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مركز السبط .. صرح طبي لتأهيل مرضى 

االعتالل العضلي واإلعاقة العصبية

الخانات في مدينة كربالء

مزار السيد ابي الفتح األخرس في كربالء..
شاخص تأريخي وكرامات عديدة لزائريه

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

إشادة بمشاريع العتبة الحسينية

فداء لكم.. فيلم سينمائي قصير

يجعل من يشاهده بطالً فيه

معرُض البصرة الدولي يزداد ألقًا بمشاركة 
العتبة الحسينية المقدسة فيه

بمبالغ مادية تجاوزت ثالثة مليارات دينار..
العتبة الحسينية تتكفل بعالج حاالت مرضية وإنسانية مختلفة.

حبُّ علي 
»لو اجتمع الّناس على حّب علّي بن أبي طالب لما خلق اهلل 

عّز وجّل الّنار«.
قول رسول اهلل           مناقب آل أبي طالب ج3 ص238
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هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

عيسى الخفاجي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  الللعللوادي - صللاح  رسللول 

حسنين الشرشاحي

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

إن كلم������ة التحصين مأخ������وذة من بناء الحصن والس������ور 
لحماية المواقع الحساس������ة من غ������زو األعداء او التحصين 
الصح������ي من االمراض، كما انها تعني اكتس������اب الملكة 
المعرفية للف������رد والمجتمع بالتحصين الثقافي ضد غزو 

األفكار والمعتقدات والمفاهيم الدخيلة.
ن الشيء: أي جعله منيعًا من االختراق، والمنعة لها  وحصَّ
وجهان وجه مادي ووجه معن������وي، أما االختراق المادي؛ 
فبقوة سالح وجيش خارجي، وأما االختراق معنويًا فبقوة 
داخلي������ة متمثلة بالتروي������ج ألفكار وتوجه������ات دخيلة على 
كي������ان المجتمع كبع������ض الس������لوكيات الهجينة لضرب 

المنظومة االخالقية.
 ما يعنينا هنا هو الجانب األخطر في هذه العملية، متمثلة 
بالتأثر واالستجابة لمظاهر الغزو الثقافي الخارجي ضد 
الدين واالخالق، وعالجه ف������ي عملية التحصين المعرفي 
للفرد والمجتمع من خالل محاولة نش������ر وترويج الثقافة 

اإللهية عمومًا، والحسينية منها على وجه الخصوص.
كون الثقافة الحس������ينية رافدا أساسيا ومؤثرًا في الثقافة 
اإللهي������ة، وكما هو مع������روف بأن إش������اعة الثقافة والوعي 
والمعرفة على أوس������ع نط������اق؛ إنما يمثل نوع������ا من أنواع 
التحصي������ن المعنوي يمن������ح المنعة لإلنس������ان، ويكون هنا 

حسم الصراع بين الخير والشر.
نع������م، هناك نزعة خي������ر كالخدمة والتعلم واالس������تفادة 
م������ن التجارب وتنوي������ر العقل، وهناك تقابلها نزعة ش������ر 
تتمثل بالجهل والكس������ل واالتكالية والالمس������ؤولية تتحكم 
في طبيعة البش������ر عمومًا، وكلما زادت رغبة اإلنسان في 
المعرفة واكتسب شيئًا منها، أكيد ستقل مساحة الجهل 
في ش������خصيته، وهذا األمر س������ينعكس بشكل ايجابي على 
نجاح������ه في الحياة.. باتخاذه القرارات الصحيحة والصائبة 

اتجاهها من اجل النجاة في الحياة الدنيا.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    حت�صني الوعي
   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 - مرتضى اآلوسي ل حسين فرحان

ضياء أبو الهيل ل حنان الزريجاوي ل هنا هاشم

إيمان الكبسي ل بشرى مهدي بديرة

a h r a r .w e e k l y . i q @ g m a i l .c o m



احلسينيَّة  للعتبة  التابعة  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  أعلنت 
املبني  جملة  جملتها  من  عرش  الثاين  العدد  إصدار  عن  سة  املقدَّ
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  لدن  من  واملعتمدة  مة،  املحكَّ
ستة  يف  العدد  هذا  جاء  وقد  العلميَّة،  الرتقيات  يف  العلمي 
ا يعالج أهمَّ قضايا اللغة يف معرتك اللسانيات  بحوٍث حيمل ملفًّ
املعنى  فبحث  ومستوياته،  املعنى  قضيَّة  وهي  أال  املعارصة، 
مستويات  عنوان:  حتت  والنص  والبالغة  البنية  مستوى  يف 
والبيان  البنية  ض��وء  يف  دراس��ة   – البالغة  هنج  يف  املعنى 
ومقوالت النص، يف أربعة بحوث مثَّلت ملفَّ العدد وهي: 
داللة أبنية األفعال املجردة يف وصية اإلمام عيل البنه احلسن 
بعنوان:  وبحث  صفني،  من  انرصافه  بعد  السالم(  )عليهام 
إحياء  بعنوان:  الشقشقية، وآخر  الفعل يف اخلطبة  أبنية  داللة 
الصورة البيانية يف خطب هنج البالغة، والرابع بعنوان: معيار 
ا  ، أمَّ احلبك يف خطب هنج البالغة – اخلطبة الشقشقية مثاالاً
والباطل  احلقِّ  ثنائيَّة  بعنوان:  األول  فكان  اآلخران  البحثان 
البالغة لإلمام عيل )عليه السالم( دراسة يف  يف خطب هنج 

انتاج املعنى، واآلخر بعنوان: األبعاد االسرتاتيجية الختيار 
دراسة   – اإلسالميَّة  العربية  للدولة  عاصمة  الكوفة  مدينة 
ر اآلن يف معارض  متوفِّ العدد  السياسية، وهذا  يف اجلغرافية 
بسعٍر  سة  املقدَّ احلسينيَّة  للعتبة  التابعة  الدائمة  الكتاب 
مدعوم، وال يفوتنا يف هذه املناسبة أن ندعو الباحثني الكرام 
املؤمنني عيل  أمري  بفكر  ة  املختصَّ املجلة  املشاركة يف هذه  إىل 
واملقرتحات  بالبحوث  البالغة  هنج  وكتاب  السالم(  )عليه 

واألفكار عرب التواصل مع موقع املجلة.

العتبة  يف  النظام  حفظ  لقسم  التابعة  املدين  الدفاع  شعبة  اقامت 
سيد  مدينة  ملنتسبي  املهنية  السالمة  دورة  املقدسة  احلسينية 
االوصياء للزائرين عىل طريق )كربالء – بغداد( استمرت ليومني 
، وشارك فيها قرابة ال�)100( متدرب من خمتلف  صباحا ومساءاً

الُشعب والوحدات وبواقع ساعتني للمحارضة الواحدة.
وقال الوزين يف ترصيح خص به جملة )األحرار(: »نتيجة ارتفاع 
احلسينية  العتبة  مواقع  فإن  الصيف  فصل  يف  احل��رارة  درج��ات 
ملثل  منتسبوها  حيتاج  مهمة  عمل  اجهزة  من  حتتويه  وملا  املقدسة 
هكذا دورات هبدف تقليل حجم اخلسائر ومعرفة املنتسب بأنواع 
املطافئ وكيفية استخدامها بواقع حمارضات نظرية وعملية وهذا 
التعريف  عن  فضالاً  بالبداية  احلريق  معاجلة  كيفية  من  يمكنهم 

بأصناف احلرائق والتي تبلغ اربعة اصناف«.
 واضاف الوزين: »هناك نقطة مهمة اخرى عملنا عليها يف الدورة 
وهي  تشكيالت فرق احلامية الذاتية أي تعليم املنتسب الوقاية من 
حدوث احلرائق وكيفية التعامل معها اذا حدثت كي تكون لديه 

توعية ويعتمد عىل كيفية معاجلتها يف بدايتها والسيطرة عليها«.
واوضح ان »الدورة هي ليست االوىل؛ بل سبقتها دورات كثرية 

يف اماكن ومواقع للعتبة يف داخل املحافظة وخارجها«. 
ويف السياق ذاته حتدث )حسني عدنان( احد املشاركني يف الدورة 
منها  جوانب  عدة  عىل  الدورة  يف  مشاركته  من  فائدته  مدى  عن 
كيفية الوقاية من احلريق واستخدام املطافئ والتعرف عىل انواعها 
مطافئ  ومنها  تستخدم  ومتى  منها  نوع  كل  استخدام  عن  فضال 
ووجدت  اخرى  ومطافئ   )co2( الكهرباء  ومطافئ  )الباودر( 
هناك حاجة ملحة ان تكون املطفأة داخل البيت اضافة اىل موقع 

العمل.

مجلة )المبين( تدرس المعنى ومستوياته في عددها الثاني عشر

100 منسب من مدينة سيد االوصياء يشاركون في دورة السالمة المهنية
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الحس���ينية  العتب���ة  اص���دارات  قام���وس 
المقدسة يضم اكثر من )1000( اصدار  

العتبة الحسينية تكشف عن موعد افتتاح 
مجمع سكني ل�)العوائل الفقيرة( 

التابعة  النرش  والتوثيق يف شعبة  التدوين  كشفت وحدة 
لقسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة عن مرشوع قاموس 
اصدارات العتبة احلسينية املقدسة والذي يعنى بأرشفة 
استالم  منذ  املقدسة  العتبة  عن  صدر  ما  مجيع  وفهرسة 

االمانة العامة إلدارهتا بعد 2003 ولغاية 2020.
»ضمن  الوحدة:  مسؤول  الظاهر  عباس  طالب  وقال 
املهام التي تعنى هبا الوحدة بل وعىل رأسها هي التدوين 
والتوثيق االديب والفكري والعمراين، ومن بني مشاريعها 
يضم  الذي  املقدسة  العتبة  اصدارات  قاموس  الكربى 
العلمية  واملجمعات  واملراكز  املؤسسات  اص��دارات 
 )1086( لآلن  وصلت  وقد  املقدسة  للعتبة  التابعة 

اصداا«.
تدوين  من   %20 من  اكثر  انجاز  عن  الظاهر  ون��وه 
مؤسسة  اص���دارات  بينها  االص���دارات  ه��ذه  وارشفة 
يف  النرش  وشعبة  اص��دارا،   )183( البالغة  هنج  علوم 
قسم االعالم ب�)69( اصدارا، دار القرآن الكريم )75( 
اصدارا، ومركز كربالء للدراسات والبحوث ب�)137( 
احلسني  اإلمام  ومركز  كبرية،  موسوعات  بينها  اصدارا 
بينها  اص��دارا   )37( ب�  ال��رتاث  إلحياء  السالم(  )عليه 
موسوعات كربى، وجممع اإلمام احلسني )عليه السالم( 
مؤسسات  وكذلك  علميا،  اص��دارا  ب���)133(  العلمي 
للدراسات  االنبياء  منها: مؤسسة وارث  كربى اخرى، 
الدليل،  ومؤسسة  احلسينية،  النهضة  يف  التخصصية 
مركز  وكذلك  السالم(،  )عليه  احلسن  اإلم��ام  ومركز 
اضافة  الرتاث،  إلحياء  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
والعقائد  الفقه  يف  الدينية  الشؤون  قسم  اصدارات  اىل 
الفكرية،  الشؤون  قسم  اص��دارات  وكذلك  وغريها 

ومراكز االرشاد االرسي وقسم رعاية الطفولة«.
الباحثني  خدمة  هو  القاموس  من  اهلدف  ان  اىل  مشريا 
ومرتادي املعرفة وكذلك توثيق مجيع ما صدر عن العتبة 
يف  والوثائق  الكتب  دار  يف  وايداعه  املقدسة  احلسينية 

العاصمة«.

احلسينية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  املشاريع  قسم  كشَف 
األول من جممع سكني  القسم  افتتاح  موعد  املقدسة، عن 
تشيده العتبة املقدسة مع ممثلية السيد السيستاين يف كربالء 

إلسكان الفقراء.
املشاريع  قسم  رئيس  مهدي  رضا  حسني  املهندس  وأكد 
هاتفي  اتصال  خالل  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية 
الطيبة  الديار  جممع  تشييد  أعامل  »أن  االحرار«:  »جملة  مع 
االمام  ملؤسسة  التابع  املقدسة  كربالء  يف  الفقراء  السكان 
الفقراء  واسكان  لإلغاثة  اخلريية  السالم(  )عليه  الرضا 
الوارف(  )دام ظله  السيستاين  السيد  ملمثلية سامحة  التابعة 

مستمرة«.
وأشار إىل أن املرشوع »يضم أكثر من )360( دارا سكنية 
للذكور  وم��دارس  عرصية  وهندسية  فنية  بمواصفات 
واإلناث عدد )2( ومستوصف صحي وجامع وعددا من 

املنشآت اخلدمية باإلضافة اىل املساحات اخلرض«.
ونوه رئيس قسم املشاريع اهلندسية عن موعد افتتاح اجلزء 

األول من املرشوع »سيكون هناية العام احلايل«.

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

5



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

6

من اأر�صيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي يف 28/�صعبان/1435هـ 
املوافق 2014/6/27م :

اعداد:حيدر عدنان

اود ذكر االمور التالية :
اوال اً :

العراق  احلبيب  بلدنا  هبا  يمرُّ  التي  الراهنة  االوضاع  ظل  يف 
وشعبه فانه جيُب احلذُر من املخططات املبّيتة لتفتيت العراق 
وتقسيمه... وَنسَمُع اليوَم ان رئيَس الكيان ِ االرسائييل جُياِهْر 
اً ولكن  كبرية  كانت  وان  الراهنة  االزمة  ان  لذلك...  بتأييده 

الشعَب العراقي أكرُب منها..
َر  فقد جتاوز ازمات ٍ كثرية يف تارخيه الطويل وال ينبغي ان ُيفكِّ
حيفُظ  الذي  احلل  بل  الراهنة  لالزمة  َحالًّ  بالتقسيم  البعُض 
وحدة َ العراق وحقوَق مجيع مكوناته وفَق الدستور املوجود 
ٌويمكن التوافُق عليه اذا َخُلَصْت النوايا من مجيع االطراف..

ثانيااً :
فيه  َدَعْت  املرسوم من رئاسة اجلمهورية والذي  بعد صدور 
الثالثني  يف  انتخاهبم  تم  الذين  اجُلدد  النواب  جملس  اعضاء 
من شهر نيسان املايض اىل عقد اجللسة االوىل هلم يوم الثالثاء 

املقبل...
الرئاسات  عىل  االتفاق  السياسية  الكتل  من  املطلوب  فان 
الثالث خالل االيام املتبقية اىل ذلك التاريخ رعاية اً للتوقيتات 
الدستورية... ويف ذلك َمْدخٌل للحل السيايس الذي ينشُده 

اجلميع يف الوضع الراهن .
ثالثااً :

إعالمي   ٍ شحن  أي  عن  باالبتعاد  االط��راف  مجيع  ن��ويص 

فإن ذلك   .. العراقي  الشعب  او قومي بني مكونات  طائفي 
ُيولُِّد مشاعر عدائية بني  بام  اكثر  تأزيم االوضاع  سيؤدي اىل 
هذه املكونات والذي قد يرتمُجُه البعض اىل أعامل ِ عنف ٍ كام 

وصلتنا أخبار عن ذلك من بعض املناطق ..
ان الشعب العراقي بجميع قومياته وطوائفه .. بعربه وكرده 
صفااً  يقُف   .. وغريهم  ومسيحييه  وُسنته  بشيعته  وتركامنه.. 
ارض  يف  فسادااً  عاثوا  الذين  الغرباء  اره��اب  ام��ام  واح��دااً 
َم بعُضنا البعض االخر بايِّ موقف  العراق .. وال جيوز ان يتهَّ

غري الئق ٍ خالَف ذلك..

رابعااً :
يف ظل االوضاع املزرية والصعبة جدااً التي يعيشها النازحون 
الدولية  املنظامت  ندعو  فاننا   .. القتال  مناطق  خمتلف  من 
واملحلية املعنية باالغاثة اىل االرساع باغاثة هذه العوائل التي 
يزداد عددها يومااً بعد يوم والتي تعيش حمنة انسانية صعبة ..

كام ندعوا مجيع املواطنني اىل الوقوف مع هذه العوائل املوقف 
هذه  تعيشها  التي  املأساة  حجم  مع  يتناسب  الذي  االنساين 
العوائل وذلك باغاثتهم بكل ما يمكن وتوفري املأوى والطعام 

واالحتياجات االخرى هلم..
خامسااً :

التنّبه  اىل  املواطنني  املسلحة ومجيَع  القوات  افراد  ندعو مجيَع 
واحلذر من االشاعات املغرضة لألعداء .. فان االشاعة من 

ّ
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اخلطبة من�صورة يف جملة الأحرار العدد )444( 

/ اخلمي�س 5/ رم�صان /1435هـ 

املوافق 2014/7/3م

معنويات  لتضعيف  االعداء  يستخدمها  التي  الفّتاكة  االسلحة 
افراد القوات املسلحة وكذلك املواطنني ..وينبغي علينا –مجيعااً- 
ان نكون اقوياء بعزمنا وارادتنا ووعينا ومهتنا العالية .. وبأبنائنا 
وطنهم  عىل  الغيارى  واملتطوعني  املسلحة  القوات  اف��راد  من 
وشعبهم واعراضهم ومقدساهتم والذين اظهروا يف االسبوعني 
مبهوتني  يقفون  اجلميع  جعل  مما  واحل��امس  العزم  من  املاضيني 

ومبهورين امام عظمة هذا الشعب..
االشاعات  لتكذيب  تتصدى  ان  االعالمية  الوسائل  من  ونأمل 
معنويات  حتطيم  اىل  االع��داء  خالهلا  من  يسعى  والتي  اخلطرية 
االخبار  تلك  خصوصااً   .. عمومااً  واملواطنني  املسلحة  القوات 
االه��داف  ذات  االعالمية  الوسائل  من  تصدر  التي  الكاذبة 

املشبوهة..
سادسااً :

بالتربع  قاموا  الذين  املواطنني  جلميع  والثناء  بالشكر  نتوجه 
واملتطوعني  املسلحة  للقوات  الغذائية  املواد  تقديم  يف  واملسامهة 
والنازحني ونحث اجلميع عىل املزيد من العطاء يف هذا السبيل ..

ِ بَِأْمَواهِلِْم  ِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف َسبِيِل اللَّ قال تعاىل : )الَّ
 –  ))20( اْلَفائُِزوَن  ُهْم  َوُأْوَلئَِك   ِ اللَّ ِعْنَد  َدَرَجةاً  َأْعَظُم  َوَأنُفِسِهْم 

سورة التوبة- 
وقال االمام السجاد )عليه السالم( يف دعاء اهل الثغور : 

َد َخالِِفْيِه  اَم ُمْسِلم َخَلَف َغاِزيااً َأْو ُمَرابِطااً يِف َداِرِه َأْو َتَعهَّ ُهمَّ َوَأيُّ )أللَّ

ُه بِِعَتاد، َأْو َشَحَذُه َعىَل  يِفْ َغْيَبتِِه، َأْو َأَعاَنُه بَِطائَِفة ِمْن َمالِِه، َأْو َأَمدَّ
. َفَأْجِر  ، َأْو َرَعى َلُه ِمْن َوَرآئِِه ُحْرَمةاً ِجَهاد، َأْو َأْتَبَعُه يِف َوْجِهِه َدْعَوةاً
ِعَوضااً  ِفْعِلِه  ِمْن  ْضُه  َوَعوِّ بِِمْثل  َوِمْثالاً  بَِوْزن  َوْزنااً  َأْجِرِه  ِمْثَل  َلُه 
وَر َما َأَتى به، إىَل َأْن َيْنَتِهَي بِِه  َم، َورُسُ ُل بِِه َنْفَع َما َقدَّ َحارِضااً َيَتَعجَّ

اْلَوْقُت إىَل َما َأْجَرْيَت َل�ُه ِمْن َفْضِلَك، َوَأْعَدْدَت َلُه ِمْن َكَراَمتَِك.

 افراد القوات 
َ

ندعو جميع

 المواطنين 
َ

المسلحة وجميع

الى التنّبه والحذر من االشاعات 

المغرضة لألعداء .. فان 

اكة 
ّ
االشاعة من االسلحة الفت

التي يستخدمها االعداء 

لتضعيف معنويات افراد القوات 

المسلحة وكذلك المواطنين 

- ان 
ً
..وينبغي علينا –جميعا

نكون اقوياء بعزمنا وارادتنا 

ووعينا وهمتنا العالية



 )مسألة 49(: يصح التيّمم بداًل عن الغسل أو الوضوء يف سبعة 
مواضع:

1- إذا مل جيد املكّلف من املاء ما يكفيه للغسل أو الوضوء، كّل 
يف مورده.

