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أكثر من “ملي���ون” وجبة طعام وّفرها 
المقّدس���ة  الحس���ينية  العتبة  مضي���ُف 

لزائري األربعين

أبرزها القضاء على العصابات االرهابية ..
حشد العتبات بطوالت سيخّلدها التاريخ وتطلى 

بماء الذهب

في استطالع للرأي عن َعظمة الخدمة الحسينية..
عرٌب وأجانب يقطعون آالف الكيلومترات ليخدموا 

صورة الغالف بعدسة: محمد الخفاجيزائري كربالء
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

خطيب يؤّكد عل���ى دور المبلغين في إيصال 
اإلسالم األصيل إلى المهجر

رمزية وعادات لزيارة األماكن 

بمساحة تبلغ 700 متر مربع..
العتبة الحسينية المقدسة تصل الى 85% من مشروع 

مركز أمراض الدم وزرع النخاع

معهد المكفوفين.. 
مأوى ينير الطريق إلحدى اهم شرائح المجتمع

األمل واالجل

» َلْو َظَهَرِت اْلآَجاُل اْفَتَضَحِت اْلآَماُل..«
اإلمام علي بن موسى الرضا )عليه السالم( – المصدر )نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 123(.



ُوصف������ت عملية االقت������راع األخي������رة التي ش������هدها العراق 
والخاص������ة باالنتخابات البرلمانية، ب������� »العرس الوطني«، 
م������ع ذلَك كان الحض������ور قّلة، حيث ع������زف الكثيرون عن 
المش������اركة واإلدالء بأصواته������م ودع������م صع������ود الوج������وه 
السياسية الجديدة، التي كّنا نتطّلع لتسنّم هذه المسؤولية 
وتقدي������م ما يخدم مصلحة البلد وش������عبه وأمنهم وحياتهم 

الكريمة.
بياُن المرجعية الدينية العليا حول المشاركة باالنتخابات 
كاَن واضحًا ورس������م خارطة مهّم������ة للعراقيين لينجحوا 
بعبور هذه الخطوة الحساسة من تاريخ العراق، إْذ أّكدت 
على أهمية المش������اركة الواسعة وكذلك اختيار الشخص 
الكفء لتسّلم زمام األمور.. ولكن ما حدث كان على العكس 

تمامًا.
فبحس������ِب ما أعلنت������ه مفوضية االنتخابات، ف������إّن عددًا من 
الوجوه القديمة عادت من جديد، رغَم أنها مجّربة وفشلت 
سياس������يًا و«المجّرب ال ُيجّرب« مع فارق بس������يط في أعداد 
المرش������حين المس������تقلين أو الوجوه الجديدة على الساحة 
السياس������ية، وكان باإلمكان أن تتكتس������ح الوجوه الجديدة 
الساحة، لو أن اآلالف من المقاطعين جاءوا إلى مراكزهم 
االقتراعي������ة وحّققوا لبلدهم نصرًا عظيم������ًا، فالمهمة لم 
تك������ن صعبة أب������دًا، وحتى األجواء األمني������ة كانت ممتازة 
والعملية تجري بإنسيابية عالية، ولكن العزوف كان سّيد 

الموقف!!. 
ه������ذا الع������رس الوطنّي لم يك������ن بحاجة لتقدي������م دعوة لكي 
نحضر ونش������ارك، إنه تحديد مصير بلد غرَق بمش������اكل 
سياس������ية وأمنية واقتصادية وما أن يقف على قدميه يكبو 
مجّددًا.. فيما يبقى أملنا كبيرًا بالمرحلة القادمة عس������ى 
أْن يجَد الشرفاُء والمخلصوَن مساحة كافية لخدمة أبناء 

بلدهم.

ُتكّحُل واحدًا.. اأم تع�ضُّ الع�شرَة َندمًا؟!
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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اهلندسية يف  املشاريع  ُيشيد قسم  عىل مساحة 1500 مرت مربع، 
العتبة احلسينية املقدسة املدرسة الدينية يف مركز مدينة كربالء.

