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مشروع مجمع إسكان الفقراء  

بناء )1000( دار سكني على 
مساحة )154 دونمًا(

حمام السيد سعيد الشروفي 
َمعلم كربالئي يدخل التراث

التوأم���ة م���ع معهد ن���ور اإلمام الحس���ين اعطت 
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرارقاعدة قوية لجمعية السراج العراقية للمكفوفين

رجال ثأروا لدم الحسين )عليه السالم(

مهرجان النهج السينمائي ...
خطوة رائدة لتعزيز السينما العراقية

بخطين إنتاجيين.. 
العتبة الحسينية تنجز معمالً إلنتاج األعالف

الشاعر والرادود الشيخ محمد باقر اإليرواني
“إننا للموِت عّشاُق الحسين”

مجلة )األحرار( كانت هناك..
العتبة الحسينية تشترك بأكثر من )450(عنوانًا ثقافيًا

 في معرض بغداد الدولي

صحبة النعم؟
ها َتُزوُل َوَتْشَهُد َعلى  َعِم َقْبَل ِفراِقها، َفِإنَّ »َأْحِسُنوا ُصْحَبَة النِّ

صاِحِبها ِبما َعِمَل ِفيَها«.
قول أمير المؤمنين            - المصدر : تحف العقول ص 107، الخصال ج2 ص 616.
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

أحد أهم أس������اليب التضليل للرأي العام الشعبي بثُّ الدعاية 
واإلش������اعة من قب������ل اعدائه خاصة في خض������م هذا االنفتاح 
اإلعالم������ي عبر مواقع التواص������ل االجتماعي برواج اإلعالم 
البدي������ل، ودائما ما تكون الغاية هي حرف وجهة هذا الرأي 
الع������ام عّما يج������ب أن يلتفت إليه ويثي������ر اهتمامه، ولكي ال 
يكون له موقف وكلمة اتجاهه، بل يكون حس������ب ما يرغب 

مطلقو مثل تلك الدعايات واإلشاعات.
الش������ك إن ال������رأي العام عادة م������ا يتأثر بما يس������مع ويقرأ، 
ويثير فضوله ما ينش������ر من أقوال وأخبار حول األشخاص 
المؤثرين.. سواء أجاء ترويج مثل تلك االدعاءات والشائعات 
عن طريق نشرها عبر القنوات اإلعالمية ومواقع التواصل 
االجتماع������ي، أو م������ن خالل بّثه������ا بين أوس������اط المجتمع 
وتس������ريبها عب������ر مجاميع س������رية إلثارة الفت������ن وحياكة 
المؤام������رات، وإل������ى غير ذلك من األغ������راض األخرى وهي 

كثيرة جدًا. 
ما يعنينا هنا هو كيفية تجنب نيران الدعايات واإلش������اعات 
المغرض������ة النافخ������ة ف������ي رم������اد االختالف������ات والصراعات 
والميول، بإطالق إعالم مضاد ش������فاف للتحّصن بالمعرفة 
كمجتمع؟ كيف ندرك ما وراء المكائد والدس������ائس التي 
غايتها اش������عال فتيل البغضاء بين الناس.. سبياًل إلى تمزيق 
النس������يج االجتماعي ليس������هل على أولئك األعداء السيطرة 

عليه وتمرير مخططاتهم دون معارضة؟. 
أق������ول، لكي ننجو فال نكون مجرد أبواق وببغاوات ونواعق 
تردد كل ما تسمع وتقرأ دون دراية بما يضّرها أو ينفعها، 
وأدوات طّيعة للترويج للفتنة بأيدي أعداء الدين والوطن، 
ولك������ي ال نبقى نعاني من صعوبة التفريق بين حق وباطل؛ 
علينا االس������تضاءة بآية التحذير في الق������رآن الكريم بقوله 
تعالى: » َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِس������ٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا 
َأن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلٰى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن«.

ُن باملعرفة  رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    التح�صّ
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي - افياءالحسيني

قاسم موزان - ضياء ابو الهيل 

افتخار الصفار - مرتضى االوسي

حسين ابو نادر  
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للعتبة  التابع  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قسم  أعلن 
تعد  السالم(  )عليها  الزهراء  جامعة  ان  املقدسة  احلسينية 
أّول مؤّسسة تعليمّية أكاديمّية بمستوى جامعة تابعة لوزارة 
التعليم العايّل والبحث العلمّي، ختتصَّ باإلناث عىل صعيد 

التعليم احلكومّي واألهيّل يف العراق
العايل  التعليم  هيأة  رئيس  الشامي،  أفضل  الدكتور  وأكد 
عىل  املرشفة  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  العلمي  والبحث 
اجلامعة بقوله: »تعد أول جامعة أهلية عراقية خاصة بالبنات 
الستقبال  أبواهبا  وفتحت  2018م  عام  أسست  وقد  فقط، 
وانتساهبا  املباركة  تسميتها  الطالبات عام 2019م، وبفضل 
لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، اكتسبت موقعًا مهاًم 

لدى الطالبات وأرسِهّن وحازت عىل ثقة اجلميع«.
واحرتام  ثقة  أحرزت  انطالقها-  -ومنذ  أهنا  »كام  وأضاف: 

ملا  نظرًا  العراقية،  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
متتلكه من مقومات الوصول إىل الرصانة العلمية املتأتية من 
استقطاهبا الكفاءات التدريسية واإلدارية والفنية، ومما هيأته 
الواسعة  اخلرضاء  كاملساحات  للدراسة،  صحية  أجواء  من 
العلمية  املختربات  وأحدث  الفارهة  الدراسية  والقاعات 

املتكاملة«.
أول  كانت  السالم(  الزهراء)عليها  جامعة  »أن  اىل  منوهًا 
جامعة أكملت امتحانات الكورس األول من عامها الدرايس 
االضطرابات  رغم  انقطاع  دون  ومن  طبيعي  بشكل  األول 
التي عمت البالد. وقد دأب مركز التعليم املستمر يف اجلامعة 
الرصانة  عىل  للمحافظة  الرقابية  اإلج��راءات  تطبيق  عىل 

وعبور مرحلة االمتحانات بنجاح«.  

املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  من  مبارش  توجيه  بعد 
سالمتك  )مركز  سامحته  افتتح  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 

الطبي اخلريي(. 
وقامت الكوادر اهلندسية والفنية والطبية يف االمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة وبالتعاون مع دائرة صحة كربالء بتطوير مركز 
الشفاء )1( وجتهيزه بأحدث املعدات  فضال عن اتباع سياسات 
جمال  يف  العامل  بلدان  يف  احلاصل  التطور  تواكب  حديثة  وأنظمة 
فايروس  من  االصابة  حاالت  لعالج  ومالئمة  واملعاجلة  العزل 
نوعه،  من  األول  جتعله  بمميزات  رسير   )54( وبواقع  كورونا 
املركز،  داخل  موقعية  خدمة  اخلدمة،  من  شكلني  عىل  حيتوي  اذ 

وخدمة منزلية للمصابني، والتي تكون غالبا حالتهم مستقره.
من جانبه قدم حمافظ كربالء شكره وتقديره لسامحة املتويل الرشعي 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
قامت  التي  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  كوادر  وكافة 
بأعامل تطوير املركز وكوادر دائرة صحة كربالء مؤكدا ان العمل 
التكاميل ما بني احلكومة املحلية يف املحافظة ودوائرها والعتبات 

املقدسة له اثار ونتائج اجيابية كبرية مجيعها تسهم بالنهوض بواقع 
املحافظة يف خمتلف املجاالت بام يصب يف خدمة املواطنني.

وذكر مسؤولون يف احلكومة املركزية ان نجاح العتبة املقدسة يف 
انشاء مراكز متخصصة بعالج املصابني بكورونا يف عموم العراق 
وانشاءها مستشفيات كثرية يف كربالء تؤهلها ان تكون عاصمة 

العراق الطبية.

 )
ُ

 الزهراِء)عليها السالم
ُ

االولى عراقيا.. جامعة
تقترب من الدخول في التصنيفات العالمية

ر الهندي
ّ

كربالء.. افتتاح مركز متخصص بعالج المتحو
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العتبة الحس���ينية تغيث العوائ���ل النازحة 
في مخيم )شاريا( في دهوك 

العتبة الحسينية تستعد إلقامة 
مؤتمر شريف العلماء إغاثة  فريق  بتشكيل  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  وجهت 

النازحني يف خميم )شاريا( يف حمافظة  لنداء  عاجل لإلستجابة 
ديوان  يف  الالجئني  شؤون  عام  مدير  نداء  واستغاثة  دهوك، 
العوائل  الوقف املسيحي والديانات االخرى، بشأن مساعدة 

النازحة يف خميم )شاريا( بمحافظة دهوك بعد حادث احلريق.
العامة يف  وقال االستاذ عبد االمري طه رئيس قسم العالقات 
)االحرار(  تابعته  الرسمي  للموقع  حديث  يف  املقدسة  العتبة 
للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا،  الدينية  املرجعية  »ممثل  إن 
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، أوعز بتشكيل 
ان  وأضاف  االخ��وة،  نداء  لتلبية  عاجل،  بشكل  إغاثة  فريق 
االحتياجات  بتوفري  دهوك  حمافظة  وصوله  فور  بارش  الوفد 
خصص  الوفد  ان  مبينا  النازحني،  عىل  وتوزيعها  الرضورية، 
والبطانيات،  الفراش،  شملت  رئيسية  مواد   )5( خيمة  لكل 
واملربدات  والطباخات،  لرت،   )1000( بسعة  املياه  وخزانات 

اهلوائية«.
وأشار طه اىل املساعدات شملت )137( عائلة، ومتت العملية 
املعنية يف دهوك وكذلك املسؤولة  بالتنسيق مع اجلهات  بيرس 
عىل  املساعدات  كافة  توزيع  الوفد  وسيواصل  املخيم،  عن 

)500( عائلة تقريبا«.

اعلن مركز إحياء الرتاث الثقايف والديني يف العتبة احلسينية 
االسالمية يف جامعتي  العلوم  كليتي  مع  بالتعاون  املقدسة 
العلمي  مؤمتره  إلقامة  عزمه  عن  األنبياء  ووارث  كربالء 
نستلهم  العلامء  رشيف  )من  عنوان:  حتت  اخلامس  الدويل 

العرب ومن تالمذته نستقي العلم(.
»املؤمتر  أن  املركز  مدير  اجلليحاوي  عباس  إحسان  وذكر 
احلسينية  العتبة  يف  2022/1/20م  بتاريخ  انعقاده  مزمع 

املقدسة«.
سلسلة  ضمن  املؤمتر  ه��ذا  »ي��أيت  اجلليحاوي:  وأض��اف 
املؤمترات الدولية اخلاصة بعلامء مدينة كربالء املقدسة التي 
يقيمها املركز و الفكرة من اقامتها هو لتسليط الضوء عىل 

اجلانب الفكري واملعريف لعلامئنا )رمحهم اهلل(«.
»املوىل  اجلليحاوي:  قال  العظيمة  الشخصية  هذه  وعن 
احلوزة  وزعيم  الشيعة  علامء  كبار  أحد  هو  العلامء  رشيف 
العلمية يف كربالء املقدسة يف وقته حيث كان حيرض درسه 
حوايل ألف طالب فيهم العامل واملجتهد واملحقق، استطاع 

)رمحه اهلل( تربية جيل من العلامء واألستاذة الكبار«.
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من اأر�صيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيد احمد ال�صايف يف 21/�صعبان/1435هـ املوافق 2014/6/20م :

اعداد:حيدر عدنان

التطوع  اىل  العليا  الدينية  املرجعية  دعت  املاضية  اجلمعة  يف 
ظل  يف  العراق  عن  للدفاع  االمنية  القوات  يف  لالنخراط 

اوضاع صعبة يمر هبا البلد وهنا عدة نقاط ينبغي بياهنا :
االوىل :

غري  من  املواطنني  مجيع  اىل  موجهة  كانت  الدعوة  هذه  ان 
هو  منها  اهل��دف  ك��ان  اذ  اخ��رى  دون  بطائفة  اختصاص 
االستعداد والتهيؤ ملواجهة اجلامعة التكفريية املسامة بداعش 
التي اصبح هلا اليد العليا واحلضور االقوى فيام جيري يف عدة 
تستهدف  اهنا  ووضوح  رصاحة  بكل  اعلنت  وقد  حمافظات 
االرشف  النجف  مثل  يف  حتى  العراقية  املحافظات  بقية 
تستهدف  اهنا  رصاح��ة  بكل  اعلنت  كام  املقدسة  وكربالء 
اليه يدها من مراقد االنبياء واالئمة والصحابة  كل ما تصل 
الكنائس  من  املسلمني  غري  معابد  عن   ً فضال  والصاحلني 

وغريها .. 
فهي اذن تستهدف مقدسات مجيع العراقيني بال اختالف بني 
والتنكيل كل من ال  بالقتل  تستهدف  ادياهنم ومذاهبهم كام 
يوافقها يف الرأي وال خيضع لسلطتها حتى من يشرتك معها 

يف الدين واملذهب..
هذه اجلامعة التكفريية بالء عظيم ابتليت به منطقتنا والدعوة 
بجميع  العراقي  الشعب  حث  هب��دف  كانت  التطوع  اىل 
مكوناته وطوائفه عىل مقابلة هذه اجلامعة التي ان مل تتم اليوم 
مواجهتها وطردها من العراق فسيندم اجلميع عىل ترك ذلك 

غدًا وال ينفع الندم عندئذ..
يمكن  وال  طائفي  منطلق  أي  التطوع  اىل  للدعوة  تكن  ومل 

خالل  برهنت  قد  الدينية  املرجعية  فإن  كذلك..  تكون  ان 
كل  بعيدة  اهنا  قساوة  الظروف  اشد  ويف  املاضية  السنوات 
البعد عن أي ممارسة طائفية وهي صاحبة املقولة الشهرية عن 
اهل السنة )ال تقولوا اخواننا بل قولوا انفسنا ( مؤكدة مرارًا 
ان  االمر رضورة  بيدهم  السياسيني ومن  وتكرارًا عىل مجيع 
الطوائف واملكونات  العراقيني من مجيع  تراعى حقوق كافة 
عىل قدم املساواة وال يمكن يف حال من االحوال ان حتّرف 
املرجعية عىل االحرتاب بني ابناء الشعب الواحد بل هي حتث 
اجلميع عىل العمل لشد اوارص االلفة واملحبة بينهم وتوحيد 

كلمتهم يف مواجهة التكفريين الغرباء..
ثانيًا :

القوات  يف  لالنخراط  كانت  انام  الدينية  املرجعية  دعوة  ان 
خارج  مسّلحة  ميليشيات  لتشكيل  وليس  الرسمية  االمنية 
اطار القانون فإن موقفها املبدئي من رضورة حرص السالح 
يتوهم  فال  السابق  النظام  سقوط  ومنذ  واضح  احلكومة  بيد 
بموجب  به  مرّخص  غري  مسلح  تنظيم  أي  تؤيد  اهنا  احد 

القانون..
غري  املسلحة  املظاهر  متنع  ان  العالقة  ذات  اجلهات  وعىل 
عن  وتعلن  التطوع  عملية  تنظيم  اىل  تبادر  وان  القانونية 
واالجهزة  املسلحة  القوات  اليهم  حتتاج  ملن  حمددة  ضوابط 
الراغبني  للمواطنني  الصورة  تتضح  كي  االخ��رى  االمنية 
فيه  تتوفر  من  ااّل  التطوع  مراكز  عىل  يزدمحوا  فال  التطوع  يف 

الرشوط..
ملئات  وتقديرها  شكرها  بالغ  توجه  اذ  الدينية  واملرجعية 

ّ
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اخلطبة من�صورة يف جملة الأحرار العدد )442( 

/ اخلمي�س 20/ �صعبان /1435هـ 

املوافق 2014/6/19م

االالف من املواطنني االعزاء الذين استجابوا لدعوهتا وراجعوا 
املنرصم  االسبوع  خالل  العراق  انحاء  خمتلف  يف  التطوع  مراكز 
توّفر  نتيجة عدم  للكثري منهم من األذى  فاهنا تأسف عاّم حصل 
تتحسن  ان  تأمل  وهي  تطوعهم  لقبول  الكافية  االستعدادات 

األمور يف املستقبل القريب..
ثالثاً  :

النيابية  االنتخابات  نتائج  املحكمة االحتادية قد صادقت عىل  ان 
وهناك توقيتات دستورية النعقاد جملس النواب اجلديد واختيار 
وتشكيل  ال���وزراء  جملس  ورئيس  اجلمهورية  ورئيس  رئيسه 
التوقيتات وعدم  االلتزام هبذه  املهم جدًا  اجلديدة ومن  احلكومة 
جتاوزها كام ان من الرضوري ان تتحاور الكتل الفائزة ليتمخض 
عن ذلك تشكيل حكومة فاعلة حتظى بقبول وطني واسع تتدارك 
ملستقبل  العراقيني  جلميع  جديدة  آفاقًا  وتفتح  السابقة  األخطاء 

أفضل..
رابعًا :

التكاتف  من  مزيدًا  العراقيني  عىل  حتّتم  الراهنة  االوض��اع  ان 
بالتخفيف  التعاون  يتعنّي  املنطلق  هذا  ومن  بينهم  فيام  والتالحم 
الرضورية  املساعدات  وايصال  واملهجرين  النازحني  معاناة  من 
اليها  حيتاج  مما  وغريها  الغذائية  املواد  جتار  عىل  يتعني  كام  اليهم 
اىل رفع االسعار  يعمدوا  االنصاف وال  يراعوا  ان  الشعب  عامة 
االحتكار  فإن  الناس  قوت  تشّكل  التي  االطعمة  حيتكروا  وال 

باإلضافة اىل كونه غري جائز رشعًا مما ال ينسجم مع مكارم اخالق 
العراقيني ..

نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يأخذ اهلل بايدي اجلميع اىل ما فيه اخلري 
والصالح انه ارحم الرامحني ..

هذه الجماعة التكفيرية 

تستهدف مقدسات 

جميع العراقيين بال 

اختالف بين اديانهم 

ومذاهبهم كما 

تستهدف بالقتل 

والتنكيل كل من ال 

يوافقها في الرأي وال 

يخضع لسلطتها حتى 

من يشترك معها في 

الدين والمذهب..



 )مسألة 975(: يشرتط يف عقد الزواج أمور:
1- العربّية مع التمّكن منها عىل األحوط لزومًا، ويكفي غريها 
من اللغات املفهمة ملعنى النكاح والتزويج لغري املتمّكن منها وإن 

متّكن من التوكيل.
املرأة  تقصد  أن  بمعنى  العقد،  مضمون  إجي��اد  إىل  القصد   -2
بقوهلا: )زّوجتك نفيس( إيقاع الزواج وصريورهتا زوجة له، كام 
أن الرجل يقصد بقوله: )قبلُت( إنشاء قبول زوجّيتها له، وهكذا 

الوكيالن.
4،3- أن يكون العاقد - موجبًا كان أم قاباًل – عاقاًل، وكذا بالغًا 

عىل األحوط لزومًا.
غريه  عن  منهام  كّل  يمتاز  وجه  عىل  والزوجة  الزوج  تعيني   -5
إحدى  )زّوجتك  ق��ال:  فلو  اإلش��ارة،  أو  الوصف  أو  باالسم 
بنايت( بطل، وكذا لو قال: )زّوجت بنتي أحد ابنيك( أو )...أحد 

هذين(.
بالكراهة مع  املرأة متظاهرة  أذنت  فلو  الطرفني واقعًا،  6- رضا 
العلم برضاها القلبي صّح العقد، كام أّنه إذا ُعلمت كراهتها واقعًا 

- وإن تظاهرت بالرضا - بطل العقد، إاّل أن جتيز بعده.
ظاهرة  معه  تكن  مل  بحيث  الصيغة  يف  حلن  إذا   :)976 )مسألة 
املاّدة،  اللحن يف  املعنى املقصود مل يكِف، وإاّل كفى وإن كان  يف 
كان  إذا  )زّوجُتك(  بدل  الدارجة  اللغة  يف  )جّوزُتك(  فيكفي 

املبارش للعقد من أهل تلك اللغة.
)مسألة 977(: إذا كان جمري الصيغة عاملًا بمعناها إمجااًل وقاصدًا 
لتحّقق املعنى صّح العقد، وال يشرتط علمه به تفصياًل، بأن يكون 

ممّيزًا للفعل والفاعل واملفعول مثاًل.
بعد ذلك  ُثمَّ رضيا  العقد  الزوجان عىل  ُأكره  لو  )مسألة 979(: 

إكراه أحدمها، واألحوط  احلال يف  العقد صّح، وكذلك  وأجازا 
األوىل إعادة العقد يف كلتا الصورتني.

)مسألة 981(: يشرتط يف نكاح البالغة الرشيدة البِْكر إذن أبيها 
ومستقّلة  ألمرها  مالكة  تكن  مل  إذا  األب  طرف  من  جّدها  أو 
التصّدي  يف  أبوهيا  عن  تستقّل  تكن  مل  أي   - حياهتا  شؤون  يف 
للترّصفات املتعّلقة بنفسها وماهلا -، بل األحوط لزومًا اشرتاط 
إذن أحدمها إذا كانت مستقّلة أيضًا. وال تشرتط إجازة األّم واألخ 

وغريمها من األقارب.
وال فرق فيام ذكر بني الزواج الدائم واملؤّقت ولو مع اشرتاط عدم 

الدخول يف متن العقد.
)مسألة 982(: يصّح زواج البالغة الرشيدة البِْكر من غري استئذاٍن 

من أبيها أو جّدها إذا تعّقب باإلجازة من أحدمها.
ثّيبًا،  البنت  كانت  إذا  واجلّد  األب  إذن  يعترب  ال   :)983 )مسألة 
وكذلك إذا كانت بكرًا ومنعاها عن الزواج بُكْفئِها رشعًا وعرفًا 
أو  مطلقًا،  زواجها  أمر  يف  التدّخل  اعتزال  أو  أوانه،  يفوهتا  حّتى 
من  تتمّكن  مل  إذا  وكذا  نحوه،  أو  جلنون  اإلذن  أهلّية  عن  سقطا 
الزواج  هلا  جيوز  فإّنه  مثاًل،  طويلة  مّدة  لغياهبام  أحدمها  استئذان 

حينئٍذ مع حاجتها امللّحة إليه فعاًل من دون إذن أّي منهام.
املذكورة  املوارد  يف  فجوازه  املؤّقت  وأّما  الدائم،  الزواج  يف  هذا 

حمّل إشكال، فال يرتك مراعاة مقتىض االحتياط فيه.
)مسألة 984(: املقصود بالبِكر - هنا - من مل يدخل هبا زوجها، 
فمن تزّوجت ومات عنها زوجها أو طّلقها قبل أن يدخل هبا فهي 
نحوها،  أو  وثبة  من  الوطء  بغري  بكارهتا  ذهبت  من  وكذا  بكر. 
وأّما  البكر،  بمنزلة  بالوطء شبهة فهي  أو  بالزناء  إن ذهبت  وأّما 

من دخل هبا زوجها فهي ثّيب وإن مل يفتّض بكارهتا.

