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»من لم يكن عقله أكمل ما فيه!! كان هالكه من أيسر ما فيه«
الم( - بحار األنوار - العالمة المجلسي - ج ٨٩ - الصفحة ٢٤٣ اإلمام علي السجاد )عليه السَّ
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ولمثلهم فلت������ذرف الدموع دمًا، علماء االمة االس������امية 
وفخرها وسبيلها الى النجاة،  كيف ال نبكيهم وننتحب 
لمن عرفناهم بعظيم شأن القامة الشاهقة والقمة الرفيعة 

والركن الوثيق، والمجد العريق؟ .
إن������ا هلل وإنا إلي������ه راجعون، ُفجعت النجف االش������رف، بل 
الع������راق والعالم أجم������ع، وفي ذكرى ش������هادة إمامنا زين 
العابدين علي بن الحسين )عليهما السام(، برحيل العلم 
واالس������تاذ والمرجع السيد محمد س������عيد الحكيم ) قدس 

سره(.
وكأن س������ني العمر  التي بذلها الفقي������د في خدمة الدين 
والعقيدة ترسو في نهار 25 من محرم الحرام 1443ه� على 
ساحل الرحيل لمثواه االخير، فكان نعم الوكيل للمولى 
صاحب الزمان )عجل اهلل تعالى فرجه الشريف( في عصر 
غيبته، ونعم السند والرفيق لجبل النجف االشم وزعيمها 

المعظم السيستاني »دام ظله« .
ف������� »ما قبض اهلل تعالى عالما من هذه األمة إال كان ثغرة 
في اإلس������ام ال تس������د ثلمته إلى يوم القيامة«، من حديث 
رس������ول اهلل )صلى اهلل عليه وآل������ه( هذا نعي جيدا أن موت 
العال������م مصيب������ة ال ُتجبر وثلمة ال ُتس������د، فهو كما قال 

)صلى اهلل عليه وآله(: »موت قبيلة أيسر من موت عالم«.
وبرحي������ل الجبل الش������امخ، والمدافع عن حي������اض الدين 
والعقي������دة، وركن ح������وزة النجف االش������رف والمرجعية 
الرش������يدة، آية اهلل العظمى الس������يد محمد سعيد الحكيم 
»اعلى اهلل مقامه« تتقدم أس������رة تحرير مجلة ))األحرار(( 
باحّر تعازيها لمقام موالنا صاحب العصر والزمان )عجل 
اهلل تعالى فرجه الشريف( وسماحة المرجع الديني األعلى 
الس������يد علي الحس������يني السيس������تاني »دام ظل������ه«، وجميع 
مراجعن������ا العظ������ام وعلمائنا األعام، وكاف������ة المؤمنين 

والمؤمنات.

لمت ثلمٌة ُثُُ
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - سركيس الشيخا الدوهي

حسين فرحان - ضياء ابو الهيل

مسار الياسري
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املقدسة،  العباسية  العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع  قسم  كشف 
مرت  كيلو   )100( تبلغ  صحراوية  مساحة  زراع���ة  ع��ن 
إليقاف  االشجار  من  خمتلفة  بأنواع  مرت   )100( وبعرض 

ظاهرة التصحر.
للصحراء  املحاذية  العراقية  املدن  التصحر  ظاهرة  وهتدد 
الغربية ويف مقدمتها كربالء املقدسة فيام تبلغ مساحة كربالء 
)79( كيلومرتا مربعا، وحتيط هبا أحزمة خرض  تبلغ بمساحة 

)28( كيلومرتا  وبعرض )100( مرت.

احل��زام  إنشاء  م��روع  تبني  اىل  العباسية  العتبة  وتسعى 
االخرض وتوفري بيئة مناسبة، ودعم اجلهد احلكومي للتقليل 

من ظاهرة التصحر التي هتدد املدينة، وفقا إلعالم القسم.
للعتبة  اجلديدة  اخلرض  األحزمة  العباسية  العتبة  وُأنشأت 
العباسية بجانب املشاريع الزراعية، اذ سامهت يف سد حاجة 
العراق اىل اكثر من )14( مليار شجرة إلحياء املناطق التي 

تعاين من التصحر..  كام أنشأت العتبة العباسية املقدسة )4( 
مشاريع زراعية كبرية الستثامر الصحراء هي مزارع الساقي، 
زيادة  اىل  والفردوس، هتدف من خالهلا  واملعىل،  والعوايل، 

اإلنتاج الزراعي املحيل وتقليل التصحر.

املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع  قسم  أعلن 
عن حتقيق نسب إنجاز عالية يف مروع مركز امراض الدم 

والعيادات االستشارية يف كربالء.
ونر إعالم القسم يف مقطع فيديوي تفاصيل املركز وبينّ أنه 
يتكون من )10( طوابق بمساحة )700( مرت مربع، ويضم 
خمتربية،  واجهزة  وص��االت  دراسية،  وقاعات  خمتربات، 
وقسام  ادارية،  ومكاتب  رقود،  وغرف  استشارية  وعيادات 
خاصا  باملعاجلة الكيمياوية، وطابقا خاصا بالعناية املركزة، 
وغرف رقود لألطفال والبالغي ومنظومات امنية وخدمية 

وتقنية متكاملة، ومعمال  لألوكسجي.
للعتبة  التابعة  الصحية  املؤسسات  أن  اىل  االش��ارة  وجتدر 
الصحية  اجلهات  جلهود  مكمل  دور  هلا  املقدسة  احلسينية 
املعنية يف املحافظة يف تقديم أفضل اخلدمات الطبية للمرىض، 

)دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  الرعي  للمتويل  وفقًا 
افتتاح  خالل  االعالمية  املحطات  أذاعته  ترصيح  يف  عزه( 

مستشفى زين العابدين( عليه السالم(. 

“حزام أخضر” يطوق كربالء المقدسة

مركز عالج أمراض الدم يصل الى نسب انجاز عالية
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كشف الشاب العراقي )منتظر جبار( يف تدوينة له عىل موقع 
التواصل االجتامعي »فيسبوك« تابعتها »األحرار«، قال فيها: 
مستشفيات،  )اطباء،  من  بوعودهم  اجلميع  نكث  ان  »بعد 
متنفذة  وشخصيات  إنسانية،  حكومية، مؤسسات  مؤسسات 
املرجعية  ابناء  سوى  احد  حمنتي  يف  معي  يقف  مل  كربالء(  يف 
الدينية العليا مقتدين بقمة اهلرم االسالمي »مرجع اإلنسانية« 

كام احب ان اسميه«.
للعتبة  التابع  واجلرحى  الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  أعلن  فيام 
ن احلالة الصحية للمريض )منتظر(  احلسينية املقدسة، عن حتسنّ
بعد شهرين من تكفل العتبة احلسينية املقدسة بمعاجلته وتوفري 

الرعاية الصحية له.
جدير بالذكر: ان الشاب )منتظر( كان يعاين من مرض مزمن 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  بتوجيه  معاجلته  ومتت 

)دام عزه( املتويل الرعي للعتبة احلسينية املقدسة.

عراقي يكشف حقيقة المساعدات له: “الجميع 

خذلوني إال المرجعية الدينية العليا”

بعد أقل من شهر عىل االفتتاح التجريبي.. ممثل املرجعية 
ميدانيا  يتابع  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
األورام  لعالج  صحية  مؤسسة  اكرب  يف  املرىض،  معاجلة 
مؤسسة  ضمن  الواقعة  واملنطقة  العراق  مستوى  عىل 

الوارث الدولية لعالج االورام يف كربالء

تعدُّ مؤسسة الوارث الدولية لعالج االورام التي انشأهتا 
هبذا  العراق  يف  االوىل  كربالء  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
فيها،  املتطورة  التقنيات  هذه  ووجود  املتكامل،  احلجم 
االجهزة  ون��وع  واملساحة  امل���روع  حجم  ان  بحيث 
لعدد  استيعاهبا  وحجم  فيها،  تستخدم  التي  واملعدات 
يوفر  واملستشفى  العراق،  يف  له  نظري  يوجد  ال  املرىض 
خدمات طبية تغني املريض عن احلاجة اىل السفر خارج 

العراق للعالج

زيارات تفقدية

االولى في العراق
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في ظهورٍ جديٍد.. 

ممثُل »المرجع الديني االعلى« يكشف عن 

منرب  عرب  2014م  عام  العليا  الدينية  املرجعية  واصدرت 
اجلمعة فتوى الدفاع الكفائي عقب سيطرة تنظيم داعش 
ومناطق  الدين  وصالح  املوصل  حمافظات  عىل  اإلرهايب 

من كركوك واالنبار وصواًل اىل حزام بغداد.
وساهم انكسار القوات االمنية آنذاك يف زيادة املساحات 
تعيد  ان  قبل  االرهايب،  التنظيم  سيطرة  حتت  وقعت  التي 
فتوى الدفاع الكفائي واالستجابة الشعبية هلا من املواطني 
العراقية  القوات  يد  اىل  املبادرة  كبرية  بأعداد  العراقيي 

ووضع حد لتقدم االرهابيي ودحرهم الحقًا.
وشهدت املعسكرات ومراكز التطوع بعد انطالق الفتوى 
الطوائف  خمتلف  من  العراقيي  املواطني  من  كبريًا  اقبااًل 
اىل  ه  والتوجنّ السالح  حلمل  العمرية  الفئات  وبمختلف 
باجلهاد  السيستاين  السيد  لفتوى  استجابة  القتال  جبهات 

الكفائي.
وأسهمت فتوى املرجع الديني االعىل السيد عيل احلسيني 
لدى  املعنوية  الروح  بث  يف  الكفائي  باجلهاد  السيستاين 
يف  املتطوعي  من  كبرية  بأعداد  ودعمها  االمنية  القوات 

واستعادة  املبادرة  لزمام  العراقية  االمنية  القوات  استعادة 
كان  وقت  يف  االره��ايب  التنظيم  من  املغتصبة  االرايض 
اىل  احلاجة  عن  يتحدث  ال��دويل«  »التحالف  ب�  يعرف  ما 

سنوات طويلة لتحرير االرايض العراقية.
فيديوي  تسجيل  يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  وقال 
جديد له، تابعته »األحرار«، »ان الفتوى املباركة جسدت 
مسرية  يف  وردت  التي  املبادئ  من  الكثري  مضامينها  يف 
الذات  نكران  السالم( وعىل رأسها  اإلمام احلسي )عليه 
والنفوس  ال��وط��ن  ع��ن  وال��دف��اع  واإلي��ث��ار  والتضحية 

واالموال واالعراض«.
هًا  موجنّ ك��ان  الفتوى  يف  اخلطاب  لسان  »ان  وأض��اف، 
طائفة  او  ن  مكونّ اىل  يشري  ما  فيه  ي��رد  ومل  املواطني  اىل 
يضم  الذي  العراقي  اجليش  »أبناء  اىل  فيه  ورد  بل  معينة، 
وما  والوطن  عامة،  بصورة  واملواطني  املكونات،  مجيع 
انتامءاهتم  بمختلف  واملواطني  خماطر،  من  اليه  يتعرض 
ا  وما يتعرضون اليه من خماطر«، و«كان هذا اخلطاب معربنّ
عن اهلم الوطني للمرجعية الدينية لذلك كانت االستجابة 

 ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 
َ

كشف

)دام عزه( خالل تسجيل فيديوي له مع محطة اعالمية عن منهج المرجعية 

وما  الكفائي  الدفاع  العراقي وفتوى  الشأن  التعامل مع  العليا في  الدينية 

ن أسباب االستجابة الشعبية لها من مختلف 
ّ
جسدته من قيم ومبادئ، وبي

طوائف الشعب العراقي..

منهج المرجعية في التعامل مع االزمات 

االحرار: ح�سني النعمة
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الشيخ الكربالئي: 

المساعدات التي 

مها المرجعية 
ّ
تقد

الدينية العليا  والعتبة 

الحسينية للمحتاجين 

تشمل جميع 

الطوائف والمناطق

عامة ومل تقترص عىل طائفة معينة«.
ي سامحة  وأضح سامحته، »ان الفتوى ملزمة بالعمل ملقلدنّ
املواطني من خمتلف مكونات  فلامذا استجاب مجيع  السيد 
الشعب العراقي من ديانات اخرى ومذاهب اخرى لفتوى 
سامحة السيد السيستاين )دام ظله الوارف( رغم اهنم ليسوا 
انتهجته  الذي  الوطني  املنهج  ان  اىل  مشريًا  مقلديه؟،  من 
حقوق  عن  ودفاعها  السابقة  الفرتة  يف  العليا  املرجعية 
ومصالح مجيع مكونات الشعب العراقي، وكانت تقف مع 
واالزمات  التحديات  يف  العراقي  الشعب  مكونات  مجيع 

واملخاطر التي يمرون هبا«.
وتابع، »ان املرجعية الدينية العليا كان لدهيا تطابق بي بياناهتا 
التي  املحن واملخاطر  لذلك يف  العميل،  وخطبها ومنهجها 
الطائفة  من  ليسوا  وهم  العراقية  الطوائف  بعض  هبا  مرت 

الشيعية كام هو احلال يف موقف املرجعية من النازحي«.
وذكر سامحته، موقف السيد السيستاين يف توجيه معتمديه 
احدى  اىل  الغذائية  وامل��واد  واالدوي���ة  املساعدات  بنقل 

املناطق املحارصة من قبل تنظيم داعش اإلرهايب وايصاهلا 
الطائرات  الُسنية عرب  الطائفة  املحارصين من  املواطني  اىل 
املعتمدين،  حياة  عىل  الكبرية  املخاطر  من  فيها  ما  رغم 
وكذلك نقل املساعدات الطبية واملواد الغذائية اىل النازحي 
داعش  تنظيم  قبل  من  حمارصهتم  فرتة  أثناء  االيزيديي 
كربالء  يف  للنازحي  واملساندة  الدعم  وتقديم  االره��ايب، 
وطوائفهم  انتامءاهتم  عن  النظر  بقطع  النزوح  وخميامت 
واستقباهلم وتوفري كل الظروف واالمكانات التي تشعرهم 
اهنم ليسوا نازحي، وتوزيع املساعدات املتنوعة يف خميامت 

النزوح املختلفة دون متييز«
مساعدات بال تمييز 

عىل صعيد متصل أكد ممثل املرجعية الدينية العليا »ان ممثلية 
احلسينية  والعتبة  املقدسة  كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
واملادية  اإلنسانية  املساعدات  من  الكثري  تقدمان  املقدسة 
والعينية للعوائل الفقرية واملرىض واأليتام وتلبنّي احتياجات 

املواطني بصورة عامة السيام العوائل املستحقة«.



وقال الكربالئي: »ان ممثلية املرجعية العليا يف كربالء املقدسة 
للعوائل  املساعدات  لتقديم  االم��وال  من  الكثري  رصفت 
املواطني  عامة  احتياجات  وتلبية  واأليتام  واملرىض  الفقرية 

السيام املستحقي منهم«.
خدمات  من  تقدمه  وم��ا  احلسينية  »العتبة  أن  وأض���اف، 
من  انطالقًا  للمواطني  املختلفة  واالجتامعية  اإلنسانية 
اخلدمات  بتقديم  تقوم  أن  فقط  واجبها  من  ليس  نظرهتا، 
فصول  مجيع  يف  الزيارات  وتنظيم  املناسبة  األجواء  وتوفري 
للمجتمع،  وعضدًا  عونًا  نكون  أن  نظرتنا  بل  الزيارات، 
عضدًا  نكون  وأن  للمجتمع،  التكافل  من  شيئا  نحقق  وأن 

ملؤسسات الدولة املعنية«.
من  عدد  اآلن  توجد  األسباب  »هلذه  أنه  سامحته،  واوضح 
وجامعتان،  والثانوية،  االبتدائية  وامل��دارس  الروضات 
التوحد،  اط��ف��ال  لرعاية  ومعاهد  خ��ريي��ة،  ومؤسسات 

ومستشفيات كثرية«.
هذا  أن  ننظر  ال  نقدمها  التي  املساعدات  »أن  اىل  وأش��ار 
الشيعية  الطائفة  من  أو  كربالء  من  نساعده  الذي  املواطن 
العتبة  فمستشفيات  للمرىض  بالنسبة  وكذلك  غريها،  أو 

احلسينية مفتوحة للجميع«.
بي  تفريق  دون  املواطني  مجيع  مع  »تعاملنا  أن  اىل  ولفت 
العليا  للمرجعية  االبوية  الرؤية  من  ينطلق  وآخر  مواطن 
لذلك  السالم(،  )عليهم  لالئمة  االبوي  املنهج  من  النابعة 
نحن يف منهجنا نتبننّى هذه الرؤية ونسري عليها عمليًا، ونسعى 
وم��دارس  وامل��دارس،  واجلامعات،  املستشفيات،  بناء  يف 
الدماغي،  الشلل  معاجلة  ومراكز  التوحد،  ومراكز  االيتام، 
مراكز معاجلة الضمور الدماغي، من أجل ان نشعر اآلخرين 

ان املسؤولية يف العراق هي مسؤولية تضامنية«.
َر سامحته الطبقة احلاكمة ان عىل رأس االولويات التي  وذكنّ
لديمومة  احلسينية  الروح  ديمومة  يف  عليها  احلفاظ  ينبغي 

االصالح هو »اهتامم احلاكم برعيته وبصالح رعيته«.
وأكد إن بعض الروايات تشري اىل ان صالح املجتمع والناس 
صلح  صلحا  فاذا  واألمراء(،  )العلامء  مها:  صنفي  بصالح 

العامل، واذا فسدا فسد العامل.

لإلمام  اإلصالحية  احل��رك��ة  مقومات  م��ن  ان  واوض���ح، 
الطاقات  العام جلميع  السالم( هو االستنفار  احلسي )عليه 
واإلمكانات، مشريًا اىل اننا بحاجة اىل استنفار كل الطاقات 
هلذه  والتعطيل  الراحة  اىل  فامليل  لدينا،  التي  واالمكانات 
غريها  او  برية  موارد  كانت  سواء  واإلمكانات  الطاقات 
سيؤدي اىل تأخر املجتمع، بل وزوال كل مقومات االستقرار 

واالمن ومجيع االمور التي حيتاج اليها املجتمع«.
الفرد جتاه  واضاف سامحته ان »الشعور باملسؤولية من قبل 
نفسه وجمتمعه، وشعور املجتمع باملسؤولية جتاه نفسه هي من 

مقومات احلفاظ عىل الروح االصالحية يف املجتمع«.
االك��رتاث  وع��دم  االه��ت��امم  بعدم  »الشعور  أن  وأض���اف، 
بإصالح املجتمع تكاد تصبح ظاهرة جمتمعية لدى جمتمعنا، 
ملا  هيتم  وال  يكرتث  ال  أنه  املجتمع  أبناء  من  الكثري  ومنطق 

يدور حوله سواء كان ذلك خطريا  جتاه نفسه أو جمتمعه«.
يف  السالم(  )عليه  احلسي  »اإلم��ام  ان  سامحته،  وأوض��ح 
أن  وهو  أساسيًا  مقومًا  يعطي  أن  يريد  اإلصالحية  حركته 
كل فرد وكل جمتمع كي  حيافظ عىل صالحه واستقراره وقيم 
اخلري واإلنسانية ال بد أن يكون له حترك دائم، وهذا التحرك 
كمجتمع  واإلنسان  كفرد  االنسان  شعر  إذا  إال  حيصل  ال 
احلسي  »اإلم��ام  أن  اىل  وأش��ار  اآلخرين«.  عن  باملسؤولية 
الفرد  صالح  أن  اآلخرين  يشعر  ان  يريد  السالم(  )عليه 
لوحده ال يكفي، وهذا الصالح قابل للزوال بفعل املؤثرات 
ان يكون هناك حترك إلدامة  بد  الداخلية واخلارجية، بل ال 
هذا الصالح، وال يكون ذلك إال بتحرك الفرد واملجتمع«. 
اىل  للدعوة  النخبة  حترك  اىل  املجتمع  حاجة  سامحته،  وأكد 
املجتمع  جتاه  املسؤولية  وتستشعر  املجاالت  مجيع  يف  اخلري 

وتتحرك دائاًم للحفاظ عىل هذا الصالح.

تذكير الطبقة الحاكمة بضرورة 

االهتمام باإلصالح، والتحذير من 

تهاون المجتمع مع اإلصالح 

والتغيير.. 
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السؤال: هل جتب إطاعة الوالدين أم هي مستحب مؤّكد؟
اجلواب: تستحب إطاعتهام، ولكن إذا كانت املخالفة موجبة 

إليذائهام الناشئ من الشفقة عىل الولد مل جتز.
السؤال: ما مدى طاعة الولد لوالديه، فقد ينهى أحد الوالدين 
يتعّلق  فيام  املباحات خصوصًا  أو  املستحبات  ولده عن بعض 
األمور  ببعض  والقيام  كالعمل  به،  اخلاّصة  الولد  بشؤون 
العرفّية واالجتامعّية التي يراها العرف راجحة أو طبيعّية ومن 
دون أن يلحق الولد رضر منها، وبعبارة ثانية: ما هو الضابط 

إلطاعة الولد لوالديه؟
اجلواب: جتب مصاحبتهام باملعروف وعدم إيذائهام، فلو كانت 
بالشؤون  يرتبط  أحدمها  من  الصادر  النهي  أو  األمر  خمالفة 
يه الناشئ عن شفقته عىل ولده مل جتز  اخلاصة للولد موجبة لتأذنّ
املخالفة وإالنّ فال بأس هبا، وإن كان األوىل ترك خمالفتهام مهام 

أمكن.
السؤال: لو أمر رجل ولده أن يطّلق زوجته، فهل جيب عليه أن 

يطيعه يف ذلك من جهة أّن رضا اهلل من رضا الوالدين؟
معارشته  جتب  وإننّام  ذلك،  مثل  يف  إطاعته  جتب  ال  اجلواب: 
يه الناشئ من شفقته عىل  باإلحسان واالجتناب عامنّ يوجب تأذنّ

ولده.
السؤال: ما هي حدود طاعة األب واألم؟

اجلواب: الواجب عىل الولد جتاه أبويه أمران:
حمتاجي،  كانا  إن  عليهام  باإلنفاق  إليهام،  اإلحسان  ل:  األونّ
وتأمي حوائجهام املعيشينّة، وتلبية طلباهتام فيام يرجع إىل شؤون 
الفطرة  تقتضيه  حسبام  واملعمول  املتعارف  حدود  يف  حياهتام 
رًا جلميلهام عليه، وهو أمر خيتلف سعًة  السليمة ويعدُّ تركها تنكنّ

ة والضعف. وضيقًا بحسب اختالف حاهلام من القونّ
الثاين: مصاحبتهام باملعروف، بعدم اإلساءة إليهام قواًل أو فعاًل 
وإن كانا ظاملي له، ويف النص: )وإن رضباك فال تنهرمها وقل 

غفر اهلل لكام(. هذا فيام يرجع إىل شؤوهنام.
ي أحد  ا فيام يرجع إىل شؤون الولد نفسه ممنّا يرتتنّب عليه تأذنّ وأمنّ

أبويه فهو عىل قسمي:
ف  يه ناشئًا من شفقته عىل ولده، فيحرم الترصنّ 1� أن يكون تأذنّ

ي إليه، سواء هناه عنه أم ال. املؤدنّ
الذميمة  اخلصال  ببعض  اتنّصافه  من  ناشئًا  يه  تأذنّ يكون  أن   �2

ًا كان أم ُاخروينًّا. كعدم حبنّه اخلري لولده دنيوينّ
ي الوالدين إذا كان من هذا القبيل، وال جيب عىل  وال أثر لتأذنّ
الولد التسليم لرغباهتام من هذا النوع. وبذلك يظهر أننّ إطاعة 
الشخصينّة غري واجبة يف حدنّ  أوامرمها ونواهيهام  الوالدين يف 

ذاهتا.
السؤال: ما حكم والد يطلب من ابنته لبس البوشية مع العلم 
أمام  الوجه  إظهار  يف  إشكااًل  يرى  ال  َمن  تقّلد  البنت  ب��أّن 

األجنبي؟
يه  لتأذنّ موجبة  كانت  إذا  األب  خمالفة  هلا  جيوز  ال  اجل��واب: 

الناشئ من شفقته عليها.
السؤال: هل جيوز للولد تنبيه الوالد عىل أخطائه التي تسّبب له 

وألبنائه اإلحراج مع الناس؟
ته من  اجلواب: جيوز للولد أن يناقش والديه فيام ال يعتقد بصحنّ
مناقشتهام،  يف  واألدب  اهلدوء  يراعي  أن  عليه  ولكن  آرائهام، 
فوق صوهتام فضاًل عن  يرفع صوته  إليهام وال  النظر  فال حيدنّ 

استخدام الكلامت اخلشنة معهام.