وجماميع  إدارية،  وغرف  دراسية،  قاعات  من  املرشوع  ويتكون 
وكافترييا،  ومكتبة،  أمنية،  وغرف  سيارات،  وموقف  صحية، 
سكنية  وشقق  ومطاعم  خ��دم��ات،  وغ��رف  خ��زن،  وغ��رف 
املاء  وخزانات  التربيد،  وأجهز  للطلبة،  منام  وغرف  لألساتذة، 

واملولدات.
من  واألول  األريض  الطابقان  ويضم 
مرتًا   60 بمساحة  دراسية  قاعات  املبنى 
بمساحة  ومكتبة  الواحدة،  للقاعة  مربعًا 
75 مرتًا مربعًا ، وجماميع صحية، وغرف 
والكهرباء،  باملنظومات  خاصة  خدمات 
وكافترييا  وخم��زن،  ل���إدارة،  غ��رف  و3 
ومصاعد  مربعًا،  م��رتًا   125 بمساحة 
وصالة  والطلبة،  بالتدريسيني  خاصة 

االستقبال.
والرابع  والثالث  الثاين  الطوابق  وتضم 

26 غرفة سكنية للطالب مساحة الواحدة منها 25 مرتًا مربعًا، 
وجمموعة صحية، وغرفة خدمات خاصة باملنظومات والكهرباء، 

وغرفة خمزن.
شقق   8 من  والسابع  والسادس  اخلامس  الطوابق  تتكون  فيام 
لألساتذة مساحة الواحدة منها 135 مرتًا مربعًا، حتتوي كل شقة 
ورفة  ومطبخ  صحية،  وحدة  واستقبال  وصال  نوم  غرف  عىل 

غسيل املالبس.

التابعة للعتبة احلسينية  أعلن رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي 
املقدسة الدكتور ستار الساعدي، عن توجيه ممثل املرجعية الدينية 
العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد 
الدولية  وارث  مؤسسة  يف  العالج  بتقديم  الكربالئي،  املهدي 
يف  بالرسطان  املصابني  األطفال  جلميع  )جمانا(  االورام  ملعاجلة 
إقليم كردستان دون سن  فيهم أطفال  بام  العراق  مجيع حمافظات 

)12( عاما.
احلسينية  للعتبة  الرسمي  للموقع  حديث  يف  الساعدي  وق��ال 
مجيع  ومن  املصابني  االطفال  مجيع  يشمل  »التوجيه  أن  املقدسة، 
حمافظات العراق بام فيهم أطفال شاملنا احلبيب )إقليم كردستان(«.

التشخيص والعالج  تقديم  »التوجيه تضمن كذلك  أن  وأضاف 
بالرسطان فوق سن )12( عاما«،  املصابني  الكلفة جلميع  بسعر 
أبناء العراق  الفتا إىل إن »هذا اإلجراء يشمل مجيع املصابني من 

من شامله إىل جنوبه«.
يف  الواقعة  االورام  ملعاجلة  الدولية  وارث  »مؤسسة  أن  وتابع 
وتضم  يوميا،  ساعة   )24( م��دار  عىل  تعمل  املقدسة،  كربالء 
أحدث االجهزة والكوادر الطبية والتمريضية املتخصصة بمعاجلة 

االورام الرسطانية«.
جدير بالذكر أن مؤسسة وارث الدولية ملعاجلة االورام تعدُّ من 
املستشفى  وهي  االوس��ط  ال��رشق  يف  املستشفيات  كربيات  من 
العالج االشعاعي،  اقسام )قسم  بأربعة  العراق، وهي  االكرب يف 
وقسم العمليات، وقسم العالج الكيميائي، والقسم التشخييص( 
وتضم مركزا لتدريب طلبة العراق والوطن العريب، يمنح شهادة 

البورد التخصيص )الدكتوراه(..

تشييد “مدرسة دينية” بـسبعة طوابق في كربالء

)
ً
.. )مجانا

ً
معالجة األطفال العراقيين المصابين بالسرطان دون سن )12( عاما
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قدم قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة احلسينية املقدسة عرضًا مرسحيًا 
الثقايف يف كربالء، وهيدف  البيت  املطر( عىل خشبة مرسح  )بانتظار  بعنوان 
بالغايل والنفيس من أجل إعالء  الذين ضحوا  الشهداء  العمل إىل استذكار 

كلمة احلق.
حممد  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  رئيس  وقال 
تفعيل  يواصل اجلهود من أجل  الطفولة  وتنمية  إن »قسم رعاية  احلسناوي 
املهرجانات  إقامة  خالل  من  املقدسة،  كربالء  يف  واملرسحية  الفنية  احلركة 
واملسابقات الفنية التي هتدف إىل حتفيز الشباب للكتابة يف القضايا اإلنسانية 
وغريها،  احلسينية  الثورة  ومبادئ  قضايا  عن  فضال  والرتبوية،  واألخالقية 
لكي تصل إىل اجلمهور عن طريق املرسح، كون املمثل يكون يف متاس مبارش 