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

8

�صروط العقد

ئد
قا

وع
ه 

ــــ
قـــ

ف
مزة

د ح
حمم

ة : 
ابع

مت



ما حكمة التشبيه بالعنكبوت
 )السورة قرآنية(؟

ثمة فائدتان تتضح منهام حكمة الباري )عز وجل( 
العنكبوت  ُذِك��َر  مل��اذا  بالسؤال  تتلخص  األوىل، 
ذكر؟،  أنه  من  الرغم  عىل  أنثى  بصيغة  القرآن  يف 
ِمْن  وا  ��ذُ َ اختَّ ِذيَن  الَّ {َمَثُل  تقول:  الكريمة  فاآلية 
َبْيًتا..  ْت  ��ذَ َ اختَّ اْلَعْنَكُبوِت  َكَمَثِل  َأْولَِياَء   ِ اهللَّ ُدوِن 
التأنيث  تاء  الحظتم  فهل  )العنكبوت:41(}، 
مذكر!،  اسم  »فالعنكبوت«  اخت��ذت؟،  كلمة  يف 
َفِلَم  مذكر،  ألنه  عنكبوت«،  »هذا  هو  والصحيح 

جاء بتاء التأنيث مع كلمة العنكبوت؟..
واملشككون،  اهلل،  دين  يف  الطاعنون  عاب  فيام 
القرآن،  يف  ورد  ولغوي  نحوي  خطأ  هذا  فقالوا 
اآلية:  يف  يقال  أن  الصحيح  وقالوا  باهلل،  والعياذ 
»كمثل العنكبوت اختذ بيتًا« ألن كلمة العنكبوت 
لنا  ي��رتك  أن  ش��اء  سبحانه  اخلالق  لكن  مذكر.. 
الكافرين  وتزيد  يقينًا،  لتزيدنا  وحجة  معجزة، 
أنثى  أن  ليثبت  احلديث  العلم  فجاء  ومهانة،  ذلة 
البيت..  بناء  القادرة عىل  الوحيدة  العنكبوت هي 
والشبكة العنكبوتية، أما ذكر العنكبوت فال حيلة 
له خيرج فقط خيوط يستعملها لالنتقال والتحرك 

فقط وال قدرة له عىل بناء بيت.
العنكبوت  كمثل  قال:  وعال(  )جل  اهلل  كان  فلو 
وبيولوجيًا؛  علميًا  خاطئة  اآلية  لكانت  بيتًا،  اختذ 
التأنيث لتوقر اإليامن  لكّن سبحان اهلل جاءت تاء 

يف قلوبنا ولنعلم أنه احلق.
العنكبوت  ُأنثى  تقوم  حيث  الثانية،  الفائدة  أما 

خارج  وتلقيه  األوالد  تنجب  أن  بعد  الذكر  بقتل 
البيت!!.. وبعد أن يكرب األوالد يقومون بقتل االم 
من  عجيب  البيت  فهذا  املنزل..  خارج  وإلقائها 
أسوأ البيوت عىل اإلطالق، لذا قد وصفها القرآن 
َلَبْيُت  اْلُبُيوِت  َأْوَهَن  َوإِنَّ  بآية واحدة..{..  الكريم 
)العنكبوت/41(}  َيْعَلُموَن  َكاُنوا  َلْو  اْلَعنَكُبوِت 
فسبحان اهلل.. لقد كان الناس يعلمون مدى الوهن 
يف البيت احليس للعنكبوت لكنهم مل يدركوا الوهن 
جاءت  وبالتايل  العرص...!!  هذا  يف  إال  املعنوي 

اآلية: لو كانوا يعلمون!.
هذه  باسم  س��ورة  تعاىل  اهلل  يسمي  ذل��ك  وم��ع 
كريمة  آية  يف  عنها  ويتكلم  الصيت  سيئة  احلرشة 
تتحدث  ال��س��ورة  أّن  مع  منها،  العربة  إلظهار 
كانت  والبداية  الفتن؟،  عن  آلخرها  أوهل��ا  من 
َوُهْم  ا  آَمنَّ َيُقوُلوا  َأن  ُكوا  ُيرْتَ َأن  النَّاُس  {َأَحِسَب 
َمن  النَّاِس  {َوِمَن  و  )العنكبوت/2(}،  ُيْفَتُنوَن  اَل 
النَّاِس  ِفْتَنَة  َجَعَل   ِ ُأوِذَي يِف اهللَّ َفإَِذا   ِ بِاهللَّ ا  آَمنَّ َيُقوُل 
ا  إِنَّ َلَيُقوُلنَّ  بَِّك  رَّ ن  مِّ َنرْصٌ  َجاء  َوَلئِن   ِ اهللَّ َكَعَذاِب 
اْلَعامَلنَِي  باَِم يِف ُصُدوِر  بَِأْعَلَم   ُ َأَوَلْيَس اهللَّ َمَعُكْم  ا  ُكنَّ

)العنكبوت/10(},
بالعنكبوت؟  الفتن  عالقة  ما  للذهن  يتبادر  وقد 
خيوط  يشبه  ال��ف��ت��ن  ت��داخ��ل  إّن  واجل�����واب: 
العنكبوت، فالفتن متشابكة ومتداخلة فال يستطيع 
املرء أن يميز بينها وهي كثرية ومعقدة ولكنها هشة 

وضعيفة إذا استعنت باهلل..
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بناء )1000( دار سكني على 
)

ً
مساحة )154 دونما

مشروع مجمع إسكان الفقراء  

يع���د مش���روع مجمع اس���كان الفقراء الكائن على الش���ارع الرئيس لطريق )كرب���اء � بابل( من 
المش���اريع الخدمية التي تس���عى االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدسة الى  إنجازها من 
خال ش���ركة خيرات الس���بطين في اقرب فرصة ممكنة لغرض النهوض بواقع حال العوائل 
المس���تفيدة من المش���روع ال���ذي يعد عبارة ع���ن مدينة س���كنية كاملة الخدم���ات مع البنى 
التحتي���ة، وان مس���احة البناء الكلية للمش���روع ه���ي 154 دونما تتضمن بن���اء نموذجين بنائيين 

النموذج االول مساحته 150 مترا مربعا والنموذج االخر بمساحة 120 متا مربعا.
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100 دار سكني
وملعرفة املزيد عنه بني املهندس املقيم ملرشوع جممع اسكان 
الفقراء من قبل قس��م املشاريع االس��رتاتيجية ضياء حممد 
عيل صادق قائال: ان مرشوع جممع اس��كان الفقراء حيتوي 
عىل 1000 دار س��كني بمس��احات خمتلفة، وان مس��احة 
االرض الكلي��ة للم��رشوع ه��ي 154 دون��ام  بالقرب من 
س��يطرة االبراهيمية عىل الطريق العام الرابط بني حمافظتي 
)كرب��الء � بابل(، كانت املنطقة منخفضة والقينا مش��اكل 
كث��رية وجهدا  حتى تم دفن االرض واملنطقة اىل مس��توى 

وارتفاع مناسب للبناء.

الشركة المشرفة والمنفذة
وان الرشكة املنفذة للمرشوع هي رشكة خريات السبطني، 
بينام جهة االرشاف هي قسم املشاريع االسرتاتيجية التابع 

اىل االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة.
مرحلتان من العمل

ان املرشوع بش��كل عام يكون عىل جزءين، حاليًا تم تنفيذ 
اجل��زء االول منه واملتضمن بناء ما يق��ارب ال� 491 دارا، 
واجلزء الثاين من املرشوع حوايل 510 دارا، كام انه يتكون 
من مرحلتني، املرحل��ة االوىل خاصة ببناء اهلياكل أي بناء 
ال��دور كاملة، واملرحلة الثانية البن��ى التحتية من املجاري 
واملاء والكهرباء، واملرشوع يضم يف املرحلة الثانية انش��اء 

ضياء محمد علي صادق

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

11



مدارس ابتدائية ومتوس��طة ومستوصف وحمطة معاجلة 
املياه وجامع وملحقات اخرى ومساحات خرض.

مساحة الدار الواحد
وان ال��دور الس��كنية تكون ع��ىل نوعني، الن��وع االول 
دور س��كنية بمس��احة 120 مرت ا مربع��ا، والنوع الثاين 
دور سكنية بمس��احة 150 مرتا مربعا، مقسمة عىل 65 
بل��وكا، حيث يرتاوح عدد ال��دور يف البلوك الواحد من 

8 – 20 دارا  او اكثر.

تفاصيل كل دار
وان الدار الواحد يكون بناؤه بطابق واحد فقط وحيتوي 
عىل غرفتي ن��وم ومطبخ وصالة، وان ال��دار مبني بامدة 
البل��وك املنت��ج يف رشكة خباط��ة الس��بطني ومفحوص 

وبمواصفات ممتازة.
نسب االنجاز

وان نس��بة االنجاز بلغت ما يق��ارب ال�  23.5% حيث 
مت��ت املب��ارشة بامل��رشوع يف ع��ام 2013 وم��دة العمل 

ت���م تنفيذ الجزء االول من المش���روع والمتضمن بناء ما 
، والجزء الثاني من المش���روع حوالي 

ً
يق���ارب ال� 491 دارا

..
ً
510 دارا
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املق��ررة ل��ه ه��ي 40 ش��هرًا لكن نتيج��ة للظ��روف التي 
م��ّر هبا البل��د من اح��داث داعش االجرامي��ة فضال عن 
الظ��روف االقتصادي��ة وقلة امليزاني��ة املخصصة وكذلك 
تفيش فريوس كورونا املستجد كلها عوامل اثرت بشكل 
كب��ري عىل انجازه خ��الل الفرتة املح��ددة، وخالل الفرتة 
احلالي��ة فان االمانة العامة للعتبة احلس��ينية املقدس��ة هي 
التي ترصف عىل امل��رشوع من التمويل والقروض وعند 

انطالق امليزانية سيتم اخذ التخصيصات له.

ردود افعال ايجابية
وملس��نا م��ن خ��الل تواجدن��ا يف امل��رشوع ردودا  اجيابية 
م��ن قبل ابناء املنطقة واملحافظة بش��كل عام ألنه مرشوع 
خدم��ي خيدم رشحية واس��عة من الفق��راء، ونأمل انجازه 
يف ارسع وق��ت بالرغم من الصعوب��ات املالية والظروف 
احلالية، وبشكل عام فان هذه املشاريع ختدم رشحية كبرية 
من الناس حيث ختفف الثقل وعوز الناس وختدم رشحية 

كبرية من اهايل كربالء.

ال���دار الواح���د يكون بن���اؤه بطابق واح���د فقط ويحتوي 
عل���ى غرفت���ي ن���وم ومطبخ وصال���ة، وان ال���دار مبني 

بمادة البلوك المنتج في شركة خباطة السبطين..
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ًالعتبة الحسينية 
 ثقافيا

ً
تشترك بأكثر من )450(عنوانا

 في معرض بغداد الدولي

مجلة )األحرار( كانت هناك..

ل جناح العتبة الحسينية المقدسة المشارك بمعرض بغداد الدولي للكتاب 
ّ

سج

زة لزائري المعرض الذين اجتذبتهم 
ّ
، وزيارات متمي

ً
 الفتا

ً
بنس���خته ال� )22(، حضورا

 ،
ً
 ومعرفيا

ً
( ثقافيا

ً
العدي���د من العناوي���ن المطروحة التي قاربت ال� )450 عنوان���ا

 تابعة للعتبة المقدسة.
ً
 ومركزا

ً
ل نتاج خمسة عشر قسما

ّ
والتي تمث
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صناعة الكتاب العراقي
جمّلة )األحرار( ح��رضت فعاليات معرض الكتاب الذي أقيم 
للفرتة من )10 � 20 حزيران اجلاري(، وحتت ش��عار )الكتاب 
وطن(، وافتتحه وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور حسن 

ناظم.
وق��ال ناظم، يف كلمته خالل حف��ل االفتتاح: إن »معرض هذا 
الع��ام يؤّك��د ع��ىل إرصار العراقيني ع��ىل االحتف��اء بمثل هذه 
الفعالي��ات والتظاهرات الثقافية املهمة رغم الظروف الصحية 
الراهنة، كام أن من دالالت هذا املعرض أن هناك رصاعًا ثقافيًا 
بني الكتب الورقية وحمّبتها وبني الكتب اإللكرتونية، وانتصار 

الكتاب الورقي يف النهاية«.
وأض��اف، »خالل الق��رن العرشين أس��هم العراقي��ون بإنتاج 
الثقاف��ة، هذا اإلس��هام الكبري للثقاف��ة مل ي��أِت إال انطالقًا من 
االهتامم بالثقافة منذ تأس��يس الدولة العراقية، كام أن العراقيني 
اش��تهروا بني العرب بأهنم القراء األوائ��ل، والعراق ليس بلدًا 
قارئ��ًا فق��ط وإنام يكتب ويطب��ع أيضًا، فنحن بل��د ينتج الثقافة 

ويقرأ«.

كام وأش��اد وزير الثقافية بإس��هامات العتبات املقدس��ة يف رفد 
القارئ العراقي بالنتاجات املعرفية املتنّوعة.

وخ��الل زيارته جلناح العتبة احلس��ينية املقدس��ة، أش��ار إىل أن 
»للعتبات املقدس��ة إس��هامًا أساس��يًا ومهاًم يف صناعة الكتاب 
العراق��ي تأليف��ًا وحتقيقًا، وأنا متاب��ع ملا تنتجه العتبة احلس��ينية 
املقدس��ة يف الكث��ري من األطروح��ات والتآلي��ف التي طبعت، 
والتي تس��اهم يف صناعة الكتاب العراقي، ليس فقط يف جودة 
املضام��ني واملحتويات وإنام أيضًا يف ش��كل الكتاب وصناعته 

وجتليده هبذا الضبط املمّيز«.
مشاركات في مختلف المحافل

م��ن جهته قال معاون رئيس قس��م اإلعالم يف العتبة احلس��ينية 
املقدسة، عيل شرّب: إن »من املهم جدًا أن يكون للعتبة احلسينية 
حض��ور يف مثل هذه الفعالي��ات واملحافل الثقافي��ة«، مبينًا أن 
»عىل كل مؤسس��ة إبراز وإظهار نتاجها م��ن خالل إصداراهتا 

الثقافية واإلعالمية، وتعريف املتلقي هبا«.
وأضاف بأن »للعتبة احلس��ينية مش��اركة واس��عة يف العديد من 
املعارض، حيث تشرتك بإصدارهتا الثقافية والفكرية واألدبية، 
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وهو أمر مهم إلبراز النشاطات والثقافات املهّمة«، الفتًا إىل أن 
»من اإلصدارات املعروض��ة يف معرض بغداد الدويل، قصص 
واقعية توّثق بطوالت احلش��د الشعبي وس��رية الشهداء األبرار 

الذين لبوا فتوى اجلهاد الكفائي«.
وتابع حديثه، »كقس��م إع��الم ندعم إقامة مث��ل هذه املعارض 
أو املش��اركة فيه��ا، وس��تكون لنا مش��اركة يف مع��رض البرصة 
للكتاب خالل األس��بوع القادم، كام س��تكون لنا مش��اركة مع 
ع��دة جامعات عراقية إلقامة معرض للكتاب، وس��يتم عرض 

نشاطات العتبة احلسينية واإلسهام يف نرش املعرفة والثقافة«.
في��ام ق��ال، ع��يل ماميثه، مدي��ر جناح العتبة احلس��ينية املقدس��ة 
املش��ارك باملعرض يف حديثه ل� )األحرار(: إن »العتبة املقدس��ة 
حت��رص عىل م��دار العام باالش��رتاك يف مث��ل ه��ذه الفعاليات 
الثقافي��ة املهّم��ة، وخاصة مع��ارض الكتاب التي تش��ّجع عىل 

القراءة وخلق جمتمع واٍع ومثّقف«.
وأض��اف ب��أن »املعرض يق��ام هذا الع��ام يف ظروف اس��تثنائية 
ووس��ط حتديات ك��ربى تتمث��ل بجائح��ة كورون��ا، وكان من 
املتوّق��ع أن إقامة مثل هذه الكرنفاالت الثقافية يف ظل الظروف 
الصحي��ة الراهنة، قلة عدد الزائرين، ولكن ما نش��اهده يف هذا 
معرض بغداد الدويل للكتاب وقبله معرض العراق الدويل، أنه 
ش��هد حضورًا كبريًا غري متوّقع من الق��راء واملثقفني والعوائل 

التي اصطحبت أطفاهلا لزيارة املعرض«.

وأوض��ح ماميثه بأّن »جناح العتبة احلس��ينية اش��رتَك هذا العام 
بع��ّدة إص��دارات ثقافية وفكري��ة ودينية من نتاج )15 قس��اًم( 
من أقس��امها ومراكزها اإلبداعية، التي هت��دف إىل نرش الوعي 
والثقاف��ة بني خمتلف طبق��ات املجتمع العراق��ي«، موضحًا أن 
»العتبة احلسينية اشرتكت بام يقارب )450 عنوانًا( دينيًا وفكريًا 
وثقافيًا«، الفتًا يف الوقت ذاته إىل أن »العتبة احلسينية هتتم بمثل 
هكذا مشاركات حافلة بالثقافة واألدب، وهي عىل تواصل مع 

مجيع املعارض الثقافية التي تقام داخل العراق وخارجه«.
وعن أهم العناوين التي يفّضل الزائرون اقتناءها من إصدارات 
العتبة احلس��ينية املقدس��ة، قال ماميثه: »كام هو واضح للجميع 
أن الزائرين ملعارض الكتاب، نرى بينهم رشحية الش��باب التي 
تبحث عن العناوين اجلديدة والالفتة لالنتباه، والعتبة احلسينية 
غط��ت جمموع��ة من العناوين مث��ل )ال تقرأين قراءة س��طحية، 
بُلغة الش��باب، لو سألوك، وعناوين كتب وإصدارات مؤسسة 
الدليل التابعة للعتبة املقدسة كالكتب التي تتناول موضوعات 
اإلحلاد، ملاذا الدين، ملاذا اإلس��الم، ملاذا التشّيع( وهي عناوين 
مهمة والفتة للنظر وتثري الفضويل املعريف للشباب«، مضيفًا أن 
»من العناوين األخرى التي ختّص العائلة العراقية، مثل أرستنا، 
فهناك مصادر معلوماتية ملراكز تابعة للعتبة احلسينية متخّصصة 

بإصدار هكذا نتاجات ختّص األرسة املسلمة«.
وأش��ار أيض��ًا إىل أن »الكث��ري م��ن طلب��ة احل��وزات العلمي��ة 
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واجلامع��ات يتلّهف��ون لزي��ارة جناح العتب��ة احلس��ينية القتناء 
نتاجاهت��ا الثقافية والديني��ة وغريها؛ كوهنا ُتع��دُّ مصدرًا يمكن 

االعتامد عليه«.
ومل تقترْص إصدارات العتبة احلس��ينية املقدسة عىل رشحية دون 
أخرى، بل وكانت هلا مسامهة يف طرح نتاجاهتا اخلاصة برشحية 
األطف��ال والفتي��ة الصغ��ار، حيث كان لقس��م رعاي��ة وتنمية 

الطفولة جناحه اخلاص يف معرض بغداد الدويل.
صدى جميل بين الزائرين

ك��ام رصدت جملة )األحرار( آراء ع��دد من زائري جناح العتبة 
املقدس��ة، والذين أش��اروا إىل أمهية إس��هام األقس��ام واملراكز 

الفكرية للعتبة احلسينية بنتاجات معرفية متنّوعة.
وق��ال الباح��ث اإلس��المي الش��يخ ع��يل الف��رايت: إن »اإلمام 
احلسني )عليه السالم( كتاب مل يقرأ إىل اآلن، وهو ثورة فكرية 

عاملية كام كان ثورة ضد الظاملني والفاسدين«.
وأضاف، بأن »مش��اركة العتبة احلس��ينية املقدس��ة بجناحها يف 
مع��رض بغداد ال��دويل يشء مهم، خصوصًا وأهنا تس��تمد من 
ن��ور اهلداية احلس��ينية ألقها وثقافتها ال��ذي تتضّمنه إصداراهتا 

املعرفية«.
ولف��ت الفرايت إىل أنه »يتابع دائاًم ما يصدر من العتبة احلس��ينية 
املقدس��ة، بينها املج��اّلت التخصصية الفصلي��ة العلمية، التي 
تناق��ش الكث��ري من املس��ائل املهمة يف حي��اة الف��رد واملجتمع، 
وه��ي بذلك تس��اهم يف احلركة اإلصالحية النابع��ة من الثورة 
احلس��ينية«، مش��ريًا إىل أّن »اإلصالح يبدأ من املعرفة والفكر، 

وهذا ما أراده اإلمام احلسني )عليه السالم( بثورته العظيمة«.
أما الش��اب حممد عيل )طال��ب بمرحلة الس��ادس اإلعدادي( 
ق��ال: إن »أكث��ر ما جيذب��ه يف العناوين املطروح��ة بجناح العتبة 
املقدس��ة، ُكتب الس��ري عن حياة األئمة اهلداة )عليهم السالم( 
والرج��ال والقادة املس��لمني الذين كان هل��م دور يف بناء األّمة 

اإلسالمية«.
وأضاف بأّن »العناوين األخرى اجلاذبة، هي وجود دراس��ات 
واس��عة عن حي��اة اإلمام ع��يل )عليه الس��الم( وتراثه الفكري 
العظي��م املتمّث��ل بكت��اب هنج البالغ��ة، فضاًل ع��ن عناوين ال 
تق��رأين قراءة س��طحية، لو س��ألوك، هل أنت مثّق��ف للكاتب 

سامي جواد كاظم وعناوين كثرية تلفت االنتباه«.
ولف��ت إىل أن »العتب��ة املقدس��ة نجحت يف إس��هاماهتا املعرفية 
وصناع��ة الوع��ي والثقافي��ة ب��ني أف��راد املجتم��ع وخصوصًا 

األجيال الشابة التّواقة للثقافة اهلادفة«.
في��ام تش��ري الطالبة )ري��ام بديع( إىل أهن��ا »تبحث دائ��اًم عن كل 
م��ا يؤّلف عن حياة أه��ل البيت )عليهم الس��الم( وهي جتدها 
حارضة يف جناح العتبة احلس��ينية املقدس��ة ال��ذي يواظب عىل 

املشاركة يف مثل هذه املحافل الثقافية الدولية«.
وتتاب��ع حديثه��ا بأّن »العتبة املقدس��ة س��امهت وحرصت عىل 
ختليد ِس��ري الش��هداء األبط��ال امللّبني لفتوى اجله��اد الكفائي، 
وطرحها يف ُكتب أدبية وقصصية بينها كتاب )ش��موع حوزوية 

ال تنطفئ( للقاص واألديب حيدر عاشور«.
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ب�����خ�����ط�����ي�����ن إن������ت������اج������ي������ي������ن.. 