حقوق الوالدين
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العالقات والنشاطات في قسم الشؤون الفكرية 

جهود تثري الحركة الثقافية

تعد ش���عبة العالقات والنش���اطات التابعة لقس���م الش���ؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحس���ينية 
المقدس���ة واح���دة م���ن الش���عب التي تأسس���ت حديث���ا نظرا للحاجة الماس���ة لنش���ر االعم���ال الثقافية 
والنشاطات الفكرية  للقسم الى ذلك أسست نظامها في التواصل مع المجتمع السيما المؤسسات 
الفكري���ة والثقافي���ة، وايضا لمواكبة التطور الكبير في التكنولوجيا الحديثة ألهمية العالقات في عصرنا 
 حلقة الوصل بين القس���م والمجتمع عامة من خالل التعريف بنش���اطاته وايصال 

ّ
الحدي���ث، وانه���ا تعد

رسالته الهادفة، كذلك استقبال الضيوف والوفود والشخصيات واطالعهم على النشاطات والخدمات 
التي يقدمها القسم، اضافة الى عملها الجاد في مواكبة التطور.
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رسالة سامية

والنشاطات  العالقات  شعبة  مسؤول  بينّ  املزيد  وملعرفة 
والنشاطات  العالقات  شعبة  ان  قائال:  خضري  امحد  مهدي 
احلسينية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  لقسم  التابعة 
تذليل  عىل  تعمل  وهي  ومهمة،  سامية  رسالة  ذات  املقدسة 
وطلبة  والباحثي  واملثقفي  االكاديميي  أمام  العقبات  كافة 

اجلامعات العراقية املختلفة.
الهدف من التأسيس

االعامل  لنر  املاسة  للحاجة  نظرا  الشعبة  هذه  تأسيس  جاء 
التواصل مع  الفكرية  للقسم اىل جانب  الثقافية والنشاطات 
ملواكبة  وايضا  والثقافية،  الفكرية  املؤسسات  السيام  املجتمع 
يف  العالقات  ألمهية  احلديثة  التكنولوجيا  يف  الكبري  التطور 

عرصنا احلديث.
مهام وواجبات

الشؤون  لقسم  التابعة  والنشاطات  العالقات  شعبة  مهام  ان 
حلقة  تعد  اهنا  منها:  نقاط  بعدة  تتمثل  والثقافية  الفكرية 
التعريف  خ��الل  من  عامة  واملجتمع  القسم  بي  الوصل 

الضيوف  استقبال  بنشاطاته وإظهار اجلانب اإلجيايب، كذلك 
والوفود والشخصيات واطالعهم عىل النشاطات واخلدمات 
التي يقدمها القسم، وايضا استضافة أساتذة وطلبة اجلامعات 
مع  التواصل  عن  فضال  دوري،  وبشكل  املختلفة  العراقية 
والثقافية(  الدينية  املؤسسات  العامة،  املكتبات  )اجلامعات، 
من داخل العراق وخارجه، كام تقوم بعملية تنسيق )املؤمترات 
والندوات والدورات( التي يقيمها القسم، وتبادل النشاطات 
الدينية  واملراكز  واملؤسسات  القسم  بي  والعلمية  الفكرية 
كتب  بتقديم  الشعبة  وتقوم  وخارجه،  العراق  يف  والثقافية 
الشكر والتقدير واهلدايا العينية اخلاصة للمتربعي بمكتباهتم 
املوقع  بإدارة  تقوم  وايضا  املقدسة،  احلسينية  العتبة  مكتبة  اىل 
شبكات  عىل  والثقافية  الفكرية  الشؤون  لقسم  الرسمي 
عن  فضال  االج��ت��امع��ي،  التواصل  وصفحات  االن��رتن��ت 
موقع  عىل  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  اص��دارات  نر 
اصدارات العتبة الرسمي ومنها )جملة املصباح، جملة الوارث، 

كتب متنوعة، مطويات(.
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نسب انجاز متقدمة يشهدها

 مجمع االمام الحسن المجتبى      الثقافي

تقرير: احمد الوراق ـ ت�سوير: �سالح ال�سباح

ي����واص����ل ق���س���م ال���م���ش���اري���ع 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��اب��ع ل��الم��ان��ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ت��ب��ة ال��ح��س��ي��ن��ي��ة 
المقدسة أعماله بإنجاز مشروع  
مجمع االمام الحسن المجتبى 
)عليه السالم( الثقافي الكائن 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ج��م��ع��ي��ة في 
جنوب  ال���ى  ك��رب��الء  محافظة 
)عليه  الحسين  االم���ام  م��رق��د 
السالم( بمسافة كيلومتر واحد 
د على مساحة 

ّ
تقريبا حيث يشي

 )2480( تبلغ  للمشروع  كلية 
مترا مربعا، بينما المساحة تحت 
البناء تقدر بحوالي )1700( متر 
مربع، حيث يتكون المبنى من 
)10( طوابق اضافة الى الطابق 
االرض�������ي وس��������رداب وم�����رأب 
الموظفين  س��ي��ارات  ل��وق��وف 
وقاعات دراسية ومكاتب ادارية 
والمجالت  للصحف  وم��ع��ارض 
وقاعة مؤتمرات وشقق سكنية 
أفضل  تقديم  أجل  من  وذلك 

الخدمات للقراء والمطالعين.
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)االح���رار(  جملة  التقت  اكثر  ولتفاصيل 
املهندس  امل����روع  ع��ىل  امل��ق��ي��م  امل���رف 
قائاًل:  حت��دث  ال��ذي  عبد(  حسن  )حممد 
االسرتاتيجية  املشاريع  قسم  »ي��واص��ل 
احلسينية  العتبة  يف  العامة  االمانة  اىل  التابع 
إن��ج��از م���روع  جممع االم��ام  امل��ق��دس��ة 
الثقايف  ال��س��الم(  )عليه  املجتبى  احلسن 
احلسينية  العتبة  قبل  من  مبارش  ب��ارشاف 
مسار  »)ض��ف��ة  رشك��ة  وتنفيذ  امل��ق��دس��ة 
العجالن  جمموعة  رشكات  احدى  دجلة( 
شكل  عىل  املروع  يكون  حيث  العراقية، 
اخلارجية  والتقطيعات  كونكريت  هيكل 

الثرمستون،  من  والداخلية  الطابوق  من 
من  تكون  للمروع  النهائية  االعامل  بينام 
املرمر والبورسلي إلظهار املروع بأفضل 

صورة«.
واضاف: »ان مروع املجمع الثقايف يتكون 
طوابق  عرة  اريض،  طابق  )رسداب،  من 
حيتوي  بحيث  املحاور،  متعددة  اخ��رى( 
للصحف  معارض  عىل  االريض  الطابق 
إدارية  واملجالت ومدخل رئيس ومكاتب 
مصاعد  وس��ت��ة  صغري  ومطبخ  وم��ص��ىل 
مساحته  وتبلغ  صحية،  وجماميع  كهربائية 
)1605( مرتا  مربعا  تقريبا، بينام الطوابق 

المهندس
محمد حسن عبد
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دراسية  قاعات  عىل  حتتوي  االوىل  الثالثة 
كل  مساحة  وتبلغ  ومصىل  إداري��ة  ومكاتب 
الطابق  بينام  تقريبا  منهم )1520( مرتا مربعا، 
عىل  حتتوي  فهي  والسادس   واخلامس  الرابع 
مكتبات دراسية ضخمة مع طاوالت للمطالعة 
والعلمية  الثقافية  الكتب  من  العديد  فيها 
مرتا   )1533( منهم  كل  مساحة  تبلغ  والتي 
لإلذاعة  سيكون  السابع  والطابق  تقريبا  مربعا 
مرتا   )1548( مساحته  تبلغ  والتي  واالعالم 
عىل  حيتوي  الثامن  الطابق  بينام  تقريبا  مربعا 
 )21( يقارب  ما  ومفردة  مزدوجة  منام  غرف 

غرفة والتي تبلغ مساحته )1584( مرتا  مربعا 
تقريبا والطابق التاسع حيتوي عىل شقق سكنية 
متغرية املساحات بام يقارب )11( شقة سكنية 
للوافدين القراء والتي تبلغ مساحته )1584( 
عىل  حيتوي  العارش  والطابق  تقريبا  مربعا  مرتا 
مرتا   )370( بمساحة  للمؤمترات  كبرية  قاعة 
مربعا للقاعة الواحدة مع مكاتب إدارية، وتبلغ 
وحيتوي  تقريبا،  مربعا  مرتا   )1515( مساحته 
لوقوف  م���رأب  ع��ىل  ع��ام  بشكل  امل���روع 

السيارات«. 
رشكة  مشاريع  مدير  حتدث  اخ��رى  جهة  من 
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حمسن  اسعد  املهندس  دجلة(  مسار  )ضفة 
بمرحلة  مرَّ  امل��روع  »ان  قائاًل:  الطويل 
الطوابق  بكل  مستمر  والعمل  اإلهن��اءات 
كالتربيد  اخلاصة  املنظومات  عن  فضال 
واحلريق ومنظومة الرصف الصحي وشبكة 
املياه اضافة اىل اعامل التقطيع الداخيل، وان 
التنفيذ  اثناء  عديدة  بمراحل  مرنّ  املروع 
للبلد،  الداخلية  الظروف  رافقت  والتي 
االداري��ة  االش��ك��االت  بعض  اىل  اضافة 
االستمرار  ت��م  اجل��ه��ود  بتكاتف  ولكن 
النهائية  امل��راح��ل  اىل   ووصلنا  بالعمل 

إلكامله بالوقت املحدد«.

حتديدًا  باملروع  العمل  »توقف  وتابع: 
التي  االمنية  االحداث  بسبب  عام 2015 
عصابات  مع  احلرب  جراء  البلد  رافقت 
داعش االرهابية، اضافة اىل االزمة املالية، 

وتم استئناف العمل عام 2019«.
بناء  يف  املستخدمة  »امل��واد  ان  واض��اف: 
مناشئ عاملية وخصوصًا  املروع هي من 
منظومات  مثل  املستخدمة  املنظومات  يف 
التربيد والكهرباء واملصاعد ملواكبة التطور 
التكنولوجي احلديث وذلك لتقديم افضل 
اخلدمات لزائري ايب عبد اهلل احلسي )عليه 

السالم( ولقراء كربالء الكرام«.

المهندس 
اسعد محسن الطويل
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االنبي���اء  اقام���ت مؤسس���ة وارث 
للدراسات التخصصية في النهضة 
الحس���ينية وبالتعاون مع ش���عبة 
العالق���ات النس���وية ف���ي العتبة 
محاض���رة  المقدس���ة  الحس���ينية 
حملت عن���وان: )معالم التأس���ي 
بمواقف ش���باب كرب���الء( قدمتها  
الدكتورة مريم الياس���ري المنسق 
النس���وي للمؤسس���ة وبمشاركة 
الطبيبتين حال الجابري استش���ارية 
عب���د  ولمي���اء  النفس���ية،  الصح���ة 
الكري���م اخصائي���ة الباطني���ة  ف���ي 
التعليم���ي،  الزه���راء  مستش���فى 
واقيمت في قاع���ة خاتم االنبياء 

بالصحن الحسيني الشريف.

انسانية  رسالة  السالم(  )عليه  احلسي  االمام  »الن  اليارسي:  مريم  الدكتورة  وقالت 
عامة من الواجب احلفاظ عليها وتطبيقها، لذا ركزنا يف هذه املحارضة التي انقسمت 
ليس  حقيقية  مدرسة  تكون  ان  جيب  التي  املواقف  عىل  تطبيقي(  )نظري،  جانبي  اىل 
قوال فقط؛ بل فعل ايضا  وان تكون قابلة للتطبيق يف حياتنا اليومية لكي نكون سعداء، 
يف  وتقاليدنا  لعاداتنا  خمرتقة  اصبحت  التي  الدخيلة  للثقافات  احتجاج  وقفة  ولنقف 

املجتمع االسالمي االنساين«. 
للمرجع  مميزة  دروس  اقتباس  عىل  اشتمل  النظري  اجلانب  ان   « اليارسي:  واضافت 
االعىل آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الواف( تتلخص بوصاياه 
من السرية النبوية و االمامية ألهل البيت )عليهم السالم(, ومدرسة عاشوراء مفتوحة 
للنساء  وتزويدها   دروسها،   و  معاملها  بكل  حية  وكذلك  بمواقفها  تتكرر  ولن  دائام 
للتعريف كيف تكون هذه االيام املباركة وكيف ان تستفيد منها، مبينة بالقول اما اجلانب 

تحت عنوان: معالم التأّسي بمواقف شباب كربالء

محاضرة تقيمها مؤسسة وارث االنبياء 
في الصحن الحسيني المقدس
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التطبيقي القته الدكتورة )حال اجلابري( من النجف االرشف 
اليوم  اصبحت  وكيف  احلياة  ملواقع  جتسيد  حمارضة  وكانت 
بعيدة عن السعادة و االستقرار النفيس و اهلدوء وبعيدة ايضًا 
واالبتذال  والنسخ  التكرار  نتيجة  وذلك  املتميز  العطاء  عن 

ألنفسنا«.
االمور  »من  اجلابري:  حال  الدكتورة  حتدثت  جهتها  من 
التي تم الرتكيز عليها هو البعد االجتامعي للقضية احلسينية 
من  وال��روح  العطاء  هب��ذا  النساء  خل��روج  تأثريها  وم��دى 
وكيف  وألرسهتا  لنفسها  املرأة  تنظر  كيف  اجتامعي  منطلق 
االطراف  مع  التعامل  وبأخالقيات  زينب  بالسيدة  تتأسى 
والزائرين، فضاًل عن ان موضوع احلوار كان اشبه بحوارية 
حيث نلقي عىل احلضور بعض االسئلة ونستمع اىل اجاباهتم 
لنصحح ونقوم بعض االفكار التي تقودنا اىل التكامل الذي 
ارادت به السيدة زينب يف قضية احلسي )عليهام السالم( من 
خالل معاجلات التحديات والعقبات واملفاهيم التي تزعزع 
وتزلزل ثوابت القضية احلسينية يف النفس البرية ويف النفس 

االنسانية«.

يف سياق متصل اوضحت الدكتورة ملياء عبد الكريم: »للعتبة 
احلسينية املقدسة الدور الفاعل يف توجيه نظرها اىل مشكالت 
جيل  اىل  وخصوصًا  عامة  بصورة  حت��دث  التي  املجتمع 
ودراسات  طرائق  هناك  ,وان  اخلصوص  وجه  عىل  الشباب 
بسرية  املتمثل  االسالمي  والدين  املجتمع  استهدفت  معينة 
واله  عليه  اهلل  والرسول )صىل  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
وسلم( فنحن عندما نلتفت اىل هذا املوضوع بكوننا كادر ا 
اكاديميا سواء يف املدرسة احلوزوية او حتى يف املجتمع وعن 
املعاجلة  يتم وضع طرائق  للظاهرة  الدقيقة   املالحظة  طريق 

اخلاصة هبا.
واوضحت بالقول: »عند الرجوع  اىل مسار الرسول االعظم 
)عليهم  البيت  واهل  عيل  واالم��ام   ) واله  عليه  اهلل  )صىل 
تزال هي  وثوابت ال  امور واضحة ورصحية  هناك  السالم(, 
الثوابت البد ان نثبت االمور الراجعة للقرآن  حقيقة, وهذه 
الكريم ونحاول ان نوضحها اىل جيل الشباب ونعطي امثلة 
حية كي تنفعهم يف حياهتم العملية سواء ان كان طالبا جامعيا 

أو يمتلك أحد املهن يف املجتمع.
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 مركز االمام الحسين )عليه السالم( التخصصي للصم التابع الى هيأة الصحة 
ُّ
يعد

والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة من أهم المراكز الموجودة لفئة 

الص���م ف���ي العراق فقد تأس���س عام 2015 ف���ي مدينة كربالء المقدس���ة وتم 

االعالن عن افتتاحه بش���كل رس���مي تحديدا عام 2016، وبجهود مكثفة ومثمرة 

وبأش���راف مباشر من قبل سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 

الش���يخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه(، أنار المركز الطريق لشريحة الصم من 

العراقيين من مختلف الطوائف والقوميات وقدم خدماته س���عيا منه في ارشاد 

وتنمية وإثراء ش���ريحٍة كانت مغيبة وكثيرا ما وجدت نفس���ها على هامش أروقة 

الحياة.  

مرك��ز متخصص ينتش��ل ش��ريحة مغيبة كثيرا 
ما وجدت نفسها على هامش الحياة
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أول قاموس اشاري من نوعه
مدير  )االحرار(  جملة  التقت  املركز  قدمه  ما  وملعرفة 
هناك  »كانت  فقال:  العطواين،  شمران  باسم  املركز 
والنشاط  تأسيسه،  منذ  للمركز  اساسية  نشاطات 
االسايس االول هو كيف يكون لنا منهاج خاص يف 
تعليم فئة الصم والرموز الدينية والصفات واالفعال 
وبموافقة  االش��ارة،  بلغة  اخلاصة  االمور  من  وكثري 
سامحة املتويل الرعي للعتبة احلسينة املقدسة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( عىل تأليف قاموس 
اشاري عراقي للصم األول من نوعه يف العراق من 
الصحيح  والتقسيم  والعلمية  الفكرية  اجلودة  حيث 
املرحلة  هذه  وكانت  واجلمل  املفردات  اىل  اضافة 
لغة  يف  وحم��ارضات  دورات  بإعداد  اساسية  ركيزة 
ترمجة  من  متمكنة  كفاءات  وخترج  وتأهيل  االشارة 

لغة االشارة.
المؤتمر الدولي االول للصم

واضاف: »اقام املركز مؤمتره الدويل االول للصم يف 
العراق عام 2017 حتت شعار )اناميل تتكلم( ليكون 
الثقافات  تالقح  بغية  العراق  يف  الصم  للقاء  حمطة 

املراكز  مع   التعاون  سبل  ومدِّ  بينهم  فيام  واالفكار 
بمشاركة  حيض  وقد  املختلفة  الدولية  واملؤسسات 
مرص(   � اي��ران   � )البحرين  وهي  عربية  دول  ثالث 
بتوصيات  املؤمتر  وخ��رج  كبرية،  إعالمية  وتغطية 
عديدة وتم تطبيق جزء منها عىل ارض الواقع واجلزء 
تنفيذها  عىل  يعمل  ي��زال  ال  التوصيات  من  االخ��ر 

املركز«. 
الملتقى الخليجي الثامن عشر لإلعاقة في 

سلطنة عمان
وتابع: »بعد النجاح الذي حققه املؤمتر الدويل االول 
للمركز،  الواسعة  اآلف��اق  فيه  فتح  وال��ذي  للصم 
وجهت لنا دعوة رسمية للمشاركة يف فعاليات امللتقى 
)سياحة  شعار:  حتت  لإلعاقة  عر  الثامن  اخلليجي 
يف  واملستقبل(  الواقع  بي  اإلعاقة  ذوي  االشخاص 
جسور  ملدِّ  املشاركة  من  اهلدف  وكان  عامن،  سلطنة 
والتعريف  العريب  اخلليج  ودول  املركز  بي  التعاون 
مصاِف  اىل  العراقي  باألصم  للوصول  بنشاطاتنا 

الدول املتقدمة«. 

