل قمة اهلرم فيه وبيضة القبان وصامم
االمان فيه وانطالقا من هذه املقدمة ولتقريب وجهة نظر
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السيد (دام ظله) من حتمية انشاء دولة مدنية يف العراق
والتي هي استحقاق تارخيي عراقي بعد العيش حتت
هامش الال دول��ة طيلة العقود السابقة التي ذاق فيها
الشعب العراقي الويالت من تسلط الديكتاتوريات
الشمولية وحكومة احلزب الواحد والقائد االوحد الذي
ال رشيك له..

عرف الدولة املدنية بحسب املوسوعة احلرة :هي الدولة التي
ُت ّ
حتافظ وحتمي كل أعضاء املجتمع ِّ
بغض النظر عن انتامءاهتم
القومية أو الدينية أو الفكرية و هناك عدة مبادئ ينبغي
توافرها يف الدولة املدنية والتي إن نقص احدها فال تتحقق
رشوط تلك الدولة أمهها أن تقوم تلك الدولة عىل السالم
والتسامح وقبول اآلخر واملساواة يف احلقوق والواجبات،
بحيث أهنا تضمن حقوق مجيع املواطنني ،ومن أهم مبادئ
الدولة املدنية أال خيضع أي فرد فيها النتهاك حقوقه من قبل
فرد آخر أو طرف آخر .فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة
الدولة والتي يلجأ إليها األفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم
أو هتدد باالنتهاك ،فالدولة هي التي تطبق القانون ومتنع
األطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم ومن أهم
مبادئ الدولة املدنية أهنا ال تتأسس بخلط الدين بالسياسة،
كام أهنا التعادي الدين أو ترفضه .حيث أن ما ترفضه الدولة
املدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية ،فذلك
يتناىف مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة املدنية ،كام
حتول الدين إىل
أن هذا األمر قد يعد من أهم العوامل التي ّ
موضوع خاليف وجديل وإىل تفسريات قد تبعده عن عامل
القداسة وتدخل به إىل عامل املصالح الدنيوية.
والسيد السيستاين (دام ظله) ال يبتعد كثريا عن هذا التوصيف
فهو يرى بأن الدولة املدنية هي احلل الوحيد لتأمني حاجات
املجتمع العراقي الذي يضم أقليات من الديانات األخرى
كاملسيحية واالي��زي��دي��ة والصابئة فضال ع��ن امل��ذاه��ب
اإلسالمية املختلفة ،واحلل يتمثل يف الدولة املدنية التي تقوم
عىل صناديق االقرتاع والتمييز بني السلطات الثالث ،واذا مل
نركز عىل إقامة الدولة املدنية يف العراق ،ال نستطيع أن نوفر
احلرية ألصحاب األديان واملذاهب املختلفة بام فيهم املذهب
الشيعي ،فاإلرصار عىل الدولة الدينية سيخلق رصاعا عنيفا
ال ينتهي ،وألجل ذلك يدعو السيد السيستاين (دام ظله) إىل
وجوب الرتكيز عىل الدولة املدنية.
�دع إليها مرجع أو عامل من الشيعة هبذا
وه��ذه سابقة مل ي� ُ
الوضوح فسامحته وبفكره الثاقب وبحكمته استقرأ املشهد
العراقي العام وتوصل اىل هذه النتيجة التي مل يسبقه اليها
احد من مراجع الدين فهو له السبق والريادة واألبوية.