إليه للعجز عنه  الوصول  له  يتّيرس  املاء ولكّنه مل  إذا وجد  ما   -2
لتوّقفه عىل ارتكاب عمل  تكوينااً لشلل يف أطرافه - مثالاً -، أو 

حمّرم كالترّصف يف إناء مغصوب يوجد فيه املاء املباح.
3- ما إذا خاف العطش عىل نفسه أو عىل أّي شخص آخر يرتبط 
العطش  لرفع  يكفي  ما  املاء  من  لديه  يكن  ومل  أم��ره،  وهيّمه  به 

والطهارة املائّية معااً.
4- ما إذا ضاق الوقت بحيث ال يّتسع لزمن الغسل أو الوضوء 

وألداء الصالة بتاممها يف الوقت.
5- ما إذا كان حتصيل املاء للغسل أو الوضوء أو استعامله فيهام 

مستلزمااًاً للحرج واملشّقة إىل احلّد الذي ال يتعارف حتّمله.
6- ما إذا زاحم استعامل املاء يف الوضوء أو الغسل واجب ال يقّل 
عنهام يف األمّهّية، كام إذا كان بدنه أو ثوبه متنّجسااً ومل يكن عنده 
حينئٍذ  فإّنه   ، معااً واحلدث  اخلبث  من  للطهارة  يكفي  ما  املاء  من 
يستعمل ما لديه من املاء يف رفع اخلبث، ويتيّمم بدالاً عن الوضوء 

أو الغسل ويصيّل.
الغسل  يف  املاء  استعامل  من  الرضر  نفسه  عىل  خاف  إذا  ما   -7
مرضه  يف  يزيد  أو   ، مرضااً له  يسّبب  استعامله  ألّن  الوضوء،  أو 

ويعّقده، أو يطيل أمده.
الرتاب  من  األرض  وجه  بمطلق  التيّمم  يصّح   :)50 )مسألة 
والرمل واحلجر وغري ذلك. واألحوط لزومااً اعتبار علوق يشء 
مّما ُيتيّمم به باليد، فال جيزي التيّمم عىل احلجر األملس الذي ال 

غبار عليه.

)مسألة 51(: جيب يف التيّمم أمور:
 ، أيضااً وضعهام  ويكفي  األرض،  عىل  الكّفني  باطن  رضب   -1

واألحوط لزومااً أن يكون ذلك دفعة واحدة.
2- مسح اجلبهة - وهكذا اجلبينني عىل األحوط - بالكّفني من 

قصاص الشعر إىل أعىل األنف وإىل احلاجبني.
3- املسح بباطن الكّف اليرسى متام ظاهر الكّف اليمنى من الزند 

إىل أطراف األصابع، ُثّم املسح بباطن اليمنى متام ظاهر اليرسى.
)مسألة 52(: يشرتط يف التيّمم أمور:

1- أن يكون املتيّمم معذورااً من الغسل أو الوضوء كام مّر.
2- أن ينوي بتيّممه اخلضوع لل تعاىل.

3- أن يكون ما يتيّمم به طاهرااً ومباحااً وغري ممزوج بام ال يصّح 
التيّمم به - كنشارة اخلشب مثالاً -.

4- أن يكون مسحه اجلبهة من األعىل إىل األسفل عىل األحوط.
5- أن ال يتيّمم إاّل مع اليأس من زوال عذره عن استعامل املاء 
قبل انتهاء الوقت إذا كان تيّممه للصالة أو ألّي واجب آخر له 

وقت حمّدد.
6- أن يبارش التيّمم بنفسه مع التمّكن.

باملتابعة  بينهام بام خيّل  التيّمم، فال يفصل  يتابع بني أفعال  7- أن 
عرفااً.

8- أن ال يكون هناك حائل بني ما يمسح به - أي باطن الكّفني 
- وما يمسحه - أي اجلبهة وظاهر الكّفني -.

9- أن يمسح جبهته قبل كّفه اليمنى، وكّفه اليمنى قبل اليس�رى.
)مسألة 53(: من صىّل مع التيّمم لعذر ُثّم ارتفع عذره يف الوقت 

أو يف خارجه مل جتب عليه إعادهتا.
ُثّم  لعذر   - كاجلنابة   - باألكرب  املحدث  تيّمم  إذا   :)54 )مسألة 
أحدث باألصغر مل ينتقض تيّممه البديل عن الغسل، فيتوّضأ إن 

أمكنه ذلك، وإال تيّمم بدالاً عن الوضوء.
جملة االحرار اال�سبوعية

Ahrar  Weekly ل�سنة 2021 م
8

ــــــم ــــــم ــــــي ــــــت ال

ئد
قا

وع
ه 

ــــ
قـــ

ف
مزة

د ح
حمم

ة : 
ابع

مت



من ذاكرة االحزان في شهر حزيران 

آ

استشهاد آية الله المرجع الشيخ علي الغروي )قدس سره(

الشهيد  املرجع  كان  18\6\1998م  املوافق  صفر   23 ليلة  يف 
االمام  زيارة  من  عائدا  التربيزي  الغروي  أسد  بن  عيل  الشيخ 
احلسني )عليه السالم( اىل النجف االرشف واثناء خروجه من 
كربالء كان )قدس رسه( متعودا ان يمكث قليال عند احد أقربائه 
يف حي سيف سعد يف كربالء املقدسة وبعدها يتجه إىل النجف 
النظام  امن  سيارات  من  عدد  الحقه  اليوم  ذاك  يف  االرشف، 
البائد واثناء خروجه وقرب حقول الدواجن عىل طريق )كربالء 
النجف( اعرتضت سيارة الشيخ الغروي جمموعة من السيارات 
التابعة لألمن وامطرت سيارة الشيخ  تعود اىل االجهزة االمنية 
الغروي بنريان كثيفة استشهد خالهلا املرجع املعظم اثر اصابته 
كثافة  اثر  عىل  اليرسى  يده  وقطع  وص��دره  ووجهه  راس��ه  يف 
وهو  الفقيه  عيل  حممد  الشيخ  ابنته  زوج  معه  وكان  الرصاص, 

لبناين اجلنسية وسائق سيارته وخادمه وقد استشهدوا مجيعا.
الذين خرجوا لنرصة مرجعهم لكنهم  فيام سارع أهايل كربالء  
بدأت  فجرآ  التايل  اليوم  صباح  وعند  احلي..  بالرصاص  فرقوا 
عامة  املدينة  اه��ايل  بني  اخلرب  انترش  ما  ورسع��ان  خترج  الناس 
فخرجوا بمجموعتني حاشدتني ضد نظام البعث, االوىل كانت 
احد  امللحق  منطقة  من  النساء  حتى  فيها  واشرتكت  حاشدة 
االحياء السكنية يف كربالء وبشعارات قوية وكانت باجتاه الطب 
حلظة  بعد  حلظة  العدد  تزايد  حيث  احلسيني  للمشفى  العديل 
الطب  من  ومرافقيه  الغروي  الشيخ  الشهيد  جثامن  واخرجوا 
املغتسل ومنه اىل مرقد االمام احلسني  العديل يف كربالء وباجتاه 

)عليه السالم( للزيارة.. 
هنا أحس نظام صدام بحراجة املوقف, وتم غلق الطريق بسيطرة 
ورجال  احلزب  اعضاء  خرج  ما  ورسعان  االمنية  االجهزة  من 
ايدي  من  اجلنازة  ويرسقوا  املشيعني  ليفرقوا  الرمي  وبدأ  االمن 
املشيعني وحجز اجلثامن الطاهر عندهم, واستمر الناس بالركض 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  قبلة  باب  اىل  العديل  الطب  من 
مدينة  اىل  اجلنازة  نقل  تم  وبعدها  الرصاص،  من  وابل  حتت 
ضمن  من  كنت  وأن��ا  الشهيد  املرجع  دفن  الليل  ويف  النجف 

هؤالء املتظاهرين ..
ام����ا امل���ظ���اه���رة ال��ث��ان��ي��ة 

ف��ك��ان��ت حم��ت��ش��دة يف 
احلسيني  امل��خ��ي��م 

وع����ن����د م��دخ��ل 
احلسيني,  الصحن 
اجلثامن  الستقبال 
وفقا  التغسيل  بعد 

ألوام�������ر ال��ش��ي��خ 
الغروي  الشهيد  نجل 

بتشيع  ط��ال��ب  وال�����ذي 
شعبي كبري للشهيد.. 

عىل  استولوا  البعث  ازالم  بان  تعلم  تكن  مل  املجموعة  وهذه 
الزمن  من  فرتة  الناس  فانتظر  النجف,  اىل  وسحبوها  اجلنازة 
علينه((  نعشه  ضيعوا  وينه  الشيخ  هله  )هله  باهلتاف  وب��دؤوا 
باستخدام  التظاهرة  وقمع  بتفريقها  الصدامية  األجهزة  فقامت 
قوات طوارئ كربالء وقوات إسناد من بغداد عىل شكل باصات 
معززة باجلنود, وعىل اثرها قاموا باعتقال عدد كبري من الشباب 
يف تلك الليلة ومل يتم العثور عىل الكثري من املعتقلني وال حتى 
عىل جثثهم كام حصلت بعدها ايضا عملية اعتقاالت يف شوارع 
وازقة كربالء حتى بعض املرىض واملختلني عقليا تم اعتقاهلم..

بيانا  ألقت  والتلفزيون  اإلذاع��ة  أجهزة  أن  الطريف  *وم��ن 
حلادث  تعرضت  الغوري  الشيخ  سيارة  ان  فيه  قالوا  مقتضبا 
تصادم بسيارة كبرية وهرب اجلاين وقد استشهد الشيخ باحلال 
هو ورفاقه عىل اثر احلادث، يف حني ذكر شهود عيان ان سيارة 
الشيخ وهي سوبر موديل 1982 لون رصايص أصبحت عىل 
شكل غربال من كثرة الرمي عليها، وكانت مركونة أمام مركز 
بعدها )قدس رسه( بمقربة وادي  . دفن  رشطة حي احلسني«. 

السالم يف النجف االرشف.
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صرح طّبي جديد 
هو األول من نوعه في العراق

مركز السبط لتأهيل مرضى االعتالل العضلي واإلعاقة العصبية...

يواصل مركز الس���بط التخصصي للبحث والنش���ر العلمي في العتبة الحس���ينية المقدسة متابعته 
الدقيقة ألعمال إنشاء مشروع مركز السبط التخصصي لتأهيل مرضى االعتالل العضلي واإلعاقة 
العصبية في مدينة سيد االوصياء )عليه السالم( الكائنة على طريق كربالء � بغداد، حيث تجاوزت 

نسبة انجازه )%75(، وهو في طور المراحل االخيرة من البناء والتعاقدات والتجهيزات الطبية.
ويعد هذا المركز االول من نوعه في اختصاص االعتالل العضلي واإلعاقة العصبية في العراق، 
ولم يس���بق للبالد انش���اء مرك���ز يعالج هذه  االختصاصات، فضال عن امتالك���ه اجهزة طبية متطورة 
وكوادر تخصصية عالية المستوى، بحسب ما تحدث به المهندس احمد موسى عمران مدير مركز 

السبط.
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وقال عمران: إن »مركز السبط من املراكز التي تتبنى أعامالاً 
متنوعة واالس��اس منها هو تبني ودعم املش��اريع البحثية 
النوعي��ة بام حيقق فائدة للباحثني العراقيني وللمؤسس��ات 
االكاديمي��ة بش��كل كام��ل، وخاص��ة املؤسس��ات التابعة 
للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة، كذل��ك حتويل نت��اج البحث 
العلم��ي اىل واقع خيدم الناس ويق��دم من خالله خدمات 
حقيقية تس��هم يف حل الكثري من املشكالت واالمور التي 

يعاين منها املجتمع العراقي«.
وأض��اف، »تبن��ى املرك��ز بحثااً علمي��ااً متخصص��ااً بعنوان 
»التأهي��ل العضيل واالعاق��ة العصبية« للدكت��ور )صالح 
سلامن اجلابري( احلاصل عىل شهادة الدكتوراه من  جامعة 
)ردين��ك( يف اململكة املتحدة، وبع��د االطالع عىل الفكرة 
املوجودة يف هذا البحث ومناقشتها وعرضها عىل خمتصني، 
تم تنضيج هذه الفكرة بش��كل كامل وعرضها عىل املتويل 

الرشعي س��امحة الش��يخ عبد امله��دي الكربالئي، والذي 
بدوره رّحب هبا ودعمها، لتب��دأ بعدها عملية حتويل هذه 

الفكرة من ورقة بحثية اىل واقع حقيقي عام 2019م«.
 األلف ميل

ُ
طريق

وتاب��ع حديثه، »بدأت اخلطوة األوىل هل��ذا املرشوع بزيارة 
دول��ة تركيا رافقن��ا فيها الدكت��ور صالح س��لامن اجلابري 
واملهندس املعامري عيل عدنان من قسم املشاريع اهلندسية، 
وبالتنسيق مع الربوفيس��ور هالوك من جامعة )حجة تبة( 
وتوصية من الربوفيس��ور )كيتان باتيل(، وبعد اجتامعات 
متعددة تم رس��م املالمح األوىل للمرشوع واالحتياجات 
الفعلية وفق رؤية علمي��ة متخصصة، وبام حيقق األهداف 
املرج��وة للم��رشوع واالس��تفادة احلقيقية من املس��احات 
والفضاءات املتاحة وتصميمها بش��كل حيقق األهداف«، 
مش��ريااً اىل أن »س��بب زيارة الوف��د اىل تركي��ا واختيارهم 

 المهندس احمد موسى عمران
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هل��ا دون غريها من البل��دان يأيت ملعرف��ة تعاطي البلدان 
املج��اورة للح��االت املامثلة واالس��تفادة م��ن اخلربات 
الكبرية املوجودة، إضافة اىل تفضيل الربوفيسور )كيتان 
باتيل( هل��ذا املركز املوجود يف تركي��ا واخلربات النوعية 

املوجودة فيه«.
أجهزة متطورة.. وخدمات طبية نوعية 

واردف عم��ران: »بع��د اجتامعات عدي��دة ومتكررة يف 
العراق وبحضور أطباء خمتص��ني بينهم )الدكتور عادل 
عبد االل��ه( طبيب اختصاص األم��راض العصبية لدى 
االطف��ال و)الدكت��ور عب��د الل الفت��الوي( اختصاص 

يف  استش��اري  التقويمي��ة  واملس��اند  احلي��وي  الط��ب 
مستش��فى الس��درة يف قط��ر، و)الدكت��ورة آمن��ة داغ��ر 
الفيصيل( اختصاص مفاصل وش��هادة البورد يف الطب 
الفيزيائي، و)الدكتور صالح س��لامن اجلابري( دكتوراه 
يف الط��ب االحيائ��ي ووظائ��ف العض��الت اهليكلي��ة، 
استطعنا ان نرسم سياس��ة هذا املركز، وتقسيم االقسام 
الرئيس��ية املتمثلة بالعيادات الطبية والتي س��يكون فيها 
اطباء خمتصون، كذلك قس��م خاص للتأهيل امليكانيكي 
 mechanical therapy and physical(
therapy(، وخمت��رب حتليالت مرضي��ة متقدم، كام يتم 

توفير جهاز متخصص ألول 
الع���راق  إل���ى  يدخ���ل  م���رة 
وهو )جه���از تحليل خطوات 
gait lab anal� )للمش���ي( 

بمواضي���ع  والخ���اص   )ysis
وردوده���ا  االفع���ال  تحلي���ل 
على العضلة، ورسم صورة 
كاملة عن العضلة وانزيماتها 
وتفاصيلها الكاملة ويعطي 
 كام���ال للطبي���ب عن 

ً
تقري���را

اها المريض 
ّ
االمور الت���ي اد

ومدى استجابة عضالته..
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توف��ري جهاز متخصص ألول مرة يدخل إىل العراق وهو 
 )gait lab analysis( )جه��از حتليل خطوات امل��ي(
واخلاص بمواضيع حتليل االفعال وردودها عىل العضلة، 
ورس��م صورة كاملة ع��ن العضلة وانزيامهت��ا وتفاصيلها 
الكاملة ويعط��ي تقريرااً كامال للطبيب ع��ن االمور التي 
اّداه��ا املريض ومدى اس��تجابة عضالت��ه،  وايضااً ألول 
م��رة يف الع��راق س��يتواجد يف املرك��ز ج��زء متخص��ص 
بعملي��ات أخ��ذ اخلزعة م��ن العضلة وحتليله��ا، وإعطاء 
النتائ��ج يف كرب��الء«، مبين��ااً أن »ه��ذه اخلدم��ات الطبية 
النوعي��ة والفحوصات املتط��ورة س��تكون بالرشاكة مع 

مراك��ز عاملية متخصصة أمثال املرك��ز املوجود يف جامعة 
)َردنك( واملراكز املوجودة يف معهد )نيوكاس��ل(، وايضااً 

املركز املوجود يف فرنسا بإرشاف الربفسور )اندوين(«.
ون��وه عم��ران اىل ان موق��ع مركز الس��بط لتأهيل مرىض 
االعت��الل العضيل واالعاقة العصبية »يتكون من طابقني 
ع��ىل مس��احة تبل��غ )750( م��رتااً مربعااً، وق��د جتاوزت 
نس��بة إنج��ازه )75%(، والعمل جاٍر ويف ط��ور املراحل 
األخرية من البناء وجتهيز االجهزة الطبية والتعاقدات مع 

الرشكات بشكل كامل«.

م���ن  يتك���ون  المش���روع 
مس���احة  عل���ى  طابقي���ن 
 ،

ً
مربع���ا  

ً
مت���را  )750( تبل���غ 

وق���د تج���اوزت نس���بة إنجازه 
)%75(، والعمل جاٍر وفي 
ط���ور المراح���ل األخي���رة من 
البناء وتجهيز االجهزة الطبية 
والتعاق���دات مع الش���ركات 

بشكل كامل..
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العتبة الحسينية المقدسة تتكفل بعالج 
حاالت مرضية وإنسانية مختلفة

بمبالغ مادية تجاوزت ثالثة مليارات دينار..

تس���تمر االمانة العامة في العتبة الحس���ينية المقدس���ة في تقديم المس���اندة والمساعدة لمختلف 

ش���رائح المجتمع العراقي في س���رائه وضرائه، ورغم ان المؤسس���ة الدينية عادة تكون محددة في 

اهدافها وموضوعاتها، وتتخصص في مش���اريعها بالجوانب التوعوية واالرش���ادية الدينية فحسب؛ اال 

ان العتبة الحسينية المطهرة بإدارتها العامة اخذت طريقا اكثر توسعا، وبدأت تقدم الدعم والمساندة 

للدوائر والمؤسسات الحكومية، بعدها توجهت لمساندة القوات االمنية والحشد الشعبي المقدس 

ف���ي معارك الحق الخالدة، وانتهاًء ببناء مراكز الش���فاء وتوزيع الس���الل الغذائي���ة الناتجة عن الظروف 

الصحية واالجتماعية التي مرَّ بها بلدنا العزيز ازاء جائحة فيروس كورونا.
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وبعد ان اثبتت مس��اعيها احلسينية يف خدمة املجتمع العراقي 
ة مرة اخرى  بمختل��ف اطيافه ومكونات��ه، ها هي تعيد الك��رَّ
م��ن خالل محلة انس��انية جديدة تضاف اىل سلس��لة عطاءاهتا 
غري املحدودة بمس��اعدة ومس��اندة املرىض من ذوي الدخل 

املحدود والتكفل بعالجهم بالكامل.  
ارقام واحصاءات

وع��ن هذا ق��ال )امحد رض��ا اخلفاج��ي( معاون رئيس قس��م 
الش��هداء واجلرح��ى يف العتب��ة احلس��ينية املقدس��ة: »بناءاً عىل 
التوجيه املبارك ملمثل املرجعية الدينية ومتويل العتبة احلس��ينية 
املقدسة س��امحة الش��يخ عبد املهدي الكربالئي وحتديدااً بعد 
انحسار وانتهاء العمليات العسكرية بتاريخ 2020/5/19م 
وّجه س��امحته بأن تك��ون هناك اس��تجابة للمناش��دات التي 
ظهرت عىل مواقع التواص��ل االجتامعي واخلاصة باحلاالت 
االنس��انية، وفعال متت االس��تجابة للكثري من تلك احلاالت 
وم��ن خمتل��ف املحافظ��ات العراقي��ة يف مستش��فيات العتب��ة 
احلسينية املقدسة )مستش��فى االمام زين العابدين، مستشفى 
س��فري االمام احلس��ني اجلراح��ي( ناهيك عن احل��االت التي 

تطلبت السفر خارج العراق سواء يف لبنان او اهلند.
مش��ريا اىل ان »هذه الس��نة ويف نصفها االول استقبلت العتبة 
احلسينية املقدسة لغاية اللحظة اكثر من )100( حالة حرجة، 

والعمل مستمر دون انقطاع«.
 آلية استقبال المناشدات

واوض��ح: »ان آلي��ة اس��تقبال احل��االت االنس��انية تت��م عرب 
طريقني، االول يتمثل يف مكتب ممث��ل املرجعية الدينية العليا 
يف العتبة احلسينية املقدسة، والطريق الثاين يكون عرب احلاالت 
واملناش��دات الت��ي تظهر عىل مواق��ع التواص��ل االجتامعي، 

والتي تدخل ايضا ضمن مسؤوليات متابعتها ورصدها«.
خدمات ما بعد العملية

ان العم��ل مل يقت��رص فق��ط ع��ىل تقدي��م اخلدم��ات الطبية يف 
املستشفى واملتمثلة يف الفحوصات والعمليات اجلراحية، بل 
هن��اك متابعة ما بعد اخلدمات، بمعنى ان اغلب االش��خاص 
الذين اج��روا العملي��ات وتلقوا العالج تت��م متابعة حالتهم 
ووضعهم الصحي، والتعرف عىل  مدى استجابتهم للعملية 

وتقديم ما حيتاجونه من خدمات طبية.

