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مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية 

تهلل فرحًا بخدمة زائري األربعينية

خدمات طبية وعالجية لزائري االربعين بالمجان تقدمها..
أكبر مؤسسة متخصصة بعالج االورام في الشرق 

االوسط

العالم في كربالء.. 
قصص ومشاهد وّثقتها األحرار خالل الزيارة األربعينية

نظرة في بيان المرجعية الدينية العليا 
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرارحول االنتخابات

المئات م���ن طلبة وفض���الء الح���وزة العلمية 
والمبلغين ينتشرون على طرق الزائرين

أكثر من )300( آلية تقل الزائرين

التبليغ الديني  النسوي 
عمل متواصل وجهد ملفت لألنظار 

ماذا قّدم
قسم رعاية الحرم الشريف خالل الزيارة األربعينية؟

بشارة عظيمة
 » لو يعلم الّناس ما في زيارة قبر الحسين )عليه  السالم( 

عْت أنفسهم عليه َحسرات.. « ِمن الفضل لماتوا َشوقًا ؛ وتقطَّ

الم( - كامل الزيارات ص١٥٤. اإلمام جعفر الصادق )عليه السَّ



مدير التحرير  
علي الشاهر

 رئيس التحرير
حسين النعمة

هيأة التحرير 
حيدر عاشور 

ضياء االسدي

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

فالح حسن

نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  - ياس خضير الجبوري  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  صللالح   - الللعللوادي  رسلللول 

حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

تلك الخدمة الحس������ينية بكل أنواعها اصبح يعرفها جميع 
العالم بال استثناء في مدينة كربالء المقدسة، فقد قالها 
سماحة المرجع االعلى الس������يد علي السيستاني )دام ظله 
الوارف( في أكثر من بيان، سّر قوة زيارة االمام الحسين 
)عليه الس������الم( يكم������ن في نفوس الزائري������ن المخلصين.. 
وسبب قوة ش������وكة زيارة االربعين الخالدة التي كسرت 
كل م������ا واجهها من مصاع������َب وتحدياٍت وان جميع خدام 
اإلم������ام من ابن������اء مدينته يتحول������ون س������اعة االزمات الى 
)س������اعد، وقل������ب، وعقل( واح������د، يحتضنون ب������ه الزوار 
ويبعدون عنهم االذى ويبدعون في الخدمة لتحقيق نجاح 

باهر بكل السبل المتاحة.
فالكل يعلم ان زيارة االربعين بحاجة الى فرس������ان الخدمة 
وِمن هؤالء الفرسان، فرسان االعالم في الصورة والكلمة 
الذين يصدقون في نقل وقائع وآراء الزائرين والمواكب 
الحس������ينية والضيوف من االجانب واخرين من جنس������يات 
عالمية جاء بهم الفضول، ومنهم من جاء ليتطّهر بتراب 
االمام، فكان اعالم العتبات المقدسة بالمرصاد لكل شاردة 
وواردة.. ولق������د تتبعنا عبر مجلة »االحرار« ورأينا قس������م 
إعالم العتبة الحس������ينية المقدسة بمنتسبيه جميعا كيف 
ترَجم الزيارة الى مشاهد واقعية من موقع الحدث، وحين 
اش������تد توهج الزيارة وتزايدت االح������داث في كل محاور 
دخ������ول المدينة تحول االعالم ال������ى رجل واحد، وكانت 
العتب������ة الحس������ينية المقدس������ة بمثابة المنب������ر االعالمي 
الحس������يني الحر، وصوت المرجعية الديني������ة العليا التي 

تمثل المبادئ السامية للعقيدة والمذهب. 
بكل هذا التعاون الحسيني الذي قّدمه الكل رغم المواجهات 
مع جهات، وصعوبة التنق������ل وضغط العمل دفعت عجلة 
االربعيني������ة الخ������دم الى التضحي������ة احيانًا بكل اش������يائهم 
الثمينة م������ن راحة ومال دون انتظار كلمة »ش������كرا« من 
أحد.. بل كل ما قدم هو قربان بس������يط من الجهد لإلمام 
)عليه السالم( عسى ان ينالوا شفاعته يوم ال ينفع مال وال 

بنون. 

فر�سان اخلدمة
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

حيدر عاشور

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - اللواء علي الحمداني

خالد غانم الطائي - ايمان صاحب 

 حنان عبد االمير

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



واكبت قناة كربالء الفضائية مراسيم زيارة االربعني املباركة 
ونقلت مشاهد احلشود املليونية من جنوب ووسط العراق 

نحو كربالء املقدسة.
العام  املرشف  اإلعالمية حتدث  التغطية  تفاصيل هذه  وعن 
ملجموعة قنوات كربالء الفضائية املهندس حيدر جلوخان 
اجتامع  عقد  يتم  عام  كل  من  االربعني  زيارة  »قبيل  قائال:  
مواقع  لتحديد  للقناة،  الفرعية  املكاتب  معاوين ومدراء  مع 
التغطية، حيث تم التوجيه بتغطية )7( مواقع لبث مراسيم 

الزيارة يف هذا العام«.
وأوضح أن »املوقع األول كان من )رأس البيشة( يف حمافظة 
البرصة، بمرافقة املشاة منذ انطالقهم صوب كربالء، واملوقع 
املقدستني وكان من مهام مكتب  العتبتني  اآلخر يف موكب 
القناة يف النجف االرشف، فيام تبنى مكتب بغداد حمورين، 
إىل  وصوال  دياىل  حمافظة  من  للمشاة  الصورة  نقل  االول 
للزائرين  إىل مدينة سيد األوصياء  بغداد  بغداد واآلخر من 

يف كربالء، فيام كان عىل عاتق مركز السدرة التمركز يف مدينة 
)كربالء  طريق  عىل  للزائرين  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام 

املقدسة- النجف األرشف(«.
وتابع أن »املوقع يف مدينة اإلمام احلسني للزائرين عىل طريق 
)كربالء املقدسة- بابل( للزائرين، كان من القناة، باإلضافة 
وحتركه  احلاجة  بحسب  عمل  وال��ذي  املتحرك  املوقع  إىل 

داخل املدينة القديمة«.
متكامل،  بكادر  جمهز  املواقع  هذه  من  موقع  »كل  أن  وبني 
ومنظومات بث سواء خطوط فايرب أول )SNG(، حيث تم 
جتهيز أربع عجالت )SNG( هلذا العام لغرض البث املبارش 

عرب القمر الصناعي ما عدا )الفالي واي( االريض«.
ولفت إىل أن »آخر ثالثة أيام وصوال إىل يوم 20 صفر كانت 
تردد  للقناة  خالهلا  وكان  للمواكب،  كاملة  تغطية  هنالك 
التي  االعالمية  واملؤسسات  الوسائل  جلميع  متاحا  )كلني( 

ترغب بنقل مراسيم الزيارة املليونية«.

نقل مراسيم زيارة الزحف المليوني 
من جنوب ووسط العراق نحو كربالء..
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احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وجه 
مجيع  تكون  بان  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
املستشفيات  يف  الصم  لرشحية  باملجان  والطبية  الصحية  اخلدمات 

واملراكز الطبية التابعة للعتبة احلسينية يف كافة املحافظات العراقية.
الصحة  هيأة  لرئيس  )االح���رار(  تابعته  له  صحفي  حديث  ويف 
والتعليم الطبي يف العتبة املقدسة، الدكتور ستار الساعدي قال فيه: 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  »ممثل  إن 
الكامل  الدعم  بتقديم  الكربالئي وجه  املهدي  الشيخ عبد  املقدسة 
ملركز اإلمام احلسني )عليه السالم( للصم، مع التأكيد عىل ان تتكفل 
العتبة احلسينية بمعاجلة )الصم( ومتابعة وضعهم الصحي واجلانب 
يف  وغريها  والطبية  الصحية  اخلدمات  مجيع  هلم  تقدم  وأن  النفيس 

املستشفيات التخصصية واملراكز التابعة للعتبة احلسينية باملجان«.
وعن مواصلة الدعم الذي تقدمه ملختلف الرشائح يف املجتمع أكد 
الساعدي عىل »صدور توجيه رسمي للمؤسسات الصحية التابعة 
مجيع  من  )الصم(  رشحية  بمعاجلة  الطبي  والتعليم  الصحة  هليأة 

املحافظات العراقية يف املؤسسات الصحية التابعة هلا جمانا«.
ولفت اىل ان »الشيخ الكربالئي وجه كذلك بافتتاح مراكز متطورة 
أخرى للصم تضم مجيع الفئات العمرية يف حمافظتي البرصة وبغداد، 
وأن مجيع هذه املراكز سيكون هلا تأثري واهتامم خاص حتت إرشاف 

كادر طبي وفني متخصص«.
واألمل  االبتسامة  رسم  اىل  تسعى  احلسينية  »العتبة  ان  اىل  واشار 
اخلدمات  افضل  تقديم  خالل  من  املهمة  الرشحية  هذه  نفوس  يف 

الصحية والطبية واخلدمية هلم«.

جميع الخدمات الصحية والطبية 
لشريحة الصم في العراق بـ)المجان(

من  كبرية  مظلة   )60( تستورد  املقدسة  احلسينية  العتبة 
مناشئ عاملية، وتنرشها يف صحن العقيلة زينب )عليها 
حيث  الشمس،  ح��رارة  من  الزائرين  لوقاية  السالم( 

بلغت مساحة كل مظلة 30م2.. 

بمشاركة أكثر من )70( طالبة.. العتبة احلسينية ختتتم 
دوراهتا القرآنية يف مرقد السيدة زينب )عليها السالم( 
فضال عن تأهيل معلامت لنرش الثقافة القرآنية، ضمن 
سوريا،  فرع  الدويل  القرآين  التبليغ  مركز  فرع  انشطة 

التابع لدار القرآن الكريم يف العتبة املقدسة.

صورة وتعليق
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مواقف مشرفة في تاريخ 
العراق الحديث..

املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  ظله(  )دام  ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد  �سماحة  االأعلى  الديني  املرجع  مكتب  اأ�سدر 
2021/9/29 بيانا بخ�سو�ص االنتخابات الربملانية القادمة يف العراق التي �ستجري يف 2021/10/10 واأكّد فيه مرة 
القادمة الأنها هي  وامل�سوؤولة يف االنتخابات  الواعية  امل�ساركة  العليا ت�سّجع اجلميع على  الدينية  املرجعية  باأن  اخرى 

الطريق االأ�سلم للعبور بالبلد اىل م�ستقبل يرجى ان يكون اأف�سل مما م�سى، وهذا ن�ص البيان:
بيان مكتب �سماحته )دام ظّله( حول االنتخابات النيابية القادمة يف العراق

المرجعيــــة الدينيــــة العليــــا تؤكد مــــن جديد في 
خطابها للناخبين الكرام على..

بسم اهلل الرمحن الرحي�م
مكتب سامحة املرجع الديني األعىل السيد السيستاين )دام ظّله(..

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
ويسأل  العراقي  النواب  جملس  انتخابات  موعد  يقرتب  وبعد: 
بشأن  العليا  الدينية  املرجعية  موقف  عن  املواطنني  من  الكثري 
ذلك؟  يف  املصلحة  من  تراه  وما  االنتخابات،  هذه  يف  املشاركة 

يرجى إفادتنا يف هذا املجال وشكرًا.     
مجع من املواطنني

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الواعية  املشاركة  عىل  اجلميع  تشّجع  العليا  الدينية  املرجعية  إن 
من  كانت ال ختلو  وإن  فإهنا  القادمة،  االنتخابات  واملسؤولة يف 
بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق األسلم للعبور بالبلد 
اىل مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مىض، وهبا يتفادى خطر 

الوقوع يف مهاوي الفوىض واالنسداد السيايس.
وعىل الناخبني الكرام أن يأخذوا الِعربرَ والدروس من التجارب 
مستقبل  رسم  يف  املهم  ودوره��ا  أصواهتم  قيمة  ويعوا  املاضية 

حقيقي  تغيري  إلح��داث  املهمة  الفرصة  هذه  فيستغلوا  البلد، 
عن  الكفوءة  وغري  الفاسدة  األي��ادي  وإبعاد  الدولة  إدارة  يف 
مفاصلها الرئيسة، وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا 
ذلك  وبخالف  االختيار،  وأحسنوا  فاعلة  بصورة  التصويت  يف 
واحلكومات  السابقة  النيابية  املجالس  اخفاقات  تتكرر  فسوف 

املنبثقة عنها، والت حني مندم. 
قبيل  بمثله  رّصح��ت  ما  اليوم  تؤكد  العليا  الدينية  واملرجعية 
االنتخابات املاضية من أهنا ال تساند أّي مرشح أو قائمة انتخابية 
عىل االطالق، وأن األمر كله مرتوك لقناعة الناخبني وما تستقر 

عليه آراؤهم.
دوائرهم  يف  املرشحني  ِسريرَ  يف  يدّققوا  بأن  عليهم  تؤكد  ولكنها 
احلريص  النزيه،  الصالح  اال  منهم  ينتخبوا  وال  االنتخابية 
األصيلة  قيمه  عىل  املؤمتن  وازده��اره،  وأمنه  العراق  سيادة  عىل 
أو  أكفاء  غري  أشخاصًا  يمّكنوا  أن  وح��ذار  العليا،  ومصاحله 
العراقي  الشعب  بثوابت  تؤمن  ال  أطرافًا  أو  بالفساد  متورطني 
جملس  مقاعد  شغل  من  الدستور  إطار  خارج  تعمل  أو  الكريم 

اعداد : حيدر عدنان

اس��تغالل الفرصة المهمة إلحداث تغيي��ر حقيقي في إدارة 
الدولة وإبعاد األيادي الفاس��دة وغير الكفوءة عن مفاصلها 

الرئيسة وهو أمر ممكن..
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النواب، ملا يف ذلك من خماطر كبرية عىل مستقبل البلد.
عىل  يعملوا  أن  االنتخابات  بأمر  القائمني  عىل  املرجعية  تؤكد  كام 
او  للامل  اجلانبية  التأثريات  عن  بعيدة  مطمئنة  أجواء  يف  اجرائها 
نزاهتها  يراعوا  التدخالت اخلارجية، وأن  أو  القانوين  السالح غري 

ويّل  واهلل  أعناقهم.  يف  أمانة  فإهنا  الناخبني  أصوات  عىل  وحيافظوا 
التوفيق.

 )21/صفر/1443ه�( ��� )29/9/2021م(

مكتب السيد السيستاين )دام ظله( � النجف األرشف
بيانات  العليا سبق وان اصدرت  الدينية  املرجعية  ان  بالذكر  جدير 
سابقة بخصوص االنتخابات ومنها البيان الصادر حول انتخابات 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  تالُه  الذي   2018 لعام  النواب  جملس 
الكربالئي يف اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة يف 17/شعبان/1439ه� 

املوافق 2018/5/4م وجاء فيه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

املواطنني  من  الكثري  يسأل  النيابية  االنتخابات  موعد  اقرتاب  مع 
الكرام عن موقف املرجعية الدينية العليا من هذا احلدث السيايس 

املهم، وهبذا الصدد ينبغي بيان امور ثالثة:
1-لقد سعت املرجعية الدينية منذ سقوط النظام االستبدادي السابق 
التعددية السياسية والتداول السلمي  يف ان حيلَّ مكانه نظام يعتمد 
للسلطة عرب الرجوع اىل صناديق االقرتاع يف انتخابات دورية حرة 
ونزهية وذلك ايامنًا منها بأنه ال بديل عن سلوك هذا املسار يف حكم 
البلد ان ُاريد له مستقبٌل ينعم فيه الشعب باحلرية والكرامة وحيظى 
بالتقدم واالزدهار وحيافظ فيه عىل قيمه االصيلة ومصاحله العليا.. 
ومنظمة  االحتالل  سلطة  عىل  الدينية  املرجعية  ارّصت  هنا  ومن 
االمم املتحدة باإلرساع يف اجراء االنتخابات العامة إلتاحة الفرصة 
أمام العراقيني لتقرير مستقبلهم بأنفسهم من خالل اختيار ممثليهم 

المرجعية الدينية العليا 
تحذر من خطر الوقوع في 
وجب 

ُ
مهاوي الفوضى وت

على الجميع تفادي هذا 
الخطر، وتؤكد أن الطريق 

االسلم لتفادي هذا الخطر 
يتمثل في المشاركة 

الواعية والمسؤولة في 
االنتخابات.



املخّولني بكتابة الدستور الدائم وتعيني اعضاء احلكومة العراقية، 
تزال  ال  التاريخ  ذلك  عىل  عامًا  عرش  مخسة  م��رور  بعد  واليوم 
املرجعية الدينية عند رأهيا من ان سلوك هذا املسار يشّكل من حيث 
املبدأ اخليار الصحيح واملناسب حلارض البلد ومستقبله وانه البد 
من تفادي الوقوع يف مهالك احلكم الفردي والنظام االستبدادي 
حتت أي ذريعة او عنوان، ولكن من الواضح ان املسار االنتخايب 

ال يؤدي اىل نتائج ُمرضية اال مع توّفر عّدة رشوط:
اصوات  ُحرمة  ويرعى  عاداًل،  االنتخايب  القانون  يكون  ان  منها 
القوائم  تتنافس  ان  ومنها  عليها،  بااللتفاف  يسمح  وال  الناخبني 
للتنفيذ  قابلة  وخدمية  وتعليمية  اقتصادية  برامج  عىل  االنتخابية 
واملزايدات  الطائفي  او  القومي  والشحن  الشخصنة  عن  بعيدًا 
االعالمية.. ومنها ان يمنع التدخل اخلارجي يف أمر االنتخابات 

سواٌء بالدعم املايل او غريه وُتشدد العقوبة عىل ذلك..
رسم  يف  املهم  ودوره��ا  اصواهتم  لقيمِة  الناخبني  وعي  ومنها 
ازاء ثمن بخس  أُلناس غري مؤهلني  يمنحوها  البلد فال  مستقبل 
او  الشخصية  للمصالح  او رعاية  إتّباعًا لألهواء والعواطف  وال 

النزعات القبلية او نحوها..
االنتخابية  التجارب  رافقت  التي  االخفاقات  ان  املؤكد  ومن 
او  ُانتخبوا  ممن  كثري  قبل  من  السلطة  استغالل  سوء  من  املاضية 
الفساد  نرش  يف  ومسامهتهم  احلكومة  يف  العليا  املناصب  تسنموا 
برواتب  انفسهم  ومتييز  مسبوقة  غري  بصورة  العام  املال  وتضييع 
الشعب  خدمة  يف  واجباهتم  اداء  يف  وفشلهم  كبرية  وخمصصات 
وتوفري احلياة الكريمة ألبنائه مل تكن اال نتيجة طبيعية لعدم تطبيق 
العديد من الرشوط الالزمة ولو بدرجات متفاوتة عند اجراء تلك 
االنتخابات  يف  بأخرى  او  بصورة  يالحُظ  ما  وهو  االنتخابات، 

احلالية ايضًا..
احُلكم واصالح  بإمكانية تصحيح مسار  قائاًم  األمُل  يبقى  ولكن 
مؤسسات الدولة من خالل تضافر جهود الغيارى من أبناء هذا 

البلد واستخدام سائر االساليب القانونية املتاحة لذلك.
فيه  تتوفر  مواطن  لكل  حق  االنتخابات  هذه  يف  املشاركة  ان   -2
الرشوط القانونية، وليس هناك ما ُيلزمه بمامرسة هذا احلق اال ما 

يقتنع هو به من مقتضيات املصلحة العليا لشعبه وبلده.. 
نعم ينبغي ان يلتفت اىل ان ختليه عن ممارسة حقه االنتخايب يمنح 
وقد  الربملانية  باملقاعد  منتخبيهم  فوز  يف  لآلخرين  اضافية  فرصة 
يكونون بعيدين جدًا عن تطلعاته ألهله ووطنه، ولكن يف النهاية 
يبقى قرار املشاركة او عدمها مرتوكًا له وحده وهو مسؤول عنه 

عىل كل تقدير، فينبغي أن يتخذه عن وعي تام وحرٍص بالٍغ عىل 
مصالح البلد ومستقبل ابنائه.

3- ان املرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها عىل مسافة واحدة من 
مجيع املرشحني ومن كافة القوائم االنتخابية، بمعنى أهنا ال تساند 
مرتوك  كله  فاألمر  االطالق،  عىل  قائمة  أو  جهة  أو  شخص  أّي 
لقناعة الناخبني وما تستقر عليه آراؤهم بعد الفحص والتمحيص، 
باستغالل  جهة  او  شخص  ألي  السامح  عدم  ال��روري  ومن 
خاصة  بمكانة  حيظى  آخر  عنوان  أّي  أو  الدينية  املرجعية  عنوان 
يف نفوس العراقيني للحصول عىل مكاسب انتخابية، فالعربة كل 
واالبتعاد  واملبادئ،  بالقيم  وااللتزام  والنزاهة،  بالكفاءة  العربة 
واالستعداد  القانون،  سلطة  واحرتام  االجنبية،  االجندات  عن 
عىل  والقدرة  املواطنني،  وخدمة  الوطن  انقاذ  سبيل  يف  للتضحية 
تنفيذ برنامج واقعي حلّل األزمات واملشاكل املتفاقمة منذ سنوات 

طوال.
العملية  املسرية  عىل  االط��الع  هو  ذلك  من  التأكد  اىل  والطريق 
للمرشحني ورؤساء قوائمهم � وال سيام من كان منهم يف مواقع 
املسؤولية يف الدورات السابقة � لتفادي الوقوع يف ِشباك املخادعني 

بني أو غريهم. من الفاشلني والفاسدين، من املجرَّ

الفرصة المهمة.. 

وصفت المرجعية الدينية العليا االنتخابات 

المبكرة بالفرصة المهمة وحثت الناخبين 

ليستغلوا هذه الفرصة إلحداث تغيير 

حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد األيادي 

الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها 

الرئيسة .

ن يتحمل المسؤولية 
َ

والناخب هو م

الكبيرة إلحداث تغيير عبر إبعاد غير 

الكفوء وااليادي الفاسدة ويمكن ان 

يتحقق له ذلك عبر تكاتف الواعون 

والمشاركة في التصويت الختيار الحسن
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السؤال: هل جيوز اجراء عمليات جتميل للوجه بقصد اجلامل؟
اجلواب: جيوز يف حّد نفسه.

او  للمراة  بالنسبة  االنف  او  الوجه  جتميل  عمليات  السؤال: 
الرجل، جائز ام ال، واملجمل قد يكون رجاًل او امراة؟

اجلواب: الباس بعمليات جتميل الوجه واالنف يف حد ذاهتا 
ولكن الجيوز ان يكون املبارش اجنبيًا اذا كان مستلزمًا للمس.

بازالة  جتميلية  عملية  اجراء  يف  الرشع  حكم  هو  ما  السؤال: 
الشحوم من البطن؟

اجلواب: ال مانع منه يف نفسه.
السؤال: هل جيوز إجراء عمليات التجميل يف الوجه والبدن ؟

اجلواب: جيوز مع التجّنب عن اللمس والنظر املحّرمني .
الدهون  شفط  عملية  اج��راء  يف  سامحتكم  رأي  ما  السؤال: 

الزائدة ألنثى عىل يد جراح رجل؟
اجلواب: اذا كان السمن موجبًا للوقوع يف املرض الشديد او 
تراجعه  أن  للمرأة  يتحمل عادة جاز  الذي ال  الشديد  احلرج 
اما لو كان ملجرد االناقة واجلامل او مل تكن يف حرج شديد فال 
جيوز هلا أن تراجع الرجل الجراء العملية بل تراجع الدكتورة 

اجلّراحة.
السؤال: هل جيوز اجراء عملية جتميلية لالنف بقصد التجميل 

سواء للرجال والنساء؟
املحرمني  اللمس  أو  النظر  إستلزم  إذا  ولكن  جيوز  اجلواب: 
واحلرج  العرس  يف  للوقوع  موجبًا  تركه  كان  إذا  إال  جيوز  فال 

الشديدين.

السؤال: هل جيوز إجراء عملية لتصغري الثدي ؟
اجلواب: المانع منه و لكن املبارش للعملية أن تكون إمرأة .

علاًم  املرأة  لتجميل  الطبيعي  الشعر  تركيب  ما حكم  السؤال: 
بأن هذا الشعر يضل أثناء الصالة؟

اجلواب: اذا كان بنحو الزرع بحيث ال ينفصل ثانية فاألحوط 
عدم تركيبه.

السؤال: لقد اجازه سامحة السيد عملية جتميل االنف مع عدم 
اللمس و النظر املحرمني هل يعني انه ال يمكن للطبيب الرجل 
اجرائها اال املرأة مع العلم انه ال يوجد اال القليل من الطبيبات 
يف هذا املجال و ان وجد فال يمكن ان يكون اجلميع نساء يف 
جيوز  فهل  املمرض  و  التخدير  طبيب  فهناك  العمليات  صالة 
يف هذه احلالة اجراء العملية مع العلم ان العملية يف االنف و 

الطبيب يرتدي القفازات فهل تتفضلون بتوضيح املسألة؟
اجلواب: اذا توقف اجراء العملية عيل ممارسة الطبيب الرجل 
و مل ينفك عن ملس أو نظر حمرم مل جتز العملية اال اذا كان هناك 

رضورة ايل العملية لدفع تشويه مثاًل.
زرق  عيل  فقط  تقترص  للوجه  جتميل  عمليات  هناك  السؤال: 
االبر يف الوجه )مادة البوتوكس أو مادة الفلر(، فهل جيوز أن 
جيرهيا الطبيب للنساء إذا مل تستلزم العملية كشف غري الوجه 
ومل تستلزم اللمس )اضافة ايل كون الطبيب يرتدي الكفوف(؟
اجلواب: ال جيوز ذلك اال مع األمن من النظر اليها بتلذذ شهوي 
أو مع الريبة، نعم اذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه 
املرأة لرفع تشّوه مثاًل وكان الرجل أرفق بعالجها جاز له النظر 

أو اللمس باملقدار الذي يتوقف عليه معاجلتها.

عمليات التجميل 
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 ضروريا خالل فترة ما بعد عام 2003، 
ً
ة أمرا

ّ
بات اللجوء إلى المرجع السيد السيستاني في أوقات الشد

 من االعتبار أن كالمه س���يحظى بطاعة معظم العراقيين، اذ يتوجه له العراقيون باالس���تفتاء 
ً
وانطالقا

ة ألقاها ممثاله 
ّ
وطل���ب النصيح���ة لجدية الموقف في تحديد المصير القادم ف���ي البلد، وبعد خطب عد

في الصحن الحسيني المشرف خالل صلوات الجمع، وهنا مرة اخرى تؤكد المرجعية الدينية العليا على 

ر المرش���حين ف���ي دوائرهم االنتخابية وال ينتخبوا منه���م إال الصالح النزيه، 
َ
قوا في ِس���ي

ّ
الناخبين بأن يدق

والحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره، والمؤتمن على قيمه األصيلة ومصالحه العليا.

أو  أك��ف��اء  غ��ري  أش��خ��اص  متّكن  م��ن  التحذير  ي��أيت  فيام 
الشعب  بثوابت  تؤمن  ال  أط��راف  أو  بالفساد  متورطني 
الدستور من شغل  إطار  تعمل خارج  أو  الكريم  العراقي 
عىل  كبرية  خماطر  من  ذلك  يف  ملا  النواب،  جملس  مقاعد 
مستقبل البلد، ووفق هذه النظرة الفاحصة املنصفة يف بيان 
العليا األخري تضعنا أمام السؤال الكبري:  الدينية  املرجعية 
اإلجابة  تقديم  وعلينا  قريبًا؟!  سيكون  عاّم  املسؤول  )من 

الرصحية لألجيال القابلة(.   

االنسداد السياسي
 Political Occlusion إن مصطلح االنسداد السيايس
السيايس مغلقًا عىل جمموعة حمدودة من  النظام  بقاء  يعني 

املكونات فقط.
ويشري األستاذ فراس الشمري اىل مفهومه ملعنى )االنسداد 
بأنه  األع��ىل  املرجع  السيد  بيان  يف  ذكر  ال��ذي  السيايس( 

احتكار السياسة من ِقبرَل فئٍة حمدودة من املجتمع. 
ومما يرتتَّب عىل ذلك االحتكار الكامل للسياسة أنه ليس 

أصـــداٌء إعالميـــة عن بيـــان المرجعية الدينيـــة العليا 
حول ضرورة االنتخابات

ت
اال
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ن جمتمٍع  فقط ال يسمح بتكون جمتمع سيايس، بل ال يسمح بتكوُّ
قطبيَّة  إنتاج  إىل  قة  املغلرَ البيئة  هذه  نموذج  ينتهي  وهكذا  مديّن. 

تنابذّية حاّدة بني السلطة واملجتمع .
)االن��س��داد  مفهوم  عن  السالمي  حيدر  اإلع��الم��ي  ينوه  فيام 
السيايس( بقوله: »املرجعية تبرص بوضوح مستقبل العراق فيام لو 
قاطع الشعب االنتخابات وختىل املواطن عن حقه يف التصويت.. 
تفاقم  بمعنى  السيايس،  واالنسداد  الفوىض  إهنا  شك  ال  ومما 
وتأجج  السياسية  املرجعيات  وتعدد  األخطار  وتراكم  األزمات 
)القوي  شعار:  حتت  السياسية  القوى  بني  التقاتل  بل  الرصاع 

يأكل الضعيف(«.
والذي قد تنشأ من هذا النموذج أيضًا تكوينات حزبّية وتنظيمّية 
ومن  يشء،  يف  السيايّس  العمل  قوى  ومن  السياسة  من  ليست 
يف  والعنف  ف  التطرُّ تنظيامت  ازده���ار  النموذج  ه��ذا  خماطر 

غة من السياسة.. املجتمعات املفرَّ
االختيار  )االنتخاب(..

الروضة احلسينية االعالمي لطيف احلسناوي  إذاعة  يقول مدير 
الوقوع يف مهاوي  العليا، »هناك خطر  املرجعية  ببيان  يف ما ورد 
الفوىض وجيب عىل اجلميع تفادي هذا اخلطر، والطريق االسلم 
يف  واملسؤولة  الواعية  املشاركة  يف  يتمثل  اخلطر  هذا  لتفادي 

االنتخابات«.
الحداث  كبرية  مسؤولية  يتحمل  من  فهو  الناخب  »أما  ويتابع 
تغيري عرب ابعاد غري الكفوء وااليادي الفاسدة ويمكن ان يتحقق 
له ذلك عرب تكاتف الواعني واملشاركة يف التصويت بصورة فاعلة 
تكرار  مسؤولية  يتحمل  بذلك  يقم  مل  ومن  احلسن،  واالختيار 
اإلخفاقات، لذا فان املرجعية تؤكد ترك االختيار لقناعة الناخب 
تؤكد رضورات  لكنها  انتخابية،  قائمة  او  أي مرشح  تساند  وال 
منها: التدقيق يف سرية املرشح، وانتخاب الصالح النزيه، انتخاب 
ازدهار  عىل  احلريص  وانتخاب  العراق،  سيادة  عىل  احلريص 
العراقية االصيلة،  واملبادئ  القيم  األمني عىل  وانتخاب  العراق، 

و انتخاب من يقدم مصالح العراق العليا.
كما حذرت من انتخاب شخص غري كفوء، وانتخاب املتورط 

بالفس��اد ه��و او كتلته، وانتخ��اب كتل ال تؤمن بثوابت الش��عب 
العراقي، وانتخاب من يعمل خارج إطار الدستور، فان انتخاب 

مثل هؤالء يمثل خطر ا كبريا عىل مستقبل البلد.
للامل  تأثري  )ابعاد  بالتايل:  االنتخابات  عىل  القائمني  طالبت  كام 
تأثري  واب��ع��اد  القانوين،  غري  السالح  تأثري  واب��ع��اد  السيايس، 

أمانة  عىل  واحلفاظ  النزاهة  ورضورة  اخلارجية،  التدخالت 
أصوات الناخبني«.