ويف غامر التأسيس الدويل االخري ( )2003والذي جاء
عىل انقاض الديكتاتورية الشمولية التي كانت توصف
بدولة الرعب البوليسية او الال دولة والتي ابتلعت عموم
املجتمع السيايس واالهيل لعدة عقود عجاف ولألسف فقد
سارت القوى السياسية لدولة ما بعد التغيري النيساين عىل
ذات النهج يف ابتالع دولة العراق بكافة مرتكزاهتا ومقوماهتا
احلضية والبرشية وتكالبوا مجيعهم عىل سياسة تفريغ الدولة
العراقية من حمتواها القيمي لتسري شيئا فشيئا نحو الال دولة
مرة اخرى واىل املربع االول فتحولت الدولة اىل مغنم هلم
دون الشعب بكل حيثياهتا ومقوماهتا الدولية واحلكومية،
ويف هذا النفق املظلم يلوح يف االفق ثمة بصيص امل ملصباح
واحد انار لنا الطريق املظلم وهو حكمة واعتدال ورجاحة
سامحة السيد (دام ظله) لريسم لنا خارطة طريق نحو بناء
دولة مدنية حقيقية يف العراق فسامحته مازال يؤيد قيام دولة
مدنية ديمقراطية تتمثل يف انتخاب الشعب ملمثليه لتشكيل
الربملان ،وتشكيل حكومة منتخبة من الربملان ومراقبة
من قبله ،وتدوين دستور دائمي ينظم احلقوق واحلريات
وتشكيل املؤسسات الدستورية والسلطات الترشيعية
والتنفيذية والقضائية.
وي��رى ان املجتمع العراقي بكونه ّ
أن فيه أطياف ًا متعددة
ومتنوعة من األديان واملذاهب والقوميات فإنّه ال يصلح
ٍ
ٍ
مدنية يتوافق عليها مجيع
دولة
شأن هذا البلد ّإال بإقامة
العراقيني وي ّتفقون عىل إدارة هذا البلد بالشكل الذي خيدم
مصاحلهم مجيع ًا ومصالح العراق ،وبالتايل ّ
فإن دعوهتا ثابتة
عىل تكوين دولة قوية يف العراق تقوم عىل احرتام مؤسساهتا
وال تقوم عىل زعامة الشخص كام كانت يف األنظمة السابقة،
وبالتايل جيب عىل اجلميع أن يعملوا عىل إقامة هذه الدولة
وإسنادها وتقويتها كي تكون ِح ْصن ًا هلم وت��ؤ ّدي املهام
املوكلة اليها ،ولكن واملؤسف له ان القوى السياسية مل
تكن يف مستوى طموح السيد (دام ظله) فام زالت العملية
السياسية تتعثر ومل حتقق ادنى تطلعات الشعب العراقي
املغلوب عىل امره ولو ان تلك القوى اطاعت السيد (دام
ظله ) يف بعض طروحاته السديدة لكان الوضع خمتلفا عن
الوضع املزري الذي يعيشه الشعب العراقي االن.
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أبعاد الفتوى المباركة
بعيون المثقفين واإلعالميين
ّ
ش���ر الفجرة وس���الطين التكفير
س���بع س���نوات مرت على فتوى الدفاع الكفائي وملبيها بمجاهدة
ِ
ّ
واصحاب االفكار المريضة والهدامة (داعش) ذلك التنظيم الذي اجتاح ارض الوطن واراد ان يدنسها
فقت���ل المدنيين وارعابهم واس���تولى على ممتلكاتهم بحجج الخروج ع���ن الدين او الوالء لحكومة
المرك���ز الت���ي كان���ت تعاني من الضعف االمني ف���ي المناطق المنكوبة ولم تس���تطيع آنذاك من
القيام باي ش���يء حيال ذلك المد الذي بدأ بالتوس���ع من جنوب الموصل نحو باقي المدن واحدة
تلو االخرى.
لذا كان لزاما اتخاذ موقف شجاع وحازم تجاه المد الظالمي إليقافه اوال ،والحد من تقدمه وقتاله
ودفع���ه ال���ى خارج الحدود ،وتلك ليس���ت بالمهمة الهينة؛ بل كانت في غاي���ة الصعوبة مما دعت
المرجعية الرشيدة الى حلحلتها بفتواها الجهادية وتضحية االبطال بدمائهم الطاهرة التي لبت نداء
فتواها ولبست القلوب على الدروع غير آبهة لخطر العدو وشراسته التي وصلت لحد النحر وقطع
الرقاب امام المأل.
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الشيخ علي القرعاوي

جملة (االحرار) استطلعت الكثري من اآلراء يف ابعاد الفتوى
وال��ن��رص ال��ذي حتقق ،وك��ان اول لقاءتا م��ع الشيخ عيل
القرعاوي (مسؤول شعبة املدارس الدينية يف العتبة احلسينية
املقدسة) والذي قال:
ماذا انتجت الفتوى؟
ان االنتصار مل يكن ليتحقق اال بأمر إهلي وبام اننا نعتقد بأن
االمام احلجة (عجل الل تعاىل فرجه الرشيف) هو الذي يرعى
هذه االمة بل العامل امجع كون له الوالية التكوينية والترشيعية
فأكيدا ال يمكن أن يتحقق مثل هكذا انتصار عىل فئه ضالة
ومضلة تريد الفساد يف العامل بأرسه اال بواسطة فتوى مباركة
نابعة من االمتداد الطبيعي لإلمامة ولقد كان هلا األثر الكبري
واملبالغ يف تعظيم مشاعر املقاتلني».
واضاف القرعاوي ان «من خالل الفتوى تطوع رجال أبطال
قلوهبم شديدة عىل األعداء انخرطوا يف صفوف جيشنا البطل
ثم تنظموا فيام بعد يف هيأة احلشد الشعبي حيث كان هلم الدور
األكرب واالبرز يف مساندة إخواهنم يف اجليش والرشطة وكل
تشكيالت وزاريت الدفاع والداخلية مما أدى إىل دفع قوى الرش