احمد رضا الخفاجي
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ونوه اخلفاجي عن »وجود اجراءات انسانية قدمت للكثري من 
احلاالت ذات الدخل املحدود، ومتثلت بتقديم الدعم هلم عرب 
ختفي��ض كلفة العملية اجلراحية الت��ي جترى اىل نصف املبلغ او 

ثلثه«.
جهود ال يمكن نكرانها

وتاب��ع: »العتبة احلس��ينية املقدس��ة وضعت مجي��ع امكاناهتا يف 
خدمة العراق وش��عبه ومقدس��اته، ولعّل ما قدمته من مواقف 
انس��انية كبرية فرتة احلظر بس��بب جائحة كورون��ا وبناء مراكز 
الش��فاء وتوفري ف��رق االغاثة لتقدي��م املواد الغذائي��ة والدعم 

الطبي والصحي يف مجيع املحافظات هو خري دليل.
ومل تكتِف العتبة احلس��ينية املطهرة باستقبال احلاالت االنسانية 
ملقاتيل احلش��د الش��عبي املقدس��ة والقوات االمني��ة والعوائل 
املتعفف��ة ذات الدخل املح��دود؛ بل جتاوزت ذل��ك لتصل اىل 
جرحى التظاه��رات الش��عبية املطالبة باإلص��الح وحتديدااً يف 
حمافظ��ات النارصي��ة والب��رصة وكرب��الء، والت��ي خرجت يف 
اغل��ب املحافظات العراقية، وولدت ش��هداء وجرحى، فكان 
للعتبة املقدسة درو مهم اجتاه هؤالء الضحايا، ومتثل يف تقديم 

الدع��م املادي واملعنوي لذوي الش��هداء، فضال عن اس��تقبال 
مئات احلاالت املصابة يف مستش��فيات العتبة املقدسة واملتمثلة 
يف مستش��فى سفري االمام احلس��ني اجلراحي ومستشفى االمام 
زين العابدين )عليه السالم(، وكان الكثري منها حاالت حرجة 

وتتطلب تداخال جراحيا«.
شواهد من االستجابات

من بني مئات احلاالت االنس��انية التي اُس��تقبلت واُجريت هلا 
الفحوصات الالزمة هي احلالة الصحية للش��يخ حممد الربيعي 
، الذي يعاين من فش��ل كلوي مما يتطلب جلسة  ذي )30( عامااً
غس��ل ُكىل مرتني اىل ثالث مرات يف االس��بوع، فكان ملناشدته 
ع��رب اح��دى الربام��ج االنس��انية واس��تجابة رسيعة م��ن لدن 
املرجعي��ة الديني��ة العليا يف النج��ف االرشف، وخ��الل لقائنا 
بالش��يخ الربيعي قبيل اجراء الفحوصات االولية يف مستشفى 
االمام زين العابدين )عليه الس��الم( بني لنا املش��اكل الصحية 
الت��ي يعاين منه��ا وكيف اس��تجابة املرجعية الدينية بعد س��امع 
مناش��دته حيث قال: »قدمت مناش��دة عرب احدى املؤسسات 
االنس��انية والت��ي مثله��ا الس��يد جاس��م الع��وادي، حيث تم 

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

16



تصوي��ري ون��رش حالتي ع��رب برنامج التواص��ل االجتامعي، 
بعده��ا مب��ارشة وحتدي��دا يف الي��وم الت��ايل وردين اتصال من 
مكت��ب املرجعي��ة الديني��ة يف النج��ف االرشف، ووجهن��ي 
صاح��ب االتص��ال بحذف املنش��ور،  وان ممث��ل املرجعية يف 
كربالء واملتمثلة بس��امحة الش��يخ عبد امله��دي الكربالئي تم 
تبليغه بحالتك الصحية، وس��تتكفل العتبة احلس��ينية املقدسة 
بعالج��ك واجراء العملية ان تطل��ب االمر، وبالفعل جاءت 
اس��تضافتي يف مدينة كربالء املقدسة، وانا االن يف طور اجراء 
الفحوصات االولية يف مستش��فى االمام زين العابدين )عليه 
الس��الم( لتش��خيص احلالة بش��كل ادق ومعرفة م��ا تتطلب 

حالتي الصحية.
رعاية حسينية

واضاف: »اعاين من فشل كلوي منذ عام 2017م،  واىل االن 
ُأْجرب عىل غس��ل الُكليت��ي ثالث مرات يف االس��بوع، وحتى 
عند جميئي اىل مدينة كربالء املقدس��ة تم اجراء جلس��ة غسيل 
ال��ُكىل يف مركز العتبة احلس��ينية املقدس��ة بع��د تدهور حالتي 
الصحية، وحقيقة هذه املبادرات االنس��انية الكبرية والكثرية 

ليست بالغريبة عىل املرجعية الدينية الرشيدة والعتبة احلسينية 
املقدسة، فالغريب قبل القريب يعي متاما دور العتبات املقدسة 

يف دعم الشعب العراقي بمختلف طوائفه منذ سنوات«. 
انقاذ حياة شابة

م��ن جانبه ع��رب املواطن )عيل حس��ني عباس( وال��د املريضة 
)زين��ب( ذات )22( ربيعااً من منطق��ة الرفاعي بذي قار عن 
امتنانه للمبادرات الطيبة التي تقدمها العتبة احلسينية املقدسة 
اجت��اه العوائ��ل املتعفف��ة وذات الدخل امليس��ور، حيث قال: 
»ابنت��ي تعاين من م��رض يف العظام وحتت��اج اىل اجراء حتاليل 
وعالجات كل ش��هر،  وتصل تكاليف هذه العالجات اىل ما 
يقارب )400( الف ش��هريا، وبسبب الوضع املعيي للعائلة 
وع��دم مقدرتنا عىل توفري اموال العالج تدهور وضع العائلة 
بالكامل��ة حت��ى وصل احل��ال باملريضة  اىل التفك��ري والتوجه 
صوب االنتحار يف اكثر من مرة، وخالل مناشدة اجريناها يف 
وقت سابق عرب قناة العراقية جاءت االستجابة من قبل العتبة 
احلس��ينية املقدس��ة، واحلمد لل نحن يف رعاية العتبة املقدس��ة 

عىل امل مساعدتنا يف اجتياز هذه املحنة الصعبة«.
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 لتوقيع 
ً
إعالم العتبة الحسينية يقيم حفال

ديوان “حسين الله” في معرض بغداد الدولي

اقامت ش���عبة النش���ر التابعة لقس���م إعالم العتبة الحس���ينية المقدسة، 
حفل توقيع ديوان “حسين الله” للشاعر )حيدر نعمة حسون السالمي( 
قدمه���ا الش���اعر عل���ي الش���اهر، وس���ط حض���ور جم���ٍع غفير م���ن االدباء 
والمثقفي���ن العراقيين، واقي���م الحفل في جناح رابطة المجالس الثقافية 
البغدادية في قاعة )زها حديد( احدى قاعات العرض في معرض بغداد 

الدولي.

وس�����ط  أج������واء م��ل��ؤه��ا ث��ق��اف��ة ال����ق����راءة..
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حيدر نعمة السالمي
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وقال الس��المي: »)حس��ني الل( جمموعة شعرية، سمحت 
لنفس��ها أن تتحدث عن اإلمام احلسني وعموم أهل البيت 
، فكانت إضاممة  ، حبااً وحزنااً )عليهم السالم( مدحااً ورثاءاً
من روح هائمة وقبضة من شعر تقرر نثرها خشية أن جتف 
ع��ىل مناديل ال��وداع، وتضمنت املجموع��ة ثالثني قصيدة 
ومقطوعة متحورت حول س��يد الش��هداء )عليه الس��الم( 
وتفرعت إىل بقية األنوار املقدس��ة، فكونت س��تااً وتسعني 
صفحة من القطع)A5(«،  مضيفااً بالقول »أبدع تصميمها 
وإخراجه��ا املصم��م ع��يل صال��ح املرشف��اوي وأصدرهتا 
وح��دة التدوي��ن والتوثي��ق يف ش��عبة النرش بقس��م إعالم 
العتبة احلس��ينية املقدس��ة ضم��ن مرشوعه��ا الثقايف األديب 
والصحفي الكب��ري وطبعت يف مطابع دار الوارث للطباعة 
والنرش والتوزي��ع، وهي املجموعة الثانية وس��بقتها )أنت 
احلس��ني( ومن املؤمل أن تلحق هبام جمموعة )راية احلسني( 

و)صبارة عارية(«.
يف س��ياق متصل حتدث الس��يد عقيل الرشيفي رئيس قسم 
اعالم العتبة احلس��ينية املقدسة: »ألن االمام احلسني )عليه 
ق تلك الرس��الة للعامل  الس��الم( للعامل امجع فالبد ان ُنس��وّ
بأكث��ر من اس��لوب وصيغة لنتمك��ن من ايصاهل��ا بأفضل 

والنث��ر  واالدب  ص��ورة 
الش��عر  املختلف��ة  بألوان��ه 
والقص��ة والرواي��ة ومجيع 
االس��اليب االخ��رى خري 
م��ا يكون من س��بيل لتلك 
الس��امية، وعليه  الرس��الة 
نحن الي��وم من هذا املكان 
نبارك لألس��تاذ الس��المي 
وهننئ انفس��نا هب��ذا املنجز 

ق��ة وبص��ورة بّناءة،  لبن��اء ه��ذه املجتمع��ات بص��ورة خالٌّ
ونحمله��م مس��ؤولية اضافية فالي��وم املعركة قاس��ية جدااً 
وصعب��ة اً والب��د ان نجند االق��الم والقل��وب واالفكار يف 
خدمة مرشوعنا الكبري قضية االمام احلسني )عليه السالم( 

ها مرشوع الل تعاىل يف االرض«.  بعدِّ
ويذكر ان طباعة هذه املجموعة الشعرية للشاعر السالمي 
تأيت ضمن مرشوع كبري تعمل عليه وحدة التدوين والتوثيق 
لطباعة الكتب التي تعنى بنرش الثقافة احلس��ينية وفكر اهل 
البيت )عليهم السالم( وان هذا الكتاب هو ضمن سلسلة 

كتب صدرت وستصدر يف االيام والسنوات املقبلة«.  

السيد عقيل الشريفي
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ً
ألقا ي��زداد  الدولي  البصرة   

ُ
معرض

تسعى االمانة العامة في العتبة الحسينية المقدسة الى تقديم افضل 
المنتجات الوطنية على امل النهوض بالواقع االقتصادي وتشجيع المنتجات 

 من االستيراد الخارجي، ورغم اقامتها للمعارض الدولية 
ِّ
المحلية والحد

ودعوتها للكثير من الشركات المحلية بغية تقديم الفائدة للمواطن، اال ان 
ذلك لم يمنعها من المشاركة في المعارض التي تقام في مختلف المدن 
والمحافظات العراقية بل وخارج العراق ايضا، فقد انار جناح العتبة الحسينية 
المقدسة سماء معرض البصرة الدولي الشامل الذي افتتح يوم السادس 

عشر من  حزيران لعام 2021 واستمر لمدة عشرة ايام، حيث شهد مشاركة 
)12( دولة عربية واجنبية، واكثر من )100( شركة من داخل وخارج العراق، 

وجاءت مشاركة العتبة المقدسة من خالل جملة من االصدارات 
الفكرية والثقافية ذات الطابع الديني واالرشادي والتوعوي، 

ت فيها بعض من المشاريع الخدمية 
َ

ِرض
ُ

مصحوبة بشاشة ع
واالنسانية للعتبة المطهرة في عموم البالد.

بمشاركة العتبة الحسينية المقدسة فيه 
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وقال عيل ماميثة مسؤول ش��عبة املعارض يف قسم اعالم العتبة 
احلسينية املقدسة ومدير اجلناح يف املعرض: »ان مشاركة العتبة 
احلس��ينية املقدس��ة يف معرض البرصة الدويل الش��امل جاءت 
وس��ط مجلة من املش��اركة املحلية والدولية واستجابة للدعوة 
الت��ي  قّدمت من قبل جلنة ادارة املعرض، والتي تعي متاما دور 
العتبات املقدس��ة وخصوصا العتبة احلسينية املقدسة يف هكذا 

معارض مهمة«. 
مش��ريا اىل ان »جناح العتبة احلس��ينية املقدس��ة متي��ز عن باقي 
االجنح��ة املش��اركة م��ن خ��الل اصدارات��ه الفكري��ة الثقافية 
املتنوع��ة، والتي كانت نتاج اكثر من )15( قس��ام متخصصا يف 

العتبة املطهرة«.
وتاب��ع: »هندف م��ن خالل ه��ذه املعارض اىل اس��تثامر وجود 
الن��اس وتعريفه��م بإص��دارات العتب��ة املقدس��ة، واالهداف 
السامية التي تسعى اىل ايصاهلا واملتمثلة يف املوضوعات الدينية 

والثقافية والفكرية«.
واردف: »زار اجلن��اح مجل��ة من املس��ؤولني يف حمافظة البرصة 

وايضا الش��خصيات التي حرضت يف االفتتاح سواءاً القادمون 
م��ن حمافظة بغ��داد وباق��ي املحافظ��ات العراقية، وق��د ابدى 
اجلميع الرضا واالمتنان ملا تقوم به العتبة احلس��ينية املقدسة يف 

جممل املحافل املحلية التي تشارك هبا«.
من جانبه حتدث االس��تاذ اس��امة جميد مس��ؤول اعالم معرض 
الب��رة ال��دويل الش��امل: »انطلقت ع��ىل برك��ة الل فعاليات 
مع��رض البرصة ال��دويل الش��امل بدورت��ه االوىل بعد جائحة 
كورون��ا، وحقيقي��ة ان ه��ذه ال��دورة تع��د ممي��زة م��ن حي��ث 
املش��اركات الدولية واملحلية، حيث وصل��ت عدد الرشكات 
املش��اركة اىل اكث��ر م��ن )12( دول��ة، و)100( رشك��ة حملي��ة 

واجنبية اضافة اىل وكاالت اجنبية لتجارة عراقيني«.
وتاب��ع »قبلنا التح��دي واقدمنا ع��ىل اقامة املع��رض بعد اخذ 
املوافقات الرسمية، حيث يعد معرض البرصة الدويل معرضا 
ش��امال كام هو مس��مى، ويضم موادا متنوعة بدءا من الغذائية 
واالثاث واملستلزمات املنزلية باإلضافة اىل مشاركات من دور 

كتب ودور النرش«.
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مش��ريا اىل »ان مشاركة العتبة احلس��ينية املقدسة يف املعرض 
تعط��ي رونق��ا جدي��دا للمع��رض وعط��را ثقافي��ا يض��اف 

للمشاركات الثقافية االخرى«.
واش��ار جميد اىل  انه »تع��ّود اهايل البرصة ع��ىل هذا املعرض 
لكونه اصبح يمثل ثقافة سنوية، حترض هبا الرشكات وحيرض 

هبا االهايل من مجيع املناطق البرصية«.
وختم جميد حديثه باإلش��ارة اىل ان املع��رض يمثل نوعا من 
الدعم االقتصادي للمحافظة خصوصا وان الس��وق املحيل 
ش��هد يف اآلونة االخ��رية حركة ركود كبرية بس��بب جائحة 
كورون��ا وارتفاع س��عر الدوالر، حيث نش��اهد وجود مواد 
جيدة واس��عار مناسبة وبالتايل س��يكون االهايل سعداء هبذا 

املعرض الذي يستمر ملدة عرشة ايام متواصلة.
الدكت��ور فرح��ان الفرط��ويس مدير ع��ام املوان��ئ العراقية: 
»اليوم الرشكة العامة ملوانئ العراق وبصفتها القطاع املالك 

ملع��رض البرصة الدويل تس��اهم وبصورة مس��تمرة يف دعم 
القط��اع الصناع��ي والزراع��ي والتج��اري يف مدينة البرصة 
بوجه اخلصوص والعراق بصورة عامة، وحسب توجيهات 
الس��يد وزير النقل جي��ب ان يكون هناك انفت��اح وتعاون ما 
ب��ني ادارة الرشك��ة واحلكوم��ة املحلية يف الب��رصة من اجل 
دعم املواطن البرصي ومجيع املؤسس��ات العلمية والتجارية 

والصناعية.
وتابع: »من خ��الل جتولنا يف اروقة املعرض ش��اهدنا هناك 
مش��اركات كثرية ومتنوعة من قبل الرشكات واملؤسس��ات 
واهلدف هو املس��امهة يف عرض ما لدهي��ا من منتوج، كذلك 
وجدنا ان العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني قد تواجدتا 
وبش��كل فعال يف ه��ذا املع��رض، وحقيقة ش��اهدنا اجنحة 
العتبة العباسية وطبيعة املواد املعروضة يف اجلناح، والتمسنا 
متيز هذه املواد والتي انتج��ت يف احد املعامل املتخصصة يف 
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صنع االس��مدة واالمور الكياموية التي تدخل يف الزراعة, 
مم��ا وّلد لدينا ا من هذه املنتجات لكوهنا تضاهي ان تكون 
اع��ىل من املنتج االجنب��ي، كذلك احلال م��ع جناح العتبة 
احلسينية والذي متثل يف الكتب، وقد متيز بمؤلفاته الدينية 
والتوعوي��ة، وبالت��ايل هذه اجل��ودة م��ن املنتوجات جتعل 
املنافس��ة قوية ب��ني ال��رشكات وبالتايل االس��تفادة االكرب 

تكون للمواطن«. 
من جه��ة اخ��رى حت��دث حمم��د اوزكان ارم��ان القنصل 
الرتك��ي العام جلمهورية تركيا يف البرة قائال: »كنا اليوم 
يف جول��ة يف اروقة معرض الب��رصة الدويل واالطالع عىل 
املنتوجات التي عرضتها الرشكات املش��اركة يف املعرض، 
وق��د وجدنا الكث��ري من املنتجات الرتكي��ة التي تواجدت 
يف املع��رض من خالل وكالء عراقي��ني للرشكات الرتكية 
املوج��ودة يف ش��امل الع��راق، وحقيقة نحن جدا س��عداء 

هبذا املع��رض والرشكات الكثرية املتواج��دة، ونتمنى ان 
يكون هناك اكثر من معرض يف البرصة، وان حتتضن تلك 

املعارض رشكات من دولة تركيا«.
مش��ريا اىل ان حمافظ��ة البرصة تعد م��ن املحافظات املهمة 
والتي تلعب دورا كبريا يف التجارة لوجود امليناء فيها، وان 
شاء الل سنعمل عىل تقديم كافة املساعدات والتسهيالت 

كي تكون هناك رشكات تركية اكثر يف هكذا معارض.
وعرّب ... عن س��عادته لكون الع��راق يعد يف املركز الرابع 
ب��ني الدول املس��توردة من تركي��ا، ونأمل ان يس��تمر هذا 

التعاون، وان يصل اىل املرتبة املتقدمة يف االسترياد. 
واضاف: »ان اقامة املعارض مفيدة جدا للبالد، سواء من 
الناحية االقتصادية او االس��تفادة م��ن املنتوجات، فضال 
عن كوهنا س��توّلد تعارفا وتعاونا ب��ني الرشكات  وبالتايل 
هذا التعاون سيقّدم املنتوجات اجليدة واملفيدة للمواطن.«

القنصل التركي: 
محافظة البصرة تعد 

من المحافظات المهمة 
والتي تلعب دورا كبيرا 

في التجارة لوجود 
الميناء فيها، وان شاء 

الله سنعمل على 
تقديم كافة المساعدات 

والتسهيالت كي تكون 
هناك شركات تركية اكثر 

في هكذا معارض.
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ّ
ة الشجِن الحسيني

ّ
 المراجع ومسل

ُ
خطيب

الشيخ عبد الرسول البصارى القطيفي

قادنا البحُث والتّق�صــي عن ال�صخ�صــيات املنربية 
التي خدمت الق�صية احل�صينية ب�صدق واإخال�س، 
اإىل التعــّرف علــى �صخ�صــية ح�صــينية قطيفية، 
اأ�صهم اإ�صــهامًا كبريًا يف تربية الأجيال احل�صينية 
لأكرث من خم�صة عقود، عرب حما�صراته الدينية، 
و�صــربه لأغوار النفو�ِس الوالهة ليحّدثها ب�صوته 
ال�صجّي، عما جرى لالآِل الأطهار على يدي الظلمة 
والفّجــار، فكاَن خرَي النا�صــِح واملرّبي واحل�صــينّي 

الذي نذَر عمره لق�صّية ال�صماء.
حديثنــا عــن اخلطيب احل�صــينّي الراحل ال�صــيخ 
عبد الر�صــول الب�صــارى )اأو الب�صــارة( )ر�صــوان 
املنــرب احل�صــيني يف  اهلل تعــاىل عليــه(، عميــد 
القطيــف، والــذي تــويّف عن عمــر ناهز ال�صــبعني 
عامًا، وق�صــى �صــنّي حياته يف خدمــة مذهب اأهل 

البيت )عليهم ال�صالم(.