مدير المركز 
باسم شمران العطواني
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تأسيس تجمع مترجمي لغة االشارة العراقيين
ونوه العطواين عن مساعيه يف حتقيق أهداف املركز الرامية 
اىل نر ثقافة تعلم لغة اإلشارة لدعم ذوي اإلعاقة السمعية 
وتذليل املعوقات امامهم والسعي ألحتضان مرتمجي لغة 
تم  حيث  الصم،  خلدمة  انفسهم  وهبوا  الذين  اإلش��ارة 
تأسيس )جتمع مرتمجي لغة اإلشارة العراقيي عام 2018( 
لتطوير مهاراهتم يف لغة االشارة وتم التنسيق مع اجلهات 
الرسمية املختصة لزجهم يف املؤسسات احلكومية وكانت 
من اهم توصيات البيان التأسييس للتجمع هو استحداث 
لغة  )مرتجم  بصفة  الدولة  دوائر  مجيع  يف  وظيفية  درجة 

اشارة(«.   
الدورات التأهيلية بلغة االشارة

الدورات  إلقامة  ماسة  حاجة  لوجود  »بالنظر  واوضح: 
بإقامة  املركز  تلبية  جاءت  الصم  عوائل  بتأهيل  اخلاصة 
دورات تأهيلية بلغة االشارة لعوائل الصم وذلك لتذليل 
تثقيفهم  خالل  من  عائلته  وافراد  االصم  بي  ما  العقبات 

املتدربي  وصل  وقد  االشارة،  لغة  اساسيات  وتعليمهم 
جمموعة  ويتخرج  كبريًا  نجاحًا  ليتحقق  متقدمة  ملستويات 
وقد  الدورات،  هذه  يف  املشاركة  خالل  من  العوائل،  من 
اصبح بإمكاهنم التواصل مع الصم يف مجيع انحاء العراق 

عرب وسائل التواصل االجتامعي«.  
توقيع برتوكول التعاون المشترك

من  وغريها  املتنوعة  االنجازات  هذه  حتقيق  بعد   : وب��ينّ
العمل  وزارة  طلب  جاء  واملثمرة  املختلفة  النشاطات 
تعاون  بروتوكول  بتوقيع  العراقية  االجتامعية  والشؤون 
مشرتك مع املركز ملا ملسته من عطاء مميز ومثمر هبدف بلورة 
اليات التعاون يف احتواء ورعاية فئة الصم وتثقيفهم وتطوير 
مهارهتم لرفع مستوى اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي 
وازالة  كامل  بشكل  باملجتمع  ودجمهم  السمعية  االعاقة 
املعوقات التي تواجههم بمختلف جماالت احلياة لتحقيق 
مبدأ العيش الكريم، وكذلك متكي املجتمع بكافة أفراده 
تأهيل  اىل  باإلضافة  معهم،  اجيابية  بصورة  التعامل  من 
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مرتمجي لغة االشارة وزجهم يف وزارات ومؤسسات الدولة 
تعيق  التي  الصعاب  كافة  وتذليل  الصم  مهمة  لتسهيل 
تواصلهم مع املجتمع ليكون هذا الربوتوكول انطالقة نحو 

مستقبل واعد يف أفق التعاون املشرتك«.
انشطة دأب عليها منذ تأسيسه

واشار العطواين اىل رعاية املركز عىل اقامة انشطة دينية منذ 
وتوعية  تثقيف  عاتقه  عىل  اخذ  حيث  االن  ولغاية  تأسيسه 
فئة الصم ومن ضمن إقامة جمالس العزاء، فقد اصبح هلذه 
الرحية موكبا حسينيا يضمنّ اكثر من 300 أصم، من كافة 
موكب  باسم  قار  ذي  حمافظة  من  ينطلق  العراق  حمافظات 
يف  مساٍع  الرحية  هلذه  اصبح  خالله  ومن  االك��رب(،  )عيل 
بقضية  ُملام  منهم  الفرد  واصبح  احلسينية  اخلدمة  تقديم 

االمام احلسي )عليه السالم(. 
نشاطات مختلفة

وفقا  خمتلفة  نشاطات  ع��دة  إق��ام��ة  ع��ن  العطواين  ون��وه 

االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  مع  مربم  لربوتوكول 
 � السمع  وضعاف  الصم  معاهد  )زي��ارة  منها:  العراقية 
زيارة ولقاء مجعيات الصم يف عدد من املحافظات العراقية 
زيارة   � املشرتك  التعاون  بروتوكول  بمضمون  للتعريف 
 � الصم  ش��ؤون  ملتابعة  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  دوائ��ر 
من  عدد  يف  للصم  الكرة  بخاميس  كروية  بطوالت  إقامة 
حمافظات العراقية وحتت شعار )الرياضة بسمة أمل( � إقامة 
املؤمتر الوطني االول للصم من قبل وزارة العمل والشؤون 
االجتامعية بالتعاون مع مركز االمام احلسي )عليه السالم( 
التعاون  بربتوكول  للتعريف  وذل��ك  للصم  التخصيص 
للصم  الثاين  الوطني  املؤمتر  إقامة   � الصم  املشرتك وحقوق 
ونحتضن  الصمت  حاجز  نكرس  )ب��اإلش��ارة  شعار  حتت 
االصم( � إقامة الدورة التأهيلية االوىل ملرتمجي لغة االشارة 
السمع  وضعاف  الصم  معاهد  ومعلامت  معلمي  بمشاركة 

من اغلب املحافظات العراقية.
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اج���رى س���ماحة الش���يخ عبد المه���دي الكربالئ���ي المتول���ي الش���رعي للعتبة 

الحس���ينية المقدس���ة زي���ارة الى مؤسس���ة ال���وارث الدولية لع���الج األورام في 

منطقة المعملجي بكربالء المقدس���ة،وذلك لتفق���د حاالت المرضى الراقدين 

 على االعمال 
ً
فيها والخدمات الطبية والعالجية المقدمة لهم واالطالع ايضا

الهندس���ية لمفاصل المش���روع ونس���ب انجازها برفقة نخبة م���ن الكادر الطبي 

والهندسي وبقية االختصاصات والمجاالت األخرى.

خالل زيارته مؤسسة الوارث الدولية لألورام..

الش��يخ الكربالئ��ي يثن��ي عل��ى عم��ل كوادره��ا 
ويدعوهم لتقديم األفضل

تقرير : فالح ح�سن – ت�سوير مرت�سى نا�سر 
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املهدي  الشيخ عبد  بزيارة سامحة  املؤسسة: »ترفنا  العابدي مدير  د. حيدر محزة  وقال 
الكربالئي املتويل الرعي للعتبة احلسينية املقدسة بزيارة أطلع فيها عىل طبيعة اخلدمات 
الطبية والعالجية املقدمة للمرىض الراقدين يف املؤسسة التي بدأ التشغيل االويل ألجهزهتا 
من   %50 اىل  ووصلت  تتصاعد  التشغيل  هذا  نسبة  وبدأت   ,) )2021/8/6م  بتاريخ 
خالل تلقي خدمات العالج االشعاعي ألكثر من )40( مريضًا باليوم االول وفق احدث 
التقنيات )Rapid-arc( التي استخدمت اول مرة يف العراق واكد خالل زيارته عىل 

رضورة تقديم االفضل هلم والثناء عىل عمل الكوادر«.
الطبي  بالكادر  خمتص  هو  ما  منها  أقسام  عدة  تضمُّ  املستشفى  »ان  العابدي:  واضاف 
ومعاونيه إلجراء العمليات اجلراحية للمرىض اجلدد, وجانب اخر اختص بأخذ العينات 
باملختربات وكتابة النتائج االجيابية والسلبية ,وقسم اخر ضم خدمات االشعة التداخلية 
ومرفقاهتا, اما من ناحية اخلدمات الشخصية والتي تعنى برقود املرىض حيث بدأنا بتوفري 
اخلدمات الفندقية هلم من ناحية املبيت والراحة, التي مل تقترص عىل ابناء كربالء فقط وانام 

شملت مجيع املرىض من املحافظات العراقية«.
 د. حيدر حمزة العابدي
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قسم  رئيس  خليفة  حسن  الدكتور  حتدث  متصل  سياق  يف 
أمراض الدم واالورام لدى االطفال بمؤسسة الوارث الدولية 
هلم  جيرى  الذين  االورام  بقسم  االطفال  »ان  قائال:  لألورام 
حسب  بعالجهم  نبدأ  رسيعة,  زمنية  فرتة  يف  دقيق  تشخيص 
حلالتهم,  جيد  غري  التأخري  ،الن  فورا  العاملية  الربوتوكوالت 
حيث بلغ الذين يتلقون العالج حاليًا )13( حالة وهو نظام 
النفيس  الوضع  عىل  الرتكيز  كذلك   , املؤسسة  تتبعه  عاملي 
حالة  ألهنم  بنفسه,  ثقته  تزيد  والتي  واهله  للطفل  واملعنوي 
الطبي كون  املعنوي والنفيس والعالج  الدعم  تتطلب  خاصة 

مدة العالج طويلة تصل اىل ثالث سنوات ,وخالل هذه املدة  
يتعرضون اىل صعوبات ومتاعب وضغوطات نفسية كثرية , ما 
دعا القسم ان يوفر كادرا  متخصصا  للدعم النفيس واملعنوي 

وطبقه عىل واقع االرض هلؤالء االطفال«. 
الدكتور حممد غانم مهدي مدير قسم  من جانب اخر حتدث 
تعد االوىل من نوعها يف  الوارث  املركز: »مؤسسة  املخترب يف 
املتكامل  والعالج  الدقيق  التشخيص  تعني  والتي  العراق 
وما  الدم,  وامراض  الصلبة  االورام  بنوعيها  االورام  ملرىض 
التشخيصية  الناحيتي  من  فيها  اخلدمة  تكامل  هو  يميزها 

الدكتور حسن خليفة
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من  العديد  ادخ��ال  تعنى  منها  والتشخيصية  والعالجية، 
مكان  اي  يف  جترى  ال  التي  جدًا  الدقيقة  املختربية  الفحوص 
آخر من العراق مثل الفحوصات اجلينية الرسطانية ، وايضا يف 
 )PET scan( جمال االشعاع والتشخيص االشعاعي وجهاز
اخلاصة  املختربات  بكافة  امللحق   )Cyclotron( وجهاز 
بإنتاج وحتضري املواد املشعة، وهذا اجلهاز سيكون أول جهاز 
يعمل يف العراق إلنتاج هذه املواد، وهو سيغني املؤسسة عن 
استرياد املادة املشعة بل سيصدر اىل باقي املحافظات العراقية ، 
والعالجية منها عالج االورام ، وهذه اخلدمات توفر للمريض 

عناء السفر ودفع التكاليف املالية الكبرية يف جمايل التشخيص 
وعالج االورام«.

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  ان  بالذكر:  اجلدير 
وبتوجيه سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي املتويل الرعي 
هلا اعطت اهتاممًا كبريًا للمشاريع الطبية خالل الفرتة السابقة 
واحلالية, ومروع مؤسسة الوارث الدولية لألورام الرسطانية 
ملا  العراق  يف  نوعها  من  االوىل  تعد  التي  املشاريع  تلك  احد 
قلنّ  ومعدات  واجهزة  متطورة  وتقنيات  مساحة  من  حيتويه 

نظريها يف العراق. 

الدكتور 
محمد غانم مهدي
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مل جثمانه الطاهر على 
ُ

د الشهداء )عليه السالم( حينما ح
ّ
ه سي

ّ
 هذه زيارته األخيرة إلى ضريح جد

ْ
كانت

ين الذين هبوا من كل مكان، لتشييعه وذرف دموع األسى على رحيله المؤلم، وهو الذي لم 
ّ

أكتاف المعز

 على األقدام كل عام، 
ً
ينقطع عن أداء الزيارة المباركة ومشاركة جموع المحبين باألربعين الحسيني مشيا

 السامق في إرشاد الناس وإصالح حالهم والدفاع 
ّ
 دوره المرجعي

ً
يا

ّ
 بها، ومؤد

ً
 عظيما

ً
 روحيا

ً
 ارتباطا

ً
مرتبطا

عنهم.

)عليهم  البيت  أهل  شيعة  على   
ً
وداميا  

ً
حزينا  

ً
يوما ه�(   1443 الحرام  محّرم   25( الجمعة  يوم  كان  لقد 

السالم(، فبينما أحيوا فاجعة استشهاد سيد الساجدين وزين العباد علي بن الحسين )عليهما السالم(، 

س سره 
ّ
جعوا بخبر وفاة المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم )قد

ُ
ف

د الشهداء وتشّبع بثورة كربالء، 
ّ
 العهد مع سي

َ
 عقد

ْ
الشريف( هذا الرجل االستثنائي الذي أثخنته الجراح مذ

.
ْ
سد

ُ
 ال ت

ً
 وثلمة

ً
 نازفا

ً
وترك رحيله في قلوب شيعة أمير المؤمنين )عليه السالم( جرحا

د محمد سعيد الحكيم
ّ
المرجع الكبير السي

 أعالمها البارزين
َ
وخسرت حوزة النجف أحد

االحرار: علي الشاهر

)قدس سره(
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والنجُف  املقدسة  ك��رب��الُء  شهدته  َمهيٍب  تشييٍع  ويف 
ين  ت املدينتان يومي السبت واألحد باملعزنّ األرشف، غصنّ
الذين محلوا نعش الفقيد الراحل عىل أكتافهم، حتى مآواه 
األخري يف رحاب مرقد أمري املؤمني )عليه السالم(، فنعاه 
املحبنّون، وقاَل املرجع األعىل اإلمام السيستاين )دام ظله 
الريف( املفجوع برحيله: »تلقيت ببالغ األسى واألسف 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  فقيه  الرباين  العامل  نبأ رحيل 
آية اهلل السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم )رضوان اهلل 
األرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  خرست  لقد  عليه(، 
نفسه  نذر  الذي  البارزين  وفقهائها  أعالمها  أحد  بفقده 
املباركة  حياته  س  وك��رنّ واملذهب  الدين  لنرصة  الريفة 
حيظى  جلياًل  علميًا  تراثًا  وخلنّف  وأهله  العلم  خلدمة 
اجللل  املصاب  هذا  يف  أعزي  إذ  وإنني  سامية،  بمكانة 
امامنا صاحب العرص )أرواحنا فداه( واحلوزات العلمية 
وأرسة الفقيد السعيد - والسيام أخويه اجلليلي وأنجاله 
الكرام - واملؤمني عامة، أسأل اهلل العيل القدير أن يرفع 
درجته يف عليي وحيره مع اوليائه حممد وآله الطاهرين 
ويلهم أهله وحمبنّيه الصرب والسلوان.. وال حول وال قوة 

اال باهلل العيل العظيم«.
احلكيم.. املرجع االستثنائي

هو املرجع الديني السيد حممد سعيد بن السيد حممد عيل 
بن السيد أمحد بن السيد حمسن احلكيم الطباطبائي، وهو 
السبط األكرب ملرجع الطائفة يف زمانه اإلمام السيد حمسن 
احلكيم )أعىل اهلل مقامه(، املولود بمدينة النجف األرشف 
يف الثامن من شهر ذي القعدة عام )1354 ه� � 1936 م(، 
فرتعرَع يف كنِف والدِه )رضوان اهلل تعاىل عليهام(، وَحظَي 
مل  َبْعُد  وهو  العلم  بحور  نحو  ه  فتوجنّ ورعايتِه،  باهتاممه 
الِعظام  ألساتذته  وكان  عمِره،  من  األوَل  العقَد  يتجاوِز 
اإلمام  ه  كجدنّ  .. العلمينّ ونبوِغِه  تنشئتِه  يف  الكبرُي  دوُرهم 
الشيخ  واملجتهدين  الفقهاء  وأستاِذ  احلكيم  حمسن  السيد 
اخلوئي  القاسم  أبو  السيد  اإلمام  واملرجِع  احليل  ُحسِي 
كبريًة  علميًة  مراتَب  فناَل  الريفة(،  أرسارهم  ست  )تقدنّ

َج بدراستِه احلوزويِة حتنّى ناَل درجَة االجتهاْد. وتدرنّ

س رسه( باهتاممه الكبري بدور املرجعية الدينية  وُعرف )قدنّ
وعلامئها  األمة  بي  للعالقة  توثيقًا  املجتمع،  يف  األصيلة 
والثوابت  االستقامة  عىل  وتأكيدًا  األع��الم،  ورموزها 
الدينية العقائدية والفقهية والسلوكية، وفيام كانت حوزُة 
احلكيم  املرجع  نذر  واالضطهاد  املعاناة  تعيش  النجف 
نفسه ليخطو يف مسرية قاسية، يذلل فيها الصعاب خلدمة 
مذهب أهل البيت )عليهم السالم(، حتى هتيأت له املكانة 
السامية التي بلغها بجدارة وكفاءة، وأخذ بزمام املرجعية 
جمال  يف  الكبرية  العلمية  إسهاماته  عن  فضاًل  الريفة، 
ومصباُح  الفقِه،  أصوِل  يف  )امُلحكُم  كتابُه  بينها  التأليف 
ال  أن  دوَن  وغريها(،  الفقه  أصوِل  يف  والكايف  املنهاِج، 
ننسى مواقَفُه العظيمَة يف الدفاع عن الشيعة يف كل أنحاء 

العامل، وكذلك الشعوِب املضطهدِة واملحرومْة.

تلميذ األساتذة الكبار
احلكيم  السيد  عند  الشباب  مراحل  به  امتازت  مما  وكان 
الشخصيات  األفذاذ من  أيدي  تتلمذه عىل  )قدس رسه( 
بقيمة تلك  ه  ينونّ السيد احلكيم  الكبرية، وقد كان  العلمية 
جمالسة  من  استفاديت  إن  قال:  حتى  العلمية،  املصاحبة 
درسه،  يف  حضوري  من  استفاديت  من  أكثر  احليل  الشيخ 
)قدس  درسه  أمهية  من  التقليل  ذلك  يعني  أن  دون  من 
رسه(، وانام لبيان مدى الفائدة يف تلك املداوالت العلمية 

املستمرة مع الشيخ احليل )قدس رسه( ومالزمته له.
واملستوى  بالعمق  كثريًا  يشيد  بدوره  احليل  الشيخ  وكان 
ح  العلمي املتميز لتلميذه احلكيم، ويعقد عليه آماله ويرصنّ
درسه  جملس  يف  للمناقشة  واف��رة  حصة  ويعطيه  بذلك، 

العامر باألفاضل والعلامء.
من  الشيعة،  مفتي  السيد  اهلل  آية  يقول  الصدد  هذا  ويف 
�ًا يف  تالميذ الشيخ  احليل: »كان السيد احلكيم أصغرنا سننّ
، ولكننّه كان املبادر واألكثر مناقشة له،  درس الشيخ احليلنّ
ب من رسعة استيعاب مطلب االستاذ وقيامه  فكننّا نتعجنّ

بمناقشته«.
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جتربته  خالل  من  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  واستطاع 
العلمية  بالنجف األرشف وحوزهتا  االجتامعية وما حلنّ 
يعي  أن  الشديد،  والفقر  واملصاعب،  التحديات  من 
العنيفة  اهلجامت  لصدِّ  لها  حتمنّ ينبغي  التي  املسؤوليات 
من  معه  يتعامل  ومن  احلديث  االستعامر  وجهها  التي 

احلكومات التي كانت حتكم العراق يومذاك.
املعاناة  تعيش  النجف  يف  العلمية  احل��وزة  كانت  وفيام 
يف  ليخطو  نفسه  احلكيم  املرجع  نذر  فقد  واالضطهاد 
أهل  مذهب  خلدمة  الصعاب  فيها  يذلل  قاسية،  مسرية 
حماطًا  حياته  أشواط  يف  وهو  السالم(،  )عليهم  البيت 
ل الشدائد وقناعة راسخة بنهج  بحصانة من اإليامن وحتمنّ
آل البيت )عليه السالم( و احلرص عىل التزود بعلومهم 
السامية  املكانة  له  هتيأت  حتى  ونرها،  فيها  والتمعن 
علامء  مسؤولية  وعى  وقد  وكفاءة،  بجدارة  بلغها  التي 
واألنظمة  الوافدة  املنحرفة  للتيارات  م  وتصدهينّ الدين 

املتعاقبة. الدكتاتورية 

األربعني احلسيني.. عشٌق مل ينقطع
يف أحداث شهر صفر عام )1977م( بسبب قرار السلطة 
الغاشمة بمنع امليش لزيارة اإلمام احلسي )عليه السالم( 
املختلفة  العراقية  املدن  من  الزائرين  للمشاة  ومواجهتهم 
رعات  واملدنّ والدبابات  الطائرات  من  اجليش  بقوات 
فضالء  من  ة  ثلنّ مع  احلكيم  السيد  سامحة  أرصنّ  وغريها، 
� عىل  بعد  فيام  بعضهم  استشهد  والذي   � األرسة وشباهبا 
مواصلة املسري حتى وصلوا كربالء وحرم اإلمام احلسي 
وجيشه  النظام  سيطرات  متجاوزين  السالم(  )عليه 
يف  اجلامعي  واالعتقال  القتل  عمليات  وبعد  املكثفة، 
صفوف املؤمني املشاة ُأخرب سامحة السيد احلكيم من ِقَبل 
بعض الوجهاء أن اسم سامحته ضمن املطلوبي للنظام، مما 
اضطره أن يغادر بيته مع أبنائه لالختفاء يف إحدى البيوت 
املهجورة لفرتة حيث مل يكن يعلم بمكان األختفاء سوى 
د خفية ومن دون أن ينتبه  العلوية حليلته التي كانت ترتدنّ
أزالم النظام وعيونه املنترة يف كل مكان، واستمرَّ اختفاء 
احكام  صدور  بعد  ما  إىل  وابنائه  احلكيم  السيد  سامحة 

ى حياته الش���ريفة 
ّ

قض

األم���ة   
ِّ

له���م  
ً
حام���ال

اإلسالمية وأتباع العترة 

 
ً
 قويا

ً
الطاهرة، ومدافعا

الحسينية  الشعائر  عن 

س���ة التي ارتبط 
ّ
المقد

 ،
ً
 عظيما

ً
 روحيا

ً
بها ارتباطا

أحل���ِك  وف���ي  حت���ى 

التي  الصعبة  الظروف 

م���ّرت عل���ى العراقيين 

راوة..
َ

ها ض
ّ
وأشد
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االعدام والسجن املؤبد اجلائرة يف حق جمموعة من املعتقلي 
واملعزين.