اإلعالمي لطيف الحسناوي

عن عراقنا احلبيب واخراجهم من ارضنا املباركة».
التوقيت الزمني يف اطالق الفتوى
ورأى اإلعالمي لطيف احلسناوي (مسؤول اذاع��ة الروضة
احلسينية)« :أن االنتصار يف طبيعته يعتمد عىل القاعدة اجلهادية
وعىل القيادة ،فالطبيعة العراقية عموما والعراقيون خصوصا
لدهيم نوع من الغرية والشجاعة والبسالة؛ ولكن هذا التفعيل
حيتاج فرتة طويلة وحيتاج تكاتف جهود قد تكون شخصيات
وطنية او قد تكون شخصيات عشائرية او طبقات مثقفة من
النخب ممكن أن حتث عىل الدفاع اذا اخرجنا الفتوى ،لكن
هذا يعتمد عىل رسعة االستجابة مع البطء فقد نخفق يف
االنتصار ،لذا فان الفتوى اعطت زخم كبري يف الرسعة ويف
حركت ال ُبعد العقائدي يف طبيعة
التوقيت املناسب وكذلك ّ
االنسان ،يف ِقبال البعد العقائدي وهناك تصور واضح وقراءة
واضحة للطبيعة اخلاصة بالدواعش انفسهم ،فقوة الغضب
عندما ُت ّ
سخر بشكل صحيح ينتج جهاد ،والفتوى يف توقيتها
انتجت انتصار يف رسعة االستجابة من قبل املجاهدين وهذا
انه بدون الفتوى قد ال يتحرك الشارع ،اذ ًا نستطيع ان
ال يعني ُ
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االعالمي
تيسري سعيد االسدي
نقول لوال الفتوى باعتبار هلا مساحة كربى يف التأثري وهلا استجابة
ارسع ملا حتقق النرص املؤزر».
وتابع احلسناوي بقوله «الفتوى مل خت ّلص العراق والعراقيني
فقط ،بل اسقطت املخططات التي كانت حتاك ضده وضد الرشق
االوسط برمته حيث كانت املرجعية وفتوى السيد السيستاين
(أم��د الل بعمره) صامم االم��ان للعراق وللعراقيني؛ بل أمان
وحفظ حتى لدول اجلوار وقد سامهت بقطع الطريق عىل داعش
للتوسع لباقي البلدان املجاورة وحتى دول العامل الغربية».
دعم الفتوى املباركة عسكريا
حتدث االعالمي تيسري سعيد االسدي (رئيس حترير وكالة نون
اخلربية) يف العراق« ،ان احلروب التقليدية التي ختوضها اجليوش
النظامية تعتمد دائام عىل الكر والفر والنرص أو اهلزيمة إال يف
احلروب مع اإلرهاب والعصابات املنظمة فال مكان إال للنرص
او الشهادة ،وان الفتوى الدفاعية عن العراق التي اصدرها
املرجع السيستاين يف حزيران 2014م ساعدت وسامهت برفع
معنويات اجليش املنكرس آنذاك من خالل رفده بام يقارب أكثر
من ( )3ماليني متطوع يف اوىل انطالق الفتوى بحسب مراقبني
واعالميني اال ان هذا الرقم تم تقليصه لعدم وجود معسكرات
تستوعب هذه االعداد».
واضاف االسدي ان «فتوى الدفاع الكفائي اضافة اىل دعمها
حريت صناع القرار
املعنوي والعسكري للعراق والعراقيني فأهنا ً
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الغريب وجعلتهم يغريون من خططهم االسرتاتيجية التي رسمت
ابان غزو العراق!! ،وما تشكيل التحالف الدويل ملحاربة داعش
من قبل واشنطن اال لعلمها بان النرص عىل داعش متحقق بفضل
الفتوى والتضحيات ف��أرادوا هبذا التحالف رسقة النرص من
العراقيني او مشاركتهم هبذا النرص القادم ال حمالة».
فتوى اجهضت مشاريع اجنبية مشبوهة
واستأنف االسدي انا كمتابع للشأن السيايس العراقي فأرى ان
فتوى الدفاع الكفائي التي صدحت من الصحن احلسيني قد
أجهضت كثري ًا من املشاريع األجنبية املشبوهة وأمخدت الفتنة
الطائفية من خالل توحيد الصفوف واملشاركة بالدفاع عن
العراق ضد االرهاب كام ان للفتوى نتائج مستقبلية تظهر فيام بعد
منها اهنا اوقفت الدول املتدخلة بالشأن العراقي عند حدودها
واعتربت ان النرص املتحقق هو عراقي بامتياز وان دماء شهداء
يف العراق هي التي انقذت املنطقة من براثن االرهاب املدعوم
اقليميا ودوليا».
وختم االسدي «اما بخصوص مستقبل العراق ومصريه فانا
ارى ان السيد السيستاين قد وضع منهاجا وطنيا يكون االلتزام
به بمثابة طوق نجاة للعراق والعراقيني وحتى املنطقة فقد أسس
السيد السيستاين نمطا خاصا من التعامل مع القضايا السياسية
واالجتامعية يصعب جتاوزه بعد أن أصبح واقع ًا حيظا بمقبولية
كبرية لدى رشائح واسعة من الشعب العراقي ،السيام من النخب