 التصويت له؟
ّ

ن يصح
َ

م
التواصل  مواقع  عىل  قانونيون  بينهم  املدونني  من  ع��دٌد  نرش 
بيان  يف  له  التصويت  يصح  ن  مرَ )رشوط  مفاده  ما  االجتامعي 
صحة  عدم  يعني  )وه��ذا  نزهيًا  صاحلًا  يكون  بأن  املرجعية(.. 
البالد  خريات  يف  عاثت  التي  الكيانات  أو  املرشحني  انتخاب 

فسادًا عرب طرقها اخلاصة(.
وازدهاره  وأمنه  العراق  سيادة  عىل  حريصًا  املرّشح  يكون  وأن 
الذي سّهل  الكيان  أو  املرشح  انتخاب  يعني عدم صحة  )وهذا 
- أو يسّهل - للتدخالت اخلارجية من كل األطراف اإلقليمية أو 
الدولية أو كان أداًة هلا، كام ال يصح انتخاب من عمل عىل جعل 
أو  البلد،  بأمن واستقرار  الضارة  البلد ساحة لتصفية احلسابات 

كان أداًة لذلك(.
األصيلة  وِقيرَِمه  العراقي  الشعب  ثوابت  عىل  أمينًا  يكون  وأن 
الدين  حيارب  الذي  املرشح  انتخاب  صحة  عدم  يعني  )وه��ذا 
احلنيف أو األخالق العامة أو العادات النبيلة للشعب، أو يعمل 
عىل زعزعة التعايش السلمي، أو يرّوج لالنحرافات عىل مستوى 

الدين أو األخالق(.
وأن يكون أمينًا عىل مصالح البلد العليا )وهذا يعني عدم صحة 
البلد ألجل  األمانة ومل حيفظ مصالح  فخان  ُجّرب  ن  مرَ انتخاب 

مصاحله الشخصية أو احلزبية أو لوالءاته اخلارجية(.
وأن يكون ُكُفؤًا، فال يصح انتخاب املرشح لكونه شيخ العشرية 
أو أحد أفرادها، أو أنه صديق أو غري ذلك من العناوين التي ال 

صلة هلا بالكفاءة.
وأن يكون حمرتمًا للدستور والقانون، فال يصح انتخاب اجلهة أو 
الشخص الذي تعّود عىل االستهتار بالقوانني واألنظمة، أو يعمد 

إىل استخدام القوة والبطش خارج إطار القوانني املرعية.
بعد حث المرجعية توقعات بارتفاع 

نسبة المشاركة في االنتخابات
متثل  االنتخابات  حول  البيان  خالل  الصادرة  التوجيهات  أن 
واالنتصار  الوطن  حلامية  دقيق  ظرف  يف  حريص  وطني  موقف 
املشاركة  نسبة  بارتفاع  كثر  مدونون  يتوقع  هنا  من  للمواطن، 
األمهية  تؤكد  الدعوة  هذه  أن  معتربين  القادمة،  باالنتخابات 
وحق  الديمقراطي  النظام  محاية  يف  االنتخابات  هلذه  االستثنائية 
كريمة  بحياة  طموحاهتم  عن  فعال  يعرّب  برملاين  بتمثيل  العراقيني 

وحيمي مصالح البالد الوطنية العليا. 
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أكثر من )5.000.000( زائر، تم اس���تقبالهم من قبل مدن الزائرين الثالث التابعة للعتبة الحس���ينية 

د األوصياء )عليه السالم( الكائنة 
ّ
لة بمدينة سي

ّ
المقدسة، خالل الزيارة األربعينية المباركة، والمتمث

على طريق )كربالء - بغداد(، ومدينة اإلمام الحسن المجتبى )عليه السالم( الكائنة على طريق 

)كرب���الء - النج���ف( ومدينة اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( الكائنة على طري���ق )كربالء - النجف(، 

رت للزائرين مختلف الخدمات التي يحتاجونها، وعلى مدار )24 ساعة(، كان أبرزها خدمات 
ّ

حيث وف

مت لهم بالتعاون مع عدد من 
ّ
د

ُ
 عن خدمات أخرى ق

ً
)اإليواء � اإلطعام � الخدمات الصحية( فضال

األقسام التابعة للعتبة المقدسة.

تهلل فرحًا بخدمة زائري األربعينية
اأعد امللف: قا�سم عبد الهادي / ح�سنني الزكروطي / اأحمد الوّراق 

الت�سوير : وحدة امل�سورين 

مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية 
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مدينة سّيد األوصياء )عليه السالم( وبركات الوالية
عن اخلدمات املقّدمة

ل�  ال��ن��رصاوي  ثامر  ح��ازم  املدينة  مدير  م��ع��اون  حت��ّدث   
)األحرار( قائاًل:

كوادرها  السالم(  )عليه  األوصياء  سيد  مدينة  استنفرت 
حيث  احلسيني،  األربعني  زائري  الستقبال  مبكر  وقت  يف 
األح��زان،  صفر  من   )12( ال�  يوم  هلا  الفعيل  العمل  بدئ 
بتقديم  منتسبًا(   415( تضم  التي  الثامن  شعبها  واشرتكت 

خالل  استقبلت  »املدينة  بأن  مضيفًا  للزائرين«،  اخلدمات 
أيام الزيارة العظيمة ما يقارب ال� )980 ألف زائر( وقّدمت 
ال� )200 ألف وجبة طعام( وهتيئة خدمات  يقارب  هلم ما 
املبيت ألكثر من )30 ألف زائر(، فضاًل عن استقبال املدينة 
املؤسسات  التابعني  الوفود  من  شخص(   1000( ال�  قرابة 
املدين  املجتمع  ومنظامت  التلفزيونية  والقنوات  احلكومية 

وتوفري خمتلف اخلدمات هلم«.
تبلغ  للمدينة  الكلية  »املساحة  أن  إىل  أش��ار  ال��ن��رصاوي 
)28.5 دونام( واستغّل منها قرابة ال� )20 دوناًم( يف خدمة 

الزائرين، ومن خالل توفري )22 قاعة مبيت( تبلغ مساحة 
مقّسمة  صحية  جماميع  سبع  مع  م2(،   350( ال�  الواحدة 
 1500( مساحته  جامع  املدينة  ويتقدم  والنساء،  للرجال 
الدينية،  واملناسبات  الصلوات  ألداء  ُخّصص  وقد  م2(، 
القرآنية،  السور  بتعليم  اخلاصة  الدورات  إلقامة  واستثامره 
كذلك تضّم املدينة مضيفًا داخليًا يتكون من طابقني مساحة 

الطابق الواحد )250( م2، ويتسع اىل )500( شخص«.
وأّكد النرصاوي بأن »املدينة سعت إىل توفري كافة اخلدمات 

التي حيتاجها الزائرون خالل فرتة اسرتاحتهم او مبيتهم يف 
التكييف والصحيات واحلاممات وليس  ابتداًء من  املدينة،  
انتهاًء بتوفري أجواء الراحة واملنام هلم كتجهيزهم باملفارش 
هلم  الصحية  اخل��دم��ات  تقديم  عن  فضاًل  والبطانيات، 

بالتعاون مع دائرة صّحة الرصافة«.
وعىل مستوى خدمات اإلطعام املقّدمة للزائرين خالل أيام 
الزيارة املباركة، أشار النرصاوي إىل أن »مضيف املدينة وعرب 
منفذيه الداخيل واخلارجي وّزع وجبات الطعام منذ اليوم ال� 

حازم ثامر الن�سراوي
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)13 من صفر( وتفاوتت الوجبات بني األيام األوىل واألخرية 

من حيث عددها يف اليوم الواحد«، مبينًا بأن »عدد الوجبات 
األولية كان يصل اىل )1.000( وجبة يوميًا، يف حني شهدت 
وجبة   )5.000( من  أكثر  توزيع  الزيارة  من  األخرية  األيام 
غذائية ما عدا وجبة العشاء، إضافة للوجبات الرسعة املقّدمة 

للزائرين امُلشاة«.
)عليه  األوصياء  سيد  مدينة  مضيف  مسؤول  قال  جهته  من 
سنويًا  اعتادت  »املدينة  إن  ج��ودة:  ن��وري  صباح  السالم( 
أن  مبينًا  الرورية«،  احتياجاهتم  وتلبية  الزائرين  خدمة  عىل 
»العاملني يف املضيف استنفروا فعليًا يوم ال� )12 من صفر(، 
املضيف  هي  األوىل  النافذة  للتوزيع،  نافذتني  وفرنا  وقد 
نافذة  عن  فضاًل  شخص(   500( ل�  يتسع  ال��ذي  الداخيل 

التوزيع اخلارجية«.
أما عن اخلدمات البارزة خالل الزيارة املباركة، والتي تستمر 
دخول  الستمرار  نسبة  توّقف  دون  ساعة(   24( مدار  عىل 

اخلدمية،  الشعبة  قدمته  بام  تتمّثل  للمدينة،  الزائرين  وخروج 
إىل  سعت  »الشعبة  إن  سامر  عيل  مسؤوهلا  أوض��ح  حيث 
خالل  صورة  بأفضل  واخلروج  ونظافتها  املدينة  عىل  احلفاظ 

أيام الزيارة«.
املليونية،  الزيارة  خالل  اتّسع  كوادرنا  »عمل  بأن  وأضاف، 
االسرتاحة  وقاعات  الصحيات  من  املدينة  أروق��ة  ليشمل 
اخلارجي«،  الطريق  إىل  إضافة  وخمارجها،  املدينة  ومداخل 
ومسائية  صباحية  وجبتني  عىل  توّزعوا  »العاملني  أن  مبينًا 
عدد  وازداد  الواحدة،  للوجبة  دوام(  ساعة   12( وبواقع 
الذين  الزائرين  زخم  لتزايد  الصباحية  عن  املسائية  الوجبة 

تستقبلهم مدينة سيد األوصياء )عليه السالم(«.
وال يمكن أن جتري مثل هذه اخلدمات واستيعاب اآلالف من 
حتّدث  كام  هلم،  الالزمة  احلامية  بتوفري  االهتامم  دون  الزائرين 
عن ذلك مسؤول شعبة حفظ النظام يف املدينة، عبد اهلل حامد 

حممد.

�سباح نوري جودة
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التثقيف  بمسؤولية  اضطلعت  األمنية  »الشعبة  بأن  وتابع 
واالرشاد وتقديم النصح للزائرين«.

زمان  املدينة،  يف  االتصاالت  شعبة  مسؤول  أوض��حرَ  فيام 
محود، »بالنسبة لوحدة البدالة يف شعبة االتصاالت، فكانت 
معنّية بالتواصل واالتصال مع الفنادق والوفود والضيوف 
واالتصاالت اخلارجية وما يردنا من داخل العتبة احلسينية 
املقدسة، فضاًل عن توفري مركز للصوتيات استخدمرَ خلدمة 
املفقودين، حيث تم توفري )سامعات( من أقىص يمني املدينة 
املفقودين  اليسار، وربط حاسبة املركز مع مراكز  إىل أقىص 
املقدسة  العتبة  يف  االتصاالت  قسم  ب��ادر  وقد  األخ��رى، 

بتوفري هواتف )عراق سيل( لتأمني االتصال املجاين«.
يف حني عملت شعبة اإلنرتنت يف قسم إعالم العتبة املطهرة 

باإلنرتنت  املفقودين  مركز  رفد  عىل  ل�حمود(  )واحلديث 
كي يكون عىل اتصال مع كافة مراكز املفقودين التابع العتبة 

احلسينية املقدسة««.
الشعبة  يف  اإللكرتونية(  املراقبة  )وحدة  عمل  »اما  وتابع، 
موزعة  مراقبة  كامرية   )250( ال�  يقارب  ما  بوجود  فتمّثل 
كامرية  ب�)30(  رفدها  اىل  اضافة  وخارجها،  املدينة  داخل 
املراقبة  شعبة  لتشمل  املباركة،  االرب��ع��ني  زي��ارة  خ��الل 
اإللكرتونية متابعة مجيع أروقة املدينة سواء يف الداخل وحتى 
اخلارج والطرق القريبة منها، وذلك لتوثيق احلوادث التي 
قد حتصل ال سمح اهلل تعاىل أن فقدان االطفال واملمتلكات 
حفظ  ك��وادر  مع  بالتنسيق  إجيادها  عىل  والعمل  اخلاصة 

النظام يف املدينة«.

زمان حمودعبداهلل حامد حممدعلي �سامر ر�سيد
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السالم(  )عليهم  البيت  أهل  كريم  باسم  سميت  التي  املدينة 
فتحت أبواهبا الواسعة الحتضان زائري أيب عبد اهلل احلسني 
خدماهتا  من  املستفيدين  أعداد  وصل  حتى  السالم(،  )عليه 
خالل  التامة  الراحة  وج��دوا  زائ��ر(،  ألف   550( من  أكثر 
قاعات   10( املدينة  تضم  إذ  األربعينية،  للزيارة  أدائهم 
خرا،  ومساحات  ومصىّل  وصحيات  ومضيفا  للمبيت( 
يف  زائر  آالف(   5( إىل  تصل  هلا  االستيعابية  القدرة  وكانت 

اليوم الواحد.
وحتّدث مدير املدينة، السيد هشام العميدي ل� )األحرار( عن 
األربعني  لزائري  املخلصون  اخلدمُة  قّدمه  ملا  مهّمة  تفاصيل 

اخلدمات  لتقديم  مبكرًا  االستعداد  »تم  قائاًل:  احلسيني، 
القاعات  جتهيز  تم  وايضًا  وخارجها،  املدينة  داخل  للزائرين 
وتعفري املدينة وهتيئة مجيع املستلزمات الطبية، ويف هذه  الزيارة 
تم نصب معمل للثلج داخل املدينة يغطي املدينة خالل ايام 

الزيارة والباقي يتم توزيعه عىل املواكب القريبة من املدينة«.
املتطّوعني  مع  للمدينة  العاملة  الكوادر  »شاركت  وأضاف، 
عددهم  والبالغ  العراقية  املحافظات  خمتلف  من  القادمني 
بتقديم خمتلف اخلدمات  )480 متطّوعًا( و )111 متطوعة( 

وال��رشاب  الطعام  خدمات  بني  توّزعت  والتي  للزائرين، 
واإليواء واخلدمات الثقافية والدينية«.

مدينة االمام الحسن المجتبى 
)عليه السالم( للزائرين 

ونفحات الخدمة الحسينية 
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املباركة،  الزيارة  رافقت  التي  الدينية  األنشطة  مستوى  وعىل 
املدينة،  مسجد  يف  يومي  بشكل  اجلامعة  صالة  أقيمت  فقد 
الدينية  والثقافة  املباركة  بالزيارة  اخلاصة  املنشورات  وتوزيع 
هبا  قام  التي  التبليغية  النشاطات  وج��ود  وكذلك  العامة، 
العتبة  من  استضفناهم  الذين  املبلغون  وأيضا  املنتسبون، 
للزائرين  الرشعية  االستفسارات  عىل  أجابوا  حيث  املقدسة 
الكرام يف النقاط التي تم نصبها يف داخل املدينة وخارجها«، 
مبينًا أن »هناك خدمات وأنشطة دينية أخرى متثلت بام قدمه 
تعليم  فعالية  عرب  املقدسة،  بالعتبة  الكريم  القرآن  دار  قسم 
أداء  عن  فضاًل  الفاحتة،  لسورة  الصحيحة  القراءة  الزائرين 

اخلتمة القرآنية بعد كل صالة، إضافة إىل تقديم حمارضة من 
أحد املشايخ إلعطاء التوجيهات والنصائح الدينية للزائرين، 
اهايل  من  متطوعة(  مبلغة   25( ال�  يقارب  ما  هناك  وايضًا 

البرصة قّدمن اإلرشادات الدينية لألخوات الزائرات«.
أما بالنسبة للنشاطات الثقافية واإلعالمية، أوضح العميدي، 
»تم مشاركة مركز فجر عاشوراء واملركز الدويل للرتمجة وقسم 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعات  الشباب  ورعاية  التطوير 
الشعبي  احلشد  وهيأة  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  وجممع 
يرسمون  ورسامني  ومصورين  الشعبي  احلشد  اعالم  وهيأة 

اثناء الزيارة وجممع اهل البيت لنرش كتب وبرورشات دينية 

 ال�سيد ه�سام العميدي
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ومركز توثيق صور الشهداء واجلرحى وموكب احيوا أمرنا 
الذين  الزائرين  عن  باإلنابة  الزيارة  خطوات  أهدى  الذي 
ُحرموا من الزيارة، فضاًل عن مؤسسة اإلمام احلسني )عليه 
زيارة  الثقافية واألدعية ونص  الكتب  التي وّزعت  السالم( 
للرعاية  العني  مؤسسة  قامت  كام  الزائرين،  عىل  االربعني 
»وحدة  أن  مبينًا  املؤسسة«،  بدور  الزائر  بتعريف  االجتامعية 
واالرش��ادات  التبليغات  ببث  استمّرت  املدينة  يف  اإلعالم 
الصوتية  الداخلية  االذاع��ة  خالل  من  املختلفة  والنصائح 

والشاشة الكبرية الداخلية واخلارجية للمدينة«.
ولفترَ العميدي إىل اجلوانب اخلدمية املهمة املقدمة من قبل 
اجلانب  بني  توّزعت  »اخلدمات  أن  مبينًا  للزائرين،  املدينة 
صحة  ودائ��رة  كربالء  صحة  دائ��رة  مع  بالتنسيق  الصحي 
الساموة وهيأة احلشد الشعبي، حيث قدمت جمتمعة خدمات 

صحية عالية للزائرين«.
الرئيسة  الطعام  وجبات  قّدم  املدينة  »مضيف  بأن  وأوضح 
للزائرين فضاًل عن الوجبات اخلفيفة مثل احللويات والفواكه 

عىل مدار الساعة«.
تطّلب  للمدينة  وفدوا  الذين  الزائرين  »زخم  أن  إىل  وأشار 

صهاريج  من  عدد  عرب  وتم  الساعة،  مدار  عىل  املياه  توفري 
املياه، فيام قامت سيارات احلمل بنقل املواد الغذائية والثلج 
توفري  عن  فضاًل  املدينة،  من  القريبة  احلسينية  للمواكب 

سيارات اإلسعاف للحاالت املرضية احلرجة«.
وتابع العميدي، »ال ننسى نشاط اجلنود املجهولني املتمثلني 
حيث  الطبي،  لألوكسجني  الوارث  نبع  معمل  يف  بالعاملني 
عمل منذ انتشار جائحة كورونا وإىل اآلن بتغذية املستشفيات 
بأسطوانات  واأله��ايل  واحلكومية  احلسينية  للعتبة  التابعة 

الغاز«.
قحطان  املدينة،  يف  مضيف  شعبة  مسؤول  حتّدث  جهته  من 
املباركة  االربعينية  الزيارة  خطة  تبدأ  قائاًل:  عريبي  فرمان 
واالستعداد هلا منذ مطلع شهر صفر، لتهيئة وجبات الطعام 
وتوزيعها عىل زائري األربعينية«، مبينًا أن »األيام األوىل كان 
يتم إعداد وجبات قليلة، حتى تصاعد العدد للفرتة من )10 
– 20 صفر(، بتوزيع وجبات طعام من )500 اىل  2000 

وجبة طعام( حتى وصوهلا إىل )48,000( وجبة يوميًا«.
وأضاف، »تم رفد املضيف ب� )45 طباخًا( متطوعًا من أهايل 
البرصة، فضاًل عن متطوعني خلدمات التوزيع وغريها قدموا 
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من  الوارث  كشافة  متطوعي  عن  فضاًل  الساموة  مدينة  من 
أهايل احللة الكرام«.

جاسم  عامد  السيد  النظام  حفظ  وحدة  مسؤول  حتدث  فيام 
قائاًل: »استعّد )90 منتسبًا( من شعبتنا مقسمني عىل ثالث 
وجبات، لتأمني احلامية للزائرين، حيث توّزعوا عىل مداخل 
وخمارج املدينة، فضاًل عن ما اضطلعت به الزينبيات والبالغ 
عددهن )12 منتسبة( يف محاية الزائرات، مع وجود كامريات 
كلها  املنترشة  والدوريات  السونار  وأجهزة  األمنية  املراقبة 

جمتمعة تسعى لتأمني األجواء األمنية املناسبة«.
وأضاف بأن »الشعبة استنفرت منذ يوم )9 صفر( بأعامهلا 
عنارص  مع  كبري  تعاون  وهناكرَ  األربعينية،  للزيارة  األمنية 

الرشطة واجليش واحلشد الشعبي«.

مسؤول  أشار  للزائرين،  املقدمة  اخلدمات  مستوى  وعىل 
)عليه  املجتبى  احلسن  اإلم��ام  مدينة  يف  اخلدمية  الشعبة 
بأعامهلا  بدأت  العاملة  »كوادره  أن  إىل  السالم( عامد حممد، 
املحّرم  من  العارش  زي��ارة  انتهاء  بعد  باألربعينية  اخلاصة 

مبارشًة«.
للزائرين  واألفرشة  األرّسة  بنصب  أعاملنا  »بدأت  وقال: 
و  احلسينية  العتبة  خمازن  من  بطانية(   25.000( وجتهيز 
هتيئة  عن  فضاًل  الزائرين،  وراحة  ملبيت  سّجادة(   1000(

قواطع  عدة  عىل  التنظيف  مهام  وتوزيع  الصحية  املنشآت 
داخل املدينة«.

وبنّي بأّن »الشعبة وضمن أعامهلا نصبت )30 خيمة( إليواء 
اخلاصة  اخلارجية  ال��رسادق  نصب  إىل  إضافة  الزائرين، 
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بتقديم اخلدمات مثل املضيف اخلارجي وصيانة العربات وتوزيع احللويات كذلك الطبابة 
اخلارجية وطبابة احلشد الشعبي«.

يوم  قائاًل: »بدأت وحدتنا منذ  الصيانة فارس فضالة  فيام شاركُه احلديث، مسؤول شعبة 
العارش من شهر صفر بتهيئة متطلبات الزيارة املباركة، ومتثلت بتهيئة الرسادق واملخيامت 
اخلدمية والثقافية خارج املدينة«، مضيفًا، »بادرت وحدة الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي 
إىل مجيع املخيامت وإدامة مداخل املدينة وتبديل اإلنارة الداخلية، إضافة إىل تأسيس منظومة 

)اللوندري( اخلاصة بكي مالبس الزائرين«.
وبني بأن »من خدمات الشعبة هتيئة ما حتتاجه القنوات الفضائية وعجالت النقل املبارش، 
فيام قامت وحدة التربيد بإدامة وصيانة مجيع البكجات ومنظومة املاء واضافة اىل ذلك تم 
إنشاء معمل للثلج لتغطية املدينة يف ظل أجواء الصيف، باإلضافة إىل توزيع الثلج للمواكب 

احلسينية املوجودة عىل حمور النجف«.

قحطان فرمان عريبيال�سيد عماد جا�سم
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عىل مدى سنواٍت عديدة، كانت مدينة الزائرين الواقعة عىل 
الزائرين،  من  الكثري  لرحال  حمّطة  بابل(   - )كربالء  طريق 
الذين يضنيهم التعب يف مسريهم مشيًا صوب كربالء، حيث 
أبىل القائمون عليها بالًء حسنًا وقّدموا جهدًا رائعًا وكبريًا يف 
ن  احتضان احلشود املليونية، ما ترك أثرًا طيبًا يف نفوس كل مرَ
زارها، ولرّبام كانت اخلدمات املقّدمة لزائري اإلمام احلسني 
)عليه السالم( يف أربعينيته املباركة قد جتّسدت بصوٍر ناصعة 
وجلّية لزائري مدينة اإلمام احلسني )عليه السالم( للزائرين 

التابعة للعتبة احلسينية املطهرة..
وحتدث مدير مدينة االمام احلسني )عليه السالم(  للزائرين 
صفر   10 يوم  من  بالعمل  املبارشة  متت  سلطان:  ص��ادق 
الكرام  للزائرين  اخلدمات  لتقديم  جوانب  عدة  عىل  اخلري 

العتبة  العامة، وأقسام  الدوائر  التنسيق مع بعض  من خالل 
املقدسة يف اجلانب الفقهي والعقائدي والتوعوي حيث متت 
االجابة  بغرض  الديني  للتوجيه  مراكز  عدة  بوضع  املبارشة 
اجلانبني  من  ويكون  والفقهية  العقائدية  الزائرين  اسئلة  عن 
فقد  االمني،  اجلانب  بخصوص  اما  النساء(،   – )الرجال 
اختذت شعبة حفظ النظام املسؤولية كاملة، وتساندهم هبذا 
تقوم  التي  )الكامريات(  االلكرتونية  املراقبة  وحدة  العمل 

بمراقبة اخلروقات«.
النظام  وتابع »أيضًا من ضمن املهام املكلفة هبا شعبة حفظ 
هي وحدة املفقودات حيث توجد غرفة خاصة تقوم بإرجاع 
فهو  االخر  اخلدمي  اجلانب  اما  اهلها،  اىل  املفقودة  االموال 
قاعة   )26( املدينة  يف  توجد  حيث  الزائرين  اي��واء  جانب 

مدينة االمام الحسين )عليه السالم( للزائرين
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إليواء الزائرين منها للنساء وللرجال وهي قاعات مفروشة 
ومؤثثة باألفرشة والبطانيات ومكيفة باهلواء البارد لغرض 
بعض  وتقوم  للزائر،  الراحة  من  ممكن  قدر  اكرب  حتقيق 
فرتة  يف  الزائر  هنوض  بعد  القاعات  لتعقيم  اجلوالة  الفرق 
يتحمل  حيث  االطعام  جانب  وهناك  القاعة،  من  الصباح 
من  االالف  عرشات  بتقديم  املضيف  شعبة  اجلانب  هذا 
تقديم  كذلك  املباركة،  الزيارة  خالل  للزائرين  الوجبات 
املواد  وبعض  والرقي  البارد  العصري  مثل  الفقرات  بعض 

االخرى«.
عىل صعيد التنسيق ذكر )سلطان(، ساعد قسم حفظ النظام 
معه  التنسيق  تم  حيث  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل  التابع 
الرجال  بلغ عدد  املتطوعني حيث  وتزويدنا بعدد كبري من 

وهؤالء   )150( النساء  وعدد  شخص   )400( املتطوعني 
املتطوعون من حمافظة البرصة«.

املدينة قدمت خدمات صحية كبرية كانت بالتنسيق مع دائرة 
صحة البرصة ودائرة صحة املوصل وعن هذه اخلدمة اجللية 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مدينة  مدير  معاون  حتدث 
مدينة  ك��وادر  ب��ارشت  قائال:  وحيد  محزة  وائ��ل  للزائرين 
الصحية  اخلدمات  بتقديم  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
واملجانية اىل كافة زوار االمام احلسني )عليه السالم( هناك 
البرصة وحمافظة  الطبية من حمافظة  اللجان  تنسيق عايل مع 
اخلدمات  كافة  لتقديم  احلشد  هيأة  طبابة  كذلك  املوصل، 
اسعاف  سيارة   )13( وجود  اىل  باإلضافة  للزائرين  الطبية 

للتعاون مع احلاالت احلرجة والصعبة«.

عطاء حسيني متواصل

�سادق �سلطان
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وذكر مسؤول الشعبة االدارية واملالية عامر عبد احلسني 
الشعبة  تعد  االداري��ة  الشعبة  احلال  »بطبيعة  شعالن: 
اخلاصة  وامل��راس��الت  املخاطبات  مجيع  يف  الرئيسة 
باملدينة واالخوة املنتسبني كافة، ومن مهامها فتح مركز 
املفقودين الذي يقدم خدماته عىل مدار 24 ساعة حيث 
بالزائرين  اخلاصة  املجانية  االتصاالت  بتوفري  تتمثل 
وكذلك  لألطفال  تعريفية  ب��اج��ات  عمل  وك��ذل��ك 

النداءات اخلاصة باملفقودين داخل وخارج املدينة«.
فيام حتدث مسؤول شعبة اخلدمية رضغام عبداهلل هادي: 
»عمل شعبة اخلدمية ينقسم اىل ستة حماور، منها: نصب 
اخليم حيث تم جتهيز مدينة الزائرين بخيم اضافية تابعة 
ووحدة  الديني  وللتوجيه  الرجال  لتفتيش  مدينتنا  اىل 
لإلسكافيني  وخيمة  الطعام  توزيع  ووحدة  املفقودين 

واخلياطة وغريها«.
االمام  مدينة  يف  املضيف  شعبة  مسؤول  قال  جانبه  من 
املعامر:  موسى  نذير  للزائرين  السالم(  )عليه  احلسني 
بارش كادر املضيف واالخوة املتطوعون بتهيئة وجبات 
الطعام للزائرين واملنتسبني واملتطوعني بثالث وجبات 
الوجبات  بني  متنوعة  فقرات  بتوزيع  معززة  رئيسية، 

الرئيسية كالعصائر واحللويات..

وائل حمزة وحيد
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نذير مو�سى املعمار

�سرغام عبداهلل هادي

عمار عبد احل�سني �سعالن
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قسم رعاية الحرم الشريف خالل الزيارة األربعينية؟

بدى العاملوَن في قس���م رعاية الحرم الش���ريف بالعتبة الحس���ينية المقدس���ة، 

د الشهداء )عليه السالم(، 
ّ
كخلية نحل دائبة الحركة والعمل، بما يليق بزائري سي

وفي الزيارة األربعينية وضع القس���م خطة متكاملة راعت المتغيرات والظروف 

الصحية واالجتماعية المختلفة.

االأحرار: ح�سنني الزكروطي �  ت�سوير: حممد اخلفاجي

ماذا قّدم
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الصادرة  التوجيهات  من  االستفادة  عىل  القسم  ويعمل 
أرض  عىل  لرتمجتها  املقدسة،  احلسينية  العتبة  إدارة  عن 
الواقع، وبالتعاون مع كافة االقسام األخرى املعنية بتقديم 

اخلدمات.
منتظر احلمداين حتّدث  الرشيف،  رئيس قسم رعاية احلرم 
ل� )األحرار( قائاًل: »هنالك خطة عمل سنوية عامة توضع 
األربعني،  بزيارة  خاصة  خطة  وتتضمن  العام،  كل  بداية 
)االقتصادية،  املختلفة  والظروف  التغيريات  فيها  مراعني 
مناقشة  عن  فضاًل  وزيادهتا(  اخلدمات  تنويع  الصحية، 
واالستفادة  وسلبها(  )بإجياهبا  السابقة  السنوات  خطط 

منها«.
متكاملة  خدمات  توفري  إىل  هيدف  »القسم  بأن  ويضيف 
أقسام  بقية  مع  بالتنسيق  عاتقه  عىل  امللقاة  املهام  وانجاز 

العتبة املقدسة ».
كوادر  دأبت  املليونية،  املناسبة  هذه  »خالل  القول:  وتابع 

املقدستني  واملنارتني  الرشيفة  القبة  وتنظيف  بغسل  القسم 
السطح  وتنظيف  ال��س��الم(،  )عليه  الشهداء  سيد  ملرقد 
وهتيئته استعدادًا لتوافد الكوادر االعالمية وغريها، فضال 
والرساديب  املقدسة  واحلرم  الرشيف  الصحن  غسل  عن 
واملداخل، واستبدال السجاد املفروش بآخر، باإلضافة إىل 
غسل وتطهري السّجاد القديم وهتيئته للفرش مستقباًل، مع 
تنظيف الزجاج املطل عىل احلرم الرشيف واجلدران واملرايا 
الدقة  االعتبار  بعني  االخ��ذ  مع  السقوف،  يف  املوجودة 
الكرام  الزائرين  أمام  املجال  لفسح  التنظيف  يف  والرسعة 

ألداء الزيارة والصلوات«.
وأضاف، »عملنا عىل إدامة وتنظيف مناهل املياه املوجودة 
داخل الصحن املطهر، وتوفري أكثر من )1.800( كرتون 
من األقداح البالستيكية ذات االستخدام الواحد، كذلك 
زيادة عدد حاويات النفايات وتوفري عدد كبري من االكياس 
اخلاصة هبا، والتنسيق مع قسم اخلدمية اخلارجية يف عملية 
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تفريغ النفايات يف املركبات اخلاصة )الكابسات(«.
تعاونا مستمرا وكبريا مع  »للقسم  أن  إىل  احلمداين  ويلفت 
وتسهيل  االعامل  تنظيم  عملية  يف  األخرى  األقسام  كافة 
وفرش  الداخلية،  املتاهات  تنظيم  بينها  ومن  إنجازها، 
املواقع الداخلية، وتوفري االحتياجات اخلدمية ملواقع املفارز 
لتأدية  الزائرين  ومداخل  ممرات  تنظيم  عن  فضاًل   ، الطبية 
الزيارة للرجال والنساء، واملسامهة يف صيانة السالمل وغريها 

من األعامل«.
 )225( توفري  املباركة  الزيارة  خالل  »استطعنا  وأضاف، 
مكتبة ذهبية داخل الصحن احلسيني الرشيف والرساديب 
واحلائر، وتزويدها بأكثر من )42.000( كتاب من خمتلف  
الرتب  وسحب  الرشيفة،  واملصاحف  واألدعية  الزيارات 
احلسينية يف املتارب اجلدارية والذهبية الداخلية واستبداهلا 

برتب جديدة«.