مع اجلمهور«.
احلسيني  واملخيم  حسني(  )يا  طريق  طول  وعىل  املواكب  إىل  باإلضافة  هذا 
واملواكب املنترشة يف مركز املدينة وعىل أطرافها، فضال عن الكادر التعليمي 
املنترش داخل الصحن احلسيني املطهر.. وقد القت هذه املهمة املباركة إقباال 
واسعا من قبل الزائرات ملا فيها من فضل كبري وشان عظيم يف تعلم تالوة 

القرآن الكريم الذي هو من أعظم النعم وأجلها منزلة ورشفا«.
فيام بني خمرج املرسحية ميثم البطران أن مرسحية )بانتظار املطر( سعت لربط 
األحداث بني واقعة الطف اخلالدة وما جرى عىل عيال اإلمام احلسني )عليه 
بيت  بأهل  التأيس  هبم  جيدر  الذين  الشعبي  احلشد  شهداء  وأبناء  السالم(، 

اإلمام احلسني )عليه السالم(«.

)بانتظار المطر( عرض مسرحي يستذكر 
الشهداء األبرار

و)5260(  كببرى  عملية   )75( إجبببراء 
وفحوصات  كىل  غسيل  و)150(  صغرى 
وأدوية يف املستشفيات التابعة للعتبة احلسينية 
ما  بحسب  االربعني  زيببارة  خالل  )جمانا(، 
أعلنته هيأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة 

احلسينية املقدسة.

احلسينية  للعتبة  الرسمي  املوقع  بحسب 
للعتبة  التابعة  الزائرين  مببدن  املقدسة.. 
زائر  مليون   )7( أكثر  استقبلت  املقدسة 
وقدمت  املباركة،  األربعني  زيببارة  خببالل 
وخدمات  ثقافية  ومسابقات  نشاطات  هلم 

شملت املبيت واالطعام والعالج.. 
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 9/رجب/1435هـ املوافق 2014/5/9م :

اعداد:حيدر عدنان

بعد ان مّن اهلل تبارك وتعاىل عىل االخوة االعزاء بأن يشاركوا 
يف هذه االنتخابات املاضية لبداية ان شاء اهلل تعاىل تكون بداية 
ا اردنا مجيعًا من ان حتصل هناك عمليات كثرية يف البلد  طيبة ملمِ

اهلدف منها هو خدمة الناس و السعي احلثيث هلا.
الترشيعية  بالسلطة  يتعلق  منها  قسم  قضية  اىل  انّوه  ان  احب 

وآخر يتعلق بالسلطة التنفيذية.
فرتة  بني  يقف  االنسان  ان  حسن  أمر  جتربة  كل  عند  الوقوف 
ا حصل  واخرى ليالحظ وضعه ثم بعد ذلك يبدأ بمراجعة ملمِ
او  االخفاقات  بعض  اصالح  هو  منها  اهلدف  املراجعة  وهذه 

تقوية بعض االمور االجيابية.
أمهية  هلام  التنفيذية  والسلطة  الترشيعية  السلطة  ان  نرى  نحن 
القضائية..  السلطة  نغفل  ال  وطبعًا  البلد..  وضع  يف  كبرية 
النواب  جملس  لتشكيل  هي  االنتخابات  هذه  باعتبار  ولكن 
احلكومة  تشكيل  عاتقه  عىل  سُتلقى  الذي  هو  املجلس  وهذا 

القادمة..
بعض املالحظات يف اداء جملس النواب كمجلس واداء السلطة 

التنفيذية ايضًا كسلطة تنفيذية..
اجلانب األول:

لعّله  تتشكل  التي  التنفيذية  السلطة  او  اجلديد  النائب  لعّل 

يستفيد منها وهذه املالحظات ناشئة من واقع وهذا الواقع قد 
مّر ويراد هلذا الواقع ان يتبدل وان يتغري.. نحن نتحدث عن 
منهج وهذا املنهج سواء كان يف السلطة الترشيعية او يف السلطة 
وننظر  نقف  ان  فالبد  جديدة  بداية  نبدأ  ان  ُيفرتض  التنفيذية 
اىل املايض ونحاول ان نقرأ التجربة بشكل جيد للوقوف عىل 

بعض االشكاالت التي حصلت..
مثالً  انا احتدث عن ما يتعلق بالربملان واملطلوب منه ماذا ..