االستاذ عقيل الفتالوي

الفكرية والثقافية والسياسية التي تريد للعراق خريا».
فتوى منحت الرشعية بصد االرهاب
من جانبه حتدث الصحفي ماجد محيد (مراسل اذاعة الروضة
احلسينية)« :ان االنتصار عىل عصابات داعش االجرامية كان
من الصعب حتقيقه او باألحرى يأخذ وقتا طويال بدون اعالن
فتوى اجلهاد الكفائي من قبل املرجعية الدينية العليا كون الفتوى
اعطت رشعية دينية ودافعا معنويا ملختلف ابناء الشعب العراقي
للتصدي هلذه العصابات وواجبا مقدسا هلم يف الدفاع عن االرض
والعرض واملقدسات ضد كل من حياول يعتدي عىل احلرمات
ويقتل االبرياء وهيجر االهايل وحيكم فيهم بأحكام مل ينزل الل هبا
من سلطان ,كام ويعد اعالن الفتوى اجلهادية من العنارص املهمة
يف تعظيم مشاعر املقاتلني وشحذ مههم لشد زخم املعارك ضد
فلول داعش االرهابية الن االرتباط القلبي والروحي املتيقن
بالعقيدة احلقة يبعث يف النفس الطمأنينة والثبات يف االستمرار
باملواجهة برغم التحديات واحلروب النفسية من قبل االعالم
املغرض واملثبطني واملحبطني من حتقيق االنتصار يف املعارك».
املوقف احلاسم للفتوى وتلبية ليوث العراق هلا
وختم االستطالع االستاذ عقيل عبد اهلادي الفتالوي (مسؤول
دار ضيافة كربالء) بالقول« :عندما يأيت احلديث عن مرجعية
النجف االرشف يتبادر للذهن مواقفها الشجاعة واحلكيمة عىل
مر التاريخ والذي هيمنا هو التاريخ احلديث حيث عشنا ايام
عصيبة كادت ان تودي بالبلد اىل االهنيار وضياع اراضيه وانتهاك

حرماته بسبب التهديد االره��ايب املتمثل بداعش واخواهتا..
واطالق الفتوى املباركة بتاريخ  -14شعبان – 1434ه� كان
موقفا حاسام اسهم بتحشيد الشارع العراقي السيام ابناء املذهب
عىل وجه اخلصوص والكثري من باقي االع��راق والقوميات
والديانات يف العراق ،حيث انربى شباب وشيوخ العراق يف
تلبية النداء والذهاب اىل سوح الوغى وارضام نار احلرب عىل
داعش بنكهة ليوث طف كربالء احلسني (عليه السالم) وقد
جتسدت فيها امجل معاين الشهادة والفداء واعادة شذى صورة
الطف وما يراد من ورائها من متزيق وحدة البلد وهيمنة الباطل
ومن هنا لوال الفتوى املباركة ملا حتقق النرص وانشدت االصوات
بصوت واحد (هيهات منا الذلة) كيف ال وقد اثبت االبطال من
جديد ان كل ارض كربالء وكل يوم عاشوراء حيث ان التاريخ
يعيد نفسه».
منوها أن صامم أمان العراق هو املرجعية الدينية فبعد خروج
داعش مهزوما متقهقرا ،واجه الوطن فكر جديد سعى يف استاملة
الشباب ورضب عقيدهتم واف��راغ حمتواها من خالل اقتناص
اهلفوات من قبل بعض املحسوبني عىل االس��الم واملذهب
اجلعفري ،هنا استطاعت املرجعية اعادة الثقة للشارع العراقي
بالوقوف مع متطلبات الشباب الثائر ضد الفساد واملفسدين بعد
ان رصحت يف خطب اجلمعة للسياسيني بأهنا (بح صوهتا) واهنا
تقف مع صوت اجلامهري حتى حتقيق املطالب»..
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يع ّدها :علي ال�شاهر