خالل الزيارة المباركة 

توفير )225( مكتبة 

داخل الصحن والسراديب 

والحائر الحسيني.
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كام تستنفر كوادر شعبة معمل )غسل السجاد والبطانيات( 
كام أوضح احلمداين »بكامل طاقاهتا لغسل آالف البطانيات 
للمواكب  التابعة  املفروشات  من  يصاحبها  وما  والسّجاد 
واحلسينيات واجلوامع ومدن الزائرين واملراكز واملستشفيات 
املباركة، كذلك احلال مع شعبة  الزيارة  الستخدامها خالل 
اليوم  تتواجد داخل الصحن عىل مدار  السادة اخلدم والتي 
التعطري  وحدة  تواجد  عن  فضال  املختلفة،  مهامهم  لتأدية 
امهية  عىل  والتأكيد  االجواء،  تلطيف  هبدف  للقسم  التابعة 
التعامل مع  البيت )عليهم السالم( يف  التحيل بأخالق اهل 
عىل  والعمل  ملل  او  كلل  دون  احتياجاهتم  وتلبية  الزائرين 
تقديم التوجيهات واالرشادات والتي من شأهنا زيادة الوعي 

لدى الزائرين للمحافظة عىل ممتلكات العتبة املقدسة«.
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اكد رئيس قسم حفظ النظام في العتبة 

الحسينية المقدسة السيد رسول فضالة 

ان القسم بكوادره استنفر كافة الجهود 

ليكون العيون الساهرة على امن وسالمة 

الزائرين، جاء ذلك عن طريق عقد العديد من 

االجتماعات ووضع الخطط الالزمة إلنجاح زيارة 

األربعين المباركة.

حرصنا على  أن نكون عيونا ساهرًة 
على أمِن وسالمِة الزائرين 

تقرير: فالح ح�سن- ت�سوير: وحدة الت�سوير

رئيس قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية لألحرار:
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وقال فضالة: »حرصنا عىل ان نضع خطة حمكمة للمحافظة 
املناطق  بتقسيم  ,وذلك  الكرام  الزائرين  وسالمة  أمن  عىل 
تكون  ان  وركزنا  قواطع،  عدة  اىل  املليونية  باحلشود  املعنية 
جلميع  املبارش  واالرشاف  التنظيم  يف  فعلية  مشاركة  هناك 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الداخلة  املختلفة  العزاء  مواكب 

ومرافقتها يف مسريها لغاية خروجها من الصحن احلسيني 
الرشيف، ووفرنا ايضًا غرفا خاصة ملتابعة املناطق الرئيسية 
غرفة  ومنها  الزيارة،  فرتة  طيلة  التفتيش  ونقاط  والفرعية 

)املراقبة والسيطرة(«.
االمنية  االقسام  كافة  الغرف  هذه  يف  »اش��رتك   واض��اف: 
الزائرين، فضال عن تسيري )دوريات راجلة(  املعنية بحامية 
بأول،  أواًل  املعلومات  ونقل  مشبوهة،  حالة  أي  ملالحظة 
لألشخاص  السونار  بأجهزة  مسح  بجوالت  والقيام 
املقدسة وبشكل مستمر، فضاًل  العتبة  القريبة من  واملناطق 
عن عمل شعبة كشف املتفجرات من خالل أجهزة فحص 
بالعتبة  املحيطة  النقاط  عىل  موزعة  كانت  والتي  احلقائب، 
ستة  من  اكثر  استقبل  »القسم  ان  بالقول  مبينًا  املقدسة«، 
االف متطوع للعمل قدموا من خمتلف املحافظات العراقية 
وتم استقطاب العدد الكايف منهم وتوزيع العدد املتبقي عىل 

اقسام العتبة املقدسة االخرى وحسب االحتياج«.

القسم استقبل اكثر من ستة االف 

متطوع للعمل قدموا من مختلف 

المحافظات العراقية وتم استقطاب 

العدد الكافي منهم وتوزيع العدد 

المتبقي على اقسام العتبة المقدسة 

االخرى وحسب االحتياج”.
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شعبة المراقبة اإللكترونية تكشف عن استخدامها أنظمة 
متطورة وتقنيات حديثة للمراقبة

كش���فت ش���عبة المراقبة اإللكترونية التابعة لقسم حفظ النظام في العتبة 
الحسينية المقدسة عن استخدامها ألنظمة متطورة وعالية التقنية للكشف 
عن المطلوبين وعن الظواهر السلبية خالل زيارة االربعين في مدينة كربالء 
المقدسة وخاصة داخل وما بين العتبات المقدسة، وقدمت الشعبة جهودا 
 ونتائ���ج عالية المس���توى في المراقب���ة األمنية ومتابعة ال���زوار واجواء 

ً
كبي���رة

المهندس نصير عبد االميرالزيارة المليونية في مدينة كربالء المقدسة.

بعد نجاح الخطة األمنية في زيارة األربعين.. 
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حييى(  األمري  عبد  )نصري  املهندس  إىل  اجتهت  )االح��رار(  جملة 
مسؤول شعبة املراقبة اإللكرتونية لريفدها عن طرق وآلية العمل 
يف خضم التطور اإللكرتوين الذي ساهم بشكل كبري يف املتابعة 
اجلميع  عىل  خيفى  »ال  قال:  ذلك  وعن  األمن،  وحفظ  والرصد 
دور العتبة احلسينية املقدسة من خالل كوادرها املختصة يف حفظ 
االمن خالل زيارة االربعني التي تشهدها مدينة كربالء وافدين 

بأعداد مليونية فالبد من وجود خطة للحفاظ عىل األمن«.
وأضاف ان »شعبة املراقبة االلكرتونية تتكون من ست وحدات 
وهن )اهلندسية، الشبكات، الصيانة، التحليل، اإلدارية، املراقبة( 
احلرم  مراقبة  يف  جتمع  والكل  هبا  مناطة  مهام  هلا  وح��دة  وكل 
املحيطة  املناطق  اىل  اضافة  احلسيني  واحلائر  والصحن  الرشيف 
بواقع  أخالقية  الال  احل��االت  من  واحلد  املطلوبني  ومتابعة  به 
العمل اإللكرتوين  عمل )24( ساعة بكوادر مدربة وخمتصة يف 

النموذجي«. 
كامرية   )1500( عن  تقل  ال  بمراقبة  تقوم  »الكوادر  ان  مؤكدًا 

باب طويريج  منطقة  ابتداء من  الكرام  الزائرين  ممتدة عىل مسار 
واملنطقة  اهلل(  )رمحه  الوائيل  امحد  الدكتور  وشارع  بغداد  وباب 
املركزية جهة باب القبلة اضافة اىل شارع السدرة باجتاه الصحن 
مراقبة  املدينة  مركز  )وأف��رع(  أزقة   ومراقبة  الرشيف  احلسيني 
املقدسة  احلسينية  »العتبة  ان  إىل  مشريا  عالية«،  وبمهنية  دقيقة 
وبتوجيه من سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
)دام عزه( قامت بتجهيز مجيع بوابات الصحن الرشيف ببوابات 
الكرتونية حرارية من اجل قياس درجات احلرارة وقياس نسبة 
عىل  احلفاظ  اجل  من  املعادن  واكتشاف  الزائرين  أعداد  دخول 

سالمة الزائرين والكشف املبكر جلائحة كورونا«.
من  جمموعتني  واستبدال  االسرتاحة  حمطات  »هتيئة  عن  منوهًا 
السوجيات الرئيسية يف غرفة السيطرة للحصول عىل مستوى عال 
من الدقة يف عرض الفيديو باإلضافة اىل صيانة اجهزة السيطرة 

واخلزن واحلاسبات وهتيئة الربامج الالزمة والبديلة«.



وخدمات مستمرة 

طيلة الزيارة المباركة 
أكثر من 120 منشأة صحية متنقلة

تس���عى أقس���ام العتب���ة الحس���ينية كلها م���ن حي���ث موقع عم���ل كل منها 
 المباش���ر مع 

ّ
ومهامه���ا الى تقديم الخدمات للزائرين، وتمتاز بعضها بالتماس

الزائري���ن س���عيا في تقديم افضل الخدمات ومنها قس���م الش���ؤون الخدمية 
الخارجية الذي بذل جهدا كبيرا خالل اربعينية االمام الحس���ين )عليه السالم( 
بجميع مالكاته، وعن تفاصيل اكثر التقينا برئيس القس���م الس���يد انور محمد 

ا انجزه القسم طيلة الزيارة فقال:
ّ

الموسوي ليحدثنا عم
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تم توزيع اكثر من 120 منشأة صحية متنقلة خارج املنطقة وعىل 
املقدسة  كربالء  مدينة  اىل  الكرام  الزائرين  لدخول  حماور  ثالثة 
اماكن  ويف  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  االم��ام  مرقد  اىل  وص��وال 
املواقع  اىل  اضافة  املنطقة  داخل  املهمة  االماكن  ويف  القطوعات 
الثابتة للنساء والرجال وعددها )8(، وكذلك توزيع مياه االسالة 
عىل املواكب واهليئات احلسينية وعىل املتنقالت الصحية وكذلك 
التابعة  الكبرية  املياه  نقل  آليات  خالل  من  الثابتة  املواقع  عىل 
مع  بالتنسيق  املقدسة  العتبة  اسالة  تشغيل  اىل  باإلضافة  لقسمنا 
قسم الصيانة املوقر، ودائرة ماء كربالء الذين أسهموا بدعمهم لنا 

بصهاريج املاء والساحبة والعجالت الصاروخية«. 
»تم  بقوله:  الثابتة  الصحية  املواقع  عن  حديثه  تابع  املوسوي 
يف  الزائرين  ملساعدة  بغساالت  الثابتة  الصحيات  مواقع  تزويد 
غسل ثياهبم وفتح االنسدادات عن طريق العجالت الصاروخية 
هلل  واحلمد  تم  الساحبة،  بعجالت  الثقيلة  املياه  سحب  وكذلك 
مواقع  عدة  يف  املرابطة  وهي  الكابسة  آلليات  عمل  خطة  اتباع 
واستخدام عجالت الشحن الصغرية لنقل النفايات اىل عجالت 
الكشوانيات  املدينة، كذلك تعزيز  تنقلها داخل  الكابسة لسهولة 
الثابتة من خالل نرش كرفانات كشوانية متنقلة يف حميط الصحن 
الثابتة الستيعاب  الكشوانيات  اىل  احلسيني وبني احلرمني اضافة 
احلاصل  الزخم  ولتقليل  الكرام  الزائرين  امانات  من  عدد  اكرب 
والكفوف  املعقامت  وتوزيع  املتواجدة،  املليونية  االعداد  نتيجة 

كإجراء  واحلائر  والصحيات  الكشوانيات  مجيع  عىل  والكاممات 
وختصيص  املنتسبني،  االخوة  بني  العدوى  انتقال  ملنع  احرتازي 
لتعفري  التعقيم  ومواد  باملضخات  وجتهيزهم  املنتسبني  من  كادر 
الطوابق  وكذلك  اخلارجي  واحلائر  والصحيات  الكشوانيات 

والرساديب ومجيع املواقع التابعة اىل قسمنا«.
ال�  مياه  بتوزيع  القسم  مالكات  »ب��ارشت  ايضا  قال  املوسوي 
خالل  من  واخلارجية  الداخلية  املقدسة  العتبة  مواقع  عىل   R.O

ووضع  الستوتات  اىل  باإلضافة  بقسمنا  اخلاصة  املاء  حوضيات 
شموع بقرب الرتامز املوزعة عىل حميط الصحن احلسيني الرشيف 
التي  املواكب  جتهيز  وكذلك  الرتامز  ملتابعة  منتسبني  وختصيص 
عىل  النفايات  اكياس  توزيع  للرشب،  الصالح  امل��اء  تستخدم 
النفايات،  رفع  لسهولة  العتبة  وحميط  والرساديب  املتطوعني 
وتوزيع املاء الصالح للرشب )اقداح ماء( عىل الزائرين وكذلك 
الثلج عىل املواكب احلسينية، واالستعانة باألخوة املتطوعني لسد 
املنتسبني وكذلك  الكادر ولتقليل اجلهد عىل  النقص احلاصل يف 
 )525( اىل  املتطوعني  اعداد  تصل  حيث  العمل  انسيابية  لضامن 
متطوعا، واجراء محلة تنظيف يومية للمنطقة وبعد انتهاء الزيارة 
مبارشة كانت هنالك محلة كبرية وشاملة لرفع النفايات من املواقع 
الكابسات  عجالت  خالل  من  املقدسة  احلسينية  بالعتبة  املحيطة 

والكوادر التابعة اىل قسمنا«.
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جهود استثنائية لمنتسبي قسم الصيانة خالل 
زيارة أربعينية اإلمام الحسين 

م منتس���بو قس���م الصيان���ة التاب���ع للعتب���ة الحس���ينية المقدس���ة جهودا  
ّ
ق���د

اس���تثنائية طيلة زيارة أربعينية اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( الخالدة وذلك 
م���ن خ���الل تقديم الخدم���ات الميدانية للزائري���ن، والمواكب الحس���ينية، وضع 
المجس���رات وتش���غيل وتوزيع معامل الثلج وتوفير مس���احات للزائرين وغيرها 
م���ن األعمال التنفيذي���ة على ارض مدين���ة كربالء المقدس���ة ومحاور دخول 

.
ً
المهندس اسعد مهديالزائرين من حولها.. مجلة )األحرار(، وأكبت األعمال المنجزة ميدانيا
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وملزيد من التوضيح عن ابرز األعامل التي أداها منتسبو القسم 
رئيس  صالح(  اسعد  )يوسف  املهندس  قال  الزيارة  خالل 

القسم: 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  وارش��اد  »بتوجيه 
واهتاممه  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
بمجموعة  الصيانة  قسم  قام  االربعني  زي��ارة  خالل  الكبري 

من االعامل هبدف تسهيل حركة الزائرين داخل مركز املدينة 
وخارجها بشكل منظم من خالل وضع جمرس يف باب القبلة 
ومنطقة بني احلرمني الرشيفني خاص بعبور الزائرين، وذلك 
لتسهيل مرور املواكب من حتته. اضافة إىل وضع –كرفانات- 
وفتح  وخروجهم،  الزائرين  دخول  لتسهيل  إضافية  تفتيش 
مساحة خاصة تقدر )2000( مرت مربع ضمن منطقة صحن 
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املوسعة  املساحة  اىل  تضاف  العقيلة 
وتقليل  املؤمنني  حركة  النسياب  سابقا 

زخم االزدحام«.
يف  جديدة  مساحة  فتح  عىل  اشتمل  القسم  عمل  ان  موضحًا 
تم  ان  بعد  مرتًا   )25�20( يقارب  ما  بعرض  الشهداء  شارع 
صحن  من  جديدة  مسارات  فتح  اىل  اضافة  وهتيئته،  تعديله 
العقيلة باجتاه باب القبلة وفتح مساحة جديدة تقدر ب�)3000( 
مرت مربع، ووضع قواطع مرورية لتنظيم حركة الزائرين داخل 
إن  إىل  مشريا  الرجال،  عن  النساء  وعزل  الرشيف  الصحن 
كوادر قسم الصيانة تعمل بشكل دوري خالل زيارة األربعني 
لكل األقسام التابعة للعتبة احلسينية واألعامل التي ختص قسم 

الصيانة«.    
ونوه، رئيس القسم عن األعامل اخلدمية التي قدمها القسم عىل 
مدار الساعة، فكانت هناك زيادة يف طلب الثلج بسبب ارتفاع 
معامل  بنصب  كوادرنا  قامت  الفور  وعىل  احلرارة،  درجات 
لتجهيز  املقدسة  الثلج عىل مجيع مداخل مدينة كربالء  إلنتاج 
الثلج،  بامدة  املواكب احلسينية واحلسينيات واجلوامع وغريها 
الشهداء  ساحة  يف  معمل  وضع  من  الكوادر  استطاعت  كام 
إلنتاج الثلج بطريقة املكعبات حيث بلغت إنتاجيته )30( طنا 
يوميًا، إضافة إىل معامل مدينة الزائرين )كربالء� بغداد( والتي 
عىل  الزائرين  مدينة  وكذلك  يوميا  اطنان   )10( انتاجية  تبلغ 

طريق 
تقدر  احللة 

اىل  املعمل  إنتاجية 
خمازن  ويف  يوميا  طنا   )25(

اإلمام السجاد )عليه السالم( عىل طريق 
 )20( انتاجية  تقدر  للثلج  معمل  نصب  تم  احللة 

طنا يوميا، كذلك توفري عجالت لنقل الثلج واملياه إىل مجيع 
قام  القسم  ان  األربعني« مضيفًا،  زيارة  التي ختدم يف  اجلهات 
الباردة للصحن احلسيني  املياه  براثا لتجهيز  بتهيئة حمطة  أيضا 
ليصبح  هلا  التربيد  أمح��ال  من  جمموعة  إىل  إضافة  الرشيف، 
االنتاج الكيل )350( طنا للتربيد تضخ ما يعادل )120( مرت 

مكعب بالساعة من املياه الباردة«. 
هتيئة  منها  ومتفرقة  عديدة  أعامال  انجز  القسم  ان  اىل  مشريا 
مربع،  مرت   )1500( بمساحة  للمفقودين  خاصة  مناطق 
مربع  مرت   )5000( بمساحة  للمتطوعني  خاصة  ومناطق 
اخلاصة  الطبية  املفارز  هتيئة  اىل  إضافة  العقيلة،  صحن  ضمن 

بخدمة الزائرين.
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عل���ى م���دى ثماني���ة ايام من العم���ل المتواصل، وبهدف توفير م���ا يلزم لراحة الزائرين، اس���تنفرت 

كوادر شعبة مجمع مخازن االمام السجاد )عليه السالم( جهودها لتوفير اكثر من )9000( االف 

 عن مدن الزائرين، بحسب المشرف على 
ً
بطانية تم توزيعها على المواكب والزائرين الكرام فضال

“مركز توزيع البطانيات” السيد معين سلطان الياسري.

توفير أكثر من )9000( بطانية 

لخدمة حجاج االربعين
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توزيع  »م��رك��ز  اب���واب  الشعبة  »فتحت  ال��ي��ارسي:  واوض���ح 
أمام  كربالء  حمافظة  يف  الشهداء  شارع  يف  الكائن  البطانيات« 
الزائرين واصحاب املواكب من اليوم الثالث عرش من شهر صفر 
اخلري، وحرصنا ان يقدم خدماته ملدة )24( ساعة طيلة أيام الزيارة 
املباركة ووفرنا فيه اكثر من )9000( بطانية تم توزيع )2480( 

منها عىل املواكب والزائرين باإلضافة اىل مدن الزائرين«.
واضاف: »للحفاظ عىل الزائرين من االمراض االنتقالية حرصنا 
واملعقامت  املنظفات  ان��واع  بأجود  املفروشات  تغسل  ان  عىل  
وبعد  واثناء  قبل  تم  العمل  وهذا  الشمس  ألشعة  والتعرض 
بأخذ  تقوم  خمصصة  عجلة  هناك  كانت  حيث  املباركة,  الزيارة 

املفروشات التي يتم ارجاعها من قبل الزائرين ونقلها اىل معمل 
»هذه  ان  بالقول  مبينًا  وتعقيمها«،  غسلها  ليتم  البطانيات  غسل 
اجلهود متت بكادر كيل للمنتسبني )30( منتسبا مع جهود )31( 
متطوعا تم تقسيمهم لوجبتني )18( للوجبة الصباحية و )13( 

للوجبة املسائية«. 
منوهًا عن عدم اقتصار اخلدمات التي قدمها املركز عىل مليونية 
زيارة االربعني وحسب؛ بل لكوادره جهود يف الزيارات املليونية 
زي��ارات:  ابرزها  املقدسة  املراقد  بقية  تشهدها  التي  األخ��رى 
السالم(،  )عليهم  الكاظمني  االمامني  العسكرين،  االمامني 

التابعي سعيد بن جبري )رض(«.



بمهامه الكثيرة واعماله المناطة به تميز 

قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي 

ومداخله التابع للعتبة الحسينية المقدسة 

بجهود منتسبيه وادارته في نجاح خطته 

التي نفذها خالل زيارة االربعين المباركة، 

والقسم كتاب واضح من عنوانه فهو يعمل 

على فرض الحماية والرعاية الخارجية للصحن 

الحسيني الشريف، من خالل منتسبين 

االكفاء الحريصين على استقبال الزائر الكريم 

بالشكل لمناسب والالئق لمكانته عند سيد 

الشهداء )عليه السالم(.

رعاية وحماية الصحن الحسيني الخارجي ومداخله 

مهام كبيرة تهدف لراحة وأمن الزائرين
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الحاج فاضل ابو دكة رئيس القسم قائال:
نجحنا بتنفيذ خطتنا بمعية الجميع منتسبين 

ومتطوعين نتيجة الحرص والتفاني واالخالص 
للقضية الحسينية..

احلاج  حتدث  املباركة  الزيارة  طيلة  القسم  نشاطات  وعن 
الصحن  ومحاية  رعاية  قسم  مهام  ان  قائال:  دكة  ابو  فاضل 
اخلارجي ومداخله بشكل عام تتضمن محاية ورعاية وتأمني 
املنطقة املحيطة باحلرم احلسيني الرشيف من خالل منتسبني 
اكّفاء متمرسني من ُشعب عّدة يباغ عددهم )17( شعبة لكل 
منهم عمال خاصا خمتلفا عن عمل الشعب االخرى، وبداية 
العوارض(  )شعبة  خالل  من  يبدأ  الزائر  مع  القسم  عمل 
القديمة  املنطقة  اىل  الكريم  ال��زائ��ر  دخ��ول  بداية  حيث 
الشهداء  مقام سيد  اىل  به مرورًا  الالئقة  بالصورة  واستقباله 
وايضًا  التفتيش  يتم  العوارض  خالل  ومن  السالم(،  )عليه 
دورياهتا  خالل  من  تعنى  التي  النظام(  )حفظ  شعبة  هناك 
الثابتة والراجلة بتأمني املنطقة جلميع الوافدين اليها، وكذلك 
)شعبة كشف املتفجرات( التي تعمل باالشرتاك مع شعبتي 
النظام من خالل االجهزة اخلاصة، طبعًا  العوارض وحفظ 
كالعادة االقسام املعنية بالزيارات املليونية تبدأ عملها بوقت 
اختاذ  ويتم  التفاصيل  بجميع  واملداولة  اللقاءات  بعد  مبّكر 
واالستعدادات  الالزمة  اخلطة  ووضع  املناسبة  القرارات 
افضل  لتقديم  اجلميع  مع  اجلهود  وتظافر  التعاون  ويتم 
املليونية  االعداد  الستقبال  واعدادها  وجتهيزها  اخلدمات 

لزيارة االربعني.
اعانة  بغية  القسم  استقبلهم  الذين  املتطوعني  عدد  وعن 

املنتسبني عىل مهامهم قال ابو دكة:
صفر   10 يوم  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  االن��ذار  بدأ 
واستقبلنا املتطوعني بحدود )3000( متطوع من حمافظات 
ووفرنا  وبابل،  والنارصية  والديوانية  البرصة  من  خمتلفة 
وطبعًا  لعملهم  كاملة  خطة  واعددنا  االقامة  اماكن  هلم 
ساعة   )12( و  عمل  ساعة   )12( املنتسبني  كعمل  عملهم 
ولدينا  شعب  عدة  عىل  املتطوعون  ُيقسم  حيث  اسرتاحة، 
متطوعني   )10( كل  حيث  للمتطوعني  خاصة  عمل  خطة 
تقريبًا وضعنا معهم منتسب وبقائمة تضم هذه االعداد مع 
املنتسب املسؤول عنهم وكانت واجباهتم يف موقع مسؤولية 
حمدد، يسألون عىل هذا املوقع يف أي خرق ان كان للنظافة او 
الفرش او توفري املاء البارد او توفري االمن يف هذا املكان يف 
ابتداًء من العوارض املنترشة  مجيع مفاصل مواقع املسؤولية 
للعتبة  احليوية  املنطقة  دخول  بداية  من  مسؤوليتنا  مواقع  يف 
املبارك الرشيف، وواقعا  املوقع اىل احلرم  احلسينية اىل مركز 
أن املتطوعني ليسوا بجدد وانام سبق تدريبهم والتعامل معهم 
خالل االعوام املاضية فلهم خربة مرتاكمة وممارسة مستمرة 

وكذلك موثّقني لدينا. 
لنا  الزائرين رشف  الكرام وخدمة  الزائرين  نحن هنا خلدمة 
فنحن هدفنا راحة الزائر من دخوله اىل املنطقة اىل ان خيرج 

ونكون يف خدمته بجميع انواع اخلدمات بدون استثناء.
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كشف قسم االليات في العتبة الحسينية المقدسة عن استنفار كوادره كافة خالل زيارة األربعين 

المباركة مع توفير العديد من العجالت بسعات مختلفة واحجام عدة لنقل الزائرين من محاور 

مختلفة في داخل مدينة كربالء المقدسة وخارجها.

أكثر من )300( آلية تقل الزائرين

طيلة زيارة األربعين
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رئيس  املوسوي  ع��ادل  السيد  حتدث  اكثر  تفاصيل  وعن 
القسم، قائال: »اعتاد قسم االليات يف مجيع الزيارات املليونية 
عىل تقديم اخلدمة للزائرين منها ايصاهلم اىل اقرب نقطة ممكنة 
املقدسة وقيادة  العتبة  ادارة  بالتنسيق مع  العتبات، ويتم  من 
التي تستحدث  املواقع والقطوعات  عمليات كربالء ملعرفة 

لتخرج سياراتنا وتقدم خدماهتا«. 
عجالتنا  كافة  بتهيئة  واملبارشة  االستعداد  »تم  وأض��اف: 
الستقبال الزيارة للمشاركة بتقديم اخلدمات بكافة انواعها 
بنقل  اخلاصة  العجالت  هتيئة  هو  األهم  واجلزء  واحجامها, 
الزائرين بكل انواعها يف اماكنها املخصصة وعىل عدة حماور 
وتم  والعباسية  احلسينية  العتبة  عىل  بابل  طريق  حمور  منها 
ذلك  وتطبيق  املقدسة  العباسية  العتبة  مع  الكامل  التنسيق 
للنقل  القطوعات احلاصلة  ابتداًء من يوم )14( صفر وفق 
الداخيل, أما بخصوص النقل اخلارجي فبدأ يوم )19( صفر 
وذلك بنقل الزائرين من )قنطرة السالم( باجتاه قطع سيطرة 

)ام اهلوى(, واستمر النقل لغاية ال� )21( من صفر اخلري«. 
 )297( كان  لألليات  الكيل  العدد  »ان  املوسوي:  واش��ار 
آلية خمتلفة األنواع واحلجم منها: )سيارة 14 راكب، و30 
راكب، و50 راكب(  باإلضافة اىل االليات الثقيلة، موضحًا 

بالقول أما سيارات االسعافات فكان عددها )7( توزعت اىل 
)3( ملستشفى السفري, واربعة اخرى توزعت عىل واحدة يف 

شارع الشهداء واخرى يف باب القبلة، وواحدة بالقرب من 
املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(,  مقام االمام احلجة 
وواحدة تعرف بالقطع )95( وسيارات اسعاف شحن عدد 
العقيلة,  )صحن  ضمنها  من  مواقع  عدة  عىل  وقسمت   ,)6(

بني احلرمني, باب القبلة(«.
الزيارة  خالل  اآلليات  قسم  حرص  عن  املوسوي  نوه  كام 
منطقة  الكرتوين حيدد  نظام  ال�)GPS( وهو  نظام  تفعيل  يف 
معينة ويعطي املعلومات أول بأول من ناحية عدد االليات 
املستخدمة وحركتها داخل املدينة والتنقالت التي اشرتكت 
املحاور  عىل  تعمل  سيارة   )32( بلغت  االليات  وهذه  هبا, 

الداخلية وهي كافية لزخم الزائرين«.

السيد عادل املوسوي
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���عب والمؤسسات والمراكز التي قدمت خدماتها 
ُ

الوجاهة والس���مو والعرفان هذا ما حظيت به الش

ل���زوار اب���ي عبد الله الحس���ين )عليه الس���الم( في موس���م الحج إلي���ه بزيارة االربعي���ن، فقد تقلدت 

الزينبيات المؤمنات بش���رف الخدمة وسعين في ايام الطواف بشغٍف لخدمة الزائرات، وبتوجيٍه من 

إدارة العتبة الحس���ينية المقدس���ة التي أولت بالغ االهمية بتقديم كافة الخدمات للزائرين والزائرات، 

فقد أخذت أذرعها العاملة بمختلف المجاالت والصعد على تقديم كافة الخدمات الصحية واالمنية 

والتوعوي���ة واإلرش���ادية طيلة زيارة االربعي���ن المباركة، وكان لكل جهة مهامه���ا التي أنجزتها بمعية 

المتطوعات من كافة االختصاصات وفي مواقع عديدة.

جهود فكرية وتوجيهية كبيرة
تقدمها مؤسسات ومراكز نسوية متخصصة 

في العتبة المقدسة خدمة للزائرات
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لقسم  التابعة  الزينبيات  شعبة  يف  النسوية  الكوادر  حرصت 
افضل  تقديم  عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  النظام  حفظ 
اخلدمات للزائرات الكريامت خالل زيارة االربعني املباركة 
والتوعية  واالرش��اد  التوجيه  بني  اخلدمات  تلك  وتنوعت 

فضاًل عن اجلانب االمني.
عىل  العام  املرشف  املوسوي(  حممد  )كاظم  املهندس  وقال 
شعبة الزينبيات: »كام يف كل عام حترص إدارة العتبة املقدسة 
لوضع  االجتامعات  من  سلسلة  بإجراء  االربعني  زيارة  قبل 
الزيارة وبالتنسيق مع كافة االقسام  الالزمة إلنجاح  اخلطط 

املشاركة يف اخلدمة طيلة الزيارة املباركة.
وأضاف: »انتظمت أعامل الشعبة عىل تقديم كافة التسهيالت 
املقدس  احلرم  أب��واب  من  دخوهلا  منذ  للزائرة  واخلدمات 
خروجها،  حتى  الرشيف  بالصحن  مرورًا  التفتيش  ونقاط 
وضع  تم  امل��ق��دس،  الشباك  اىل  ال��زائ��رة  وص��ول  ولضامن 

قدر  تامة  بانسيابية  الكريامت  الزائرات  ملسري  خاصة  ممرات 
املستطاع«.

وتابع بالقول: »وألن العمل حيتاج اىل جهود كبرية استقبلت 
لإلسناد،  واخل��دم��ة  للعمل  متطوعة   )1500( الشعبة 
وكان  ومكان,  نقطة  لكل  الفعيل  االحتياج  وفق  وتقسيمهن 
كااليت: )150( سيدة متطوعة لتفتيش النساء مع املنتسبات 
و)75(  رئيسية،  نقاط  تسع  التفتيش  نقاط  عىل  توزعن  وقد 
و)150(  الرشيف,  احلسيني  الصحن  داخل  متطوعة  سيدة 
الشهداء  حائر  من  بدءًا  احلائر  اروقة  عىل  توزعن  اخريات 
والسلطانية  والسدرة  السالم  ثم  الكرامة  بحائر  وم��رورًا 
توزعن  العدد  وب��ذات  الرشيف,  ال��رأس  حائر  اىل  وص��واًل 
والرأس  والشهداء،  احلجة،  )رسداب  احلائر  رساديب  عىل 
الرشيف  الرأس  جهة  للجهتني  املقدس  وللحرم  الرشيف(, 

وجهة عيل االكرب، و)200( سيدة متطوعة لكل وجبة من 

لحفظ النظام والتوعية والتوجيه واالرشاد.. 

شعبة الزينبيات عيون ساهرة على رعاية وحماية الزائرات
االحرار:فالح ح�سن  
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ساعة   )12( العمل  ساعات  تكون  حيث  الدوام  وجبتي 
لوجبة الدوام خالل الزيارة املباركة«. 

طبية  مفارز   )7( توفري  عىل  عملنا  »كام  املوسوي:  واشار 
وامل��ف��رزة  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  م��ع  بالتنسيق 
توفري  وظيفتها  الطبية  الشؤون  قسم  كوادر  ومجيع  الطبية 
الزائرة  تعرضت  حال  ويف  للزائرات,  االولية  االسعافات 
اىل حالة من حاالت االختناق او صعود الضغط والسكر, 
وبعض  اوكسجني،  بجهاز  تسعفهن  املسعفات  كانت 
احلاالت كانت تتطلب من املسعفات نقل الزائرة اىل مركز 

الوارث  كشافة  محالة  مع  بالتنسيق  كان  وذلك  العمليات, 
وهيأة الصحة والتعليم الطبي اللذين وفرا مفارز النقاالت 

يف مجيع مداخل وخمارج الصحن للنساء«.
وعن سؤالنا له هل هناك توجيهات دينية اىل االخت الزائرة 
الكريمة بخصوص رضورة ارتداء احلجاب واالبتعاد عن 
امللفتة للنظر؟ اجاب قائاًل: »هناك تنسيق مع قسم  االمور 
نقطة، حيث  مبلغات يف كل  لتوفري ثالث  الدينية  الشؤون 
الكريمة  للزائرة  واإلرشاد  النصح  تقديم  خالهلن  من  يتم 

وحثها بااللتزام باحلجاب الزينبي«.