س رسه( خالل  ومع هذا البطش والقمع، فقد حرص )قدنّ
حياته الريفة عىل إحياء زيارة اإلمام احلسي )عليه السالم( 
كربالء  صوب  الراجلة  مسريهتم  يف  للزائرين  وخمالطته 
يف  لالعتقال  ض  تعرنّ أنه  حتى   ، احلسينينّ األربعي  إلحياء 
األقسام املغلقة بسجن أيب غريب، للفرتة من عام )1983 – 
1991 م(، وكذلك تعرض أخوته وعائلة السادة آل احلكيم 
وحتى  واالضطهاد،  للقتل  الريفة(  أرسارهم  )تقدست 
التدريس  سامحته  واصل  اخلانق،  السجن  هذا  وطأة  حتت 

والتثقيف ملن معه يف املعتقل.
ًا  ، وجاء حاجنّ وعندما خرَج من معتقِلِه بقي عىل والئه النقينّ
الطغمة  متحديًا  السالم(  )عليه  الشهداء  ِد  ِه سينّ لرضيِح جدنّ
األمة  هلمِّ  حاماًل  الريفة  حياته  قضنّ  الذي  وهو  الفاسدة، 
اإلسالمية وأتباع العرتة الطاهرة، ومدافعًا قويًا عن الشعائر 
سة التي ارتبط هبا ارتباطًا روحيًا عظياًم، حتى  احلسينية املقدنّ
العراقيي  عىل  ت  م��رنّ التي  الصعبة  الظروف  أحلِك  ويف 

ها رَضاوْة. وأشدنّ
 � احلكيم  آل  من  السادة  وبقية  سامحته  رساح  إطالق  وبعد 
بعد اعدام جماميع منهم � بتاريخ 5/ ذي القعدة /1411ه� 
حاولت السلطة وبمختلف األساليب الضغط عىل سامحته 
الرفض،  أشد  ذلك  رفض  انه  إالنّ  الرسمية  املرجعية  لقبول 
مؤكدًا عىل استقاللية املرجعية الدينية الشيعية عن السلطة، 

ل تلك الضغوط واملصاعب عىل تنفيذ مطالبهم،  مؤثرًا حتمنّ
ابتداًء  سامحته  عىل  دة  مشدنّ قيودًا  الطاغية  نظام  فرض  وقد 
التبليغي مثل إرسال  بمنع نر كتبه ومؤلفاته.. إىل النشاط 
املبلغي وتوزيع الكتب وإقامة الدورات واملشاريع الثقافية، 
منعوه  اهنم  حتى  وغريها  االجتامعية  اخلدمات  وكذلك 
احلسيني  الصحن  يف  اجلمعة  ليلة  اجلامعة  صالة  إقامة  من 
بقي  ذلك  كل  ورغم  عليها،  مواظبًا  كان  التي  كربالء  يف 
ل مسؤوليته يف دعم احلوزة العلمية  ً عىل حتمنّ سامحته مصمامنّ
يف  الفقرية  العوائل  آالف  ومساعدة  األرشف،  النجف  يف 
واملعتقلي،  الشهداء  عوائل  من  الكثري  ومنهم  العراق، 
رقابة  بعيدًا عن  ًا  الديني رسنّ التبليغ  املبلنّغي ودعم  وإرسال 

أعوان الطاغية.
وعندما سافر سامحته للعالج خارج العراق طالبه كثري من 
مالمح  ان  خاصة  للعراق،  رجوعه  وعدم  ببقائه  املؤمني 
احلرب كانت تلوح يف األفق، لكن سامحته أرصنّ عىل الرجوع 
إىل خندق احلوزة العلمية يف النجف األرشف، ليكون قريبًا 
قال  وقد  طالت،  التي  حمنتهم  يف  العراقيي  املؤمني  من 
لبعض من طلب منه عدم الرجوع يف تلك الفرتة إىل العراق: 
»أخشى أن يكون عدم رجوعي للعراق موجبًا إلحباط كثري 
من املؤمني � داخل احلوزة وخارجها � حيث يتصورون انني 
ز ذلك  كنت أحتينّ الفرصة لرتك العراقيي يف حمنتهم، فيحفنّ
آخرين عىل ترك احلوزة والعراق«.. فسالم عليَك أهيا الطود 

الشامخ يا ابن األخيار األطهار.
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ما جعل الباحث رائد عيل غالب ان يكتب يف هذا احلقل املهم من 
خالل رسالته اجلامعية التي محلت عنوان: )االمام احلسي »عليه 
السالم« وثورة عاشوراء من وجهة نظر املسترقي( والصادرة 
النهضة  يف  التخصصية  للدراسات  االنبياء  وارث  مؤسسة  عن 
احلسينية التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية بالعتبة احلسينية 
فصول  ثالثة  عىل  توزعت  والتي  )2018م(  العام  يف  املقدسة 
واعتمدت عىل املنهج االستقرائي التحلييل الذي يعتمد العرض 

والنقد.
البحث  موضوع  بي  انه  الرسالة  خالصة  يف  الباحث  ويذكر 

وسبب اختياره، واظهار امهيته واهلدف منه مضافًا اىل بيان السابقة 
الفرعية،  واالسئلة  االصيل  السؤال  وبيان  للموضوع،  الدراسية 
وبيان الفرضيات واسلوب التحقيق املتبع يف هذه الرسالة عالوة 
االمام  اىل شخصية  تطرق  كام  البحث،  وخطة  منهجية  بيان  عىل 
احلسي )عليه السالم( باإلضافة اىل تقديم عرض لثورة عاشوراء 
اإلستراقية  للدراسات  بيان  ثم  االسالمية  املصادر  يف  جاء  كام 
يف  كان  ذلك  كل  السالم(  )عليهم  البيت  واهل  التشيع  حول 
الفصل األول من البحث والذي محل عنوان: ) مباحث متهيدية(.

ثم تطرق عن طريق مباحث الفصل الثاين الذي محل عنوان: )اراء 

ان ث���ورة عاش���وراء ويومها احتلت مس���احة واس���عة وبالغة 
، او بقيت 

ً
 عابرا

ً
االهمية في التاريخ االسالمي ولم تكن حدثا

ف���ي طيات الكت���ب فقط، ب���ل تناوله���ا المفك���رون والكتاب 
والنق���اد والمؤرخ���ون بكم هائل من التحلي���ل واالخبار وعلى 
مختل���ف العص���ور؛ فكلم���ا تنقض���ي حقب���ة ويمر زم���ان ترى 
الحدي���ث عن هذه الثورة يتجدد؛ وذلك ألن ما احدثته نهضة 
 ،

ً
 جدا

ً
االمام الحسين )عليه السالم( في المجتمع كان كبيرا

 في الوجدان والفكر االنساني..
ً
وتحوال

وهو ما جعل المؤرخين والمستش���رقين في الغرب والشرق 
ان يس���تعذبوا حدي���ث عاش���وراء والنهضة الحس���ينية، حتى 
س���ألت محابرهم تخط المقاالت والكتب حول س���يرة االمام 
الحس���ين )عليه السالم( وتسعى جاهدة ان يكون لها حظ 
التعري���ف بنهضت���ه االنس���انية المبارك���ة التي تمثل���ت بثنائية 
العق���ل والوجدان احس���ن تمثل وان تكون نهضة انس���انية 
متعالية عن اي تصنيف مذهبي اوديني، مما جعلها وسام 
فخ���ر يتباه���ى به كل انس���ان اب���ي؛ كونها مجم���ع المبادئ 

االنسانية ومنتهى كماالت البشرية.. 
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اإلمام الحسين 

وثورة عاش���وراء م���ن وجهة نظر المستش���رقين

إعداد: ضياء االسدي



املسترقي يف االمام احلسي »عليه السالم«(، حيث بي فيه 
مكانة االمام النسبية والدينية واالجتامعية والسياسية.

يف  املسترقي  عنوان:)اراء  محل  الذي  الثالث  الفصل  اما 
ثورة عاشوراء(،وقد بي فيه ثالثة حماور، كان األول حول 
تضمن  والثاين  عاشوراء،  ثورة  حول  املسترقي  اراء  بيان 
اجلانب  بيان  والثالث  كربالء،  يف  املسترقي  الرحالة  بيان 
اردف  ثم  املسترقي،  نظر  يف  عاشوراء  لواقعة  املأساوي 
حول  جاء  ما  اىل  اشارت  الضامئم  من  بمجموعة  الرسالة 
االمام احلسي )عليه السالم( وثورة عاشوراء من مقاالت 

واشعار وصور واحداث.
التي  النهائية  النتائج  بيان  تضمنت  بخامتة  الرسالة  واختتم 
جمموعة  عىل  انطوت  كام  فصوهلا،  خالل  من  اليها  توصل 
مثل  ودراس��ة  بتحقيق  اخلاصة  والتوصية  االقرتاحات  من 
هبذه  املرتبطة  الضامئم  بعض  اىل  مضافًا  املوضوعات،  هذه 

الدراسة.

حياته وما تبقى من شعره
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ً
صدر حديثا

الحضين بن المنذر 

صدر حديثًا عن مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة للعتبة 
وما  حياته  املنذر،  بن  )احلضني  كتاب  املقدسة:  احلسينية 
وجاء   ، احل��داد  سعد  الدكتور  ملؤلفه:  شعره(  من  تبقى 
الصالح  السلف  حياة  سلسلة  ضمن  العلمي  املنجز  هذا 
صحابة اإلمام عيل )عليه السالم( ، ويدرس هذا الكتاب 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري  والئها  يف  فريدًة  شخصيَّة 
ف بصحبة الويصِّ  أال وهو احلضني بن املنذر، الذي ترَّ
وهنل من عظيم علومه وأخلص يف طاعته حتَّى أثنى عليه 
ة  أمري املؤمنني )عليه السالم( ملا امتاز به من شجاعٍة وقوَّ
هذا  مثابر سرية  بجهد  الكتاب  هذا  تابع  ولذلك  عقيدة، 
وبيان  رشح  مع  الكتب  بطون  من  واستخرجها  املجاهد 
ما  مللمة  أحداث عرصه، وعمل كذلك عىل  إزاء  ملواقفه 

تناثر من شعره بني املصادر مع التوثيق.
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ّ
 أخرى في مشهِد الطف

ٌ
قراءة

دْعها َتِف�ْض 
وَب املدامِع اأَبُحرا �صَ

فالغيُث يهمي 
مْن عناويِن الٌذرى

 من األِف عا�صوراِء 
جْئُتَك حاماًل

كّفيَّ قرباًنا 
ودمعي ع�صكرا

 وَنٌطْقُت طفَّ الأبجديِة 
مْذ راأَْت

عيناَي اأّمي 
كيف َتبكي حيدرا!

 فارتاَب طفُل القلِب 
ظَلّ م�صائاًل

عن اأنهٍر يف خّدها 
ُمتحّيا

 وفهمُت مْذ بَزَغ احل�صنُي 
بداخلي

اأَنّ الدموَع َ جَرْت 
ف�صّقْت اأنُهرا!

 اّماُه قْد عِلَق الغراُم 
بخافقي

وال�صعُر من فرِط ال�صبابِة 
اأزَهرا

 اإّما مَرْرِت 
على الفوؤاِد بخلوٍة

جتديَن �صّرًا ل ُيقاُل 
ول ُيرى

 �صرٌّ يبوُح بـ: يا ح�صنُي، يُبُثّ بي
ماَء البياِن 

شعر: مسار الياسري

اإذا الكالُم ت�صّحرا!
 ل حتزين ااأّماُه 

اإّن ح�صيَننا
ما غاَب عن 

باِل احلياِة اإىل الرثى
كَتَب النهايَة َ باخللوِد 

مغّيًا
جمرى الأموِر.. 

اإليِك اأمي ما جرى
 النهُر اأرخى لليماِم 

فاَفُه �صِ
خِجاًل يُجرُّ املاَء 

ذنبًا اأكربا
 ويُخط ُّ من لغِة الظماِء 
م�صّلَة الأكذوبة الكربى 

ع�صى اأْن ُيعَذرا
 وال�صيُف اأ�صَرَع وارمتى 

يف َغمدِه
لُيِطلَّ بالندِم الكبِي 

على الورى
 والأمنياُت البي�ُض 

حم�ُض طفولٍة
وِلَدْت 

ب�صاحاِت احلروِب لُتنذرا
ال�صم�ُض يا اهلُل 

اأكرُب ِبدعٍة
وِلدْت بتاأريخ النهاِر 

فُغّررا

 يف الأ�صِل كانْت 
خيَط �صوٍء خافٍت

عاَث الزماُن بعمرِه 
فتكّورا

 حتى تغمّدها احل�صنُي 
بنورِه 

حني اعتلى اأفَق ال�صهادِة 
ِمنربا

 والليُل ليٌل 
غَي اأنَّ جنوَمُه

دمٌع 
را على جرِح احل�صني حَتدَّ

 ما ماَت �صيُء 
من ُح�صنِي قلوِبنا

كاّل 
ول عُظم َ الزماُن فقّررا

 هو ذاك يف كبِد ال�صماِء 
حًا.. فِرحًا  ُملوِّ

مبا كتَب الإلُه و حّررا
�صوٌع 

على ُجرح الزماِن نرثُتُه
واأبيُت اإّل اأْن 

ُيعّر�َض عنربا!
 اأفنْت �صحارى الليِل 

قطرُة فْجِرِه
حّتى ا�صتحاَل اجلْدُب 

عمرًا اأْخ�صرا!

ـة
ــــ

ــــ
يــــ

ــــ
ــــ

ـــــ
دب

اال
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حول  هائم  عبد  أنني  أشعر  بحقك.  كلمة  كل  ثقيلة  سَيدي، 
جدثك، يضع كل أحالمه يف مرقدك ألجل يوم ميلء بالنور. 
أتنقل يف كل ركن من اركان ضيائك منتظرًا أن أولد من جديد 
ويصيل،  يفكر  عقيل  وتصيل،  روحي  معي  جتري  بشفاعتك. 
يقيني يصيل، أنا بدمي أصيل. وأندبك بدموع من دم وأسري يف 

دربك الذي ال يموت. 
سَيدي، وددت أن أصل اىل اهلل بدعائك، وأهدى اىل الرصاط 
واجعلني  بدمائهم.  اجلنة  اىل  الشهداء  يصل  كام  املستقيم، 
األنا.  كل  وقتلت  النفاق  بحر  قت  مزنّ التي  سفينتك  صدر  يف 
سفينتك ترسي رغم تنازع القوارض بي النفايات، والنوارس 
الضالة املرسفة، مثل  املياه االسنة.. ترسي رغم قرابينهم  بي 
او فقاعة منفوخة  انطفأت،  ان امسكتها  ما  نار  اىل  تتوق  ريح 

بالغرور ترتاب بوجود سفينتك فتنفجر يف فضاء العدم.
بكرامة  مرقدك  اىل  أحالمي  يوم  كل  أمحل  عبدك  أنا  سَيدي، 
خويف احلزين.. أهيم فيك معرفة، وأطري بغيبوبة العشق اليك 

الصاحلي،  ضياء  بي  وأح��طنّ  اجلنان،  مفاتيح  أجنحة  فوق 
القرآن احلكيم، واختذ من صفاء ضيائك  آيات اهلل يف  وأبكي 
زكاة  فأشمنّ  رضاك،  بأنفاس  روحي  يقود  الذي  للقدر  حدًا 
ما  أوهامي. وألن أضع كل  فأشفى من كل  تربتك كاملسك، 

تبقى من حيايت وأحالمي وديعة يف مكان رقادك .  
سَيدي، دعني أصِغ يف زيارتك، وزيارة االنفس السمحاء يف 
عىل  ليتوهج  بذكره  رأيس  ان  اهلل.  حجة  صوت  اىل  رضحيك 
شباك جدثك مثل روح حتمل جسدها.. تبعث توسالهتا عرب 
ع النيات اخلالصة لرؤية وسامع صوت قائد العامل املنتظر..  ترضنّ

دعني أتنسم عطره الكوين، وأتأمل كيف يكون عندك.
سَيدي، إنه دمي الصادق يطالب بالوالء اليك لتحمي كربياءه 
وحتمي نفسه من كل سوء. فالروح ال تظفر بحريتها يف عاملها 
بحياة  موالها  طاعة  يف  حقها  متاما  د  تسدنّ ان  بعد  اال  احلقيقي 

العدم.   

 كلَّ أحالمي في ضريحك 
ُ

أضع
ألجل يوم مليء بالنور بقلم: حيدر عاشور



الرواية الشعرية 
وتشكيل الهوية الجديدة

أن  العربية،  وثقافتنا  فننا  مجاليات  من  بأن  شّك  وال 
شعرية،  جمموعة  راٍو  يضع  أو  رواي��ة  شاعٌر  يكتب 
ليكتَب  االثنتني  بني  فيمزج  أحدهم  يأيت  أن  ولكن 
رواية شعرية، فهذا هو ما يلفت النظر إىل هذا اجلنّس 
البعض )خملوقًا هجينًا( وخرقًا  يعّده  الذي قد  األديّب 

للتجنسبي األديب ولكن آخريَن يعجبون به كثريًا. 
وعىل الرغم من أن هذا الفّن ال يزال يف طور التجّدد، 
فإن هناك جتارب أدبية يف العراق والوطن العريب، من 
جنس )الرواية الشعرية( بينها جتربة الروائي والشاعر 
يسكُب  )من  األديب  ومنجزه  اهلل  عبد  بّشار  العراقي 
حيدر  السوري  األديب  ورواية  القمر(  رئِة  يف  اهلواَء 
الكاتب  البحِر( وأيضًا جتربة  )وليمٌة ألعشاِب  حيدر 

الكربالئي حسني البّزاز بعنوان )متٌر وقاْت(.

في كتابة القصيدة الشعرية والرواية 
والقصة القصيرة واألقصوصة، هناك 
باآلخر،  أح��ده��ا  يتشّبع  أدب��ي��ة  كيانات 
 
ً
ول���ك���ن ك���ل ك���ي���ان ي��ب��ق��ى م��س��ت��ق��ال

ه، إال في جنس أدب��ي ال زال 
ّ
ل��وح��د

القّراء  يستهوي  ل 
ّ
التشك ط��ور  في 

فّن  وهو  اد، 
ّ

للنق ي��روق  ال  ربما  ولكنه 
)ال���رواي���ة ال��ش��ع��ري��ة( ال��ق��ائ��م��ة على 
في  مصبوبين   

ً
معا والشعر  ال��س��رد 

قالب واحد وكيان واحد بروح واحدة 
وهي اإلبداع األدبي.

إعداد/ علي حسين

هذه  عن  حديث  يف  سعيد  عيل  السعودي  الكاتب  ويقول 
وال  القراء  ُتعجب  الشعرية،  »الرواية  إن  اجلديدة:  التجربة 
احلركة،  بطيئة  رواية  وتقنيًا هي  للنقاد،  األغلب  تروق عىل 
الدرامي امللحوظ، هي  املقيد للتطور  البالغي  بفعل الزخم 
والذكريات  الشخصيات  يف  واحلالة  اجلوايّن،  تصف  رواية 
إذا  رواية خطرة  أيضًا -   - ولكنها  باللغة  تتفنن  واألمكنة، 

مل تضبط جيدًا«.
فيه  يوّثق  الذي  اجلديد،  وكتابه  البزاز  لتجربة  بالنسبة  أما 
الرواية  بقالب  وال��ع��راق،  اليمن  بني  ما  وجتاربه  رحالته 
ألوان  من  جديد  لون  الشعرية  »الرواية  بأن  فيبني  الشعرية، 
األدب غري مطروق إطالقًا كونه مل يكن مألوفًا لدى الكتاب 
واملؤلفني يف العامل تداوله والتعامل معه والكتابة فيه ويندر أن 
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إصدار كتاب 
ق األعمال األدبية 

ّ
يوث

لشاعر حسيني “هندي”

جتد أحدًا من أولئك يفكر يف توثيق كل ما يصادف من حوادث 
أكانت يف  يعاين من ظروف وأزمات سواء  ما  ومناسبات وكل 
الوطن األم أو يف وطن االغرتاب عىل شكل مقطوعات شعرية 
متسلسلة بتوارخيها وشخوصها وأحداثها فيجمع ما تراكم لديه 
من مواد يذكر فيها كل صغرية وكبرية بوقائعها الفعلية وحقائقها 
التارخيية ليؤلف منها رواية أو لنقل تصلح أن يطلق عليها عنوان 

)رواية شعرية(«.
فيها  وليس  مبتدعة  وال  غريبة  ليست  التسمية  »هذه  بأن  ويبنّي 
رواية  األساس  يف  فهي  واملضمون،  الشكل  حيث  من  غموض 
لكنها مل تكتب بلغة النثر كام هو املألوف واملعروف يف األوساط 
التي  األخرى  األدبية  األنامط  حال  حاهلا  الشعر  بلغة  بل  األدبية 
استحدثت وأصبحت هلا مواقع يف الرتاث األديب وصار هلا رواد 
ومعجبني كالتخميس والتشطري والرتبيع والنثر املسجع والشعر 

املرسحي وما إىل ذلك«.
ندعوكم لسرب أغوار التجارب اجلديدة من الرواية الشعرية.

أدبية  ق��راءة  الكشمريية،  كشمري«  »كريرت  صحيفة  نرت 
لسرية حياة ما وصفته ب� »املايسرتو الكبري« للشعر األوردي، 
»مريزا   غالب« والذي تم نر العديد من الكتب عن أعامله، 

باإلضافة اىل مئات األطروحات والرسائل اجلامعية.
)غالب(  »أعامل  إن  هلا،  افتتاحي  مقال  يف  الصحيفة  وقالت 
كانت هدفًا للبحث العلمي يف مجيع أنحاء العامل، كام ُترمجت 
باللغة  الناطقني  غري  للقّراء  آفاقًا  فتح  مما  متعددة،  لغات  إىل 
األردية، فضاًل عن أن شعره نفسه، ميلء بالدالالت العربية 
ال  )عدد  كتاب  إصدار  اىل  مؤخرًا  دفع  ما  وهو  والفارسية، 
تسليم  )د.  الكشمريي  لألكاديمي  احلياة(  ظالل  من  حيىص 
وور( كوجه مهم آخر إلرث هذا الشاعر واألديب الراحل«.

املؤلَّف من سبعة فصول، تضّمن  »الكتاب  أن  املقال،  وتابع 
وبني  الدراسة،  موضوع  الشاعر  بني  مقارنة  دراس��ة  أيضًا 
كوليام  العامل  يف  املشهورين  والكّتاب  الشعراء  خمتلف 
شكسبري، وحممد إقبال، وجون دون«، مشريًا اىل أن »مؤلف 
الكتاب أورد فصاًل كاماًل عن متثيل )مريزا   غالب( لشهداء 
آفاقًا  الكتاب  معها  فتح  وبصورة  شعره،  يف  كربالء  موقعة 
األوردي  الشعر  وعشاق  عام  بشكل  الشعر  ملحبي  جديدة 

احلسيني بشكل خاص«.
»مريزا  الشهري  اهلندي  والكاتب  واألديب  الشاعر  أن  يذكر 
أسد اهلٌلهٰ بيك خان« امللّقب ب� »مريزا   غالب«، هو من مواليد 
أشتهر  وقد  م،   ١٧٩٧ األول  كانون   ٢٧ يف  »أغ��را«  مدينة 
شباط   ١٥ بتاريخ  »دهلي«  بمدينة  وتويف  امللحمية،  بقصائده 

١٨٦٩م.
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المستشارون والخبراء والمهندسون موزعون 
لمتابعة المش����اريع العمرانية في المحافظة 

املقدسة  كربالء  حمافظ  للسيد  االستشارية  اهليأة  نشاطات  من 
املشاكل  عىل  وال��وق��وف  املحافظة  يف  املنفذة  املشاريع  متابعة 
اىل  والتقارير  االستشارة  ورفع  فيها  اإلنجاز  ونسب  واملعوقات 
السيد املحافظ لألخذ هبا الختاذ ما يلزم من أجل اإلرساع وتنفيذ 
اىل  اخلدمات  تقديم  شأهنا  من  التي  املحدد  وقتها  يف  املشاريع 

ذلك  ويتم  اخلدمية  القطاعات  خمتلف  يف  املقدسة  كربالء  حمافظة 
االستشارية  اهليأة  يف  واملهندسي  واخل��رباء  املستشارين  بتقسيم 
حسب قواطع املسؤولية يف االقضية والنواحي ملتابعة املشاريع يف 
خمتلف القطاعات وبدورنا نرفع التقارير اخلاصة بنسب اإلنجاز 
تعرتضها  التي  واملعاجلات  احللول  لوضع  واملعوقات  واملشاريع 
وصلت  التي  املشاريع  وخاصة  املحدد،  الوقت  يف  إلنجازها 

إنجازها اىل مراحل متقدمة. 