امواج ال�سيعة
ــــــــــاالت
املـــــــــــقـ

المرجع النجفي يدعو إلى توطيد العالقات
العراقية الباكستانية

استقبل املرجع الديني سامحة آية الل العظمى الشيخ بشري
النجفي ،وزير خارجية مجهورية باكستان االسالمية خمدوم شاه
حممود قرييش والوفد املرافق له.
وذكر بيان ملكتب املرجعية ،ان الشيخ النجفي أكدّ خالل اللقاء،
عىل أمهية أن تعمل الشعوب املسلمة جاهدة يف توحيد صفوفها،
قائ ً
«نحث الدول ا ِ
ّ
إلسالمية عىل أن تعمل جاهدة عىل تقوية
ال
أوارص عالقاهتا ،وأن تكون هلا مواقف موحدة جتاه قضايا ُ
األمة
ا ِ
إلسالمية».
ودع��ا املرجع النجفي ،اىل رضورة متتني وتقوية العالقات
العراقية الباكستانية ،قائ ً
ال« :البد من العمل املشرتك وتوطيد
العالقات العراقية الباكستانية بام هيم مصلحة البلدين والشعبني،
والسري قدم ًا نحو خدمة الشعوب ،داعي ًا يف هذا الصدد لتوسيع
مستويات التعامل اإلقتصادي والتجاري ملا ينمي استقرار
األمن االقتصادي والتجاري املشرتك».
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وحث املرجع النجفي الدولة الباكستانية ومجيع املسؤولني عىل
«اإلهتامم بقضايا ومتطلبات الشعب الباكستاين ،والتفكري اجلاد
للنظر هبمومهم وتطلعاهتم املستقبلية ،وأمهية أن يعي املسؤولون
أهنم يف منصب اخلدمة لشعوهبم ،داعي ًا لضورة الوقوف يف
وجه أي ترصف أو حترك من شأنه أن يزعزع وحدة هذا الشعب
ينمي ظاهرة التفرقة والتطرف ،فيام شدد سامحته
الكريم أو أن ّ
عىل أمهية النظر بأوضاع اجلالية الباكستانية يف مجهورية العراق
والسعي حلل مشاكلها».
كام أكد املرجع النجفي «عىل وج��وب تصفري مجيع املشاكل
العالقة واإلرتقاء بالعالقات اخلارجية الباكستانية ومجيع دول
العامل ا ِ
إلسالمي وفق أطر العمل الدبلومايس الفاعل».
من جانبه ق��دم وزي��ر اخلارجية الباكستاين شكره عىل هذه
النصائح َ
وحسن ا ِ
إلستقبال ،مقدم ًا يف هذا اإلطار رشح ًا
األبوية ُ
ألهم نقاط زيارته للعراق.

نشر كتابين جديدين
عن الشيعة باللغة البوسنية
بادر املكتب البوسني لالحتاد العاملي للرتمجة،
َ
إىل ترمجة ون��رش كتابني باللغة البوسنية،
ومها كل من كتاب (أصل الشيعة وأصوهلا)
للمرجع الديني الراحل الشيخ حممد حسني
كاشف الغطاء (قدّ س رسه) وكتاب (احلقيقة
كام هي) للباحث الشيخ جعفر اهلادي.
وقال اإلحتاد عىل موقعه اإللكرتوين يف إيضاح
تابعته (األحرار) :إن «هذين العنوانني املهمني
تم اختيارمها بعناية فائقة بنا ًء عىل احتياجات
جمتمعاتنا يف البلقان وتم توزيعهام عىل مجيع
األعضاء واملكتبات يف مجيع أنحاء البوسنة
والدول املجاورة».
ويعد كتاب «أصل اإلسالم الشيعي وأصوهلا»
من الكتب الشيعية املهمة ،حيث يشمل إعادة
رسد تاريخ الشيعة وأصول اإلمجاع بني علامء
الشيعة ،باإلضافة إىل تبديد الشكوك حول
أبناء املذهب احلق ،كام يرشح الكتاب األصول
التارخيية لإلسالم الشيعي ،ومبادئه ،ومواقفه
جتاه بعض القضايا الفقهية والرشعية مثل
الوضوء والصالة والصوم واحلج والزكاة.
أما كتاب «احلقيقة كام هي» فيهدف إىل إيصال
رسالة أهل البيت (عليهم السالم) إىل الناس
واملجتمعات اإلنسانية.

استئناف فعاليات مشروع الورود الفاطمية
فعاليات
استأنفت شعبة اخلطابة
العباسية املقدّ سةّ ،
احلسينية يف العتبة ّ
ّ
اخلاص بالتلميذات البالغات
الفاطمية)،
مرشوعها املوسوم ب�(الورود
ّ
ّ
الرشعي يف مدارس حمافظة كربالء املقدّ سة ،وبالتنسيق مع
سن التكليف
ّ
ّ
مدير ّية الرتبية فيها.
املرشوع جاء حرص ًا عىل إشعار الفتيات بأ ّ
االنتقالية
مهية هذه املرحلة
ّ
والتقيد
الرشعية
وواجباهتن
اهتن
عمرهن ،ومعرفة
من سنوات
ّ
مسؤولي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وجل ،املرتمجة
عز
برهبا ّ
باألحكام السامو ّية التي تتوزّ ع بني عالقة املك ّلفة ّ
الركن الناهي عن الفحشاء واملنكر ،وعالقتها باملجتمع
بالصالة فهي
ُ
املرتمجة باحلجاب.
وقالت معاونة مسؤولة الشعبة تغريد التميمي :إن «املرشوع ُيعدّ من
الشعبة اهتامم ًا والقت تفاع ً
ُ
ال كبري ًا من ِقبل إدارات
املشاريع التي أولت هلا
إجيابية آتت أكلها
أمورهن ،وقد ح ّقق نتائج
املدارس والطالبات وأولياء
ّ
ّ
ٍ
وصحية
وقائية
يف نسخته السابقة ،وها نحن اليوم نعود لكن باتّباع
ّ
رشوط ّ
مشدّ دة نتيجة تداعيات وباء كورونا».
تم اإلع��الن عن ال��رشوع باملرشوع وصلت إلينا
وأضافت« :بعد أن ّ
عدد
ٌ
طلبات من إدارات املدارس يف املحافظة وأقضيتها ونواحيها ،وبلغ ُ
استهدافهن أكثر من ( )3115طالب ًة من اللوايت بلغن
سيتم
ّ
الطالبات التي ّ
تسع سنني قمر ّية».
وأوضحت التميمي« :بارشنا بتنفيذ امل��رشوع حسب ج� ٍ
ين
�دول زما ّ
ّ
ويغطي مجيع الطلبات
ين ُو ِضع هلذا الغرض ،نأمل منه أن يشمل
ومكا ّ
التي وصلت إلينا».
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يعدّ ها :حيدر عا�شور