اوالً  : 
القوانني  إلصدار  االعضاء  من  احلثيث  السعي  هو  املطلوب 
املهمة التي ختدم الشعب باعتبار هذه وظيفة اساسية له باعتبار 
وظيفة هذا املجلس هي وظيفة ترشيعية.. نعم بعض املشاكل 
وليس  قانون  مقرتح  او  قانون  مرشوع  او  القوانني  ان  باعتبار 
الكالم يف هذا وانام انا احتدث عن الوظيفة االساسية لإخوة 
الناس  بثقة  تظهر  مل  النتائج  لكن  حظوا  او  سيجظون  الذين 

عندما انتخبوهم.. 
التي  املهمة  القوانني  هذه  إلصدار  احلثيث  السعي  من  فالبد 

ينتظرها الناس.
ثانيًا : 

وهذه  معارضة  فيها  تكون  الشعب  وجمالس  برملانات  كل 

وصايا ســــابقة للمرجعية الدينيــــة العليا.. 
دد؟

ُ
ها النواب الج

ّ
طبق

ُ
هل ي

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة االحرار العدد )429(
18/جمادي االول/1435هـ املوافق 2014/3/20

املعارضة يشء حسن لكن البد ان تكون هذه املعارضة معارضة 
خيدم  ال  ألنه  القرار  او  االداء  هذا  تعارض  اهنا  بمعنى  موضوعية 
الناس ال أن تكون معارضة اهلدف منها التعطيل وإال هذا خالف 
يعطّلوا  كي  البعض  انتخبوا  الناس  ان  اعتقد  ال  الناس،  مصلحة 
 .. جيد  بشكل  ويعمل  العمل  يفّعل  كي  انتخبوه  وان��ام  العمل 
هذا  تصّوب  حتى  موضوعية  معارضة  تكون  ان  البد  املعارضة 
وهذه  الناس..  ينفع  ما  وبمقدار  وفق  الرأي  هذا  ختّطئ  او  الرأي 
اهنا  تشعر  التي  القوانني  ان  حساهبا  يف  جتعل  ان  البد  املعارضة 
ختدم الناس لكنها تعارض لغرض املعارضة سيكون املواطن هو 
الضحية مع ان الناس سعت واملواطنني عمومًا سعوا ألن حياولوا 

ان يوجدوا هذا املجلس الذي يسعى فعالً  خلدمتهم..
ثالثاً  :

هناك جلان تشّكل يف املجلس هذه اللجان البد تكون جلانا فاعلة 
وجلانا هلا قوة يف متابعة ما أوكل اليها ألنه يف بعض احلاالت يكون 
ال  اللجنة  هذه  ان  صورة  ويعطي  شخصان  او  شخص  باللجنة 
تعمل او تعمل وفق رؤية غري منسجمة وبالنتيجة سنقع يف مشكلة 

عدم فاعلية هذه اللجان.
طبعًا سُيقال ان بعض الذين سيشرتكون يف اللجان هم ليسوا من 
ان  املشكلة ممكن  ان هذه  اقول  اللجنة.. صحيح  اختصاص هذه 
منهم  اهلدف  البلد  يف  اكّفاء  مستشارين  عىل  باالعتامد  وهو  حُتل 
هو هتيئة املوضوع بعد دراسته من مجيع جوانبه ويكون يف خدمة 

النائب كي يكون قرار النائب صائباً  ويف خدمة الناس..
رابعًا :

ان يقوى ويعزز الدور الرقايب للربملان ومقصودنا من الدور الرقايب 

يف جهتني:
اجلهة االوىل : ان بعض القوانني قد رشعها املجلس ولكنها اصال 
الربملاين  يعلم  ال  لكن  ُطبقت  وبعضها  آلخر،  او  لسبب  تطبق  مل   ً
هل تم تطبيقها بشكل صحيح او ال، وهذا حيتاج اىل االبتعاد عن 
ان  جيعل  مما  واضحة  او  مفهومة  تكون  ال  التي  الصياغات  بعض 
هناك اكثر من تفسري وتبدأ التعارضات واملشاكل من اجل من هو 
الرأي األصوب واملواطن يتأثر.. ايضًا هذه مشكلة قد يعاين منها 

املجلس..
هذه الدور الرقايب وهو اهليبة وإعطاء ممِشَورة جيدة حتى للجهات 
التنفيذية .. القانون عندما يمر بمراحل طويلة وجهد يبذله النائب 
حيتاج ايضًا هذا النائب او عموم املجلس ان يرى اثر هذا اجلهد عىل 

االرض ان يكون اجلهد ..
يف  وقفات  لنا  ولعّل  الترشيعية  بالسلطة  يتعلق  ما  بعض  هذا 

املستقبل..