 إلنتاج األعالف
ً
العتبة الحسينية تنجز معمال

انجزت الكوادر الفنية والهندسية في مشروع معمل اعاف 

كرباء التابع للعتبة الحسينية المقدسة كافة اعمالها االنشائية 

والميكانيكية للمشروع بعد ان اجري له تشغيل تجريبي في 

شهر رمضان من العام الجاري وبنسبة انجاز %100 وهو االن 

طور التجهيز للمواد األولية ليدخل الخدمة مع باقي المشاريع 

التي دأبت العتبة المقدسة على انجازها وليضاف الى المشاريع 

االستثمارية التي تخدم المجتمع العراقي و تشجع الصناعة 

الوطنية للحد من االستيراد الخارجي وتشغيل االيادي المحلية، 

عاوة على سعيها في تطوير الجانب االقتصادي والصناعي 

في الباد، اكد ذلك المهندس عبد الرسول محمد سلمان 

مدير المشروع. 
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وقال س��لامن: ان امل��رشوع بدئ��ت املب��ارشة الفعلية فيه 
ويق��ام ع��ىل ارض مس��احتها  بتاري��خ 2018/7/1م 
الكلي��ة )30.000( م2 ومس��احة بنائي��ة )15.000(
م2 ويقع يف القسم األول من مدينة االمام احلسني )عليه 
الزراعية عىل طريق كربالء املقدس��ة – النجف االرشف 
وس��ينتج ثالثة ان��واع من االع��الف )علف االس��امك، 
عل��ف الدواجن، علف املج��رتات »األغنام، االبقار«(، 
وبخطني انتاجيني تص��ل انتاجية اخلط الواحد اىل )20( 

طنا يف الساعة.

وتاب��ع: »ان املعم��ل يتألف م��ن قاعة كبرية خل��زن املواد 
االولي��ة بحدود 2100 م2، واخ��رى خصصت لتكون 
مكانا ملكائن االنتاج )معمل االنتاج( ومساحتها 1200 
م2 والقاع��ة االخ��رية خصص��ت لتكون مكان��ا ملخزن 
االنت��اج بمس��احة وصل��ت اىل)1.000( م2، ان ه��ذا 
املعمل ُجه��َز من رشكة )كال االملاني��ة( وتم تكميله من 
رشكات تركي��ة اضاف��ة اىل املعامل العراقية، ونس��تطيع 
القول ان م��رشوع معمل اعالف كربالء س��يصبح احد 
اك��رب معام��ل االعالف يف الع��راق من ناحي��ة االنتاجية 
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والنوعي��ة، ويعتمد عىل امل��واد االولية املتمثل��ة يف الذرة 
الصفراء واحلنطة والطحني اضافة اىل فول الصويا«.

واش��ار س��لامن: »ان املعم��ل ال��ذي نفذ عىل ي��د اخلرباء 
االت��راك وب��إرشاف جلنة من قب��ل االمانة العام��ة للعتبة 
احلس��ينية املقدس��ة برئاس��ة احلاج حس��ن رش��يد جواد 
العباجيي واحلاج زكي املنكويش والس��يد عادل املوسوي 
حيت��وي ايضًا اضاف��ة اىل القاعات الرئيس��ية الثالث عىل 
غرف��ة لالس��تعالمات ثم يليه��ا القبان اجل��رسي واربعة 
س��ايلوات س��عة الواح��د منه��ا 2500 ط��ن وكذل��ك 
احتواءه ع��ىل ثالث مولدات اثنتان منه��ام كبريتان طاقة 

الواح��دة منه��ا )1 ميكا ورب��ع امليكا( وواح��دة صغرية 
سعتها )125( كيلو فولت فضاًل عن خدمات الكهرباء 

وبورد الكهرباء«.
واوض��ح: »ان امل��رشوع حيتوي ايضًا ع��ىل غرفة خدمية 
مس��احتها )500(م2 إلنتاج البخار وكمربيس��ور اهلواء 
وخزانات الزي��وت والوقود وبقية االم��ور وبناية كبرية 
خدمي��ة حت��وي املص��ىل واملطع��م وغرف��ة االجتامع��ات 
اخ��رى للضي��وف واملبن��ى االداري  واملخت��رب وغرف��ا 
مس��احته )200(م2 ويتم اكامل��ه يف القريب العاجل ان 
ش��اء اهلل، وفض��اًل عن كل م��ا ذكر ان امل��رشوع احتوى 
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ايضًا عىل مس��احات خرض تم زراعة افضل انواع النخيل 
فيها وتم زرعها يف االيام املباركة للوالدات امليمونة ألهل 

البيت )عليهم السالم( يف شهر شعبان املعظم«.
منوه��ًا: »ان ارتفاع املعمل بح��دود )30( مرتا، وب�)10( 
طواب��ق واملكائ��ن متوزعة ع��ىل الطوابق وهن��اك مصعد 
يصل للطاب��ق العارش وبأبعاد )50× 20( مرتا، بالنس��بة 
لل��ربج مقّس��م اىل )10( طوابق ومقس��م اىل اجزاء معينة 

وفيه اع��امل ميكانيكية، وهذا الربج يس��تقر عىل دعامات 
ارضي��ة قطرها )1( مرت وعمقه��ا )9( امتار حتت االرض 

كي تتحمل االهتزاز والوزن«.
يذكر: ان معمل اعالف كربالء يتميز عن بقية املعامل بأن 
االبنية املوجودة فيه هي ابنية ضخمة وكبرية وحيتوي عىل 
خمازن عمالقة وفيه انظمة متطورة من الكهربائية واملخترب 

وذات انتاج جيد جدًا حسب التشغيل االويل له. 
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القرآني����ة  المحط����ات  جامع����ة  برنام����ج 
تشارك فيه )1600( مشاركة 

بمشاركة ضمت أكثر من )١٦٠٠( مشاركة في برنامج جامعة المحطات القرآنية افتتحت وحدة 

التعليم القرآني في شعبة التبليغ الديني النسوي بقسم التوجيهات الدينية التابع للعتبة 

الحسينية المقدسة منصات تعليمية إلكترونية لنشر وتعليم العلوم الخاصة في مجال القرآن 

الكريم وتساعد على قراءته بشكل سليم..
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وق��د رّصحت مس��ؤولة وح��دة التعليم الق��رآين انتصار 
فاضل قائلًة:

جامعة املحط��ات القرآنية اإللكرتونية قائمة عىل التعليم 
التفاع��يل لعلوم القرآن من خالل فت��ح املحادثة املبارشة 
مع املش��اركات فيها، وأن املحطات القرآنية منصة ذات 
برامج ش��املة ومتكاملة حلفظ الق��رآن الكريم وبراجمها 
متنوعة لتناس��ب مجيع املراحل العمري��ة ، لتمّهد الطريق 

ملن أراد حفظ القرآن الكريم بتدبر واتقان.
وأوضحت أن املنصة تضم عدة حمطات ومنها املحطات 
الصباحية والتي تش��مل: حمطة التفكيك، حمطة الصفات 
واملخارج ، حمطة الصوت والنغم القرآين، حمطة التفس��ري 

باإلضافة اىل حمطة مقاصد السور القرآنية..
كام بينت حمطات الفرتة املسائية وهي: حمطة فقهية، حمطة 
اخلت��امت القرآنية، حمطة املنرب احلس��يني الق��رآين، وحمطة 

للتدبر القرآين ..

وتابع��ت : تقوم ه��ذه املحطات بتحفيظ النس��اء القرآن 
الكريم كام مُتّكن املش��رتكات من الق��راءة باألحكام من 

خالل تدريبهن عىل التالوة بشكل صحيح ..
كام وُتعني املشاركات عىل تدّبر كتاب اهلل )عز وجل( من 

خالل التقسيم املوضوعي لآليات..
ك��ام أكدت انتصار فاضل ان هذه املحطات تقوم بإعداد 
املعلامت املتقنات من خالل دورات تدريبية منهجية لنرش 

املسلحات بالعلم الصحيح لكتاب اهلل يف املجتمع..
كام وتسعى وحدة التعليم القرآين اىل فتح حمطات جديدة 
يف الوق��ف واالبتداء والق��راءات القرآنية للمس��تويات 

املتقدمة .
وكان��ت أصداء الربنام��ج اجيابية حيث الق��ى الثناء من 
قبل املش��اركات فيه وس��جلن اعجاهبن بم��دى الفائدة 

منه، وأرش بعضهن للربنامج باملتكامل.
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“إننا للموِت عش
الشاعر والرادود الشيخ محمد باقر اإليرواني

كتــَب ال�صــعَر وقــراأه مــن على منابــِر �صــّيد ال�صــهداء الإمام 
احل�صــن )عليــه ال�صــالم(، يف وقــٍت كان ُيوؤ�ّصــ�ُس فيــه لهذه 
الظاهرة احل�صــينية، عرب اإحياء جمال�س العزاء يف �صــهري 
حمّرم احلرام و�صــفر الأحزان، وكان �صــوُتُه ميالأُ الأ�صــماَع 
اأنينــًا وال�صــدوَر �صــجنًا حزينًا، فُعــدَّ من الرعيــل الأّول من 
ال�صــعراء والرواديــد احل�صــينين الذيــَن اأجنبتهــم مدينتا 
النجــف الأ�صــرف وكربالء املقّد�صــة، اإْذ احت�صنتــا مدار�َس 

لل�صعِر والرّدات احل�صينية.
�صحــَب الكثري مــن الرواديــد وال�صعراء احل�صينيــن الكبار، 
بينهم ال�صاعــر والرادود عبا�س الرتجمــان، والرادود عبد 
اب، والرادود  الر�صول ال�صّماك، وال�صاعر ال�صيخ هادي الق�صّ
ال�صهيــد عبا�ــس عجينــة واآخريَن مــن الأ�صمــاء احل�صينية 
البــارزة يف النجــف الأ�صــرف، اأمــا يف كربــالَء فقــد �صحــَب 
ال�صاعر احل�صيني ال�صيخ كاظم املنظور الكربالئي والرادود 
املال حمــزة الزغري واآخرين )رحمــة اهلل تعاىل عليهم(.. 
حديُثنــا عن ال�صاعر والرادود احل�صيني ال�صيخ حممد باقر 

الإيرواين النجفي )رحمه اهلل(.

جذوة الوالدة وشاعر الريادة

حتت زّخات مطر ساحر، تناغمت معها أصوات مآذن الروضة 
احلسيني  واخلطيب  وال��رادود  الشاعر  ولِ��َد  املطّهرة،  العلوية 
الشيخ حممد باقر اإليرواين، وسَط أرسة حمّبة آلل البيت )عليهم 
واجلهاد،  واألدب  بالعلم  اشتهرت  أرسة  وه��ي  ال��س��الم(، 
وأنجبت خرية األبناء من الشعراء وعلامء الدين األعالم، والتي 
املتتلمذ  اإليرواين،  بالفاضل  املعروف  األعىل  جدها  إىل  تنتهي 
والشيخ  اجلواهر  صاحب  حسن  حممد  الشيخ  العلمني  يد  عىل 
العائلة  هذه  من  أن  كام  رسمه��ا(،  س  )ُق��دّ األنصاري  مرتىض 
النجفية، أستاذ احلوزة العلمية الفقيه الشيخ حممد باقر بن حممد 
)الشاعر  الشخصيتني  بني  البعض  خيلط  وقد  اإلي��رواين،  تقي 
قصيدة  بينها  لعّل  لآلخر،  أحدهم  سرية  وينسبون  والفقيه(، 

)ليلة عاشوراء.. ما أعظمها من ليلة( والتي كتبها فقيدنا الشاعر 
ووجدناها  اإليرواين،  صادق  بن  باقر  حممد  املرحوم  والرادود 
منسوبة للفقيه الشيخ حممد باقر بن حممد تقي اإليرواين.. حيث 

يقول فيها شاعرنا وشخصيتنا هلذا العدد:

�صرخًة وا�ــصــرخ  الــطــف  بــــوادي  قـــْف 

يــــا �ـــصـــيـــوفـــًا نـــزلـــــــــــوا فـــــــي نــيــنــــــــوى

والقـنـــا ا�ــصــتــقــبــلــوهـــــم  ــيــوف  ــصُ ــ� بــال

ــم ـــ ـــ ــهـــ ـــ ل ـــــَن  ديــــــ ول  ــــون  ـــــ ـــــ ـــــ ُامــــوّي

ــْن ـــ ـــ ـــ ــي ــًا ورن متـــــالأُ الـــدنـــيـــا �ــصــجــيــجـــ

ـــــن ـــ ــم جــيــــــــو�ــُس الــظـــــاملــيـــ ــه ــُت ــق ــل ــّت ف

م�صتقبلـيـــن ل  ـــدَر  ـــغ ال ــَن  ــدي ــص ــا� ق

ــن ـــ ـــ ـــ ــادري ــغـــ ــم وال ــه ــمــُة الــــغــــدِر ل ــي ــص �
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هو الشاعر والرادود واخلطيب الشيخ حممد 
بن  احلسني  عبد  بن  صادق  الشيخ  بن  باقر 
ماّل عيل بن حممد باقر بن مري فتاح األيرواين 
 1935( ه�(   1353( عام  املولود  النجفي، 
القرآن  وحفظ  والكتابة  القراءة  تعّلم  م(، 
الكريم يف كتاتيب ومدارس النجف الدينية، 
دور  فيها  ولَِد  التي  األرسية  لألجواء  وكان 
شخصيته  وصقل  تثقيفه  يف  وعظيم  كبري 
ال  وهو  اسمه  ذاَع  حتى  األدبية،  ومواهبه 
الشعر  بكتابة  وذل��َك  الشباب،  بعمر  يزال 
شعر  كتابة  ثّم  ومن  املختلفة،  أغراضه  يف 
الشهرة  هذه  أعطته  التي  احلسينية،  املراثي 
تبّوَء  حيَث  وخارجه،  العراق  يف  الواسعة 
يف  وكذلك  الشعر  كتابة  يف  سامقة  مكانة 
ارتقاء املنرب احلسيني، إْذ أصبح من الرواديد 

احلسينيني الكبار يف عرصه.

ــــــــم ـــون كــــم عـــاثـــــــــــوا وكـــ ـــدي ـــزي ـــي وال

ــه ـــ ـــ اآل يف  ــى  ـــ ــطــفـــ املــ�ــص ُيـــــراعـــــوا  مل 

ـــدوا ــــ ــــ َع ــــد  ق عـــــــلـــــــــــٍيّ  اآِل  ـــى  ــــ وعـــل

ـــــوى ـــٌن مــــا جـــنـــى ذنــبـــــــــــًا �ــصـــ وحـــ�ـــص

ــِه ـــ ـــ ــل ـــ ــص ــ� ن ـــــن  م اأولدُه  ــــذا  ـــــ ـــــ وك

ـــّفـــــــت بــــكــــرٍب وبـــال ــــ كــــــــربــــــــال ُحــــ

لــيــلـــٍة ِمـــــــــــْن  ـــا  م الـــعـــا�ـــصـــِر  ــُة  ــل ــي ل

ـــى ـــص ـــوان الأ� ـــاأل ــــ ــــ ـــالأى ب ــــ ــٌة مــــ ـــ ــل ـــ ــي ـــ ل

امل�صلميــن بــا�ــصــم  الإ�ـــصـــالم  حـــاربـــوا 

ــن ــب ــي ـــراٍم اأط ــــ ــــ ـــِق كــــ ــــ ـــفـــوِة اخلـــل �ـــص

معتـديــن مـــن  لــهــم  تــعــ�ــصــًا  واعــــتــــَدوا 

ــن ـــ ـــ ــي ـــ ــن ــوؤم ـــِر امل ــــ ــــ اأنــــــه �ـــصـــبـــُل اأمـــيــــ

ـــُر نـــ�ـــصـــٍل بــــل خــــيــــاُر اخلـــرّييـــن خـــيــــ

ــــِل حــْن ــبــط بــهــا يف ك ــ�ــص ـــ نـــــذكـــــُر ال

ــ�ــصــنــْن ــى مـــــرِّ الـــ ـــ ــل ــا مـــــــــّرت عـــ ــه ــُل ــث م

ذكـــُرهـــا لــلــحــ�ــصــر ُيــ�ــصــجــي الــذاكــريــْن
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العراقية  واللهجة  )الفصحى(  العربية  باللغة  الشعَر  كتَب 
عديدة،  عراقية  مدن  يف  احلسيني  املنرب  ارتقى  كام  )الدارجة(، 
وخطبة  السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة  خطبة  بقراءة  واشتهر 
الزيارات  ق��راءة  عن  فضاًل  السالم(،  )عليها  زينب  السيدة 
األدعية  وبعض  اجلامعة  والزيارة  اهلل  أمني  زيارة  مثل  املباركة 
ودعاء  الندبة  كدعاء  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  عن  املأثورة 
كميل ودعاء االفتتاح، وظّلت هذه القراءات حّتى اآلن أيقونة 

حسينية مجيلة وإرثًا مهاًم يف حياة هذا احلسيني الواله.
ومن الالفِت فيام حصلنا عليه من صور ومقاطع فيديو قديمة 
مواكب  يف  واحلضور  االرتباط  كثري  كان  أنه  املنربية،  لقراءاته 
مدينة الساموة، مثل )موكب الرشقي الكبري( و )موكب مجهور 
املايض، حيث  القرن  من  الستينيات  فرتة  ذلك  الساموة( وكان 
اشُتهَر بينهم شاعرًا ورادودًا شجّي الصوْت عايل اهلّمة، يسحر 
ألباب املستمعني ويمخُر عباَب الشجوِن املتالطمة يف النفوِس 
احلّرى عىل النبي وآله )عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم(.

إنسانية مجيلة، وقد متّيز بطيب  كام وُعرَف )رمحه اهلل( بصفاٍت 
النفس والبساطة والتواضع اجلم.

رحات ألقصى الغياب

وبحسب ما وقفنا عليه من معلومات عن سريته وحياته، فقد 
هاجر شاعرنا احلسيني اإليرواين )رضوان اهلل تعاىل عليه( إىل 
إيران بداية السبعينيات من القرن املايض، ومكَث لفرتة طويلة 
من  الذي مورَس ضّده  التضييق  بسبب  املقدسة،  قم  مدينة  يف 
بزوالِه  خريًا  استبرَش  أن  إىل  املباد،  البعثي  النظام  أزالم  قبل 
عام  األرشف  النجف  ومدينته  بلده  إىل  فعاد  أصنامِه،  وحتطيم 

2003 وتويف بعدها )رضوان اهلل تعاىل عليه( بفرتة قصرية.
كتابة  عىل  اهلل(  )رمحه  األي��رواين  الشيخ  إسهامات  تتوقف  ومل 
الشعر وارتقاء املنرب احلسيني، بل وكان مؤّلفًا بارعًا، ُأشرَي إليه 
يف أكثر من كتاب وموسوعة، فقد ترَك تراثًا شعريًا وثقافيًا هامًا 
بينها )كتاب شعراء احلسني، بأربعة أجزاء � 1960( و )ديوان 
تنظيم )ديوان احلاج  � 1962( و  � شعر شعبي  اهلوى والغرام 
زاير الدوّيج � 1958(، و تنظيم )ديوان الشيخ ياسني الكويف � 
منتصف الستينيات(، كام كانت له مشاركات يف النوادي األدبية 

والثقافية والدينية التي تزدهر هبا مدينة النجف األرشف.
كام واهتم )رمحة اهلل عليه( اهتاممًا كبريًا بالتاريخ الشعري الذي 
أبياته  ومنها  شعرًا،  واملناسبات  التارخيية  األحداث  فيه  يوّثق 
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املكتوبة عىل ساعة مأذنة العتبة العلوية املطهرة يقول فيها:

املكتوبة عىل ساعة مأذنة العتبة العلوية املطهرة يقول فيها:

املنرب احلسيني ومن بعده رواديد  التي قرّأها عىل  ومن قصائده 
مسلم  حي   ** صار  مسلم  املثل  )ياهو  هي  كبار،  حسينيون 
يعودك،  هم  زماين  فاضل  يبو  بفضلة،  العامل  يشهد  وعنوانة، 
جاسم هلهلتله اخليل، يا غريب أهل البيت، اليوم هيا للجهاد، 
هياحلادي(  شسولفلك  اهلاشمي،  زفاف  ليلة  كعبة،  حرضتك 
وغريها املئات من القصائد احلسينية الشجّية، فضاًل عن قراءته 
لقصائد شعراء آخرين من النجف وكربالء، لعّل بينهم الشاعر 
الشيخ  الكربالئي  والشاعر  الكربالئي،  املنظور  كاظم  الشيخ 
عليك  شكول  يبني  )آ  اخلالدة  وقصيدته  الفتالوي  األمري  عبد 

آ يبني(.
السالم(  )عليها  زينب  العقيلة  ذكر  يف  اهلل(  )رمحه  قصائده  من 

وما مّر عليها من املآيس والويالت:

ومن قصائده املشهورة أيضًا يقول )رمحه اهلل(:

وقال أيضًا يف حق السيدة فاطمة املعصومة )عليها السالم( التي 
نعيش ذكرى والدهتا العطرة:

ــا  ــه ــاِت دّق ــُة يف  ــاع ــص ــ� ال هــــذِه 
املرت�صى  الفقاِر  ذو  اإل  لي�َس 