ــــــــــاالت
ــــــــــقـوجمتمع
املـ اأ�رسة

ُ
آخر العنقود
نادر ًا ما ختلو عائلة منه ،اهنا الرباءة املتجسدة يف ذلك املخلوق
الصغري يغدق عليه االبوان احلنان ألن ال صغري بعده ،يلهو معه
الكبار فينسيهم عناء النهار ،يبهر اجلميع بلباقته املعهودة وحركاته
التي يستقطب هبا االنظار ليستحوذ عىل اهتامم املحيطني به ،انه
املحبوب املدلل ذلك املسمى آخر العنقود..
لكن املثري للتساؤل ان بعد هذه الصورة املرشقة صورتني اخريني
متناقضتني متام ًا فاالوىل تتمثل يف االهتامم املفرط من قبل العائلة
وخصوص ًا االم آلخر العنقود مما يولد انعكاسات سلبية كثرية
جتاهه فطلباته جمابة كلمح البرص حتى لو كلف ذلك غض
الطرف عن طلبات اخوته ،اخطاؤه معفو عنها وال جيرؤ احد
عىل حماسبته والويل ملن يفكر يف معاقبته والسبب صغر سنه
فال يؤاخذ عىل سيئاته وال حق ألحد إيكال أي مهمة اليه وان
كانت بسيطة ،دالل ومتييز تغيظ حفيظة اخوته وتثري يف نفوسهم
ضغائن احلقد واحلسد ،هذه السلبيات وغريها تتبلور جمتمعة
لتصنع منه انسان ًا مياال ً للتكرب ويف الوقت ذاته مهزوز ًا يف اعامقه
حتى انه جيهل معنى املسؤولية وخيشى حتملها ان اوكلت اليه
عديم الثقة بنفسه عاجز عىل اختاذ قراراته ان اصطدم بالواقع
مستقبال ً تصاحبه احلرية اذ كيف اخلالص من معاكسات احلياة
واحلال انه مل ينشأ عىل مواجهتها ،والنتيجة فرد ال ُيعتمد عليه
وعالة عىل اهله وجمتمعه..
جملة االحرار اال�سبوعية
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والصورة الثانية نجدها عند االرس الفقرية ويف البيوت املكتظة
بسكاهنا والغريب ان آخر العنقود فيها يتمنى لو مل يكن كذلك،
التقيتها ذات مرة وقد دار بيننا حديث ذو شجون تكلمت وقد
غاص حديثها يف بحور اآلهات قالت اتيت اىل الدنيا بعد عرشة
من االخوة واالخوات ،صحيح انني عزيزة عىل اهيل لكن ما
كانت اشكو النقص فيه هو احلنان والرعاية الروحية بل وحتى
املادية كأين ولدت وقد جفت ينابيع العواطف ونفدت طاقات
االحتواء النفيس وباملقابل وألين آخر من ّ
حل ضيف ًا عىل بيت
فالن فقد كانت تثقل عاتقي مهام مجة ربام جيدها الغري سهلة
االنجاز لكنها كانت تشعرين ُ
بالغبن واالضطهاد ..اخلباز،
البقال ،اطعام الدجاج ..وال تنس طبع ًا مشرتيات اخوايت الكبار
ووو ...كأين مغزل ال ينفك يدور ويدور عىل مدار اليوم حتى
يميس الليل وقد اعددت مسبق ًا قائمة طلبات الغد..
هذه الصورة وربام كانت هناك صور اخرى ال ندري كيف
ُرسمت قساوة الظروف والبرش مالحمها ،املهم والكالم موجه
لقطبا االرسة االبوان الكريامن ان يتجنبا التمييز بني ابنائهم كافة
يف املعاملة والثواب والعقاب واالهتامم بكل مسمياته ليدخل
اجلميع بجو عائيل ملؤه الدفء والسعادة والرضا فكلكم را ٍع
وكلكم مسؤول عن رعيته..

قصة أسرية
عندما أراد العجوز أن يدخل املنزل الذي كان مدعو ًا فيه،
أخذ عصاه وأمسك هبا بشكل مقلوب ،لذلك كان توازنه
يف امليش غري سليم ،فتندّ ر بذلك بعض احلضور ،وقالوا
له بإنه كرب وفقد عقله بحيث ال يستطيع حتى التمييز
بني رأس العصا وهنايتها .فر ّد العجوز هبدوء  :أمسكت
عصاي مقلوبة لكي ال تتسخ سجادة منزلكم من تراب
الطريق العالق يف هناية عصاي !!!