اجلانب الثاين ما يتعلق بالسلطة التنفيذية ايضًا ما هو املطلوب.. 
وقفة ملا مر عندنا خالل هذه الفرتة .. نحتاج االن ان تتضح بعض 

املشاكل :
يف  خصوصًا  البلد  منها  يعاين  التي  للخدمة  السعي  ايضًا   :  ً اوال 
حماور مهمة مثال ً قضية اخلدمات واملشاكل التي حتصل .. مشكلة 
التنفيذي البد ان يلتفت ان هناك مشاريع خدمية حصلت لكنها 
طريقة  االشخاص..   .. القانون  ؟!  الفشل  سبب  هو  ما  فشلت 
هذه  ولكن   .. اسباب  املال..هناك  قلة   .. الرشكات   .. االداء 
املطلوب..  باملستوى  تكن  مل  لالسف  مشاريع  وبعضها  اخلدمات 



يف  األسباب  عن  وتبحث  تتدقق  ان  التنفيذية  السلطة  حتتاج 
ذلك..

ثانيا ً : األمن مع هذه التحديات اخلطرية والكبرية ايضًا البد 
ُنعيد صناعة األمن وصناعة األمن ليست مشكلة معّقدة  ان 
معنى  قبل سنني ونكرر  قلنا   .. اىل حّل  لكنها مشكلة حتتاج 
صناعة األمن ان يكون رجل األمن هو أقوى رجل يف الشارع 
من خالل ما حيمل من قانون .. رجل األمن البد ان حيمي 
عموم املواطنني من املشاكل خصوصًا مع استعداد اجلامعات 

االرهابية هلذا القتل الذي نسمع به يف كل يوم..
البد من حماوالت جادة لصناعة األمن بشكل جيعل املواطن 

يشعر فعالً  باألمن واالمان..
ثالثًا : إهناء مشكلة العاطلني عن العمل.. نحن نتحدث عن 
مشكلة حقيقية ومن ُاناس يف قمة العطاء والذي يفرتض ان 
يستغلهم البلد حتى يبنوه .. هناك شهادات موجودة وُقوى 
بدنية موجودة وافكار موجودة ومن املؤسف ان تكون عاطلة 
عن العمل .. البد من استغالهلا وتوفري الفرص الكثرية من 
اجل امتصاص هذه النقمة احلاصلة بسبب البطالة فضالً  عن 

املشاكل االجتامعية التي حتدثها مسألة البطالة..

ايضًا البد ان يكون من ُتعَهد له الوزارة ان يكون مهنيًا وان 
ا يعمل.. يكون ملتفتًا ملمِ

اذ البد ان يكون الوزير يف أي موقع او أي جهة بمقام الوزارة 
ان يكون مهنيًا ملتفتًا واعيًا للمهمة التي اوكل اليها .. وبتعبري 
ان يكون وزيرًا مهنيًا ال وزيرًا سياسيًا فقط.. والوزارة  ادق 

عندما تكون مهنية ننهض بالبلد شيئًا فشيئًا ..
باملشاريع  واالهتامم  البلد  ثروات  عىل  للحفاظ  ادعو  ايضًا 
البلد  ث��روات  عىل  لنا  حتافظ  التي  العمالقة  االسرتاتيجية 
املعلومات  يف  يدققوا  ان  عليهم  التنفيذيون  االخوة  وهؤالء 
التي  الدقيقة  العلمية  املراكز  بعض  من  تأيت  التي  املوضوعية 
وهذه   .. فقريًا  يكون  قد  سنة  كذا  بعد  العراق  ان  من  حتّذر 
تنجم  قد  التي  الكبرية  للمخاطر  حتّذر  عليها  معّول  مراكز 
ثرواتنا  بمسك  عالقة  هلا  اقتصادية  سياسة  وضوح  عدم  من 
واموالنا وما عندنا بشكل جيد.. وهذا مهمة السلطة التنفيذية 

وتقع عىل عاتقها هذه املهمة ..
مشاريع اسرتاتيجية استثامرية كبرية حتى ان نحاول ان نمتص 

البطالة من جهة ونخدم بلدنا من جهة ثانية ..
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السؤال: ما هو تعريف الغش بالتفصيل؟
اجلواب: الغش حرام . فعن رسول اهلل صىل اهلل عليه و آله أنه 
قال : » من غش أخاه املسلم نزع اهلل بركة رزقه ، و سد عليه 
معيشته و وكله إىل نفسه «، و يكون الغش بإخفاء األدنى يف 
األعىل ، كمزج اجليد بالرديء و بإخفاء غري املراد يف املراد ، 
مفقودة  أهنا  اجليدة مع  الصفة  بإظهار  و   ، باللبن  املاء  كمزج 
أهنا  ليتوهم  اخل��روات  بعض  عىل  املاء  رش  مثل   ، واقعا 
جديدة و بإظهار اليشء عىل خالف جنسه ، مثل طيل احلديد 
بامء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون 
برتك اإلعالم مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كام إذا أحرز 
البائع اعتامد املشرتي عليه يف عدم إعالمه بالعيب فاعتقد أنه 
إعالم  عدم  فإن   ، عيبه  له  ليظهر  املبيع  يف  ينظر  مل  و  صحيح 