جذوة الطفولة
بن  الكاظم  عبد  بن  الرسول  )عبد  البصارى  واخلطيب  املال 
حممد( املولود يف حي الديرة بجزيرة تاروت يف حمافظة القطيف 
السعودية، يف التاسع من شهر رجب من العام 1364 ه�، ُيعدُّ 
من  أكثر  مدى  عىل  املنطقة  يف  احلسيني  املنرب  خطباء  أبرز  أحَد 

مخسة عقود يف خمتلف مدن وبلدات املنطقة.
البحرية،  التجارة  يعمل يف  الكاظم(  )عبد  البصارى  والد  كان 
)عليهم  البيت  ألهل  املخلصني  واملوالني  املحّبني  من  وكان 
حياته،  سرية  عن  معلومات  من  حصلنا  ما  بحسب  السالم(، 
فأّثر كثريااً عىل شخصية ولده الصغري، حيث كان يصطحبه إىل 

خدمة  يف  للمشاركة  ويدفعه  العزائية،  واملجالس  احلسينيات 
داخله  يف  فخلق  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  األح��رار  أيب 
هذا احلّب والوفاء آلل البيت األطهار )عليهم السالم( وتعلم 

مسائل الدين وحفظ القرآن الكريم.
واالعتناء  تربتيه  والدته  توّلت  الل(،  )رمحه  والده  وفاة  وبعد 
متعلقة  وكانت  سنوات،  السبع  بعمر  يزال  ال  وهو  بشؤونه 
باإلمام احلسني )عليه السالم( ومتأثرة به كثريااً، وانعكس هذا 
التأثر البالغ عىل تربيتها البنها فحثته عىل مواصلة تعلم وحفظ 
أسباب  له  هيأت  أهنا  كام  احلسينية،  القراءة  ثم  الكريم  القرآن 
املنرب من تشجيع ورشاء كتب وغري ذلك، فكانت هي  صعود 
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كام  الطريق،  هذا  سلوكه  يف  الفضل  صاحبة 
ُيذكر أنه قد ُأِصيَب بمرض وعمره أربعة أشهر 
أفقده ضوء عينيه فلم يبق له منهام غري بصيص 

نور ضئيل.
وكاَن من اجلميل جدااً، أن بيت البصارى الذي 
كاَن  التي  )العزية(  قبالة حسينية  يقع  به،  تربى 
وفيام  احلسينية،  جمالسها  حضور  عىل  يواظب 
أصبح  أن  بعد  احلسيني  منربها  ارتقى  بعد 
حيث  بالغ،  باعتزاز  إليه  يشار  مفّوهااً  خطيبااً 
املال  بينهم  مشهورين  خطباء  يدي  عىل  تتلمذ 
واملال  التارويت،  عيل  والشيخ  زيد،  أبو  خليل 
عبد الل املبرّش، والشيخ املريزا حسني الربيكي، 
عن  نيابة  كانت  باخلطابة  استقالله  وب��داي��ة 
أو مرضه،  انشغاله  املال خليل يف حالة  أستاذه 
وأّول جملس قرأه مستقالاً سنة )1378ه�(، أما 
بقراءة شهر حمرم احلرام فكانت سنة  استقالله 

)1382ه�(.

اخلطيب األملعي
مسريته  الل(  )رمح��ه  البصارى  اخلطيب  ب��دأ 
وحفظ  م  َتَعلُّ حيث  مبكر  سٍن  منذ  التعليمية 
 َ ُتويفِّ أْن  وبعد   ، والد  حياة  يف  الكريم،  القرآن 
واصلْت والدته دفعه إىل إمتام ما ابتدأه من تعلم 
القرآن الكريم، ثم بدأ قراءة القرآن الكريم عند 
بعدها  جزأين،  عندها  وختم  أقاربه  من  امرأة 
انتقل إىل احلاج عبد الكريم الطويل وكان أحد 
احلاج  إىل  وبعدها  وقته،  يف  املعلمني  مشاهري 

حممود بن عيل آل درويش )رمحهم الل مجيعااً(.
الفصيح  الّشعر  إلقاء  وفّن  اخلطابة  تعّلم  ثم 
الّثانية  سّن  يف  مبّكرة،  سّن  يف  وهو  والّشعبي، 
فأجاَد  )1376ه�����(،  سنة  يقارب  ما  ع��رش، 

بمهارة فائقة الّنظري.
راسة احلوزويَّة  بعد ذلك، التحق )رمحه الل( بالدِّ
إليها  هاجر  حيث  األرشف،  النجف  مدينة  يف 
للتفّقه بالدين وصقل موهبته باخلطابة احلسينية، 
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أمثال:  الكبار،  العلامء والعظامء واملراجع  منابر جمالس  وصعد 
احلوزة  وزعيم  احلكيم،  حمسن  الّسّيد  اإلم��ام  الطائفة  مرجع 
العلمية اإلمام الّسّيد أبو القاسم اخلوئي، واملرجع الديني اإلمام 
السيد املرعي الّنجفي والشهيد السعيد اإلمام السيد حممد باقر 
عليه  ُأطلق  حّتى  العظام،  الدين  مراجع  من  وغريهم  الصدر، 

لقب )خطيب املراجع(.
قرابة  فكانت  احلسينية،  باخلدمة  وترّشفه  خطابته  م��ّدة  أما 
اخلمسني سنة، راح فيها معّلاماً ومثّقفااً ومرّبيااً لألجيال، صادحااً 
األحزان  مجرات  صدورهم  يف  وموقدااً  احلسيني  بصوته  فيهم 

وهو يرثي اإلمام احلسني )عليه السالم(.
احلسينية  األط��وار  أصحاب  من  أنه  الل(  )رمحه  عنه  وُيعرف 
وج��ّدد  السابقني  اخلطباء  أط��وار  من  استفاد  وق��د  اخلاصة، 
»استفاديت  إنَّ  يقول:  وكان  أيضا  األطوار  بعض  واخرتع  فيها 
الصوتية ُأرجُعها إىل املال عبد الل املبرش، وقد كنُت ُأْعَجُب قديام 
بصوت املال سعيد املرهون فهو صاحب صوت مجيل ومؤثر، 

وكان منربه منربااً حيًّا«.
كام كان )رضوان الل تعاىل عليه( شاعرااً رقيقااً، وقد ُسئَل يومااً 
عن جتربته مع الشعر الفصيح والشعبي فقال: »نظمُت الشعر 

أواصل  مل  أنني  إال  سنة  عرش  ثالثة  عمري  كان  منذ  الشعبي 
الفصيح  الشعر  يف  وكذلك  ُمِقالًّ  فكنُت  الشعري  مشواري 
يف  تسبب  مما  بحفظها  أهتم  مل  معدودة  قصائد  سوى  يل  فليس 
ضياعها وأول ما كتبُت يف الشعر كتبُت أبياتااً حتمل خطابا ألهل 

املدينة عىل لسان برِش«.
وفيها يقول )رمحه الل(:

جوكم بنات املصطفى هيل املدينْة
هذا العليل بنسوته خارج بلدكم

وزين لعباد ايصدع املرمر ونينْه
وآنا اخلرب عندي ترى هو انذبح عزكم

وله قصيدة أخرى جاء فيها:
قالوا األقاويَل من زوٍر وهبتاِن
َمْن ُيدرك احلق ال يبغي به ثاين

يستبُر الرشَد هل يعبأ بشيطاِن
اين وحُب زمزم آل الرشِد روَّ

حٌق بدا واضحًا يف نِص قرآين
لنهضِة الكل من قاٍص ومن داين
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انتقاله إىل الرفيق األعىل
انتقل إىل الرفيق األعىل يف ليلة السبت )4 ربيع األول 1433ه� 
السبت  يوم  ُظْهِر  يف  ُشيِّع  وقد   ،)2012 الثاين  كانون   27  �
الساعة الثانية والنصف ظهرااً وقد حاز تشييعااً حاشدااً، حيث 
حرض اآلالف من أهايل البالد من كل جهة وصىل عليه سامحة 
قبل  تأبني  كلمة  وألقى  القطيفي  اخلباز  منري  السيد  العالمة 
الصالة يف حق الفقيد وكذلك صىل عليه سامحة العالمة الشيخ 

غالب آل محاد التارويت وقال فيه الشاعر أبو جمتبى العمران:
َبال ْهَل واجْلَ َفْقٌد بَِوْزنَِك ُيوِهي السَّ

ى َأيَنَم اِْنَتَقال ا َيَتَمسَّ َيا مْنرَبً
َسنِي الذي َأْحَيا َمَنابَِرُه َصوُت احْلُ

ى َأيَنَم اِْنَتَقال ا َيَتَمسَّ َيا مْنرَبً
َواْلَيوم ِحنَي َنَعى َناِعيِه َأْفَجَعَنا

ُسوِل َخِطيُب اْلَعْرِ َقْد َرَحال َعْبد الرَّ
يف  احلزن  »قيثارة   : قائالاً الفقيد  سيف  آل  فوزي  الشيخ  ونعى 
عاشوراء، ومثري أشجان أهل الوالء، األستاذ املريب واخلطيب 
احلسيني املؤثر املال عبد الرسول البصارى، مل يدع شهر صفر 
)عليه  احلسني  سيده  إىل  بأحزانه  ذاهبااً  معه  خرج  حتى  خيرج 

السالم(«.
شخصياتنا  عجن  لطفولتنا  األوىل  السنوات  »منذ  وأض��اف، 
باحلزن عىل احلسني، وكان صوته الشجي يعمق فينا حمبة أهل 
البيت )عليهم السالم( وحيكي لنا عن مظلوميتهم، أبا أمحد.. 
غادرت رسيعااً فام زال فينا نبع حزن تستطيع استخراجه ودمعة 

تفتش عن صوتك«.
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اغفال  يستطيع  ال  االسالمي  الفكر  فان  ذلك  عىل  وتأسيسااً 
امهية صياغة تنظيامت اجتامعية متنوعة تدار بموجبها من قبل 
مؤسسات املجتمع االسالمي، حيث كان يستوحي من القرآن 
الكريم والُسنة النبوية قواعد ومرجعيات تلك التنظيامت التي 
ننظر اليها االن وفقااً للرؤى السوسيولوجية، )السوسيولوجي: 
هو العلم الذي يدرس املجتمعات والقوانني التي حتكم التطور 
والتغيري(، تنظريااً وممارسة بوصفها تنظيامت اجتامعية اسالمية 
السوسيولوجية  التنظريات  ألبرز  حيثياهتا  من  كثري  يف  مقاربة 
اختيار  فان  وبالتايل  االجتامعي  التنظيم  موضوع  عاجلت  التي 

يمثل  السالم(  )عليه  عيل  لإلمام  التنظيمي  االجتامعي  الفكر 
الرسول  جهود  بعد  االسالمية  للتنظيامت  النقي  النموذج 
)صىل الل عليه واله( لتنظيم املجتمع االسالمي، وذلك لكونه 
يمثل املطابقة الفعلية للرشيعة االسالمية من ناحية التنظريات 
خالهلا  من  ونظم  وادارها  اقرها  التي  االسالمية  واملامرسات 
االسالمي  املجتمع  السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  االمام 

آنذاك خالل سني حكمه )خالفته(.
لقد حاولت الباحثة الدكتورة نضال عيسى النعيمي يف »دراسة 
حتليلية يف ضوء هنج البالغة« الصادرة عن مؤسسة علوم هنج 

م���ن  االجتماع���ي   التنظي���م  موض���وع   
ُّ
يع���د

الموضوع���ات المهم���ة والرئيس���ة ف���ي عل���م 

االجتماع لكونه يمثل حجر الزاوية الرئيس في 

إجراء واحداث عمليات التغيير االجتماعي، وما 

يتبعه���ا بالضرورة م���ن بناء قواع���د ومرجعيات 

تنظيمي���ة اجتماعية متنوعة يرتك���ز عليها البناء 

االم���ر  وه���ذا  انس���اقه،  بش���تى  االجتماع���ي 

اتف���ق علي���ه معظ���م علم���اء االجتم���اع  ق���د 

واالنثروبولوجيا الذين تطرقوا ألهمية التنظيم 

االجتماع���ي ودوره ف���ي البن���اءات االجتماعية 

المختلفة في المجتمع.

اعداد: ضياء االسدي
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“دراسة تحليلية في ضوء نهج البالغة”

 التنظيم االجتماعي في فكر االمام علي 



العتبة احلسينية املقدسة، سنة )2017م(  البالغة يف 
عيل  لإلمام  االسالمي  التنظيمي  الفكر  استخراج 
ومآثره  اقواله  مراجعة  خالل  من  السالم(  )عليه 
يف  معتمدة  وخطبه،  ورسائله  ومواعظه  وحكمه 
اخلاصة  السوسيولوجية  النظرية  االطر  كله  ذلك 
ب�)التنظيم االجتامعي( وذلك إلجراء عملية التفسري 

والتحليل لذلك الفكر التنظيمي.
الفصل  تضمن  فصول،  ستة  الدراسة  ضمت  وقد 
مباحث،  ثالثة  عرب  للدراسة  عامااً  عرضااً  األول 
تضمن االول منها اسس الدراسة العلمية من حيث 
املوضوع واألمهية واالهداف واملنهجية والصعوبات 
فتضمن  الثاين  املبحث  اما  الدراسة،  واجهتها  التي 
حتديدااً وتعريفااً الهم املفاهيم واملصطلحات الواردة 
عرضااً  فتضمن  الثالث  املبحث  اما  ال��دراس��ة،  يف 
فضم  الثاين  الفصل  اما  الدراسة،  لتساؤالت  عامااً 
يف  الدراسة،  منها  افادت  التي  السابقة  الدراسات 
حني تضمن الفصل الثالث التنظيم السيايس يف فكر 
السالم( مع رؤية حتليلية ملسألتي  االمام عيل )عليه 

السلطة والقيادة.
واما الفصل الرابع فتحدث عن التنظيم االقتصادي 
بني  امل��وازن��ة  عرب  ال��س��الم(  )عليه  االم��ام  فكر  يف 
تقسيم  وعرب  املجتمع  داخل  واملوارد  االحتياجات 
االقتصادي،  التنظيم  يف  التنظيمي  والسلوك  العمل 
اما الفصل اخلامس فتضمن التنظيم القضائي يف فكر 
االمام عيل )عليه السالم( وقسم عىل مبحثني، ضم 
التنظيم القضائي لدى االمام  املبحث األول قواعد 
املامرسة  الثاين  املبحث  وضم  السالم(  )عليه  عيل 
القضائية التنظيمية وعملية الضبط االجتامعي لدى 

االمام عيل )عليه السالم(.
االجابة  فيه  فقد متت  واألخري  السادس  الفصل  اما 
عن التساؤالت التي تم وضعها يف مستهل الدراسة 
وبيء من التفصيل، فضالاً عن ان هذا الفصل ضم 

اهم النتائج التي خرجت هبا الدراسة.     
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ً
صدر حديثا

تنقي����ح المقاص����د االصولية في 
شرح ملخص الفوائد الحائرية

صدر حديثااً عن مركز إحياء الرتاث الثقايف والديني يف العتبة احلسينية 
الفوائد  ملخص  رشح  يف  االصولية  املقاصد  »تنقيح  كتاب  املقدسة 
الل(،  )رمحه  البهبهاين  الوحيد  الشيخ  املجدد  األكرب  لألستاذ  احلائرية« 
الل(  )رمحه  احلائري  القزويني  معصوم  بن  حسن  حممد  الشيخ  تأليف 
آل  طالب  عدي  الشيخ  حتقيق  أجزاء،  ثالثة  يف  1240ه�،  سنة  املتوىف 

محود.
من مقدمة اللجنة العلمية:

الثقايف والديني يف العتبة احلسينية املقدسة،  مازال مركز إحياء الرتاث 
بإخراج  واملتمثل  الكبرية،  بنتاجاته  الكريم  القارئ  يرفد  الل  وبفضل 
ليتسنى  النور،  عامل  إىل  خزاناهتا  من  املخطوطات  من  املكنونة  الدرر 
لطلبة العلم والعلامء اإلفادة منها، فاليوم وبعد فضل الل تعاىل وفضل 
األخوة العاملني يف املركز املبارك اسفر اللثام عن سفر كبري يمثل مرحلة 
من مراحل مدرسة األصول اإلمامية، واملتمثل بتحقيق كتاب )تنقيح 
املقاصد األصولية( ملؤلفه حممد حسن بن حممد معصوم )1240ه�(، 
القزويني األصل، حائري املنشأ والتحصيل، وشريازي املوطن والوفاة.
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شعر: حيدر السالمي

م���������ا ك������ن������ت أن�������س�������ى أهن�����������م ذه������ب������وا 
خ�����ط�����ت ح�������������روف امل�������ج�������د أرج�����ل�����ه�����م 
ف���������اس���������ال خ������ط������اه������م رمب�����������ا ت���ع���ب���ت 
ق��������������ل إهن������������������م س��������������ر وم��������ع��������ج��������زة 
م���������������روا ع������ل������ى ب������س������ت������ان غ�����رهت�����م 
م������ع������ج������ون������ة ب����������احل����������زن راح������ت������ه������م
ت�����������اه�����������وا ب�����������ا مخ�����������ر وج���������اري���������ة 
وط�������ن  يف  اهلل  ل������ن������ص������ر  ه���������ب���������وا 
ه��������م ي������ع������رف������ون امل�������������وت م��������ن ص���غ���ر 
أمس������������اؤه������������م ح�������ش�������د ت������وح������ده������م 
م�����دن  يف  احل�����������رب  غ������م������ار  خ�������اض�������وا 
هل���م  ال����������ع����������راق  أن  ي�����ث�����ب�����ت�����وا  ك��������ي 
مه�����م ذوو  وش�������������ب�������������ان  ش���������ي���������ب 
أح���������ام���������ه���������م ب��������ي��������ض خي�����ال�����ط�����ه�����ا
دورهت���������������ا االي����������������������ام  دارت  ل�����������و 

ل����������ك����������ن س������������ي������������اس������������ات حت��������رك��������ه 
ه���������م ف�����ت�����ي�����ة ق���������د آم���������ن���������وا رغ�����ب�����ا 
م������ن ك������رب������اء ال������رف������ض ص���رخ���ت���ه���م 
ه��������م واحل��������س��������ن ال�����ن�����ه�����ج جي���م���ع���ه���م 

ق������م������ص������اهن������م ط����������ن وه�������������م ق�����ص�����ُب 
ش��������ك��������را مل���������ا خ��������ط��������وا وم������������ا وه������ب������وا 
ل������ك������ن������ه������م ه��������ي��������ه��������ات م�����������ا ت�����ع�����ب�����وا

ع���ج���ب  وال  ع�����ن�����ه�����م  ق��������ل  ش������ئ������ت  م��������ا 
ف����اس����ت����ي����ق����ظ )امل�����������ك�����������وار( وال����غ����ض����ب
ت����ن����س����ك����ب ال����������دم����������ع  ال  ع�������ي�������وهن�������م 

ل�������ك�������ن ب�������ف�������ت�������وى ح������ب������ه������م ط�������رب�������وا 
ال�������ن�������وب ب�����������ه  اال  أزه���������������������رت  م�����������ا 
ك������ذب������وا م��������ا  ج����������������اؤوه  اذا  ص�������دق�������ا 
اف�����������ع�����������اهل�����������م م������������������اء وه������������������م هل�����ب
ب����ي����ع����ت وع�����ن�����ه�����ا اه�����ل�����ه�����ا ان����س����ح����ب����وا
اب ال����������ص����������اب����������ري����������ن  وك�����������������ل  ام 

وث������ب������وا  إن  األرض���������������������ون  ت���������زل���������زل 
ش�������������ك ب������������������أن امل����������������������وت م������ق������ت������رب 
ل��������و ان�������ص�������ف ال�������ت�������اري�������خ م��������ا ك����ت����ب����وا
ت�����رت�����ق�����ب ال�������ن�������ف�������س  يف  وغ�����������اي�����������ة 

واس�����ت�����خ�����ل�����ف�����وا األج��������ي��������ال م�������ا رغ�����ب�����وا 
ع����������������ادت ت����������������ردد الءه����������������ا ال�����ش�����ه�����ب
واألرُب واحل�������������������ب  وامل��������ن��������ت��������ه��������ى 
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12 حزيران 2014، جمزرة سبايكر التي تدخل يف ثقافة اإلبادة التي يشيع فعُلها يف عاملنا العريّب ضّد البرش عىل أساس طائفّي 
وعرقّي وثقايّف وأيديوجلّي. متنحنا سبايكر فرصة للتفكري يف مواجهة ثقافة اإلبادة واملعاقبة عليها، وجتعلنا ننتبه إىل تنشيط هذا 

احلقل العلمي.
اإلبادة حقل علمّي رصدُت فقدانه يف ثقافتنا العربية تأليفًا وترمجة، فرشعُت بتنشيطه والتنبيه عليه يف أعمل كريس اليونسكو 
بجامعة الكوفة، واقرتحُت تأسيس كريس اليونسكو لدراسات اإلبادة فتأسس عرب سنوات من جهد د. صالح اجلابري وفريقه 

يف كلية اآلداب بجامعة بغداد، وينتظرنا املزيد من العمل يف هذا احلقل.
هذه دعوة للباحثني واألكاديميني إىل حراثة هذا احلقل، واالهتمم به، واإلنتاج فيه تأليفًا وترمجة، وهو أمىض رّد عىل جمرمي 

سبايكر: العمل عىل إيقاف اإلبادة واملعاقبة عليه. 