ــــــا بــيــنــنــا  ــــــــــّرق م لــــقــــد ف
اللقاِء  بــَعــوِد  وكــم قــد رجــونــا 
الرجاُء  وخــاَب  الزماُن  فخاَن 
معلنًا  هــاتــفــًا  "قل  فـــاأّرخـــت: 

�ـــصـــ�ـــصـــولـــفـــلـــك يـــهـــاحلـــادي
�صلطان  الب�صْر  اإعلى  واأبــويــة 
ــا الــعــيــد  ــن ــي ــل مــــن يـــجـــبـــْل ع

قــرُبهــا �ــصــاَر مــوئــاًل ومــــالذًا
ُتق�صى احلــوائــِج  ــاِب  ب كاأبيها 

اأعــالُمــنــا ــْت  ــرف رف قــد  حييها 
ــا ــن ــواُت ــص وتـــعـــالـــْت لــلــ�ــصــمــا اأ�
ــى نــهــج الــهــدى اأهــدافــنــا وعــل
ــــا ــــاُرن ــى بـــعـــدنـــا اآث ــق ــب ــت ــص و�
عــنــواُنــنــا ـــدا  ب ــا  ــي ــدن ال واإىل 

والثقلْن امل�صطفى  طه  با�صم 
اأ�صداوؤها يف اخلافقْن جلجلت 
ــا حــب الــــويل قــــّرُة عــْن ــن ول
ــي اأنــــواُرهــــا كــالــنــرييــْن ــزده ت
احل�صن! ع�صاُق  للموِت  اإنــنــا 

اجللّي بال�صوِت  العامل  ُت�صمُع 
ــّي ــل ع اإل  فـــتـــى  ل  وبــــحــــٍق 

ن�صطلي الأ�صى  بجمِر  فحزنًا 
واملــنــزِل ـــِل  والأه ال�صحِب  مــع 
ـــِل ـــاأم ن ومل  ــــــرُج  ن مل  كـــــــاأْن 
علي" حمــّمــد  يــا  الـــول  �صهيد 

ـــكـــوفـــْة ـــال يــــــوم اجلـــــنـــــْت ب
بـــــــاأيـــــــامـــــــه املــــــعــــــروفــــــْة
ـــْه حتــــــّب الــــــــــوادم اجـــفـــوف

ــْر ــر يــتــيــ�ــصّ ــص ـــا كــــل مــعــ� ـــه وب
تتع�ّصْر ــٍة  ــاج ح كـــلُّ  عــنــدهــا 
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سياسته  بني  مقارنات  عقد  يتم  البحث  هذا  خالل  من 
الذين  اخللفاء  التي كانت سائدة يف عهد  املالية، وتلك 
التي  البحوث  قلة  االم��ر  ه��ذا  يف  والسبب  سبقوه، 
عيل  االم��ام  خالفة  يف  االقتصادية  اجلوانب  تناولت 
اجلانب  عىل  ركز  تناوهلا  التي  وتلك  السالم(،  )عليه 
االسالمية  الدولة  شهدهتا  التي  واالحداث  العسكري 
تناولت مدة  التي  البحوث  يف عهده، حتى ان من يقرأ 
االسالمية،  للدولة  يشء  اي  حيقق  مل  انه  يعتقد  حكمه 
لذلك فقد ظلم مرتني، االوىل بسبب التمرد غرب املربر 

ملجموعات من املسلمني ضد اخلالفة يف عهده، والثانية 
جمال  يف  انجازاته  دراسة  عن  الباحثني  عزوف  بسبب 
االقتصاد وادارة الدولة، وقد نجد العذر للبعض منهم 
املسلمني  مصادر  يف  وردت  التي  الروايات  لقلة  نتيجة 
العسكري  االوىل عن هذه اجلوانب، ووضوح اجلانب 
الكثري من  املدة، وورود  تلك  رافقه من معارك يف  وما 
الروايات يف املصادر االولية ، وسهولة البحث يف هذا 
اجلانب، لكن مل يكن هذا حال كل الباحثني، فقد ابتعد 
الكثري منهم عن اخلوض يف مناقشة االقتصاد واالدارة 

لقد ح���اول الباح���ث االس���تاذ الدكتور 

حس���ين علي الش���رهاني ف���ي بحثه 

الص���ادر ع���ن مؤسس���ة عل���وم نه���ج 

الحس���ينية  العتب���ة  ف���ي  الباغ���ة 

المقدس���ة س���نة 2017، التركيز على 

الجان���ب المال���ي لاس���تطاعة عل���ى 

ق���راءة التاري���خ بص���ورة صحيح���ة، م���ا 

دع���اه  ال���ى ان يفض���ل التركي���ز في 

بحثه عل���ى السياس���ة المالية للدولة 

االس���امية ف���ي عهد االم���ام علي 

)عليه السام(.

اعداد: ضياء االسدي

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

28

ب 
ـــت

كـ
ال

قة
دي

ح

في خالفة االمام علي 

 التغيير في السياسة المالية 



يف عهد االمام عيل )عليه السالم(، ألن دراسة 
الذي  التغيري  يف  البحث  تعني  املواضيع  هذه 
سائدة  كانت  التي  السياسات  عىل  اج��راه 
سبقته،  التي  املرحلة  سلبيات  واظهار  قبله، 
الذين  انتقاد اخللفاء  الذي قد يؤدي اىل  األمر 
اعتمدوا بعض السياسات اخلاطئة، عن قصد 
او عن قصور يف الفهم وهذا خط امحر ال يمكن 
ألن  الباحثني،  من  الغالبة  النسبة  عند  جتاوزه 
هؤالء اخللفاء  مقدسون منزهون عند الشارع 
من  الغالبة  النسبة  عزفت  لذلك  االسالمي، 
هؤالء عن اخلوض يف هذه التفاصيل، وحتى 
من تطرق منهم اىل هذا املوضوع درسه دراسة 
بعيدة عن  بتحليالت  او شّوه احلقائق  موجزة 
املنطق، ونتيجة ملا تقدم ركز الباحث عىل هذا 
تكوين  اجل  من  التارخيية،  ألمهيته  املوضع 
يف  املهمة  احلقبة  تلك  عن  واضحة  ص��ورة 
تأثرياهتا  تزل  ملا  والتي  االسالمي،  التاريخ 
باقية اىل يومنا هذا، عىل الرغم من صعوبة هذا 
وقرص  ال��واردة  الروايات  لقلة  نتيجة  البحث 
املدة الزمنية حلكم االمام عيل )عليه السالم(، 
املعارك  عن  حتدثت  التي  ال��رواي��ات  وكثرة 

الداخلية التي خاضها يف تلك احلقبة.
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ً
صدر حديثا

شموع حوزوية ال تنطفئ.. 
صوت الشهداء

لقسم  التابعة  النرش  شعبة  يف  والتوثيق  التدوين  وحدة  عن  صدر 
العراقي  للكاتب  قصيصة  جمموعة  املقدسة  احلسينية  العتبة  إعالم 
النصوص  هلا من بني عناوين  اختار  التي  العبيدي(  )حيد عاشور 
وثقت  تنطفئ«،  ال  حوزوية  »شموع  للمجموعة  املكونة  ال�)29( 
أبطال  قدمها  التي  البطولية  املالحم  القصيص  بأسلوهبا  املجموعة 
وعموم  األرشف  النجف  يف  العلمية  باحلوزة  الدينية  العلوم  طلبة 
ألبطال  اجلهادية  العوامل  يف  بغوصها  القصص  وتتميز  العراق.. 
موالني للعقيدة واملذهب، مسكونني بحب الوالية وإطاعة املرجعية 
مفارقات  خيلق  ما  واإليثار،  والتضحية  بالوفاء  العليا،  الدينية 

اجتامعية ونفسية تعرب عن املجتمع الذي ينبعون منه.
تفتح نوافذ هذه املجموعة القصصية مقالة لألديب العراقي )طالب 
عباس الظاهر( مسؤول وحدة التدوين التوثيق، حتت عنوان »حرب 
الكلمة ودم الشهادة« يبني فيها فلسفة الكتابة القصصية وينوه عن 
التبليغ اإلهلي لرساالت  دور القصص بكوهنا احدى أهم وسائل 
السامء، والقصة هي حماولة تفعيل احلركة الرسدية يف أدبنا احلسيني 
املعارص وتفجري الطاقات اإلبداعية عند األدباء والكتاب من اجل 

إدامة الزخم الروحي يف قضية كربالء اخلالدة.
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ل بالطباعة األفضل، هذا أمر متعارف عليه 
ّ
النتاج األدبي المنقح يجب أن يكل

ولكن في وقتنا الحالي أصبح أغلب األدباء يطبعون نتاجاتهم على نفقتهم 
الخاصة، ومن هذا المنطلق نسلط الضوء على الجهات التي ساعدت وطبعت 
حيث  العراقيين،  والكتاب  األدب��اء  اتحاد  يكون  أن  يجب  وأولها  كثيرين،  ألدب��اء 
يوجد له فرع في مدينة كرباء المقدسة، وقد قدم هذا االتحاد ألعضائه من 
األدباء، الكثير من األماسي واالحتفاءات حيث احتفى بعدد من مطبوعات 
كونها  الضوء،  عليها  التي سلط  النتاجات  من  لمجموعة  بعد طبعه  األدب��اء 

لكتاب معروفين او كتاب جدد ضاهوا األدباء المعروفين بجودة إبداعهم. 

من  كل  ي�صّر  اأمــر  لهو  �صبابية  طاقات  هكذا  احت�صان  اإن 
وقارئًا  مثقفًا  �صعبه  اأغلب  يكون  الذي  فالبلد  به،  ي�صمع 
مــن ذكــر جهود  املــراتــب دائــمــًا، ولبــد  اأعــلــى  �صيكون يف 
هذا  يف  ودورها  املطهرة  احل�صينية  للعتبة  العامة  الأمانة 
ول  كانت  حيث  لها،  التابعة  ــوارث  ال مطبعة  عرب  املجال 
تزال اول اجلهات الراعية للمبدعن، فطبعت العديد من 
نذكر  اأن  ولبد  والدينية،  والثقافية  الأدبية  املطبوعات 
تقيمها  التي  واملهرجانات  والحتفاءات  امل�صابقات  دور 
م�صابقة  مثل  بــالأدب  تخت�سُّ  والتي  احل�صينية  العتبة 
ح�صدنا  وم�صابقة  ملّبون  وم�صابقة  �صجادية،  تراتيل 
يجمعنا وغريها الكثري التي تكللت بالنتاج الواعي والفاهم 
العديد  تناول  �صفاف،  اأدبــي  باأ�صلوب  احل�صينية  للق�صية 
كلها  والنف�صية،  والإيثارية  الأخالقية  منها  املحاور  من 
اإىل  توجهنا  وهنا  العقلي،  والن�صوج  بالت�صحية  ترتبط 
جمموعة من ال�صخ�صيات ذات العالقة مبو�صوع طبع الكتب 
الأدباء،  خمطوطات  طبع  م�صروع  عن  و�صاألناهم  الأدبية 

وم�صاهمتهم يف ن�صبة من تكاليف الطبع.

ع����������ل����������ى األدب�������������������������اء
استطاع: حسين أبو نادر

.تأثير الدعم المعنوي والمادي
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املقد�صة  كربالء  يف  والكتاب  ــاء  الأدب احتــاد  رئي�س  فاأجابنا 
الأديب وال�صحفي �صالم البناي قائال:

- اإن �صل�صلة من�صورات الحتاد العام لالأدباء والكتاب يف العراق 
التي  املهمة  امل�صاريع  من  ُتعد  الأدبــاء  كتب  بطباعة  ة  اخلا�صّ
التي  اخلطة  وفق  على  جناحها  اأثبت  والتي  الحتــاد  تبناها 
و�صعها الحتاد" . واأ�صاف "ان الأعمال املقدمة واملوافق عليها 
و  عاملية  ومبوا�صفات  وجميلة  اأنيقة  طباعة  طباعتها  تتم 
كلفة  ون�صف  كاملًة،  الت�صميم  كلفة  املركزي  الحتاد  يتحمل 
طباعة الغالف امللون ون�صف كلفة املنت على اأن ل يتجاوز منت 
الأديب  يتحمل  ذلك  عن  زاد  وما  �صفحة،   )224( عن  الكتاب 
كلفته كاملة" . مو�صحا "اأن الأديب يت�صلم )250( ن�صخة من 
منجزه الأدبي، ويتم توزيع باقي الن�صخ لحتادات حمافظاتنا 
يختار  التي  الكتاب  معار�س  يف  امل�صاركة  عن  ف�صاًل  واملكتبات، 
يدعو  امل�صروع  ان   " البناي  وتابع   . فيها"  امل�صاركة  الحتــاد 
الذين  املبدعن  ــازات  اجن ا�صتيعاب  اىل  ي�صعى  كونه  للفخر 
الن�صر مع توا�صع دعم  يعانون من مزاجيات وغالء بع�س دور 
الدولة يف طباعة املنتج الثقايف ، فما اأحوجنا اليوم اإىل مطابع 
واىل دور للن�صر والتوزيع  واىل نا�صرين وحتى اأن وجدت بع�صها 
فهي قا�صرة اأي�صا عن الرتويج وت�صويق املطبوع العراقي الذي 
ي�صتحق الو�صول اىل اأي مكان يف العراق وخارجه من اجل ن�صر 
. فنحن لدينا كتاب مبدعون يف  والثقافة يف كل مكان  الوعي 
يقوم  من  اىل  نفتقر  لكننا  والنقد  والرواية  وال�صعر  الق�صة 
 . اخلا�صة-  والتوزيع  الن�صر  دور  غري  من   - التوزيع  مبهمة 
وي�صيف " رمبا الن بداأت دار ال�صوؤون الثقافية ت�صتعيد مكانتها 
ولكنها ل تتمكن لوحدها من دعم املنتج الإبداعي لذلك فان 

ب�صكل  خدمة  بتقدمي  اأ�صهم  قد  هذه  بخطوته  الأدباء  احتاد 
مماثلة  م�صاريع  جند  اليام  قابل  ع�صى  معقولة  وبكلفة  اأنيق 
بال  العراقي  الكتاب  ون�صر  وت�صويق  طبع  يف  ت�صهم  مدعومة 

تكلفة كبرية اأو معاناة تثقل كاهل الأديب ".
طبع  م�صروع  عن  جهتها  من  فقالت  كاظم  اإميــان  الكاتبة  اأمــا 

خمطوطات الأدباء:
لالأدباء  العام  الحتاد  قبل  من  الكتب  طبع  م�صروع  يدخل    -
والكتاب لالأع�صاء احلا�صلن على هوية النتماء �صمن املبادرات 
التي ت�صجع وت�صاند وتهتم باملبدعن ب�صكل عام ولعله من �صور 
التقدير الفعلية التي نود اأن ت�صتمر لي�صتمر الإبداع بالتدفق 
مبعية اللجان التي تقيم املطبوعات قبل �صدورها كي ل ُنح�صب 
دون  من  املتنبي  اأر�صفة  متالأ  التي  ال�صعيفة  الإ�صدارات  على 
تقييم للمحتوى.. بلحاظ وجود كتب مهمة جدا ل تطبع عن 
طريق الحتاد؛ وهذا بحكم ال�صتثناءات يف اأي راأي ُيطرح مع 

جل احرتامي للم�صمون املتميز.
والكتاب  الأدبــــاء  احتـــاد  مــع  الأوىل  لتجربتي  وبالن�صبة 
)جــذوة  الق�ص�صية  جمموعتي  بطبع  بــادر  الــذي  العراقين 
نوفمرب(.. اأقول نعم را�صية من ناحية ت�صميم الغالف، ونوعية 
الورق، والإخراج الفني، والدقة يف التن�صيد والت�صميم، وحتى 
اأما  الطبع.  اإجناز  فرتة  ويف  املتبادل  التعامل  وطبيعة  �صيغة 
من حيث التكلفة املادية اإىل جانب احل�صة املخ�ص�صة لالأديب 
من مطبوعه، اأجد اإنها تكلفة رمزية ول ُتقارن باأ�صعار املطابع 
اخلا�صة التي تتقا�صى مبلغًا �صخمًا مقابل عدد ب�صيط من ن�صخ 

الكتاب املطبوع.
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األديب والصحفي 
سام البناي

الكاتبة إيمان كاظم



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

32

جمموعته  له  ُطبعت  الذي  وتوت(  )كفاح  ال�صاعر  يقول  حن  يف 
ال�صعرية عنوانها )ل اأكتفي بهذا ال�صجر( �صمن هذا امل�صروع:

-  انه م�صروع اأراه جيدًا يف هذه الظروف بالن�صبة لالأديب العراقي، 
وهو م�صروع �صريع التنفيذ وان طباعة الكتاب اأراها جيدة ل�صيما 
ب�صكل  امل�صروع  هذا  ي�صبح  اأن  واأمنياتنا  والإخــراج،  الت�صميم  يف 
الطبع،  تكاليف  من   %50 ن�صبة  الأديــب  يدفع  ول  متاما،  جماين 
ت�صمح  جيدة  مالية  موارد  ميتلكون  ل  الأدباء  معظم  اأن  خ�صو�صا 
لهم بالدفع، علما اأن الأدباء والكتاب يف العامل يعي�صون من مبيعات 
كتبهم، وُتباع ممتلكاتهم الإبداعية والفكرية مبا يوفر لهم حياة 
الكتاب يف هذا  اأن يكون طبع  كرمية ورفاهية تامة، لذلك نطمح 
للبلد  القت�صادية  الــظــروف  حت�صن  حالة  يف  جمانيا،  امل�صروع 
نبارك  و  ال�صكر  نقد  اأن  من  لبد  �صيء  كل  رغم  ولكن  ــاد،  والحت
له  ونتمنى  اأع�صائه،  كتب  طباعة  يف  الثقايف  اجلهد  هذا  لالحتاد 
املزيد من الجنازات التي تخدم الأدباء وتي�ّصر اأمورهم وحتّرك 
من  ناأمله  ما  وهو  والأرقــى،  الأف�صل  نحو  العراقي  الثقايف  امل�صهد 
الأخوة املبدعن يف الهياأة الإدارية لالحتاد العام لالأدباء والكتاب 
العراقين، ل�صيما اأنهم من املبدعن امل�صهود لهم يف �صاحة الإبداع، 
التي  املبادرات  وتقدمي  الثقافية  الن�صاطات  اإدارة  يف  والتمر�س 
تخدم اأع�صاء الحتاد، ولي�س اأدل على ذلك من الزيارات املتكررة 
لالأع�صاء يف بيوتهم يف منا�صبات الفرح اأو العزاء اأو تقدمي الدعم 
املعنوي واملادي ملن ي�صقط بن براثن املر�س ل �صمح اهلل، كما اأننا 
ناأمل يف دور ر�صمي اأف�صل لدعم الإبداع العراقي، من خالل ت�صكيل 
ماليا  دعما  تتطلب  التي  احلالت  يف  الأدباء  لدعم  مايل  �صندوق 

طارئا، ول يقت�صر ذلك على طبع الكتب الأدبية. 

الكاتبة رقية تاج من جهتها تقول:
الإبداعات  احت�صان  يف  ت�صاهم  ومبادرة  وم�صروع  خطوة  كل    -
ومن  ونوؤازرها،  بها  ن�صيد  ومعنويًا،  ماديًا  الوطن  لأبناء  الثقافية 
املخطوطات  طبع  هي  الأدبــاء  احتاد  بها  قام  التي  املبادرات  اأهم 
الفكرية والأدبية مثل الروايات واملجاميع الق�ص�صية والن�صو�س 

ال�صعرية والنرثية التي كتبها اأع�صاء الإحتاد.
وت�صيف، نرى اأن هذه اخلطوات واملبادرات ت�صجع الكّتاب والكاتبات 
ال�صردية  ن�صو�صهم  غزارة  من  وت�صاعف  اإبداعاتهم  زيادة  على 
ا�صم  حتت  طبعها  يتم  عندما  ل�صيما  النقدية،  وحتى  وال�صعرية 
احتاد عريق، يتكفل باأكرث املتطلبات بدءًا من الت�صميم اإىل اأجور 
طباعة الكتاب والن�صر والت�صويق، ومن ثم اإقامة اأم�صيات وندوات 
ثقافية من قبل الإحتاد لالحتفاء بهذه الإ�صدارات والكتب، �صواء 
ات اللكرتونية،  الن�صاطات املقامة على اأر�س الواقع اأو على املن�صّ
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  املبا�صر  والبث  اللقاءات  ومنها 

للرتويج للكّتاب وموؤّلفاتهم.
يف هذا امل�صمار اأقرتح تطوير هذا امل�صروع من خالل تعاون الحتاد 
واأي�صًا  م�صرتكة،  اإ�صدارات  واإخراج  ودولية،  حملية  موؤ�ص�صات  مع 
م�صاعدة ال�صباب غري املنتمن لالحتاد على طبع وترويج موؤلفاتهم 
واإ�صداراتهم، وتبني اإبداعاتهم وهذا ي�صجع كذلك بقية الأفراد 
املنا�صبة  الــظــروف  وتهيئة  طاقاتهم  اإبـــراز  على  ون�صاء  ــاًل  رج
للكتابة، ومعرفة اأخطائهم وهفواتهم من خالل النقد الذي يقدم 
لتفريغ  وفر�س  اأماكن  هكذا  عن  يبحث  والكثري  كتاباتهم،  عن 

�صحنات ن�صاطهم الأدبي والفكري.

الكاتبة رقية تاجالشاعر كفاح وتوت
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مطمئنة  �صريحك  جتوب  لروؤيتك،  ن�صوى  وفية،  روحي  تزْل  مل  �صَيدي، 
يف  موجوع  بتو�صل  املــوت،  حتى  فيها  يرتقرق  نــورك  عن  تبحث  بظلك، 

اأحراق ذنوبي بلم�صة رحمتك، ا�صملني بغطائك، واأ�صعرين بنورك. 
�صَيدي، اجعل ن�صماتك تالم�س �صغاف قلبي ومتّر على جبهتي يف ال�صالة 
هلل عند راأ�صك ال�صريف.. هو ال�صرف العظيم الذي ما زلت اأت�صرع حتت 

قبتك من اأجلِه !.. كي يقبلني اهلل بقبولك.
كل  عني  يبتعد  الأ�صواء،  هذه  وكل  احلياة،  هذه  كل  يقظة  يف  �صَيدي،   
كيف  فيك  اأ�صعر  لأنني  مــولي؛  يا  اّلك،  مني،  �صيء  كل  يهرب  �صيء، 
تر�صدين ب�صيائك؟، اأح�س فيك كيف تكلمني بنورك؟.. من خالل اأنفا�س 
توفيقاتك التي تهبط الراحة على الروح كما يهبط الندى على الأزهار.