مشاريع العتبة الحسينية ساهمت 
في الحد من البطالة

رئيس الهيأة االستشارية للمحافظ: 

تتضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية 

والدينية ومنظم����ات المجتمع المدني من 

اج����ل اظه����ار مدينة االمام الحس����ين )عليه 

الس����الم( بالمظه����ر الالئ����ق ام����ام الزائري����ن 

الوافدي����ن اليها م����ن الداخ����ل والخارج كون 

كرب����الء تمث����ل مرك����زا إس����الميا هام����ا ف����ي 

العالم اإلسالمي والعربي، وألنها تشرفت 

وتقدست باإلمام الحسين )عليه السالم(، 

فه����ي بذل����ك تحت����اج للكثير من المش����اريع 

العمرانية والبن����ى التحتية وتقديم خدمات 

كبي����رة ألهال����ي كرب����الء والزائري����ن الوافدين 

اليها الس����يما ف����ي الزي����ارات المليونية، فيما 

تجته����د اإلدارة المحلي����ة للمحافظ����ة بمعية 

الدوائر الخدمية المرتبطة بها والوزارية من 

اج����ل تقديم افض����ل الخدم����ات للمحافظة 

في مختل����ف القطاعات والعمل والتعاون 

التنس����يق  خ����الل  م����ن  وذل����ك  والتنس����يق 

المستمر مع العتبتين الحسينية والعباسية 

المقدس����تين، ومجلة )االحرار( كان لها لقاء 

م����ع رئي����س هي����أة المستش����ارين لمحاف����ظ 

كرب����الء االستش����اري حكم����ت عبد حس����ون 

وخرجنا معه بهذا الحوار..

تقرير: ضياء ابو الهيل
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تنسيقنا عالي المستوى مع العتبة الحسينية 
خالل الزيارات المليونية 

التنسيق عايل املستوى مع العتبة احلسينية يف توفري اخلدمات عىل 
مستمر  للمحافظة  املحلية  احلكومة  وعمل  القطاعات  خمتلف 
كل  من  املتطوعي  عمل  تنظيم  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  مع 
املحافظات العراقية من الشامل اىل اجلنوب من خمتلف القوميات 
الزيارة  يف  للزائرين  اخلدمات  تقديم  يف  للمشاركة  واملذاهب 
وإلدارة  السالم(   )عليه  احلسي  االمام  اربعينية  زيارة  املليونية 
العتبة احلسينية خربة كبرية يف عملية تنظيم املتطوعي من تسجيل 
هلم  تعريفية  وهويات  باجات  وإصدار  بيانات  وقاعدة  األسامء 
هبدف االسناد الفاعل لألجهزة األمنية واخلدمية ولتامي زيارة 

األربعي من الناحية األمنية واخلدمية. 
اجتماعاتنا مستمرة مع قسم عالقات العتبة 

الحسينية 
احلسينية  العتبة  يف  العالقات  قسم  مع  مستمرة  االجتامعات 
واللقاءات  واالجتامعات  املحافظ  ومستشاريي  معاوين  للسادة 
وحتى  واألمني  اخلدمي  املجال  يف  املشرتك  العمل  ضمن  تأيت 
افاق تعاون يف جمال الشباب والرياضة والفنون واألنشطة  فتح 
العلمية  واملؤسسات  البرية  التنمية  مراكز  خالل  من  الثقافية 
كربالء  يف  الشباب  ق��درات  وتطوير  لدعم  والدينية  والثقافية 
البرية  املوارد  تنمية  برامج دورات  املقدسة؛ وذلك من خالل 
الركيزة  تعد  التي  الشابة  البرية  والطاقات  الكفاءات  الستثامر 
االجتامعات  ان  اىل  باإلضافة  واملحافظة  البلد  بناء  األساس يف  
تكون يف التحضري للزيارات واملناسبات الدينية مثل االستعداد 

لشهر حمرم وصفر وزيارة عرفة والشعبانية واالعياد. 
مشاريع العتبة الحسينية ومؤسساتها الصناعية 
والتجارية ساهمت في الحد من بطالة الشباب  

والصناعية  التجارية  ومؤسساهتا  احلسينية  العتبة  مشاريع 
لرحية  البطالة  من  احل��د  يف  كبري  بشكل  ساهت  والزراعية 
لكل  عمل  فرص  توفري  خالل  من  املقدسة  كربالء  يف  الشباب 

عن  خفف  مما  والكليات  املعاهد  خرجيي  من  االختصاصات 
العتبة  فمشاريع  لذلك  كبري،  بشكل  احلكومي  القطاع  كاهل 
احلسينية وفرت فرص عمٍل للعامل ومحلة الشهادات يف خمتلف 
وفرت  بل  كربالء  مستوى  عىل  فقط  وليس  االختصاصات 
حمافظات  من  للشباب  عمل  فرص  احلسينية  العتبة  مشاريع 
استثامرية كبرية وضخمة سامهت  كثرية وذلك لوجود مشاريع 
يف تفعيل احلركة التجارية والصناعية والزراعية مما جعل كربالء 
املقدسة مركزا جتاريا هاما وجاذبا لالستثامر يف خمتلف املجاالت، 
كمطار  الكربى  العتبة  بمشاريع  للشباب  كبرية  آمال  وهنالك 
كربالء الدويل ومروع مزرعة العتبة احلسينية يف بادية الساموة 

بمليون دونم. 
العتبة الحسينية المقدسة داعم حقيقي 

للمؤسسات الصحية في ظل جائحة كورونا 
بعد ان رضب الوباء العاملي العامل واملنطقة انتر الوباء يف عموم 
العراق واستنفرت  املؤسسات الصحية العراقية من وزارة الصحة 
العامل  رضب  ال��ذي  الوباء  انتشار  من  واحل��د  للسيطرة  والبيئة 
واهنارت دول مقدمة يف املجال الصحي والطبي أنربت املؤسسة 
الدينية األكرب يف العراق وسخرت كل امكاناهتا من تقديم الدعم 
للكوادر الطبية يف كربالء وباقي املحافظات من خالل فتح مراكز 
قدمت  كام  العزل  ومراكز  املشايف  عىل  الضغط  لتخفيف  الشفاء 
الدعم للنقل والتعفري واألوكسيجي اىل كافة املؤسسات الصحية 
يف كربالء وحتى يف باقي املحافظات والتعاون والتنسيق مستمر 
يمكن  ما  اجل  من  املقدسة  احلسينية  والعتبة  املحلية  اإلدارة  بي 
تقديمه للحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه وكان جهد العتبة 
الرعي  املتويل  وارشاف  توجيه  بفضل  ومتميزا  عظيام  احلسينية 
للعتبة احلسينية سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي واملالكات 
العاملة يف العتبة احلسينية، هذا اضافة اىل ان للعتبة مشاريع تربوية 
وتعليمية مهها التأسيس جليل متسلح باملعرفة وعلوم أهل البيت 
اختيار  وآليات  الطلبة  نتائج  ذلك  يؤكد  وما  السالم(  )عليهم 

املدرسي واملعلمي يف مدارس الوراث. 

االستشاري 
حكمت عبد حسون
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بالتقاليد،  معجونا  السومرية،  الصفات  حيمل  أيب  كان 
حد  مطيعا  السالم(  عليه  احلسي)  االمام  بحب  موهوسا 
املوت لكل ما تقوله املرجعية الدينية العليا، وبي كل هذه 
املسافات املتخاصمة واملتحابة كان يزرع يفنّ حب عظيم ال 
يعرف الكراهية. وحي   اطلق السيد السيستاين نداء اجلهاد 
الكفائي، مل يَر غري الشهادة سبيال وال يرىض بغريها طريقا، 
العتبة احلسينية املقدسة حتت تسمية  فالتحق بصفوف قوة 
- لواء عيل االكرب- وبرز برسعة الربق يف ميادين املواجهة 
ضد كيان )داعش( االرهايب. وكان يردد بحديثه معي: ان 
يتغلغل يف روحي، فيختمر يف داخيل  فريدا  للجهاد عطرا 

عبق الشهادة، كأين أنتظر ترصيح دخويل قائمة الشهداء. 
واملذهب،  والعقيدة  الوطن  حب  عىل  ضني  حيرنّ ك��ان 
اتبع  من  وكل  السيستاين  عيل  للسيد  باذخة  حمبة  واعتناق 
احلق عىل طريق ائمة اهلدى املعصومي من كل رجس. هو 
حيب الوطن واملرجعية الدينية وحيثنّني عىل ان اشاركه هذا 
احلب. رغم أنه كان خياطًا ماهرًا يعرفه القايص والداين من 
أهايل- ذي قار- واصبح اساًم المعًا بالبطولة والشهامة بي 
حيث  نوعية  استباقية  مدامهة  بعملية  قام  فقد  املجاهدين. 
اختبائهم  معاقل  وسط  وتربنّع  )داعش(  صفوف  اخرتق 
كالوحوش الضارية يف وادي )شيشي( غرب جنوب مدينة 

 يا أبي من بين أضالعي
ْ

انهض

الى روِح الشهيِد البطل )علي غني جاسم محمد مشهد التميمي(

 في الروح، 
ُ

لوح
َ
 لي س����وى وصيٍة ت

ْ
لم يعد

كلم����ا يش����تد  الي����ه الحني����ن، يقرؤه����ا القلب 

بص����وت عاٍل؛ ال تحزن يا حس����نين، وال تقبل 

 لك بيادَر الش����رف 
ُ

.. فق����د نثرت
ّ
الع����زاء في

والع����ز في كل - ناصري����ة ذي قار- وكربالء 

 أنا بمرتبة الشهداء في 
ُ

الطفوف. وعلوت

الس����ماء. هك����ذا يالحقني أب����ي، يحيطني 

 
َّ
ل من كل صوب، كلما تكاثرت علي

ّ
كالسي

ِنص����ال الحياة، وأس����مع صوت����ه في قلبي 

يتهدج، فاجمع كل اوجاعي واسكن فيه، 

وأش����في غليل فقدانه باحتضان مالبسه 

الممتلئة بغبار المعارك، بها وحدها أطفئ  

نار شوقي الموجوع بفراقه.  
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يتني بخيوط 
ّ
ني ما تبقى في عهدتك من الوصايا.. ليتك غط

ْ
أبي اعط

 يا أبي من بين أضالعي  
ْ

مهنتك قبل الرحيل .. انهض

تكريت يف حمافظة صالح الدين، وهو أحد االودية التي خترتق 
املدينة ومتتد داخل اهلضبة الغربية. كان الوادي خمزن سالحهم 
ومنجم تواجدهم ومكان انطالقهم نحو قتل العراقيي وسبي 
الشيوخ  كبار  لسجن  ومعقل  واالطفال،  الشيوخ  وقتل  نساء 
الوقت  وبنفس  وامواهلم.  نسائهم  يف  ومشاركتهم  ملساومتهم 
املساعدات  املعلومات واخذ  لتبادل  املكان االمن  الوادي  كان 
من امريكا والكيان الصهيوين، ووكرا للخونة من ايتام -البعث 
القائد بطل احلفرة- . كل ذلك كان موجودا يف عقل وضمري 
الشعبي وما  قيادة احلشد  تفاصيله من  )ايب حسني( وقد اخذ 
الشمس  توديع  تقارب  التنفيذ  ساعة  فكانت  التنفيذ.  اال  عليه 
ذهبية  خيوطا  روعتها  غاية  يف  كانت  املساء  ومحرة  لسامئها، 
خطة  رسم  وعليها  ال��وادي  من  الغريب  اجلانب  حول  تتوزع 
اهلندسية،  الدقة  بغاية  املنفرد  عمله  أحكم  املتفجرات،  توزيع 
فقد تنقل يف معسكرهم مثل الفراشة، ورسعة فهد، وأمتمنّ عمله 

اجرامية  عملية  أكرب  خمططاهتم  عقر  يف  ليجهض  التفخيخي 
كل  حرق  بل  الدين،  صالح  جامعة  حلرق  )داع��ش(  هلا  يعد 
ومزارعها.   وقراها  اقضيتها  بكل  وتكريت  الدين  صالح  من 
ينج منهم أحد  بالنار يف وادي )شيشي( مل  كان مساء مشتعال 
حتى طائرات امريكيا مل تستطع انقاذ رجاهلم املحنكي يف قتل 
الفجر مبتساًم ومجيع  ها برحابة صدر ورجع مع  نفذنّ البرية.. 
لوائه ينظر اليه فجاءت تسميته البطولية التي يطلقوهنا عليه )ابو 
املفخخة  العبوات  تفكيك  حسني هندسة(. واصبح خبريا يف 

الصعبة، واشتهر ببطوالته وشجاعته يف كل املعارك. 
واسمك  أكرب  لشوق  أعود  فراق  من  صحوت  كلام  أيب  يا  آه، 
ابن الشهيد. فجمعت عنك كل حركة يف مقر  ، بلقب  يعلو يفنّ
القاك فيه أقرأ واسمع عن اصبعك  شجاعتك، ويف كل مكان 
فكان  البحث،  نحو  بشوق  فأنسلنّ  اليمنى،  يدك  من  املبتور 
ق،  املحقنّ املوت  من  واملجاهدين  قائدك  انقذت  أنك  اجلواب 
كت أصعب لغم أريض بمهارة مهندس، فكان قربان  حي فكنّ
نجاهتم اصبعك. وانت كنت يف غاية السعادة تشتعل روحك 

هبجة االنتصار. كأن فقدان اصبع من يدك املاهرة ، طريقًا مفعاًم 
بالرضا طريقًا هلديل الروح وانتظار الستشهاد يليق بجسدك. 
االصبع املبتور كان خطوة احالمك، وبعدها تكتمل امانيك بام 

حتلم.
جهادك  مسك  ش��منّ  من  نكتف  مل  هندسة(  حسني  )اب��و  آه، 
البطولية  املالحم  مت صوب  تيمنّ ان شفيت حتى  ما  وابوتك، 
كيف   – شهادة  هنا  جراحك  بعد  ايقنت  فقد  مميت،  بإرصار 
تتكئ عىل جرح بسيط وامامك جراح مذهب ووطن. فسميت 
لك  رجوع  وأول  ارضك.  من  معشوق  باسم  فيك  جرح  كل 
فصيل  )آمر  تستحقه  منصبًا  قلدوك  الطفوف  لواء  صفوف  يف 
بت  ودرنّ )داع��ش(  مفخخات  كل  وتعقبت  اهلنديس(،  اجلهد 
فتية الطفوف عىل تفكيك املوت املجاين عىل الطرقات. ويف كل 
هجوم كان لك صوت تطهري وتنظيف االرض املمتلئة باملوت. 
الرحيل،  انقاذ وتطهري وتدريب حتى ازف يوم  ففاق سجلك 

كنت تطوف حتت السامء مع رعيلك يف اجلهد اهلنديس حي جاء 
نداء االستغاثة ان اصدقاءك عىل حافة املوت ان مل تنقذهم من 
اكوام املفخخات املزروعة عىل طريق تقدمهم لتحرير -تلعفر- 
باجتاه مدينة املوصل. كان ذلك صباح  يوم 2016/11/20 
اتصالك يب وانت  انسى  التفكيك، وال  .. كنت مبدعًا برسعة 
تقول: ولدي، حسني اكرر عليك وصيتي ان ال تقبل العزاء يب 
باحلزن، ألنني اورثتك اعظم لقب ابن الشهيد)عيل غني جاسم 

حممد مشهد التميمي( ايب حسني هندسة.
مل تكمل حديثك. انغلق هاتفك واسمع من خالله اخر نربة من 
يرعش  يزال يف رأيس  هائلة دوهيا ال  انفجارات  صوتك معها 
جسدي، يوقف قلبي حلظات عن احلياة لكنني مل استطع البكاء. 
وعقدُت رسي عىل املعنى وانتظر جثامنك، اصدُح عىل ناصية 
الفراق فاليوم روحي عارية تبحث )والدها( حتى هيدهد الليُل 
برفق ليطرد الوحشة عن اديم البيت ريثام خيرضنّ عودي واسري 

بطريقك نحو الشهادة. هنيئا لنا لقب أهل الشهيد...
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»عاشوراء  فيقول:  األس��دي،  تيسري  الصحفي  الكاتب  أما 
واحلاضنة  العظيم  للموقف  املنتجة  التارخيية  اللحظة  متثل 
للقربان املقدس، وكربالء هي الوعاء املكاين الذي استوعب 
تلك اللحظة املنبعثة من الروح الساموي التي استطاعت أن 
وشهادة  املسيح  والدة  وأقصد  والشهادة  الوالدة  تستوعب 
اللحظة،  املكان وربام يف نفس  احلسي. ففي كربالء وبنفس 
ينحر  التي  نفسها  هي  كانت  ربام  صخرة  عىل  يولد  املسيح 

عليها احلسي«. 
ويرى الصحفي الدكتور لطيف القصاب، أن ثنائية)كربالء- 
قول  لنا  يبينه  ما  أبرزها  لكن  داللة  من  أكثر  هلا  عاشوراء( 
احلسي: »خري يل مرصع أنا القيه..« وال خيفى أن لفظة)ِخرَي( 
هنا تدل عىل اختيار رباين هلذا املرصع وهذه البقعة ولو عدنا 
حازته  الذي  الرف  مقدار  لعلمنا  باملكي(  ملقولة)املكان 

كربالء يوم اختريت مكانا ملكي كاحلسي. 

الماضي الحاضر وحديث الال نهاية

مرَّ الجزء األول من هذا التحقيق التاريخي الصحفي على نقاط جديرة باالهتمام وتوقف عند 

 اإلجابة على كل ما أمكن من التساؤالت، وسيأتي هذا الجزء وهو 
ً
كثير من المالبسات محاوال

 األسلوب نفسه لتتضح الصورة بأبعادها 
ً
الثاني على قدٍر كبيٍر من المعلومات والحقائق متبعا

الواقعية، كما يأتي:

الحسين 
حيدر السالمي

رسم : علي عبد الحليم
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بكونه  خاصًا  لونًا  املفارقة  يعطي  القصاب:  فربأي  الزمان  أما 
زمانًا حرم فيه القتل والظلم منذ اجلاهلية، وهنا مؤرش واضح 
عىل انحطاط القيم واهنيار املثل يف الواقع اإلسالمي، إذ يقتل 

ابن بنت النبي يف شهر حرام كهذا«. 
صالح أم فساد؟

فدفعني  احلسي،  قتل  وراء  احلقيقي  السبب  عن  تساءلت 
تيمية  ابن  كالم  من  السطور  بي  ما  لقراءة  الصحفي  الفضول 
الذي قال يف منهاج السنة: »وكان يف خروجه)احلسي( وقتله 
قصده  ما  فإن  بلده،  يف  قعد  لو  حيصل  يكن  مل  ما  الفساد  من 
الر  بل زاد  الر مل حيصل منه يشء،  من حتصيل اخلري ودفع 
لر  سببا  ذلك  وصار  بذلك،  اخلري  ونقص  وقتله،  بخروجه 

عظيم. وكان قتل احلسي مما أوجب الفتن«. 
فلو فرغنا هذا القول عىل ورق شفاف فسيكون بالشكل التايل: 
إن يزيد � مهام كان � إمام زمانه وجتب طاعته عىل كل حال ومهام 
بقاؤه عىل كريس اخلالفة  به  ويتسبب  يعيثه  الذي  الفساد  يكن 
لن يصل إىل درجة الفساد الذي سيخلفه تنحيه عن احلكم أو 

سقوطه عن الكريس. 
اجلالد  ويكافئ  الضحية  يدين  تيمية  ابن  إن  القول:  وصفوة 
الثائر املنادي باإلصالح واملقتول ظلاًم  فهو يلقي بالالئمة عىل 
جراء ذلك املوقف اجلريء ويسوغ للحاكم املرتبع عىل العرش 
بالظلم القامع للحريات باحلديد والنار، ويرى صالح املصلح 
رائحة  منه  تفوح  الفاسد صالحا وهو قول شاذ  فسادا وفساد 
إلمجاع  بل  العقالء  إلمجاع  خمالف  ورأي  لألمويي  التحزب 

املسلمي.

دوافع الجريمة

يرح  اليزيدي،  للجيش  رصحيًا  قوليًا  اعرتافًا  التاريخ  ينقل 
دوافع اجلريمة التي ارتكبها بحق احلسي مفاده: )جئنا نقتلك 
بغضًا ألبيك( ولو حللنا هذه العبارة لعرفنا أهنا تشري إىل معارك 
اجلنود  ه��ؤالء  آب��اء  املركي  ضد  احلسي  وال��د  عيل  اإلم��ام 
تارخيي  مصدر  من  أكثر  وثقه  الذي  األمر  وهو  وأسالفهم، 
وذكره أكثر من مؤلف وعىل قول بعضهم: »إهنا أحقاد خيربية 
ضد  وتظاهرت  وتناسلت  بأعناقها  ارشأب��ت  حنينية  وإح��ن 

احلسي يوم عاشوراء«. 

 
ً
قوليا  

ً
اعترافا التاريخ  ينقل 

ال��ي��زي��دي،  للجيش   
ً
ص��ري��ح��ا

ي���ش���رح دواف�������ع ال��ج��ري��م��ة 

الحسين  بحق  ارتكبها  التي 

 
ً
بغضا نقتلك  )جئنا  مفاده: 

ألبيك( ولو حللنا هذه العبارة 

لعرفنا أنها تشير إلى معارك 

الحسين  وال��د  علي  اإلم���ام 

هؤالء  آباء  المشركين  ضد 

الجنود وأسالفهم!!