بمشاركة اكثر من )2000( زينبية.. 
هذا ما قدمه مركز الحوراء زينب )عليها السالم( لخدمة الزائرات

بذلت كوادر مركز الحوراء زينب )عليها الس���الم( جهدا كبيرا لخدمة زائرات اإلمام الحس���ين )عليه 

الس���الم( م���ن خالل خط���ة متكاملة وضعته���ا إدارة المرك���ز ونفذتها الكوادر النس���وية عن طريق 

الخدمات في المواكب الحس���ينية والمحاضرات الدينية اإللكترونية، وبمش���اركة نس���اء من العراق 

وخارجه لتوجيه الزائرات الكريمات باالبتعاد عن كل ما يسيء لشرف الزيارة..

االحرار:منري �ساكر 
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السالم(  )عليها  زينب  احل��وراء  مركز  مديرة  ذلك  أك��دت 
امل��ح��ارضات  »ان  وأض��اف��ت:  حم��م��د(،  )س���ارة  املهندسة 
مبارش  بث  يف  الكرتونيا  جرت  التي  النقاشية  واحل��وارات 
)عليها  زينب  احل��وراء  بمركز  اخلاصة  املجموعات  ضمن 
السالم(، والتي ضمت اكثر من )2000( مشاركة من خمتلف 
املحافظات العراقية من خارجه«، موضحة ان »املحارضات 

جاءت بنتائج إجيابية مع املشاركات«. 
وأشارت سارة اىل ان »املركز اصدر جمموعة من اإلصدارات 
اصدار  وهو  الطف(،  )أطفال  التالية  بالعناوين  املطبوعة 
واألطفال  احلسينية،  املجالس  يف  ي��وزع  باألطفال  خاص 
اطفال  عن  العربة  وأخذ  للتعلم  املشاية  طريق  يف  املشاركني 
وفيه  الشابة  الفئة  خياطب  فهو  عرش(  )لياٍل  كذلك  الطف، 
اىل معلومات  باإلضافة  املهمة  الرتبوية  التوجيهات  مجلة من 
عن أصحاب االمام احلسني )عليهم السالم( وفضل الزيارة 
التي  املباركة  واألحاديث  باإلنابة  الزيارة  وكيفية  االربعينية 
تتعلق بالزيارة النيابية، وهو أيضًا من االصدارات التي توزع 
من  كبرية  جمموعة  إصدار  إىل  إضافة  الكرام،  الزائرين  عىل 
والتي  الشعبي  احلشد  شهداء  بإصدارات  اخلاصة  العناوين 
بتضحياهتم  املجتمع  وتوعية  الشهداء  ذكر  احياء  اىل  هتدف 
والتذكري بأمهية فتوى الدفاع الكفائي التي سامهت باحلفاظ 

عىل الوطن واملقدسات وابقاء جذوة احياء الزيارة االربعينية 
متقدة«.

بخطبة  خاصة  مسابقة  اطالقه  يف  املركز  »دور  عن  منوهة 
خاصة  وهي  يزيد  جملس  يف  السالم(  )عليها  زينب  السيدة 
بالنساء ويمكن االشرتاك هبا من خالل التواصل عرب صفحة 

الفيس بوك اخلاصة بمركز احلوراء زينب )عليها السالم(«.
من جهتها حتدثت املشاركة )سارة حممد مهدي( من جامعة 
التي  املحارضات  »ان  قائلة:  )للبنات(  الرتبية  كلية  الكوفة 
اهل  وروايات  احاديث  وتنقل  فكريا  تطورنا  املركز  يطلقها 
نكن  مل  كثرية  احيان  يف  ومعلومات  السالم(  )عليهم  البيت 
ان  فجميل  الدينية  الكتب  عىل  االطالع  قلة  بسبب  نسمعها 

يكون هكذا تذكري ينفع املؤمنني واملؤمنات«. 
من  عباس(  )هاجر  املشاركة  حتدثت  متصل  سياق  ويف 
حمافظة البرصة بكالوريوس لغة عربية: »ان املحارضات قيمة 
حول  حمبب  بأسلوب  تنبيه  فيها  وكان  ذواتنا  من  وطورت 
واملجتمعات  الفتيات  بني  املنترشة  السلبية  الظواهر  بعض 
اليوم  من  قررت  لذا  آثامها..  جيهل  بعضنا  والتي  النسوية 
بتغريي..  الزمان  افرح قلب صاحب  ان اغري من ذايت حتى 
التي  التوعوية  املحارضات  من  لنا  تكثروا  ان  نرجو  فلذلك 

تصلح من ذاتنا ومظاهرنا حتى نكون اقرب اىل اهلل تعاىل«.
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حمطات قرآنية نسوية يف الزيارة األربعينية 
دأبت وحدة التعليم القرآين عىل املشاركة بمرشوع املحطات 
القرآنية الذي يقام كل عام يف زيارة األربعني بإرشاف احلوزة 

العلمية وبمشاركة الكوادر القرآنية يف العتبات واملزارات .
فاضل  انتصار  االستاذة  القرآين  التعليم  مسؤولة  وقالت 
عدد  »بلغ  للوحدة:  التابعة  املحطات  عمل  عىل  واملرشفة 

املحطات ما يقارب )50( حمطة أديرت من قبل )60( معلمة 
الدين  وص��الح  والنجف  وبابل  وميسان  بغداد  يف  قرآنية 
وكربالء املقدسة، هذا باإلضافة إىل املواكب عىل طول طريق 
مركز  يف  املنترشة  واملواكب  احلسيني  واملخيم  حسني(  )يا 
املنترش  التعليمي  الكادر  عن  فضال  أطرافها،  وعىل  املدينة 

داخل الصحن احلسيني املطهر«.

التبليغ الديني  النسوي 
عمل متواصل وجهد ملفت لألنظار 

استنفرت وحدات شعبة التبليغ الديني النسوي التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة 

الحسينية المقدسة كافة جهودها وطاقاتها البشرية لخدمة الزائرات الكريمات خالل الزيارة 

المباركة وبعشرات المواقع في محافظة كربالء المقدسة وباقي المحافظات.
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عمل متواصل وجهد ملفت لألنظار 

منصات  عىل  امل��رشوع  ال��ق��رآين  التعليم  وح��دة  أقامت  كام 
إىل  وعمدت  )التلكرام(،  برنامج  عرب  االجتامعي  التواصل 

توسيعه وإثرائه بإضافة فقرات جديدة منوعة .
300  مبلغة ومتطوعة شاركن هذا العام  يف الزيارة األربعينية 

..

أخواتنا  خي��دم  بام  العظيمة  املناسبة  ح��دث  استثامر  هب��دف 
املقدسة  الرشيعة  أحكام  تعلم  عىل  ومساعدهتن  الكريامت، 
االستفتاءات  عىل  واإلجابة    - منها  االبتالئية  خصوصا   -
شّمرت  ومستحباهتا  وآداهبا  الزيارة  فضل  ومعرفة  الرشعية، 
واملتواصل  اجلاد  العمل  ساعد  عن  املبلغات  شؤون  وحدة 
للقيام بوظيفة التبليغ خدمة لزوار أيب األحرار )عليه السالم( 

ويف جماالت متنوعة ..
شؤون  هادي  أشواق  األستاذة  وحدة  ملسؤولة  ترصيح  ويف 
املبلغات حول عمل الوحدة خالل أيام الزيارة ذكرت إن ما 
التبليغي  العمل  يف  شاركن  ومتطوعة  مبلغة   )300( يقارب 

هذا العام .
وحدة آداب الزيارة عمل متواصل ليال وهنارا خدمة للزائرات

عمل متواصل وجهد يلفت األنظار؛ ذلك ما تقوم به وحدة 
آداب الزيارة وقد حتدثت عنه مسؤولة الوحدة األستاذة )بتول 

الوحدة  »دأب��ت  قائلة:  السلطاين( 
زائرات  خدمة  يف  ُقدما  امليض  عىل 
ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني  اإلم���ام 
املليونية،  الزيارة  خالل  خصوصا 
فقد عاهدنا اهلل عىل بذل غاية اجلهد 
صاحب  موالنا  ورضا  رضاه  لنيل 
تعاىل  اهلل  )عجل  والزمان  العرص 

فرجه الرشيف(« .

منوهة عن عدد املنتسبات العامالت يف الوحدة )21( منتسبة، 
يسهم  يومي  وبربنامج  ومتطوعة؛  مبلغة   )125( اىل  إضافة 
املنتسبات  من  الرشعية  باالستفتاءات  خمتص  كادر  نرش  يف 
السطانية،  باب  منها  متعددة  نقاط  يف  الكفوءات  واملبلغات 
وباب الكرامة، وداخل احلرم الرشيف، إضافة إىل ثامن نقاط 
تبليغية يف احلائر إللقاء املحارضات الدينية واألخالقية، وإقامة 
املسابقات الفقهية وتوزيع هدايا التربك، كذلك قامت الوحدة 
هذا  لنرش  الدوارة  املبلغة  بمهام  ومتطوعة  مبلغة   )65( بنرش 
كادر  توفري  اىل  إضافة  املطهر،  الصحن  ويف  احلائر  يف  الكادر 
وباب  السلطانية  باب  مغاسل  يف  واملتطوعات  املبلغات  من 
الكرامة، يعمل هذا الكادر بصورة متواصلة لتعليم الزائرات 
اخلارجية  العوارض  تزويد  تم  كام  الصحية،  الوضوء  أحكام 
يتعلق بااللتزام  فيام  النصائح األخالقية  لتقديم  بكادر إضايف 
املكان  قدسية  عىل  حفاظا  واحلشمة  الرشعي  باحلجاب 

والزمان«.
وأشارت اىل »تزويد بعض املواقع بكادر تبليغي من املبلغات 
اللغة اإلنكليزية والفارسية إضافة إىل إجادهتن  اللوايت جيدن 

لألحكام الفقهية« .
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مواكب عزاء للصم
 تصرح بقوة االنتماء وتجهر بالوالء الحسيني

للسنة السابعة على التوالي اقام مركز االمام الحسين)عليه السالم( التخصصي للصم التابع 

الى هيئة الصحة والتعليم الطبي  في العتبة الحسينية المقدسة مجلس العزاء الحسيني 

المركزي السنوي للصم وضعاف السمع في كربالء المقدسة وذلك احياًء لذكرى اربعينية 

االمام الحسين واهل بيته واصحابه )عليهم السالم(.
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وافتتح املجلس بكلمة توجيهية وخطبة دينية ثقافية لتوعية 
االقدام  عىل  سريًا  والقادمني  العزاء  يف  املشاركني  الصم 
الصحة  هيأة  رئيس  بحضور  واقيم  املقدسة،  لكربالء 
من  كبري  ومجع  الساعدي  ستار  الدكتور  الطبي   والتعليم 

الصم ومرتمجي لغة االشارة يف املحافظات العراقية.
وقال باسم العطواين مدير املركز: »استنادا اىل  توجيهات 
املقدسة )دام عزه(  املتويل الرشعي للعتبة احلسينية  سامحة 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وجناب االمني العام 
السيد جعفر املوسوي )دامت بركاته( يف ادامة العمل عىل 
الشهداء  سيد  لواء  حتت  ومجعهم  الصم  االخ��وة  احتواء 
)عليه السالم( حلفظهم من التشتت الفكري واالبتعاد عن 
وللسنة  حرصنا  حيث  السامية،  احلسينية  والقيم  العقيدة 
احلسيني  العزاء  جملس  اقامة  عىل  التوايل  عىل  السابعة 

املركزي السنوي للصم وضعاف السمع يف زيارة االربعني 
املباركة«.

واضاف: »هلل احلمد اذ وفقنا ان نقيمه هذه السنة بمحارضة 
دينية وجملس نعي ولطم عىل الصدور وسط حضور كبري 
احلسينية  االعالمية  الوسائل  من  ولعدد  الصم  لألخوة 
اهلادفة، موضحًا بالقول ان ختام املجلس كان كلمة لرئيس 
كافة  تقديم  عىل  فيها  اكد  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة 
اخلدمات الطبية لفئة الصم جمانًا حسب توجيهات سامحة 

املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة«.  
الكبرية  مشاعرهم  عن  عربوا  العزاء  جملس  يف  املشاركون 
اخلالدة  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  بقضية  وتأثرهم 
دموع  لتتناثر  االشارة  بلغة  هلم  ايصاهلا  طريق  عن  وذلك 

احلزن والبكاء عىل سيد الشهداء.

المشاركون 
في مجلس 

العزاء عبروا عن 
مشاعرهم الكبيرة 

وتأثرهم بقضية 
االمام الحسين 
)عليه السالم( 

الخالدة وذلك عن 
طريق ايصالها 

لهم بلغة االشارة
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مراكز متخصصة
تهتم بتقديم النصح واالرشاد ومعالجة المشاكل 

االسرية للزائرات في األربعين

تعددت المهام وتنوعت الخدمات 

ولم تقتصر على تقديم الطعام 

ومراكز االيواء او التوجيه الديني 

والتوعوي ازاء الزيارة المباركة، بل 

تعدى ذلك الى تقديم النصح 

واالرشاد سعيا في معالجة المشاكل 

االسرية حيث خصصت هيأة االرشاد 

االسري في العتبة الحسينية 

المقدسة مراكز مختصة توزعت 

على محاور عديدة ومعززة بخبيرات 

ومستشارات في المجال النفسي. 
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احلقوقي عيل كاظم سلطان معاون مسؤول هيأة االرشاد 
االرسي حتدث ملجلة )االحرار( عن نشاط هذه املراكز وما 
اهليأة  كوادر  »ان  بقوله:  واستشارات  خدمات  من  قدمته 
التي  اخلدمات  من  سلسلة  تقدم  ان  السنة  هذه  حرصت 
وتم  الكريامت،  للزائرات  االرسية  املشاكل  معاجلة  هتدف 
ذلك من خالل نرش عدد من املراكز املختصة لتقديم النصح 
عىل  املراكز  تلك  وتوزعت  الكريامت  للزائرات  واالرشاد 
عدة حماور ابرزها حمور مدينة االمام احلسن املجتبى )عليه 
السالم( عىل طريق كربالء – النجف االرشف وحمور مدينة 
وبحضور  بابل   – كربالء  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
نسوية  وك��وادر  النفيس  املجال  يف  مستشارات  ومشاركة 

متقدمة من ذوي االختصاص«.
فهي  تقديمها  تم  التي  اخلدمات  »ام��ا  بالقول:  واض��اف 

اللوجستية  اخلدمات  بعض  اىل  اضافة  استشارية  خدمات 
النهائي هلذه  املاء, العصائر( وهذا  ليس الغرض  ك�)توزيع 
شمل  مّل  لغرض  املجاالت  كل  يف  عملت  حيث  املراكز, 
االرسة العراقية املهددة بكثري من الظواهر الغريبة وما ينتج 
الكثري  سجلت  بسببها  والتي  جمتمعنا،  يف  هتديد  من  عنها 
هكذا  ملثل  للتصدي  نعمل  حيث  الطالق,  احصائيات  من 
هجامت وتقليل نسبة الطالق بالتعاون مع اجلهات املعنية«.
منوهًا بالقول: »دأبنا يف اهليأة عىل العمل بالتواصل مع كافة 
فئات املجتمع والرتكيز عىل حاالت الطالق التي انترشت 
بوقتنا احلايل بكثرة، وألسباب عدة, وبادرت كل املراكز عىل 
ونجحت  والرقابية,  املعنية  واجلهات  املحاكم  مع  تواصل 
بالطالق واحلرمان,  املهددة  العوائل  العديد من  يف مل شمل 

فضاًل عن مشاكل الشباب واالطفال يف املجتمع«.
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السيد )امحد األشكوري(  أّمها  التي  املوحدة  الصالة  ابتدأت 
واكبت  فيام  احلوزوي-  -التبليغ  مرشوع  عىل  العام  املرشف 
لقاءاهتا مع  جملة )األحرار( مشاركة مجوع املصلني وسجلت 
اإلمام  األح��رار  أيب  طريق  يف  الروحاين  املرشوع  هذا  صناع 

احلسني )عليه السالم(.    
وقال السيد )امحد األشكوري( عنها: ان الصالة حمققة جلامل 
مرشوع االمام احلسني )عليه السالم( فالبد ان نربز هذا اجلامل 

الشهداء )عليه السالم(،  املعنوي والظاهري مع زائري سيد 
وقد بدأ هذا املرشوع من هذا املنطلق، واخرتنا ان يكون هناك 
يوم مميز إلقامة صالة مجاعية مع زائري االمام احلسني )عليه 
السالم( يف زيارة االربعني وهذه السنة العارشة للمرشوع منذ 
بدايته واىل االن تقام هذه الصالة يف )17 من صفر(، بنفس 
انصار  للعامل نحن  نبني  البعد االعالمي وان  املكان من اجل 

اإلمام احلسني -عليه السالم - نحن انصار الصالة«. 

ش���هد الطري���ق الراب���ط بين محافظت���ي - كربالء والنج���ف - إقامة أكبر صالة جماعة امتدت لعش���رات 
الكيلومترات ضمن مشروع الحوزة العلمية للعتبات المقدسة بمشاركة عظيمة من المصلين والزائرين 
 إلى كربالء المقدس���ة إلحياء مراس���يم زيارة أربعينية اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم(، 

ً
المتجهين زحفا

وبمش���اركة المئ���ات من طلبة الحوزة العلمية ضمن الضوابط الصحي���ة التي حرصت المرجعية الدينية 
العليا على االلتزام في جميع التجمعات من أجل السالمة العامة. 

السيد احمد االشكوري

بعد مرور عشر  سنوات على إقامتها بين النجف وكربالء..

جموع الّزاحفين إلى أرِض الحسين تشارك 

في إقامة أكبر صالة موحدة 
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بعد  انترشت  املوحدة  »الصالة  إن  األش��ك��وري،  وأوض��ح 
صدور املوقف املنسجم مع متوليي العتبات املقدسة والتنسيق 
الفضاء  يف  تقام  الصالة  إن  إىل  إضافة  اقامتها.  عند  معهم 
تنظيميا يراعون من  العتبات دورا  املفتوح فكان دور منتسبي 
خالهلا الضوابط والرشوط الصحية، وكانت استجابة األخوة 

الزائرين هلا بشكل يشجع حتقيق إعادة صالة اجلمعة«.
مؤكدا عىل إن »وجود تعاون وانسجام تام بني العتبات املقدسة 
وخصوصا العتبتني احلسينية والعباسية الرائدتني هلذا املرشوع 
واللتني هلام دور كبري وواضح يف حتقيق مرشوع صالة اجلامعة«.

دور كبير وجهود مميزة للمبلغين والمبلغات

من جهته قال الشيخ )منتظر املسافر( مسؤول جلنة الترشيفات 
-التبليغي  امل���رشوع  انطلق  العلمية:  احل���وزة  م��واك��ب  يف 

عديدة،  سنوات  منذ  األرشف  النجف  مدينة  من  احلوزوي- 
ويضم عددا كبريا من املبلغني واملبلغات، وجتاوز يف السنوات 
املاضية اكثر من )5000( مبلغ ومبلغة، وبسبب وباء جائحة 
يقارب  ما  اصبح  حيث  العام  هذا  يف  العدد  تراجع  كورونا 
)1600( مبلغ )850( مبلغة، أما قراء تصحيح قراءة السور 

القرآنية اخلاصة بالصالة أصبح عددهم )750( قارئا«. 
ُر أن زيارة األربعني التي تصادف يف ال�)20( من الشهر  ويذكرَ
العراق  يف  الدينية  املناسبات  أهم  من  أهنا  -صفر-  اهلجري 
املحافظات  خمتلف  من  ال��زوار  ماليني  يقصد  حيث  والعامل، 
مراسيم  ألداء  املقدسة  كربالء  مدينة  إىل  العامل  ودول  العراقية 

زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( يف أربعينيته اخلالدة.



جهود وخدمات كبيرة ومهام دأبت إدارته على تنفيذها
قسم المخيم الحسيني..

اكد رئيس قسم المخيم الحسيني المشرف السيد حيدر محمد علي 
افضل  ما هو  لتقديم  الجهود  كافة  استنفر  القسم  “ان  الموسوي: 
خدمي  ه��و  م��ا  على  ال��خ��دم��ات  تلك  تنوعت  حيث  األرب��ع��ي��ن  ل��زائ��ري 
 عن المأكل والمشرب وجاء ذلك عن طريق استعدادات 

ً
وامني فضال

وبالتنسيق  االربعين  زيارة  تسبق  عام  كل  اقامتها  على  نحرص  مبكرة 
وتسجيل  المتطلبات  وتهيئة  مناقشة  ليتم  المعنية,  االق��س��ام  مع 
المقترحات والمالحظات والتوجيهات التي تصدر من هذه االجتماعات 

ليتم تطبيقها على ارض الواقع”.
السيد حيدر الموسوي

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

56

ي 
سين

حل�
ء ا

طا
ع

ال



وخ��روج  دخ��ول  ترتيب  عىل  توزعت  اخل��دم��ات  »ان  وت��اب��ع: 
الزيارة  الزائرين بالشكل الذي حيافظ عىل انسيابية احلركة واداء 
وجبات   )3( وبواقع  والطعام  الرشب  ماء  توزيع  اىل  باإلضافة 
الرشب  وماء  الطعام  تقديم  فيها  تم  ل�)10(ايام  استمرت  يومية 
للزائرين الكرام، اضافة اىل توفري االكياس للكيشوانيات لتقليل 

االزدحام والزخم الكبري وخصوصًا اوقات الصالة«.
واضاف املوسوي: »من املهام التي حرصنا عىل تنفيذها يف اجلانب 
خاصة  الكرتونية  وبرامج  الكامريات  عرب  املراقبة  هي  االمني 
األمر  وهذا  ساعة   )24( مدى  عىل  املراقبة  كوادر  عملت  حيث 
اجلهود  عن  فضاًل  ومعاجلتها  للحاالت  االستجابة  رسعة  سّهل 
الذين  للرجال   الديني  ,والتوجيه  ,واخلدمية  النظام  حلفظ  االمنية 
التوجيهات  إلعطاء  االعتيادية  االيام  يف  الثابت  موقعهم  لدهيم 
النساء,  قاطع  اىل  اضافة  الكرام  للزائرين  واالجوبة  واالسئلة 

لتوجيه الزائرات وارشادهن واالجابة عىل االسئلة املطروحة«.
وعن سؤالنا له: كيف يتم اختيار املتطوعني وهل هناك ضوابط 
املتطوعني متت  املعدة الختيار  قائاًل: »ان االلية  اجاب املوسوي 
يكون  وان  تزكيته  خالل  من  وذلك  عشوائية  ال  منظمة  بطريقة 
املحافظات  خمتلف  من  متطوعني  للخدمة  تطوع  ،حيث  معرفًا 
العراقية ومنها  )البرصة ،بغداد ،الساموة( قدموا خدماهتم حسب 
الية العمل وتم تقسيمهم للمضيف واخلدمية وحفظ النظام وبقية 

االعامل االخرى«.
العتبة  اقسام  احد   هو  املرشف  احلسيني  املخيم  قسم  ان  يذكر: 
احلسينية املقدسة وحيرص العاملون فيه عىل تقديم ما هو افضل 
ومع  عام  كل  يف  وكام  السنة  مدار  وعىل  للزائرين   اخلدمات  من 
اقسام  بقية  كام  وطاقاته  جهوده  يستنفر  األحزان  شهري  حلول 

العتبة األخرى املقدسة خدمة للزائرين الكرام«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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مفارز ومراكز طبية ومستشفيات تابعة للعتبة الحسينية 

تقّدم خدماتها لـ)711.000( زائر بالمجان

كشفت هيأة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة عن إحصائيتها 

الخاصة بمعالجة الزائرين القادمين إلى كربالء لغرض أداء مراسيم زيارة األربعين، مبينة 

أن المستشفيات والمراكز والمفارز الطبية التابعة لها ساهمت بتقديم خدمات صحية 

ل�)711000( زائر )مجانا( حتى )20 من صفر(.

الدكتور  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  رئيس  وقال 
إن  )االح����رار(،  ملجلة  حديثه  يف  الساعدي  ستار 
»تكللت جهود اهليأة بالتعاون مع دائرة صحة كربالء 
الطبية  واملفارز  واملراكز  املستشفيات  يف  واملتطوعني  
التابعة للعتبة املقدسة بنجاح خطتها، بعد أن استنفرت 
الطبية  خدماهتا  لتقديم  طاقاهتا،  كافة  كامل  بشكل 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مرقد  قرب  للزائرين 

والشوارع املؤدية اليه وعدد آخر من األماكن التي تم 
ختصيصها«.

الصحة  هيأة  يف  واملستشفيات  »امل��ف��ارز  أن  وتابع 
والتعليم الطبي بالعتبة احلسينية قامت بفحص ومعاجلة 
اكثر من )711000( زائر لغاية يوم )20( صفر كان 
منها )75( عملية جراحية كربى وفوق الكربى، فيام 
بلغ عدد العمليات الصغرى )5260( عملية، وعدد 
املراجعني يف ردهات الطوارئ )41.376( مراجعا، 

وكان الفحص واملعاجلة باملجان«.
احصاءات كبيرة لهياة الصحة والتعليم 

الطبي
سجلتها  إحصاءات  عن  الساعدي  ونوه 
املؤسسات  ع��دد  »بلغ  بقوله:  اهل��ي��أة 
يف  اشرتكت  التي  هلا  التابعة  الصحية 
خطة زيارة األربعني )6( مؤسسات، 
وهي مستشفى اإلمام زين العابدين 
سفري  ومستشفى  السالم(  )عليه 
ال��س��الم(،  )عليه  احلسني  اإلم���ام 

االستاذ حسن رشيد
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الدكتور افضل الشامي

ومؤسسة وارث الدولية لعالج االورام، ومركز سالمتك 
اخلريي لعالج املصابني بفريوس )كورونا(، ومركز وارث 
الكربى  زينب  السيدة  مركز  اىل  باإلضافة  الكىل،  لغسيل 
 )16( نرش  جانب  اىل  العيون،  لعالج  السالم(  )عليها 
مفرزة ثابتة يف أماكن قريبة من الصحن احلسيني الرشيف، 
فضال عن نرش )8( مفارز متنقلة داخل احلرم يف قاطعي 
الزائرين  املفارز اجلوالة بني  الرجال والنساء، كام بارشت 
الزائرين، قدمت  وتشمل )15( فرقة جوالة انترشت بني 
وكانوا  مسعفا،   )90( بعدد  اجل��وال  املسعف  خدمات 
جمهزين بحقائب مزودة بعدة كاملة، فيام بلغ عدد املالكات 
 )1600( االرب��ع��ني  زي��ارة  خطة  يف  املشرتكة  الصحية 

صحية،  وك��وادر  وممرض  ومسعف  طبيب  بني  شخص، 
املحافظات  يف  الصحة  دوائر  من  متطوع   )400( بينهم 

العراقية، و)100( طبيب من الدول العربية واالجنبية«.
أكثر من )700( مسعف على مدار اليوم كانوا 

على جاهزية تامة ألي طارئ صحي
فيام أكد نائب األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة احلاج 
بتنفيذ  املقدسة  العتبة  التزام  عىل  العباجيي،  رشيد  حسن 
االجراءات الوقائية اخلاصة بجائحة كورونا خالل زيارة 

االربعني.
عرشات  توزيع  »ت��م  ل��ه،  ترصيح  يف  العباجيي  وأض��اف 
الصحن  اب��واب  عند  للزائرين  الكاممات  من  اآلالف 

الدكتور افضل الشامي: 

نشر )700( مسعف خالل زيارة األربعين حيث 

تم تقسيمهم الى )26( فرقة لتقديم الخدمة 

على مدار )24( ساعة دون توقف..
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احلسيني املطهر مع القيام بحمالت التعفري«.
وعىل ذات الصلة أعلن معاون االمني العام للشؤون الفكرية 
الشامي،  أفضل  الدكتور  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والثقافية 
اخلدمات  وتقديم  الكاممات  لتوزيع  خاصة  فرق  نرش  عن 
الصحية املتنوعة خالل فرتة احياء مراسيم زيارة أربعينية االمام 
»إن  قال:  الصدد  هذا  ويف  كربالء،  يف  السالم(  )عليه  احلسني 
اخلدمات  أفضل  تقديم  عىل  حرصت  املقدسة  احلسينية  العتبة 
باجلانب  يتعلق  ما  اىل كربالء وباخلصوص  الوافدين  للزائرين 

الصحي«.
وأضاف »تم جتهيزهم بأعداد كبرية من الكاممات، كام تم نرش 
اىل  تقسيمهم  تم  حيث  الزيارة  هذه  خالل  مسعف   )700(

)26( فرقة لتقديم اخلدمة عىل مدار )24( ساعة دون توقف«.

بنقل  خاصة  شحن  سيارات  وفرت  احلسينية  »العتبة  أن  وبنّي 
احلاالت الطارئة اىل اقرب نقطة«.

حداثة خدمات مستشفى زين العابدين )عليه 
السالم( الطبية 

فيام قال مدير مستشفى زين العابدين )عليه السالم( التخصيص 
الدكتور )ميثم الرشع(، إنه »قامت ادارة املستشفى وبالتعاون 
وزارة  يف  الصحية  واخلدمات  الطبية  العمليات  مديرية  مع 

الصحة وألول مرة بنرش مفارز طبية متنقلة«.
وأوضح أن »هذه املفارز عبارة عن ردهات عناية مركزة حتتوي 
عىل أجهزة ختطيط القلب، و)االيكو(، والتصوير اإلشعاعي، 
وممرضني  وصيادلة  أطباء  من  متكاملة  طبية  ك��وادر  وتضم 
أفضل  لتقديم  االشعاعي  التصوير  بمجال  ومتخصصني 

الدكتور ستار الساعدي
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اخلدمات لزوار االربعني«.
وأضاف أن »اخلطة تضمنت عدة مستويات )A،B،C(، اخلطة 
عمليات  بصاالت  مؤهلة  مستشفيات  وجود  تضمنت   )A(

وجود  تتضمن   )B( الثانية  واخلطة  اختصاص،  وجراحني 
بمختلف  وأطباء  صغرى،  عمليات  وص��االت  طبية  مفارز 
الطبية  املفارز  تضمنت   )C( األخرية  واخلطة  االختصاصات، 
جتربة  وهي  النقال  املسعف  ادخال  تم  العام  هذا  ويف  األولية، 

ألول مرة تظهر حيث يشارك فيها )90( شخصا«.
ملركز سالمتك  تابعة  متنقلة  عيادات  »ثالث  إىل وجود  ولفت 
مع  للتعامل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  املجانية  اخلريي 

احلاالت املشتبه بإصابتها بفريوس )كورونا(«.
إجراء )11500( مسحة )PCR( للزائرين

يف  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  كشفت  متصل  صعيد  وعىل 

التي  للفحوصات  املؤكدة  اإلصابات  عدد  عن  املقدسة  العتبة 
أجريت للزائرين يف مركز تابع هلا خالل زيارة األربعني.

وعن ذلك قال الدكتور ستار الساعدي »ان من بني اخلدمات 
رسيع  فحص  إج��راء  احلسينية  العتبة  قدمتها  التي  الصحية 
ومسحة )PCR( للزائرين خالل زيارة األربعني، وقد بلغ عدد 
الزائرين الذين خضعوا الختبار )كورونا( الرسيع )10217( 

.»)1283( )PCR( زائرا ، وعدد مساحات
ولفت اىل ان »عدد اإلصابات املؤكدة بلغت )29( إصابة من 

بينها )2( لزوار أجانب«.
مجيع  استنفرت  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  بالذكر  واجلدير 
اخلدمات  أفضل  تقديم  لغرض  والطبية  الصحية  إمكاناهتا 
احلسني  اإلمام  أربعينية  خالل  كربالء  اىل  القادمني  للزائرين 

)عليه السالم(.
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قدمت الكوادر الطبية والتمريضية في مؤسسة وارث الدولية لعالج االورام التابعة 
للعتبة الحسينية المقدسة العديد من الخدمات الطبية والعالجية والتشخيصية للزائرين 
ايام زيارة االربعين المباركة بالمجان في مواقع عديدة لمفارزها الصحية التي انتشرت 

في المدينة القديمة في محافظة كربالء. 

خدمات طبية وعالجية لزائري االربعين بالمجان تقدمها..