البائع بالعيب � مع اعتامد املشرتي عليه � غش له.
السؤال: ما هو حكم الغش يف املعامالت؟

يثبت  لكن   ، به  املعاملة  تفسد  ال  حرم  وان  الغش  اجلواب: 
عىل  اليشء  إظهار  يف  إاّل   ، االطالع  بعد  للمغشوش  اخليار 
خالف جنسه كبيع املطيل بامء الذهب أو الفضة عىل أنه منهام 
، فانه يبطل فيه البيع وحيرم الثمن عىل البائع ، هذا اذا وقعت 
املعاملة عىل شخص ما فيه الغش. واما إذا وقعت عىل الكيل 
ان  فللمغشوش  الوفاء  مرحلة  ىف  الغش  وحصل  الذمة  يف 

يطلب تبديله بفرد آخر ال غش فيه.
السؤال: هل جيوز الغش يف االمتحان ؟

اجلواب: ال جيوز.

االمتحانات  عببىل  املببرف  للمدرس  جيببوز  هببل  الببسببؤال: 
معلومات  باعطائهم  املمتحنني  الطالب  مساعدة  الدراسية 

عن اجابات االمتحانات؟
اجلواب: ال جيوز اال اذا سمحت له االدارة.
السؤال: اذكروا  لنا ما ورد يف حرمة الغش ؟

غشَّ  »َمْن  قال:  أّنه  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبّي  عن  اجلواب: 
وآله:  اهلل عليه  مّنا« وقال صىل  فليس  بيع  أو  مسلاًم يف رشاء 
غّش  »ومن  مّرات.  ثالث  قاهلا  مّنا«.  فليس  غّشنا  ومن  »أال 
أخاه املسلم، نزع اهلل بركة رزقه، وأفسد عليه معيشته، ووّكله 

اىل نفسه«.
صىل  النبي  »َم��رَّ  قال:  أنه  السالم  عليه  الباقر  االمِم��ام  وعن 
أرى  ما  فقال لصاحبه:  بطعام  املدينة  اهلل عليه وآله يف سوق 
وجّل  عّز  اهلل  فأوحى  سعره.  عن  وسأله  طّيبًا،  امِاّل  طعامك 
اليه أن يدسَّ يده يف الطعام، ففعل، فأخرج طعامًا ردّيًا فقال 

لصاحبه: ما أراك امِاّل وقد مجعت خيانة وغشًا للمسلمني«.
قبل  من  موردها  مزورة  اموال  استخدام  جيوز  هل  السؤال: 

دولة اسالمية؟
اجلواب: الجيوز التعامل بالنقود املزيفة التي يغش هبا الناس.

االمتحان  ايببام  انببه  اال  السنة  طيلة  مهمل  طالب  الببسببؤال: 
باعطائه  تنجيحه  اساتذته يمكن  او  وبمساعدة بعض زمالئه 

بعض الدرجات او تغشيشه فهل ذلك جائز ام ال؟
اجلواب: الجيوز.

الغ�ض 

مزة
د ح

حمم
ة : 
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مت
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الحسينية  للعتبة  التابع  السالم(  الحسين )عليه  اإلمام   مضيف 
ُ

كشف قسم

األربعين،  زيارة  عت خالل فترة 
ّ

ز
ُ

و التي  الطعام  سة عن مقدار وجبات 
ّ
المقد

ة على الزائرين وعلى مدار )24( 
ّ
بلغت أكثر من )مليون و 200( وجبة غذائي

باع 
ّ
صت لهذا الغرض، وبات

ّ
ص

ُ
ساعة في اليوم، وذلك عبر منافذ التوزيع التي خ

ام األولى للزيارة. 
ّ
ية منذ األي

ّ
ة وصح

ّ
إجراءاٍت وقائي

 
ُ

رها مضيف
ّ

أكثر من “مليون” وجبة طعام وف
سة لزائري األربعين

ّ
العتبة الحسينية المقد

محمد إبراهيم حسن
 معاون رئيس القسم
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»ان  القسم،  رئيس  معاون  حسن(  إبراهيم  )حممد  وأضبباف 
منتسبي مضيف اإلمام احلسني )عليه السالم( يعملون ليل هنار 
ضمن خطة عمل تم ختطيطها قبل الزيارة املليونية وهي جتهيز 
الغذائية  املواد  إىل  إضافة  الالزمة  باملعدات  اخلارجية  املواقع 