غياب األب عن رسالته الحقيقية
يف ظل التطور والتكنولوجيا بدا األب باالنسحاب تدرجييا عن
مسؤوليته احلقيقية اجتاه بيته وأرسته حيث أخذته الدنيا بعيدا
عن أوالده ورسالته التي منحها الل إياها ،فاصبح األب خيرج
ويدخل عىل أرسته ويلبي احتياجاهتا املادية من مأكل وملبس
ومسكن يليق باملستوى االجتامعي إال انه ترك فراغا عاطفيا
كاب داخل كل فرد من أفراد األرسة حتى الزوجة باتت وحيدة
عاطفيا وغري موجود بداخلها ،فاليوم نرى اآلباء بعيدين عن
أبنائهم مما جيعل الولد يلجأ اىل األصدقاء الذين يزرعون يف
دماغه كل ما ينفي به الدين واألخ��الق والعرف فيبدأ الولد
وخاصة يف مرحلة املراهقة حيث يكون األصدقاء املالذ الوحيد
الذي يرشده وغالبا ما يبعدونه عن الدين و يقربونه من الفجر
والفسوق وتكون حياته مملوءة باألمور التي توصله اىل اهلاوية0
وهنا حيض وجود األب البعيد القريب لالبن كمعاقب ويوبخ
ابنه عن كل ترصفاته التي كان السبب بوصول االبن هلا دون ان
يدرك األب بانه هو السبب بكل خطوة خيطوها ولده وقربته اىل
الفشل وأبعدته عن النجاح والتفوق بكل مضامني احلياة0
أهيا األب ال جتعل احلياة تأخذك بعيدا عن رسالتك احلقيقية
التي وهبها الل لك وان تكون قريبا وصديقا لولدك وابنتك
وتزرع كل ما وىص به الدين اإلسالمي لينشأ ويرتبى عىل القيم
والتعاليم التي جتعل منه إنسانا سويا ناجحا لريفع راسك عاليا
يف الدنيا واآلخرة.

احلكمة :
*ال تستعجل احلكم عىل الناس بام يقلل من شأهنم ،فقد
يكونون من الرقي بدرجة ال يمكنها أن ختطر عىل بالك.
بعضهم يتابع حياتك ليتعلم منك احلكمة ،وبعضهم يتتبع
خطواتك ليسجل عثراتك يف العتمة ! كلهم معجب ولكن
األول حيب ! والثاين حيسد !

ٌ
وقفة تربوية
معني وتذبل
من اخلطأ االعتقاد بأن املرأة تزهر يف سن ّ
معني ولكن احلقيقة أن املرأة تزهر مع رجل
يف سن ّ
طيب وتذبل مع رجل سيئ  .باختصار تريد املرأة
أوال األمان ال تريد زوجا جيعلها تعيش يف خوف،
وأن هيددها دائام بالزواج عليها ،أو يشعرها ان قضاء
وقته باخلارج وب��أن اجللوس مع اصحابه اهم من
اجللوس معها ،او تشعر انه يمكن ان يرتكها بسبب
طول عينه ،التي يتتبع هبا النساء ،تريد زوجا حيرتمها،
يعتز هبا ،يشاورها ،وال يقلل من قيمتها ،يعجبه
مظهرها وحديثها و طبخها ،وان ال جيرحها بكالمه
وافعاله وان يعفو ويصلح ويعتذر عند اخلالف ،ان
يعينها من حني آلخر يف ما تيرس من اشغال البيت
حتى نبينا كان يفعل ذلك ،وان ال ينتقصها امام أحد،
تريد شخصا يعطيها اللطف واحلنان واالهتامم التي
حتتاجه بعد تعبها من شؤوهنا و بيتها واوالدها ،تريد

حبا خالصا صادقا جيعلها تشعر اهنا اخترصت له
كل النساء ،وصدقني سرتى فيها نعم الزوجة .فال
تبخل عليها أهيا الزوج املؤمن واتق الل فيها ،رفق ًا
فهن ،املؤنسات الغاليات.
بالقواريرّ ،
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واحــــــــــــة االحرار

يف االنتظار

من يفك طال�شم
ا�شتياقي

مست
قد نلتقي ب��أرواح وال يكتب لنا رؤية مالحمها ..ونحب كلامت ّ
قلوبنا دون ان نعرف كاتبها ..وقد نبكي مع عيون مل ترها اعيننا ..وقد
نفرح لفرح قلوب نثرت بسمتها احرفا ..ألن احرتام الروح يبقى اسمى
عناوين املحب.
هذه بضاعتنا
اشجار من حرير
ىف اخاديد الطفولة والبطولة.