أكبر مؤسسة متخصصة بعالج االورام 
في الشرق االوسط 
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فرح ابراهيم عبد ال�ساتر

توافد  خالهلا  واكبنا  )االح��رار(  ملجلة  استطالع  جولة  ويف 
لعالج  وارث  مؤسسة  مفرزة  يف  املراجعني  من  العرشات 
التي  املقدسة،  احلسينية  العتبة  الرجاء يف  باب  عند  االورام، 
التمريض  فريق  رئيس  وبحسب  الزائر،  خدمة  شأهنا  من 
عالج  ف��أن  الساتر  عبد  ابراهيم  ف��رح  السيدة  باملؤسسة 
التصنيف كل حسب حالته،  بعد  يتم  املرىض  املراجعني من 
منها  العالجات  تقديم  كان  التصنيف  هلذا  االول  والنوع 
واجل��روح  التقرحات  )معاجلة  ك�  ومتريضية  )املسكنات( 
نتيجة امليش( اما احلاالت املستعصية قمنا بتوجيهها مبارشة 
اهلل  من  وبتوفيق  ايضًا  وحرصنا  املختصة،  املستشفيات  اىل 
حاالت  ومتابعة  صحي  تثقيف  تقديم  عىل  وتعاىل  سبحانه 
مرىض  متابعة  اىل  باإلضافة  والضغط،  السكر  م��رىض 
نقدم هلم خدمات جمانية يف مؤسسة وارث  الرسطان حيث 
الدولية لعالج االورام وبمتابعة ذوي االختصاص واخلربة 
هبذا املجال، وهذا العمل مل يقترص عىل فئة دون اخرى وانام 

شمل األطفال والشباب وكبار السن«.
وتم  املؤسسة  ك��وادر  مجيع  اجلهد  هبذا  »اش��رتك  وتابعت: 
توزيعهم اىل عدة وجبات للدوام ومل تواجهنا أي صعوبات 
اللغتني  يتكلم  اغلبنا  ك���ون   اللغة  مستوى  ع��ىل  حتى 

)االنكليزية، الفارسية( حيث هناك زائرين من دول متعددة 
ندخر  ومل  وباكستان(  )ايران،  من  اجنبية  ومنها  عربية  منها 
من  حيتاجونه  ما  كل  هلم  قدمنا  بل  معهم  للتواصل  جهدًا 
والتشخيصية، ذلك ألن مجيعنا  والعالجية  الطبية  اخلدمات 
شارك يف هذه اخلدمة من دواعي انسانية وبناًء عىل توجيهات 
رئاسة هيأة الصحة والتعليم الطبي وتأكيدها عىل تقديم كل 
وفقنا  إنا  ونامل  الكريم  للزائر  صحية  خدمة  من  يمكن  ما 

خلدمة زائري ايب عبد اهلل احلسني )عليه السالم(«.
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العلميــة  الحــوزة  وفضــالء  طلبــة  مــن  المئــات 
والمبلغين ينتشرون على طرق الزائرين

قدم قس���م الش���ؤون الدينية في العتبة الحس���ينية المقدس���ة 

جهودا كبيرة في  نش���ر التعاليم اإلس���المية خالل زيارة األربعين، 

وبرامج دينية كانت منها جوالت تبليغية إلرش���اد الزائرين واصحاب 

المواكب الحس���ينية واإلجابة على االس���ئلة الش���رعية، والقسم 

 
ً
ال���ذي يعن���ى بش���ؤون التبلي���غ والتوعية واإلرش���اد يتول���ى أيضا

مهمة المش���اركة في خدمة زوار أربعينية اإلمام الحسين )عليه 

الس���الم( عبر نش���ر المبلغين على طرق الزائرين المختلفة خالل 

 لرئيس قس���م الش���ؤون الدينية في العتبة 
ً
زي���ارة األربعين، وفقا

الحسينية سماحة الشيخ احمد الصافي.
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عن ذلك التقت جملة )األحرار( بسامحة الشيخ الصايف ليوضح 
كيفية عمل الشيوخ والسادة وطلبة احلوزة العلمية خالل هذه 

الزيارة املباركة فقال:
الشعب  وكل  شعبة   )15( من  الدينية  الشؤون  قسم  »يتكون  
التعاليم اإلسالمية عن طريق  تعمل يف سياق واحد وهو نرش 
وشعبة  الدينية  االستفتاءات  شعبة  ومنها  املعنية  نشاطاهتا 
الدينية  املعاهد  وشعبة  النشاطات  وشعبة  الدينية  امل��دارس 
وغريها من الشعب التي هلا دور كبري يف زيارة األربعني اخلالدة، 
مشريا اىل ان هناك الصفحات اإللكرتونية التابعة لقسم الشؤن 
البيت )عليهم  يتم من خالهلا نرش احاديث اهل  التي  الدينية  
السالم( واإلجابة عىل األسئلة الدينية والعقائدية التي حيتاجها 
ودفع  الساموية،  والرسالة  واألخ��الق  الدين  ون��رش  الناس 
الشبهات وغريها، اضافة اىل طبع بوسرتات إرشادية من اجل 
إشاعة الثقافة الدينية وتوعية الزائرين الكرام، منوها عن هدف 
قسم الشؤون الدينية بنرش قضية االمام احلسني )عليه السالم( 
الظلم  ومواجهة  اإلنسانية  سبيل  يف  تضحيات  من  قدمه  وما 

واالستبداد لكي يعيش االنسان بكرامة اإلسالم«.
التبليغ  شعبة  مسؤول  اإلبراهيمي  فاهم  الشيخ  أكد  جهته  من 
»ان  قائال:  األربعني  زي��ارة  خ��الل  الشعبة  دور  عن  الديني 
املرشوع الديني للعتبة احلسينية املقدسة يندمج يف كل عام مع 
بينهام،  املشرتكة  والتوجيهات  الرشيفة  العلمية  احلوزة  مرشوع 

مضيفًا ان الشعبة قامت بنرش مبلغيها يف مجيع حمافظات العراق 
عىل طول طرق مرور الزائرين الكرام اىل مدينة كربالء املقدسة، 
واإلجابة  وتوعيتهم  الزائرين  األخوة  إرشاد  اجل  من  وذلك 

عىل أسئلتهم«.
لقسم  التابعة  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  مبلغو  وأنترش 
حمور  هي  حماور  مخسة  عىل  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون 
 – كربالء  وحم��ور  بابل،   – كربالء  وحم��ور  بغداد،   – كربالء 
النجف األرشف، باإلضافة اىل املحاور الداخلية ملدينة كربالء، 

وفقًا ملسؤول الشعبة الشيخ فاهم اإلبراهيمي.
من  املئات  األربعني،  زيارة  التبليغي يف  املرشوع  فيام شارك يف 
وتولوا  للقسم،  التابعة  الدينية  املدارس  شعبة  وطالبات  طلبة 
وتعليم  تبذير«،  وال  ارساف  »ال  مرشوع  ضمن  التوعية  مهام 
وبيان  الوضوء،  وتعليم  الفاحتة،  لسورة  الصحيحة  القراءة 
املدارس  ملسؤول  وفقًا  العقائدية،  القضايا  الرشعية  األحكام 

الدينية يف القسم الشيخ عيل القرعاوي.
باستقبال  االهتامم  القسم  يف  الدينية  املعاهد  شعبة  أولت  فيام 
وخدمة طلبة العلوم الدينية الذين وصلوا اىل العراق للمشاركة 
يف  والقارات  ال��دول  خمتلف  من  األربعني  زي��ارة  مراسيم  يف 
العامل، وكذلك هتيئة املبلغني للمشاركة يف خدمة زوار األربعني 
عرب املحطات واملواكب العلمية، وفقًا ملسؤول املعاهد الدينية 

يف القسم الشيخ امحد العاميل.
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في ذكرى أربعين سّيد اإلصالح العظيم..
قسم تطوير الموارد البشرية

 مس���ؤول قس���م تطوير الموارد البش���رية في العتبة 
ُ
بص���دٍر رِحب وتفاٍن في العمل، يجتهد

د، لتقديم كل ما 
ّ
الحس���ينية المقدس���ة، محمد الكناني مع أخوته وفريقه الطموح نحو التجد

 الش���باب والباحثين عن تأهيل إمكاناتهم ومهاراتهم، أما خالل المناسبات المليونية التي 
ّ

يهم

ها 
ّ

 جميعها في نهر النجاحات وهم
ّ

 خطة مغايرة تصب
ّ
تش���هدها كربالء المقدس���ة، فهو يعد

األول واألخير خدمة الزائرين.

يضُع برامَجا ترتقي بوعي وثقافة الشباب 
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في ذكرى أربعين سّيد اإلصالح العظيم..

متكاملة  خطة  برسم  القسم  يبدُأ  صفر،  شهر  بداية  ففي 
الزائرين  لوفود  الثالثة  املحاور  عىل  تتوّزع  للزائرين 
املناطق  اىل  اضافة  بغداد(  احللة،  )النجف،  يف  واملتمثلة 
أهدافًا  حيمل  نشاط  فكل  الرشيف،  بالصحن  املحيطة 

وخيرج بنتائج وحتليالت.
األبرز  نشاطه  يقّدم  التوايل،  عىل  الثالثة  وللسنة  القسم 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  أربعينية  زي��ارة  خ��الل 
واملتمّثل ب� )حمطة الزائر الثقايف(. تنقسم إىل أربعة أنشطة 
السنني   يف  هبا  العمل  تم  منها  ثالثة  وتوعوية،  ثقافية 
أوضح  ما  بحسب  راب��ع،  نشاط  هلا  وٌأضيف  السابقة 

الكناين ل� )األحرار(.
التثقيفي املقّدم يف أنشطتنا لألربعني  إّن »املحتوى  وقال: 
حال  متسُّ  واجتامعية  نفسية  معايري  وفق  جاء  احلسيني 

الزائر الكريم وختدم طموحاته الدينية والتوعوية«.

التي  األسئلة  من  مجلة  وضع  عىل  »عملنا  أكثر  ويوّضح 
قد تكون ُمغّيبة عن املشارك أو مل يِع أمهية تلك املعلومة، 
لدى  واإلرش���اد  الوعي  لزيادة  النامذج  ه��ذه  وج��اءت 

املشاركني«.    
وأضاف الكناين، »كام هو معهود من قسم تطوير املوارد 
اخلاصة  والتوعوية  الثقافية  بالنشاطات  ُيعنى  أنه  البرشية 
التي  احلسينية  املواكب  اغلب  الزائرين، ولكون  باألخوة 
املباركة  األربعني  زيارة  خالل  للزائرين  خدماهتا  تقدم 
فكان من واجب  فقط،  والعزائي  اخلدمية  باجلانبني  هتتم 
والتوعوي  التثقيفي  اجلانب  عاتقه  عىل  يأخذ  أن  القسم 

للزائرين«.
)تقييم  تتمثل يف شعبة  القسم  ولكون إحدى ختصصات 
يوّضح  )كام  واالستبيان  بالرصد  ُتعنى  والتي  األداء(، 

الكناين( فقد »بارش القسم يف هذه السنة باستحداث 
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أنشطة تتمثل يف توزيع )ورقة استبانة( ُسّميت ب� )استبانة 
رضا الزائرين(، ُوّزعت داخل مركز مدينة كربالء املقدسة، 
وتتمحور حول مدى رضا الزائرين عن اخلدمات املقدمة 
باجلانب األمني واخلدمي والتنظيمي اخلاص بأقسام العتبة 

احلسينية املقدسة«.

نأخذها  والتحليل  الرصد  »نتائج  أن  إىل  الكناين  ويلفت 
بعني االعتبار، فعند انتهاء الزيارة املباركة وإكامل الرصد 
هذه  نقّدم  القسم،  هبا  قام  التي  األنشطة  لكافة  والتحليل 
النتائج اىل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة كذلك 
مكاتب املرجعية الدينية، وبالتايل اخلروج بحلول للمشاكل 
او املعرقالت التي تواجه الزائرين خالل املناسبات الدينية 

عرب خطباء املنرب احلسيني ومنابرنا اإلعالمية«.
أما بالنسبة لألنشطة الثابتة واملستمرة فهي »إقامة )مسابقة 
ما  عىل  حتتوي  والتي  املعرفية(  املباركة  األربعني  زي��ارة 
يقارب )20 نموذجًا( من األسئلة املتنوعة، وكل نموذج 
والقرآين  الفقهي  اجلانب  من  مأخوذة  أسئلة  مخسة  يضّم 
فيام  والسرية،  التارخيي  اجلانب  اىل  اضافة  العامة  والثقافة 
تثبيتها  تم  والتي  التعهدات؛  بكتابة  الثاين  النشاط  يتمثل 
عىل ثالثة مواضع اساسية للسعي يف معاجلة بعض املشاكل 

محمد حمزة الكناني
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املواظبة عىل  أو  )املحافظة  التعهدات  تلك  املجتمعية، ومن 
أداء الصلوات الواجبة(، كذلك )بّر الوالدين(«، وهذان من 

الواجبات التي جيب أن هيتم املسلم هبا.
وأضاف الكناين بأن »التعّهد الثالث الذي يتعّهد به الزائر هو 
»العمل عىل عدم نرش أية معلومة دون التأّكد من مصدرها« 

وهنا يريد أن يشري إىل أمهية حماربة اإلشاعات.
التي  والتوعوية  الرتبوية  النشاطات  »من  حديثه،  وتابع 
او  الغفران  ورق��ة  هي  الثقافية  الزائر  حمطة  ضمن  تدخل 
من  اهلل  اىل  التوبة  ومضموهنا  التوبة(  )ورق��ة  ب�  ُسميت  ما 
االخطاء او املعايص التي ارتكبناها يف حياتنا، وأخذ طريق 
احلسني )عليه السالم( منارًا نسري عليه ونتعّهد بعدم تكرار 

هذه املعايص فيام تبقى لنا من األيام والسنني«. 

هناك  كان  إذا  عام  الكناين  السيد  عىل  سؤال  لطرح  وبادرنا 
ضّحوا  الذين  األبطال  شهدائنا  الستذكار  خاص  نشاط 

بأرواحهم يف خدمة الدين والوطن؟ 
الشهداء(،  مبادرة سميناها )طريق  »هناك  بالفعل  فأجاب: 
وأرادنا أن نقول من خالهلا بأن هذه الزيارة وسري الزائرين 
من كل أرجاء املعمورة بكل أمٍن وأمان مل تكن لتحدث إال 

بجهود هؤالء األبرار«. 
هذه  نستذكررَ  ال  أن  علينا  املرَعيب  »من  بأّن  الكناين  وأّك��د 
ُنصب  وِضع  عىل  عملنا  لذلك  نخّلدها،  وال  التضحيات 
فقدت  عائلة  أو  شخص  أّي  ويستطيع  ل�)جندّي(  مرسوم 
بعض  له  وهي��دوا  اسمه  يكتبوا  أن  وأحبائها  أبنائها  أح��درَ 
خطواهتم الراجلة يف طريقهم أليب األحرار )عليه السالم(«.
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بعد تميز محطاته ونوافذه الصحفية..
إعالم العتبة الحسينية يكشف عن إحصاءات 

إعالمية في الزيارة األربعينية

المتتبع الجاد لمسيرة العطاء الحسيني، يجد ان ثمار هذه النهضة تتجدد بتعدد فحوى الفكر النهضوي 

اإلنساني وعطائه األصيل، وخطواته النبيلة، والحزن صنو العاطفة الحقة، أحد أركان التثبيت الجاد لهذه 

الشعلة على مدى الحقب التاريخية، فلم يخبو منار هذه النهضة في ليلة العاشر من محرم الحرام، أو 

األيام التي تلت تلك الليلة، بل انها تعدت ذلك لتتصل باألربعين، فتتصل بعد ذاك بتاريخ اإلنسان ككل، 

وهي وبحس���ب اختالف الروايات، انبثقت من اول زائر زار قبر اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( أو عودة 

 هذا المرور حالة من اتصال الحزن الواعي، كما 
َ

السبايا من الشام إلى المدينة مرورا بكربالء الحزن، فخلق

يروى عن اإلمام السجاد )عليه السالم( ووقوفه على مشهد قبور كربالء.

تقرير: منري �ساكر- ت�سوير: خ�سري ف�سالة 
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بعد تميز محطاته ونوافذه الصحفية..
إعالم العتبة الحسينية يكشف عن إحصاءات 

إعالمية في الزيارة األربعينية

عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  إع��الم  قسم  كشف  اعالميا 
بنقل وتوثيق  التي سامهت  املؤسسات واملحطات االعالمية 
مركز  من  وتسجييل  مبارش  بشكل  اخلالدة  األربعني  زي��ارة 
احلدث مدينة كربالء املقدسة حيث اكد رئيس القسم عقيل 
الف  من  واكثر  قناة   )50( عىل  تزيد  »بمشاركة  الرشيفي: 
 )150( من  ألكثر  ينتمون  واجنبي  وعريب  عراقي  إعالمي 
وبريطانيا  )فرنسا  منها:  دولة   )15( ومن  إعالمية،  مؤسسة 
وكندا  وفنلندا  واي��ران  وأملانيا  املتحدة  والواليات  والصني 
والباكستان وسوريا ولبنان والبحرين والسعودية( وغريها، 
عجلة   )30( يقارب  ما  املبارش  النقل  عملية  إىل  إضافة 

)CNG( إخبارية...

وأضاف الرشيفي »ان بعض اإلعالميني الذين  يعملون بشكل 
حر ويكتبون ألكثر من مؤسسة ثقافية وإعالمية، موضحا إن 
دور قسم اإلعالم للعتبة احلسينية املقدسة قبل وخالل وبعد 
الزيارة، جاء بعد ختطيط مسبق، تم خالله توزيع األدوار عىل 
الرقمي  اإلعالم  من  ابتداء  القسم  ووحدات  ُشعب  اغلب 
الذي كان يتصدى لقناة العتبة احلسينية املقدسة الرسمية عىل 
مستوى وسائل تواصل االجتامعي، كذلك املوقع الرسمي«. 
وأشار الرشيفي اىل »أن إذاعة الروضة كانت تركز عىل البعد 
البيت  أهل  لفكر  واألخالقي  والعقائدي  والثقايف  املعريف 
ولنهضة اإلمام احلسني )عليهم السالم( وذلك من اجل بيان 
مسموعة  تبث  التي  املنوعة  براجمها  عرب  النهضة  هذه  حقيقة 

ومرئية«.  
الدويل  اإلع��الم  مركز  دور  عن  حديثه  »الرشيفي«  وتابع 
مع  نشاطاته  من  وس��ع  ال��زي��ارة  »خ��الل  بقوله:  القسم  يف 
لتسهيل  الزيارة  لتغطية  وفدوا  الذين  األجانب  اإلعالميني 
حركة مرورهم، والتنسيق مع شعبة املهرجانات التي كان هلا 
الثقافية سعيا يف نقل وبيان  الدور الرئييس يف تغطية الربامج 
احلسني  االمام  لنهضة  واالنسانية  والدينية  الثقافية  احلقائق 

)عليه السالم(«.
العتبة  اع��الم  قسم  يف  التصوير  وح��دة  مسؤول  حتدث  فيام 
وحدة  »عملت  قائال:  العوادي  رس��ول  املقدسة  احلسينية 
الزائرين  مدن  انشطة  توثيق  عىل  االربعني  زيارة  يف  التصوير 
وايضًا  بغداد(  النجف،  )بابل،  املحاور:  وتصوير  الثالث 

حمافظة  اىل  متوجهة  النارصية  حمافظة  من  املشاية  تصوير 
الديوانية واملحافظات الباقية, وتوثيق مجيع فعالياهتم يف طريق 
الزحف املليوين صوب كربالء, باإلضافة تصوير كافة اقسام 

ونشاطات العتبة احلسينية املقدسة«.
وأضاف العوادي: »توجهنا مع مراسيل شعبة النرش لتصوير 
مصورين  استضافة  ت��م  ك��ام  )االح����رار(  ملجلة  تغطيتهم 
االسالمية  ايران  ومجهورية  البحرين  من  حمرتفني  متطوعني 
للمشاركة  املقدستني  والرضوية  العلوية  العتبتني  وكذلك 

ضمن التغطية«.
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طلق مؤسس���ة القبس للثقافة والتنمية 
ُ
في أربعينية اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( ولعدة س���نوات، ت

البش���رية في العراق، الموسم الثقافي الس���نوي لزيارة أربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم( بالتعاون 

مع العتبتين المقدس���تين الحس���ينية والعباس���ية، اللتين تساهمان بش���كل فاعل في تطبيق هذا البرنامج 

وتنفيذه على أرض الواقع، بحسب ما صّرح به المتحدث اإلعالمي باسم المؤسسة حيدر نجم.

تعاون مثمر وخدمات وّفرتها العتبة الحسينية..

مؤسسة سبقلا للثقافة والتنمية 
تساهُم في خدمة زائري األربعينية
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سيد  مدينة  يف  يقام  الذي  الثقايف  املوسم  »يمثل  نجم:  وقال 
االوصياء التابعة للعتبة احلسينية املقدسة وحتديدا يف االماكن 
وهي  مراكز  مخسة  نصب  تم  حيث  الزائرون،  هبا  يمر  التي 
لالستشارات  اجلامعي  املركز  والفنون،  اآلداب  )مركز 
والتنمية، املركز اإلرشادي لألرسة والطفل، ومركز الشباب 
مراكز  وهي  الرقمي(،  اإلعالم  مركز  والتدريب،  للتنمية 
والتدريب،  التنمية  جمال  يف  نشاطاهتا   يف  ومتفرعة  خمتصة 
اإلعالم  جمال  يف  تقام  التي  ال��دورات  من  العديد  لدينا  و 

الرقمي«.
وأضاف بأن »أغلب نشاطات املوسم هي نشاطات ميدانية 
عىل ارض الواقع، تطلق هنا يف  الشارع وايضًا يف القاعات 
املدينة، والتي تشمل دورات تنموية عديدة ومتنوعة  داخل 
وتبدأ من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة التاسعة لياًل، كام 
يوجد عزاء مركزي حتر فيه شخصيات مؤثرة من فضالء 
احلوزة ورواديد وشعراء اهل البيت )عليهم السالم(، ومجيع 
بآخر  او  بشكل  الزائرين  تستهدف  النشاطات  كل  تلك 
)عليه  األحرار  أيب  نحو  طريقهم  يف  وعشقًا  عزمًا  ليزدادوا 

السالم(«.
أساتذة  عليها  يرشف  املقام  »ال��دورات  إن  القول:  وتابع 
خمتصون يف جامعات عراقية فضاًل عن أساتذة وباحثون من 

العتبات املقدسة«.

مجيلة  اجتامعية  خدمة  تطبق  »املؤسسة  أن  إىل  نجم  ويلفت 
تتمثل ب� )إصالح ذات البني( كلفتها العتبة احلسينية املقدسة 
لدهيم  الذين  بأقارهبم  الزوار  اتصال  خالهلا  من  ويتم   هبا، 
بينهم،  فيام  البني  ذات  اصالح  يتم  حتى  ربام  معهم  خالف 
س��واء،  حد  عىل  وال��رج��ال  للنساء  يكون  املوضوع  وه��ذا 
هبذه  تتكفل  املجال  هذا  يف  بمختصات  املوضوع  رفدنا  فقد 
املراكز هناك  اساتذة رجال، ويف كل  لدينا  وايضا  التفاصيل 

شق للنساء وللرجال«.
وأعامله  املؤسسة  يف  والفنون  اآلداب  مركز  مستوى  وعىل 
نسوية  نشاطات  »هناك  أن  نجم  يوّضح  ال��زي��ارة،  خ��الل 
واملرسح  العامة  املجالس  بإقامة  وتتمثل  للرجال،  وأخرى 
العام والعروض التمثيلية ومعرض الرسم املستمر ونظارات 
كلها،  الطف  واقعة  متثل  التي   )VR( ال�  االفرتايض  الواقع 
وهناك أيضًا مركز آخر وهو )املركز اجلامعي  لالستشارات 
يتواصلن  جامعيات  أساتذة  عليه  يرشف  والذي  والتنمية( 
املركز،  يف  التفاصيل  بعض  ملناقشة  النساء  مع  مبارش  بشكل 
وأيضًا يف الدورات الدينية والتنموية هناك خمتّصات يطرحن 

دورات يف القاعات الداخلية وفيها تفاعل كبري«.
ولفت نجم إىل أن »مؤسسة القبس هي مؤسسة ثقافية تنموية 
ال ربحية وهي غري حكومية، وال تتبع أي جهة سياسية معينة، 
الثقافية  اهلوية  عىل  احلفاظ  ومهمتها  للوطن  والؤها  وإنام 
واملبادئ االسالمية والتأكيد عىل توجيهات املرجعية الدينية، 
وهي لكل املجتمع وليست لفئة دون اخرى وليست لطائفة 
دون اخرى«، موضحًا أن »كادر املؤسسة مع املتطوعني يزيد 

عن )300( شخص«.
أثمر  حيث  التعاون،  بمبدأ  تعمل  »املؤسسة  أن  إىل  وأشار 
وخصوصًا  مبهرة  نتائج  األوصياء  سيد  إدارة  مع  تعاوهنا 

خالل زيارة األربعني املباركة«.
الندوات  إلقامة  قاعات  لنا  وّف��رت  »املدينة  بأن  وأض��اف 
وأماكن خاصة لنصب الرسادق يف طريق الزائرين، وكذلك 
العاملني  كوادر  وراحة  لنوم  مكيفة  وغرف  قاعات  توفري 
واملتطوعني لدى املؤسسة مع توفري كافة اخلدمات واألمور 

اللوجستية«.
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ونبقى عىل قيد العشق احلسيني مابقينا

يف  واالطفال  والنساء  الكهول  جيسدها  عشق  قصة 
طريقهم نحو كربالء

من زيارة االربعني  املعظمة 

فطرة االنتامء لشهيد كربالء

مشاهد



عاًما   25 منذ  كربالء  إىل  يميش  عاًما   72 خالد  عبد 
عىل  سرًيا  كم(   521( كربالء  إىل  البرصة  من  يسافر 

األقدام مرتني يف السنة

علامء الدين الفلسطينيني خيدمون زائري اإلمام احُلسني 
)عليه السالم(

االمام  زوار  خدمة  يف  تشارك  كفيفة  طفلة 
احلسني )عليه السالم(..

مشاهد



العالم في كربالء.. 
قصص ومشاهد وّثقتها )األحرار(

خالل الزيارة األربعينية
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العالم في كربالء.. 
قصص ومشاهد وّثقتها )األحرار(

خالل الزيارة األربعينية
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بحسِب ما رّصح به مسؤول قسم الشعائر واملواكب احلسينية 
يف العراق والعامل التابع للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني، 
العزائية  احلسينية  املواكب  عدد  بأن  السلامن،  نعمة  رياض 
بالزيارة  للمشاركة  العراق  خارج  من  قدمت  التي  واخلدمية 
األربعينية املقدسة بلغت )63 موكبًا عربيًا وأجنبيًا(، هذا الكّم 
ألداِء  بالقدوم  يكتفوا  مل  الذينرَ  املخلصني  اخلرَدمة  من  املتزايد 
احلسينية  للقضية  والئهم  عمق  إظهار  وإنام  املباركة  الزيارة 

اخلالدة، ويكونوا رسلرَ حمبة وسالم إىل أوطاهنم.
فعىل مدى أكثر من عرشة أيام من عمر الزيارة األربعينية، رّفت 
األحرار  كعبة  بوصفها  املقدسة  كربالء  يف  العامل  دول  رايات 
والقلب الذي يتسُع اجلميع باختالف جنسياهتم أو عرقهم أو 
حتى معتقدهم الديني، أما األكفُّ البيضاء فهي بني الطمة عىل 
الصدر ندبًا عىل ِعظم املصيبة، وبني مشاركٍة هبّمة عالية بتقديم 
السالم(،  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  أيب  املوىل  لزائري  اخلدمات 
الوالء  ملعنى  واحدة  لوحة  ورسموا  بالبعض  البعُض  فذابرَ 

الصادق والكرم الذي ال نظريرَ لُه يف أي مكان آخر.
إىل  )األحرار(  هبم  دفعْت  الذين  ومصّورينا  مراسلينا  شبكة 
املؤدية  والطرق  املقدسة  كربالء  مدينة  وفنادق  وأزقة  شوارع 
شيعة  قلوب  يف  املشتول  العشق  هذا  عند  للوقوف  إليها 
واألجانب،  العرب  أخوتنا  من  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
العاشقونرَ  عاشها  مهّمة  حلظات  يوّثقوا  أْن  فاستطاعوا 
الكربى  للفاجعة  حزهنم  عظيم  عن  فيها  وأعربوا  احلسينيون 
بمرور أربعني يومًا عىل استشهاد سبط النبّي األكرم )صىل اهلل 
)عليهم  الربرة  وصحبه  بيته  وأهل  احلسني  اإلمام  وآله(  عليه 
الكامريات،  عدسات  وخّلدهتا  أقالمهم  فدّونتها  السالم(، 
شهدهتا  التي  احلسينية  املراسيم  لبعض  رصدنا  عن  فضاًل 
خمتلف دول العامل ألولئك الذين ُحرموا من القدوم إىل كربالء 
يعًا  ها إصداُرنا اخلاص هذا، فنشمُّ منه مجرَ املقدسة، وليضمَّ نقاءرَ

عطررَ احلسينيني األحرار.

كربالء.. 
قلٌب يسُع الكون



أكثُر من )1000 إعالمي( 
غّطى زيارة األربعينية في كربالء وعشرات الصحف 

والوكاالت اإلخبارية كتبت عنها

شغَل احلدُث املليويّن لزيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( اهتامم وسائل اإلعالم 
العاملية، حيث تصّدَر ما نرشته الصحف ووكاالت األنباء والقنوات الفضائية عىل مدى 
أسبوعني، ووصفتُه باحلدث املهم واألضخم عىل مستوى العامل، وصوالً إىل قدوِم مراسليها 

وحمررهيا إىل كربالء املقدسة لنقل كل تفاصيل هذا احلدث املليويّن البارز.

املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  اإلعالم  قسم  رئيس  وكشفرَ 
بالزيارة  اخلاصة  اإلعالمية  التغطية  تفاصيل  الرشيفي  عقيل 
إلعالميني  كبرية  مشاركة  عن  فيها  كاشفًا  املباركة،  األربعينية 

عرب وأجانب عراقيني بتغطيتها.
وقال الرشيفي: "شارك يف التغطية اإلعالمية أكثر من )1000 
إعالمي( عريب وأجنبي وعراقي ينتمون اىل ما يزيد عن )150( 

مؤّسسة إعالمية".
دولة(   15( ل�  ينتمون  املشاركني  "اإلعالميني  أن  وأضاف 
املتحدة  والواليات  وتركيا  والصني  وبريطانيا  )فرنسا  منها 
وسوريا  وفلندا  وباكستان  وكندا  وإيران  واملانيا  االمريكية 

ولبنان والبحرين والسعودية(".
بالنقل   )SNG عجلة   30( من  أكثر  شاركت  "كام  وتابع، 
"العتبة احلسينية املقدسة  املبارش ملراسيم الزيارة"، الفتًا إىل أن 
قدمت مجيع املستلزمات الفندقية واخلدمية للكوادر اإلعالمية 

طيلة أيام الزيارة".
من جهته قال مدير مركز اإلعالم الدويل التابع إلعالم العتبة 
اإلعالمية  الوسائل  مع  التنسيق  بمهمة  واملضطلع  احلسينية، 
وسائل  األربعينية  الزيارة  خالل  استقبل  "املركز  إن  العاملية: 

املنظامت  عن  فضاًل  أجنبية،  دول  من  قدمت  متعددة  إعالمية 
الدينية والثقافية". 

كافة  قّدمت  احلسينية  "العتبة  بأن  املنكويش  حيدر  وبني 
مهام  إلمتام  لإلعالميني  واملساعدة  واملشورة  التسهيالت 

التغطية اإلعالمية عىل أفضل وجه".
أن جمموعة  إال  العراق،  إىل  الدخول  "رغم صعوبة  وأضاف، 
مميزة من وسائل اإلعالم الربيطانية والفرنسية والرتكية والقناة 
الصينية الرسمية والباكستانية والتونسية واإليرانية واهلولندية 

قامت بتغطية الزيارة وأمهها:
1- وكالة )AP( االمريكية.

.)TV5( 2- التلفزيون الرسمي الفرنيس
.)CGTN( 3- التلفزيون الرسمي الصيني

4- منظمة اليوم العارش الربيطانية.
5- منظمة االربعني االوربية يف هولندا.

6- قناة اج نيوز الباكستانية.
7- وكالة )IB( الفرنسية.

القنوات  اىل  بثت  بدورها  والتي  الرتكية   )ON4( قناة   -8
االذرية.
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للتصوير  بريسبيكتف  مؤسسة   -9
الفوتوغرايف بربيطانيا.