بمحرض  خطبتها  يف  زينب  إليه  أش��ارت  ما  ذلك  من  أبعُد 
يزيد إذ وسمته بابن الطلقاء حتقريًا له وتذكريًا لألمة بتسافل 
مكة،  فتح  يوم  كرهًا  وجده  وأبوه  هو  أسلم  حيث  درجته، 
وامتن عليهم النبي فأطلقهم من أرسهم فصاروا يعرفون من 

حينها بالطلقاء. 
هذا  املسلمي؟!  ش��ؤون  يتوىل  أن  طليٍق  ابن  لطليق  كيف 
التساؤل التعجبي كثريًا ما ردده الكتاب واخلطباء وكثري من 

الناس وأنا منهم.

آلة  القتل وطريقته

مثيل مثل غريي تساءلت عن نوع السالح الذي استخدم يف 
والسهم  والرمح  السيف  التاريخ:  وأجابني  اجلريمة  تنفيذ 
والنبل وعمود اخليمة واحلجارة والنار والسم...إلخ. فهذه 
ولسبب  لكني  هجرية،   61 سنة  يف  املعروفة  األسلحة  هي 
خفي مل أقتنع بذلك اجلواب فأخذت أحترى أكثر وأكثر حتى 
إذا وصلت الكوفة بحثًا عن جواب أدق وجدت أن السالح 

احلقيقي الذي شهره يزيد بوجه احلسي كان الفتوى.. 
نعم هي عينها الفتوى التكفريية التي تصدر كل حي لتجند 
يف  وإلقائها  أنفسهم  لتفخيخ  هبم  وتدفع  واملعتوهي  اجلهال 
اجلحيم عىل أمل »تناول الغداء يف اجلنة مع النبي عىل مائدته 
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الفتوى  باألحضان«.  العي  احلور  استقبال  حفاوة  عقب  املباركة 
بحدهيا التربيري والتكفريي، فهي تربر للحاكم الظامل أفعاله وتكفر 
اخلارجي عن طاعته. نعم تلك هي فتوى رشيح بن احلارث، قايض 
الكوفة املعروف الذي ويل القضاء يف عهد عمر، وحافظ عىل منصبه 

60 سنة، باستثناء ثالث سنوات. 
فليقتل  حده  عن  خرج  »احلسي  أن:  عىل  نصت  رشيح  وفتوى 
بسيف جده« ومفادها أن احلسي خارج عىل خليفة زمانه فوجب 

عىل املسلمي أن يقاتلوه«.
الفتوى  هل��ذه  وج��دت  الصفر  الصفحات  لتقليب  ع��وديت  ل��دى 
وأبنائه  طالب  أيب  بن  عيل  عن  املنحازة  األوساط  يف  كبريًا  صدى 
املتقدمي:  من  أمضاها  من  أبرز  ولعل  اليوم  حتى  صدورها  منذ 
ابن عريب وابن خلدون وابن تيمية. ومن العرص احلديث: األلباين 
يف  عظياًم  خطأ  أخطأ  »احلسي  يقول:  فاألخري  اخلرضي،  وحممد 
إىل  ألفتها  وزعزع  الفرقة  وبال  ة  األمَّ عىل  جرَّ  الذي  هذا  خروجه 

يومنا هذا«. 
ومفتي الشام حممد أبو اليرس عابدين الذي قال: »بيعة يزيد رشعية، 

ومن خرج عليه كان باغيًا«. 
املؤرخي  هؤالء  أمثال  أستنطق  وأنا  ملستها  التي  املفارقات  ومن 
وأقواهلم  أفكارهم  يف  وجدت  أين  احلقيقة  وأستخربهم  والعلامء 
الروح  أن منشأه  بعد  فيام  تشويشًا كثريًا واضطرابًا شديدًا، عرفت 
فابن  عليهم،  سيطرت  التي  النفاقية  واحلالة  والطائفية  احلزبية 
خلدون مثاًل يقول: »واحلسي مثاب يف اجتهاده والصحابة الذين 

كانوا مع يزيد عىل حق واجتهاد«. 
اجلنة  كليهام يف  واملظلوم  الظامل  أو  واملقتول  القاتل  أن  ذلك  ومفاد 
اجلهال:  بعض  قول  ويشبه  املثل  يف  كام  الثكىل  يضحك  أمٌر  وهو 

»سيدنا يزيد قتل سيدنا احلسي«!.

نتائج المعركة

املادية  النظرة  حسب   � التاريخ  يف  شهرة  األكثر  املعركة  انتهت 
اجلانب  وانتصار  احلسيني  اجلانب  بخسارة   � البحتة  العسكرية 
اليزيدي، وتعليل ذلك أن الكفتي مل تكونا متعادلتي. فال العدة وال 
العدد وال املوقع اجلغرايف وال الدعم اللوجستي وال بقية العوامل 
كانت تساعد عىل ظهور نتيجة أخرى مغايرة. فامذا يصنع سبعون 
شخصًا أعزل إال من بعض األسلحة الشخصية اخلفيفة إزاء أربعة 

عر الف جندي مدجج بالسالح؟! 
مواجهة  يف  الكريم  واخللق  باإليامن  ملتزمة  مؤمنة  ثلة  يسع  وماذا 

مجهرة من األوباش الذين ال عهد هلم وال ذمة وال يمتلكون أبسط 
املحرمة  استخدموا كل األسلحة  أهنم  لدرجة  اإلنسانية،  القواعد 
وأقذرها ومنعوا املاء حتى عن األطفال والنسوة وفعلوا ما مل يفعله 

حتى احليوانات املفرتسة؟! 
وبالنظر  األخالقية  الروحية  املعنوية  وباحلسابات  كله  ذلك  مع 
فإن  املعركة  تلت  التي  األح��داث  وتداعيات  الطرفي  أله��داف 
زين  ذلك  أعلن  وشيعته.  احلسي  حليف  كان  احلقيقي  النرص 
َغَلَب  َمْن  َتْعَلَم  َأْن  َأَرْدَت  إَِذا  فقال:  احلسي  اإلمام  ابن  العابدين 
ْن ُثمَّ َأِقْم. ومعنى ذلك أنه ما دام األذان  اَلِة َفَأذِّ وَدَخَل َوْقُت الصَّ
هو  وهذا  واملنترص  الغالب  هو  فاإلسالم  باقية  والصالة  واإلقامة 
هدف احلسي. أي بقاء اإلسالم متقد اجلذوة صحيح املسار بينام 
اهلدف  الصحيحة وهو  اجلادة  يزيد حمو اإلسالم وحرفه عن  أراد 

الذي مل يتحقق. 
أن  أردت  »إذا  قائال:  ذلك  عىل  الكربايس  صالح  الشيخ  وعلق 
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ب���ال���ح���س���اب���ات ال��م��ع��ن��وي��ة 

وبالنظر  األخالقية  الروحية 

ألهداف الطرفين وتداعيات 

األحداث التي تلت المعركة 

كان  الحقيقي  النصر  ف��إن 

وشيعته.  الحسين  حليف 

أع��ل��ن ذل���ك زي���ن ال��ع��اب��دي��ن 

الحسين فقال:  اإلم��ام  ابن 
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وصفر  حمرم  يف  خاصة  كربالء  إىل  بنظرة  ألِق  املنترص  تعرف 
العامل  إىل جمالس احلسي يف  أيضًا  وانظر  املنترص،  ستعرف من 
إىل  أيضًا  وانظر  املهزوم،  هو  ومن  املنترص  هو  من  فستعرف 
املليونية  الم( يف كربالء وإىل اجلموع  السَّ رضيح احلسي)عليه 
الريف  القرب  حول  حتوم  التي  مناسبة  وغري  مناسبة  كل  يف 

تعرف من املنترص«. 
قال:  احلسي  مقتل  إثر  يزيد  إىل  عمر  بن  اهلل  لعبد  كتاب  ويف 
َحَدٌث  ِم  اإْلِْس��الَ يِف  َوَحَدَث  امْلُِصيَبُة  ِت  َوَجلَّ ُة  ِزيَّ الرَّ »َعُظَمِت 
أهدافه  مبينا  يزيد  عليه  فرد   » َسْيِ احْلُ َكَيْوِم  َي��ْوَم  َواَل  َعِظيٌم، 
َدٍة، َوُفُرٍش  ُبُيوٍت ُمَنجَّ َنا ِجْئَنا إىَِل  َفإِنَّ ُق،  َأمْحَ التسلطية قائال: »َيا 
َفَعْن  َلَنا  قُّ  احْلَ َيُكِن  َفإِْن  َعْنَها،  َفَقاَتْلَنا  َدٍة،  ُمَنضَّ َوَوَسائَِد  َدٍة،  مُمَهَّ
ُل َمْن َسنَّ َهَذا َواْبَتزَّ  قُّ لَِغرْيَِنا َفَأُبوَك َأوَّ َنا َقاَتْلَنا، َوإِْن َكاَن احْلَ َحقِّ

قِّ َعىَل َأْهِلِه«. َواْسَتْأَثَر بِاحْلَ
هو  احلسي  أن  العصور  خمتلف  يف  املشاهري  من  العديد  وأكد 
ومؤثرًا  مستمرًا  هنجه  وبقاء  أهدافه  خللود  احلقيقي  املنترص 

كيف  احلسي  من  »تعلمت  غاندي:  فقال  الساعة  هذه  إىل 
اإلمام  كان  »إن  ديكنز:  شارلس  وقال  فانترص«  مظلومًا  أكون 
احلسي قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني ال أدرك ملاذا 
حيكم  فالعقل  إذن  واألطفال؟  والصبية  النساء  معه  اصطحب 
»ما  كارليل:  توماس  وقال  اإلسالم«.  ألجل  فقط  ضحى  أنه 
ة الفئة التي كانت معه«  أثار دهشتي هو انتصار احلسي رغم قلنّ
اإلسالمي  العامل  ت  هزنّ قد  كربالء  مذبحة  »إن  جيبون:  وقال 
وقال  األموية«  الدولة  دعائم  تقويض  عىل  ساعد  عنيفًا  هزًا 
فلهاوزن: »بالرغم من القضاء عىل ثورة احلسي عسكريًا، فان 

الستشهاده معنى كبريًا يف مثاليته«.

من القاتل الحقيقي؟

الكتب  عرب  التاريخ  إىل  رحلتي  أثناء  يف  السؤال  هبذا  صدمت 
مؤامرة  إىل  يشري  ما  اليوم،  حتى  م��رتددًا  صدى  له  ووج��دت 
األعي  عن  غفلة  يف  أو  الظالم  جنح  يف  خيوطها  حيكت 
بشيعة  التهمة  وإلصاق  احلسي  دم  من  يزيد  تربئة  استهدفت 
احلسي وحمبيه وغدا البعض بسبب اإلعالم املضاد للشيعة يردد 
بال إدراك مقولة أن الشيعة هم من قتل احلسي بعد أن عاهدوه 
وخانوه ثم ندموا بعد ذلك فأخذوا يبكونه وينوحون عليه الليل 
والنهار. وهي كلمة تشبه إىل حد بعيد تلك الشائعة التي أطلقها 
معاوية عندما قتل عامر بن يارس، وكان الناس يروون حديث 
إنام قتله  الباغية(، فقال معاوية: ما قتلناه،  الفئة  الرسول)تقتله 

من أخرجه! يعني عيل بن أيب طالب)عليه السالم(. 
ديدن  والكتاب  املؤرخي  من  عدد  وأك��ده  يبدو  ما  عىل  هذا 
األمويي يف كل زمان فهم يطبقون املثل القائل: )رمتني بدائها 

وانسلت(. 
لذا قررت أن أسأل عن صفات شيعة احلسي ألعرف إن كانت 
التهمة تليق بأمثاهلم أم ال؟ وكان جميبي هذه املرة احلسي نفسه 
وأبوه عيل واألئمة من أوالده إذ وصفوا شيعتهم عىل مرنّ التاريخ 
بعبارات منها: )شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا اهلل كثريًا. شيعتي 
الغراب. شيعتنا أهل  الكلب، ومل يطمع طمع  من مل هيرنّ هريَر 
الورع واالجتهاد وأهل الوفاء واألمانة وأهل الزهد والعبادة. 
شيعتنا من قدم ما استحسن وأمسك ما استقبح وأظهر اجلميل 
وإلينا  منا  فذاك  اجلليل،  إىل رمحة  اجلليل، رغبة  باألمر  وسارع 
ومعنا حيثام كنا. ما شيعتنا إال من اتقى اهلل وأطاعه، وما كانوا 
بالتواضع والتخشع وأداء األمانة وكثرة ذكر اهلل.  يعرفون إال 
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شيعتنا هم الشاحبون الذابلون الناحلون، الذين إذا جنهم الليل 
بطنه وفرجه، واشتد  إنام شيعة عيل من عف  استقبلوه بحزن. 
جهاده، وعمل خلالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت 
امتحنوا شيعتنا عند ثالث: عند  فأولئك شيعة جعفر.  أولئك 
الصالة كيف حمافظتهم عليها، وعند أرسارهم كيف  مواقيت 
حفظهم هلا عند عدونا، وإىل أمواهلم كيف مواساهتم إلخواهنم 
إنام  بأعاملنا.  واقتدى  آثارنا  واتبع  شيعنا  من  شيعتنا  إن  فيها. 
شيعتنا يعرفون بخصال شتى: بالسخاء والبذل لإلخوان، وبأن 
يصلوا اخلمسي ليال وهنارا. ال تذهب بكم املذاهب، فو اهلل ما 

شيعتنا إال من أطاع اهلل عز وجل(. 
أو  عينا  هلا  جتد  هل  احلسي  قتلة  عىل  الصفات  هذه  طبقنا  لو 
وملا  بالنفي.  السؤال  عليهم  عرضت  من  كل  أجاب  أث��را؟! 
عرضت األمر عىل احلسي مرة ثانية رأيته يستخدم لفظ شيعة 
يصفهم  ولكنه  املعركة  قبل  خصومه  مع  احلديث  معرض  يف 
بشيعة أيب سفيان إذ يروي املؤرخون أن احلسي خاطب أعداءه 

غري مرة بالقول: )ويلكم يا شيعة آل أيب سفيان(.
تساءلت أيضًا: هل كان عمر بن سعد بن أيب وقاص من شيعة 
احلسي؟! أم عبيد اهلل بن زياد أم الشمر أم حرملة وغري أولئك 
القتلة؟! وأحلت السؤال إىل أحد الكتاب املعارصين فقال: لو 
فرضنا- وفرض املحال ليس باملحال- أن من هؤالء من كان 
يف سالف عمره متشيعًا لعيل فهل بقي عىل تشيعه وقد أقدم عىل 
قتل احلسي؟! أم أنه انقلب عىل عقبيه وخرج من ربقة اإلسالم 
بل التشيع؟! ولو ادعى بعد ذلك أنه شيعي هل تنفعه دعواه؟!

هل يزيد بريء؟!

وجهت هذا السؤال إىل مجهرة كبرية من رجال احلديث وكتاب 
إىل  أرسل  معاوية  بن  »يزيد  أن  عىل  فأمجعوا  واملؤرخي  السري 
أبى  فإن  احلسي  من  جربًا  البيعة  له  يأخذ  أن  املدينة  يف  عامله 
حاكم  من  السالم  عليه  احلسي  اإلمام  ختلص  ملا  ثم  فليقتله! 
عند  ولو  يغتاله  من  يزيد  إليه  أرسل  مكة،  إىل  وذهب  املدينة، 

الكعبة! 
وعندما توجه احلسي)عليه السالم( إىل العراق بعث يزيد زياد 
بن أبيه واليًا عىل العراق، وأمره أن يرسل جيشًا إىل احلسي، وال 
يقبل منه إال بأن يبايع يزيد أو ينزل عىل حكمه فيه! وأمره إن 
أبى أن يقتله ويوطئ اخليل صدره وظهره، ويبعث إليه برأسه! 
أشهر، من نصف رجب  زادت عىل مخسة  التي  املدة  ويف هذه 

حيث مات معاوية إىل العارش من شهر حمرم، كانت املراسالت 
بي يزيد وعامله يف احلجاز والعراق متواصلة يف قضية احلسي. 
فمن يدعي أن ابن زياد ترصف من نفسه من دون أمر يزيد، فهو 

جاهل أو مكابر«. 
وقال الشرباوي: »وال يشك عاقل أن يزيد بن معاوية هو القاتل 
للحسي، ألنه هو الذي ندب عبيد اهلل بن زياد لقتل احلسي«. 
وقال التفتازاين: »واحلق أن رضا يزيد بقتل احلسي، واستبشاره 
بذلك، وإهانته أهل بيت الرسول مما تواتر معناه، لعنة اهلل عليه، 

وعىل أنصاره وأعوانه«.
لكن ابن تيمية انفرد بمخالفة الرأي السائد واملتواتر فقال: »إن 
أعلم  واهلل  لقتله،  األمل  أظهر  وإنه  بقتله.  الرضا  يظهر  مل  يزيد 

ثالث:  عند  شيعتنا  امتحنوا 

كيف  الصالة  مواقيت  عند 

وعند  عليها،  محافظتهم 

أسرارهم كيف حفظهم لها 

أموالهم  وإلى  عدونا،  عند 

مواساتهم إلخوانهم  كيف 

فيها. إن شيعتنا من شيعنا 

واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا. 

إنما شيعتنا يعرفون بخصال 

ش��ت��ى: ب��ال��س��خ��اء وال��ب��ذل 

لإلخوان..
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برسيرته! وقد علم أنه مل يأمر بقتله ابتداًء«، ثم استدرك قائال: 
»ولكنه)يزيد( مع ذلك ما انتقم من قاتليه، وال عاقبهم عىل ما 
فعلوه إذ كانوا قتلوه حلفظ ملكه! وال قام بالواجب يف احلسي 
يوجب  ما  السرية  وحسن  العدل  من  له  يظهر  ومل  بيته،  وأهل 
محل أمره عىل أحسن املحامل«، مؤكدًا أن: »يزيد بن معاوية قد 

أتى أمورًا منكرة منها وقعة احلرة«.
»قراءة رسيعة  إن  أبو غريب،  عقيل  الصحفي  الكاتب  وبرأي 
للوثائق التارخيية تؤكد بام ال يقبل الشك مطلقًا بأن يزيد متورط 
غارق حتى أذنيه يف وحل اجلريمة وال جمال لتربئته منها. كيف 
وقد اعرتف هو شخصيًا بجرمه حي متثل بأبيات شعرية البن 
بقتله  ومتشفيًا  الساموية  وبالرسالة  بالنبي  مستخفًا  الزبعرى 

احلسي؟!«.

حدث متجدد

اإلمام  مقتل  أن  مفادها:  حقيقة  إىل  توصلت  جولتي  هناية  يف 
يكون  أن  بقوة  ويرجح  واحل��ارض  املايض  حدث  هو  احلسي 
وحرارة  أثره  المتداد  نظرًا  القيامة  يوم  حتى  املستقبل  حدث 
الروحي  الزخم  جانب  إىل  املسلمي  وعقول  قلوب  يف  ذكراه 

الكبري الذي خلقه يف ضمري بني البر.
يرى الشيخ مصطفى العاميل: »إنناعندما نتحدث عن عاشوراء 
اإلمام احلسي فال يمكن أن نجد عبارة حتكي عاشوراء سوى 
أن  املحللون  أو  املتحدثون  حاول  »مهام  ويتابع  عاشوراء«. 
تبقى  فإهنا  عاشوراء  حول  تسمية  يطلقوا  أو  أوصافًا  يعطوا 
ما  التسميات  كل  ألن  عاشوراء،  بمعنى  حتيط  أن  عن  عاجزة 
حتكي  التي  عاشوراء  معاين  بعض  عىل  تدل  إشارات  إال  هي 

قصة احلياة من البداية إىل النهاية«. 
ويؤكد العاميل: »إن قصة املواجهة األوىل بي احلق والباطل منذ 
قتل قابيل هابيل تتجسد يف أبلغ صورها يف مواجهة كربالء التي 
وحممد  وعيسى  وموسى  وإبراهيم  ونوح  آدم  وارث  جسدها 
وستبقى  احلسي  إنه  احلسن..  ووارث  املؤمني  أمري  وراث 

ذكراه عنوانا للحق يف مواجهة الباطل«. 
ويقول اإلعالمي عيل اخلفاجي: »إننا مل نزل نعربنّ وجدانيًا عن 
السني  مئات  مرور  رغم  زالت  وما  بالفاجعة  الطف  واقعة 
دموعنا تتفجر كلام تذكرنا مرصع احلسي وأوالده وأصحابه«. 
من  أكرب  قدر  الفاجعة  تلك  وراء  »ويكمن  القول:  ويتابع 

تصوراتنا، ألن األمر مرتبط باهلل تعاىل. ولقد كان من مصاديق 
كربالء  أرض  عىل  جسدًا  احلسي  سقوط  العظيم  القدر  هذا 
النور املحمدي من جديد. ذلك  ليصبح بذلك سببًا يف توهج 

النور الذي كاد خيبو بفعل مؤامرات املنافقي«.
ويوضح اخلفاجي: »ألن نور احلسي من نور حممد ونور حممد 
أن يظل متوهجًا يف مسرية  النور  تعاىل، كتب هلذا  اهلل  نور  من 
احلياة، وأن يشع يف اآلفاق كام قدر له أن يدوم بدماء الشهداء 

من الصديقي والصاحلي«. 
أن  عىل  »الدليل  غريب:  أبو  عقيل  الصحفي  الكاتب  ويقول 
حدث عاشوراء باٍق مع الزمن هو امتداد تأثريه مع كل األزمان 
فاحلسي وهنضته ما تزال حترك بوصلة التاريخ ومتنحه مضمونًا 
املوالون  يقيمها  التي  الشعائر  عنه  تعرب  متجددًا  حيويًا وشكاًل 

واملحبون يف كل أرجاء الدنيا«. 