�صَيدي، ب�صمري طيب: اأق�صم حن امل�س بيدي -�صباكك جدثك املقد�س-  
ان اأعمل بقلب خال من الأنا، خمل�صا هلل وللدين ولك. فما يزال هناك 
وقت واأنت ال�صوء. وما زال لدي وقت لالإخال�س لك ب�صدِق، واإن تاأخرت، 
تعوُم  الغياهب  يف  موٍت  فرائحة  النور،  خيط  وام�صك  ب�صرعة  �صاأجرِي 

حويل بهدوٍء. 
، وقدين اإىل �صفاعتك يا دليل العافية.   �صَيدي، لّوْح يل ب�صوٍء لأطمئنَّ
الأعظم.  �صوئك  و�صط  نف�صِه  عن  يبحث  كان�صان  النور  اأركــب  اجعلني 
ففي روحي غابة من اخلوف والقلق اأريد اأن اأق�صي عليهما بالدعاء حتت 
قبتك، وقد �صمنت يّل الإجابة.. اأ�صعرين اأنك قبلتني، غ�صيتني بغ�صاء 

العافية. 
ا�صبط  واأنت تعّلمني كيف  �ّصمني خطوة تتربعم حتت ظاللك،  �صَيدي، 
ل�صاين يف ح�صرتك واق�صم �صمت اآلمي، واأرّتب هجرة رحيلي نظيفا اإىل 

جوارك.. فاأنا ما زالت روحي جتوب �صريحك مطمئنة بظلك. 

املعري  الــعــالء  ــا  اأب ال�صاعر  لقَي  غــالمــًا  اأن  ُحــِكــي 
)رحمه اهلل(. فقال: من اأنَت يا �صيخ قال: فالٌن.

قال: اأنت القائُل يف �صعِرَك
فاإين واإن كنُت الأخري زماُنُه
لآٍت مبا مل ت�صتطعُه الأوائُل

قال: نعم.
قال: يا عّماه اإن الأوائل قد رّتبوا ثمانية وع�صرين 

حرفًا للهجاء، فهل لك اأن تزيَد عليها حرفًا.
ل  الغالُم  هــذا  اإن  وقــال:  ذلــك  من  املعريُّ  فَده�س 

يعي�ُس ل�صّدة حذقه وتوّقد فوؤاِدِه.

قيَل للقمان احلكيم: ما اأقبَح وجهك.
قال: اأعليَّ تعيُب هذا النق�َس اأم على النّقا�س.

وقيَل ملجنون: ُعّد لنا املجانن.
قال: هذا يطوُل بي، ولكن اأعدُّ الُعقالء.

حــَدٍث  لغالٍم  قلُت  فقال:  الأ�صمعيُّ  حكى 
بف�صاحته  يحادُثني  كان  العرب  اأولد  من 
األف  مائة  لَك  يكوَن  اأن  َك  اأي�صرُّ ومالحته: 

درهم واأنت اأحمق؟
فقال: ل.

؟ فقلُت: ومِلَ
جنايًة  ُحْمقي  علّي  يجني  اأن  اأخــاُف  قال: 

تذهُب مبايل ويبقى عليَّ ُحْمقي.
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ف�صاحة غالم



ومنها أقسم أن يستمر بقتال غربان وجرذان وكالب العامل 
التي  القادمة من جحور اخلطيئة األوىل، واخليانة  املتوحشة 
والذعر  الدمار  وراءه��م  جي��رون  بالعهود.  النكث  تبعتها 
بأوهام  امللعونني  كتب  عليهم  مّنت  بام  الئذين  والفوىض 

اسرتجاع اخلالفة الدموية. 
كان »حممد عايص« قد رصخ جزعا مع أول صيحة للنداء 
منكرسا  حائرا  عندها  العامل  وقف  التي  الصيحة  الكفائي. 
بمعركة  مباغتة،  برسعة  يشء  كل  وتبّدل  باخلرس.  مصابا 
أن  بعد  فطردوا  اإلرهايب  )داعش(  كيان  عني  هلعت  دامية 
التي جتّرأت  العفنة  الرؤوس  القتايل  األكرب  لواء عيل  قطف 
عىل اغتصاب األرض والِعرض. وقد شهدت املعركة بسالة 

يف  يصول  وهو  البرصة،  قرنة  من  القادم  اخلمسيني  املغوار 
وبلد  والعلم  الصخر  وجرف  والدور  وتكريت  -سامراء 
كان  الفلوجة-  وعامرية  الدجيل  وسبع  ومكيشيفة  ويثرب 
زمالئه  مع  ودودا  رحوما  التكفرييني،  ضد  رشسا  مقاتال 
املجاهدين. وكان من األوائل الذين حرروا جرف الصخر 

ومسكوا األرض واطلقوا عليها جرف النرص.  
وأصدقائه:  وألبنائه  للمقاتلني  بقوله  اهلمم  يشحذ  كان 
يف  أمانة  واألوصياء  األنبياء  وموطن  األحرار  بلد  العراق 
أعناقنا ان ال يكون فيه ظامل أو مغتصب، وال مكان لفئران 
الليل الغريبة فيه.. من بيتي سمعت املرجعية الدينية العليا 
تبحث عن أبنائها اخلّلص األقوياء امليامني، فرتكت عائلتي 

ا
َ
ي

ْ
ؤ  الرُّ

َ
ت

ْ
ق

َّ
د

َ
 ص

ْ
د

َ
ق

إلى روِح الشهيِد السعيِد )محمد عاصي حسن الجبارة ( أبي حيدر

 بين أن يرحل معه 
ً
كاَن االختياُر صعبا

 بدمه ليكون مع الشهداء السعداء 
ً
مخضبا

بجنان الحياة الحقيقية، أو يبقى في 
عالم الدنيا يجمع من الذنوب ما ال يطيقه 
قلبه المؤمن بالله وبالعقيدة والمذهب. 

 وهو يصرخ -يا حي.. يا 
ّ
فتح عينيه علي

حسين- قلت لك قادم معك. تجمهر حوله 
المجاهدون ليسمعوا هذه اإلرهاصات التي 

صحا عليها )محمد عاصي( ليسرد لهم: 
أن في الرؤيا المباركة كان اإلمام الحسين 
)عليه السام( قد أجلسه في قارب وهو 

ره بين أن أكون معه أو يبقى في 
ّ
يخي

الحياة.. فمحياه البصراوية ابتسمت وهو 
يقول: قادم إليك يا سيدي وموالي.
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أقس����م أن يس����تمر بقتال غربان وجرذان وكاب العالم المتوحش����ة القادمة 
من جحور الخطيئة األولى.. فبشر بالشهادة

املتكونة من احد عرش شخصا، ألنني مؤمن ان املرجعية تعلم ما 
البالد، وما  التي اجتاحت  جيري عىل األرض، ومدى اخلطورة 
سعت إليه هو إيقاف املّد التكفريي اإلرهايب الذي جاء عىل شكل 
أشباح متوارية يف أحضان احلواضن املعادية للمذهب والعقيدة. 
انطبعت  التي  املباركة..  الرؤيا  تلك  تغادره  ال  الوقت  وبنفس 
يف قلبه وعقله وهو ينتقل مثل األسد من انتصار إىل آخر. ومع 
كل معركة يضع وصية االستشهاد، أنه مع انصار احلسني)عليه 
األهل  ويويص  اجلهاد،  يف  اوالدُه  خيلفه  ان  ويويص  السالم(، 
السيستاين، وحني  السيد عيل  واألصدقاء أن يسريوا عىل خطى 
يأيت شهيدًا ال يرمون العيارات النارية. واشكلهم ذمة ان يتربعوا 
خترتق  ان  جيب  رصاصة  فكل  املقدس،  الشعبي  للحشد  هبا 
الكالب املسعورة املوّجهة بعوي النواصب من األثرياء تساندهم 

فئران الصحراء وثعالب وذئاب السياسات بام تسمى بالعاملية.
– حترير  نحو  األكرب  عيل  لواء  توّجه  حني  وصاياه  أخر  فكانت 
غريبا  إحساسه  كان  امليدانية.  خارطتها  بكل  الدين-  صالح 
بان هذه املعركة ستحّقق له الرؤيا املباركة، فقد رأى يف ليلته ان 
القارب الذي أجلسه فيه اإلمام احلسني)عليه السامء( بدأ يبحر 

البرصة،  قرنة  يف  وأحبابه  وأصدقاءه  أهله،  فوّدع  السامء.  باجتاه 
سيخوضها  معركة  اعنف  يف  االستشهاد  يف  نفسه  ب��رّش  وق��د 
الدين- وحصل  الشعبي بكافة قطعاته لتحرير -صالح  احلشد 
من اجلميع عىل براءة ذمة، فكان كل من يلقاه يبكي وكأنه فعال 
الوداع  تّودعه  برمتها  خرجت  –القرنة-  فمنطقة  سيستشهد، 
األخري. هذا يطلب ان يدعو له عند اهلل ان جيمعه مع أصحاب 
اإلمام احلسني وذاك يتوسل به ان يذكره يف حلظات االستشهاد 

عسى اهلل ان يغفر له ذنوبه.
بنور اإليامن كان  املشّع  بالبشارة،  املمتلئ  الباسم  اما هو بوجهه 
وإطاعة  اجلهاد  بمواصلة  والعرض،  والدين  بالعراق  يويص 

املرجعية وما يقوله املرجع السيستاين ال نقاش فيه فهو من اهلل.
وصال  السالح،  ساعده  يف  ومحل  الفراق،  وجع  قلبه  يف  محل 
حامية  برصاوية  ورجولة  وبسالة  بشجاعة  األخ��رية،  معركته 
الوطيس، مجع يف آن واحد القلب احلديدي الذي جندل وحوش 
الشيوخ ويسقي األطفال  الغبار عن وجوه  الدواعش، ويمسح 
جرعات املياه، ويسرت النساء بام جتود به نفسه. شهامته البرصاوية 

ترافقه أينام حل. 
1436ه���  رمضان/   /28 األرب��ع��اء-  ي��وم  صباح  غبش  ويف 

اللواء  لقيادة  األوام��ر  ج��اءت   -2015  /  7  /  15 املوافق- 
املجاهدين،  وجوه  هتللْت  الدين،  صالح  يف  بيجي  قضاء  حترير 
مناطق  بعد حتريرهم  الصد،  انتظار طويل وثقيل يف سواتر  بعد 
الرايات  أصحاب  ورشاسة  وحشية  من  اليها  الدخول  يصعب 
السامء  السود. صوت اهلجوم جعل أصواهتم تنطلق نحو عنان 
حتى رّجت أركان املكان.. ب�)لبيك يا حسني(. كل هذه العزيمة 
يف جانب فاجلانب املهم هو استعداد )حممد عايص حسن اجلبارة 
مقام  يف  سيكون  كيف  قريبة  باللقاء  فرحته  كانت  حيدر،  أيب   )
اإلمام احلسني)عليه السالم(، قام واغتسل وتعّطر وسجد يشكر 
اهلل بصوت هادئ عميق يّئن ويبكي: يا اهلل اعّني واشحن روحي 
الرصاص،  بصوت  املمزوج  املجاهدين  صوت  ايقظ  بالصرب.. 
كله،  العمر  استغرقت  حلظة  حلم  من  أيقظها  املطمئنة،  روحه 
الوداع..  ُقبلة  يقّبلهم  كأنه  فردا  فردا..  قلبه  يف  حرضت  فعائلته 
الذي  الرصاص وهو حيتضن سالحه  بوابل من  وانصعق هناره 
تدرب عىل استخدامه بشكل حريف يف ميدان القتال، ومهته تزداد 
وحذر.  بدقة  القتايل  التشكيل  مع  يتقّدم  وهو  هلا  مثيل  ال  يقينا 
كانت  والبيوت،  الطرق  تفتيش  هي  إليه  أوكلت  التي  مهمته 

التي  الصعوبات  كل  متناسيا  والزمن،  الوقت  تسابق  روحه 
يف  يبّث  عزيمتهم،  تثّبط  كلام  كان  املجاهدين..  مع  مهمته  تعيق 
روحهم قوة اهلمة يف ذكر اإلمام احلسني)عليه السالم( وأوالده 
وأنصاره يف رمضاء كربالء. مالذهم واهب القوة رب الساموات 

واألرضني.
تنقطع خالل مسريه اجلهادي  مل  متواصلة  أمطار خفيفة  هطلت 
أّخر  ما  لكن  مهمته.  يف  دؤوبا  كان  واحلذر  احليطة  عن  تثنه  ومل 
احد  من  غرة  حني  عىل  ظهر  الذي  الطفل  ذلك  لبيجي  تطهريه 
البيوت. هنا مل يصغ  اىل النداء والتحذير الذي يؤكد ان الطفل فخ 
اإلرهاب. مل يصغ للتحذير وإنام صغى بكل جوارحه إىل النداء 
اخلفي  الذي يدعوه إىل الشهادة بإنقاذ الطفل، ما ان حترك باجتاهه 
حتى التهب البيت من الداخل بانفجار عنيف عاصف اكل كل 
من حوله وترّضج »أبو حيدر« بالدماء واختلط دمه الطاهر برذاذ 
لرفاق  ينقذه فكانت كلامته األخرية  ان  األمطار، مل يستطع احد 
السيستاين،  اإلمام  بوصايا  والتزموا  بالعراق  أوصيكم  اجلهاد: 
احلسني)عليه  انصار  من  تكونوا  كي  واملذهب  الدين  وانرصوا 
فتحققت  مبتسم..  ووجهه  بارئها  اىل  روحه  السالم(..فاضت 

الرؤيا املباركة. 
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 تزخر مدينة كرباء المقدس���ة بالعديد من النش���اطات الثقافي���ة والفنية التي تؤكد يوما 
ح كفتها، لتصبح واحدة 

ّ
بع���د آخر، مكانتها العلمية والدينية والثقافية اإلنس���انية التي ترج

ف من قبل المختصين، 
ّ
من أهم معالم العصر الحديث من خال هذه الفعاليات التي تصن

عل���ى أنها من ط���راز األعمال العالمية الكبي���رة، ومهرجان النهج الس���ينمائي الذي ترعاه 
العتبة الحس���ينية المقدس���ة وتقيمه مجموعة قنوات كرباء الفضائية، إنما يمثل عامة 
فارق���ة في تاريخ األنش���طة الفنية العراقية، بل يعد ه���ذا المهرجان من الفعاليات الفنية 
مه خال دوراته السابقة ودورته األخيرة في شهر آذار، من أعمال فنية 

ّ
العالمية لما قد

سينمائية رصينة تسمو بروح اإلنسان وعقله من خال الفن السينمائي الذي بات اليوم 
م���ن أهم األس���لحة الكفاحي���ة التي تحارب التط���رف، وتهدف إلى صنع مجتمع إنس���اني 
يق���وم عل���ى مبادئ العدل والحرية والخير والتي نادى بها اإلس���ام منذ بزوغ شمس���ه 

وإلى يومنا هذا.

خطوة رائدة لتعزيز الس����ينما العراقية
م��ه��رج��ان ال��ن��ه��ج ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ... 
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النهج الس���ينمائي مش���روع فني اس���تراتيجي 
بأهداف كبيرة 

الكبري  الفني  املهرجان  هذا  أمام  مبهورين  نقف  نحن  إذًا 
)مهرجان النهج السينامئي( الذي يستحق بجدارة املكانة 
ملجلة  والبد  بجدارة،  عليها  حاز  التي  اإلبداعية  الفنية 
املهرجان  هذا  طبيعة  عىل  الضوء  تسلط  أن  )األح��رار( 

السنوي املتميز.. 
النهج  مهرجان  مدير  اهلاين(  )حسنني  املخرج  حدثنا  إذ 
إقامة مهرجان سينامئي  انبثاق فكرة  »إن  قائال:  السينامئي 
خطوة  هي  احرتافيا،  يكون  ان  يكاد  وبشكل  متخصص 
العتبة  سياسة  عىل  باجلديد  ليس  وهذا  ذاهتا  بحد  عظيمة 
املهدي  عبد  الشيخ  بسامحة  املتمثلة  املقدسة  احلسينية 
هنا  العليا..  املرجعية  وممثل  الرشعي  املتويل  الكربالئي 
عندما  الفن  مع  الدين  يتناقض  ال  انه  عىل  جيدًا  ن��درك 
امللتزم..  البيت  احتياجات  ويلبي  وحمرتما  هادفا  يكون 
ومن جانب اخر السينام اليوم هي سالح فعال عىل صعيد 
العامل ملحاربة التطرف وبغّض التفرقة ونرش أصول الدين 
بشكل  السالم(  )عليهم  البيت  آل  ومذهب  اإلسالمي 

معتدل وحقيقي وشفاف«.
واإلقليمي  العراقي  ثقله  املهرجان  هلذا  يكن  مل  ولكن 
ملجموعة  الذكية  احلكيمة  االدارة  لوال  عربيًا  حتى  وربام 
نوري  حيدر  باملهندس  املتمثلة  الفضائية  كربالء  قنوات 
واحلديث  املهرجان،  ورئيس  العام  امل��رشف  جلوخان 

جمموعة  تبنت  »عندما  واضاف:  اهلاين(  ل�)حسنني  الزال 
جزءًا  وأصبح  الكبري  االسرتاتيجي  املرشوع  هذا  كربالء 
كل  دون  هبا  انفردت  التي  وسياستها  أقسامها  من  مهاًم 
القنوات الفضائية عراقيًا وربام حتى عربيًا فنحن مل نسمع 
عن قناة تلفزيونية إهنا تقيم مهرجانا سينامئيا رصينا شفافا 
وغري مسيَّس او يرتك مؤرشات هنا وهناك، وإهنا مل تكتف 
بإقامة املهرجان فحسب ال.. بل هلا خطوة فريدة من نوعها 
إهنا أنتجت اكثر من )30( فيلاًم سينامئيًا قصريًا بني روائي 
ووثائقي وانميشن بمعايري سينامئية احرتافية، وبالطبع من 
كان التخطيط السديد والواضح ونبل اهلدف ديدنه اكيد 
والنجاح،  األلق  نحو  وعريضة  ثابتة  بخطى  يقفز  سوف 
وبلدان  مهرجانات  خمتلف  من  اجلوائز  حصد  هبا  فحرّي 

العامل«. 
بصمة سينمائية تسعى للعالمية

حسنني  السينامئي  باملخرج  املتمثلة  املهرجان  إدارة  دأبت 
اهلاين فهو مؤسسه ومديره عىل أن يكون للنهج السينامئي 
بصمة واضحة وموازية ملهرجانات عاملية وبالفعل تم عقد 
رشاكة ومذكرة تفاهم مع مهرجان طهران للفيلم القصري 
يف ايران، والذي عمر هذا املهرجان يتجاوز ال��37 عاما، 
ومهرجان  باكستان  يف  العاملي  للسالم  آسيا  ومهرجان 
صور السينامئي يف لبنان، اعتقد أننا علينا ان نقف ونتأمل 
يف هذه النقطة الن هكذا منجزات ال يمكن ان تأيت جزافًا 
او تدبريًا دون ان يكون للنهج اسم ومقام مهم بني أقرانه. 

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

37



ثقلهم  هلم  وإعالميني  وخمتصني  فنانني  يستضيف  فاملهرجان 
حتصل  وهنا  تقام  دورة  كل  يف  واإلعالمي،  الفني  الوسط  يف 
الدهشة اثناء حضورهم للمهرجان فهم ينبهرون باملدينة والقناة 
الكربالئي  باجلمهور  بل حتى  العتبة ومشاريعها، ال  ومنجزات 

الذي يمأل قاعة العرض أثناء أيامه اخلمس...
أهداف المهرجان 

ربام ال تنحرص يف نقطة معينة او هدف واحد.. فالعراق رغم ما 
به من خيبات وويالت وحصار وحروب وارهاب وغريها  مر 
ولكّنه مازال بخري وفيه الكثري من االشياء التي نفخر هبا ونعمل 
عىل تصديرها للعامل امجع، هنالك اثار وحضارة ودين إسالمي 
تطرف،  او  تزييف  او  االنسانية مجعاء دون حتريف  دين  حقيقي 
واليوم نحن )الفن والفنانون( من يدون التأريخ لألجيال القادمة 
عن  املقدس  الدفاع  فتوى  وانطالق  داع��ش  دخ��ول  بعد  سيام 
االرض والِعرض من خيمة العراق سامحة املرجع عيل احلسيني 
السيستاين )دام ظله(، فقد خصصت عروض سينامئية وصناعة 
الفخر  له  الذي  املقدس  وحشدنا  األمنية  بقواتنا  خاصة  افالم 

بتحرير العراق من أيدي البغي والظالم وأعداء اهلل. 
النهج اليوم ليس جمرد مهرجان وعروض النهج اليوم نقطة مهمة 
يف كربالء والعراق عندما يستضيف سنويا ما ال يقل عن )300( 
وافد من خمتلف بلدان العامل وخمتلف األديان والفئات والقوميات 
سيام ان السينام هي فن وصناعة وجتارة ورسالة وعلم، فله تأثري 

عىل الشارع الكربالئي وتنشيط السياحة يف البلد.