10- الفنان الفرنيس )لويس سايربن(.
)الني   الفرنسيتان  املصورتان   -11

وكلوي(.
شهرزاد  التونسية  الصحفية   -12

عكاشة.
13- قناة جي الباكستانية.

األربعينية  الزيارة  ظيت  حرَ فقد  وعامليًا، 
الصحف  لكربيات  بتغطيات  املباركة، 

رّكزت  التي  األنباء،  ووكاالت  العاملية 
العاملي  املليوين  التوافد  عىل  دقيقة  بصورة 

صوب  األقدام  عىل  مشيًا  الزيارة  إلحياء 
واملقاالت  األخبار  ونرش  املقدسة،  كربالء 
هذا  عظمة  توّثق  التي  الفوتوغرافية  والصور 

)احلج  بعنوان  وعنونته  احلسينّي،  احلدث 
األكرب إىل كربالء(.
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وقال هيوير يف حديث صحفي: إن "هناك قلة قليلة بقيت أسامؤها خالدة يف القرون 
)عليه  احلسني  اإلمام  هو  التاريخ  خلدهم  الذين  هؤالء  "أحد  أنَّ  مضيفًا  املديدة"، 
السالم( حفيد رسول اإلسالم )صىل اهلل عليه وآله(، والذي تعرض وأصحابه العام 

)680 للميالد( لإلبادة وانترص رغم استشهاده".

وملبدأ  والعدالة  للحقيقة  نرصًا  كان  السالم(  )عليه  احلسني  "انتصار  أن  وأضاف، 
املحافظة عىل الرشيعة اإلسالمية التي جاءرَ هبا جّده رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله("، 
موكدًا أنَّ "قتله )عليه السالم( مل يكن غاية طائفية إنَّام كان قرار مجاعة فاسدة وفاسقة 
ومستبدة تولت أمر املسلمني لفرتة من الزمان ومل يكونوا أهاًل للحكم وكانوا بعيدين 

عن تعاليم الدين".
أهله  هبا  قام  حيث  التاريخ  يف  جذورًا  احلسيني  األربعني  "لزيارة  أّن  هيوير،  وبني 
وُأرسته يف أول )40 يومًا( بعد استشهاده )عليه السالم("، الفتًا إىل أن "اإلقبال بدأ 
يتزايد عىل زيارة األربعني حيث يقصد يف مثل هذا اليوم أتباع من اهلند وإيران املرقد 
الطاهر، كام يميش الكثري من الزوار من مدينة النجف حيث مرقد اإلمام عيل )عليه 
السالم( إىل كربالء سريًا عىل األقدام، وبلغ عدد الزوار يف السنوات األخرية )20 

مليونًا(، إذ ُتعد زيارة األربعني أكرب جتمع ديني سنوي يف العامل".

 Chris( أّكد املفّكر املسيحي اإليرلندي واخلبري يف الدراسات اإلسالمية الدكتور كريس هيوير
احلق  أهل  جتديد  عىل  دليل  كربالء  إىل  املسلمني  وغري  املسلمني  حشود  توافَد  إن   )Hewer

واحلقيقة العهَد عىل رفض الظلم والوقوف مع احلق الذي جتسد يف ثورة اإلمام احلسني )عليه 
السالم(.

مفّكر مسيحي:
 انتصار الحسين  كان نصرًا للحقيقة والعدالة
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 انتصار الحسين  كان نصرًا للحقيقة والعدالة

الشيخ  تركيا،  يف  السالم(  )عليهم  البيت  آل  مؤسسة  مدير  أّكدرَ 
أنورشان رمحاين، عىل تعّلق شيعة األتراك بمدرسة العرتة الطاهرة 
والتمّسك بمبادئهم، فيام وصفهم بأيتام آل حممد، ملا تعّرضوا له من 

تغييبهم القرسي عن حوزة النجف األرشف إبان احلكم العثامين.
موطنهم  يف  األتراك  الشيعة  عدد  ُيقّدر  رمحاين،  الشيخ  وبحسب 
مخسة  إىل  أوربية  دول  يف  عددهم  يصل  فيام  شخص  ماليني  ثالثة 
)عليهم  البيت  أهل  وحيرتمون  يبّجلون  من  أما  شخص،  ماليني 
السالم( سواء من املسلمني السنّة أو طوائف وديانات أخرى فهم 

أكثر من )20 مليون( تركّي.
وعن مشاركتهم يف زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( يف 
كربالء املقدسة، عرب موكب حسينية السيدة زينب )عليها السالم( 
التابعة للمؤسسة والكائنة قرب مرقد السّيد جودة املحنّة يف كربالء 

ل� )األحرار( بدايًة عن  املقّدسة، حتّدث رمحاين 
تأسيس حسينيتهم يف كربالء املقدسة«، موضحًا 
ثالثة  من  وتتكّون  سنتني،  قبل  »تأّسست  أهنا 
الزائرين وقاعات  ملبيت  طوابق، وتشمل غرفًا 

إلقامة جمالس العزاء ومنشآت صحية«.
أيتام  من  بعدد  تكّفلت  »احلسينية  بأن  وأضاف 
عوائل احلشد الشعبي والفقراء وقّدمت هلم ما 

حيتاجونه«.
للحسينية  التابعة  األرض  »تبلغ  رمحاين،  وبني 

)1200 مرت مربع( تم إنشاء بناية عليها بمساحة )750 م2( وهي 

اخلدمات،  متكاملة  حسينية  ستكون  إكامهلا  وبعد  البناء،  طور  يف 
تركيا  من  السالم(  )عليهم  املؤمنني  أمري  حمبي  بني  جرسًا  وتصبح 
تستقطب  بأن  نفّكر  كام  وأوربا،  وروسيا  وجورجيا  وأذربيجان 
دينيًا  لتثقيفهم  العراق  املقدسة يف  العتبات  لزيارة  األتراك  الشباب 

وتقوية صالهتم الروحية مع أهل البيت )عليهم السالم(«.
يلفت الشيخ رمحاين إىل أن »العديد من أهل السنة األتراك حيّبون 
بينهم  أعلن  من  وهناك  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  ويعظمون 

التشّيع بعدما عرفوا حقيقة الشيعة وشاهدوا املاليني التي تأيت إىل 
كربالء، وكذلك تأثروا بخطاب املرجعية الدينية العليا يف النجف 
األرشف وخاصة مقولة اإلمام السيستاين )ال تقولوا أخوتنا السنة 

بل قولوا أنفسنا السنّة(«.
اما بالنسبة للخدمات املقّدمة لزائري االمام احلسني )عليه السالم( 
فأوضح بأهنا تتمثل »بتوزيع الفواكه والشاي واحللوى والعصائر 
احلسينية  املواكب  عىل  الذبائح  توزيع  إىل  إضافة  الزائرين،  عىل 
ال  ألننا  الزائرين  عىل  وتوزيعها  طبخها  ليتم  حولنا   من  القريبة 

نملك ادوات الطبخ الالزمة«.
أذربيجاين(   300( و  تركي(   700( ال�  »قرابة  بأن  وأضاف، 
قدموا خالل الزيارة األربعينية إىل كربالء املقدسة، ونحن بدورنا 
اخلدمات  من  حيتاجونه  ما  كل  هلم  ونقدم  احلسينية  يف  نستقبلهم 

وملدة ثالثة أيام«.
ويكشف رمحاين أيضًا عن جهود العتبة احلسينية 
املقدسة يف التواصل مع حمبي أهل البيت )عليهم 
السالم( برتكيا، وكذلك التعاون املشرتك الفتتاح 
اسطنبول  العاصمة  يف  احلسيني  الثقايف  املركز 
إعالم  يف  الدويل  اإلعالم  مركز  مع  باالشرتاك 

العتبة احلسينية املقدسة.
تثقيف  هو  الثقايف  املركز  هذا  »مهمة  بأن  وبني 
الشباب األتراك وكذلك التواصل مع العراقيني 
والندوات  احلسينية  املجالس  يف  واحتضاهنم  تركيا  يف  املقيمني 
واملحارضات الدينية حتى يظلوا حمافظني عىل عقائدهم الدينية وال 

يتأثروا باألفكار الضالة«.
للشيخ  يزال  ال  )واحلديث  انتباهنا  لفت  الذي  اجلميل  اليشء 
ببناء  تقوم  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  كيف  »نشاهد  أننا  رمحاين( 
ما  وهو  سواء،  حد  عىل  والزائرين  املواطنني  ختدم  التي  املشاريع 

يدخل الرسور إىل قلوبنا«.

مؤسسة آل البيت  في تركيا..
خدمات متنوعة لزائري األربعينية وتعاون 

ثقافي مع العتبة الحسينية
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جملس  أقامه  الذي  األقىص(  )نداء  "موكب  بأن  الشويل  وبنّي 
وحتققت  سنوات  منذ  بعقولنا  تدور  فكرة  كانت  فلسطني  علامء 
عىل أرض الواقع، حيث جئنا اليوم للتعريف بقضّيتنا وما يعانيه 

الفلسطينون جراء العدوان اإلرسائييل اجلاثم عىل صدورنا".
بيننا وبني أعداء األمة اإلسالمية هي معركة  "املعركة  وقال: إن 
وعي، نعم هناك معارك سياسية واقتصادية واجتامعية لكن أمهها 

هي معركة الوعي".
وأضاف، "عندما حللنا برحالنا يف كربالء املقدسة، أردنا أن ندفع 
الطائفتني  أبناء  بني  وخاصة  األمة  متزيق  من  العدو  له  خيطط  بام 
يا  و)لّبيك  حسني(  يا  )لبيك  شعار  فرفعنا  والشيعية،  السنية 
أقىص(، بني اجلموع املليونية التي وفدت من خمتلف أنحاء العامل 

إلحياء األربعينية املباركة".
عىل   )883( العمود  عند  ُأقيم  الذي  الفلسطيني  املوكُب  ومحل 
قضوا  الذين  األبرار  لشهدائه  صورًا  النجف(   � )كربالء  طريق 
الفتات  تعليق  وكذلك  اإلرسائييل،  العدوان  أيدي  عىل  ظلاًم 
محلت كلامت ملراجع الشيعة الِعظام التي ينارصون فيها القضية 

نصبوا موكبًا وخدموا زّوار األربعينية

علماء فلسطينيون

  مبادئ اإلمام الحسين
منطلقنا لتحرير األقصـــى

املسلمني  لكل  جامع  عنواٌن  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
والقدس أيضًا هي أرٌض جامعٌة لكّل املسلمني، هذا ما حتّدث 
من  مجع  مع  فلسطني  من  قدم  الذي  الشويل  رشيد  الشيخ  به 
العلامء األفاضل إىل كربالء املقدسة، لتقديم اخلدمات لزّوار 

األربعينية.
)عليه  الشهداء  سيد  وعظمة  وجهاد  لسرية  كبري  وبتبجيل 
السالم( وكثري من األمل عىل فلسطني احلّرة، حتّدث الشويل عن 

رّس جميئهم إىل كربالء املقدسة واملشاركة بإحياء الزيارة.
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الفلسطينية وتبيان أحقية القدس وأهلها.
اإلمام  بظالمات  التذكري  أرادوا  فلسطني  "علامء  أن  الشويل  وبنّي 

احلسني )عليه السالم( ومظلومية الشعب الفلسطيني". 
بخدمة  للترّشف  والشموخ  العز  كربالء  إىل  "جئنا  وأضاف، 

الزائرين ونسأل اهلل تعاىل أن يكتبه يف ميزان حسناتنا".
ويف مقاربة مع ما جرى عىل اإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه 
الذين يمّثلون معسكر احلق واإلسالم األصيل  )عليهم السالم( 
أمام معسكر الرشك واللعناء، يقول الشويل: "الشعب الفلسطيني 
شعب مقهور ومظلوم وصابر كاإلمام احلسني )عليه السالم( أمام 
معسكر الصهاينة اجلبناء املغتصبني للقدس الرشيفة الذين يمثلون 
يف  واإلفساد  اإلنسانية  احلقوق  وانتهاك  والظلم  الكفر  معسكر 

األرض".
)احلسينية(  القضيتني  بني  ما  والتطابق  التشابه  "هذا  وأضاف، 

و)الفلسطينية( كبري وبارز، واإلسالم جامع هلام".
منّا  )هيهات  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  كلامت  الشويل  رّدد 
"سمعنا كلامت  بأننا  ل� )األحرار(، وأوضح  الذلة( خالل حديثه 
أكون  كيف  احلسني  من  تعّلمت  )لقد  فيها  يقول  التي  غاندي 
سيد  من  الفلسطيني  الشعب  يتعّلم  ال  فكيف  فأنترص(  مظلومًا 

الشهداء )عليه السالم( كيف ينترص لقضيته؟".
من  سيكون  فلسطني  حترير  أن  عليه  التأكيد  نريد  "ما  وأضاف، 
املحّمدي  اإلسالم  متّثل  التي  احلسينية  القضية  وعرب  كربالء 

األصيل. وبأننا حسينيون ما حيينا".
وشاركه احلديث الشيخ سعيد أبو نعسة، وشّدد عىل ما حتّدث به 

الشيخ الشويل.

وقال: "من فلسطني أتينا لكي نكون مع زوار سّيد الشهداء )عليه 
التي  السنوية  الذكرى  األربعني هذه  ونشارك يف مسرية  السالم( 
تعني يف مجلة ما تعنيه جتديد العهد والوالء لنهج ايب األحرار هنج 
اهلل  رسول  حممد  هنج  وااليامن  االصالح  هنج  والكرامة  احلرية 

)عليه افضل الصالة والسالم(".
وأضاف، بأن "فحوى رسالة موكب )نداء األقىص( هي أن هناك 
تالزمًا بني مبادئ الثورة احلسينية وبني قضّيتنا العادلة يف فلسطني، 
خصوصًا وأن عدّونا يريد إبعادنا عن االستلهام من ثورة اإلمام 

احلسني )عليه السالم(".
وتابع، "هنا من كربالء العّزة واإلباء وعند أعتاب اإلمام احلسني 
)عليه السالم( رسالتنا الداعية لدعم صمود الشعب الفلسطيني 

ضد املحتلني".
)عليه  احلسني  اإلمام  ثورة  كانت  "لطاملا  بأنه  نسعة،  أبو  وأكد 
السالم( مصدر إهلام عظيم للشعوب املظلومة عرب التاريخ ولكل 

أمة تعاين الظلم واالستبداد واالحتالل".
عن  يومًا  ينشغل  مل  العظيم  العراقي  "الشعب  أن  إىل  وأشار 
رسالته وال عن هنج اإلمام احلسني )عليه السالم( ومل يتخلَّ عن 
فلسطني وهذا ما ملسناه بوضوح خالل هذه الزيارة للمشاركة يف 

األربعينية".
حمبته  عىل  احلبيب  العراقي  الشعب  "نحيي  قائاًل:  حديثه  وختم 
ايات  اسمى  ونقدم  هلا  الكامل  الدعم  تقديم  وعىل  لفلسطني 
التقدير والعرفان للمرجعية الدينية الكريمة وعىل رأسها سامحة 
اية اهلل العظمى السيد السيستاين )حفظه اهلل( هذه املرجعية التي 

احتضنت قضيتنا ودافعت عن حقوقنا".
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الكويتيون حمّبون بالفطرة لسّيد الشهداء )عليه السالم(، وما أن 
تذكررَ أمام أحدهم اسم املوىل العظيم إال وذرفرَ الدموع وأنَّ أنينًا 
مفجعًا، وهو ما ترمجُه جمموعة من الشباب الذين أقاموا موكبًا 
يف كربالء املقدسة باسم )خيمة عبد اهلل الرضيع( خلدمة زائري 

األربعينية املباركة.
حديٌث  عليها  ُكتب  وقد  اخلدمي  املوكُب  عّلقها  الفتة  وأمامرَ 
مروّي عن اإلمام عيل اهلادي )عليه السالم( يقول فيه: "السالُم 
عىل عبد اهلل بن احلسني الطفل الرضيع املرمي الرصيع املتشّحط 
لعنرَ  أبيه،  حجر  يف  بالسهم  املذبوح  السامء  إىل  دُمُه  املصّعد  دمًا 
الشباب  وقفرَ  وذويه"،  األسدي  كاهل  بن  حرملة  راميه  اهلل 
خيدمون  وهم  بالغة  سعادة  يف  وكانوا  بنا،  مرّحبنيرَ  الكويتيون 

زّوار اإلمام احلسني )عليه السالم(.
وحتّدث كفيل املوكب، الشيخ حيدر عباس ل� )األحرار( قائاًل: 
عبد  الذبيح  الطفل  اسم  بحمل  ترّشف  الذي  املوكب  "هذا  إن 
اهلل الرضيع )عليه السالم( قد تأسس سنة )2002 م( يف دولة 

فقد  العراق  يف  أما  صغرية،  خيمة  عن  عبارة  وكان  الكويت، 
توّسعت خدماته منذ سنة )2008 م( إلطعام زائري األربعينية، 
وصار يشغل مساحة )25 دوناًم و62 ألف مرت مرّبع( عىل طريق 
ويظل  كربالء،  بلدية  مديرية  يف  مسّجلة  كربالء(   � )النجف 

مفتوحًا عىل مدار )24 ساعة( خالل أيام الزيارة املباركة".
كام  للزائرين،  املتنّوع  الطعام  تقديم  بمهّمة  املوكب  يضطلُع 
واألفران  الشوايات  من  بعدد  هتيئته  "تم  حيث  عباس،  يوضح 
)ساندويشات  مثل  للزائرين،  مستمرة  طعام  وجبات  لتقديم 
تقديم  فضاًل عن  والفطائر(  املشوي  والدجاج  والبيتزا  الكباب 

املعّجنات والعصائر.
االحد  اليوم  يف  وّزع  إهلية  وبربكات  "املوكب  بأّن  عباس  وبني 
ساندويش  و)3750  مشوية(  دجاجة   4000( ال�  ُيقارب  ما 
خبز  رغيف  و)3600  البيتزا(  من  قطعة  و)4000  شاورما( 
كيك(  قطعة   1600( توزيع  عن  فضاًل  الواحدة(  بالساعة 

و)3600 قدح ماء( يوميًا".

 اذكْر سّيد الشهداء

خدمات متنّوعة يقّدمها موكُب 
)خيمة عبد الله الرضيع( لزّوار األربعينية

 أمام كويتّي.. سيبكي فورًا
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من  احلسينيني  اخلدمة  عىل  يقترص  مل  أنه  املوكب،  يف  اجلميل 
وإيران  وباكستان  )السعودية  من  متطّوعون  "فهناك  الكويت، 
قال  كام  الزائرين"،  بخدمة  يشاركون  والعراق(  والبحرين 

عباس.
فمنهم  املوكب من مجيع االختصاصات  دمة  "خرَ بأن  وأضاف، 
ونعمل  متساوون  كلنا  واملدرس  والتاجر  واملهندس  الطبيب 
معًا يف خدمة زّوار اإلمام احلسني )عليه السالم(، كام أن هناك 

متربعني من املؤمنني يرفدونا بكل ما نحتاجه".
قاعات   6( تضم  للموكب  املخصصة  "املساحة  أن  إىل  ويلفْت 
لالسرتاحة واملبيت( مقسمة للنساء والرجال، وكل قاعة تتسع 

ل� )50 شخصًا( فضاًل عن وجود سويتات خاصة للعوائل.
خدمات  "بتوسعة  أمله  عن  حديثه  ختام  يف  عباس  ويعرْب 
املوكب يف السنوات املقبلة كإقامة املجالس العزائية وغريها من 

املراسيم املباركة".
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لسّيد  وحمّبته  قلبِه  يف  الكامن  الرّس  هذا  عن  حتّدث  أوف  رمضان 
الشهداء )عليه السالم( واإلرصار عىل زيارة مرقده الرشيف، فهي 

املّرة الرابعة التي يشارُك فيها بإحياء األربعني احلسيني.
يقول ل� )األحرار(: "قبلرَ أربعة أعوام رزقني اهلل )سبحانه وتعاىل( 
املرقدين  بزيارة  والترّشف  املقدسة  كربالء  مدينة  إىل  باملجيء 
وقد  السالم(،  )عليهام  العباس  وأخيه  احلسني  لإلمام  الطاهرين 
أعجبتني املدينة جدًا خصوصًا يف معاملها الدينية وقّررت أن أحر 

كل عام".
ويضيف بأن "الزيارة األربعينية بالنسبة له يشء عظيم، وأرّص عىل 
إحيائها كل عام"، مبينًا أنه "قدمرَ إىل كربالء لثالثة أعوام عىل التوايل 
الصحية،  الظروف  بسبب  السابق  العام  يف  املجيء  عليه  وتعّذر 

لها يف العام احلايل". فواصرَ
"عادة ما هتبط يب الطائرة يف مطار  وقال أيضًا: 
عىل  مشيًا  اخلطى  فأحثُّ  األرشف،  النجف 

األقدام صوب كربالء املقدسة".
إىل  النجف  من  جئُت  العام  هذا  "يف  وتابع، 
والسويد  روسيا  من  أصدقائي  مع  كربالء 
طريق  عىل  العجائب  رأينا  لقد  والدنامرك، 

الزائرين".
الدين  يوم  إىل  األبدية  احلسيني  العشق  قافلة 
الشداء  سيد  معشوقها  صوب  سعيًا  تأيت  التي 

يقول،  كام  وأصدقاءه،  أوف  رمضان  تبهُر  ما  هي  السالم(  )عليه 
مشريًا إىل أن "اخلالقرَ العظيم )سبحانه وتعاىل( أعطى اإلمام احلسني 
أجل  من  يملك  ما  بكّل  ضحى  ألنه  كربى؛  منزلة  السالم(  )عليه 

اإلنسانية وإصالح الدين.. فكيف ال يأيت العامل إليه وباملاليني؟".
األقدام  عىل  السائرة  املليونية  احلشود  مع  مشاركتنا  "إن  وأضاف، 
يوّلد يف نفوسنا ذلك العشق العجيب. إهنا معجزة إهلية حّقًا يف مسرية 

هذه املاليني الذائبة بحبِّ أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم(".

والعجيُب أيضًا كام يوّضح بأنه "كيف ملثل هذه املاليني أن تأيت هبذا 
وهناك  أذى،  بأي  أحٌد  هلا  يتعّرض  أن  دون  العالية  واهلّمة  الشوق 
أن  مضيفًا  خلدمتهم"،  الطريق  عىل  بانتظارهم  غريهم  اآلالف 
"أي جتمع إذا قارب األلف أو العرشة آالف ال خيلو من األرضار 
واألذى، أما يف كربالء وبوجود املاليني فال خطررَ أبدًا واجلميع يأيت 

ويؤدي الزيارة باطمئنان".
ذكرها  معك"  نحُن  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  قالوا  "لقد 
عىل  تناثرت  التي  دموعه  يمسُح  وهو  لنا  حديثه  يف  أوف  رمضان 

خّديه.
)عليه  اإلمام احلسني  ننرص  أن  نستطع  مل  ألف عام  "قبل  وأضاف، 

السالم(.. أما اآلن فاجلميع ينادي لّبيك يا حسني!!".
وأوضح بأن "تلبية النداء ونرصة اإلمام الشهيد 
بني  االستشهاد  فقط  تعني  ال  السالم(  )عليه 
التي  وأفكارنا  وترصفاتنا  بمسرينا  بل  يديه، 

استلهمناها من ثورته العظيمة".
انبهارِه  عن  ليتحّدث  أوف  رمضان  ويعوُد 
شيوخًا  رأيُت  "لقد  احلسيني:  العشق  بقافلة 
بكل  يسريون  وهم  وأطفاالً  وشبابًا  ونساًء 
دل  إن  وهذا  املقدسة،  كربالء  صوب  حرية 
يف  الكامن  العشق  عىل  يدل  فهو  يشء  عىل 

صدورهم. بل هو أعمق من ذلك".
وتابع حديثه، "كل ما خيالف فكر اإلمام احلسني )عليه السالم( لن 

يستمر بل ينهدم يف حلظة ما".
خمتلف  من  الزائرين  من  املاليني  هذه  "تواجدرَ  بأّن  وأضاف، 
الطوائف والقوميات واجلنسيات هو رسالة اخللود بحّد ذاهتا وإن 
اإلمام احلسني )عليه السالم( خرج من أجل احلرية وكرامة البرشية 
وملحمته أروُع مثال حيتذي به أحرار العامل، كام أهنا حتمل يف طياهتا 

رسالة مهمة بأن العراق بلد األمن والسالم".

الزائُر الروسّي جنكيز رمضان أوف: 
الحسيُن  إماُم اإلنسانية والعراُق بلد األمن والسالم

الشاب  الزائر  القوقاز والواقعة عند حدود أوربا وآسيا، قدَم  ُتعّد موطنًا جلبال  التي  من شامِل روسيا وحتديدًا من منطقة )القفقاس( 
)الشيخ جنكيز رمضان أوف( إىل كربالء املقدسة للمشاركة بأداء زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(، ورغم عناء الطريق يف 

الوصول إىل هنا، إال أن الشوَق هو ما دفعه للمجيء.
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يف  عام  كل  اهلندية  الكساء(  أصحاب  )اخلمسة  مؤسسة  تشارُك 
املقدسة  كربالء  يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  زّوار  خدمة 
أبدًا  أهنم غرباءرَ  أعضاؤها  يشعُر  املقّدسة، وال  األربعينية  بذكرى 

يف هذه املدينة املتفتّحة كالوردِة ألنفاِس الزائرين.
)سلامن  اخلدمّي،  موكبها  وكفيُل  املؤسسة  مدير  قلُب  انرشحرَ 
لزائري  اخلدمة  تقديمه  أثناء  لُه  زيارتنا  خالل  نا  لرَ موالبوي( 
حتّدثرَ  فقد  املوكب،  يف  أخوته  مع  انشغالِه  وبسبب  األربعينية، 
سنوات(   5( قبل  موكبنا  »تأّسس  قائاًل:  باقتضاٍب  )األحرار(  ل� 
اإلمام  لزّوار  اخلدمات  لتقديم  عام  كل  كربالء  إىل  نأيت  حيث 

احلسني )عليه السالم(«.
وأضاف، »يقّدم املوكب الطعام اهلندي اللذيذ والعصائر والقهوة، 
حيث يتم توزيع ثالث وجبات يوميًا، من خالل متطّوعينا القادمني 

من اهلند وباكستان والبالغ عددهم )150 خادمًا حسينيًا(«.
وأشار موالبوي إىل أّن »املوكب يسعى بأن يتواجد 

هبذه  للترّشف  كربالء  يف  عام  كل 

اخلدمة العظيمة«.
ينقل  ال  لألسف  اخلارجي  »اإلعالم  إن  قال:  ثاٍن،  إطار  ويف 
والكرم  العطاء  من  فيها  وما  تفاصيلها  بكل  األربعني  زيارة  لنا 
واالنتظام من قبل الزائرين وهذه اخلدمات التي ُتقدم للزائرين، 
االجتامعي  التواصل  وصفحات  اإلعالم  وسائل  بعض  ان  بل 
العراق بلدًا مرعبًا  تنقل صورة معاكسة لزيارة األربعني وتصّور 

وغري آمن«.
ويستدرُك قائاًل: »لكن عندما يأيت الزائر من خارج العراق ويشاهد 
الواقع سيجد صورة خمتلفة متامًا عام تنقله وسائل اإلعالم، حيث 

يشاهد هذا العطاء والكرم واخلدمة للزائرين«. 
ونّوه موالبوي إىل أن »توافد أكثر من عرشين 
والقوميات  اجلنسيات  خمتلف  من  زائر  مليون 
العامل  يقف  أن  جيب  ذاهتا  بحّد  سامية  رسالة 

أمامها ويدرسها بعناية«.

رئيس مؤسسة وكفيل موكب هندي:

يجب أْن ندرَس ظاهرة »األربعينية« 
وعدم التصديق باإلعالم المضّلل
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البيت  أهل  حمبي  من  املئات  بأن  إعالمية،  وسائل  أفادت 
العزائية  مسريهتم  يف  األمتار  آالف  قطوا  السالم(  )عليهم 
اإلمام  أربعينية  بذكرى  باكستانية،  مدن  عدة  احتضنتها  التي 

احلسني )عليه السالم(.
ملسرية  األنفاس،  حتبس  مشاهَد  اإلعالم  وسائل  ونقلت 
واملحبة  الوالء  عمق  أظهرت  احلسيني،  باألربعني  املعزين 

لسيد الشهداء )عليه السالم( ونرصة قضيته اإلنسانية.
طويلة  لساعات  استغرقت  األربعينية  "املسرية  بأن  وذكرت 
من هنار يوم أمس الثالثاء، حيث شارك اآلالُف من الرجال 

والنساء واألطفال بإحياء املناسبة".
مبكرًا،  هلا  االستعداد  تم  العزاء  "مسرية  بأن  وأضافت 
الهو وسيالكوت  بينها  عّدة  مدن  عالية يف  بإنسيابية  وجرت 
الباكستانية  بذلتها الرشطة  "جهودًا كبرية  أن  مبينة  ولكنها"، 
والدوائر الصحية لتأمني احلامية للمشاركني بمسرية األربعني 

احلسينية".

شارك فيها المئات من الباكستانيين 

* متابعات
مشاهد تحبُس األنفاس لمسيرة "األربعين الحسيني" 
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من بنِي أبرز مؤلفات الفقيه العامل السيد عبد احلسني رشف الدين 
الذي  )املراجعات(  كتابه  ه�(   1377  � )ت  العاميل  املوسوي 
مجعرَ فيه مراسالته مع شيخ األزهر آنذاك الشيخ سليم البرشي، 
هلذا  وكان  )اإلمامة(،  موضوعة  حول  فصوله  أغلب  وتركّزت 
الكتاب الفضل يف تنوير عقول عدد كبري من الشباب وهدايتهم 
لإلسالم والترّشف باعتناق مذهب أهل البيت )عليهم السالم(، 
مدينة  إىل  قدومه  خالل  صدفًة  التقنياُه  أملايّن  شاٌب  كانرَ  بينهم 

كربالء املقدسة إلحياء األربعني احلسيني هذا العام.
فرحرَ  والبشوش،  املتّبسم  الوجه  صاحب  سابقًا(  )أوليفر  مجيل 
ونوّد  املقدسة،  احلسينية  العتبة  إعالم  من  أننا  أخربناه  عندما  بنا 
لنا  ليفصح  زمن  منذ  بانتظارنا  كان  وكأّنُه  معه،  لقاًء  نجري  أن 
الطاهرة  للعرتة  حمبته  عن  مكنونة..  مشاعر  من  قلبرَه  اختلج  عام 
واملواقف اجلميلة واملبهرة التي شاهدها خالل الزيارة األربعينية.

مجياًل  "يبدو  إنه  اللقاء  يف  رافقني  الذي  املصّور  زمييل  له  قال 
بمالبسه التي ارتداها خالل الزيارة )الدشاشة العراقية السوداء( 

بعده  وجرى  رسوره  فأبدى  يعتمرها"،  التي  الرأس(  و)جراوية 
احلديث.

مجيل، حّدثنا أنه من سكنة العاصمة األملانية برلني، ويعمُل عماًل 
أملانيا، وكان قد أعلن  حرًا يف مساعدة املهاجرين والالجئني إىل 
إىل  املسيحية  الرشيعة  من  حتّول  أن  بعد  عامًا(   17( قبل  تشّيعه 

ودخل رحاب اإلسالم.
طريق  عن  اإلسالمي  الدين  عىل  "تعّرفت  )األحرار(:  ل�  يقول 
الدين  فوجدته  السنة،  أهل  الدين من  الشباب ورجال  عدد من 
النبّي األكرم )صىل اهلل  فيه مبادئه وما خّطه  احلق، وقد جذبتني 

عليه وآله( من تعاليمرَ عظيمة وسرية إنسانية مضيئة".
ويضيف، "بعد اعتناقي للدين اإلسالمّي، أخذين فضول املعرفة 
واالطالع إىل توسعة معلومات أكثر عن اإلسالم، وبعد فرتة من 
القراءة الواعية لعدد من الكتب التي ألفها علامء الشيعة األجالء 
وخصوصًا كتاب )املراجعات(، هداين اهلل )سبحانه وتعاىل( بأن 

أكون من املتشّيعني وأعتنق فكر أهل البيت )عليهم السالم(".