سبايكر مجزرة 

زفاف  في حفرة من حفر “سبايكر”
وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم

 هول الفاجعة
َ

.استذكارات أمام

حبيبيت..
هل تسمعينين؟

تعايل ارفعي عين صاحيب
فقد ثقل جسدي من دمِه والتراب

تبادل حنري بنحره.. 
وكانا يف املوت سراب

 .. تعايل إيلَّ
قفي عند حفريت

قد امتألت برجال ال يهابون الصعاب 
تعايل إيل وال تنوحي.. 

واغفري يل طول الغياب.

حبييب..
سأزرع أناملي أشجاراًا حيث َأنت 
ل حنرك إْن ِإليَك وصلت وسُأقبِّ
وعلى رجفة قليب سأهنُض بك

حبييب.. أين أنت؟  
هل كنت َأّوَل من ُنحرت؟
مَل َأنَت يف عمِق احلفرة؟

ما لك كيف صربت؟
قل يل..
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هم َأنَت؟ أيُّ
َأرجوك.. أم رمبا كلهم َأنت؟!

حبيبيت..
ال تبكي.. ِإّني بقربك!

حبييب..
إين أشمُّ عطرك.. سأنام هنا بقربك

فعلى رجفة قبليت لنحرك
متوت ُأغنيايت.

وعلى َأطراف َأناملك الباردة
تتاشى َأحامي بعودتك

أمسع صوتك فأشتهي وجهك..
لكن ال وجود لرأسك!

آآآآه.. حبييب يا لعذايب بعدك!!
اط

ّ
الشاعرة ابتهال الخي

ي
ص

عا
ر 

ام
 ع

عر
شا

ال

1700 حلم
ي����ا هن����ر ذب������ين ع���ل���ه اجل�������رف ن���اي
وهب���������داي ج���ي���س ال���������روح هب�����داي 
ه����واي  ج����روح����ك  أدري  س���ول���ف���ل���ي 
ودم������ه������م ح�����ري�����ر وجي����������رح امل������اي 

ي����ا هن����ر ذب�����ين ع���ل���ه اجل������رف ع���ْن
ب����ع����ي����وهن����م ت������ق������ره ال����ع����ن����اوي����ن 
ي�������ا هن�������ر ح����ّل����ف����ت����ك ب����احل����س����ْن 
م����ن م����وهت����م، ه����م اس���ت���ح���ه ال��ط��ن 

ت������������ّوه ال�������دم�������ع وامل����������������وت، ت�������ّوه
وال��������ع��������اش گ��������������ّوه، مي���������وت گ�������ّوه 
ش����س����وه  آدم  ش����������وف  هن��������ر  ي��������ا 
مي�����ط�����ر ج�����ث�����ث ب�����چ�����ف�����وف ح�������ّوا

ي�������ا هن�������ر ي�������ا گ�������رب ال����ن����وام����ي����س
اب���ل���ي���س وخ�����ل�����ف  راح  اب����ل����ي����س 
وال����������روج ظ����ل ي���ك���ن���س ع����راري����س
ون��������������ذور ومش������������وع وف�����وان�����ي�����س

ص����اي����ر  ودم���������������وع  دم  هن��������ر  ي��������ا 
وچ��������ّن��������ك ب��������ال��������والي��������ات ح����اي����ر
خ��������ج��������ان.. ش����ت����گ����ل ل���ل���م���ن���اي���ر

ال������ش������ب������ان مب�����ت�����ون�����ك ض����ف����اي����ر 

ال�����دم ب�����س ي�����ا هن�����ر ال ت���غ���س���ل 
ك����ل روج�������ة م����ن روج�����ات�����ك هب��م
ل��ي��ش��ي��ل م����ن م������اي اجل�������رف ص��م

ي���ق���ره األس�����ام�����ي وم������وت ِي��ش��َت��م 

ي������ا هن������ر ب����ال����ع����ب����اس اح���ل���ف���ك
الوي������ت������ه������م؟ ل�������و م���������ال چ����ّف����ك 
أمح�������ر ع����ل����ى ال����ش����ط����ن زل����ف����ك،

ج��رف��ك  ب���ال���ط���ن  ِن����َش����غ  ل����و  دم، 

ص������ار ال���ن���ه���ر ح����ّي����ه ومت������د ن���اب 
ت����روي ال��ش��واط��ي ب��دم��ع��ة اح��ب��اب 
ِغ�������ّي�������اب  چ���ن���ه���م م�������وش غ���ي���اب 
ش�����و چ�����ن أدي�����ه�����م دّگ��������ت ال����ب����اب

ن�����ام ال����ول����د ، وال�����ش�����وگ م����ا ن���ام
وال������ري������ح ت����ع����وي وم�����اهل�����ا جل���ام 
ي����ا ط���ي���ف ي����ن مث��ن��ط��ع��ش ع���ام 
ت���ب���چ���ي ال�����ص�����ور وت����ب����ل����ل اجل�����ام

 
م������ر ي������ا ب����ل����م ب����ال����ل����ي����ل ج����ّن����از 
ب�����ت�����اب�����وت روج����������ك مل����ه����م امل������از 
م���ع���ت���از   ، ال����ل����ي����ل  ون   ، م����ع����ت����از 
وال����������روج ش����اي����ل رحي������ة اع������زاز 
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لينًا يف  انني لقيت املجد بقربك. عرفت نفيس خيطًا  سَيدي، اذكر عن نفيس، 
رأيت  نورك،  اىل  تلتفت  ثم  جوارك،  اىل  روحي  تصل  هنا  مقدسك..  نسيج 
حزين بعينني المعتني، ال ادري بمذا اجيب: هناك اشياء كثرية اريد ان انساها. 
اليوم كم  نعد  مل  قبتك، أجبت بصمتي:  فيها حتت  التي كنت  اللحظة  تلك  يف 

كناه؛ ليغفر اهلل يل، بحقك صوت حزنك اخلالد..
آه، يا موالي، كل فصولك اآلن استيقظت يف دمي.. وبقيت وحيدًا أفكر فقط 
املوت  من  نفسه  خيلص  ان  يريد  واجلسد  العمر  مىض  فقد  برؤياك.  برضاك، 

بإثم.. آه يا موت اخلجل !.      
بالالهناية..  استيضء  ذرات��ه؛  كأحد  المعًا  جعلني  الدائم  ض��وؤك  سَيدي، 
ورضحيك كالنهر استقي منه توفيقات ال ينفد رسها، ويف جلته تنبهت، وعرفت 
أكن  مل  لكنني  زائريك، طليقًا فوق مقدسك،  نبعا خجوال يف ظل  اشبه  نفيس 

بالنسبة لك غري صورة واسم يف ذاكرة تربتك، يضيئان يف صمت.
آه،  يا موالي، لست أدري ملاذا تطري روحي بجناح ترضع جمنون حتت قبتك.. 
انت موىل وكل موىل واىل  عليًا.. يطويه قلبي طيًا بجناح الوالء.. فقد قربت 

ساعة اللقاء.. آه يا خجل اللقاء !.
سَيدي، بينم أنا يف حرضتك أراجع نفيس االمارة بالسوء، يدق يف قلبي القلق، 
فيغلبني بؤيس، هتيج يّف الذكريات حزانًا عىل االمس، خينقني البكاء، أميض مع 
زائريك كتائه يسعى وليس يل مأوى غريك.. هذا قلبي الذي بني انوارك ال خيفق 

اال برضحيك.
آه، يا موالي، ها أنا عبدك وابن عبدك.. أقبل اليك وال يزال يّف االمل أن حتل 
عند  اترضع  ان  يل  اسمح  عيّل..  قبولك  بأمل  تغمرين  صغرية  هدية  ايل  منك 
رأسك الرشيف، وأحلم باللحظة اللقاء الغالية.. دع رأيس يتقلب عىل نفحات 
يا مسك  مسك شباك جدثك احلي.. فم من يشء اثمن ذلك االطمئنان...آه، 

شباك رضحيك املقدس.

قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: "إن الصرب من األمور 
بمنزلة الرأس من اجلسد، إذا فارق الرأس اجلسد فسد 

اجلسد، وإذا فارق الصرب األمور فُسدت األمور".
وقال )عليه السالم(:

إصرْب قلياًل فبعد الُعرِس تيسرُي
                                               وكلُّ أمٍر له وقٌت وتدبرُي

وللمهميمن يف حاالتنا نظٌر
                                                وفوق تدبرينا هللِ تدبرُي

أذّية  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  إىل  رجل  وشكا 
جاره. فقال له: اصرْب عليه.

فقال الرجل: ينسبني إىل الذل.
قال: إنم الذليُل من ظلَم.

قيَل: الندُم عىل الصمِت خرٌي من الندِم عىل القوِل.
سالمًة،  فيه  فإن  السكوَت  الزِم  احلكمء:  أحد  وقال 

وجتّنب الكالم الفارغ فإن عاقبته الندامة.
وقال الشاعر:

احفْظ لسانَك أهيا اإلنساُن
                                            ال يلدغّنَك إنه ثعباُن

كم يف املقابر من قتيِل لسانِِه
                                                كانت هتاُب لقاَءه الشجعاُن
)أي  بإْطناهِنا  مُتتحن  اآلنيَة  أن  كم  فيلسوف:  وق��ال 
كذلك  ومكسورها.  صحيحها  فُيعرُف  ص��ّوهت��ا( 

اإلنسان ُيعرف حاله بمنطقه.
وقال بعض احلكمء: من كثر كالُمُه كُثرْت آثاُمُه.

كل فصولك استيقظت في دمي 

 شباك 
َ

آه.. يا مسك
ضريحك المقدس

ب..
ن األد

خزائ
من 

يف الصرب

يف حفظ اللسان



جرحي  قلق  ص��دري  عن  بيديه  ويمسح  رأيس،  وُيقبل 
ابنه  فقد  اذا  جناحه،  سينكرس  كطائر  حوله  فأحوم  القادم، 
يف  وجوده  نبض  وهو  عمره  من  العرشين  يتجاوز  مل  الذي 
احلياة. الروح تعتلج ببلواها، العراق والعقيدة واملذهب يف 
مل  واليابس،  التكفرييني وحرقهم األخرض  تسلل  من  خطر 
يسلم منهم شيخ او طفل او امرأة.. فئران سود راعشة قذرة 
تقرض اجلذور وتنهش بأسناهنا كل ما هو شيعي، وتلعق من 
دمائهم بذات الضغينة واحلقد املتجذر يف اصول النواصب. 
احل��زن  ع��الم��ات  وض��ع  وغ��رف��ِه  وج��دران��ِه  ببابِه  البيت   
الرشيف  ال��رأس  باب  من  »ي��اس«  خ��روج  منذ  واالنتظار 
اين  أيب: ال حتزن  يقول  السالم(، وهو  لإلمام احلسني)عليه 

وكربالء   ، اوالاً السالم(  اإلمام)عليه  أجل  من  سأستشهد 
وما  قلبي،  يف  الرأفة  يثري  ولدي  عىل  خويف  ثانيااً.  املقدسة 
لواء  الشعبي  الثالث احلشد  الفوج  التاسع  اللواء  انطلق  أن 
كربالء املقدسة. حتى تغري خويف من خوف فردي اىل خوف 
مجاعي فأبناء كربالء شباب ال يقهرون وال يقبلون ان متّس 
أحيانااً  وأذنابه.  خراف)داعش(  من  وأرضهم  مقدساهتم 
الشعبي،  واحلشد  ولدي  مع  وقلبا  روحا  باالنتامء  شعرت 
خرب..  كل  مع  وأتبعثر  اجتمع  ح��زين،  يتضاعف  واحيانااً 
والذي يزيل احلزن ان«ياس« من قلب احتدام املعركة كان 
يكلمني ويشحذ يب مهم الصرب، ويشاركني وجودي يف قلب 
كيف  يل  يرسد  وهو  اجلهاد.  من  جزءااً  واصبح  الرضيح.. 

 من أجل الحسين
ُ

شهدت
ُ
 أني قد است

ْ
 اشهد

َّ
اللهم

إلى روِح الشهيِد السعيِد )ياس مجبل وحيد الحسناوي( 

 أذكُر بدقة غريبة انتفاضته وغيرته على 
ُ

ما زلت
كربالء، ساعة اطالق الفتوى الجهادية، فقد 

قدحت عيناه شرارات �الظمأ الوالئي� بدأ يصرخ 
بي، وأصرخ به.. نتبادل األبوة بآهات خرساء وقلب 

قّبل يدي يضمني 
ُ
مفعم بالغيرة والخوف، ي

برفق ثم يشدد قوة الى صدره. وعندما عجزت 
عن إقناعه أبصرته في قلبي وانصهرت روحي 

قلقا.. لقد شاهد ابتسامة جميلة المصدر معرفة 
المصير!.. بدأ ينمو الصراخ في أعماقي وال أصرخ، 
وهو يتزين بمالبس الحشد الشعبي، ويتبختر في 
البيت ويتنقل من مكان الى آخر لم يترك زاوية اال 

ه تارة، وزوجته وطفلته 
ّ

 أم
ً
ووقف عندها محتضنا

تارة أخرى، ويدور حولي، وكل دائرة يقف أمامي 
يحتضنني، أحاول أهش رأسه فيتضاعف خوفي، 

فامسح على رأسِه المصّر على الشهادة.      
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• من����ذ الخ����روج م����ن ب����اب الرأس الش����ريف وه����و يق����ول: أبي ال تح����زن اني 
سأستشهد من أجل الحسين وكربالء 

العاصفة  تطش  كام  ويطشهم  السود،  )داع��ش(  غربان  يرعب 
خمتاال  بطوالته  ينقل  كان  بندقيته.  من  فيفرون  الصحراء،  رمال 
الدينية  املرجعية  ومزهوااً بوجوده األسطوري بني صفوف جند 
العليا املتوجهة بقوة روح قائدها الروحي »سيد عيل السيستاين«. 
وقد اشتهر بدقة رميته فاصبح يتقافز كاألسد من ساتر اىل أخر، 
فأينام يكون قتال جتد«ياس« يفتح الطرق بقناصته يف اشد األماكن 
خطرا.. مل حيفل بالتحذيرات، املهم حيقق هدفه يف شق صفوف 
هلم  كان  إليقافه..  فرصة  او  امال  الدواعش  يمنح  مل  )داعش(، 
اصعب  قتل  يف  سهلة  عنده  كانت  الصعاب  فكل  باملرصاد، 

قناصيهم خطورة.
كان طريقه يمتد اىل هناية معلومة، كان يؤكدها يف كل اجازة.. أنا 
نستطيع  السالم(.. فال  اإلمام احلسني)عليه  دفاعا عن  استشهد 
بذلك ان نذكره بشبابه، ألنه كان يذكر كثريااً شاب الطف القاسم 
يشّع  وهو  بالصمت.  الوذ  وانا  أمه  فتخرس  السالم(..  )عليه 
البيت  يف  اخلوف  كان  ذلك  رغم  الساحرة،  باالبتسامة  وجهه 
لواءه  ان  بمجرد  اجازته  اذا كرس  فكيف  لساعة رجوعه..  ينمو 

خيوض معركة يف جرف الصخر، وقبل ان خيرج من باب الدار 
اخبارااً  وستسمعني  يب  فخورة  ستكونني   : قائالاً أمه  بيد  أمسك 
عظيمة عني اروهيا البنتي وابني القادم بعد اشهر قليلة. ونادى 
عىل زوجته ان ال حتزن عليه: أنا سأكون معك يف ثانية، فروحي 
مزروعة بروحك زوجتي الغالية.. اما أنا قال يل: أيب هذا اليوم 
لن أحضنك فقط اقبل يديك الكريمتني، وسيطلق عيل الشهيد، 
وأنت أبو الشهيد.. تقّبل فراقي واستشهادي فملتقانا عند اإلمام 
احلسني)عليه السالم( فانا قربان بسيط يف طريقه الرشيف. خرج 
بكامل قيافته. ال ادري كيف صربت.. وال ادري كيف خطرت 
الشهادة يف فم »ياس« ومل استطع ان أناطقها بفمي، ورايس املثقل 

بحزن فراقه؟.. 
كربالء ذات املنائر والقبب الذهبية، رايتها تتوهج كأنني مل ار من 
الروحي  الفيض  هذا  من  وبالرغم  هلا.  الباهر  اجلامل  ذلك  قبل 
كان قلبي يشتعل نارا.. فقد دخل ابني املعركة ضاحكااً ال يرى 
اال كيف جيندل كل )داعي( متخٍف وراء الصخور او األشجار 
يوم  صباح  األخ��ري..  اتصاله  كان  األرض..  باطن  يف  وحتى 
اجلمعة, 24- 10- 2014, املوافق 30- ذو احلجة -1435ه�، 

من قلب سواتر جرف الصخر، وهو يعد يل أعداد من قتلهم.. 
وانقطع  احرتايف..  بشكل  متخٍف  قناص  من  يشتكي  كان  لكنه 
ذلك  مع  فكان  احلسناوي(  وحيد  جمبل  )ياس  اما  االتصال. 
قناص داعش  بطلقة ارسع، والن  يعالج طلقته  املتخفي،  اجلرذ 
نفسه  له  يظهر  ان  اال  ما كان من »ياس«  أكثر من حجمه،  أخذ 
ليتمكن من رصد مكانه، شاغله كثريااً ومتكن منه اخريااً.. تأكد 
اللواء وما ان  من جندلته، فقد توقف القنص، وتقدمت قوات 
رفع« ياس« رأسه.. حتى عانقت رصاصة غدر )داعش( رقبته، 
يتصل  ان  يريد  الساكنة كان  اللحظة  بلحظة. هذه  احلياة  ففارق 
بأبيه كي يرشح له كيف رصع داعشيا حمرتفا القنص، لكن القدر 
وورقة احلياة التي قطعت بكتاب مكتوب لكل روح.. جاء أجلها 
املحتوم يف اهبى صور الشهادة، فقد قال قبل ان خترتق الرصاصة 
التكفرييني  طريق  وقطعت  كافر،  عىل  قضيت  لل  احلمد  رقبته: 
انصار  مع  سيكتبني  والل  يب  سيفتخر  فأيب  احلسني،  كربالء  عن 
من حيب من خلقه، وما ان نطق الشهادة بثبات الدين والعقيدة، 
كان الرحيل اىل الل ارسع. فالقلوب املؤمنة والنقية والصادقة هي 

من خيتارها الل مرضجة بدمائها لتكون شهادة عىل اجرام الكفر 
واالحلاد والبغي... فام أمجل ما سجل له هو يرصخ اللهم اشهد 

أين قد استشهدت من أجل اإلمام احلسني )عليه السالم(.
فقد طال االنتظار ومل يتصل »ياس«، الوجوه مل تكف عن الرفيف 
بانتظار نعش الشهيد، شهيد بعمر الورد..  والتحديق، فاجلميع 
بالفجيعة،  تتأوه  بأكمله  البيت  من  مكبوتة  رصخ��ات  تنداح 
تتحول الوجوه اىل مواقف مهزومة حتملها دموع ملتهبة.. لكن 
حني وصل جثامنه مدينة كربالء.. كأن كربالء كانت كلها أما وأبا 
وأختا وزوجة وابنة ل�«لياس«. يتضاعف حزين، وفرحي بذات 
الوقت، رصخة ال استطيع حتديد مسارها، وكأنني بدأت أخيط 
ثانيتني،  عينني  احفر يف وجهي  للحياة وكلاميت،  أصواتااً جديدة 
أتقبل هبام استشهاد فلذة كبدي، وهو صنع يل موتااً اهبى برحيله.. 
رسُت وراء نعشه ال أدري هل أنا ميت ام حي، ال ادري هل ابني 
»ياس« يراين وال أراه؟.. جاء الصوت ملء أذين، الشهداء أحياء 
عند رهبم يرزقون وال يصح أن نحسبهم أمواتااً.. صحوت عىل 

ا.   نفيس، وأبني ينزل اىل بيته اجلديد شهيدااً سعيداً
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دين 
ّ

تدور أحداث فيلم )فداٌء لكم( حول المجريات المرتبطة بالواقعة المفجعة لمقتل مولى الموح
اإلم���ام عل���ي )عليه الس���الم(.. حي���ث يعرض التفاصيل بطريقة تترك للمش���اهد مس���احة لمعايش���ة 
األح���داث وكأن���ه أحد الحاضرين،  فيتابع بحالة من التوتر والقلق تس���تغرق فترة العرض بأكملها، حيث 
يتيح فسحة لخياله بأن يستحضر الحادثة لدرجة أن كل متفرج يشعر بأنه أحد الشخوص داخل العمل.