3000 فيلما سينمائيا بمشاركة 134 دولة
صفحات  مخس  السينامئي  هنجنا  »ط��وى  القول:  اهل��اين  وتابع 
مضيئة مرشقة مكللة بالنجاح والفخر وأقدمنا عىل إقامة عرس 
سينامئي كربالئي سادس لكن الظروف املادية وبعدها الصحية 
نالت من استمراره مرتني ولعامني متتاليني يف 2020 و 2021 
التوايل نخشى  لعامني عىل  فتوقفه  اليه  ما وصلنا  استئناف  نأمل 
الزمن ويصبح جمرد ذكرى مجيلة ويظهر مرشوع  يطاله غبار  ان 
ويسحب منه األضواء والنجاح ويقتبس من عبقه رحيق احلنكة 
 )134( من  فيلام   )3000( من  اكثر  استلمنا  اننا  سيام  واحلبكة 
عىل  والعمل  املشاركني  وحتديد  الفرز  عمليات  ومتت  دول��ة 
اناشد  إقامته فقط وقطف ثامره..  تبقى  املطبوعات وما  تصاميم 
بالكلمة  ولو  السينامئي  النهج  استمرار  دعم  الغراء  جملتكم  من 
كربالء  وليس  العراق  باسم  اليوم مرشوع  اصبح  املرشوع  فهذا 

فقط.
فعاليات  عىل  املطلعني  احد  األنصاري  عباس  اإلعالمي  أما 
مهرجان النهج السينامئي فقال: »إن صناعة احلياة، وبث الروح 
لتحدد  سامية،  ومبادئ  وقيام  هادفة  أفكارا  حتمل  الروح  فيها 
كانت  س��واء  البرشية،  املجتمعات  تسلكها  متنوعة  مسارات 
تستوطن قمم اجلبال أو ضفاف األهنار أو حتى التي ترحتل عرب 
السينامئية  املهرجانات  من  العرشات  نظمت  وقد  الصحاري..، 
حول العامل، لتخلق ساحة واسعة وفضفاضة يف بعض األحيان، 
فلم  صناعة  يف  للتنافس  مسمياهتم،  بمختلف  السينام  لصناع 
صاالت  مؤرش  ويرفع  املجتمع،  لدى  مؤثرة  بصمة  يرتك  ما 
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فيها،  يعرض  التي  املرات  بعدد  األعىل،  إىل  السينامئية  العرض 
ليست  فهي  »العراق«،  السواد  أرض  يف  السينام  مهرجانات  أما 
البالد  بغداد وحمافظات  العاصمة  له  تفتقر  ما  بالشحيحة عكس 

من دور عرض سينامئية، تليق باإلرث السينامئي العراقي«.
بساط النهج السينمائي يطأه فنانون عرب واجانب 
اخلمس،  دوراته  طيلة  األمحر  السينامئي  النهج  بساط  عىل  وقف 
واملخرجني  والصحافيني  واملنتجني  الفنانني  م��ن  العديد 
والفنان  اجلندي،  حممود  امل��رصي  الفنان  أمثال  السينامئيني، 
اخلطيب،  هدى  اإلماراتية  والفنانة  رمضان،  زهري  السوري 
لورا  االيطالية  والصحافية  كوثري،  فاريبا  اإليرانية  والفنانة 
سلفيا، والصحفي الياباين وتاي تاكا هريا، وحممود اجلمني مدير 
مهرجان الفيلم العريب القصري يف قابس التونسية، وغريهم الكثري 

من السينامئيني والنقاد والصحافيني.
بناء  أجل  من  العامل،  يف  اإلنسانية  املحاوالت  هذه  كل  ت��دور 
العلوم  وتطوير  واإلب��داع  العمل  عىل  وحثه  وتقويمه  اإلنسان 
أو  السلوكيات  بعض  من  احلد  أو  والقضاء  الشعوب  وازده��ار 
العنرصي  والتميز  والتناحر  الفوىض  تشيع  التي  الرشيرة،  النظم 

أو الطائفي أو الطبقي بني أبناء البرش.
رسائل ضيوف النهج السينمائي للعالم

خالل  رسالة  م��وص��يّل(  )وف��اء  السورية  الفنانة  وجهت  فيام 
حلضور  املدعوين  ضمن  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  تواجدها 
املهرجان، قائلة: »نود ان نوصل رسالة اىل مجيع دول العامل وبكل 
اللغات التي يفهموها بأن العراق ليس كام تتصورون عبارة عن 

حرب وخراب وطائفية بني املذاهب، فالعراق كان وما يزال مهد 
احلضارات والتاريخ ويمتلك شعب واعي ومثقف وحيب احلياة، 
ولعل السبب االول وهو ما يتعلق باحلضارات والتاريخ هو ما 

جعل الدول االرهابية تسعى اىل ختريبه وهنب خرياته.
وتابعت موصيّل: »ان االجواء التي ختيم يف اغلب مناطق مدينة 
وقد  بالكلامت،  وصفها  يمكن  وال  جدا  مجيلة  املقدسة  كربالء 
اخذت بعض الفيديوهات وارسلتها اىل االخوة واالقارب لكي 

يعيشوا االجواء اجلميلة معنا وينقلوها اىل االخرين«.
من  املخرجني  هبا  شارك  التي  القصرية  »االف��الم  ان  اىل  مشريًة 
املعاين  من  الكثري  طيتها  يف  وحتمل  مجيلة  وكانت  خمتلفة  سوريا 
والِعرب، ولو ترمجت اىل بعض اللغات ونرشت سيكون هلا تأثري 

واسع وحتقق نتائج كبرية«.
من جانبه عرب الفنان العراقي )ستار خضري( عن سعادته باملشاركة 
التي  اجلميلة  وباألجواء  اخلامس  السينامئي  النهج  مهرجان  يف 
ادارة  من  للزائرين  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مدينة  وفرهتا 
وتنظيم، مشريا اىل ان االمور االجيابية التي وفرت اللجنة املنظمة 
اىل  حتتاج  عهدها  سابق  اىل  العراقية  السينام  إلرجاع  للمهرجان 
الدعم احلكومي كون الفن بشكل عام دون دعم واسناد حكومي 
خضري:  واض��اف  بالنجاح،   يستمر  او  ينجح  ان  الصعب  من 
»نلمس يف املهرجان امور اجيابية ومفرحة كام ان املهرجان نافذة 
لألبداع السينامئي ينقل رسالة اىل العامل بأن مدينة كربالء املقدسة 
ال هتتم فقط يف اجلانب الديني واالجتامعي فحسب وان الفن هو 

ركن اسايس لتامزج الثقافات ورسالة حقيقية للسالم«. 
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حمام السيد سعيد الشروفي 
علم كربالئي يدخل التراث

َ
م

للحمامات الكربائية قصص واحداث تراثية لها نكهتها الخاصة، وطقوس اعتاد عليها آباؤنا 
وتوارثوه���ا ع���ن اجدادنا، فقد ظهرت فكرة بناء الحمامات العامة في كرباء المقدس���ة، 
ألنها تقوم بدور كبير في النظافة والطهارة واالغتسال، وهو امر ضروري وذلك لما في 

 لوجود مرقد الحسين وأخيه العباس )عليهما السام(.
ً
المدينة من الخصوصية نظرا

امات 
َّ

ويقول صاحب موسوعة كرباء الحضارية، المحور االجتماعي، ج1، ص198: أن “حم
امات 

َّ
الس���وق ضم���ن ما توارث���ه الكربائيون ع���ن الحضارات الس���ابقة لها، وانتش���رت الحم

مت ضرورات الحياة على المس���لمين في 
َّ
ت

َ
، وح

ً
 وغربا

ً
في مدن العالم اإلس���امي ش���رقا

���ام )البيزنط���ي – الروماني( وجعلوا 
َّ

مجتمعاته���م بصف���ة عامة أن يقتبس���وا فكرة الحم
 بالمعنى الصحيح”.. وهذا يبين ان المس���لمين اخذوا فكرة هذه 

ً
 ش���عبيا

ً
 عاما

ً
منه مرفقا

الحمامات من الفتوحات والغزوات االسامية لباد الغرب.
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»محام  هو  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  احلاممات  أشهر  ومن 
احد  )ال��وزون(  يقع يف شارع  الذي  الرشويف«  سيد سعيد 
السالملة  وباب  بغداد  باب  حملتي  بني  الرابطة  شوارع  اهم 
املعروف  رشاف  بستان  من  جزء  وهو  القديمة,  املدينة  يف 
ببستان رشف الدين العائدة للسادة آل الرشويف واىل جواره 
كان يقع محام النساء، وقيل ان محام السيد »سعيد مصطفى 
الرشويف« اسس يف العقد اخلامس من القرن الثامن عرش، 
قام  للعراق  الربيطاين  االحتالل  خالل   1919 عام  ويف 
السيد الرشويف بإعادة ترميم احلامم, وافتتاحه بعد سنة, ويعد 
اول محام عمومي يدخل )الدوش( يف عمله عام 1952 م 
أحدث  والذي  اللوجلي«،  احلسيني  »حسن  السيد  يد  عىل 
احلضارية،  كربالء  موسوعة  )بحسب  وقتها  يف  ضجة 

املحور االجتامعي(.

احلامم  لصاحب  وميز  استقبال  صالة  عىل  احلامم  وحيتوي 
الدواليب - )اللوكرات(  الباب, وعدد من  يف بدايته قرب 
بالزبائن  اخلاصة  واحلاجيات  والنقود  فيها  املالبس  لوضع 
يف  املميزة  احلاممات  من  سعيد  سيد  محام  ويعد  الزاوية,  يف 
الداخلية عىل  باحته  الذي حيوي يف  الوحيد  لكونه  كربالء 
صغرية  أيونات  فيه  يوجد  كام  )ش���ذوران(،  ماء  حوض 
يريد ان خيلع مالبسه،  تسبقها دكة كبرية يصعد عليها من 
ويمكن للمستحم رشاء ليفة وكيس غسل وصابونة وحجر 
صاحب  ويعطيه  احلامم,  داخل  الستخدامها  جديد  أسود 
احلامم )وزرة( – )قطعة القامش التي يتوزر هبا داخل احلامم( 
يمكنه أن يلتحف هبا من احلوض وحتى األسفل عند قدميه 
ال��دوالب  يف  عليها  ويتحفظ  مالبسه  مجيع  خيلع  أن  بعد 
فهو  اخلاص  اما  وع��ام،  خاص  نوعان:  واحل��امم  اخلشبي، 
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غرفة استحامم خاصة للمستحم حتتوي عىل )دوش( – )انبوب 
ممتد من خزان املياه يكون فوق رأس املستحم، وقيل انه مأخوذ 
من أفضل معاين االسم: متغري, نشط, مزاج, البهجة(، كام حتتوي 
الذي  والعام  )صنبور(،   – )حنفية(  عىل  االستحامم  غرفة 
يتشارك اجلميع به يف صالة استحامم يأخذ كل منهم حنفية من 
احلنفيات الكثرية جيلس عندها مع )طاسة صغرية( - )وعاء(, 
وعند )التعال( – )اخر مرحلة يف االستحامم( توجد عدة غرف 

للدوش وجدت منفردة عن بعضها رعاية للخصوصية.
يستلقي  دكة,  العام  باحلامم  اخلاصة  الصالة  وسط  يف  وتوجد 
يدلك  الذي  )الرجل   - )املدلكجي(  ويأيت  املستحم  عليها 
املستحمني باحلامم(، فيقوم بعمل التدليك بكيس أسود خاص 
بتنظيف اجللد, ويبدأ من الرقبة بالتدليك حتى أمخص القدمني, 
حتى يتحول لون اجللد اىل اللون األمحر بسبب احلساسية التي 
املستحم  فيخرج  التنظيف  كيس  احتكاك  وقوة  ضغط  تركها 

وهو يف حالة انتعاش وراحة نفسية. 

الرأس  غسل  التتابع:  حسب  كااليت  الغسل  طقوس  وتكون 
بصابون الرقي مرتني, وتدليك اجللد بكيس الغسل من الرقبة 
وحتى الساقني, ثم جلف القدمني وباطنهام بواسطة حجر أسود 
خاص أو قطعة مكسورة من طابوقة ثم غسل اجلسم بالصابون 
السائل إن توفر من الوجه وحتى القدمني, ثم االنفراد يف مكان 

)التعال( حتت الدوش حسب الفقه اإلسالمي.
الفواكه  من  حبة  تناول  األحيان  بعض  املراحل  هذه  يتخلل 
منه  واخلروج  واالستحامم  للحامم  احلضور  ألن  الربتقال,  مثل 

يستغرق وقتًا طوياًل. 
ومعاونه  احلامم  صاحب  يستقبلك  احلامم  من  اخل��روج  وبعد 
بكلمة )نعياًم( وهي ترج القاعة اخلارجية, وبعد إرتداء املالبس 
 .. حامض   .. جاي  شترشبون:  يسألك:  أحدهم  هنا  يأتيك 

دارسني؟ اي ماذا ترشبون؟     
ومن ثم دفع حساب االستحامم لصاحب احلامم والذهاب اىل 
بنزالت  اإلصابة  من  واخلوف  اجلو  برودة  بسبب  ملتفًا  املنزل 
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الربد ان كان ذلك يف فصل الشتاء.
والسيد سعيد الرشويف هو أحد وجهاء وأعيان مدينة كربالء 
وعطاء  عقل  وصاحب  واجلاه  الشأن  عايل  وكان  الراحلني, 
احلرضة  كليدار  نائب  مصطفى  السيد  والده  وكان  مستمر، 
اخلربة  سعيد  السيد  وأكتسب  زمانه  يف  املقدسة  احلسينية 
التجارة  جم��ال  يف  وعمل  وال���ده..  من  والوجاهة  والعطاء 
بداية  يف  واستطاع  الزمان  ذلك  يف  احلر  والعمل  والصناعة 
ذلك الزمان وهو بدايات القرن املايض يف زمن العثامنيني من 
العراق  يف  الثالثة  وتعترب  كربالء  اىل  ثلج  ماكنة  أول  استرياد 
يف( )فندق الرشويف حاليًا( وتقع اىل جانب  ونصبها يف )السِّ
اليوم  تسمى  والتي  بغداد  باب  يف  الشهرية  وحديقته  بستانه 

)علوة الرشويف(.
وسمي  نسائي  محام  وبجانبه  رجايل  محام  ببناء  قام  وبعدها 
يف  بالتحديد  السالملة  باب  يف  ال��رشويف  سعيد  السيد  بحامم 
عكد الوزون واىل يومنا هذا يعترب محام السيد سعيد من تراث 

األبنية القديمة ومسجل تراثيًا عند دائرة اآلثار.

وقد تويف عام 1948 بعد أن جتاوز عمره املائة سنة )رمحه اهلل( 
وكان سجله حافال باملعرفة والعطاء واحلكمة, فيام يعدُّ محامه 
اليوم إرثًا حضارية فهو مسجل يف دائرة اآلثار، كام أن املهنة 
اهم  من  بات  كذلك  الصحة،  وزارة  قبل  من  رسميًا  جمازة 
املعامل الرتاثية والسياحية يف مدينة كربالء التي مازالت قائمة 

اىل يومنا هذا.
ومن محامات كربالء األخرى محام النمرة يف العباسية الغربية 
الذي يعود تاريخ بنائه اىل عام 1910, وهناك محام نينوى يف 
الطابوق عام 1920,  أبو  الذي شيده احلاج مرزه  باب اخلان 
زي��ارة  يوسف  احل��اج  اىل  املحكمة  يف  بيع   1934 ع��ام  ويف 
وحسن كمرب, وهناك محام البغدادي يف شارع اجلمهورية الذي 
احلاممات  وهذه  عرش,  التاسع  القرن  من  الثامنينيات  يف  أفتتح 
األربعة أقدم ما تبقى من محامات عمومية يف كربالء وسبب 
انتشار احلاممات العمومية يف ذلك الوقت هو أن البيوت كانت 
صغرية احلجم ال حتتوي عىل محامات بداخلها, والسبب الثاين 

ان يف الشتاء مل يكن يتوفر املاء الساخن لغرض االستحامم.
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أطفال الشوارع تحت تلس��������������������
ويف  عموما  العراق  يف  الشوارع  أطفال  انتشار  ظاهرة  تتسع 
توجد  ال  الغالب  ويف  الريف،  يف  منها  أكثر  احلرضية  املناطق 
يف  املضطهدة  الرشحية  ه��ذه  ملشهد  يرثى  ال  عراقية  مدينة 
املجتمع، فتجدهم يف مواقف السيارات.. قرب املطاعم.. عىل 
بأماكنه  مسكن  أو  هلم  ملجأ  من  وال  احلدائق..  يف  األرصفة.. 
واحلدائق  بعض  يتخذون  فهم  واحلنان،  بالدفء  يشعرهم  أن 
األرض  مفرتشني  للمبيت،  مكانا  املهجورة  واألماكن  العامة 

وملتحفني السامء.
هؤالء األطفال بعد أن واجهناهم بالواقع املرير واملستقبل األليم 
الذي يرتقبهم رسعان ما أخربنا بعضهم عن مشاكله ودوافعه 
ومعظمهم  الطريق،  هبذا  االجت��اه  اىل  دعته  التي  واألسباب 
لألسف كان عارفا ما سيكون مستقبال إن أستمر هبذا املنحى 
من احلياة، فاالنحراف واجلهل والفقر والسذاجة والالمباالة، 
وكذلك احلقد عند أغلبهم عىل املجتمع واألنام، كان يقتادهم 
أيضا،  الكحول  بل  واملخدرات  التدخني  لتعاطي  صغار  وهم 

وقد تطور األمر ليصل إىل حد اإلجرام عند بعضهم..
وظاهرة تشغيل األطفال ترتك أثارا سلبية تنعكس عىل املجتمع 
هذا  أخ��ذ  ولقد  خ��اص،  بشكل  األطفال  وع��ىل  ع��ام  بشكل 
االستغالل أشكاال عديدة أمهها تشغيل األطفال وتسخريهم يف 
أعامل غري مؤهلني جسديا ونفسيا للقيام هبا، ففي أماكن كثرية 

وانا اقتاد السيارة وعند إشارات املرور يتزاحم هؤالء األطفال 
ملسح زجاجيات السيارات لكن امللف للنظر اهنم أوالد وبنات 

بأعامر خمتلفة ال تتجاوز )12( سنة. 
لكن االمر ليس بالغريب فقد اعتاد العراقيون عىل هذه املشاهد 
والشوارع  الطرقات  األطفال  جتوب  حيث  سنني  عدة  منذ 
ينبئ  هذا  املتكرر  املشهد  ان  رغم  الدنانري،  آالف  الستحصال 

بخطر اجتامعي قد ال حتمد عقباه.
الفضول محلني لقراءة األمر والسعي لالطالع عىل صور االجتار 
والتسول  الرسقة  يف  استغالهلم  خالل  من  باألطفال  اليومي 
محايتهم  نظري  باإلكراه  أو  زهيد  مايل  مبلغ  مقابل  ذلك  وغري 
وتقديم أماكن للنوم واملأوى هلم، يشكل خطورة عىل املجتمع.
يومي  بشكل  هؤالء  احِد  مع  فتواصلت  اكثر  الفضول  ساقني 
ألالطفه بغية التعرف عىل اسبابه ودواعيه للعمل هبذه الطريقة 
املشينة، وغرت يف االصغاء لتفاصيل حياته اليومية وكان ساردا 
»هؤالء  بقول:  احلالة  واصفا  عموما  باحلديث  وانطلق  جيدا 
بل  والرشاب  الطعام  عىل  األموال  بانفاق  هيتمون  ال  االطفال 
اآلالت  حيمل  من  ومنهم  واملخدرات،  السجاير  عىل  بإنفاقها 
ثيابه وهلذا تالحقهم رجال الرشطة، ومن  اجلارحة وخيبئها يف 
تثبت معه احلبوب املخدرة يتم ترحيله إىل أماكن حجز أطفال 

)االحداث(.
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��������������������كوب )اإلنسانية( 
ومن أهم املشاكل التي تقابل أطفال الشوارع فقداهنم شهادات 
األرسة،  تفكك  بسبب  أرسه��م  من  هيربون  حيث  امليالد، 
ويصبح معظمهم بال شخصية معروفة وبدون أوراق رسمية 
بعد  خصوصا  املدنية  األحوال  بطاقة  إخراج  فرصة  هلم  تتيح 
أن تطاهلم يد العصابات، فهروب الطفل يف العارشة من عمره 
أمام  خصوصا  االنحراف  إىل  حتام  به  يؤدي  الشارع  إىل  مثال 
إدمان  بالتايل من  ينجو  عدم وجود أي رادع، وهو سوف لن 

السجائر والكحول واملخدرات رغم سنه الصغرية.
فيام بادرت العتبة احلسينية املقدسة وضمن مساعيها االنسانية 
األمان  تلقى  فان  االطفال،  هؤالء  إليواء  دار  بأنشاء  اهلادفة 
قلبك  عىل  ويدخل  مفرح  يشء  واهللع،  الذعر  بعد  والسالم 
ويشعرونك  بالورد  يستقبلونك  اناسا  جتد  وأن  ال��رسور، 
باهتاممهم بك، يعطيك ان الرسالة االنسانية ال زالت بسالم، 
وان كان ذاك املعني ظاهرا ألخوته وباسطا يديه اليهم باخلري، 
هو واقع خيربك بأن بلدك مل خيل بعد من املواطنني الصاحلني..

للعتبة  التابعة  املجتمعي  والتأهيل  لإليواء  ال��وارث  ودار 
احلسينية حتدث يل عنها ذلك الطفل ذو )10( اعوام، وقال انه 
يفكر بالذهاب للدار، أمال منه يف مساعدته بمد جرس للتواصل 
مع ارسته التي تركها هربا من واقع مرير، واحلديث عن الدار 
السليم،  النفيس واخللقي  للتعامل  انموذج حقيقي  اهنا  يتضح 

من  يعانون  الذين  واالحداث  االطفال  رعاية  اىل  هتدف  فهي 
حاالت التفكك االرسي والعنف االرسي واالمهال االرسي 
وتعمل  كليهام،  او  الوالدين  احد  فقدان  او  املبكرة  والعاملة 
االدارة عىل توفري اجواء سليمة تساعد االطفال عىل تعويض 
احلنان العائيل الذي افتقدوه، فمنذ افتتاح الدار بشكل رسمي 
منها  طفل،   )300( من  اكثر  تستضيف  ان  ادارهتا  استطاعت 
حاالت مؤقتة يرجع الطفل اىل اهله بعد زوال املشكلة واخرى 

دائمية..
حمددة،  العمرية  الفئات  وفق  تعمل  وانظمة  ضوابط  وللدار 
يتم استضافة االطفال من عمر )6( سنوات اىل )14(  حيث 
واملختصني  الباحثني  دراسة  حسب  االعامر  هذه  حيث  سنة، 
يف الدار من املمكن التعامل معها وتعديل سلوكها ودجمها يف 
املجتمع بعكس باقي الفئات العمرية، او ارجاعهم اىل ذوهيم 
بعد اخذ التعهدات بعدم تكرار اخلطأ، ويف حال مل يفوا بعهدهم 

ستكون هناك اجراءات قانونية واقامة دعوة من قبل الطفل.
اال  والتثقيفية  والتعلمية  التوعوية  نشاطاهتا  تعدد  والدار رغم 
من  للحد  وذلك  منها،  كبري  نصيب  له  الرتفيهي  اجلانب  ان 
الضغط النفسية املوجود لدهيم، وتتمثل يف زيارة بعض املناطق 

السياحية والدينية يف كربالء وبعض املحافظات العراقية.
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شريحة فاقدي البصر في المجتمعات تكون لهم نظرة خاصة في االغلب االعم بأنهم عاجزون عن 

القيام باألعمال الحياتية ويحتاجون الى اهتمام ورعاية خاصة ومساعدة يومية لتسيير امورهم في 

مختلف مراحل مش���وار حياتهم الطويل نعمة البصر انعم بها الله علينا و نعمه ال تعد وال تحصى 

ولل���ه الحم���د على جميع النعم ش���ريحة المكفوفين في كرباء المقدس���ة احتضنتها المؤسس���ات 

اإلنس���انية والدينية ومنظمات المجتمع المدني ومن أبرزها العتبة الحس���ينية المقدس���ة من خال 

إقام���ة ال���دورات الخاصة للمكفوفين والعمل على دمجهم ف���ي المجتمع وتمكينهم وتعزير الثقة 

العالية  بأنفسهم وتنمية  مهاراتهم.