قصة تشّيعه ووالئه تستحّق أن تعرفها..
الشاب األلمانّي "جميل" اسماً وروحاً حلّ ضيفاً في األربعينية
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"بدأت عرب قراءايت أقارن ما بني ما أسمعه عن الدين وبني   ، وتابعرَ
ما أشاهدُه واكتشفه بنفيس، وأنا يف رحلتي اجلميلة بطريق اإلسالم 

املحّمدي األصيل".
مجيل، قال أيضًا أنه "كثري االنشغال باإلطالع وتثقيف نفسه بكلِّ ما 
خيّص املذهب الشيعي"، مستدركًا بأّن حلاًم شاهده يف عامل الرؤيا )مل 
"سببًا أساسيًا العتناق  لنفسِه( كان  به  أنه حيتفظ  يطلعنا عليه وبني 

املذهب الشيعي بعد سنتني من إسالمه".
عامًا(   17( قبل  األملاين،  الشاب  حياة  يف  املهم  األمر  هذا  حدث 

ووّفقه اهلل تعاىل لزيارة كربالء املقدسة لثالث مرات.
إنه "فخر كبري ورشف عاٍل أن تزوررَ كربالء احلسني )عليه السالم(" 

قال مجيل.
وأضاف، "هذه املّرة األوىل أزور كربالء بذكرى األربعني احلسيني، 
وألهنا ذكرى عظيمة أردهتا أن تكون مميزة وتظل عالقًة يف ذهني"، 
إىل  ومنها  بغداد  العاصمة  أن هيبطرَ يف  "فّضل  ذلك  أّنه ألجلرَ  مبينًا 
صوب  مسريهتم  يف  املشاة  الزائرين  يشارك  حتى  األرشف  النجف 

كربالء املقدسة".
ومّلدة يومني متواصلني مشى مجيل برفقة املاليني من الزائرين صوب 
لكن  األمر،  بداية  يف  الشديد  التعب  عليه  بدا  وقد  العاشقني،  قبلة 
املسري إىل جوار املواكب احلسينية ومشاهدة هذه األجواء احلسينية 
اجلميلة كام أوضح "نستعيُد هبا قوانا فنهمُّ باملسري فرحني"، ويضيف، 

"بتاريخ 17 صفر وصلُت كربالء".
أخويت وأهيل وأصدقائي من مجيع  بني  أنذا واحلمُد هلل  "ها  وتابع، 
عند  أعزاء  ضيوفًا  حّلوا  الذين  الكرماء  والعراقيني  العامل  بلدان 

رضيح اإلمام احلسني وأخيه العباس )عليهام السالم(".
بادرنا بأن نسأل مجياًل عن شعورِه إىل كربالء املقدسة وكيف يصفُه 

لنا؟

جييُب ووجه امتأل ُبرشًا: "لقد استغربت يف بادئ األمر من األجواء 
زمنية  مدة  بعد  ولكن  املناسبة،  هذه  خالل  املوالون  يعيشها  التي 
للمسري  فورًا  وانخرطت  لشعورهم،  مماثل  شعور  انتباين  قصرية 
وكذلك إىل مشاركة بعض املواكب بتقديم العصائر واملياه للزائرين 

املشاة".
ال  الكلامت  يوصف،  ال  الزائرين  أخدم  وأنا  "شعوري  وأضاف، 

تكفي لرتمجة مشاعرنا تلك اللحظة".
املقدسة خالل األربعينية  آِت إىل كربالء  "لقد تأملت كثريًا ألنني مل 

يف الزيارتني السابقتني".. يقوهلا مجيل بحرسٍة كبرية.
األربعينية،  بذكرى  عام  كل  سأكون  "حتاًم  قائاًل:  واستدركرَ 
وسأرتدي مالبس احلزن السوداء وأخدم بنفيس زّوار سّيد الشهداء 

)عليه السالم(، هذا هو قراري األخري".
التي  الرسالة  فحوى  منه  نعرفرَ  أن  وددنا  مجياًل،  نوّدعرَ  أن  وقبل 

سيحملها معه إىل أصدقائه وأهله يف بلده أملانيا؟
ُقتل  وملاذا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  هو  من  "سأخربهم  قال: 
الربانية بني احلسني )عليه  العالقة  وكيف استشهد، ثم أوّضح هلم 
السالم( وحمبيه، وأروي هلم ما شاهدته خالل األربعينية واألجواء 
أحّدثهم  ثّم  العظيم،  إمامهم  لفقد  العاشقون  يعيشها  التي  احلزينة 
بفخر عن هذه املواكب املخلصة يف خدماهتا والطعام الذي ُيقّدم من 

دون مقابل".. وبعدها بكى مجيل.
لقتِل  "إن  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبّي  حديث  أمامنا  رّدد 
ولدي احلسني )عليه السالم( حرارة يف قلوب املؤمنني ال تربُد أبدًا"

وأردف، "مهّمتي اجلديدة بعد عوديت إىل بلدي هو نقل هذه املشاهد 
وأجده  املسلمني،  غري  من  لآلخرين  احلسينية  بالقضية  والتعريف 

واجب وأمانة يف عنقي اجتاه سّيدي أيب عبد اهلل )عليه السالم(".
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حضَر أرض كربالء بشكلِه »البدوّي«!
موكُب »أسود الطف« يضحى عريناً لشباب يخدمون الزائرين

غازي لعيبي الشوييل.. شاٌب برصيٌّ مل يتجاوز عمرُه ال� )40 عامًا( يرتك أهله ووظيفته كل 
أخوته  مع  ينصب  أن  أجل  من  العاشقني  قبلة  اىل  ويتوجه  املباركة  األربعني  زيارة  ُقبيل  عام 
الرّحل  البدو  خيام  شكل  اخلارجية  هيأته  اختذت  الذي  الطف(  )أسود  موكب  وأصدقائه 

وجذبتنا لزيارته والوقوف عىل ما يقدمه من خدمات للزائرين.
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الشوييل امتنعرَ عن تصويره بالكامريا أو إجراء حديث صحفي معه؛ 
خشية أن تلهيه تلك اللقطات عن نشاطهم احلسيني، ولكّن إرصارنا 
عىل توثيق خدماهتم ونقل ما شاهدناه حال دون ارصاره، وبعد ان 
عّرفناه بأهدافنا والرسائل التي نسعى لتوثيقها، ارتاحت نفسه لتلك 
الكلامت وبدأ احلديث عن تاريخ تأسيس املوكب واخلدمات التي 
أسود  موكبنا  »تأّسس  قال:  حيث  املباركة،  الزيارة  طيلة  يقدمها 
الطف سنة )1438 هجرية(، وكان عبارة عن موكب بسيط يقّدم 
اخلدمة احلسينية للزائرين من خالل املأكل واملرشب فقط، وبمرور 
السنني وبتوفيق من املوىل أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( اتسعت 
اىل  أيضًا، وتم حتويله من موكب مدين  املوكب ومساحته  خدمات 
بدوي من حيث الشكل الظاهري واملقتنيات املوجودة يف املوكب«. 
اىل شاكلة خيام  املوكب  بأن »حتويل  إىل قضية مهمة  الشوييل  ونّوه 
البدو الرّحل مل يأِت كرغبة من صاحب املوكب؟ بل جاءت بناًء عىل 

رؤيا شاهدهتا والدته«. 
والديت  شاهدت  االيام  أحد  »يف  احلادثة:  تلك  الشوييل  نا  لرَ يروي 
وكأنَّ امرأة مهيبًة أرسلت بيدهيا أمانة طلبت منها أْن جتلبرَها إيّل أنا 
عن  عبارة  األمانة  وكانت  حسيني(  موكب  )كفيل  بوصفي  غازي 
بنفسها بعد أن أحلّت  املرأة  املنام عّرفت  )ُخرج( و)طاسة(، وهناية 

عليها والديت فكانت السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم(«.
ويضيف، »يف ذلك اليوم كنت أقّدم اخلدمة يف مدينة النجف األرشف 
وكانت آنذاك ايام استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها 

السالم(، وعند عوديت أخربتني والديت بتلك الرؤيا، والتي ُفرست 
حينها عىل ان الزهراء )عليها السالم( ُتريد من صاحب املوكب ان 
حيّول موكبه عىل شاكلة خيام البدو، وبالفعل جرى العمل عىل مجع 
عن  انطباعًا  تعطي  التي  املقتنيات  وباقي  والفخار  السجاد  وصنع 
احلياة العربية القديمة، مصحوبة بأشهى األكالت العربية املمزوجة 
بني احلداثة تارة والرتاث تارة اخرى كام تشاهدوه االن يف املوكب«. 

اإلرصار عىل اخلدمة
مع  النفط  آبار  حفر  جمال  يف  يعمل  )غازي(  ان  من  الرغم  وعىل 
مل  الوظيفة  تلك  ان  اال  البرصة  مدينة  يف  النفطية  الرشكات  إحدى 
تقلل مع عزيمته يف ان يبحث ويصنع السجاد واملفروشات )حياكة 
وهتيئتها  السنة  أيام  طيلة  وغريها  والدلة  والقربة  والدرع  السجاد( 
ملناسبة االربعني املباركة  للمشاركة هبا يف خدمة الزائرين ومواساة 

األئمة االطهار )عليهم السالم(.
توفيٌق إهلّي

املوكب  خّدام  عىل  للتعّرف  أجريناها  التي  امليدانية  جولتنا  وخالل 
واملقتنيات التي ضّمها والتي يعملون عىل تثبيتها والعناية هبا، رأينا 
اخلدمة  بفخر  يشعرهم  ما  إنجاز  يف  واحلامس  الشغف  مالحمهم  يف 
هذه  يعتربون  بل  امللل؛  أو  الكلل  فيهم  نلحظ  ان  دون  احلسينية  
اخلدمة  هلذه  وجل(  )عّز  اهلل  اختارُهم  وقد  إهليًا،  »توفيقًا  اخلدمة  

الرشيفة«.

حضَر أرض كربالء بشكلِه »البدوّي«!
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 )2021 أيلول   26( بتاريخ  نرشته  هلا  مقاالً  الصحيفُة  وكّرست 
احلدث  هذا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية  بزيارة  للتعريف 

اهلائل الذي يتعامى اإلعالم عن اإلشارة إليه والتعريف به.
الذي  احلسيني  األربعني  »حج  أّن  إىل  الفرنسة  الصحيفة  وأشارت 
تشهده كربالء املقدسة سنويًا، يفوق يف أعداده وأجوائه حتى فريضة 
أقل  أو  حاج  ماليني  ثالثة  فيها  يشارك  والتي  املكّرمة،  مكة  يف  احلج 
الزيارة األربعينية مشاركة أكثر من عرشين مليون  سنويًا، فيام تشهد 
أنحاء  خمتلف  من  قدموا  خمتلفة  وديانات  وأعراق  جنسيات  من  زائر 

العامل«.
البرشية  التجّمعات  مجيع  يفوق  احلسيني  »األربعني  بأن  وأوضحت، 
عىل كوكب األرض، حيث يشارك يف إحيائه املسلمون الشيعة الذين 

يتزايد أعدادهم عامًا بعد آخر يف خمتلف دول العامل«.
وسط  حتدث  ألهنا  نوعها  من  فريدة  األربعني  »زيارة  بأن  وأضافت 
أن »ال يشء  إىل  الداعيّش«، مشريًة  اإلرهاب  حتّديات كبرية أخطرها 
الذين  الشيعة  احلجاج  مشهد  من  أكثر  اإلرهابية  املجاميع  حنق  يثري 
وإيامهنم  بأئمتهم  وتعلقهم  حبهم  مدى  إلظهار  كربالء  يف  جتّمعوا 

الكبري«.
أما اخلصوصية األخرى لألربعني احلسيني، كام تقول الصحيفة، فإنه 

املسلمني  أن  إال  بامتياز،  شيعية  روحية  ممارسة  أهنا  من  الرغم  »عىل 
السنة وحتى املسيحيني والصائبة وغريهم يشاركون كل عام يف إحياء 

الزيارة املباركة بمدينة كربالء املقدسة«.
عن  مقاهلا  به  عنونت  الذي  األول  سؤاهلا  عن  الصحيفة  وأجابت 
هبذا  قبل  من  يسمعوا  مل  الكثريين  أن  يف  السبب  بأن  املباركة  الزيارة 
باملوضوعات  التي هتتم  العاملية  الصحافة  البارز، هو  املليوين  احلدث 
بالقصص  اهتاممها  من  أكثر  واإلثارة  والدموية  والسلبية  الشعبية 

اإلنسانية امللهمة خاّصًة عندما يتعّلق األمر باإلسالم«.
اهلل  نبي اإلسالم )صىل  زيارة حفيد  مثل  بأن »حدثًا عظياًم  وأضافت 
عليه وآله( اإلمام احلسني )عليه السالم( ال ُيكتب عنه يشء حتى يف 
اإلخبارية«،  التلفزيونية  الشاشات  أسفل  )السبتايتل(  املتدلية  الالفتة 
عالية،  ومحاسة  مذهلة  أرقامًا  تشمل  األربعينية  »الزيارة  بأن  مبينة 

ورسالة ثورية فضاًل عن األصالة والنمو«.
وختمت الصحيفة مقاهلا بالقول: »كيف يمكن لرجل ُقتل منذ 1334 
عاًما أن يعيش حّيًا خمّلدًا يف نفوس املاليني، حيث أهلمهم للدفاع عن 
قضيته اإلهلية وإظهار مظلوميته، وبأن اإلمام احلسني )عليه السالم( 
مل خيرج لطلب حّق شخيص وإنام ملقارعة الظلم واالستكبار والدفاع 

عن احلرية والكرامة لإلنسانية مجعاء«.

صحيفة فرنسية: لماذا لم تسمْع من قبل بأكبر حج في العالم؟!
أبدت صحيفة )ميديا بارت( الفرنسية، اهتاممًا بالغًا يف التعريف بحدث األربعني احلسيني الذي تشهده مدينة كربالء املقدسة كل عام، 

منتقدًة الصحافة العاملية يف عدم نقلها هلذا احلدث البارز الذي يشارك فيه املاليني من حول العامل من املسلمني وأتباع الديانات األخرى.

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

94



أي أعجوبة ثامنة تقزمت أمامها عجائب الدنيا السبع وتصاغرت عند 
بالتزايد  وتستمر  اىل  عام  بعد  عامًا  وتشمخ  تتعاظم  أعجوبة  عتبتها، 
واالهبار تثري العرَجبرَ كل العجب.. اعجوبة ثامنة تستمد عظمتها من 
خلود قضية عاملية زماكانية ُترشف من يشارك حلظات مسرياهتا من كل 
االجتاهات صوب كربالء البطولة والصمود كعبة القيم واالحرار وأم 
الثورات ضد الظلم والطغيان والعتو واجلربوت، فال غرو ان ذكرى 

اربعينية االمام احلسني )عليه السالم( اعجوبة الزمان واملكان..
ونبض  والعاشقني  الثوار  مدرسة  كربالء!!  ما  ادراك  وما  كربالء 
صدرت  ما  بعد  احلسيني  بالعبق  الزمان  كللها  االنساين..  الضمري 
عىل  السمو  ومداد  اهليام  بقلم  مكتوبة  املليونية  املسرية  لتلك  الدعوة 
هبا  لتقطع  املودة  رياح  وحتملها  العشق  بإطار  مؤطرة  الطهر  ورق 
واالقاليم  واالمصار  والبلدان  احلدود  فتجتاز  واألزمنة  املسافات 
والقارات لتنرش شذاها عىل املوالني واملتحررين وتصل اىل قلوهبم.. 
وااللسن  واالجناس  وااللوان  واجلنسيات  االعراق  ذابت  فقد 

والفئات العمرية كافة)اطفال, شباب, نساء, رجال, كهول(..
ح��سني(..  يا  )لبيك  عاليًا  وهتفت  احلب  بودقة  يف  ذابت  لقد  نعم   
اجلموع  تلك  والسالم..  الوالية  بعطر  الفواحة  الدعوة  تلك  لبوا  أذ 
املليونية الزاحفة من كل حدب وصوب ومن اجتاهات االرض كلها 
ايب  للموىل  الوجد والوالء  ترانيم وتراتيل  ألسنتهم  قبل  تردد قلوهبم 

عبد اهلل احلسني )صلوات ريب عليه( فقد ذابوا فيه ذوبانًا روحيًا..
هلا  البرشي  التاريخ  يعرف  مل  اذا  هلا،  شبيه  وال  نظري  ال  مسرية  اهنا   

مثياًل.. ال.. ولن يعرف.. 

والرشاب( يف  )للطعام  مائدة  اطول  امتدت  الكربى  املسرية  مع هذه 
العامل تقاس بمئات الكيلو مرتات.. وأٌعد للزوار كل ما حيتاجون اليه 
وهي  خطوات  من  هلا  ويا  الزوار  خطوات  خدمتهم..  يف  التفاين  مع 
له وآلل  البيعة  لتجديد  السالم(  اجلنة )عليه  اهل  تقصد سيد شباب 
البيت االطهار)عليهم الصالة والسالم( والسري عىل هنجهم الرشيف 
هبذه  الفداء(  له  )روحي  والزمان  العرص  لصاحب  العزاء  ولتقديم 
النازف منذ سنة61 ه� وإىل االن  الزمان  الذكرى االليمة فهي جرح 
بل ما امتد الليل والنهار والستذكار تضحيات االمام احلسني )عليه 

السالم( يف سبيل اهلل تبارك اسمه.
يغيش  اهلل  بان  شك  وال  البقاء،  حسيني  الوجود,  حممدي  فاإلسالم 
طائعة(  تعبدك  اوطان  اىل  سعت  )...وجوارح  بالرمحة  االمام  زوار 
وهم جيعلون نصب اعينهم االقتداء بالنبي االقدس االنور االرشف 
وآله االطهار والعمل بتعاليمهم والتأدب بأدهبم والتخلق بأخالقهم 
عليه  العربة  جريان  مع  احلسني  االمام  هنضة  من  العربة  واستلهام 
يف  باإلخالص  والتحيل  العظمى  مسريهتم  يف  اهلل  بذكر  واالنشغال 

خطواهتم وحركاهتم وأقواهلم وسكناهتم..
وأىل اهلل السميع العليم نرفع اكف الدعاء والراعة ان حيفظ الزوار 
املباركة  الشعرية  هذه  إلحياء  اجلزاء  افضل  وجيزهيم  زيارهتم  ويتقبل 
بيته  وآل  النبي  مع  حيرشهم  وان  نحورهم  اىل  اعدائهم  كيد  يرد  وان 
{يوم ندعو  امليامني ف�)املرء مع من أحب( وختامه مسك  املعصومني 

كل اناس بأمامهم... )سورة االرساء اآلية 71(}.
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مرة أخرى تلقي المرجعية الدينية العليا، الكرة في ساحة الشعب لينتخب ممثليه في البرلمان 
له مسؤولية قراره، وعدم تعليق المصير على 

ّ
القادم وتحثه على المشاركة الفاعلة، لكنها تحم

شماعة غيره.
وفي الوقت الذي تتحفظ فيه على ما وصفته ب�”بعض النواقص” وهي مما يمكن تفسيره بما 
يعتري قانون االنتخابات نفسه أو النظام الداخلي للمفوضية العليا لالنتخابات أو غير ذلك ويترك 

 للتغيير إال عبر خوض االنتخابات.
َ

 أسلم
ً
 وال طريقا

ً
 أوضح

ً
التفسير لها فالمرجعية ال ترى سبيال

نظرة في بيان المرجعية الدينية العليا 
حول االنتخابات
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قاطع  لو  فيام  العراق  مستقبل  بوضوح  تبرص  املرجعية 
يف  حقه  ع��ن  امل��واط��ن  وخت��ىل  االن��ت��خ��اب��ات  الشعب 
السيايس،  واالنسداد  الفوىض  إهنا  التصويت.. ال شك 
وتعدد  األخ��ط��ار  وت��راك��م  األزم���ات  تفاقم  بمعنى 
بني  التقاتل  بل  الرصاع  وتأجج  السياسية  املرجعيات 
الضعيف  يأكل  القوي  شعار:  حتت  السياسية  القوى 
ويمنع  السلطة  حيتكر  مكون  عىل  االنغالق  إىل  وصوال 

من مشاركة غريه فيها.
حقهم  ممارسة  إىل  الناخبني  دعوهتا  املرجعية  وتكرر 
بوعي تام وعدم االنخداع بالشعارات الرباقة والوعود 
املاضية  والتجارب  الدروس  من  واالستفادة  املعسولة 

ف�)املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني(.
املرجعية وبلسان فصيح وقول رصيح تدعو الناخبني إىل 
استغالل فرصة االنتخابات كوسيلة للعبور إىل بّر األمان 
وإحداث التغيري احلقيقي وليس املجازي أو التجمييل يف 
إدارة الدولة ورضورة إبعاد الفاسدين وغري األكفاء عن 
مفاصلها الرئيسة واحليوية. ولكن هل هذا ممكن بالنظر 

إىل الظروف احلالية؟!
يف  واملشاركة  اخلالفات  ونبذ  التكاتف  برشط  نعم.. 
تتوفر  ممن  األصلح  الختيار  فاعلة  بصورة  االنتخابات 
فيه الكفاءة والنزاهة وسائر الرشائط األخرى كاحلرص 
يتكرر  ذلك  وبغري  وازده��اره  وأمنه  العراق  سيادة  عىل 
النيابية  املجالس  يف  حصل  ال��ذي  واإلخفاق  الفشل 

السابقة واحلكومات املنبثقة عنها.
املرجعية الدينية تعود لتؤكد مرة تلو أخرى أهنا ال تساند 

أي مرشح أو قائمة انتخابية عىل اإلطالق، وأن الناخب 
حّر يف قراره واختياره وهو املسؤول األول واألخري عن 

ذلك القرار.
والتدقيق  البحث  يطيل  أن  الناخب  عىل  حيتم  كله  هذا 
وينظر  االنتخابية،  دائرته  يف  وسريته  املرشح  تاريخ  يف 
القيم اإلنسانية والدينية  إن كان صاحلًا نزهيًا يؤمتُن عىل 

والوطنية األصيلة فضاًل عن املصالح العليا للبالد.
غري  اختيار  من  اليوم  وحتذر  املرجعية  حذرت  ولشّدما 
الوصول إىل  الفساد، ومتكينه من  املتورط يف  أو  الكفوء 
من  حتذر  كام  بعد،  فيام  التنفيذية  أو  الترشيعية  السلطة 
ويف  العراقي  الشعب  بثوابت  تؤمن  ال  أط��راف  متكني 
مقدمتها وحدته بكل تنوع أطيافه ووحدة ترابه وسامئه 
ونزعات  التقسيم  ملشاريع  جمال  فال  املجيد،  وتارخيه 

االنفصال والترشذم. 
ومثل ذلك وربام أخطر منه ما نبهت عليه املرجعية مرارًا 
وتكرارًا وهوحماوالت متكني أطراٍف تعمل خارج إطار 
احلزبية  بأمزجتهم  يعملون  كمن  والقوانني،  الدستور 
تستهدف  مشبوهة  أجنبية  ألجندات  وفقًا  أو  والفئوية 
الدويل  استنساخ جتارب فاشلة من املحيط اإلقليمي أو 
حساب  عىل  للمنطقة  جديدة  خرائط  رسم  حتاول  أو 

مستقبل هذا البلد وأبنائه. 
العليا  الدينية  املرجعية  بيان  منصفة يف  فاحصة  نظرة  إن 
عام  املسؤول  من  الكبري:  السؤال  أمام  تضعنا  األخري 
سيكون قريبًا؟! وعلينا تقديم اإلجابة الرصحية لألجيال 

القابلة.   
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التراث، فقد  التي تعد من ذخائر  المؤلفات  البالء على األولياء( والعشرات من  صاحب )عروض 

، طبع منها )17(، باإلضافة 
ً

 ورسالة
ً
فات بلغ عددها )143( كتابا

ّ
 من المؤل

ً
 علمية كبيرة

ً
ف ثروة

ّ
خل

إلى آثاره المطبوعة ما نذكر منها: )أصول الشيعة وفروع الش�ريعة, حاشية على مكاسب المحقق 

لسان  رسالة  الحق،  أئمة  إلى  الحق  دعوة  األصول,  كفاية  الفحول في شرح  هداية  األنصاري, 

 يده، كما 
ِّ
الصديق(، وغيرها من المؤلفات األخرى من الكتب والرسائل والتعليقات التي كتبها بخط

 كتاب بمناسبة مرور 
ّ
د محمد تقي الجاللي بتحقيق بعضها، وقد أعد

ّ
قام حفيده الشهيد السي

نصف قرن على وفاته عام 1418ه� بعنوان »سيرة آية الله الخراساني« استوعبت ترجمته.

المجاهد والورع البارع 
السيد محمد هادي الخراساني

بقلم: حسين النعمة

)قدس سره(
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كربالء والنشأة العلمية

إذا ما تأملنا تاريخ مدينة كربالء املقدسة نجد قائمة طويلة 
من العلامء األعالم واملفكرين الذين سكنوا فيها ودرسوا 
يف مدارسها، حتى أصبحوا بدورهم علامء ومراجعرَ يعتزُّ 
األعالم  هؤالء  بني  ومن  االسالمي،  العامل  هبم  ويفخر 
السيد حممد هادي اخلراساين- أعىل اهلل مقامه- هو السيد 
مريزا حممد هادي بن السيد عيل بن السيد حممد اخلراساين 
زاخرًة  حياًة  عاش  الذي  ال��ربرة,  األعالم  أحد  احلائري، 
وسّيد  رين،  املتبحِّ للعلامء  قدوة  وكان  والعطاء،  بالعلم 
للفقهاء واملجتهدين، وعمدة العلامء العاملني، ومن نخبة 

األفاضل واملجتهدين.
احلرام  احلجة  املقدسة، يف غرة ذي  كربالء  السيد يف  ولد 
سنة 1297 ه �، وسامه أبوه )عيل نقي( وعرف ب :)هادي( 
احلسيني،  ه��ادي(  و)حممد  ه��ادي(  ب�� :)امل��ريزا  ويذكر 
العامل  العامل  ابن  وهو  احلائري،  البجستاين،  اخلراساين، 
التقي، العالمة الورع اجلليل السيد األمري عيل احلسيني، 
بن  طالب،  أيب  األمري  بن  حممد،  السيد  بن  البجستاين، 
األمري كالن، وهو اجلد األعىل ومن الشخصيات املرموقة 

يف مدينة )بجستان( احدى توابع حمافظة خراسان.
ويقول السيد اخلراساين عن بداية نشأته يف كربالء: »كان 
رجع  وال��دي  أن  وببايل  احلسينية  احلرة  يف  نشأيت  بدء 
من إيران وأنا ابن أربع سنني، وكان ذلك يف حدود سنة 
1301ه� ونحن يف كربالء، فأتقنت قراءة القرآن واألدعية 

وأنا ابن سبع سنني بصورة جيدة«.
سبع  ابن  وهو  والكتابة،  القراءة  فأتقن  الكتاب،  دخل 
أوليات األدب  سنني، وانتهى يف سنة 1309 من دراسة 
فكانت  وال��ده,  أحضان  بني  ونشأ  وال��رصف،  النحو  من 
به  هاجر  ثم  املقدسة؛  احلسينية  الروضة  يف  األوىل   نشأته 
والده إىل خراسان، ومكث يف مشهد اإلمام الرضا )عليه 
السالم( من سنة 1309 - 1314 ه �، مكبًا عىل حتصيل 
إىل  ه �   1314 سنة  ورج��ع  أساتذهتا،  ل��دى  املقدمات 
شوال  ويف  واألصول،  الفقه  دراسة  إىل  وانقطع  كربالء، 
سنة 1315ه ، هاجر إىل النجف األرشف، حارضة العلم، 
فاشتغل بتكميل كتب السطوح العالية، مضافًا إىل حضور 

دروس املعقول عند أساتذته.
وهاجر يف سنة 1320ه� إىل سامراء، وبقي هناك بطلب من 

نهر-الفرات-أثناء-ثورة-العشرين
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كبري علامئها الشيخ مريزا حممد تقي الشريازي زعيم ثورة 
العرشين، وأقام يف سامراء مشتغاًل باحلضور لدى الشيخ 
الشريازي، وكان يعدُّ من أفاضل تالمذته املرموقني، فقام 

بتدريس اخلارج فقهًا وأصواًل.
من أقوال العلماء فيه

العديد  العلمية ومؤلفاته وحياته  منزلته  حتدث عنه وعن 
حممد  السيد  ق  املحقِّ العاّلمة  منهم:  واملراجع  العلامء  من 
ما  الوديعة(  )أحسن  كتابه  يف  الكاظمي  املوسوي  مهدي 
الراشدين وسناد األعالم  الفقهاء  »إنَّ سامحة عامد  نّصه: 
أعاظم  أساطني  من  اخل��راس��اين  ه��ادي  امل��ريزا  الورعني 
الوضوح  غاية  يف  وهذا  للش�رائط،  اجلامعني  املجتهدين 
كان من أكابر فضالء املعقول واملنقول، وكان عارفًا برجال 
الفنون  يف  ماهرًا  والعربية،  والتفسري  واحلديث  التاريخ 
العقلية والنقلية، تتلمذنا عليه سنني عديدة واستفدنا من 

ة مديدة ،وأجازنا بتامم طرقه«. جنابه مدَّ
قال عنه الشهيد السيد حممد تقي اجلاليل: »املجتهد الكبري، 

والعالمة النحرير، فريد دهره، ووحيد عرصه«.
أعالم  طبقات  يف  الطهراين  بزرك  أغا  الشيخ  عنه  وقال 
الفقهاء  وس��ّي��د  املتبّحرين،  العلامء  »ق���دوة  الشيعة: 

واملجتهدين«.
اجلليل  »السيد  الكاظمي:  صالح  حممد  الشيخ  عنه  وقال 
النبيل الذي مل يسمح بمثله الدهر ومن بحر علم  والعامل 
يلفظ الدرر، الغاية القصوى واآلية الكربى، عضد الدين 
احلنيف، مالك أزّمة التأليف والتصنيف، الساهر بالرواية 
والدراية، موضح الفروع والسنن املرشوح صدره للعلوم 
رشحًا السيد السند املتصل النسب بالنبي )صىل اهلل عليه 
وآله( حجة اإلسالم آية اهلل يف األنام أعلم العلامء األعالم 

وموالنا السيد مريزا هادي اخلراساين...«.
جهاده االنكليز 

انتدبه  ه�   1333 سنة  األوىل  العاملية  احلرب  ت  استعررَ ملا 
اخلاصة،  املهامت  بعض  يف  ليمثله  التقي  الشيخ  أستاذه 
وأوفده إىل إيران، ويف شهر شوال من سنة 1335 ه � خرج 
بصحبة الشيخ األستاذ مهاجرين من سامراء، وأقاموا مدة 
عاد  بعدها  الظل،  مالزمة  يالزمه  والسيد  الكاظمية،  يف 

الشريازي يف 18 صفر  الشيخ  إىل كربالء بصحبة أستاذه 
1336ه  مع بقية رجال العلم وطلبته وفيها كانا عىل موعد 
مع إطالق الرشارة األوىل لثورة العرشين من صحن اإلمام 
والتي  االنكليزي  االحتالل  ضد  السالم(  )عليه  احلسني 
منبع  املقدس  املكان  هذا  ليبقى  الشريازي  املريزا  أطلقها 
الرفض للظامل واملحتل فوقف اخلراساين إىل جانب املريزا 
وتوجيهاته  قيادته  حتت  وعمل  املواقف  مجيع  يف  والزمه 
وشارك يف العمل هبا فكان من جنود ثورة العرشين التي 
يف  شاركه  وقد  ومرافقه،  معتمده  وكان  أستاذه،  أطلقها 

جهاده.
أعباء المرجعية ومواقفه الخالدة

ينقل الكاتب )حممد طاهر الصفار( يف مقال له نرشه عىل 
املوقع الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة قوله: 

)1338ه����/1920م(  عام  الشريازي  املريزا  وفاة  »بعد 
كان السيد اخلراساين املرشح األول لقيادة املرجعية وقيادة 
لذلك  أهال  وك��ان  بعده  من  كربالء  يف  العلمية  احل��وزة 
فامرس دوره القيادي وأدى رسالته كمرجع يف قيادة األمة 
وكان له دورا مؤثرا عىل الصعيد االجتامعي والسيايس من 
خالل مواقفه املرشفة يف الدفاع عن حقوق العراقيني ومن 
مواقفه هذه احتجاجه الشديد وتنديده بقرارات احلكومة 
التي شكلها )طالب النقيب( التي كانت تصب يف مصلحة 
التي  القرارات  االحتالل والتضامن معه، وكان من هذه 
ثورة  قيادات  ترحيل  هي  اخلراساين  السيد  استنكرها 
الذي  اخلاليص  الشيخ  ومنهم  هلا،  واملنتقدين  العرشين 
عىل  احتج  ممن  وك��ان  إي��ران،  إىل   )1923( ع��ام  رح��ل 
الدين  علامء  كبار  اخلراساين  السيد  إىل  إضافة  القرار  هذا 
اهلل  وآية  النائيني  الشيخ  ومنهم  الرشيفة  احلوزة  ومراجع 

األصفهاين«.
بتهديم  األه��وج  القرار  ضد  احتجاج  وقفة  له  كان  كام 
فأرسل  اهلاشمي(  )ياسني  قبل  من  الشهرية  العبد  منارة 
ثانية  وبرقية  الثاين  فيصل  امللك  إىل  بذلك  احتجاج  برقية 
إىل الويص عبد اإلله انتقد فيهام بشدة ختريب معامل املدينة 
البقيع  أئمة  قبور  هبدم  الوهابيون  قام  وعندما  املقدسة, 
)عليهم السالم( عام )1925( فتأثر اخلراساين من ذلك 
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احلكام  إىل  برقيات  عدة  وأرس��ل  بشدة  ذلك  وأدان  كثريا 
السعوديني احتجاجا عىل هذه اجلريمة وكان له أكثر من وقفة 
إلثارة الرأي العام ضدهم وألف كتابا يف الرد عىل عقائدهم 
أبطل  اخللق(  أئّمة  إىل  احلق  )دعوة  سامه  املنحرفة  الفاسدة 
بني  التفريق  إىل  سعت  التي  الفاسدة  الزمرة  هذه  عقائد  فيه 

املسلمني وتكفريهم واالستخفاف بعقائدهم.
كتابه  يف  اجلاليل  احلسيني  رضا  حممد  السيد  عنه  قال  حتى 
»عمدة  اجلاليل(:  رضا  حممد  بطرق  العوايل  األسانيد  )ثبت 
العلامء العاملني، ونخبة األفاضل واملجتهدين، مالذ األنام، 
السّيد  العظمى  اهلل  آية  األعظم سامحة  وثقة اإلسالم سّيدنا 

املريزا حمّمد اهلادي احلسيني اخلراساين احلائري«.
وعندما استقرت األوضاع استقلَّ بعده بالتدريس واإلمامة، 
انقطع السيد إىل التدريس والتأليف، واإلفتاء، وقضاء أمور 
املؤمنني، فكانت له الزعامة العلمية يف كربالء، وقلده مجاعة 
من أهلها، كام قلده مجع من أهايل بغداد وخراسان وطهران، 
وكان يعدُّ من كبار فقهاء الطائفة وأصولييها، مع التبحر يف 

العلوم العقلية، والكالمية، وعلوم القرآن واحلديث.