)فداٌء لكم( فيلم لبناني مدته ثمان دقائق أنتج عام 2021 كتبه وأخرجه أ. ذو الفقار طالب،  والفيلم 
د مقدمات الحادثة المأساوية ويتعرض للجانب االنطباعي عند المتلقي، وقد يختلف هذا العمل 

ّ
يجس

ه استطاع 
ّ
  لكن

ً
عن بقية أعمال )أ. طالب( حيث تم تصويره بطريقة احترافية بإمكانات متواضعة جدا

بعبقريته أن يسلط الضوء على الحبكة بأسلوبه الخاص، وعلى األحداث بشكل عام بطريقة ناجحة .

)فداٌء لك����م( فيلم س����ينمائي قصير يجعل 
 فيه

ً
من يشاهده بطال
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لنا  تقدم  الفيلم  فيها  يعرض  التي  القصرية  املدة  كانت  فيام 
مشاهد  بعدة  رؤاه  اختزال  يف  املخرج  متكن  عن  ص��ورة 
اعتمدت عىل اإلحياء أكثر منه عىل احلوار، وهذا عنرص قوة 
يف العمل، حيث جعل من كل متفرج بطالاً داخل املشهد له 
ردة فعله التلقائية يف االفتداء وبذل النفس، وذلك عن طريق 

إبداعه يف ختّطي الزمان و املكان وصوالاً إىل عمق الشعور .
ويعكس حمتوى الفيلم الكثري من املشاعر املتناقضة يف دقائق 
اإليامن  بني  والرش،  اخلري  بني  األزيل  الرصاع  وجيسد  قليلة، 
احلب،  واالن��ت��امء،  العقيدة  من  حالة  ويعرض  وال��رشك، 
ورمزية الوالية واإلمامة، ويعرّب عن هاجس كل موال حني 
لنا  كان  للعمل  التحضريات  وعن  املأساة..  تلك  حترضه 

احلوار التايل:

بداية حدثنا عن ذو الفقار طالب، طبيعة عملك؟

ذو الفقار حممد طالب خمرج سينامئي خّريج جامعة الفن يف 
طهران يف االختصاصات التالية: )اخراج سينامئي - تاريخ 

السينام العاملية - النقد السينامئي(.
ما هي أحداث والدة فكرة الفيلم؟

إصابتي  بعد  احلجر  يف  كنت  عندما  ُول��دت  الفيلم  فكرة 
حينها  املبارك،  رمضان  شهر  بداية  يف  كورونا،  بفريوس 

خطرت ببايل الفكرة.
املكان،  الفيلم،  صناعة  كواليس  التحضريات:  عن  حدثنا 
اجلانب الفني والتقني، املشاكل التي اعرتضتك، الوقت..؟ 
الفريق  اختيار  عملية  بدأنا  وتطويرها،  الفكرة  كتابة  بعد 
بعض  مع  تواصلنا  ذل��ك  بعد  الفيلم،  بصناعة  اخل��اص 
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كون  املناسب  املكان  باختيار  ساعدونا  الذين  األشخاص 
جانبا  حياكي  ألنه  الفيلم  نجاح  من  يتجّزأ  ال  جزأ  هو  املكان 

تارخييا قديام. 
الفيلم،  يف  املمثلني  لباس  هي  واجهناها  التي  األمور  ومن   -
زمنية  حقبة  يروي  أنه  حيث  التفاصيل،  يف  دقة  يتطلب  ألنه 
قد  اللباس  تفاصيل  من  تفصيٍل  أي  يف  خطأ  أي  وإن  تارخيية 

يعرض الفيلم للفشل..
: الوقت، حيث أننا قررنا بدء  من املشاكل التي اعرتضتنا أيضااً
تصوير العمل قبل شهادة اإلمام )عليه السالم( بحوايل مخسة 
أيام، فاملدة الزمنية كانت هي اهلاجس األصعب بالنسبة لنا ، 

ناهيك عن امليزانية التي يتطلبها الفيلم.
حدثنا عن فريق العمل، الكادر التمثيلي؟ 

يف  طويلة  خربة  لدهيم  حمرتفني  أشخاص  بني  جيمع  فريقي 
ما  وطالب  الفن،  هذا  جوانب  بكل  وملّمني  األفالم  صناعة 

زالوا يف مرحلة الدراسة باجلامعة وأغلب هؤالء من املتطوعني 
الذين ال يتقاضون أي أجر مادي.

ه���ل برأي���ك اإليحاء أق���وى في التعبير م���ن الكالم، 

هل تعد كمخرج أن اإليحاء قادر على إيصال رس���الة 

الفيلم؟

ينظر  التعبري، كالذي  الكالم يف  أنه أقوى من  اإلحياء ال شك 
إىل شخص آخر بعينيه دون أن يتكلم، لذلك يف عامل التمثيل 
اإلحياء هو أهم وأقوى من احلوار، لذا اعتمدنا يف هذا الفيلم 

عىل اإلحياء أكثر من احلوار حيث كان قليالاً للغاية.
ه���ل اختلف الف���داء لكم ع���ن أعمالك الس���ابقة، ما 

الذي ميز هذا الفيلم؟ 

السابقة  أعاميل  عن  اختلف  لكم«  »فداٌء  فيلم  احلال،  بطبيعة 
ألنني حاولت يف هذا الفيلم القصري أن ُأدخل امُلشاهد يف عملية 
للمشاهد  خالية  مساحة  جعلت  أنني  آخر  بمعنى  التفكري، 
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ليتسنى له الدخول بمشاعره وأحاسيسه داخل الفيلم.
حارضااً  كان  لو  أّنه  امُلشاهد  شعور  هو  الفيلم  مّيز  الذي  أما   
سيكون  ماذا  األخرية  صالته  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  خلف 

ترصفه و عمله وفعله حينها؟
� م���دى تأث���رك بالف���ن اإليراني، هل تس���عى لدمج 

؟
ً
الثقافتين إخراجيا

اللبنانية،  بالثقافة  اإليرانية  الثقافة  لربط  أسعى  أع��اميل،  كل  يف   
واالستفادة من مدارس السينام يف إيران يف أغلب أعاميل كوين قد 
درست وترعرعت يف اجلمهورية اإلسالمية، فالكثري من األصدقاء 

واملخرجني يتحدثون عن ملسة ايرانية واضحة يف أعاميل.
ه���ل تجاوزت النمطية في أعمال���ك ام الزلت تضطر 

للتعامل بها؟

يف كل عمل أبحث عن طريقة جديدة يف اإلخراج ويف التصوير 
تقليد أعامل اآلخرين وال أحب تكرار طريقة  ألنني ال أحب 

يتمّيز  العمل  بأن هذا  املشاهد  ُأشعر  التصوير واإلخراج لكي 
ليس فقط بفكرته وإنام بطريقة اخراجه وتصويره.

حبذا لو تقدم لنا لمحة عن أعمالك؟

 ُوّفقنا سابقااً إلخراج عدة أفالم مثل فيلم »حلظة حضور« الذي 
حيكي سرية بعض املجاهدين يف ميادين اجلهاد، ومن األعامل 
التي قدمناها أيضااً فيلم »انا من ولد فاطمة« حيكي كرامة من 
األفالم  من  وغريها  السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة  كرامات 

اهلادفة مثل: )أنت العيد(، )توبة(، )عتب(.
قصري  سينامئي  عمل  لتصوير  حاليااً  نتحرض  آخر  صعيٍد  عىل 
السالم(،  الرضا )عليه  أيضااً كرامة من كرامات االمام  حيكي 
والعمل الذي سيبرص النور فور تأمني كل جوانبه من الفريق 
إيران،  يف  تصويره  وسيتم  وغريه،  املادي  والدعم  واملمثلني 
اجلديدة  إخراجه  وطريقة  احلقيقية  بقصته  يكون  ان  ونأمل 

متميزا.
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أقدم الخانات
هو  قائمة  آثاره  زالت  ال  والذي  العراق  يف  اخلانات  أقدم 
ضمن  واالخيرض  الكوفة  بني  يقع  الذي  العطشان  خان 
العبايس  العرص  اىل  ويعود  املقدسة  كربالء  حمافظة  حدود 
ياقوت  اليه  السالم, أشار  املبكر، وأول ذكر خلان يف مدينة 
احلموي )تويف سنة 626 هجرية( هو خان )وردان( الذي 
أحد  سنان  بن  وردان  اىل  وينسب  الرشقي,  اجلانب  يف  يقع 
الكبرية  املدن  عىل  اخلانات  ذكر  يقترص  ومل  املنصور،  قادة 
فحسب, بل تعداها اىل املدن الصغرية, وبخاصة عىل طريق 

احلج وزيارة العتبات املقدسة.

أثر الخان ووظيفته في الحياة العامة
الواضح  الدور  املدن  يف  للخانات  يكون  أن  الطبيعي,  من 
اخلان  وظيفة  شملت  فقد  التجارية,  النشاطات  جممل  يف 
مقام  يقوم  فبعضها  والسكنية,  والتجارية  املهنية  النواحي 
الفندق والسوق التجارية يف آن واحد حيث يكون الطابق 
أما  البضائع,  جلميع  فيتسع  القوافل  لنزول  معدااً  األريض 
والتجار  املسافرين  لسكن  عادة  فيستخدم  العلوي  الطابق 
يقيمون فيه, أما الدواب فرتبط يف باحة اخلان، ومن الطبيعي 
النزالء ولضائع  محاية  يسهر عىل  للخان حارس  يكون  أن 
التجار من اللصوص واملحتالني, وحيكم غلق األبواب ليالاً 

الخانات في مدينة كربالء
ي���كاد اللغويون العرب أن يجمعوا على أن الخان لفظة فارس���ية معربة, ويقصد به المكان 
الخ���اص بإقامة التج���ار وحفظ أمتعتهم وتجارتهم، ونش���أة الخانات م���ن البديهي أن يترابط 
ظهور الخان بتنامي التجارة التي تتطلب قيام مراكز على طرق المواصالت مهمتها تقديم 

الخدمات الى المسافرين والوقوف على متطلباتهم وتأمين راحتهم.
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ويكون عادة قريبااً من الباب يسمع من يطرقه عليه, وال يفتح 
إال لساكن أو قاصد مقصدااً معلوما.

بني  والسفر  التنقل  يتم  كان  السيارات  ظهور  قبل  السابق  يف 
املدن بواسطة وسيلتني:

األولى: الدواب )قبل ظهور وسائل النقل السريعة(.
خاص  وقع  االستخدام  هلذا  وكان  األقدام,  عىل  املي  الثاين: 
بالنفوس, حتى أصبحت هذه احلالة من مراسم خاصة كزيارة 
األربعني والتي خالهلا تزحف الناس نحو كربالء املقدسة, كام 
فعن  به غريه,  يتمتع  مل  ما  الفضل  من  له  األقدام  املي عىل  أن 
الصادق  الل  أبو عبد  قال  قال:  فاختة  أيب  بن  ثوير  بن  احلسني 
)عليه السالم(: »يا حسني من خرج من منزله يريد زيارة قرب 
احلسني بن عيل )عليهام السالم(, إن كان ماشيااً كتب الل له بكل 
خطوة حسنة وحما عنه سيئة, حتى اذا صار يف احلائر كتبه الل من 
املفلحني املنجحني, حتى اذا قىض مناسكه كتبه الل من الفائزين, 

حتى إذا اراد االنرصاف أتاه ملك فقال: إن رسول الل )صىل 
استأنف  لك:  ويقول  السالم  يقرئك  وسلم(  وآله  عليه  الل 

العمل فقد غفر لك ما مىض«. 
الخانات في كربالء

 من الناحية التارخيية تعود اخلانات التي تقع عىل طريق كربالء 
وهذه  العثامين,  احلكم  فرتة  اىل  بغداد   – وكربالء  النجف   –

والعمرانية  التخطيطية  الناحية  من  متشاهبة  تكون  اخلانات 
العراقية,  املدن  بني  ترتبط  التي  األخرى  القوافل  خانات  مع 
حيث تتوسط الصحن )ساحة مكشوفة( حتيط به جمموعة من 
احلجرات التي تتقدمها االواوين التي تعلوها عقود أو أقواس 
مدببة الشكل وتتميز هذه اخلانات بأسوارها العالية ومداخلها 
واستخدمت  كبرية,  بوابة  تتوسطها  طابقني  من  تتألف  التي 
األقبية املدببة يف تسقيف الغرف واالواوين واستعمل يف بنائها 

الطابوق والفريش واجلص. 
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دور الخانات في التاريخ السياسي العراقي
فقد  كربالء,  ملدينة  السيايس  التاريخ  يف  دور  كربالء  خلانات 

كانت شاهدااً عىل الغزوات واملعارك التي شهدهتا املدينة:
 – النجف  طريق  شهد  صفر  شهر  وخ��الل   1977 عام  يف 
اىل  املسري  منع  احلكومة  حاولت  عندما  دامية  أحداثااً  كربالء 
كربالء, وقام أزالم النظام السابق بإلقاء القبض عىل عدد من 
ونساء  وأطفال  رجال  ضمنهم  من  النخيلة  خان  يف  املوالني 

وقامت بإعدام بعضهم.
التخريب  أع��امل  اىل  الربع(  )خ��ان  النخيلة  خان  وتعرض 
والدمار عندما استخدم من قبل قوات نظام املقبور كمخازن 
االمريكي  االحتالل  قوات  ضد  حرهبم  يف  والسالح  للعتاد 
عام 2003, وعندما دخلت القوات املذكورة اىل مدينة كربالء, 
العتاد  أك��داس  تفجري  اىل  وعمدت  اخل��ان  هذا  اىل  دخلت 

املوجود فيه مما أدى اىل اهنيار بعض اجزائه وجدرانه.
عام  املناخور  واقعة  يف  دور  له  كان  فقد  العطيي  خان  أما 

مرسحااً  اخلان  كان  حيث  ميالدية,   1825   / هجرية   1241
ملعسكر جيش داود باشا.

ويف عام 1941, وهو العام الذي حدثت فيه االنتفاضة ضد 
بقصف  االنكليزية  الطائرات  قامت  االنكليزي,  االحتالل 
اخلان  من  بالقرب  الطائرات  إحدى  وسقطت  كربالء,  مدينة 
)أشهر  كتابه:  يف  ف��وزي  أمح��د  الصحفي  ويقول  امل��ذك��ور 
املسؤول  العسكري  أن  العراق(:  يف  السياسية  االغتياالت 
بقتل ضابط  قام  قد  اخلفاجي(  اخلان هو )مزاحم  منطقة  عن 

انكليزي وأرس آخر ومها طاقم الطائرة.
خان العطيشي

لنهر احلسينية, عىل  الغريب  الكتف  يقع يف قضاء احلسينية عىل 
مستطيل  بناء  عن  عبارة  وهو  القديم  بغداد   – كربالء  طريق 
وارتفاع  مرتااً,   )51( وعرضه  مرتااً   )65( طوله  يبلغ  الشكل 
مشيد  وهو  واح��د  مرت  ج��داره  وسمك  أمتار,   )5( جدرانه 
داخلية  ساحة  اخلان  وتتوسط  واجل��ص،  الفريش  بالطابوق 
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هبا  حتيط  م��رتااً,   )35( وعرضها  م��رتااً,   )50( طوهلا  مكشوفة 
وأقواس  آجرية  عقود  تعلوها  االواوين,  تتقدمها  التي  الغرف 

مدببة الطراز, وعمر اخلان نحو ثالثة قرون. 
خان النخيلة

وهو واحد من ثالثة خانات تقع عىل طريق كربالء – النجف , 
)خان املصىل, خان احلامد يف احليدرية )خان النص(, وخان الربع 
أي خان النخيلة(, يبعد عن مدينة كربالء نحو )14( كيلومرتا 
بناء  العثامين وهو  العهد  ُبني يف  وقد  املدينة،  اىل جنوب رشق 
وهو  م��رتااً,   )86( أضالعه  من  ضلع  كل  طول  الشكل  مربع 
ضمن سلسلة من اخلانات التي بنيت يف العهد العثامين والبالغ 
عددها )48( خانااً أو حمطة اسرتاحة يقع اثنان منها يف حمافظة 
سليامن  بناها  والتي  العطيي  وخان  الربع  خان  مها  كربالء 
باشا الكبري يف العهد العثامين والتي كانت تستخدم كمحطات 

اسرتاحة للمسافرين ما بني البرصة وبالد الشام.
سمي خان النخيلة بخان الربع لوقوعه يف ربع املسافة ما بني 

منها  أخ��ذت  حملية  تسمية  وهي  والنجف  كربالء  حمافظتي 
التسمية الرسمية هلذا البناء.

خان العطشان
يقع اخلان يف الصحراء يف منطقة يتوسطها ثالثة مراكز اسرتاتيجية 
وهي الكوفة التي تقع جنوب رشق اخلان املذكور )60( كيلو مرتااً, 
وكربالء التي تقع عىل بعد )40( كيلو مرت, واالخيرض الذي يقع عىل 
بعد )45( كيلو مرتااً شامل غرب اخلان, وهو يطل من جهة الغرب 
الدرجة  يف  يستخدم  كان  موجدة  منارة  من  كم   )21( بعد  وعىل 
االساس كمأوى وحمطة اسرتاحة لقوافل احلجاج القادمني من مكة 

املكرمة واملدينة املنورة.
وهو مشيد بذات اآلجر الذي شيدت به منارة موجدة , ويبلغ ارتفاع 
جدرانه التي حتدت الزمن حوايل )10( أمتار, وعرض جدرانه دفاعي 
بامتياز اذ يبلغ سمك اجلدار منه )1.5( مرت ونصف, ويسوده نظام 
العقد باألقواس, وهو عىل العموم مستطيل الشكل يمتد من الشامل 

اىل اجلنوب ثم ينحرف قليالاً ليتوافق مع قبلة املسلمني.
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دع���������وة إل��������ى إع�����������ادة ب��ص��م��ة 
الجمال والثقافة والفن

عندما نراجع سري اغلب الفنانني والشعراء ومن هلم بصمة يف 
جمال الثقافة والفن نجد املدرسة حارضة بدور واضح يف رسم 
اإلبداع لدى هذا الفنان او ذلك األديب، ملا هلا من دور تربوي 

معريف يف تنمية ذاته واألخذ هبا نحو ساحات االبداع.
إذ كان النشاط املدريس )الصفي والال صفي يمسك دفة القيادة 
بالتحسن  اإلنسانية  »تبدا  ليفي(:  )أرنست  مقولة  من  انطالقا 
عندما نأخذ الفن عىل حممل اجلد كام الفيزياء والكيمياء واملال«، 
وانطالقا ايضا من هذه املقولة ووفقا ملا يعانيه جمتمعنا من عنف 
وقبح وتدين مستويات التذوق اجلاميل، كان لزاما ان نضع الفن 
اخلاطئة  املفاهيم  كل  نغادر  كي  الرتبوية  اهتامماتنا  مصاف  يف 
ولكي نشّخص غياب فاعلية هذه  املنظومة الرتبوية اهلادفة البد 
لنا من مالمسة اجلرح وتعقيمه، فلكل منا دور ومهمة  بدا من 
معلم الرتبية الفنية والرياضة مرورا بمديريات النشاط املدريس 
وانتهاء بكل املؤسسات املعنية بمخرجات التعليم من جامعات 

وأكاديميات ومعاهد متخصصة.
إذ ينبغي هلا أن تقوم بتأهيل قيادي يضعون نصب أعينهم بناء 
تراث  نحو  بحب  التطلع  إىل  حييله  مجاليا  بناء  املتعلمة  الذوات 
بالشكل  وتسويقها  عليها  احلفاظ  وآلية  اجلاملية  ومعامله  بلده 

الذي يليق هبا.

التي  الرتبوية  منظومتنا   يف  احلاصل  اخللل  معاجلة  أردنا  فإذا 
أصبحت أشبه  بسجون ومعتقالت تنفر املتعلم وتنحو به نحو 
فيه  جيد  مكانا  واالسواق  الطرق  تقاطعات  من  فيتخذ  الضياع 

لقمته ومتعته التي غابت عنه ضمن أسوار املدرسة العالية.
علينا: 

التي  واملعاهد  للكليات  املخصصة  باملناهج  النظر  إعادة  اوال: 
تعنى بتخريج ورفد املنظومة الرتبوية برسلها. 