اجلافة وغريها«.  
قامت  املضايف  من  جمموعة  للمضيف  »ان  املعاون،  وأوضح 
بتوزيع الطعام عىل الزائرين الكرام منها مضيف االمام احلسني 
كذلك  الكرامة  باب  قرب  يقع  الذي  الرئييس  السالم(  )عليه 
مضايف  اىل  باإلضافة  واملتطوعني  للمنتسبني  مضيف  هناك 
احلسيني  املخيم  قرب  يقع  مضيف  منها  اخلارجي  التوزيع 
)عليه  الشهداء  سيد  جممع  يف  اخل��ان  باب  يف  يقع  ومضيف 
الزائرين منها مدينة سيد  السالم( باإلضافة اىل مضايف مدن 
)عليه  احلسن  االم��ام  ومدينة  )بغداد(  طريق  عىل  االوصياء 
)عليه  احلسني  االمام  ومدينة  )النجف(  طريق  عىل  السالم( 
بتوزيع  املضايف بارشت  )بابل( كل هذه  السالم( عىل طريق 

الطعام من يوم )10( صفر اىل هناية الزيارة«.
وتوزيعه  الطعام  جتهيز  يف  عملوا  املضيف  »منتسبي  ان  مبينًا 
اما  يوميا،  طعام  وجبة   )4000( وزع  للمضيف  بالنسبة 
مضيف املنتسبني واملتطوعني وزع من )17-18( الف وجبة 
طعام يوميا، فيام كانت التوزيعات اخلارجية قد بلغت اكثر من 

)5000( وجبة طعام يوميا أما بالنسبة ملدن الزائرين وبسبب 
دون  يوميا  مستمر  بشكل  التوزيع  يتم  بكثرة  الزائرين  توافد 
الزائرين وتقديم  انقطاع باإلضافة إىل هتيئة حمطات السرتاحة 
كافة اخلدمات هلم«. مشريًا إىل ان »املضيف بسبب حرارة اجلو 
تم هتيئة حمطات خاصة تقوم بتوزيع املياه للزائرين باإلضافة تم 
هتيئة سيارات خاصة تقوم بتوزيع الطعام عىل الطرق اخلارجية 
وهناك اماكن ال نستطيع ان نوزع فيها عددا كبريا من وجبات 
احلركة  عرقلة  يف  تسبب  التي  الزائرين  ازدياد  بسبب  الطعام 
واملرور،  يتم يقل التوزيع نظرا ملراعاة الطريق وتسهيل حركة 

املرور«.
عىل صعيد متصل حصلت جملة )االحرار( عىل صورة من كشف 
رسمية صادرة عن إدارة قسم املضيف ذكر فيها رئيس القسم 
وكالة السيد عدنان قحطان كاظم النقيب مجلة من االحصاءات 
بمواقع  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مضيف  )أن  فيها:  جاء 
توزيع الطعام التابعة له قدم )924.622( وجبة طعام شملت 
الفطور والغداء والعشاء، يضاف هلا كشف خاص بتوزيع املاء 
الشهداء  العقيلة وموقع شارع  والكيك، يف صحن  والعصائر 
)عليهم السالم( وطريق الزائرين )نجف – كربالء( الذي بلغ 

)1.417.728( قطعة«.
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طريق الحسين     حق

ال شك ان المسير الى كربالء بشكل عام وخالل زيارة اربعين االمام الحسين )عليه السالم( 
خاصة ليس بمجرد ان الشخص ذكرا كان ام انثى قد خصص عدة ايام من اجل السير اسوة 
الى كربالء هو درس  المسير  الهدف من ذلك اسمى واعظم، فان  ان  بل  االخرين،  بأقرانه 
عظيم من دروس الحسين )عليه السالم( يصل صداه عاما بعد اخر الى جميع بلدان العالم 
االسالمي وغير االسالمي بان هذا المسير يجسد نهجا حسينيا خالدا يخرج لنا اجياال قد ترعرعت 

بحبه وتعلمت من مدرسته الخالدة اصول الدين وفروعها.
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تأكد من مصدر المعلومة