املبارك  التي خاضها خالل عمره  الشاقة  الرحلة  وبعد هذه 
آن  هلل،  والعمل  والفتوى  واجلهاد  والتأليف  التحصيل  بني 
 12 يف  نحبه  فقىض  الدنيا  عناء  من  تسرتيح  أن  الروح  هلذه 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  ودف��نرَ  ه �   1368 األول  ربيع 
وأغمض عينيه عن هذه الدنيا إىل األبد عن عمر ناهز )69( 
االخري  مثواه  اىل  وذهب  والعلم  باجلهاد  حافلة  كانت  عامًا 
يوما  وفاته  يوم  وكان  الرشيف,  احلسيني  الصحن  يف  لريقد 
عاصفا باحلزن واألسى فعطلت األسواق واملدارس العلمية 
من  الكثري  ورث��اه  وإي��ران  العراق  عموم  يف  املآتم  وأقيمت 

الشعراء منهم الشيخ عبد احلسني احلويزي بقوله:

“المجتهد الكبير، والعالمة 
النحرير، فريد دهره، ووحيد 

عصره.. وقدوة العلماء 
د الفقهاء 

ّ
رين، وسي

ّ
المتبح

والمجتهدين.. و حجة اإلسالم 
آية الله في األنام أعلم العلماء 

األعالم وموالنا السيد ميرزا 
 هادي الخراساني..”.

عبارات العلماء التي اطلقوها 
في عظمة منزلته العلمية 

ومؤلفاته وحياته. 

ِّ
وال��ج��د  

ِّ
ب�الج����د ال����ورى   

َ
س���اد

مِن والسعِد
ُ
الي  

ُ
 نج�م

َ
مذ غاب

ال��رش��ِد  
َ

منهج ي���زه�و  للخلِق 

العقِد جوهِر  سم����ط   
َّ

وأنبت

لد(.
ُ

الخ ف��ي  ق��رَّ  البراي����ا   
َ
ه��اد

ٌ
د

ّ
سي مضى  الدني��ا  ه��ذِه  عن 

أصب�����حت ��ام��ه��ا 
ّ
أي  

ً
ن��واح��س��ا

 ب��ِه
ً
 وم��ن��������������������ارا

ً
ن�����ورا إذ ك����ان 

ً
عاطال  

ُ
ه

َ
جيد أضحى   

ُ
والعلم

ٌ
)م��اج��د ت��������������اري��ِخ��ِه  ف��ي  أروع 

* االأميني اأعيان ال�سيعة ج8�ص366، جملة تراثنا ج37 �ص215.
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وكام هو ثابت ومعروف ان الشعائر املقدسة انطلقت 
الطاهر  ال��دم  بذلك  سقيت  التي  األرض  نفس  من 
لسيد شباب اهل اجلنة، فمنها كانت البداية و انترشت 
متواضعة  بدأت  ،حيث  واالمصار  البلدان  باقي  اىل 
وحمددة وبمرور الزمن اخذت تتسع وتتعاظم وتتنوع 
القائمني عليها،  التي حتكم  الثقافات والعادات  بتنوع 
قوة  الشعائر  عىل  واالنتشار  التنوع  ذلك  فانعكس 
وتأثريًا ودوامًا ،واكتسبت زمخًا كبريًا عىل مر األزمان، 
بسبب مواجهة التحديات ومنها قيام اخللفاء االمويني 
والعباسيني بقمع املقيمني هلا سواء يف العراق او ايران 

 
ً
لقد كان استشهاد االمام الحسين )عليه السالم( وقضيته الخالدة موضوعا

 اث���رى األدبي���ن العربي والفارس���ي إث���راًء ال نظير له منذ استش���هاده 
ً
ادبي���ا

حتى يومنا هذا، وقد جذبت قضيته المس���لمين وغير المسلمين والشعراء 

والمفكرين واخذت اهتمامهم ورثوه وبكوه.
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ً
صدر حديثا

صدور العدد )43( من 
مجلة الموقف السياسي

السيايس  املوقف  جملة  من  واألربعون-  الثالث  العدد  صدر 
العتبة  إعالم  قسم  يف  النرش  شعبة  عن  تصدر  التي  الشهرية 
السيايس  باملوقف  تعنى  جملة  وه��ي  املقدسة،  احلسينية 

للمرجعية الدينية العليا يف العراق والعامل أمجع.
صفحاهتا  عىل  األوىل  للمرة  ُتنرش  كتابات  العدد  وتضمن 
الرشيف،  احلسيني  الصحن  اجلمعة يف  باالعتامد عىل خطب 
مقاالت  من  واألكاديميني  الكتاب  من  يردها  عاّم  فضاًل 
جانب  إىل  واملذهبي  العقائدي  الفكر  حول  قّيمة  ودراسات 
ما  حول  معمقة  ثقافية  وقراءات  ميدانية  وأراء  استطالعات 

تشري إليه املرجعية الدينية العليا.
جتدر االشارة اىل أن هنج »املوقف السيايس« هيدف إىل إبراز 
املخزون الثقايف للمرجعية الدينية العليا وعمقها التارخيي عرب 
واألمانة  الفكرية  امللكية  بضوابط  وعماًل  املختلفة،  العصور 
الصحافية متتنع املجلة عن نرش أي موضوع لكاتب، يتضمن 
فقرات مأخوذة من مصادر أخرى من غري أن يشري إليها، كام 
أو من  األنرتنت  منقولة من  أية صورة  املجلة عن نرش  متتنع 

غري موافقة مالكها األصيل.

وبلدان اخرى، فالتاريخ يشري اىل ان املعارضني لطقوس 
يقمعون  كانوا  والعبايس  االموي  احلكم  خالل  العزاء 
الشيعة عىل االمام احلسني )عليه  اي حترك يظهر حزن 

السالم( او بكاءهم يف ذكرى استشهاده.
كتابه  الدكتور شاكر كرسائي يف مقدمة  املؤلف  ويقول 
وااليرانيني(  العرب  عند  احلسينية  الشعائر  )مشهدية 
ل��ل��دراس��ات  االن��ب��ي��اء  وارث  مؤسسة  ع��ن  ال��ص��ادر 
احلسينية  للعتبة  التابعة  احلسينية  النهضة  يف  التخصصية 
هلذا  اختياره  سبب  ،ان  )2019م(  العام  يف  املقدسة 
املوضوع هو عدم تطرق الباحثني له عىل شكل بحث او 
كتاب، وهو دراسة مقارنة للشعائر احلسينية يف العراق 

وايران.
انتظمت  جامعية  اطروحة  هو  الكتاب  ان  ويوضح 
بابني، كل واحدة منها احتوت عىل ثالثة فصول،  عىل 
العرب  عند  احلسيني  )ال��ع��زاء  ع��ن��وان  مح��ل  االوىل 
العزاء  األول:  فصول،  ثالثة  اىل  وتوزع  وااليرانيني( 
والفصل  العربية،  ال��دول  وباقي  العراق  يف  احلسيني 
الثالث:  والفصل  اي��ران،  يف  احلسيني  العزاء  الثاين: 
اقامة طقوس  العرب وااليرانيني يف  املتبادل بني  التأثري 
التعزية  )مرسح  عنوان  الثاين  الباب  محلت  فيام  العزاء، 
ايضًا اىل ثالثة فصول: األول:  ايران(، وتم تقسيمه  يف 
كيف عرف االيرانيون املرسح؟ والفصل الثاين: تناول 
دراسة مقارنة لثالث مرسحيات عاشورائية، ودرس يف 
الفصل الثالث: تعزية عرس القاسم كام جاءت يف هناية 

االطروحة اخلامتة واملصادر واملراجع.
دراسته  يف  التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث  اتبع 
التي  النتائج  اهم  ومن  وايران  بالعراق  احلسيني  العزاء 
العراق بعد  الشعائر احلسينية بدأت يف  ان  اليها  توصل 
اىل  وانتقلت  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  استشهاد 
تسيري  يف  العراقيون  خطى  عىل  االيرانيون  وسار  ايران 
مواكب العزاء، والشبيه والتمثيل، واقامة جمالس العزاء 
يف التكايا واحلسينيات التي بنيت إلقامة جمالس العزاء.
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الى روِح الشهيِد البطِل )فؤاد محسين عبد احمد الفتالوي( أبي  أكرم

زاَرني أبي في أربعين اإلمام 
لسرد قصة استشهاده

 م����ن عالم الغيب.. رس����الة وصلت بيضاء 
ُ

 كان يحل����م بأبي����ه م����رة أخرى، كما لو أن رس����الة وردت منه
ُ

يب����دو

ممهورة بش����وق ال حدود له وبلغات مختلفة ومختومة بقفل أخضر، عليها من أس����ماء الله وبين اس����م 

ل يا 
ّ

وأس����م يقرأ اس����مه واس����م أبيه. كان يس����رع في قراءة الرسالة وصوت أبيه في رأس����ه يقول: تمه

. بدأت الكلمات تختفي وهو يفتح عينيه على اتساعهما كأنهما تخرجان 
ً
ابني وأنت تقرأ ال تكن متسرعا

ل يا ولدي وانت في خدمة موالك الحسين)عليه 
ّ

من حجرتهما. وآخر من انتبه له هو ذات الصوت: تأم

 أُرزق أراك وال تراني..!
ٌ
السالم( سيظهر لك المعنى وتشير لك الكلمات بانني معك في الضريح حي
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أصبحت كربالء أضيق من قميصه وأوسع من صدر أبيه، وهو 
كان  زائر  من  كتف  رضبة  كل  مع  احلسيني  احلائر  من  ينهض 
يزداد شوقا ان يرى أباه بني الزائرين. ومن وسط جالل زيارة 
االربعني قرر أن يكتب قصة أبيه. فصورة أبيه حتتل ذاكرته منذ 
التي  االيام  وال  احلرب،  وال  السنوات،  تغرّيها  ومل  الطفولة، 
نراها اآلن تأكل الطيبني وتعيل من شأن املرتّددين والغارقني يف 
احلرام. استفزته كلمة احلرام فتّوقف عندها وتذكر كلامت أبيه، 
فبكى هبدوء وشعر أن الزائرين مجيعهم يعرفون أباه ويشريون 
منطقة  ووليد  القرنة  ابن  البرصاوي  ف��ؤاد  )أك��رم  هذا  اليه 
الرشش(. ذلك املوظف النظيف يف معمل الورق الذي حارب 
البعث وضّحى بمستقبله الدرايس كي ال يكون ظاملا او حراميا 
الطويل املحفوف  وتأكل عائلته احلرام..!. فمىض يف مشواره 

احلزب  مع  رصاع��ات  ودخ��ل  صابرًا،  واملصاعب  باملخاطر 
املنحّل. انتبه عىل نفسه وهو يشق طريقه وسط الزائرين متجها 
اىل قسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة ليجلس يف استعالمات 
شعبة النرش ويسأل عمن يدّون قصة أبيه الشهيد الذي ال يغادر 
عقله وقلبه اال ان يكتب سرية استشهاده وتضحيته من أجل 

انقاذ شهداء احلشد الشعبي فكان هو الشهيد.
االنتفاضة  يف  بطال  أب��وه  ك��ان  كيف  ارسد  قد  القول  ف��أول 
من  وك��ان  غبار،  له  يشّق  ال  1991م،  عام  –الشعبانية- 
الفقراء  عن  واملدافعني  الطاغية  حلكومة  املعارضني  اش��د 
واملظلومني، وعن العقيدة واملذهب كان ال هيادن عليهام حتى 
عىل حساب موته. وحني وصل بحديثه عن اجلهاد الكفائي، 
رفع »أكرم« رأسه فقال: أيب مل يتحّمل ضيم وظلم الفقراء يف 

حــيــن صــعــدت روحـــه إلــى 
السماء لم ينتظر أن ينقذ 
النهر  فجرف  أحــد  جسده 
ســحــبــه إلــــى طــيــنــه الــحــر 
الــمــيــاه  بــســالم  ليحضنه 
ــيــكــون  الــــتــــي غــســلــتــه ل
الــنــهــر قـــبـــره.. والــســمــاء 
ـــكـــة  ـــمـــالئ غــــــطــــــاءه، وال
الله..  جنات  إلــى  تشيعه 
بين  مــا  التشيع  فتشابه 
أهالي الشرش والمالئكة 
أرواح  مع  روحــه  فتخلدت 

الشهداء
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املستجيبني  اول  كان  لقد  ينزف؟.  والوطن  فكيف  البرصة، 
الفتوى قد اطلقها  العليا، خاصة وان  الدينية  لنداء املرجعية 
السيد  هلذا  فداء  كلها  روحه  وكانت  السيستاين.  عيل  السيد 
كان  حيث  هناك  بعيدًا،  خياله  يف  »أكرم«  رسح  هنا  اجلليل. 
رسايا  من   28 لواء  مع  الداعيش  االرهاب  زمر  جياهد  أبوه 
واكتشف   .. الرشش-  -منطقة  البرصة  يف  العقيدة  انصار 
بدأت  قد  الرؤيا ورسالتها  دفئا رهيبا يف جسده كأن  ثمة  ان 
بيننا  اباه قد يكون االن جالسا  الواقع، وأن  تنفذ عىل ارض 
فريح االمام احلسني يف ليلة االربعني جيمع حتت قبته مجيع 
الشهداء والصديقني واملوالني. وراح يف ذهول خميف يرسد 
تلك اللحظات احلاسمة يف ليلة )22 رمضان( الليلة احلزينة 
بعد استشهاد أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( التي تصادف 
قاطع سامراء  كان هنار  2014م.    /  7  / السبت  19  يوم 
داميا فهجوم الدواعش كان يف أكثر من حمور وسواتر الصد 

للحشد الشعبي استنفدت كل طاقاهتا للسيطرة عىل املوقف 
نظريها  قّل  معارك  اليوم  فشهد  بالتضحيات.  اهلجوم  وصد 
وبطوالت ومالحم لألبطال احلشد شهدت هلم كل فضائيات 
العامل املؤيد واحلاقد، فقد امتألت االرض باجلثث.  وإعالم 
الذي  واجبه  ينفذ  ااّل  البرصاوي)فؤاد(  البطل  من  كان  فام 
اعتاد عليه بعد كل معركة طاحنة هو انقاذ اجلرحى واخالء 
اجساد الشهداء من احلشد.. فمن اكثر من ضحوا من أجل 
ان ال تعرب )داعش( هنر سامراء. وكان جمرى النهر ترقد عليه 
تلك اجلثث التي غادرت احلياة من اجل العقيدة واملقدسات 
النار  محم  وسط  اىل  معركة  أي  يف  كاملعتاد  زحف  والوطن. 
واالجساد..  االرض  تفخيخ  واحتامل  القناصني،  وسيطرة 
لكن كل ذلك ال يشّكل عنده ذرة خوف او ترّدد، فالشهادة 
يف سبيل اهلل والوطن والعقيدة كان تسمو يف روحه املجاهدة. 
الليلة ومل يرتاجع  انقاذه طيلة  ما يمكن  وانقذ   باإلنقاذ  فبدأ 
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أب����ي: رج��ع��ت ب���دون���ي وأن���ا 
م�����ع�����ك.. وح����ي����ن ف��ق��دت��ك 
في  م��ع��ك  نفسي  وج���دت 
طريق واحد باالنتماء -للوطن 
وال����ع����ق����ي����دة وال����م����ذه����ب- 
جميعهن يسرين في دمي

ومل يكّل او يمّل، ومل يأخذ سحوره لصيام يوم جديد من شهر 
مّست  ان  وما  االجساد  ينتشل  وهو  الصباح  والح  رمضان. 
حيمل  وهو  بعيد  من  لئيم  قناص  صاده  جسده  الشمس  اشعة 
الظهر جهة  الرأس وأخرى يف  الطلقة يف  كانت  جسد شهيد. 
القلب.. وقع الشهيد البطل)فؤاد حمسني عبد امحد الفتالوي( 
ليكون أول شهيد يدخل منطقة -الرشش- يف قرنة البرصة.. 
وكأن لسان حاله يقول: هذا دمي مل أطلب عليه أجرا فأجري 
قاتلت  ازاي��د،  ومل  السالم(،  احلسني)عليه  واالم��ام  اهلل  عند 
بصمت،  واملقدسات-  الدينية  واملرجعية  -الوطن  أجل  من 
هو  عليه،  جترأت  الذي  الوحيد  اليشء  بصمت،  واستشهد 
أبكيت عائلتي وأبكيت ابني أكرم ولكن رفعته وجعلته خادما 
لإلمام احلسني)عليه السالم(. فاستشهادي ليس من أجيل أنا، 
ولكن من أجل الوطن والدين أواًل ومن أجل رفع عائلتي اىل 
مقام الشفاعة عند اهلل ومن أجل الناس الفقراء الذين التقيتهم 
احلقيقي  الوطن  أهنم  املوت وساحات االستشهاد  عىل سواتر 

والعقيدة احلقيقية ال يشبهم أحد وال يشبهون أحدا.
مل يتوقف« أكرم« عن احلديث عن أبيه، ولكنه أخذ فرتة صمت 
قصرية شعر أن رسالة أبيه قد وصلت وحتقق مرادها يف احلائر 
احلسيني.. الن استشهاد أبيه كام يصفه كان له طعم خاص يف 
-القرنة- فقد خرجت االهايل عن بكرة ابيها الستقبال جسده، 

احلسني  أعالم  ورفعت  العقيدة  وانصار  املشايخ  واستعدت 
طرف  ويف  الطريق  طول  عىل  والعراق  العباس  الفضل  وايب 
ويعلن  ويربق  يرعد  احلي  الرصاص  من  عاصفة  هلبت  آخر 
وصول الشهيد اىل -الرشش- ليكون هنارا ناريا يلهب العيون 
بالدموع. لكن النعش بال جثامن، مل تستطع كل اإلمكانات من 

إنقاذ جسده.. 
وراحة  الشهيد،  ألبيه  بالوفاء  أكرم  شعر  لذيذ  اطمئنان  مثل 
قوته  بقايا  مللم  بالبكاء،  فأرتاح  بكى  أوصاله.  تدّب يف  نفسية 
وقام متجها اىل واجبه خلدمة زائري اربعينية االمام اخلالدة.. 
عن  تصدر  التي  »االح��رار«  جملة  يف  أبيه  قصة  يقرأ  أن  ينتظر 
الفردوس  أباه يف جنة  العتبة احلسينية املقدسة، عسى ان يرى 

مبتسام.  
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

107



الحفاظ على الفتوى

بدءا، المنبر الحسيني المبارك، الذي مهد بصورة شعورية وال شعورية لفتوى الدفاع الكفائي 

التي حققت النصر، اذ اس���تعرض هذا المنبر المبارك رس���ائل الله تعالى  الى البش���ر، وحاملي 

الرس���ائل النبوية من االنبياء والرس���ل والصالحين، وخاصة س���يرة النبي االكرم )ص( وال البيت 

الكرام )ع(، في خلق الروح االنسانية التي بدورها احيت االنسان، واخرجته من ظلمات الجهل 

وامبراطوريات الظالم الى العدل والمساواة والمستقبل.

السيد  العظمى  اهلل  باية  املتمثل  للطائفة  االع��ىل  املرجع 
عيل احلسيني السيستاين )دام ظله(، اهتم كثريا باجلغرافية 
العراقية بجنبات خمتلفة، فكان املعتمدون التابعون ملكتب 
ليكون  االم��اك��ن؛  اق��ىص  عىل  متوزعني  االع��ىل  املرجع 
التمثيل املرجعي حارضا باقىص اقايص املدن، وكان املنرب 
املنرب  كون  املعتمدين؛  ونشاطات  اهتاممات  ضمن  املبارك 
التي  الكربى  املدرسة  املؤمن،  للمجتمع  االكرب  املدرسة 

العمر  مطاف  هناية  حتى  وتستمر  االوىل  البلوغ  بنواة  تبدا 
وتعاىل،  سبحانه  ربه  ج��وار  اىل  االنسان  برحيل  انتهاًء 
)مدرسة  املدرسة  هبذه  االعىل  املرجع  اهتامم  كان  لذلك 
املنرب(، اهتامما بالغ االمهية؛ كونه الطريق اىل بناء االنسان، 
االمثال  مرب  ظلت  املنرب  بناها  التي  املتعاقبة  االجيال 
واملعارصة  احلديثة  االمثلة  ومن  االجيال،  اختالف  عىل 
مسرية  اكملت  التي  الفتية  تلك  الكفائي،  الدفاع  شباب 
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الدفاع جنبا اىل جنب مع الشيبة املباركة، فكان احلادث 
الكريمة  الروح  هذه  عىل  فاحلفاظ  واحلديث  واحلدث 
هو حفاظ عىل الفتوى، واحلفاظ عىل الفتوى هو حفاظ 

عىل النرص.
وحيث استذكار معاين البطوالت، فال بد من فتح النوافذ 
من  انطلقوا  الذين   اللوجسيتي،  الدعم  جماهدي  عىل 
املواكب احلسينية، والذين كانوا ترمجة للرتبية  احلسينية 
يف املنرب احلسيني املبارك، فتلك السواعد واالكتاف التي 
محلت مسؤولية الدعم، تربت وشدت ازرها من القضية 
احلسينية واملنرب احلسيني، فكان العطاء ابرز ما جاهد به 
املجاهدون املتطوعون امللبون للفتوى، فكانوا مصداقا 
للمثال القراين املبارك الذي قدم االموال عىل االنفس، 
االموال عىل  ويقدم  بامواهلم  املجاهدين  حيث خياطب 

االنفس.
تلك احلاالت الباسلة للدعم اللوجستي التي استمرت 
يف  دوره��ا  وتعزز  احل��ايل،  وقتنا  حتى  القطعات  بدعم 
خاصة  اجلرحى  ومتابعة  وذوهيم،  الشهداء  ايتام  رعاية 
فاحلفاظ عىل هذه  واملزمنة،  اصحاب احلاالت احلرجة 
عىل  حفاظ  هو  اللوجستي(،  الدعم  )رشحية  الرشحية 

الفتوى، وهو حفاظ عىل النرص.
نفوسنا  اثار يف  املباركة  الفتوى  انطالق  بدء،  عودة عىل 
كبرية  شحنة  العراقي  العسكري  السلك  ابناء  نحن 
بنا،  فاضت  حتى  طاقة  امتألنا  فحيث  وحافزا،  ودافعا 
كان  وصياغتها،  العسكرية  املعلومة  اىل  بعدها  اجتهنا 
الوضع شائكا حيث اننا للمالة االوىل يف تاريخ العراق 
امام  جاحمة  عقائدية  حربا  نخوض  باحلروب  املتخم 
العقيدة  انسابت  النظامية،  العسكرية  العراقية  القوات 
واملجاهد  الوطني  املقاتل  تشكل  حتى  البندقية  عىل 
بوجه  عمالقا  اف��رزت  واح��دة  شخصية  يف  العقائدي 

املخاطر اخلارجية.
ختاما، نجدد االنتامء واالرتباط للوطن وصاحب فتوى 
العسكرية  التوجيهات  مسطرة  عىل  نسري  بان  املواطنة 
املرجع  سامحة  والعراقيني  ال��ع��راق  اليب  والروحية 
بذاته  وهو  الوطن  عىل  احلفاظ  من  بد  ال  واذ  االعىل، 
احلفاظ عىل النرص، واحلفاظ عىل النرص هو بذاته حفاظا 

عىل الفتوى.

التي  األسى  وريح  الشمس،  بحرارة  امللتهبة  الرمال  كثبان  بني 
تعصف بالنفس، خطوات وخطوات، ودمعات تذرف لدمعات.

الزمان: طريق العرشين من صفر
املكان: طريق السبي واألرس

املنظر: رايات ختفق يف سامء السائرين ،محراء وسوداء
احلمراء: ترمز للدم املهدور ظهر عرشة عاشور، 

الراية السوداء: تعبريا عن املواساة لسيدة الصرب اجلميل، ولسجادها 
وال  صغري  بني  تفرق  مل  التي  السود،  الثياب  حال  هو  كام  العليل، 
األخر،  بثوبه  متيز  فقد  الرضيع  اال  وفقري،  غني  بني  وال  كبري، 
تشبيها بعيل األصغر، وأي  ثوب ذاك الذي منحته السامء لعبد اهلل 
الوريد،  الصعيد ملطخا بدم  الرضيع حينام رأت قامطه هوى عىل 
مرضعة  له  فإن  حسني  يا  دعه  حزين،  بصوت  أباه  نادت  أٍذ  حني 
باجلنة، وبعد ذاك النداء شاءت األقدار بأن يكون للرضيع مهدا، 
تارًة  عام،  األربعني، من كل  يوم  األنام يف  عنده  تقف  هنا وهناك 
الدموع عىل نحره املقطوع،  هتزه األنامل للربكة، وأخرى لتذرف 
ثم بعد ذلك تعود األقدام إىل مواصلة املسري حتى هناية الطريق، بل 
لبداية حياة جديدة، حيث جنة اهلل تتجىل عىل األرض، أمام أنظار 
)عليهام  عيل  بن  احلسني  قرب  )هذا  باهبا  عىل  كتب  وقد  الزائرين، 
السالم(، تلك احلروف التي خطتها أنامل السجاد-)عليه السالم( 
- عىل صخرة األمل، وشهدها بنو أسد وقت مواراة اجلسد املقطع 
إربًا اربا، كام شاهدها جابر بعني البصرية ملا ورد أرض كربالء يوم 

العرشين من صفر.
ما إن المست يداه تلك احلروف الندية، بدمع زين العابدين )عليه 
يا  حسني  يا  عال،  بصوت  نادى  الشهادة،  بدم  وامللطخة  السالم( 
حسني، وال من جواب: سوى رصاخ اليتامى ونحيب النساء، أيا 
الطالبني  عقيلة  أما  أرزاء،  من  حصل  ما  يروي  حاهلا  لسان  جابر 
)عليها السالم( تقوم من قرب وتقع عىل أخر، حتى انتهت إىل قرب 
هي  ما  وبني  عليه،  بنفسها  فرمت  السالم(  )عليه  احلسني  حبيبها 
تضمه بني ذراعيها، كأين بتلك احلروف النورانية هتمس بأذهنا أمل 
تقويل: سينصب هلذا القرب علم، ال يدرس أثرة وال يمحى رسمه، 
عىل كرور الليايل واأليام، نعم سيكون كام قلت، بل ستخلد زيارتك 

يف أربعيني عىل مّر السنني، حتى يأذن اهلل تعاىل ملهدينا بالظهور.
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يف االنتظار

أتأمل يومك.. أمتثل حلظة قرب خطاك من الديار، 
أتنسم طيب شذاك يف كل ذرة تراب علقت بأذيال 
ثيابك حني مررت هبا، أتوهج شوقًا لسامع ندائك 

يف األرجاء:  
- يا أهل األرض..

والقلوب  لرؤيتك،  وحننٍي  وجٍد  رسائُل  الدموع 
مناديُل  واألكّف  هواك،  طريق  عىل  معلقٌة  قناديُل 
سالٍم بيضاُء لتحّيتك، والنجوم املتأللئة يف جوف 
هباء  ع��ىل  وت���دّل  مشيتك،  حتاكي  ع��ي��وٌن  الليل 

طلعتك. 
الشموُع املسّيبُة عىل ظهور السواقي واألهنار بريد 
وأعواد  لروعتك،  التائقني  جنتك،  إىل  الشائقني 
البخور شكاوى املحبني حلرتك، وأصابُع احلّناِء 
املسيلُة عىل شبابيك غيبتك ترنيمة الراجني لقاءك، 

اآلملني بعودتك، اآلمنني بدعوتك. 
الستقبالك  تنحني  املستحيل،  وراء  من  قادمًا  يا 
رؤوس النخيل، وتسجد عند قدميك قمم اجلبال، 
وحتفظ  آثارك  لتحضن  أطرافها  األرض  وتلملم 

أرسارك وحتفل بأنوارك. 
يا باسط يديك للفقراء، وباذل عطائك للمعوزين، 
وُمديلرَ ردائك للخائفني، ونارش لوائك للتائهني.. 
وظهورك  بحضورك  علينا  ُم��ّن  قلوبنا  مالك  يا 

ورسورك.
أرِخ ستار الغيب عن إطاللتك، واعُل نشيدرَ احلّب 

لطلعتك، واخِف نشيج القلب ببهيج رؤيتك.  

ترنيمُة الّراجنَي

كلام مددت يدي ملسِح الرتاب والدم عن جبينك..
أرتفع الرمح عاليًا لريفع.. ناظري إليه مثقاًل بالدموع.

كربالء  صوب  العظيم  االصالح  سيد  طريق  عىل  الشباب  حتتوي 
احلسني )عليه السالم (

مواكب قرآنية
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ماذا طلَب الرحال الفرن�سي من علمائنا 
طريق اال�سالح 

زيارة  من  يبدأ  االجتامعي  االصالح  طريق 
األربعني.. 

يف  ننفقه  ما  أن  اىل  نلتفت  أن  من  بد  ال  إذ 
أن  جي��در  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  سبيل 
يكون من مصدر رزق حالل طيب.. ليس 
فيه شبهة وال رشوة وال ربا وال رسقة وال 
أو من  غصب وال من جتارة غري مرشوعة 
واجتامعية،  أخالقية  مفاسد  ترتك  أع��امل 
األعامل  انجاز  دون  وظيفي  أجر   من  وال 

املطلوبة قبال ذلك األجر.
عقيل الرشيفي 

رئيس قسم اعالم العتبة احلسينية

للشعب  يدعوا  ان  الشيعة  علامء  من  يطلب  فرنسا  من  رحال  لويس 
الفرنيس ليتعرفوا عىل اإلمام احلسني )عليه السالم( وجاء ذلك خالل 

زيارته موقع املرشوع التبليغي للحوزة العلمية يف الزيارة االربعينية.
وقد استقبله األستاذ يف احلوزة العلمية سامحة السيد أمحد األشكوري، 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  عن  الكثري  يعرف  كان  أنه  )لويس(  بنّي  فيام 

السالم( وعن الشيعة قبل أن يأيت إىل العراق.
يعقوب،  القّديس  طريق  يف  )امليش(  يامرسون  أهنم  إىل  أشار  لويس، 
وملسافات ترتاوح بني األلف واأللفي كيلو مرت، وأهنم يسريون إليه 
يف خمتلف األوقات، ولذلك فإنه يرى أن املسرية إىل كربالء تعرب عن 
هذا  إىل  ينظر  وأنه  السالم(،  )عليه  احلسني  باإلمام  عقائدي  ارتباط 

األمر بعني اإلكبار واإلجالل.

زوار األربعني يتخذون من البساتني 
اىل  للمسري  سبيال  الوعرة  والطرق 
يف  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
وأزالم  امل��ايض  ال��ق��رن  تسعينيات 

النظام يالحقوهنم..
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