ثانيا: ترصني القبول يف كليات الرتبية ومعاهد املعلمني والفنون 
املستقبيل  املعلم  شخصية  يضع  مقنن  اختيار  عرب  وغريها 

وإمكاناته وقدراته معيارا كي ينجح يف أداء دوره بشكل امثل.
عىل  بتحفيزها  امل��دريس  النشاط  مديريات  دور  تفعيل  ثالثا: 
حتى  ورب��ام  والرياض  امل��دارس  نحو  األبنية  ج��دران  مغادرة 

الشارع لتقديم عروض مرسحية ومعارض فنية .
لتشجيع  والربيعية  الصيفية  العطلة  أثناء  دورات  إقامة  رابعا:  

املوهوبني عىل االنخراط فيها .
استثامرنا  هو  الطفل  بان  ونومن  ونعتقد  نعي  أن  علينا  أخريا 
الصغر  يف  التعليم  لقاعدة  وفقا  باملجتمع  للنهوض  األمثل 

كالنقش عىل احلجر.
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صورة بين الحرمين 
كم هي مجيلة تلك الصور )الفوتوغرافية( الكربالئية التي تتخلل 
صور )األلبوم( القديم يف الكثري من بيوتنا ضمن مقتنيات والد 

حريص أو والدة يعشقان اقتناء الذكريات واالحتفاظ هبا..
كم هي رائعة تلك اللحظات املتوقفة من الزمن البتسامتك حني 
كنت تؤدي الزيارة وأنت بعمر الورد بصحبة والدك الذي أراد 
أن يرتك لك ذكرى مجيلة بصورة تزينها منائر مرقد أيب الفضل 
)عليه السالم( التي مل تكن مذهبة - يف حينها- بشكل تام كام 
هي عليه اليوم، وتزينها قبة ومنائر مرقد اإلمام احلسني ) عليه 
السالم( فتخرج كلوحة مجيلة جتتمع فيها وجوه الزائرين وزرقة 
السامء وقباب النور و عفوية املارة وهم حيرصون عىل أن تكون 
وجوههم  لتكون  معك  اللقطة  فتخطفهم  وحدك  لك  اللقطة 
اليوم بعد أربعني  التي تتطلع فيها  ضمن هذه الذكرى اجلميلة 

عاما أو أكثر من ذلك..  
الفورية  الكامريات  من  خترج  الزمن  ذلك  يف  الصورة  كانت 
امل��ص��ورون  وك��ان  ال��ف��وري��ة،  بالصورة  كذلك  ه��ي  وت��دع��ى 
تفاعلها  انتظار  وقت  ويقضون  معينة  بطريقة  معها  يتعاملون 
بلطف  زبائنهم  مع  باحلديث  معدودات  لدقائق  الضوء  مع 
السوداء  الورقة  تلك  ألواهنا عىل  اكتامل  وبمواضيع شتى حلني 
الالمعة التي ستكون فيام بعد من أمجل ذكريات حياتك، وربام 
إثارة للشجن فيام لو كان فيها وجه عزيز راحل أو  من أكثرها 

حبيب غيبه املوت..

يف  خاصة  نكهة  هلا  الرشيفني  احلرمني  بني  منطقة  يف  الصورة 
كانت  وربام  هلا  وفطنوا  املصورون  عرفها  ربام  الزائرين  نفوس 
مالءمتها للتصوير هي ما دفعهم لالحتشاد فيها منذ ذلك الزمن 
ورغم  منهم  الكثريين  لرزق  مصدرا  تزال  وما  اليوم  وحتى 
التي  النقال  اهلاتف  ألجهزة  لكربالء   الوافدين  أغلب  امتالك 

متتاز بتقنيات تصوير رائعة، لكن 
املميز  طعمها  )الفوتوغرافية(  الورقية  الصورة  اللتقاط  يبقى 
وللمسة املصور احلاذق املخرضم خصوصيتها، فرتى الكثري من 
الزائرين وهم يلتقطون اليوم الصور التذكارية بعدسات هؤالء 

املصورين ويطلبون منهم نقلها ألجهزة هواتفهم أو طباعتها..
التفاصيل اجلميلة يف هذه الصور هي ما يميزها وعطرية املكان 
وقداسته هي ما يزيدها رونقا، فاحتفظوا هبا ألنفسكم واحتفظوا 
بصور صغاركم كام احتفظ أهلنا لنا بصورنا لنفتخر اليوم بأننا 
من زوار احلسني عليه السالم منذ أن كنا صغارا، اجتهدوا أن 
ال تضيع تلك اللقطات اجلميلة يف دوامة حذف امللفات ونقل 
العائيل  األلبوم  ضمن  بعضها  تكون  أن  عىل  احرصوا  امللفات 
الورقي فلسنا نعلم ما مصري هذه امللفات االلكرتونية وما مصري 

هذا العامل الرقمي!
حني  متحى  ال  التي  األمجل  الصورة  لكم  تكون  أن  واجتهدوا 
جده  زي��ارة  ت��ؤدون  يراكم  وه��و  األم��ر  صاحب  بعني  تكون 

برشطها ورشوطها وتعرفون املعنى احلقيقي لكربالء.
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األمم السابقة لها إنجازات في شتى المجاالت االقتصادية والعسكرية والفنية والعلمية والعمرانية 

م���ن خ���الل توثيق كل هذه اإلنجازات ضمن االثار والتراث حيث تفتخر األمم والش���عوب بأس���الفهم 

القدماء وبما حققوه من اكتش���افات وإنج���ازات وبطوالت في مجال الطب والبناء واالدب وكونت 

له���ا حضارات عريقة بمعالمها واثارها الش���اخصة إلى يومنا ه���ذا حيث انها تتفاخر بموروثها الحضاري 

وآثاره���ا وعظمائه���ا وتعدها من الكنوز التي ال تقدر بثمن وتعد الواجهة الحضارية والثقافية الرمزية 

لشعوب تلك الدول.

ومن هذا المنطلق تأسست المنظمات والمراكز الدولية لحماية التراث والمواقع الثرية ضمن ميثاق 

دولي للحفاظ على األماكن االثارية والتراثية في العالم.

العتبة الحسينية تجعل من أولوياتها 
مراعاة األماكن اآلثارية التراثية في كربالء 
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وادي  بحضارة  الصدارة  العراق  حيتل  ال��دول  تلك  بني  من 
اثري  موقع  )12(الف  من  اكثر  فيه  يوجد  وحيث  الرافدين، 
الثقافة  السيام األماكن الدينية والرتاثية لذلك تأسست وزارة 
عىل  احلفاظ  اولوياهتا  من  وكان  العراقية  واالث��ار  والسياحة 
املواقع االثارية والسياحية والرتاثية يف البلد ومن اهليآت العامة 
املحافظات  يف  دوائر  وهلا  لآلثاروالثراث  العامة  اهليأة  هي  هلا 
االثارية  املواقع  من  بالكثري  تزخر  كربالء  وحمافظة  العراقية, 
ضيفا  نزلت  قد  )االح��رار(  وكانت  اهلامة,  والدينية  والرتاثية 
عىل دائرة مفتشية اثار وتراث كربالء وخرجنا هبذا احلوار مع 

مديرها املفتش )امحد حسن جابر(. 
اولوية المحافظة على االماكن اآلثارية والتراثية

مفتشية آثار وتراث كربالء تابعة اىل اهليأة العامة لآلثار والرتاث 
احدى تشكيالت وزارة الثقافة والسياحة واالثار العراقية من 

صلب عملها احلفاظ عىل االثار ومواقعها الشاخصة واألماكن 
الرتاثية يف خمتلف العصور، والن العراق بلد احلضارات واقدم 
معاملها  ت��زال  ال  التي  الرافدين  وادي  حضارة  هي  حضارة 
فيها  بام  جنوبه  اىل  العراق  شامل  من  هذا  يومنا  اىل  شاخصة 
حمافظة كربالء املقدسة اىل جانب العتبات املقدسة حيث توجد 
الكثري من املواقع االثارية والرتاثية يف كربالء املقدسة وهلا أمهية 
اثرية كبرية وتعد معلام حضاريا هاما السيام األماكن الرتاثية يف 
املدينة القديمة يف عصور خمتلفة، ومن هذا املنطلق كوادرنا يف 
دائرة مفتشية آثار وتراث كربالء هلا تنسيق عال مع كل الدوائر 
واملؤسسات احلكومية والدينية للحفاظ عىل األماكن اآلثارية 
بالشكل  استغلت  اذا  للمحافظة  م��وردا  تعدُّ  التي  والرتاثية 

األمثل بجانب السياحة الدينية. 
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إجراءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين 

املواطنني يف كربالء  قبل  الينا من  ترد  التي  الشكاوى  من خالل 
املخالفني  بحق  القانونية  اإلج��راءات  كل  نتخذ  بدورنا  ونحن 
خالل  من  ومعاملها  والرتاثية  اآلثارية  املواقع  عىل  واملتجاوزين 
مستمر  والعمل  اجلنح  حمكمة  املختصة  املحاكم  يف  دعاوى  رفع 
مع األجهزة األمنية منها رشطة محاية االثار التابعة اىل قيادة رشطة 
كربالء املقدسة، وجدير بالذكر انه قد تم إزالة بعض التجاوزات 
املحاكم  اىل  املخالفني  واحالة  األمنية  األجهزة  مع  بالتنسيق 
ان  كام  املتجاوزين  بحق  القانونية  اإلج��راءات  ألخذ  املختصة 
اللجان مستمرة مع األجهزة األمنية واملحاكم ملتابعة التجاوزات 

عىل حمرمات مواقع اآلثارية والرتاثية يف كربالء املقدسة.
من أولويات العتبة الحس���ينية مراع���اة األماكن اآلثارية 

التراثية في كربالء  

كربالء  يف  والرتاثية  اآلثارية  األماكن  تراعي  احلسينية  العتبة 
إدارة  بني  واملخاطبات  املستمر  التنسيق  خ��الل  من  املقدسة 
العتبة احلسينية ودائرة مفتشية آثار وتراث كربالء بتشكيل جلان 

مشرتكة يف آخر لقاء مع املتويل الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي وأكد لنا عىل مراعاة األماكن اآلثارية والرتاثية السيام 
يف مشاريع التوسعة يف املدينة القديمة وتم االتفاق عىل ان تبقى 
املعامل اآلثارية والرتاثية وتضاف اىل الصحن احلسيني اجلديد من 
حيث حداثة البناء مع البقاء عىل املعامل القديمة الرتاثية للمواقع 
اآلثارية والرتاثية حيث ان الواجهة تكون تراثية ومن ثم تضاف 
بالتنسيق مع قسم  تثيبت هذه األمور  البناء وتم  اليها احلداثة يف 

املشاريع اهلندسية للعتبة احلسينية. 
استمرار العمل مع قسم المخطوطات و المتحف

و مركز الدراسات 

من  العامة  اهليأة  من  وحتى  كربالء  يف  كوادرنا  تطوير  اجل  من 
دورات  فتح  خالل  من  وال��رتاث  االث��ار  يف  االختصاص  ذوي 
كوادر  لوجود  احلسيني  واملتحف  املخطوطات  قسم  قبل  من 
متميزة ومتخصصة يف جمال صيانة املخطوطات والكتب اآلثرية 
النفائس باإلضافة اىل توفر املختربات التخصصية يف جمال الرتميم 
والصيانة عىل مستوى عال من التكنولوجيا وهم يف تطور مستمر 
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وهلم باع طويل يف هذا املجال حيث تم زج كوادرنا من اجل 
االث��ار  صيانة  جم��ال  يف  العلمية  وامل��ه��ارات  اخل��ربات  كسب 
لدينا  حيث  املتحف  اىل  باإلضافة  النفيسة  الرتاثية  والقطع 
تنسيق كبري مع ادارته إلقامة الدورات وتبادل اخلربات وإقامة 
االخيرض(  قرص  )مهرجان  كان  وآخرها  الرتاثية  املهرجانات 
حيث تكفلت العتبة بكل األمور من حيث استقبال الضيوف 
والوفود وتوفري كل الدعم اإلمكانات إلنجاح هذا املهرجان، 
باإلضافة اىل ذلك العمل والتنسيق مستمر مع مركز الدراسات 
جمال  يف  مستمرة  والدورات  احلسينية  للعتبة  التابع  والبحوث 
ترميم وصيانة  تم  اىل ذلك  باإلضافة  الرتاثية  االثار واألماكن 
التابعة  التخصصية  املراكز   خمتربات  يف  املخطوطات  بعض 

للعتبة احلسينية املقدسة. 
%85 نس���بة الحفاظ على المعال���م اآلثارية والتراثية 

في كربالء المقدسة 

املقدسة كقرص  االثارية والرتاثية يف كربالء  املواقع  الكثري من 
االقيرص   وحصن  الطار  وكهوف  النخلية  وخ��ان  االخيرض 

وخان عطشان والعطيي  وخان الربع   حيث توجد )204( 
االقضية  بني  موزعة  كربالء  يف  والرتاثية  االثرية  املواقع  من 
قطع  فيها  التي  التلول  اىل  باإلضافة  كربالء  يف  والنواحي 
واجلدير  املالية  التخصيصات  لقلة  فيها  التنقيب  توقف  اثرية 
يف  العامة  للهيأة  االثارية  القطع  من  الكثري  تسليم  تم  بالذكر 
قبل  من  تسليمنا  تم  وقد   العراقي  الوطني  وللمتحف  بغداد 
املواطنني يف كربالء الكثري من القطع االثارية وذلك الن لدهيم 
حس وطني للحفاظ عىل ثروات ألبلد ويعود الفضل يف هذا  
اجلهد العايل من الدوائر احلكومية واألجهزة األمنية للحد من 
عىل  االكرب  الدينية  املؤسسة  اىل  وباإلضافة  االثار  يف  التجارة 
مستوى العراق هي العتبة احلسينية املقدسة والتي هلا دور بارز 
املقدسة  كربالء  يف  والرتاثية  االثارية  األماكن  عىل  احلفاظ  يف 
حيث قدمت لنا دعام كبريا باآلليات والكوادر البرشية لتسهيل 
ان  كربالء ومن طموحنا  وتراث  آثار  مفتشية  دائرة  مهامنا يف 
جانب  اىل  والرتاثية  االثارية  للسياحة  جاذبة  كربالء  تكون 

السياحة الدينية إلضافة موارد إضافية اىل خزينة الدولة. 
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شاخص تأريخي وكرامات عديدة لزائريه
مزار السيد ابي الفتح األخرس في كربالء.. 
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يع���د م���زار الس���يد محمد بن ابي الفت���ح األخرس الذي يرجع نس���به الى االمام موس���ى بن جعفر 

الكاظم )عليه الس���الم( عن نجله محمد العابد والد الس���يد ابراهيم المجاب احد المزارات الش���يعية 

الش���ريفة والمس���جلة لدى ديوان الوقف الش���يعي وموقعه جنوب منطقة )االبيتر( في بس���اتين 

االبراهيمية التي تبعد )12( كيلومترا  عن مركز مدينة كربالء المقدسة، للمزار كرامات عديدة وكثيرة 

منها شفاء المرضى ورزق من ليس لهم ذرية وحسب المؤرخين ان القبر الشريف يرجع عمره الى 

)950( عام وانه كان يذهل الطرف المقابل بعلميته، بحسب السيد ضياء نوري عبود الخرسان نائب 

االمين الخاص لمزار سيد محمد األخرس.
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 وقال اخلرسان: »ان املزار يقع عىل مساحة تبلغ )2700م2( 
استالمنا  عند  )2008م(  العام  يف  )200م2(  كانت  ان  بعد 
بمساحة  كامل  دون��م  استمالك  تم  )2011م(  عام  ويف  له 
)2500م2( فأصبحت املساحة الكلية )2700م( ، واملزار قد 
مر بأربع مراحل لإلعامر اوهلا يف عرشينيات القرن املايض بعد 
له  اجريت  الستينيات  ويف  جدااً  بسيط  بناء  عن  عبارة  كان  ان 
مرحلة اعامر ثانية ، والثالثة له كانت يف عام )1994م( حدث 
العام  يف  واخ��ريااً  اخلرسان  السادة  قبل  من  وتطوير  اعامر  فيه 
العامة  االمانة  برعاية  كاملة  اعامر  مرحلة  شهدت  )2017م( 
 )2019( العام  يف  الشكل   هبذا  ليكون  الشيعية  للمزارات 
االحد من كل  يوم  للزيارة  املخصوص  »اليوم  ان  م«، مضيفااً 
اسبوع اضافة اىل بقية االيام االخرى واملرقد يقصده الزائرون 
من مركز حمافظة كربالء املقدسة واقضيتها و بقية املحافظات 

االخرى باإلضافة اىل الزوار االجانب من اخلليج وايران«.
املزار هو  التي شهدها  املهمة  وتابع: »من بني مراحل االعامر 
طريق  عن  انجز  وال��ذي  الرشيف  للمرقد  الشباك  استبدال 
يف   املتربعني  من  وع��دد  الشيعية  للمزارات  العامة  االمانة 
القريب اىل  ان  اخلليج، ونسعى ان شاء الل تعاىل يف املستقبل 
تكون هناك توسعة وزيادة يف املساحة باإلضافة اىل التسقيف 

وانشاء منظومات التربيد وبقية اخلدمات االخرى«.
واجلدير بالذكر: ان صاحب املزار هو السيد حممد بن ايب الفتح 
الل  عبد  بن  الفتيان  ايب  بن  ابراهيم  بن  حممد  ايب  بن  األخرس 
ابن احلسن بركة بن ايب احلسن معصوم بن ايب الطيب امحد بن 
احلسن ابو عيل بن حممد احلائري بن ابراهيم املجاب بن حممد 

العابد بن االمام موسى بن جعفر الكاظم )عليهم السالم(. 
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مدير تحرير صحيفة بريطانية يبدي إعجابه 
بمشاريع العتبة الحسينية المقدسة

ة تجمع العراقيين
ّ
الكاظمي: العتبات المقدسة مظل

الربيطانية«  »إيكونوميست  صحيفة  حترير  مدير  أبدى 
روبرت كاش، إعجابه بمشاريع العتبة احلسينية املقدسة 
واألعامل العمرانية التي جتري عىل مدى سبعة عرش عامااً.

بيلهام،  نيكوالس  الصحفي  زميله  مع  كاش  وأج��رى 
التقى  حيث  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  ملرقد  زيارة 
صورة  األخري  وقّدم  الرشيفي،  عقيل  اإلعالم  بمسؤول 
يف  املقدسة  العتبات  بزيارة  املتعلقة  االوضاع  جممل  عن 
عملية  بإجياز  موضحااً  كورونا،  وباء  وحتديات  كربالء، 
وأروق��ة  صحن  يف  عامااً   17 منذ  جت��ري  التي  االع��امر 
متّثله  وما  املختلفة،  اخلدمية  واملشاريع  احلسينية،  العتبة 
للمواطنني  املناسبة  اخلدمات  توفري  من  النشاطات  هذه 
السنوات  خالل  أعدادهم  تضاعفت  الذين  والزائرين، 

املنرصمة.
واطلع الضيفان الصحفيان عىل مقتنيات متحف اإلمام 
احلسني )عليه السالم( التارخيية، ُمبديااً إعجابه بمرشوع 

التوسعة وِعامرة أروقة الصحن احلسيني الرشيف.

العراق  إىل  االوىل  الزيارة  »ليست  إهنا  نيكوالس:  وقال 
االروق��ة  يف  جرى  قد  كبريااً  تغرّيااً  والحظنا  وكربالء، 
التي اّطلعنا عليها«، مبينااً إن »جولتهم يف العراق تشمل 
االطالع عىل االوضاع االجتامعية واالقتصادية يف مدن 

كربالء والبرصة وغريها«.
الدويل يف  االعالم  مركز  بتنسيق  الزيارة جرت  ان  ُيذكر 
استضافة  برنامج  ضمن  احلسينية،  العتبة  إعالم  قسم 
الذي  واالجنبية،  العربية  االعالم  ووسائل  املؤسسات 

يتواله القسم منذ عدة سنوات.