توصلت إلى حقيقة مفادها: 

الحسين  اإلم���ام  مقتل  أن 

والحاضر  الماضي  حدث  هو 

ي��ك��ون  أن  ب���ق���وة  وي����رج����ح 

حدث المستقبل حتى يوم 

أثره  الم��ت��داد   
ً
نظرا القيامة 

وح�����رارة ذك����راه ف��ي قلوب 

وع���ق���ول ال��م��س��ل��م��ي��ن إل��ى 

الكبير  الروحي  الزخم  جانب 

الذي خلقه في ضمير بني 

البشر..
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احلسي  لإلمام  املؤدية  الطرق  كل  عىل  اخلطوات  بعدد  الواسع  االربعيني  الفضاء  هذا  يف  واحلكايات  املشاهُد 
)عليه السالم(.. مواقف مرفة بعدد احلركات والسكنات والَعربات، والدروس بعدد أنفاس أساتذة العطاء يف 
مدارس العشق، والنتائج الباهرة بعدد الدموع التي تناثرت كِعقد لؤلؤ انفرط عىل طول درب املشاية.. للسائرين 
عىل الدرب، وللخدام عىل جانبيه َحكايا، ومن انشغل بتوثيق حكاية منها بأداة تصويره فقد فاتته ألف غريها يف 

مواضع ُأوكلت مهمتها ملالئكة السامء حُتصيها. 

 وحكايات في الفضاء االربعيني
ُ
مشاهد
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نافذة  واجهاهتا  أمام  باجللوس  َترفُت  التي  املواكب  كانت 
أن  دون  منها  جوانب  أحيص  املشاهد،  تلك  عىل  منها  ُأطُل 
أمنحها ولو اجلزء اليسري من حقها، فقضية ُأوِكل أمرها للسامء 
ستعجز أمامها كل أدوات التوثيق البرية وإن بلغت ما بلغت 
من التطور.. زائٌر يطلب من زوجته اجللوس عىل كريس أمام 
وأكياس  مكنسة  اخلدام  من  هو  يطلب  بينام  لتسرتيح  املوكب 
نفايات، يأخذها ويبدأ بتنظيف األرض، جيمع منها ما استطاع 
صوب  يتجه  العمل  من  ساعة  بعد  األك��ي��اس،  هبا  ويمأل 
وخلف  املكان  غادر  كربالء،  نحو  مسريهم  ليكمال  زوجته، 

وراءه بصمة من عطاء. 
من  بالقرب  تقف  كانت  العمر،  من  السابع  عقدها  يف  زائرة 
بتنظيف  منهمكة  كانت  املواكب،  ألحد  الصحية  املجمعات 
األرضيات، سألُتها: هل أنت من أصحاب املوكب؟ أجابت: 
الصحيات  اشوف  من  الطريق،  طول  عىل  آين  بس  يمه،  )ال 
حتتاج تنظيف أنظفها، خطيه أهل املواكب تعباني واكفي ليل 
شفة،  ببنت  أنبس  مل  الشغلة(،  هباي  اساعدهم  وآين  وهنار.. 
فاخرتُت  الدعاء،  منها  ألتمُس  أم  هلا  أدعو  أن  يف  واح��رتت 
ملوكب  دخلن  البرصة..  من  أقبلن  زائ��راٌت  يل..  تدعو  أن 
من  طلبن  للزائرين،  السمك  وجبات  لتقديم  يستعد  كان 
الكبرية  الكميات  بتنظيف هذه  يأذن هلن  ان  املوكب  صاحب 
قصري،  وبوقت  املهمة  أنجزن  هلن  اإلذن  بعد  األس��امك،  من 
ثم مضي إلكامل ما تبقى من مسافة يف طريق كربالء، وسط 

مناشدة صاحب املوكب بأن يتناولن وجبة الغداء.
ال زال احلديث يف زيارة االربعي من عامنا املايض وهذه املرة 
بيننا من حديث خلو هذه  التقيُته، فكان مما دار  مع زائر آخر 
الوباء،  تفيش  بسبب  واألجانب  العرب  ال��زوار  من  الزيارة 
وقاهلا  مجيعا  عنهم  بالنيابة  سيزور  بأنه  مرسور  وهو  أخربين 
وهو حياول إخفاء َعربته: )أزور نيابة عن أهل البحرين وأهل 
أيران وأهل لبنان واهل الكويت وكل واحد ما كدر جيي ..( 
لكل  عابر  والئي  موقف  أمجل  يسجل  وهو  باكيا  انفجر  ثم 

احلدود املصطنعة.

العشق  هنر  ضفتي  إح��دى  عىل  يقف  كان  آخر  مسٌن  رج��ٌل 
وهو  الفتوى  لشهداء  صورا  تضم  كبرية  الفتة  من  بالقرب 
ينادي بصوت ضعيف طغت عليه أصوات مكربات الصوت: 
)ال تنسوهم بالزيارة، لو ما ذوله ما بقت زيارة(. أي معروف 

هذا الذي مل يتنكر له هذا الرجل املسن، وأي دماء هذه؟.
مع  خيدمون  وهم  لألطفال  الصور  يلتقط  كان  آخ��ر،  زائ��ر 
آبائهم يف املواكب، سألُته: كم صورة التقطت؟ قال: الكثري، 
بيشء  أجاب  فقط؟  األطفال  وملاذا  له  قلت  لألطفال،  وكلها 
من احلزن واحلامسة: )يا أخي عجيب أمرهم، وعندما أحتاج 
للبكاء والتوجه واتذكر مصيبة احلسي عليه السالم أتفرج عىل 
عقيدة  حتمل  طفولة  األرض  وجه  عىل  كو  ما  الصور..  هاي 
فقد  أسئلة،  من  تبقى  ما  إكامل  عن  عجزُت  طفولتهم(.  مثل 

أجاب عنها مجيعا، ودعُته وهو مشغول بتصوير طفل آخر.
واجهته  أمام  من  التقط  آخر،  موكب  باجتاه  مسريي  أكملت 
حسينية  قصيدة  وصوت  هلا،  مثيل  ال  ملشاهد  جديدة  صورا 
حزامه  وشد  هبيبه  حسي  شعب  )يميش  يردد:  وهو  يرافقني 

براية عباس(.

 
ُ

شرفت
َ
كانت المواكب التي ت

واجهاتها  أم���ام  بالجلوس 

طُل منها على تلك 
ُ
أ نافذة 

جوانب  أح��ص��ي  ال��م��ش��اه��د، 

ولو  أمنحها  أن  دون  منها 

ال��ي��س��ي��ر م��ن حقها،  ال��ج��زء 

وِكل أمرها للسماء 
ُ
فقضية أ

أدوات  كل  أمامها  ستعجز 

التوثيق..
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ت هبا.  الم( مبادُئ، وقيٌم، وُمُثٌل، وثورٌة ألعظُم من حرِصها ضمَن اأُلُطِر النّتي ُحرِصَ إننّ سريَة اإلماِم احلسِي )عليه السنّ
ا رسُّ  ًة، ال الفكِر املسلِم واملسيحيِّ فحسب، أن ُيعيَد متثيَلها واستنباَط رموِزها من جديد، ألهننّ وعىل الفكِر اإلنساينِّ عامنّ

ينّتِها، وأعظُم ما عليها امتالُكه. سعادِة البرينِّة، ورسُّ سؤدِدها، ورسُّ حرنّ
الم( هي حميٌط واسٌع من امُلُثِل األدبينِّة واألخالِق الننّبوينِّة، وثورُتُه فضاٌء شاسٌع من املعَطياِت  ُة احلسِي )عليه السنّ فشخصينّ

ِة، والعقائدينِّة، واإلنسانينّة. األخالقينّ
ًة توقُد  ( أسبَغ عىل ثورتِِه ألطاًفا ساموينّ ِة، ألننّ اهلَل )عزَّ وجلَّ امئِر احُلرَّ الم( مهوى القلوِب ومناُر الضنّ إننّ احلسَي )عليه السنّ

ُد بحرارٍة ضاريٍة جياًل بعَد جيٍل. ُد، ويشتعُل أواُرها، وتتوقنّ يف قلوِب املؤمنَي مجرًة ملتهبًة ال ترُبُد، بل تتجدنّ

الحسيُن 
 من أجِل اإلنسان

ٌ
ثورة
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الم( ال خيصُّ فئًة من الننّاِس، ومل يأِت  فاحلسُي )عليه السنّ
من أجِل مرحلٍة عابرٍة تنقيض بانقضاِء احلدِث، فيمتصُّ 

َد أطالٍل. ا، ويرتُكُه جمرنّ اِطَع آنيًّ ماُن وهَجُه السنّ الزنّ
التنّكاُمِل  ذروُة  هو  الم(  السنّ )عليه  هداِء  الشنّ َد  سينّ إننّ 
إليِه  يصبو  ��ذي  النّ واإلن��س��اينِّ   ، واألخ��الق��يِّ  ، العقائديِّ
للتنّاريِخ  ترَك  إنساٍن، مهام كاَن مذهُبُه وطائفُته، وقد  كلُّ 
 ، اخرَة باألدِب الثنّوريِّ اإلنساينِّ كربالَء، تلك اجلامعَة الزنّ

امية... ِة، وامُلُثِل الُعليا، والقيِم السنّ والعقائِد اجَلمَّ
أه��داَف  ختتزُل  الم(  السنّ )عليه  احلسِي  اإلم��اِم  وث��ورة  
ٌة  إنسانينّ امتداِد األزمنِة، وهي ثورُة  اموينِّة عىل  السنّ األدياِن 
فيها  ُتنَتَهُك  أرٍض  فكلُّ  مكاٍن.  أو  بزمٍن  حُتدُّ  ال  شاملٌة 
القيُم، هي كربالء.  الكراماُت، وُتسَلُب احلقوُق، وهُتَدُر 
اخلرُي  ويتقاتُل  والباطُل،  احلقُّ  فيها  يتصارُع  أرٍض  وكلُّ 
، ويتنازُع اإليامُن والُكفُر، هي كربالء. فاملظلوموَن،  ُّ والرنّ
كلِّ  من  واملقهوروَن،  واملسَتضَعفوَن،  واملضَطَهدوَن، 
إىل  ِة  الفطرينّ بنوازِعِهِم  هوَن  يتوجنّ والبقاِع،  املذاهِب 
شخِص احلسِي البطِل، الثنّائِر من أجِل احلقِّ واإلصالِح، 

عوب. والقائِد امللهِم لكلِّ الشنّ
أكثِر  بِي  مَلِن  احلارِض،  الوقِت  يف  بنانينَّي،  اللنّ نحُن  إننّنا، 
بأهدافها،  ِة،  الثنّورِة احلسينينّ َفهِم  إىل  العاملِ حاجًة  شعوِب 
لتحقيِق  صحيًحا،  َفهاًم  ونتائِجها،  ماهِتا،  ومقدنّ وأبعاِدها، 
نصبو  النّتي  ِة  اجلذرينّ والتنّغيرياِت  ِة  احلقيقينّ اإلصالحاِت 

إليها.
املَي،  بالظنّ ُتطيُح  ٍة  حسينينّ ث��ورٍة  إىل  اليوَم  أحوَجنا  فام 
لِم،  الظنّ ج��ذوَر  وجتتثُّ  واملستكرِبيَن،  والفاسديَن، 

..! يايسنّ غياِن، واالستبداِد السنّ والفساِد، والطنّ
ٍة  حسينينّ ثورٍة  إىل  بحاجة  امجع  العامل  بل  فقط  نحن  لسنا 
لِم واألذى بِِه، وترَدُع  تنترُص لإلنساِن، وترفُض إحلاَق الظنّ
عىل  َي  والتنّعدِّ بكرامتِِه،  املَ��سَّ  نفُسُه  لُه  ُل  ُتَسوِّ َمن  كلَّ 

حقوِقِه!
إننّ ثقافَة عاشوراَء والثنّورِة احلسينينِّة هي الثنّقافُة النّتي جيُب 

ُة النّتي ينبغي أن نحِمَلها.. أن نتحىلنّ هبا، واهُلوينّ

َمن حَيرُضُ املجالَس احلسينينَّة، ال ُبدَّ لُه من أن يكوَن واعًيا، 
ِة  اخلاصنّ ومصاحِلِه  تِِه  أنانينّ من  ُر  يتحرنّ وفعاًل،  قواًل  ا  وحرًّ
هَيتُِف  وال  لفاشٍل،  ُر  ُيرَبِّ وال  فاسًدا،  حيمي  فال  ينّقِة،  الضنّ
كرامِة  عن  فيدافُع  لنفِسِه،  حيبُّ  ما  ألخيِه  حيبُّ   . للصٍّ
وحقوِقِه،  كرامتِِه  عن  يدافُع  كام  وحقوِقِهم  اآلخريَن 
َتُه وآراَءُه.  ينّ َة اآلخريَن وآراَءُهم كام حيمي حرنّ ينّ وحيمي حرنّ
الم(،  ويبكي عىل احلسِي املظلوِم وأهِل بيتِِه )عليهم السنّ
قتلَة  ويلعُن  الوطِن.  يف  املظلومَي  إخوتِِه  عىل  ويبكي 
احلسِي وأهِل بيتِِه يف كربالَء، ويلعُن قتلَة إخوتِِه األبرياِء 

يف الوطن.
الم( أعظُم مدرسٍة لبناِء الثنّائِر  إننّ ثورَة احلسِي )عليه السنّ
 ، ، واجتامعيٍّ ُع إىل إحداِث ِزلزاٍل ثقايفٍّ احلقيقيِّ النّذي يتطلنّ
َة  َة الفاسدَة، والُبنى الفكرينّ لوكينّ وسينّايسٍّ يقتلُع اأُلُطَر السنّ
، والباطِل، واجَلوِر،  ِّ املتهرئة ، ويقيض عىل أخطبوِط الرنّ
ِب،  والتنّعصُّ واحلقِد،   ، والغشِّ وال��ك��ذِب،  والفساِد، 

والفتنِة، واإلرهاِب...
ُوِجَد  إننّام  َدُه،  لنردنّ يوَجد  مل  لنّة«  الذنّ ا  مننّ »هيهات  شعاَر  إننّ 

لنعيَشُه.
كلنّ  ويف  اآلَن،  ون،  مدعونّ احلسينينَّي،  املؤمنَي  نحُن، 
والفساِد،  لِم،  الظنّ حماربِة  إىل  اهريَن،  الدنّ دهِر  وإىل  أواٍن، 
واالس��ت��ب��داِد،  غياِن،  الطنّ مواجهِة  وإىل  واالح��ت��ك��اِر، 

واالستكبار.
إنجازاٍت  من  قناُه  حقنّ ما  كلَّ  َق  نحقنّ أن  استطعنا  لقد 
عاَم  اجلنوِب  حتريِر  من  إهلينٍّة،  وانتصاراٍت  ٍة  عسكرينّ
تطهرِي  وإىل   ،2006 ع��اَم  متنّ��وَز  انتصاِر  إىل   ،2000
التنّكفريينِّة، ألننّنا مؤمنون  ِة  اجلروِد من اجلامعاِت اإلرهابينّ
احلسُي،  قائُدها  ٌة،  حسينينّ مقاومَتنا  وألننّ  حسينينّون، 

ُتها كربالء. ومرِجِعينّ
ًة  اجتامعينّ إنجازاٍت  َق  نحقنّ أن  أم��ٌل،  نا  وكلنّ أم��ِل،  وعىل 
الفساِد  مكافحِة  معركِة  يف  ننترَص  وأن  واقتصادينًّة، 
احلسِي  بشفاعِة  تعاىل،  اهلَل  نسأُل  الفاسديَن،  واجتثاِث 

ِة. رِب، والبصريِة، والقونّ نا بالصنّ الم(، أن َيُمدَّ )عليه السنّ
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الى محافظة بابل وعلى بعد )7( كيلو مترات عن مفترق طريق الكفل- 
النبوة  بيت  أهل  يقع مرقد سليل  الشهيد(،  )زيد  بمنطقة تسمى  كوفة  
واإلمامة زيد بن علي بن الحسين ابن االمام علي بن ابي طالب )عليهم 
يهادن  لم  ال��ذي  والثائر  الكبرى  الكرامات  وصاحب  القرآن  حليف  السالم(، 
الطغاة إبان حكم هشام بن عبد الملك )لعنه الله(، والخروج بثورة عظيمة 
 كنهضة االمام الحسين )عليه السالم( يوم عاشوراء حتى كانت ضد 

ُّ
تعد

مروق االمويين عن الدين ممن عمدوا ببيان شيٍء للناس وفعل االخر.  

ثائٌر لم يهادن الطغاة
 .. زيد الشهيد
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ان  املرة  هذه  حرصت  التوثيقي  برناجمها  وضمن  »األحرار«  جملة 
الشهيد  القران زيد  الضوء عىل مزار زيد األزياد وحليف  تسلط 

)رضوان اهلل عليه(. 
اسمه ونسبه..

يقول السيد عالء آل حييى املوسوي االمي اخلاص للمزار »هو زيد 
بن عيل بن احلسي ابن االمام عيل بن ايب طالب )عليهم السالم( 
ويف رواية تذكر سنة )75( واخرى )78( للهجرة تارخيًا ملولده 
وهكذا غريها من الروايات، وكان بيت النبوة واإلمامة ينتظرون 
والدته )عليه السالم( بفارغ من الصرب ألنه قد برنّ به النبي )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( يف زمانه ولذلك حتى تسميته جاءت عن 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بحسب اشهر الروايات، وهذا 
يف حديث حذيفة بن اليامن حيث ورد فيها: نظر النبي )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( اىل زيد بن حارثة فقال: »املظلوم من أهل بيتي 
َسميُّ هذا واملقتول يف اهلل تعاىل واملصلوب سميُّ هذا وأشار اىل 
زيد بن حارثة، ثم قال ادن مني يا زيد زادك اهلل حبًا عندي فأنت 
َسميُّ احلبيب من ولدي زين العابدين أال وهو زيد بن عيل )عليه 

السالم(«.

العابدين  زين  االمام  ابيه  مدرسة  يف  »تربى  املوسوي:  واضاف 
)عليه السالم( ونال العلوم الكثرية عن ابيه حتى اصبح عاملًا من 
علامء أهل البيت )عليهم السالم( حيث ان الصحيفة السجادية 
باعا  واخذ  كثرية،  مؤلفات  له  وصار  طريقه  عن  الينا  وصلت 
وكتب  الغريب  تفسري  يسمى  تفسري  لُه  ولذلك  العلم  يف  طويال 

كثرية يف الفقه واالصول وكثري من املؤلفات االخرى«.
ثورته وشهادته..

بثورة  للخروج  دعته  التي  االسباب  »من  قوله:  املوسوي  وتابع 
هي  اهلل(  )لعنه  امللك  عبد  بن  هشام  حينها  عرصه  طاغية  ضد 
ملروق االمويي عن الدين من خالل بياهنم للناس شيئا ويفعلون 
الرضا من  انه حصل  الثأر جلده احلسي وحدثت  اخر، واخرى 
اهل بيت االمام املعصوم )عليهم السالم(، فقام بثورة كانت يف 
الكوفة وكان له )رضوان اهلل عليه( انصار واعوان بايعوا فحدثت 
الثورة وهذه االعداد التي بايعته بحسب الروايات اهنم قد نكثوا 
البيعة كام حدث مع جده احلسي )عليه السالم(، لكننّه مع ذلك 
مل يتوقف وأقام احلرب وسميت باسمه ومل يستسلم حتى ُاصيب 
الكوفة  يف  املوالي  دور  احد  اىل  اثره  عىل  لينقل  جبينه  يف  بسهم 

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

51



ستفارق  السهم  هذا  انتزعت  »ان  فقال:  بطبيب  له  فجاؤوا 
روحك بدنك، فبمجرد ان انتزع السهم خرجت الروح الطاهرة 

اىل السامء«. 
واردف قائاًل: »كان ولده حييى موجودا  معه ومجلة من اصحابه 
ان  فقرروا  ماء  ان هناك ساقية وفيها  رأيًا هو  فاختذوا  موجودين 
يقطعوا املاء من اجلهتي وحيفروا قربًا له ويدفنوه يف داخل الساقية، 
بعد ذلك بدأ بنو امية البحث والتفتيش عن جسده )رضوان اهلل 
عليه( والروايات كثرية بشأن ذلك حيث جاؤوا واخرجوا اجلسد 
املبارك ومحلوه اىل قرص االمارة، بعد ذلك احتزوا الرأس املبارك 
وبعثوا به اىل الشام ومنها اىل املدينة ووضعوا الرأس عند قرب النبي 
املحبي  عدد  ان  وفيها  مرص  اىل  ثم  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
وما  ودفنوه  الريف(  الرأس  عىل  )حصلوا  انُه  ُيقال  واملوالي 
زال هناك«، موضحًا بالقول »ان اجلسد املبارك صلبوه عىل باب 
من ابواب الكوفة وبالتحديد يف منطقة كانت تسمى )الُكناسة( 
املزار تشري اىل  التي فيها  املنطقة  الكثري من االثار يف هذه  وهناك 
اثناء  ظهرت  التي  الكثرية  الرباهي  ومن  املكان  هذا  دالالت 

الصلب اهنم كانوا يضعونه عىل غري اجتاه القبلة وُيقال انُه ما نظر 
وكرامات  براهي  وهناك  بالعمى  وُاصيب  اال  بشامته  احد  اليه 
بعض  يف  الطاهر  اجلسد  هذا  بقى  انه  الروايات  وتذكر  كثرية، 
الروايات بحدود )4( سنوات بعدها قاموا بإنزال اجلسد املبارك 
ه يف الفرات امام انظار ولده  واحرقوه ومجعوه يف القوارير وذرونّ

حييى«.
مراحل اعمار المزار..