�شياء ابو الهيل

تفرست يف وجه الغياب تبحرت مل أجد تفسريا
مقنعا اضغاث أحالم
ان اشتياقي سحرا من يفكه؟
ان رصاطك يف كل االجتاهات نور يف فضاء
رح��ب مل تنم عيناي ترقبا وقوفنا رسمدي
نحمل نباريس وهاجة.
أمىل يف االشتياق ذاوية اصابني اجلزع تقطعت
نياط صربي هل اترك التوق؟
جذوة االشتياق يف فمي زاد مهي وغمي نومي
مسهد شهيقي عويل وزفريي نياح،
نحن يف قسمة ضيزى يف ظل غيابك هل يف
احلسبان يوما نطرق بابك املقدس؟
أصبحت رحالة اىل عوامل االشتياق فرسوا يل
لقد ضاق صدري وقلت حيلتي
متى التالق؟
متى التالق؟
ألعانق انجمي ألعانق انجمي
براءات اخرتاع قل نظراؤها.
غريت وجهة ومسرية املنطقة والعامل بأكمله.
جملة االحرار اال�سبوعية
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�ــش ـورة ملــرقــد االإمــامــني الع�شكريني
(عليهما ال�شالم) اأُلتقطت عام 1920م،
من اأ�شطح املنازل القريبة منه.

ملحان اي ملحان
«الل الل يف اجلهاد بأموالكم وأنفسكم»،
بمسؤوليتنا يف اجلهاد باملال
فعلينا أن نشعر
َّ
وال َّنفس وال ِّلسان ،وال بدَّ لنا من أن نكون
جماهدين ،فمعنى أن نكون مسلمني ،أن
نكون جماهدين عرب ما نستطيعَّ ،إما باملال
أو بال ّنفس أو بال ّلسان ،وعلينا أن نجاهد
يف ِّ
موقع من مواقع احلياة ،أل َّننا إذا
كل
ٍ
تركنا اجلهاد ،فسيقوى اآلخ��رون علينا،
ويسحقون وجودنا وإرادت��ن��ا ،وإذا َّ
فكر
ٍ
ّ
هيتم باجلهاد،
كل
واحد م َّنا بنفسه وبيته ومل ّ
فسوف يتغ َّلب اآلخرون علينا.
عندما نعيش فكرة اجل��ه��اد ،فعلينا أن
جو املساندة والدَّ عم ألولئك الذين
نعيش َّ
جياهدون بأنفسهم وأمواهلم وألسنتهم يف
اجلنوب والبقاع الغريب ،ا َّلذين حياولون
العدو ،أولئك العلامء وال ّنساء
أن هيزموا
ّ
َّ
والشّ باب املجاهدون ،الذين استطاعوا
أن هي��زم��وا غطرسة الكيان الصهيوين
وك� ّ
�ل عنفوانه وأسطورته ا ّلتي ال تقهر،
وأن حي ِّققوا لل َّناس الشّ عور الكبري بأهنم
يستطيعون مواجهة إرسائيل.

ملحان اي ملحان
وازيد من الشعر بيت
فقره ّ
وفطر ومعدان
ونتقشمر ب� ضحكه وسالفه
ب� ديوان
بس ...شجعان
نركض ع�املنايا ونخبط ال� ميدان
ّ
صواريخ وفشگ
ونحيل ب� الر ّمان

ملحان اي ملحان
بس نحب ارضنه ونحرس
ال� بيبان
ومن ّ
لذة ملحنه يشبع
ال� رحيان
الشاعر :عيل اجلرب
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المرجع األعلى سماحة السيد علي السيستاني
ّ
يشكر المجاهدين وكل من قدم العون

في خطبة النصر
(/26ربيع األول 1439/ه�)
الموافق ( 2017/12/15م)

مقتطفات من خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي

ان��ن��ا ال��ي��وم نستذكر بمزيد م��ن الخشوع
ّ
واالجالل شهداءنا االبرار الذين رووا ارض
الوطن بفيض دمائهم الزكية

ونستذكر معهم عوائلهم الكريمة آباءهم
وامهاتهم وزوجاتهم و اوالدهم و اخوتهم
و اخواتهم
ونستذكر بعزة وشموخ أع�زاءن��ا الجرحى
السيما من اصيبوا باالعاقة الدائمة وهم
الشهداء االحياء
ونستذكر بإكبار وامتنان جميع المواطنين
ال��ك�رام الذين ساهموا في رف��د أبنائهم
المقاتلين في الجبهات
ونس���تذكر بش���كر وتقدي���ر كل الذي���ن
كان له���م دور فاع���ل ومس���اند ف���ي
ه���ذه الملحم���ة الكب���رى م���ن المفكرين
والمثقفين واالطباء و الشعراء
كما نقدم الش���كر والتقدير لكل االشقاء واالصدقاء
الذي���ن وقف���وا مع العراق وش���عبه ف���ي محنته مع
االرهاب الداعشي وساندوه
وقدموا له العون والمساعدة