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عىل دور 
املزارات الدينية الرشيفة آلل البيت الكرام )عليهم السالم( 
املحبة  عنواهنا  واحدة  مظلة  حتت  العراقيني  شمل  مجع  يف 

واإلنسانية.
العتبة  بزيارة  ترّشفه  عقب  جاءت،  الكاظمي  ترصحيات 
»االمامني  إن   : قائالاً سامراء،  مدينة  يف  املقدسة  العسكرية 
وإنسانية  إهلية  معامل  يمثالن  السالم(  )عليهام  العسكريني 
تربط مجيع أبناء الشعب العراقي اىل بعضهم، وبقية احلكمة 

التي تستنري هبا اإلنسانية«.
واضاف ان »األئمة األطهار ليسوا ملكااً لطائفة او مذهب 
ونقتدي  خطاها  من  نستلهم  إنسانية  رم��وز  بل  دي��ن،  او 
أن  أعيننا يف حياتنا«، موضحااً  قيمها نصب  هبداها ونضع 
املزارات أماكن مقدسة جتمعنا كعراقيني مجيعااً حتت  »هذه 

مظلة واحدة، عنواهنا املحبة واإلنسانية«.
دينية  رموز  هي  سامراء  »مزارات  أن  إىل  الكاظمي  واشار 
وتراث للبرشية، مثلام هي تاريخ حضاري وقيمي لإلنسانية 

املدينة  واقع  لتطوير  العمل  »رضورة  عىل  مؤكدااً  مجعاء«، 
فيها،  السياحية  اإلمكانات  وتعزيز  التحتية  بناها  وتنمية 

فسامراء تستحق بذل الكثري من اجلهود«.
عاصمة  سامراء  »تكون  بأن  طموحه  عن  الكاظمي  وعرّب 
تكون  وأن  التارخيي،  وعمقها  الدينية  برموزها  ثقافية 
وحمبي  السالم(  )عليهم  النبوة  بيت  أهل  لعشاق  مقصدااً 

التاريخ والرتاث اإلسالمي من كل أنحاء العامل«.
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يوافق ليوم اخلامس من شهر ذي القعدة احلرام من 
الطالبيني  نقيب  وفاة  ذكرى  للهجرة(،   664( سنة 
بن  عيل  الدين  ريض  السيد  الكبري،  الشيعي  والعامل 
ب��السيد  املعروف  ط��اووس  بن  جعفر  بن  موسى 
)عليهام  احلسنني  اإلمامني  أحفاد  من  طاووس  ابن 

السالم(.
خالل  أداه��ا  عظيمة  أدوار  ط��اووس  ابن  وللسيد 
وأبناء  اإلسالمي  الدين  خدمة  يف  الرشيفة  حياته 
الكثرية  املصنفات  صاحب  وهو  الشيعية،  الطائفة 
ومنها: )كشفة املحجة لثمرة املهجة، مصباح الزائر، 
اللهوف عىل قتىل الطفوف ومهج الدعوات ومنهج 

العبادات(. 
وقد تتلمذ عىل يديه كبار العلامء منهم العالمة احليل 
بجامل  وُلّقب  الدين،  سديد  يوسف  الشيخ  ووالده 

العارفني.

الشهداء  سيد  ثانوية  عىل  اإلره���ايب  للهجوم  األرب��ع��ني  اليوم  يف 
كابول  األفغانية  العاصمة  يف  بريش  بدشت  للبنات  السالم(  )عليه 
واستشهاد عرشات الطالبات الصائامت الربيئات، أقيَم حفل تأبني، 
الستذكار هذه الفاجعة، واإلشارة فيها إىل مظلومية شيعة أفغانستان 

واضطهادهم من قبل العصابات اإلرهابية.
هاشم  حممد  الشيخ  األفغاين،  الشيعي  العلامء  جملس  رئيس  وقال 
صاحلي، خالل كلمته يف احلفل: »يف هذا اهلجوم اإلرهايب، استشهدت 
84 فتاة بريئة، وأصيب نحو 200 شخص. كان هذا احلادث اإلرهايب 

شديد املعاناة والشدة«.
وأضاف، »أثناء لقائنا بعائالت الشهداء واجلرحى، الحظنا أن بعض 
هذه العائالت كانت فقرية لدرجة أنه مل يكن لدهيم حتى منزل للعيش 

فيه، ويعيشون يف غرفة بال باب«.
وأشار صاحلي إىل أن »اهلجامت اإلرهابية املتتالية عىل الشيعة األفغان 
شعبنا  استهدف  واإلنسانية  اإلسالم  عدو  وعدونا  مصادفة،  ليست 
بتنظيم واستعداد مسبق«، الفتااً إىل أن »الدافع األول للهجامت عىل 
املدارس واملساجد واملستشفيات واجلامعات يف أفغانستان هو خلق 

انقسامات دينية. لكن شعبنا أذكى من الوقوع يف هذا الفخ«.
فيام قالت أرسة إحدى الشهيدات: إنه »تم التعرف عىل جثة ابنتهم من 
خالل آثار نسج السجاد عىل يدهيا«. وقالت عائلة أخرى إن »ابنتهم 
قامت بأداء غسل )الشهادة( فجر يوم اهلجوم اإلرهايب قائلة: »اليوم 

هو آخر يوم يف حيايت«.

فخر الشيعة السيد ابن طاووس
رجل دين أفغاني يحذر من 

الهجمات المتتالية على الشيعة



ت
اال

ــــ
ــــ

قـــ
ــــ

ــــ
ملـــ

ا

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2020 م

56

المرأة العراقية..
 نيران الحرب و تبعاتها

ُ
عم

ُ
ط

يف  الساسة  محاقة  أعقبت  التي  العجاف  السنوات  تلك  أتذكر 
جعل بلد بأكمله، وشعب بأرسه ضمن دائرة حصار اقتصادي،  
وما اعقبه من مآٍس.  دعا امهاتنا أن يضعن بني أيدينا حاجات 
األبناء، وتراث اجلدات، ومهارة ختطي األزمات؛ وذلك بالسهل 
اليسري، مّما حتمله أكف آباء تكفلوا بأن تستمر احلياة بعز وكرامة، 
وإن كان اجلميع عىل شفا حفرة احلرمان والفقر.. ما زلت أتذكر 
انتكاسة كل وضع عىل هذه األرض تقابله روح ذات األم، التي 
ُكتَِب عليها أن تعاين وتشقى يف زمن احلرب، أو يف زمن الوباء، 
ترتدي جلباب التدبري، وتصنع من الاليشء اليء الكثري! إهنا 
حى؛  الرَّ دوران  من  َلْت  جَمُ قد  )زهرائية(  يد  هلا  تراءت  أّم  كّل 
لرتسم يف خميلة الوجود اإلنساين لوحة الصرب والتحيل به حتى 
ودون  ملل،  أو  كلل  دون  األزمات  انفراج  قبل  األخري،  الرمق 
لرسالة  وإكامالاً  لألجر  احتساباًا  املشوار،  آخر  يف  للغزل  نقٍض 
ة مرة اخرى يف زمن الوباء  لتظهر معدن  احلياة.. وهنا ترجع الكرَّ
لتتخطى  الرجل؛  جنب  إىل  وقوفها  يف  األصيل  العراقية  املرأة 
وجتعل  عائلتها،  الف��راد  حرمان  دون  وأم��ان،  بسالم  املحن 
مائدهتا مليئة بام لذَّ وطاَب، بمختلف األلوان، أكالٌت صنعتها 

أنامل احلنان، ومشاعر حبِّ ومودِة زوجٍة تبتغي رضا الرمحن، 
لها، تعيد النبض باحلياة داخل أرسة  باهتاممها بمنزهلا وُحسن تبعُّ

ُحرمت من أشياء كثرية خالل سنني بسبب:- 
* مشاغل احلياة  وعملها خارج البيت.

* ووباء داهم األخرض واليابس.
العزيزة، منَح فرصَة  باحلياة  َة باإلستمرار  اهلمَّ العزيمَة و  أنَّ  َبيَد 
مللمِة األوراِق وإعادة احلسابات وتوافر وقت مناسب؛ كي متنح 
ارسهتا.  بداخل  هبجة  وترسم  سعادهتا،  كل  أوالدها  و  زوجها 
فهي وإن تلبدت حياهتا بغيوم املصاعب واملحن، لكن امطارها 
بام  فهي  ترعاهم،  من  وجوه  لكل  البهجة  بشارة  حتمل  تزل  مل 
الذي  الرحى  قطب  أضحت  ورافة،  حنان  طاقة  من  استودعها 
الذي  السعادة. فلألم يف كل ربيع من عطائها  به عقارب  تدور 
ال ينضب، نحمل باقات ورد وقناين عطر املحبة مفرتشني جناح 
وتلك  زرعنا،  التي رعت  اليد  لتلك  وتذلل  هلا من طاعة  الذل 
األقدام التي سعت يف حوائجنا فاستحقت أن تكون اجلنة حتت 

أقدامها الطاهرة.
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جتاوزت صديقتي سن اخلمسني. وأصيبت بمرض وتوفيت 
برسعة. بعد شهرين اتصلت بزوجها فقد خطرت ببايل فكرة 
البد أنه حمطم، بعد وفاهتا كانت ترشف عىل كل يشء يف البيت 
تربية أوالدهم ورعاية والديه املسنني ومرضهم كانت تقول 
يف بعض األحيان: بيتي حيتاج إىل وقتي، وعائلتي بحاجة يل يف 
كل يشء،  اتصلت بزوجها ملعرفة ما إذا كانت األرسة بحاجة 
إىل أي دعم، ألنني شعرت أن  زوجها البد أنه يشعر بالضياع 
املسؤوليات، لكل يشء. سألته  ليضطر فجأة إىل حتمل مجيع 

هل أنت بخري يف املنزل؟. أجاب انه عنّي طباخة وأشخاصا 
عيني.  الدموع  غمرت  كامل.  بدوام  املسنني  والديه  لرعاية 
الدينية   املجالس  بعض  فاهتا  لقد  أفكاري  بقيت يف  صديقتي 
بسبب مرض بسيط حلامهتا، وكان عليها الطهي وكان عليها 
دائاماً عن بعض  تبحث  كانت  باحتياجات زوجها   تعتني  أن 
توظيف  تم  وفاهتا،  بعد  ا.  أب��داً عليه  حتصل  مل  الذي  التقدير 
احلياة.  قيد  عىل  وهي  توظيفهم  املمكن  من  وكان  اشخص 

استمتعوا باحلياة، أزيلوا قول)وبدوين سيعاين املنزل(.

ان العنف ضد األصول اصبح ظاهرة خطرية يف املجتمع 
وهذا  يعود لعدة أسباب منها نوعية التنشئة االجتامعية 
التغريات  وتدين احلاالت االقتصادية والبطالة وكذلك 
التي حصلت اي نقص الوازع الديني واثره عىل احلياة 
اليومية لألفراد وكذلك تغيري التنظيم العائيل من األرسة 
الذي  التفكك  اىل  باإلضافة  النووية  األرسة  اىل  املمتدة 
ألعضائها  كحامي  األساسية  بوظيفتها  اخل  مما  أصاهبا 
استهجانا  االكثر  السلوكيات  واتيان  االنحراف  من 
عملية  االجتامعيةهي  التغريات  ان  القيم.  عن  وابتعادا 
ادى  واملعايري  القيم  لتغري  ونتيجة  ومستمرة  اضطرارية 
اىل التغيري يف  سلوك االبناء اجتاه اباءهم والتي قد تصل 
احيانا اىل ممارسة العنف ضدهم ومن مظاهر تغري القيم 
تغري مكانة ودور املسن  من االحرتام. والتقدير اىل قيم 
التغري حدث يف انامط العالقات االجتامعية  مادية. الن 
والقيم.  والنظم  اجلامعات  يف  او  الطبقي  البناء  يف  أو 
واملعايريالتي توثر يف سلوك االفراد والتي حتدد مكانتهم 
وادوارهم وان التغيريات التي حدثت يف اساليب التنشئة 
االجتامعية للفرد ومنه عدم االنساق يف الرتبية يودي اىل 
نشوء مشاعر االحباط لدى االبناء حيث ال يستطيعون 
اشكال  من  مقبول  وغ��ري  مقبول  ماهو  بني  التمييز 
اجتاه  العدواين  السلوك  ظهور  اىل  ي��ودي  مما  السلوك 
امَلعاملة   يف  االبناء  بني  التمييز  اسلوب  وكذلك  االباء، 

الغرية واحلقد بني االخوة. هذه  اثارة مشاعر  اىل  يودي 
االسباب تودي اىل ضعف العالقة العاطفية اوانعدامها. 
وان اختالف بنيان االرسة يف املجتمع احلديث ادى اىل 
عدم قيام االرسة بواجباهتا اجتاه املسن من منحه الرعاية 
الطابع  املناسبة الن االرسة احلديثة غلب عليها  واحلياة 
يشء.  كل  ف��وق  الذاتية  املصلحة  وجعلت  ال��ف��ردي 
أوالده  طرف  من  املسن  عزل  فتم  فيها  العالقات  وقلة 
مسكن  باخذ  اما  عطفهم  من  وحرمانه  عنه  باالبتعاد 
مستقل او باالنعزال عنه داخل املسكن الكبري وان بعض 
الهنم  املسنني  أوليائهم  عن  االستغناء  يفضلون  االبناء 
يعتربوهنم عالة عليهم وهم سبب يف سوء حياهتم بسبب 
مايعانونه من اضطرابات وعجزهم ومتردهم فيستغنون 

عنهم. برميهم يف دور العجزة. 
بمحاوالت  املسن  يقوم  هذه  الضعف  مواطن  وام��ام 
وغالبا  التكيف   من  مناسب  قدر  انجاز  بغية  االندفاع 
التدرجيي وهو نوع من  املسن االنسحاب  ما يظهر عند 
الواقع ونرى من بعض  العزلة االجبارية واهلروب من 
املسنني من يرتك منزله ويذهب اىل دور العجزة. من كل 
هذا ضعفت مكانة املسن داخل ارسته واصبح ليس له 
احرتام  وال  وأحفاده  أبناؤه  به  يقتدي  كمثل  اعتبار  اي 
التهميش  او  واالمهال  اللفظي  العنف  االحيان  وبعض 

يتعرض له من قبل اقرب الناس اليه )اوالده(.

عنف الفروع ضد األصول

قصة أسرية
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ملاذا جتف الدموع؟، يقول أمري املؤمنني )عليه السالم(: »ما جفت الدموع 
)املصدر:  الذنوب«  لكثرة  إال  القلوب  قست  وما  القلوب،  لقسوة  إال 
ته، والصالبة يف  علل الرشائع ص 81(، فالقسوة هي ِغَلظ القلب، وشدَّ
القسوة  ٍة َوَصاَلَبٍة، والفرق بني  َعىَل ِشدَّ َيُدلُّ  املادة  كل يشء، وأصل هذه 
هبا  يوصف  وهلذا  العالج،  يقبل  ال  فيم  تستعمل  القسوة  أن  والصالبة: 

القلب، وإن مل يكن صلًبا.

يف النتظار

دليل  البحر،  وجه  عىل  املنعكسة  السامء  زرقة 
اجلبال  هذه  رؤوس  مل��رآك..  الكون  اشتهاء 
الشاخمة ترقب جيئتك املشهودة. مالمح تلك 
حياءاً  الغروب  ستار  خلف  املتوارية  الشمس 
يف  الريح  زجمرة  امليمونة.  عودتك  تأمل  منك 
تلك  الطويل.  غيابك  تنعى  الفراغ  أحشاء 
ترنو  الفضاء،  يف  سابحة  البعيدة،  األنجم 
مستحيلة  النحيالت  النخيالت  هذه  إليك. 

االنحناء ال تركع إال يوم قدومك املجيد. 
ال يشء يف الظالم إال عيون الساهرين، تسطع 
فيها لئالئ الدمع النظيم. ال حقيقة يف األرض 
الربيع  افتتاح  أرشط��ة  يقص  ال��رساب  غري 

وخيتفي كلَّ آٍن. 
ينذرن  األم��ه��ات،  ص��دور  آه��ات  يف  قرأتك 
عىل  الوئيد  خلطوك  وح��ن��اءاً  زه��رااً  أبناءهن 
ظالل  حتت  بقربك  شعرت  اللقاء.  جبهات 
السيف. تلمست حرارة كفك  اخلوف وبريق 
واعتذارااً  منك  خجالاً  تنضح  اآلباء،  غَرِر  يف 

لديك. 
يا أنت وكفى.. متى يليق بك الظهور؟! وهل 
إىل  لتحتاج  تبدَو؟! وهل غبَت  اختفيت لكي 
احلضور؟! يا دعوة الداعني، وسؤل السائلني، 
طبيبها،  النفوس  ترومك  الطالبني..  وهن��زة 

والقلوب حبيبها. فأين أنت عنها؟!  
أنت اآلن حتت كساء الرسول، تستاف عطرك 

من زهور البتول.

هكذا اأراك..

العطّية على قدر الّنّية )حديث ومعنى(
)عليه  احلسن  البنه  الّسالم(،  )عليه  عيل  املؤمنني  امري  وصّية  من 
الّسالم(: »فال يقنطّنك إبطاء إجابته، فإّن العطّية عىل قدر الّنّية..«، 
ها مل تكن خالصة،  واملعنى: إلبطاء اإلجابة أسباب منها: النّية، فلعلَّ
ومنها: رّبام أّخرت، ليكون أعظم ألجر الّسائل بتحّمل املشّقة ألّن 
األعامل  »أفضل  للّنبوّي:  أفضل،  وألّنه  املشّقة،  قدر  عىل  األجر 
أو  فيه هالكه،  الّسائل كان  أراد  ما  لو أعطي  أّنه  أمحزها«، ومنها: 
فساد دينه، ومنها: أّن الّدنيا فانية، ال تبقى له، وال يبقى هلا، وإّنام 
اآلخرة باقية له، يفتقر إىل تزويد الّزاد هلا، والّصرب عىل احلرمان رّبام 

كان منه..
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الرحالة ومدينة كربالء

�ساعات طلب احلاجات؟
 :) السالم  عليه   ( عيل  املؤمنني  امري  قال 
حاجة  وج��ّل(  )عّز  ربه  إىل  له  كانت  من 
اجلمعة،  يف  ساعات:  ثالث  يف  فليطلبها 
الرياح  هتب  حني  الشمس  تزول  وساعة 
الرمحة  وت��ن��زل  ال��س��امء  أب���واب  وتفتح 
ويصوت الطري، وساعة يف آخر الليل عند 
طلوع الفجر، فإن ملكني يناديان: هل من 
تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى ؟ 
هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب 
الل  داع��ي  فأجيبوا  ل��ه؟  فتقىض  حاجة 
طلوع  إىل  الفجر  طلوع  بني  فيام  واطلبوا 
من  الرزق  طلب  يف  أرسع  فإنه  الشمس، 
التي  الساعة  وهي  األرض،  يف  الرضب 
توكلوا  عباده،  بني  الرزق  فيها  الل  يقسم 
عىل الل عند ركعتي الفجر إذا صليتموها 

ففيها تعطوا الرغائب. 
 : األربعامئة  حديث  اخلصال  امل��ص��در: 

616 ، وسائل الشيعة 4 : 1117 

بالنظر ملوقع مدينة 
اجلغرايف  ك��رب��الء 
الديني  ومركزها 
ومكانتها العلمية، 
الرحالة  اهتم  فقد 
بمدن  األج��ان��ب 
أثناء  كافة  العراق 
املتكررة  زياراهتم 

وصوروا  املقدسة،  املدينة  هلذه  كبريااً  اهتاممااً  أعطوا  أهنم  إال  اليها، 
اليومية واالجتامعية واالقتصادية، واألهم  جوانب من حياة كربالء 
من كل ذلك اجلانب الديني تصويرااً يعرّب عن وجهات نظرهم، وإن 
كانت بعض أقواهلم غري صحيحة، ومهام يكن من أمر فأهنم تركوا لنا 
مذكرات وتقارير وحكايات وانطباعات شخصية كثرية ال ختلو من 
فائدة، قد تشكل منظومة متكاملة ضخمة من املعرفة خالل جتواهلم 

يف املدينة.
املدينة  أحوال  للقارئ  يتبني  واملذكرات  املدونات  تلك  خالل  ومن 
االدارية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية خالل احلقبة التي زارها 
طلبة  يتسارع  فيام  فيها،  االجتامعية  احلياة  تفاصيل  ورصدوا  هؤالء 
هؤالء  صوب  احلبيب  الوطن  جامعات  من  والدكتوراه  املاجستري 
كتابة  إىل  عنايتهم  تتجه  حيث  بكربالء  اهتاممهم  ومديات  الرحالة 

أدب الرحالت.
جملة االحرار اال�سبوعية
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ال�صاعجية يف كربالء
اتخــذ اهــايل كربــالء مــن �صــوارع املدينــة حمطة 

لعر�صــها وبيعها ملن يرغــب اقتنائها، فمنهــا ما يعلق 

علــى اجلــدران واأخــرى عمودية كبــرية احلجم، يف 

الغالب تتخذ كديكور يف املنازل، ومنها ما ي�صــع على 

املن�صدة لغر�س تنبيهنا عن  وقت النهو�س من النوم،  

واأخرى ما تلب�س يف مع�صــم اليد ملعرفة الوقت كنوع 

من اكتمال هياأة الرجل و�صخ�صيته..



المقدسة  الحسينية  العتبة  اعالم  في  النشر  شعبة  عن  صدر   
إصدار )مراكز الشفاء( الطبعة الثانية..

17 مركز شفاء في عموم المحافظات العراقية قدمت خدماتها طيلة 
جائحة كورونا وال تزال مستمرة بعطائها االنساني

مراكز  من  المقدسة  الحسينية  العتبة  انشأته  ما  كل  يوثق  االص��دار 
ومستشفيات صحية متخصصة بعالج المصابين بفيروس كورونا وما 

تحتويه من اجهزة طبية ومنظومات عديدة.