سكنة  من  بكونه  اهلل،  رمحه  جدي  عن  »نقاًل  املوسوي:  يقول 
عنا  عبارة  بدايته  يف  كان  امل��زار  ان  يل  ينقل  جد  عن  ابًا  املنطقة 
اوىل  توسعة  حدثت  اخلمسينيات  هناية  ويف  القصب،  من  بارية 
تم  املنرصم  القرن  من  السبعينيات  ويف  بيضاء،  قبة  له  واصبح 
انشاء قبة خرضاء وهذا كله تم عن طريق املتربعي اىل مطلع العام 
الناس تساهم وتطور  املوجود وبدأت  البناء  ليتكون  )1996م( 

عرة  أي  دونامت   )4( حوايل  سابقًا  املساحة  وكانت  البناء  هذا 
الكلية  املساحة  العمل واصبحت  االف مرت مربع، واالن توسع 

حاليًا )7( دونامت«. 
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القرن  تسعينيات  يف  االعامر  مرحلة  انتهاء  »بعد  بالقول:  مبينًا 
املنرصم مل يكن املزار كامال اىل ان سقط النظام البائد فانضم املزار 
الشيعية الريفة  للمزارات  العامة  يف عام )2007م( اىل االمانة 
وهو االن مسجل رسميًا ويصنف ضمن املزارات )أ( ويعد من 
)2007م(  عام  وبعد  بابل،  حمافظة  يف  املوجودة  امل��زارات  أكرب 
وانشاء  باملرمر  الصحن  اكساء  منها  للمزار  اعامر  محلة  حدثت 
بربكة هذا  بدأنا  العام )2018م(  الداخلية ويف  املسقفات  بعض 
الشيخ  سامحة  بدأها  التي  االعامر  بمراحل  باالستمرار  الربنامج 
سامه  م��روع  اطلق  ال��ذي   االسبق  امل��زار  امي  اجلوهر  خليفة 

)حشد اعامر املزارات(«.
واشار: »من ضمن مراحل االعامر ان املزار احتوى عىل مسقف 
الزائرين  السرتاحة  امل��زار  خلف  مربع  مرت   )2000( بمساحة 
ومراب لألليات وحمطات املاء واملخازن ومروع الورش، فضاًل 
مروع  وهو  للمزار  االمامية  التوسعة  بمروع  بدأنا  اننا  عن 
ارتفاع  كان  حيث  وافضل  اوضح  بشكل  واظهاره  املزار  تطوير 
املزار بحدود )6( اكتار، حيث متت التوسعة والتقدم لألمام )9( 

مقارب  حديث  طراز  وفق  مربع  مرت   )2000( بمساحة  امتار  
السالم(  )عليه  احلسي  واالم��ام  العباس  الفضل  ايب  لتوسعة 
الكيشوانيات  وفيها  اخل��ارج  عىل  مفتوحة  اواوي��ن  هناك  حيث 

والصحيات والتفتيش وقاعات خدمية ومتطلبات اخرى«.
الفتًا: »ان املزار يشهد زيارات عديدة منها ذكرى استشهاد االمام 
احلرام  حمرم  شهر  من   )25( ال�  يف  السالم(  )عليه  العابدين  زين 
اهلل عليه(  زيارة شهادته )رضوان  مليونية، كذلك  زيارة  وتكون 
يف  ال�)2- 3( صفر األحزان وكذلك يف ذكرى استشهاد االمام 

الباقر )عليه السالم( فيتم احياء هذه الزيارة«.
األنشطة والفعاليات.. 

يذكر املوسوي: »ان املزار يشهد العديد من االنشطة منها مهرجان 
حليف القرآن السنوي الذي تقيمه االمانة اخلاصة باملزار يف شهر 
ومظلوميتها،  شخصيته  عىل  الضوء  تسليط  وفيه  احل��رام  حمرم 
ومواليد  ووفيات  احلسينية  املجالس  احياء  ذلك  عن  وفضاًل 
االئمة )عليهم السالم( وهناك جمالس وامايس قرآنية، ايضًا هناك 
دورات للمنتسبي وابناء املنطقة ومجلة من النشاطات االخرى«.
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اإلعالم  مركز  أج��راُه  صحفي،  حوار  يف 
مع  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  ال��دويل 
الرحالة والفنان واملصور الفرنيس لويس 
إنه حرَص عىل  قال  سيربين )40 عامًا(، 
عىل  أكثر  ف  للتعرنّ املقدسة  كربالء  زيارة 
السالم(  )عليه  احلسي  اإلم��ام  رسالة 
يسعى  إنه  أيضًا  وقال  العامل،  إىل  ونقلها 
ال��ع��راق  ع��ن  احلقيقية  ال��ص��ورة  لنقل 

والعراقيي بكل مكوناهتم وأطيافهم.
وأضاف سيربين، »هذه ليست املرة األوىل 
لزيارة العراق بل الثالثة، األوىل كانت عام 
2010 حينها قدمت من فرنسا اىل العراق 
يف  الرحلة  ت  واستمرنّ نارية،  دراجة  عىل 
مرة  كل  يف  اشهر،   3 مل��دة  الوقت  ذل��ك 
الكثري  يستغرب  العراق  اىل  املجيء  ر  اقرنّ
يف  يشاع  ما  بسبب  وذلك  اصدقائي  من 
حروب  بلد  العراق  بأن  االعالم  وسائل 
مؤلفايت  خالل  ومن  أنا  ولكن  وخطر، 

ان  أحاول  االجتامعي،  التواصل  ومواقع  الفنية  واعاميل 
مكوناته  بكلنّ  اجلميل  البلد  هلذا  احلقيقية  الصورة  أنقل 

وطوائفه«.
وأشار إىل أن »العراق هو بلد الكرم والضيافة.. هذا مؤكد 
وآثاره  بطوائفه  كبري  متحف  عن  عبارة  هو  البلد  وهذا 
ومياهه وأرضه، فهو أرض السواد وأرض األنبياء ومنبع 
احلضارة«، مبينًا أن »مدينة كربالء هي املدينة التي سمعُت 

عنها كثريًا، ولطاملا وددُت زيارهتا منذ وقت طويل«. 
رسالة  فهم  أجل  من  انه  عميق  بشكل  »أعتقد  وأضاف، 
اإلمام حسي )عليه السالم( جيب املجيء ورؤية احلامس 

واإليامن يف عاشوراء، واحلب الذي يكننّه املؤمنون لإلمام 
د إقامتي كي أمتكن من حضور  احلسي، لذا قررت ان أمدنّ
بري  جتمع  أكرب  هي  والتي  احلسينية،  األربعي  زي��ارة 
سلمي حول العامل، وذلك بغية فهم كربالء بشكل أفضل 
وأعتقد أن رسالة اإلمام احلسي مهمة جدًا يف هذه احلقبة 

الزمنية«.
ولفت سيربين إىل أن »رسالة اإلمام احلسي )عليه السالم( 
هي رسالة حرية ضد الظلم واالضطهاد، وهلذا السبب أنا 
اليوم هنا لرؤية الرسالة، ونقلها للعامل، وآمل أن تنال هذه 
الرسالة السمحة تعاطف املجتمع الذي سوف انقلها هلم، 

كام آمل ان يوقظ هذا اهتاممهم«.

رسالة الحسين    هي الحرية والعراق بلد الضيافة

رحالة وفنان فرنسي: 
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تتوسط إحدى  البوسنة واهلرسك »رساييفو«  هناَك يف عاصمة 
اية ماء ُبنيت إلحياء ذكری شهداء كربالء من  ساحاهتا العامة سقنّ
وبقيت  السالم(،  )عليهم  وأصحابه  بيته  وأهل  احلسي  اإلمام 

هي الوحيدة بعد أخريات جرى هتديمها يف حقب زمنية.
وُتعدنّ منطقة »باشتشارشيا« من أقدم األحياء يف رساييفو حيث 
يعود تاريخ إنشائها إلی القرن ال� 15 امليالدي وتتوسطها سقاية 

يطلق عليها اسم »سبيل«.
ويؤكد مؤرخون بأن هذه السقاية  ُشيدت علی يد صوفيي من 

حمبي أهل البيت )عليهم السالم( يف العهد العثامين هبدف التذكري 
بعطش اإلمام احلسي )عليه السالم( وأصحابه يف كربالء.

أكثر من )300  أننّ هناك  العثامين )أوليا شلبي(  الرحالة  وينقُل 
ُكتب عليها »ُقل سالم علی احلسي )عليه  سقاية( يف رساييفو 

السالم( ولعنة علی من قتله بعد اإلنتهاء من رشب املاء«.
ُيشار إىل أن هذه السقايات تعرضت للهدم والتخريب، ومل يعد 
مدينة  يف  واألخری  رساييفو  اية  سقنّ ومها  سقايتي  سوى  منها 

»نويف بازار«.

ايات إلحياء ذكرى “شهداء كربالء” 
ّ

سق

في البوسنك والهرسك
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التي  األم  وأينّتها  الزوجة،  وأينّتها  السيدة،  وأينّتها  امل��رأُة،  أينّتها 
معدن  من  مثاقيل  بضعة  أجل  من  ورغباته  ألهوائها  خضعت 
ثمي او من أجل بضعة أمتار من قامش فاخر، ما الذي جعلك 
تربية  ام  أمهية  أكثر  القامش  او  املعدن  ذل��ك  هل  تدركي  ال 
والرمحة؟ ولو  باملودة  البيت  أرجاء  تربية سليمة وملء  األوالد 
اجلانبي ووعيت  أحد هذين  أمهية وقدسية  أدركت مدى  أنَّك 
الشك  مبدأ  من  قطعًا  خلرجت  اآلخ��ر  عىل  أحدمها  أرجحية 

مِت بأصل الرباءة. وسلَّ
انتباه املرأة اىل مسألة كربياء لكل من الرجال  أريد ان اسرتعي 
عىل  ومقدرهتا  مجاهلا  هو  املرأة  كربياء  يعنيه  ما  وأكثر  وامل��رأة. 
يف  رغبته  يف  فيتلخص  الرجل  كربياء  وأما  الرجل.  اجتذاب 
الرجل  كربياء  جيرح  ما  مجلة  ومن  احلياة.  يف  والنجاح  التفوق 
هو ان تقول له املرأة ما يوحي له بفشله يف احلياة. ولو ان املرأة 
أمهية كبرية  أعارها  ملا  القبح واجلامل  بعبارات  خاطبت زوجها 
ان  املرأة  عىل  جيب  هنا  ومن  نجاحه.  أسباب  من  تنل  ال  ألهنا 
له  وتوحي  الزوج  كرامة  جترح  التي  الكلامت  من  بشدة  تتحرز 
بعدم الكفاءة وعدم املقدرة عىل إجياد حياة أفضل. وهذا مصداق 
واضح عىل قول الرسول )صىل اهلل عليه واله(:)أينّام امرأة قالت 

لزوجها: ما رأيت من وجهك خريا فقد حبط علمها()1(.
أما بالنسبة لكربياء املرأة فهو مجاهلا ولو قال الزوج لزوجته: إنك 
الظنون  باهنيار كرامتها ولذهبت هبا  الفور  قبيحة لشعرت عىل 
حياته.  يف  أخرى  امرأة  وجود  ولتصورت  احلياة  يف  فشلها  اىل 
حمبته  عن  بالتعبري  الرجل  اإِلسالم  يأمر  الرؤى  هذه  ضوء  ويف 
هلا  حمبته  عن  للمرأة  أعرب  إذا  الرجل  بأن  ثبت  وقد  لزوجته. 
تشعر بالطمأنينة. وبالعكس إذا أعربت املرأة عن حبها للرجل 
ال يأبه هلا كثريا حتى وإن كانت صادقة، وإنام حيب الرجل من 
املرأة ان تقول لقد فعلت خريا عندما اشرتيت اجلهاز الفالين، 
او أهنا تشعر بالراحة ملدى التطور احلاصل يف حياهتام املشرتكة، 
فيه  الدار أصبح أفضل بفضل ما جرى  املوضع من  ان هذا  او 
من بناء وترميم؛ ألن كالمها هذا ينطوي عىل نوع من التشجيع 
للرجل وإعالنا عن نجاحه يف احلياة اىل يشء معي يمكنها ان 
تعرضها عىل زوجها بدون ان جترح كرامته، كأن تقول له مثال 
أكثر  لكنُت  غسالة  لدي  كان  لو  غسالة  اىل  بحاجة  كانت  إذا 

راحة، ولكان لديَّ وقت أكثر أتفرغ فيه لشؤون األوالد.
______________

1� وسائل الشيعة ج14، ص115.
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كيف يصبح األبناء عاشقي إلمام زماهنم ومنتظرين؟!. تقول 
ة حيث  ة، يف منزٍل هناك أمنّ تريبنّ أوالدها عل حبنّ األئمنّ القصنّ
املهدي  اإلمام  وبركة  املائدة عىل حبنّ  أن هذه  دائاًم  تذكرهم 
عام كانت  )عجل  اهلل  تعاىل  فرجه  الريف ( ولكننّ مائدة الطنّ
ينتمي  وال  املائدة  رأس  عىل  يوضع  صحٍن  عىل  دائاًم  حتتوي 
لذلك  بالفضول،  األطفال معروفون  العائلة.  أفراد  أليٍّ من 

حن دائاًم؟ ال يوجد  يسأهلا أحد أوالدها: ملاذا تضعي هذا الصنّ
: هذا إلمامنا املهدينّ )عجل   أحٌد يف ذاك املكان. فتجيب األمنّ
اهلل  تعاىل  فرجه  الريف ( قد يكون ضيفنا إن شاء اهلل قريًبا. 
م أطفالنا دائاًم أن ينتظروا إمام زماهنم ، كم يصبح  هكذا  نعلنّ

األبناء عاشقي إلمام زماهنم ومنتظرين له!؟.

املساحة يف حالة عدم رضاها  هلا  يعطي  للزوجة،  املايل  االستقالَل  أن 
ز ثقتها بنفسها وشعورها بأن  عن العالقة الزوجية التي تعيشها، ويعزنّ
من  ايل  بحاجة  وليست  املجتمع  يف  منتج  فرد  واهنا  مستقال  كيانا  هلا 
االستشارات  املتخصصون يف  أطباء  يذكره  ما  ماديُا. وبحسب  يُعيلها 
أن  املساحة  هلا  يتيح  للمرأة،  املادي  االستقالل  أن  األرسية:  النفسية 
تأخذ قراراهتا يف املستقبل. اي أن  االستقالل املادي للمرأة أصبح أمرا 
هاما حيفظ هلا كياهنا يف املجتمع، فعملها يف الوقت احلايل مل يعد نوعا من 
أنواع الرفاهية أو التسلية، بل أصبح أمر رضوري، وال يزال االستقالل 
املادي يمثل حتدًيا للنساء يف مجيع أنحاء العامل. فمن خالل هذا املقال 

سنعرف ما املقصود باالستقالل املادي للمرأة؟.
بأجر  وظيفة  عيل  حصوهلا  هو  للمرأة  امل��ادي  باالستقالل  املقصود 
مناسب، وفهم احلياة املادية والتحكم فيها، أن يكون لديك القدرة يف 
السيطرة عيل أمواهلا اخلاصة، واختاذ قرارات اخلاصة بداًل من االعتامد 
أدنى  حد  وجود  عنك،  نيابة  القرارات  تلك  الختاذ  آخر  شخص  عىل 

بمعرفة كيفية إدارة األموال كي  تتمكن من اختاذ القرارات السليمة.

 
ً
ه��ل اس��ت��ق��الُل ال��زوج��ة م��ادي��ا

 على أسرتها؟
ً
يؤثر سلبا

قصة أسرية

وقفة
ت��رب��وي��ة   

هناَك جمموعٌة من األمور جيب املسارعة 
كي  يبلغ  أن  قبل  الولد  يف  غرسها  إىل 
من  جزءا  وتصري  ويألفها  عليها  ينمو 

هويته الشخصية:
1- زرع املفاهيم الدينية يف نفسه، وذلك 
وتقديسها  عليها  تعويده  خ��الل  من 

واحرتامها من قبل الوالدين.
2- تعليمه الصالة ومكافأته عىل أدائها.
3- تنمية الفضائل األخالقية يف نفسه .

والسرت  احلجاب  عىل  الفتاة  تعويد   -4
والعفة.

املؤمني  أم��ري  اإلم��ام  يشري  ه��ذا  وإىل   
)عليه السالم( يف وصيته لولده احلسن 
��َدِث  احْلَ َقْلُب  ��اَم  َوإنَّ ال��س��الم(:   )عليه 
ِمْن يَشٍء  ِفيَها  أْلِقَي  َما  الَِيِة  اخْلَ ْرِض  َكاأَلَ
َيْقُسو  َأْن  َقْبَل  َدِب  بِاأْلَ َفَباَدْرُتَك  َقبَِلْتُه. 

َك. ) هنج البالغة (. َقْلُبَك، َوَيْشَتِغَل ُلبُّ
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»ال شك يف أن السبيل اىل طاعة اإلمام ]املهدي[ )عجل اهلل تعاىل فرجه 
الريف( والقرب منه ونيل رضاه هو االلتزام بأحكام الريعة املقدسة 
والتحيّل بالفضائل واالبتعاد عن الرذائل واجلري وفق السرية املعهودة 
من علامء الدين وأساطني املذهب وسائر أهل البصرية التي ال يزالون 
طريقًا  سلك  فمن  السالم(،  )عليهم  األئمة  زمن  منذ  عليها  يسريون 
شاذًا أو سبياًل مبتدعًا فقد خاض يف الشبهة وسقط يف الفتنة وضل عن 

القصد«.
السّيد السيستايّن دام ظله، من جواب له يف موقعه اإللكرتوين.

يف االنتظار

بارٌد هو املكان كأنه ذكرى مغادرة، سكوٌن يلفنّ 
القلوب  عىل  يريُن  يشٍء،  كل  يغلُف  الوجود، 
دموعًا  لكن  تذكر،  حركة  من  ليس  والعيون. 
جلد  خيدش  ال  ببطء  تنصهر  وأرواح��ًا  تنهمر، 

املاء. 
ينزاح  املرتقب.  احلدث  برهبة  تلوذ  املشهد  هيبة 
املعنى عن قاموس األلفاظ، وتنزوي الفكرة عن 

مرعة الكالم.
يتأرجح  والالممكن،  املمكن  حافتي  بي  هناك 
واحدة  إال  يتكرر  لن  استثناء  والبالغة  اهلوى، 

أخرى قرب ظهور النور.
الساكن  احل��رف  خيتلج  ال��ب��وح  م��ش��ارف  ع��ىل 
الدماء  بوشل  ملتاثًا  الصبح  ينبلج  واملتحرك، 

وشخب الدمع. 
ُر املدينة، يسلبها عفتها، خييط أجفاهنا  حزٌن يسونّ
بالقنوط، بينام ينسج األمل بتؤدة خيوطه البيضاء 

عىل ثغِر الغار رعاية للسرت ودرءًا للخطر. 
املوشى  ثوهبا  خلعت  ه��ي،  كام  ليست  السامء 
أراها  بالظالم،  املشوبة  جدائلها  أرخت  بالغامم، 
ناحل  ال��وج��ه،  شاحب  ه��الل  يغازهلا  اآلن.. 
يومك  أنه  بد  ال  وشيٍك.  لبزوغ  يتهيأ  اخل��رص، 

اجلديد. 
طربًا  هيتز  اهل���واء  يف  معلق  مهد  اهل��الل  ذل��ك 
من  للبكاء  حم��لنّ  وال  نجيٍب،  وليٍد  الحتضان 
صربك  بعد  لليأس  مندوحة  وال  اإلع���راب، 

املهيب.    

ال�سرب املهيب 

ما ال�صبيل لطاعة الإمام املنتظر

من  يقرب  ملا  بحثه  جملس  خالل  من  رسه(  )قدس  اخلوئي  السيد  استطاع 
أربعني علاًم أن يصنع جياًل كاماًل من الفقهاء الكبار، منهم املرجع األعىل 
للشيعة اإلمامية السيد السيستاين )دام ظّله( واملرجع األكرب يف قم املقدسة 
الشيخ الوحيد اخلراساين )دام ظّله(، وغريمها من فقهائنا رحم اهلل املاضني 

وحفظ الباقني..
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الذبيح يف القراآن الكرمي

الإمام املهدي يف اخلطاب 
الإ�صالمي العراقي

اخلطاب اإلسالمي العراقي يعاين إمهااًل يف 
)عجل  املنتظر   املهدي  اإلمام  قضية  تناوله 
واقعية  كقضية  الريف(،  فرجه  تعاىل  اهلل 
من  الكثري  وفق  اصستحقاقها  زمن  يقرتب 

املعطيات.
أكاديميا  بحثيا  اهتامما  هنالك  أن  صحيٌح 
بالقضية املهدوية، لكننّه يتوقف عند جوانبها 
عقائدي  لبناء  استثامرها  دون  العلمية، 

وروحي لألمة.
اهتامما  يويل  آخر  منهج  ينشط  املقابل  ويف 
مساحًة  ويمنحها  للمهدوية،  للفكرة  كبريا 
هذا  ومتبنو   ، وخطاباته  طرحه  يف  مهمة 

املنهج يركزون عىل حمورين أساسيي مها:
اإلس��الم  ب��الد  يف  اجلارية  األح��داث  رب��ط 
اإلهلية،  واإلرادة  بالغيب  كله(  )وال��ع��امل 
القوة  لتعزيز  املهدوية  القضية  وتوظيف 

املعنوية لألمة.

وفق املنهج الروائي يف التفسري، وبعض األبحاث التحليلية املستفادة 
من ألفاظ اآليات املباركة، ينوه الكتنّاب إىل إثبات كون الذبيح املشار 
)عليه  احلسي  اإلمام  هو  َعِظيٍم(  بِِذْبٍح  )َوَفَدْيَناُه  تعاىل:  قوله  يف  إليه 

السالم(.
فثمة صورتان هلذه الواقعة العظيمة، اأُلوىل: صورة ظاهرية، وهي ذبح 
صورة  والثانية:  السالم(،  )عليه  إبراهيم  النبينّ  يد  عىل  الذبيحة  تلك 
واقعية حقيقية، وهي أن الذبح العظيم الذي كان فداء للنبينّ إسامعيل 

)عليه السالم( هو اإلمام احلسي )عليه السالم(.
ق الكتنّاب إىل بيان الثمرة املرتتنّبة عىل إثبات كون الذبيح هو  وهنا يتطرنّ
ة، منها: إثبات  اإلمام احلسي )عليه السالم(، وذلك من خالل نقاط عدنّ
الدرجة الرفيعة لإلمام احلسي )عليه السالم(، والرابطة التكوينية بي 

حلقات رسالة السامء، ووجود اإلشارات القرآنية لواقعة كربالء.
حتلييل،  ودليل  روائي،  دليل  بدليلي:  املسألة  عىل  الكتنّاب  واستدلنّ 
ا  ذكروا يف الدليل الروائي رواية عن الصدوق يف )اخلصال(، عادا أهننّ
مًا له ثالث  ة سندًا وداللة.. بعد ذلك تناولوا الدليل التحلييل، مقدنّ تامنّ
ة الذبح، وأننّ األمر الذي فدى اهلل تعاىل له  مات، اأُلوىل: يف بيان علنّ مقدنّ
ية، والثانية:  أحد أنبيائه )عليه السالم( البدنّ أن يكون أمرًا يف غاية األمهنّ
الوعل،  أو  للكبش  وصفًا  تكون  ال  ��ا  وأهننّ الذبح،  عظمة  معنى  يف 
وجود  لعدم  السالم(؛  )عليه  احلسي  باإلمام  القضية  ربط  والثالثة: 

ضت للذبح بمعناه احلقيقي. شخصية أعظم من شخصية اإلمام تعرنّ
ة اإلصالح احلسيني / العدد التاسع والعرون جملنّ
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موكب موحد لل�سيعة 
وال�سنة يف �سحن املوىل 

اأبي الف�سل العبا�س عليه 
ال�سالم عام 1958م.