انبثق���ت جمعي���ة الس���راج العراقي���ة للمكفوفين لتكون الحضن الدافئ واإلنس���اني لهذه الش���ريحة 

النتش���الها م���ن جلباب العتم���ة والس���واد والظام الس���رمدي، )االح���رار( تراقب نش���اطات الجمعية 

وعطاءها واصابها الفضول فحطت برحالها لتشاركهم نشوة الفرح بنتاجاتها الفذة.

التوأم����ة م����ع معهد ن����ور اإلمام الحس����ين 
اعط����ت قاع����دة قوي����ة لجمعي����ة الس����راج 

العراقية للمكفوفين
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وكان هلا هذا احلوار الشيق مع األستاذ الفاضل )عثامن الكناين( 
املقدسة  كربالء  يف  للمكفوفني  العراقية  الرساج  مجعية  رئيس 
البارز يف دعم  لتسليط الضوء عىل نشاطات اجلمعية ودورها 

االكفاء يف مدينة االمام احلسني )عليه السالم(.
فكرة تأسيسها

االخوة  مع  ومشاورات  لقاءات  عدة  بعد  اجلمعية  تأسست 
املكفوفني  زج  وبعد  املقدسة  كربالء  يف  املكفوفني  الناشطني 
لقدراهتم   وتنمية  البرشية  للتنمية  بدورات  االعامر  من خمتلف 
ليصبحوا جزءا مهام وفاعال يف املجتمع وبعد كالم مستفيض 
لرعاية  خاصة  مجعية  تأسيس  يف  موحد  راي  لنا  يتكون 
واليد  األكرب  والفضل  كربالء  يف  املكفوفني  رشحية  واحتضان 
العليا يف حتفيزنا  واندفاعنا  هو العتبة احلسينية املقدسة والتأييد 
وبعد  املقدسة  للحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  من  واملباركة  
عدة مطالبات وّجه املتويل بتأسيس معهد نور  االمام احلسني 
للمكفوفني لرعاية هذه الرشحية وتنمية مهاراهتم وقدراهتم من 
اجل مستقبل اكثر ارشاقا هذا اجلهد املبارك من العتبة احلسينية 
املقدسة  دفعنا  اىل تأسيس مجعية الرساج العراقية للمكفوفني 

والتي تأسست 2016 م  بعد إقامة سلسلة من الدورات املميزة 
والفعالة التي نظمها قسم املوارد البرشية وشعبة النرش التابعة 
للعتبة احلسينية املقدسة يف تعليم املكفوفني عىل برامج متطورة 
تستهدف  كانت  التي  البيضاء  السحرية  والعصا  بريل  لغة 
ومجعيتنا  امل��دارس  إدارة  مع  بالتنسيق  سنا  األصغر  االع��امر 
تستهدف خمتلف االعامر ورغم تزامن تأسيس مجعيتنا مع معهد 
نور االمام احلسني قمنا بالتوأمة معهم من اجل تطوير كوادرنا 
التعامل مع املكفوفني نحن  واعداد مدربني خاصني يف كيفية 
اىل  الوصول   اجل  من  العمل  يف  ومتجاورون  متالصقون 
مرحلة مهمة  يف إيصال الكفيف اىل مرحله جديدة من كسب 

املهارات واالندفاع للتسجيل يف اجلمعية.
استقطاب المكفوفين

باملستحيلة  ليست  ولكن  األوىل  بالوهلة  صعبة  العملية  ان 
االجتامعية  العالقات  خالل  من  املكفوفني  عن  بالتقيص  قمنا 
رسائل  ونرسل  ونشاطاهتا  ومكاهنا  باجلمعية  والتعريف 
تعلمون  كام  األم��ان  حيث  من  امورهم  أولياء  اىل  تطمينات 
الرضير يتعرض اىل بعض املضايقات من املجتمع كونه كفيفا 
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لكن انطلقنا مع معهد نور االمام احلسني باالتصال باألهايل وتم 
التحري والبحث عن املكفوفني من اعامر خمتلفة يف املدارس يف 
اىل  االنضامم  من  لنمكنهم  سنة  عرشة  الثانية  اىل  السادسة  سن 
املعهد واجلمعية واالعامر األكرب منهم يتم تسجيلهم باجلمعية من 
احلياة  استقبال  يف  أمل  بارقة  هلم  ونفتح  املجتمع  يف  دجمهم  اجل 
واالنزواء  الظالم  ورداء  اخلمول  قوقعة  من  خلروجهم  والعمل 
واالحساس القوي بالنقص وهذا الذي يساهم بشكل كبري بوأد 
عىل   قوي  وبشكل  نعمل  بدورنا  نحن  فيهم  واملواهب  االبداع 
تكسري هذه العقبة الكبرية التي تقيدهم بسالسل ثقيلة لنطلق هلم 
العنان يف امليض قدما نحو التألق واالبداع يف رسعة التعلم لرفع 
انه  حتسسه  جديدة  مهارات  وكسب  والعملية  الفكري  املستوى 

فاعل يف املجتمع.
مجاالت عدة

دأبت اجلمعية منذ تأسيسها  عىل الرتكيز عىل أهدافها األساسية 
جذوة  وايقاد  املكفوفني  وتأهيل  والتدريب  التمكني  هي  والتي 
يف قلوهبم من اجل االبداع واالحساس بالسعادة ونشوة الفرح 

اجلمعية  يف  والرغبات  االح��الم  حتقيق  يف  األوىل  اخلطوة  وهي 
اقسام ثرة منها القسم الريايض من األقسام املهمة والفاعلة الذي 
األساس  الرافد  يعد  والذي  اجلرأة  واكساب  القيود  من  يتحرر 
واملهم والتحفيز البدين اجبايب وخلق وسط ريايض وقسم العلوم 
اخلاصة  احلاسوب  تعليم  دورات  يتضمن  والذي  والتكنولوجيا 
التنمية  يف  دورات  اىل  باإلضافة  خاصة  بربامج  للمكفوفني 
الذات  عىل  واالعتامد  التحديات  مواجهة  يف  خاصة  البرشية 
وتنمية  املهارات الشخصية باإلضافة اىل اجلانب الفني الذي يعد 
طفرة نوعية عىل مستوى كربالء والعراق والعامل العريب تفردت 
به حرصا مجعيتنا من تأسيس فرقة مرسحية سميت فرقة الرساج 
من  الفني  املستوى  نجاحات عىل  وقد حققت  املرسحية  للفنون 
الن  باهرا  نجاحا  حققت  التي  هنا  نحن  مرسحية  إقامة  خالل 
املمثلني مكفوفون وأول مرة يقفون عىل خشبة املرسح وهلل احلمد 
وتم عروض مرسحية عدة يف بغداد وبابل والبرصة وشاركنا يف 
مهرجات فنية وتم وصول عروضنا اىل االحتاد العريب للمكفوفني 
بان  إنسانية  رساله  واوصل  وتألق  وتعب  صرب  بثمرة  هذا  اتى 
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الكفيف له قدره عىل دخول النجومية من أوسع أبواهبا.
دعم وتنسيق منقطع النظير

كربالء  يف  االضخم  الدينية  املؤسسة  من  وواس��ع  كبري  دع��م 
مجعيتنا  تأسيس  قبل  املقدسة  احلسينية  بالعتبة  باملتمثلة  املقدسة 
العتبة  اعالم  قسم  يف  النرش  وشعبة  البرشية  امل��وارد  قسم  رشع 
احلسني  اإلم��ام  نور  بمعهد  النشاط  هذا  استقل  وقد  احلسينية 
للمكفوفني وضعاف البرص وهو حمطة هامة وعالمة بارزة اليوم 
يف خدمة املكفوفني حيث ساهم بفتح دورات للمكفوفني ألعامر 
صغرية  يف حمو األمية، كام تبنت العتبة احلسينية املقدسة الكثري من 
فعاليات اجلمعية كان اخرها دعوتنا  من شعبه املرسح املعارص 
بمرسحية  كربالء  أيام  فعاليات  ضمن  مرسحي  عرض  لتقديم 
اون  ويبث  دويل  املهرجان  هذا  طبعا  بروفه(  )أوفر  عنوان  حتت 
مرص  وهي  املشاركة  للدول  الصناعية  األقامر  عرب  وينقل  الين 
من  فريدة  فنية  جتربة  وكانت  وعامن  والكويت  وايران  وتونس 
نوعها وبصمة خاصة لفرقة الرساج للفنون املرسحية، وكان حمل 
مجعية  باسم  الدولية  الفنية  املحافل  يف  العراق  نمثل  ان  لنا  فخر 
لالب  والثناء  والتقدير  الشكر  نقدم  كام  للمكفوفني  ال��رساج 

الروحي سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي ملا 
يقدمه من دعم مادي ومعنوي مستمر للجمعية.

أصناف المكفوفين

املكفوفون هلم أصناف منهم والدي ومنهم من قىض شطرا  من 
حياته ثم أصيب بضعف البرص كلام تقدم به العمر للوصول اىل 
احلروب  ويف  عرضية  حوادث  اىل  تعرض  من  ومنهم  الكفاف 
الكثري  السابقة خلفت  ابان احلقبة  بالعراق  التي مرت  وخملفاهتا 
داعش  تنظيم  مع  األخرية  واحلروب  البرص  فاقدي  املعاقني  من 
اإلرهابية والعمليات االرهابية منذ السقوط أيضا خلفت بعض 
فاقدي البرص والكفيفات من النساء هلن تعامل خاص وكل فئة 
هلا تعامل وبعد مخس سنوات من تأسيس اجلمعية نعمل لكل فئة 
بتعامل خاص هبا لنستطيع ان نقدم ما يمكن تقديمه من دعم هلم 
فيه  ولكن  صعوبة  فيه  والعمل  واحتياجاهتا  حالة  كل  تقييم  مع 
متعه ان تصل باملكفوف اىل مراتب عالية عىل مستوى الدراسة 
عاملني  ليصبحوا  الدولة  يف  مهمة  مراكز  يف  وقبوهلم  واالعامل 

وفاعلني.  
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ق���د ال يمر اس���بوع من االس���ابيع اال وتظه���ر كرامة له، فقد وصل الحال ب���ه ان يصطف الناس من 

حوله لطلب الحاجة وش���فاء المرضى وفي س���اعتها تظهر البشائر بشفاء احد االشخاص، وخصوصا 

السرطان نتيجة لكرامات السيد )ابي هاشم(، المدفون في قضاء الهندية )طويريج( التي تبعد ما 

يقارب )22( كم، شرق مدينة كرباء المقدسة.

اعيد تصميم مزاره المش���رف بش���كل ع���ام على عدة مراحل واعمار متعاقب���ة وصوال الى التصميم 

الحديث الذي يضم قاعة كبيرة وغيرها من الملحقات، وتقام فيه مجموعة من االنش���طة الدينية 

والعلمية ومنها احياء ذكر اهل البيت )عليهم السام( من والدات ووفيات وكذلك اقامة المحافل 

القرآنية المتعددة وخاصة في شهر رمضان المبارك.   

ثقة اإلمام العسكري        وصاحب الكرامات 
 قاصده..

ُّ
 جليٌل ال يرد

ٌ
“السيد أبو هاشم” عالم
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اكتشاف المزار

الثقايف يف  ملعرفة املزيد عنه بنّي الشيخ عقيل احلمداين املعاون 
من  هاشم  ايب  السيد  مزار  يعد  قائال:  هاشم  ايب  السيد  مزار 
املزارات اهلامة والقديمة يف مدينة طويريج، هذا املزار ُاكتشف 
بن  حممد  السيد  اىل  ويعود  املايض  القرن  من  العرشينيات  يف 
املؤمنني  امري  ابن  العباس  بن  اهلل  عبيد  بن  احلسن  بن  احلمزة 
)عليه السالم( املعروف لدى الناس وامُلكنى بأيب هاشم، وله 
اهلندي( و)سبع  ب�)سبع  فانه يسمى  منها  عدة تسميات وكنى 

الوالية( و)صاحب الكرامات(، وغري ذلك.
حقيقة السيد محمد بن الحمزة

حتدث احلمداين عن وجود قطعة تارخيية ُتشري اىل ان السيد حممد 
العسكريني  االمامني  زمن  يف  يعيش  كان  العلوي  احلمزة  بن 
اخلاتون  العالمة  كتاب  فان صاحب  السالم( ولذلك  )عليهام 
آبادي يف كتابه الكشف أشار اىل ان السيد حممد بن احلمزة بن 

احلسن بن عبيد اهلل بن العباس )عليه السالم( يقول: »سمعت 
ابا حممد العسكري )عليه السالم( انُه قال ُولِد يل حجة اهلل عىل 
خلقه ومن ثم ساق احلديث حول والدة االمام املهدي )عليه 
السالم(«، هذا النص وطبعًا هذه القطعة التارخيية توصلنا اىل 
انُه  تقدير  اقل  السيد حممد بن احلمزة عىل  ًان  امور: أوال  عدة 
من  ثم  ومن  السالم(  )عليه  العسكري  االمام  اصحاب  من 

اصحاب االمام املهدي )عليه السالم(.
ضغوط امنية

هاشم  ايب  للسيد  السالم(  )عليه  العسكري  االمام  اطالع  ان 
واطالعه عىل خرب والدة االمام املهدي )عليه السالم( يف أول 
ايام والدته يدل عىل انُه من ُثقاته ألنه كام تعلم ان والدة االمام 
املهدي )عليه السالم( شابتها جمموعة من القضايا التي تعرض 
من  االمني  الضغط  اىل  السالم(  )عليه  العسكري  االمام  فيها 
قبل حكومة بني العباس وهذا يوصلنا اىل مكانة السيد حممد 
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وبالتايل  السالم(  )عليه  العسكري  االم��ام  عند  احلمزة  ابن 
يكون تقريبًا زمن والدته هو القرن الثاين اهلجري ألن االمام 
العسكري )عليه السالم( متوىف )260 للهجرة( وبالتايل حياته 

جزء يف القرن الثاين اهلجري وجزء يف القرن الثالث اهلجري.
سبب االنتقال الى طويريج

وان سبب انتقاله اىل هذه املدينة ألنه كام هو معلوم بعد شهادة 
االمام العسكري )عليه السالم( انتقل اتباعه بعد ضغط املعتمد 
العبايس عليهم انتقلوا اىل شتى البقاع ومنها هذه املدينة )مدينة 
طويريج( التي كانت طبعًا مل مُترّص )ُتسكن( اال سنة 1270ه�، 
واملستنقعات  االه��وار  من  جمموعة  عن  عبارة  كانت  وقبلها 
وبعض املناطق اليابسة التي يسكنها الناس وطبعًا املنطقة تل 

مرتفع وهذا التل ُدفن عليِه هذا السيد اجلليل.
ستة اوالد للحمزة )عليه السام(

كربالء  مدينة  يف  اخ  لُه  احلمزة  بن  حممد  السيد  ان  وحقيقة 

املقدسة وحتديدا يف منطقة سوق بن احلمزة املعروفة عىل ُبعد 
كيلومرت رشق مرقد االمام احلسني )عليه السالم( وهو عيل بن 
احلمزة، ألن احلمزة بن احلسن لُه ستة اوالد اشهرهم القاسم 
عظيم اليمن والسيد حممد بن احلمزة يف طويريج والسيد عيل 

بن احلمزة يف كربالء.
غرفة واحدة

العراق  اىل  اتوا  الذين  الرحالة  بعض  اليه  اشار  املبارك  املزار 
ايام الستينيات ومن قبلهم، وقرأت ايضًا يف بعض النصوص 
طويريج  مدينة  اىل  اتى  عندما  اليه  اشاروا  ما  الرحالة  لبعض 
ادارية  مدينة  عند  وعبارة  مرصًا  تكن  مل  عندما  متصريها  قبل 
واهل  السدنة  ينقل  كام  املرقد  بداية  وان  التفاصيل،  وهذه 
طويريج من كبار السن كان عبارة عن غرفة واحدة من البناء 

صغرية ويأتيها الناس يزورون.
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مراحل االعمار

كان بالبداية عبارة عن غرفة صغرية بعدها كان هناك اعامر يف 
الستينيات من خالل تطور بسيط وتوسعة بسيطة يف املزار ثم 
حيث  مستمرة  وبمراحل  والتسعينيات  الثامنينيات  يف  االعامر 
الكرام  واالهايل  التجار  من  طويريج  مدينة  ابناء  من  عددا  ان 
مجعوا امواالً وفيام بعد وسعوا املزار واضافوا له القبة والقاشاين 
وبقية التفاصيل، ولغاية سقوط النظام البائد، وبعدما استلمت 
اولية  بأعامل  وبدأت  املزار  الشيعية  للمزارات  العامة  االمانة 
من الصبغ وبناء مجلة من القضايا التي ترتبط بخدمة الزائرين 
بشكل  بنائه  واعادة  متامًا  املزار  تم هدم  عام 2010 حيث  اىل 
يليق به من القبة واملنارة وقاعة كبرية وال زالت مراحل االعامر 

مستمرة يف هذا املزار.
دور العتبة الحسينية المقدسة

للعتبة  العامة  االمانة  دور  هو  ُيذكر  ان  البد  ال��ذي  ال��يشء 
الشيخ  سامحة  الرشعي  باملتويل  املتمثلة  املقدسة  احلسينية 
لقاءات خاصة معُه حول امهية دعم  الكربالئي عندما جرت 
القضايا  من  جمموعة  بإجراء  سامحته  اوعز  حيث  املزار  هذا 
اآلن هو  املوجود  الرشيف  الشباك  اواًل  منها  املزار  اهلامة هبذا 
هدية من العتبة احلسينية املقدسة، وايضًا اوعز بمنظومة كاملة 
كام  مركزيًا،  مكّيفة  املزار  قاعات  وكل  املركزي  التكييف  من 
ووّجه بعدد كبري من املرافق اخلدمية االخرى التي ُاضيفت اىل 

املزار ونحن عىل تواصل مستمر معه.
تصاميم حديثة

تم بناء املزار عىل ارض مساحتها تقدر ب� )2400( مرت مربع، 
للمزارات  العامة  الشيعي يف االمانة  الوقف  وُصمم يف ديوان 
اىل  تقع  باب  بابان  وله  كبرية،  قاعة  عىل  حيتوي  فانه  وبالتايل 
باجتاه  تقريبًا  ألنه  الكاظم  االمام  بباب  سميناه  الشاملية  اجلهة 
الغربية  اجلهة  اىل  يتجه  وباب  السالم(  )عليه  الكاظم  االمام 
به  منارة واحدة ملحقة  واملزار حيتوي عىل  املراد،  بباب  سميَّ 
وقبة بتصميم عرصي، ومن القضايا التي اضفناها عىل احلائط 
ايب  القاب  من  ولقبا  اسام   )40( كتابة  قررنا  للمزار  اخلارجي 
من  املزار  صحاب  أنا  باعتبار  السالم(  )عليه  العباس  الفضل 

احفاده.
نشاطات عديدة

يف  خاصة  الثقافية  والشعبة  االعالم  قسم  يف  نشاطات  لدينا 
اىل  اضافة  السالم(  )عليهم  ووفياهتم  املعصومني  والدات 
الندوات املعرفية والثقافية ولدينا تعاون مع دار القرآن الكريم 
ونشاطات  قرآنية  حمافل  إلقامة  والعباسية  احلسينية  العتبة  يف 
فيه  نعتقد  يوم  وهو  احلجة(  ذي   23( يف  نشاط  منها  اخرى، 
املواكب  تأيت  حيث  اهلل(  )رمحه  هاشم  ايب  السيد  وفاة  تاريخ 

ويتم اقامة الشعائر احلسينية.
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المرجع النجفي: 
اإلسالم يوصي بخدمة اإلنسانية والمجتمع

رجال ثأروا لدم الحسين )عليه السالم(

استقبل سامحة املرجع الديني آية اهلل العظمى الشيخ 
بشري النجفي، املستشار الدويل املسؤول يف منظمة نداء 

جنيف يف العراق، عاطف محيد والوفد املرافق له.
عىل  حيثنا  »اإلس��الم  أن  اللقاء  خالل  سامحته  وأك��ّد 
العمل قبل القول عىل خدمة اإلنسانية واملجتمع الذي 
نعيش فيه، موضحا ”اإلسالم يويص بخدمة اإلنسانية 
– – ظاهرًا وباطنًا  واملجتمع، والبد أن يكون عملنا 

واحدًا«.
العراقي  املجتمع  أمان  صامم  النجف  »ستبقى  وتابع، 
دومًا وأبدًا، وأهنا لن تفرق فيام بني أبناء البلد الواحد«.

اللقاء،  الزائر عن شكره هلذه  الوفد  من جانبه أعرب 

معربًا عن أمهية ومكانة املرجعية الدينية صاحبة كلمة 
العقل والقلب معًا بحسب وصفه، شارحًا يف الوقت 

ذاته مهام هذه املنظمة يف العراق واملنطقة.

اخلاصة  التارخيية  التفاصيل  أدق  تتبع  جهود  إط��ار  يف 
للدراسات  كربالء  مركز  أص��در  احلسينية،  بالنهضة 
»رجال  كتاب  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  والبحوث 
ثأروا لدم احلسني« للمؤلف واملؤرخ سعيد رشيد زميزم.

وتناول الكتاب الواقع يف )121 صفحة(، أسامء الثائرين 
الذين جاهدوا مع اإلمام احلسني عليه السالم وباسمه يف 
يوم الطف وبعده، وممن عارصوا هنضته لكنهم مل يفلحوا 
لبني أمية أو لغريها  التعسفية  نتيجة اإلجراءات  بنرصته 

من األسباب.
ومن بني ما جاء يف طّياته، بيان تفصييل متخصص بسرّي 
)عليهم  األطهار  البيت  آلل  املوالني  من  الكبار  القادة 
السلطة  ضّد  الثورة  إلشعال  العدة  أعّدوا  ممن  السالم(، 
بيته  وأهل  احلسني  اإلمام  لدم  والثأر  اجلائرة،  األموية 
بينهم  من  ك��ان  وال��ذي��ن  ال��س��الم(،  )عليهم  وأن��ص��اره 
اخلزاعي،  رص��د  بن  سليامن  الشهيد  الكبري  املجاهد 
باإلضافة  األشرت،  مالك  بن  وإبراهيم  الثقفي،  واملختار 

املهند  بن  كاهلفاف  سبقوهم  ممن  الكبار  املجاهدين  اىل 
الراسبي، والشهيد عامر بن أيب سالمة الداالين، والشهيد 

عبد اهلل بن عفيف األزدي، وغريهم.

ة 
ع

�سي
ج ال

وا
ام



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

55

الباكستانية  احلكومة  إّن  إعالمية،  وسائل  قالت 
النجف  مدينتي  يف  جديدتني  قنصليتني  فتَح  قّررت 
اجلديدة  خّطتها  ضمن  املقدسة،  وكربالء  األرشف 
للعتبات  الباكستانيني  الزائرين  توافد  لتسهيل 

املقدسة يف العراق.
”احلكومة  ب���أن  اإلع����الم  وس��ائ��ل  وأوض��ح��ت 
وزائري  حلجاج  مهّمة  خطوة  اختذت  الباكستانية 
وإيران، حيث  العراق وسوريا  املقدسة يف  العتبات 
أعّدت سياسة جديدة إلدارة سفر الزائرين وقامت 

بإرسال مسوداهتا للبلدان الثالثة“.
إدارة  سياسة  مسودة  الباكستانية  احلكومة  وأعدت 
عملية  لتوجيه  املعنية  الدول  إىل  وأرسلتها  ال��زوار 
والعراق وسوريا،  إيران  إىل  املتجهني  احلجاج  حج 

لزيارة مراقد أهل البيت )عليهم السالم(.
وتشري وسائل اإلعالم إىل أن »احلكومة الباكستانية 
تنتظر موافقة حكومات إيران والعراق وسوريا عىل 
املسودات، لتصدر قرار سياسة إدارة الزوار وتنفذها 

بشكل رسمي«.
فتح  ق��ّررت  الباكستانية  »احلكومة  بأن  وأضافت 
وكربالء  األرشف  النجف  مدينتي  يف  قنصليتني 

املقدستني يف العراق«.
قد  ال���زوار  إدارة  سياسة  أن  إىل  اإلش���ارة  وجت��در 
الوزراء  جملس  قبل  من  بالفعل  عليها  املوافقة  متت 
إي��ران  حكومات  مع  حم��ادث��ات  وبعد  االحت���ادي. 
عىل  التوقيع  يتم  أن  املؤمل  من  وسوريا،  والعراق 
املسودات وإخطار حكومة باكستان هبا يف األسابيع 

القليلة املقبلة.

ال��رتك��ي آدم  ال��ب��اح��ث  ق���ال 
تكفي  ال  الكلامت  أّن  فرست 
جعفر  اإلم��ام  عظمة  لوصف 
الصادق )عليه السالم(، الذي 
سبيل  يف  عظيمة  أدوارًا  أدى 
ومواجهة  املسلمني،  رف��ع��ة 

احلكام الظاملني يف عرصه.
وذكر فرست يف مقال له نرشته 
بمناسبة  مسج(  )ياين  صحيفة 

الذكرى األليمة لشهادة اإلمام الصادق )عليه السالم( بأن »حمبة أهل 
البيت )عليهم السالم( أمر من اهلل )سبحانه وتعاىل( ورسوله األكرم 

)صىل اهلل عليه وآله(، وهو رشط اإليامن وحقيقة اإلسالم«.
شهادته  ذكرى  نحيي  الذي  الصادق  جعفر  »اإلم��ام  بأن  وأض��اف 
األليمة، يعّد استمرارًا ألئمة أهل البيت )عليهم السالم( الذين سبقوه 

إىل الدعوة للنور املحّمدي واإليامن والعبادة والعلم واحلكمة«.
يف  الفريد  املعّلم  ُيعّد  السالم(  )عليه  الصادق  »اإلمام  بأّن  وأوضَح 
مجيع العلوم خالل عرصه، وجتّلت أدواره يف هبائها بتعليم العديد من 
الشخصيات العلمية يف خمتلف العلوم، بينهم مؤسيس مذاهب أهل 

السنة«. 
)عليه  الصادق  اإلم��ام  عاشها  التي  »الفرتة  أن  إىل  الباحث  وأش��ار 
واإلرهاب  القهر  شهدت  حيث  للغاية،  صعبة  فرتة  كانت  السالم( 
بيت  وآل  املسلمني  ضد  والعباسيني  لألمويني  القاسية  واملامرسات 
هذه  رغم  نجح  ذلك  ومع  وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  الرسول 

الظروف بحامية األمة اإلسالمية«.
بحق  الكربى  الفظائع  ارتكبوا  العباسيني  »احلكام  أن  إىل  ولفت 
املسلمني وأهل البيت )عليهم السالم( واستخدام أساليب الرتهيب 
والتعذيب والسجون املظلمة، وصواًل إىل سّم اإلمام الصادق )عليه 

السالم( واستشهاده األليم«.

باكستان تقرر فتح قنصليتين 
في النجف وكربالء لتسهيل زيارة 

مواطنيها للعتبات المقدسة

باحث تركي: 
الكلمات ال تكفي لوصف 

عظمة اإلمام الصادق )عليه السالم(
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أهمي�ة األس�رة كمؤسسة اجتماعي��ة
  تعد  األرسة اللبنة األوىل يف كيان املجتمع، وهي األساس املتني 
البناء،  يصلح  األساس  فبصالح  الكيان،  هذا  عليه  يقوم  الذي 
وكلام كان الكيان األرسي سلياًم ومتامسكًا كان لذلك انعكاساته 
من  أس��س  عىل  تقوم  التي  ف��األرسة  املجتمع،  عىل  اإلجيابية 
الفضيلة واألخ�الق والتعاون، تعد ركيزة من ركائز أي جمتمع 
ركب  يساير  متعاونًا،  متامسكًا  قويًا  جمتمعًا  يكون  أن  اىل  يصبو 
األنظمة  أحد  كوهنا  أمهيتها  األرسة  وتكتسب  والتطور،  الرقي 
رعاية  يف  كثريًا  املجتمع  عليها  يعتمد  التي  املهمة  االجتامعية 
أفراده، منذ قدومهم إىل هذا الوجود، وتربيتهم وتلقينهم ثقافة 
االجتامعية  مسؤولياهتم  لتحمل  وهتيئتهم  وتقاليده،  املجتمع 
واملجتمع  واألرسة  ال��ف��رد  ب��ني  والعالقة  وج��ه،  أكمل  ع��ىل 
يستغني  أن  يمكن  وال  املتبادل،  االعتامد  من  الكثري  فيها  عالقة 
أحدهم عن اآلخر، فاألرسة ترعى شؤون األفراد منذ الصغر، 
هؤالء  متكن  التي  الفرص  كل  لتهيئة  جاهدًا  يسعى  واملجتمع 
بالشكل  قدراهتم  وتنمية  االجتامعية،  أدوارهم  أداء  من  األفراد 
الذي يتوافق مع أهداف املجتمع، وتتجىل أمهية األرسة ككيان 
جمتمعي يف عدة اجتاهات منها؛ إن أول ما ينتقل إىل الطفل عن 
طريق التقليد يف الصوت واحلركة، لغة أبيه وأمه وأفراد أرسته، 
املنزل  فبمقدار سمو  احلياة،  وأعامهلم وسلوكهم ومناهجهم يف 
يف هذه األمور تسمو آثار التقليد الرتبوية يف الطفل، بفضل اجلو 
األرسي واملحيط العائيل، تنتقل إىل الناشئة تقاليد أمتهم ونظمها 

وعرفها اخللقي، وعقائدها وآداهبا وفضائلها وتارخيها، وكثري مما 
وفقت  فإذا  واملجاالت.  الشؤون  خمتلف  يف  تراث  من  أحرزته 
االجتامعية  البيئة  حققت  اجلليلة  الرسالة  هذه  أداء  يف  األرسة 
األهم  العنرص  هي  فاألرسة  الرتبوي،  املجال  يف  البليغة  آثارها 
األوىل  امل��راح��ل  يف  املقصودة  والرتبية  للحضانة  والوحيد 
للطفولة، والواقع إنه ال تستطيع أي مؤسسة عامة أن تقوم بدور 
األرسة يف هذه املرحلة، وال يتاح هلذه املؤسسات مهام حرصت 
عىل كفاءة أعامهلا أن حتقق ما حتققه األرسة يف هذه األمور، حيث 
يقع عىل األرسة قسط كبري من واجب الرتبية اخللقية والوجدانية 
والعقلية والدينية يف مجيع مراحل الطفولة، بل ويف املراحل التالية 
العائلة،  املستقرة يف جو األرسة وحميط  احلياة  بفضل  هلا كذلك 
يتكون لدى الفرد ما يسمى بالروح العائلية والعواطف األرسية 
املنظمة،  االجتامعية  للحياة  األوىل  االجتاهات  وتنشأ  املختلفة، 
مدنيًا،  اجتامعيًا  شخصا  الطفل  من  جتعل  التي  هي  ف��األرسة 
وتزوده بالعواطف واالجتاهات الالزمة لالنسجام مع املجتمع 
الذي يعيش فيه، ولألرسة دور هام يف التنمية، وفقا ملا تقوم به 
من توفري املناخ الطبيعي لتنشئة اإلنسان التنشئة اإلجيابية، وهي 
عنارص  من  عنرص  بأهم  املجتمع  ترفد  التي  الروافد  أهم  أحد 
متد  املتامسكة  القوية  فاألرسة  البرشي،  العنرص  وهو  أال  التنمية 

املجتمع بالعضو الفاعل واملجتهد يف إنتاجه.
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أنِت لست مجيلة وال تشبهني أختك..؟. هذه اكثر مجلة كنت 
الناس وكأن اجلميع  أقاريب ومن  بعد طفلة من  وانا  اسمعها 
احىل  شعرها  امجل!  رفل  أختي  نعم  باإلجابة.  يطالبونني 
أنا  أما  الكل.  بشهادة  مالحمي  من  احىل  مالحمها  شعري  من 
وشكلها  شكيل  بني  التفرقة  نظرات  مجاال.  اقل  براء  واسمي 
الشطارة. ونحن  اغلبها يف  التأثري عيّل. حاولت  كانت كبرية 

أطفال لكنها األوىل أيضا بفصلها باملدرسة.
احدث أمي أحيانا عن عدم مجايل .. تسكت. أيب معجب جدا 

بشكل رفل ما يشعرين بالضيق.  كنت ادعو اهلل يف طفولتي ان 
حيلو شكيل. ورفل تزداد تفوقا وملعانا وجدت نفيس يف التذمر 
واالعرتاض واخلناقات ويف يوم ما وانا يف اإلعدادية. قرأت 
قول اهلل عىل لسان موسى )أخي هارون هو افصح مني لسانا( 
تظهر مواهبي  قلبي وبدأت  وانزاح هم من  انتباهي،  فلفتت 
األدبية اىل ان رصت اآلن إعالمية معروفة وأول من يدعمني 
أختي، وبدأ ينزاح عبء الغرية عن كاهيل. أصبحت رفل هي 

من يقولون عنهاإهنا  اخت براء.

يكون  حني  العمر،  مراحل  من  مرحلة  يف 
عىل  أحدهم  تعامل  األطفال.  بعض  لديك 
تغيل.  وأنت  فتبتسم  شيئا.  يكرس  عقله.  قدر 
يرسم لوحة ال معنى هلا عىل احلائط، فتسعد 
بإنتاجه الفذ وتنعي هم إصالح ما أفسد. يف 
الدنيا من أي يشء.  النهاية هو-هي أغىل يف 
جيب أن تزرع ذلك املعنى يف أوالدك. وحبك 
يتغري،  العمر  ألن  م��رشوط.  غري  حب  هلم 
وسيأيت يوم ليس ببعيد، خُيري فيه األبناء. بني 
حينها،  يتذكرون  ربام  أخرى.  وأشياء  اآلباء 
أنه عىل طول ذلك العمر، مل يكن أبدا يوجد 
يشء لدى أب.. أم. أغىل منهم. ال املال، وال 
تلك  كل  وال  عليه،  رسمت  ال��ذي  احلائط 
إال  يبقى  ال  عمرك،  يف  دمرهتا  التي  األشياء 

حبهام لك.
ربام يلزم أن خيرب اآلباء واألمهات أوالدهم، 
وآباءهم وأمهاهتم بصدق، وبتكرار ال ينقطع: 
نحبكم. حبا ال يتغري. حبا غري مرشوط. حبا 
ال يرضكم فيه ما تفعلون، وال ما ستفعلون، و 
ال ما فعلتم. حبا ال يزعزعه أي يشء. ألنكم 

أغىل ما يف الدنيا كلها.

يف مراحل نمو الطفل داخل أرسته يطرأ عىل ترصفاته عدد من 
أرسته  وعىل  اليومي،  سلوكه  يف  السلبية  او  اإلجيابية  املتغريات 
نموه   مراحل  يف  شخصيته  لرتسيخ  العقالنية  ترصفاته  تنمية 
االمر  يتطلب  حني  به  واإلش��ادة  الصحيح  بالتعليم  الالحقة 
ذلك، اما العادات املكتسبة ذات الطابع السيئ من بنية شخصيته 
حميطه  يف  األطفال  ألقرانه  خمالطته  بتأثري  او   مرضية  بمخاوف 
حول  »التمركز  عليها  يطلق  ما  او  األنانية  الصفات  وأبرزها 
واالهتامم  واحتكارها  األشياء  حليازة   الدائم  وسعيه  ال��ذات« 
بنفسه، بمعزل عن حميطه االجتامعي،  وهذه السلوكيات تسبب 
األحراج ألرسته، ويواجه حينها اللوم والتوبيخ من ذويه، لكن 
التدليل  ولعل  أفعاله،  يف  يتامدى  جتعالنه  لذاته  وحبه  نرجسيته 
املفرط  يف تربيته وشعوره ان هناك من حيميه ويدافع عن أخطائه، 
خصوصا  اذا كان هناك جتاهل وغض النظر من األرسة  وعدم 

اهتاممها بترصفات الطفل املعيبة.
الطفل  شخصية  لتشذيب  والناجعة  املناسبة  احللول  إجياد  بغية 
السيئة،  املكتسبة  العادات  يلحق  هبا من شوائب، السيام  ما قد 
اذ ال بد من الرتكيز عىل الرتبية الصحيحة يف معاجلة األمور يف  
هذا  الن  هنائي   تربيري  كحل  الطفل،  ضد  العنف  استخدام 
الفعل  يعقد املشكلة اكثر، ومن هذه الطرائق الرتبوية الناضجة 
بسيطة،  كانت  مهام  بإنجازاته  واإلشادة  الطفل  مهارات  تنمية 
والتعاون  اجلامعية  املشاركات  خالل  من  نفسه  يف  الثقة  وزرع 
املشرتك  يف األنشطة التي تعتمد عىل اجلهد الواحد وتذوب فيها 

األنانية.

وقفة تربوية الطفل وذاته

قصة أسرية
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جابوا  وإن  احلكمة،  بصمتهم  فالبعض  بصمة،  له  احلياة  هذه  يف  إنسان  كل 
الصحاري واجلبال وصارعوا اجلهل، والبعض بصمتهم صدق مشاعرهم، 
مهام  العقل،  بصمتهم  آخ��رون  وهناك  احل��رة،  ثم  احلرة  ثمنها  كان  وإن 
لك  وتبقى  البصامت،  كل  جتمع  األخالق  لكن  النقص،  طوفان  حارصهم 

بصمة لن تزول فتمسك هبا، حتى ترتقي.. وتكون إنسان مجيل الروح.

يف النتظار

البهيم  الليل  فشعشع  لوعتي  قناديل  أوقدت 
بنور اليقني. تلفتُّ يمينًا وِشاماًل عسى أن أحلظ 
شيئًا من ظلك املمتّد بني األرض والسامء. أو 

أسمع وقعًا خلطوك املتأين يف غوِر التاريخ. 
جلست عىل مفرتق السبل املتالشية إىل رسَّ من 
رأى، أستنشق عبق الوالدة يف رئة الرسداب. 
خ��واط��ري،  الكلامت  م��ش��ارف  ع��ىل  تاهت 
فتمثلت يومك جيثو فوق أديم امللكوت، يرفع 

شاهدة للحق وراية للثأر. 
تالفيف  بني  إرٍص  من  أمح��ل  ما  كل  خبأت 
حتت  املخبوء  بعض  قرسًا  مني  يفلت  الروح. 
تقاسمني  سأراك  متى  ياهلل  اخل��وف..  وسادة 
القطيف،  وتشاطرين  م��واس��اة،  الرغيف، 

جماراة؟! 
قلُت  حتسبني  ال  اآلن..  به  أبوُح  ما  كل  هذر 
ما قلُت.. وهٌم هذا الذي أعيشه اللحظة.. ال 
ذنب يل سواك.. ال يشء يعرتيني غري هواك. 
الكتامن..  من  سأموت  أين  الوحيدة  احلقيقة 
فالشوق ال يعرف الصمت، واملوت ال يعرف 

الكالم.. 
عىل  سأكتب  نفيس،  س��أودع  الرحيل  وقبل 

جبيني: شهيد االنتظار. 
قدري  إىل  السنني  وثاملة  العمر  ذيل  يا  اتبعني 

األخري.. إىل قمري املنري.   
           

قدري الأخري

األشجار  مئات  حتمل  شاحنة  أوقفت  بجذورها  مرتبطة  واحدة  شجرة 
املنفصلة عن جذورها، لذا إذا أردت أن تكون قويًا كن متصاًل بجذورك 

حتى ولو بقيت لوحدك.

ُسنة حسنة
حسنة  سنة  يسن  متخرج  ط��ال��ب 
من  خت��رج��ه  ي��وم  يف  ش��ج��رة  بغرسه 
يثني  اجل��ام��ع��ة  ورئ��ي��س  اجل��ام��ع��ة، 
ك��ث��ريا ع��ىل م��ب��ادرت��ه وق��د خصص 
لغرس  خاصة  مساحة  اجلامعة  يف 
لتصبح  بأسامئهم،  للخرجيني  أشجار 
االجيال  من  للطلبة  ومتنفس  حديقة 
ليت  بأسالفهم..  تذكرهم  القادمة 
هذه  دعم  عىل  تعمل  جامعتنا  مجيع 
املبادرات اخلالقة سعيا يف بيئة جامعية 
متحرضة ولتكن االمة فخورة بطلبتها 

فهي ال تنهض إال هبم.
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�صواهد من حوا�صر ال�صيعة

)) واتوا البيوت من أبواهبا ((
  من املعارف التي ترد يف االحتجاج للطربيس 
)ج 1 ص 540 الرقم 129( بيان معنى اآلية 
الكريمة {واتوا البيوت من أبواهبا}وذلك يف 
قول اصبغ بن نباتة: »كنت جالسا عند أمري 
ابن  فجاءه   ) السالم  عليه   ( عيل  املؤمنني 
الكوا فقال له: يا أمري املؤمنني ، مْن البيوت 
يف قول اهلل )عز وجل(: {َوَلْيَس اْلرِبُّ بَِأْن َتْأُتْوْا 
اتََّقى  َمِن  اْلرِبَّ  َوَلِكنَّ  ُظُهوِرَها  ِمن  اْلُبُيوَت 
ُكْم  َلَعلَّ اهلّلَ  ُقوْا  َواتَّ ا  َأْبَواهِبَ ِمْن  اْلُبُيوَت  َوْأُتوْا 
)عليه  فقال  )البقرة/189({؟  ُتْفِلُحوَن 
أن  اهلل هبا  أمر  التي  البيوت  »نحن  السالم(: 
التي  أبواهبا، نحن باب اهلل وبيوته  تؤتى من 
بايعنا وأقر بواليتنا فقد أتى  يؤتى منه، فمن 
البيوت من أبواهبا، ومن خالفنا وفضل علينا 
البيوت من ظهورها »، ومن  أتى  فقد  غرينا 
كالمه ) عليه السالم ( يف خطبته التي يذكر 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  فضائل  فيها 
واألص��ح��اب،  الشعار  نحن   .  .  .« قوله: 
إال  البيوت  تؤتى  وال  واألب��واب،  واخلزنة 
أبواهبا سمي  أتاها من غري  أبواهبا، فمن  من 

سارقا«.

املوافقة  462ه���  سنة  طرابلس  يف  تأسست  التي  ع��امر  بني  دول��ة 
أسسها  وضع  1109م،  املوافقة  502ه�  سنة  وانقرضت  1070م، 
ب ب� )أمني الدولة(، وهو أول  )أبو طالب احلسن بن عامر( الذي لقِّ
الفاطميني، وقد  من ويّلّ حكم طرابلس وكان قاضيًا عليها من قبل 
الفاطمي  اخلليفة  أيام  ه�(   381( عام  فيها  ب��ارزة  كشخصية  ظهر 
بداية  وهي  م(   1070  / ه�   462( عام  هبا  واستقل  باهلل(،  )العزيز 
دولة بني عامر، حتى مّهد السبل النتقال أفراد أرسته إىل الشام، ووّجه 
قريبه )أبو متيم سليامن بن جعفر بن فالح الكتامي( إىل دمشق، فقام 
وهي  ه�(،   386( عام  طرابلس  عىل  )عيل(  أخيه  بتولية  األخري  هذا 

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

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

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

الكثرية عىل األطراف كانوا هناك عىل مذهب الشيعة«.
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فقيــه ع�صــره ال�صيــد املبــارك  
حم�صن احلكيم )قد�س �صره(.. 
مع بع�ــسٍ من اأبنائــه واأحفاده 
والبحــث  الدر�ــس  جمال�ــس  يف 
القائــم بهــا اليــوم العلمــاء من 
)دامــت  واأ�صباطــه  اأحفــاده 
النجــف  حــوزة  يف  بركاتهــم( 

الأ�صرف..
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