وبدوره  عدة  دروس  الفرد  يتعلم  كربالء  اىل  املسري  خالل  ومن 
ينقلها حني عودته اىل حمل سكانه ومن مجلة هذه الدروس كام تم 
نرشه من قبل مركز رعاية الشباب التابع اىل االمانة العامة للعتبة 
كربالء  حمافظتي  بني  الرابط  العام  الطريق  عىل  املقدسة  احلسينية 
السالم(  بالقرب من مدينة االمام احلسني )عليه  وبابل وحتديدا 
للزائرين، وهي )اكراما هلذه االيام اعاهد نفيس وجمتمعي عىل  ان 
انرشها لآلخرين(  ان  قبل  معلومة تصلني  اي  أتأكد من مصدر 
وهذه اجلملة شدت انظار اغلب املارة منها، والكثري منهم اضطر 
للوقوف امامها والتمعن جيدا هبا ال سيام يف عرص السوشل ميديا 
وخاصة  احلقائق  تشويه  هدفها  التي  الصفراء  الصحافة  وانتشار 

فيام خيص مذهب اهل البيت )عليهم السالم(.
برُّ الوالدين

نرش الفتة اخرى مكتوب عليها )اكراما هلذه االيام اعاهد نفيس 
وجمتمعي  عىل ان ابقى بارا بوالدّي ما حييت(، وهي ما جعلت 
البعض الذي قرر من  اجلميع يقف هلا اجالال واحرتاما ال سيام 
وان  حتى  والديه  جتاه  وترصفاته  اخالقه  مراجعة  اللحظة  هذه 
كانت من دون قصد، فقد حققت هذه الالفتة اهلدف املرجو منها 

منهم كدرس يف االخالق  الكثري  استفاد  الذي  الكرام  للزائرين 
والسرية احلسنة فضال عن الدرس احلسيني.

االمر بالمعروف

واخر الفتة كان مكتوب عليها )اكراما هلذه االيام اعاهد نفيس 
خالل  خصوصا  املنكر  عن  واهنى  باملعروف  أأمر  ان  وجمتمعي 
كبريا  حيزا  الالفتة  هذه  اخذت  وبدورها  كربالء(،  اىل  مسريي  
لدى نفوس اغلب الزائرين الذين عاهدوا اهلل ورسوله من هذا 
من  خرج  الذي  احلسيني  النهج  عىل  االستمرار  املقدس  املكان 

اجله.
وبشكل ام بآخر فقد وّقع عدد كبري من الزائرين الكرام وبصموا 
عىل  االستمرار  اجل  من  املباركة  اللوحات  هذه  عىل  بأصبعهم 
النهج احلسيني الذي امنا به وخرج من اجله اال وهو بر الوالدين 
اىل  االخبار  نرش  وع��دم  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واالم��ر 
االخرين اال بعد التأكد من صحتها، ومن خالل ذلك حقق مركز 
بتوعية  اجيابيا  مردودا  الفقرات  هذه  خالل  ومن  الشباب  رعاية 
الزائرين الكرام ال سيام الشباب منهم بااللتزام عىل الدين احلق 
والرصاط املستقيم وعدم فسح املجال امام الذين حياولون زرع 
الفتنة يف طريق العاشقني والسائرين اىل احلسني )عليه السالم(. 
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معهد المكفوفين.. 

عوائل  من  لكثير  الكالم  مختصر  المستقبل؟(،  في  يصبح  ان  يمكن  فماذا  مكفوف  )ه��و 
المكفوفين!!، وهذا الشيء غير صحيح اطالقا، فيجب االهتمام بتلك الشريحة التي يتميز منها 
عدد كبير بحملة شهادات اكاديمية والبعض االخر منها تتمتع بمهارات فنية متنوعة، وعلى 
الرغم من ذلك فإنها اي- )شريحة المكفوفين( القت ما القته من مشاكل معيشية مختلفة 
نتيجة االهمال المتعمد فضال عن نظرة الشفقة التي يواجهونها من بعض طبقات المجتمع، 
اال ان االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ساهمت بشكل كبير للنهوض بواقعهم من 
ذلك  مخففا  صدر  برحابة  استقبلهم  الذي  السالم(  )عليه  الحسين  االم��ام  نور  معهد  خالل 
الحمل الثقيل الملقى على كاهل ذويهم، فاصبح الطفل المكفوف يقرأ ويكتب وفق الطريقة 

الخاصة به )لغة برايل( بعدما كان يائسا من الحياة.

مأوى ينير الطريق إلحدى اهم شرائح المجتمع
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تدريبية  إقامة عدة دورات  بعد  افتتاحه يف عام 2016  تم  واملعهد 
تدريسها،  وكيفية  برايل  بلغة  التامة  املعرفة  اجل  من  للمعلمني 
وبدوره تغلب عىل مجيع املعوقات والصعوبات التي واجهها بفضل 
للعتبة  الرشعي  املتويل  لدن  من  الكبري  والدعم  املعهد  يف  العاملني 

احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي.   
اصل الفكرة

)عليه  احلسني  االمببام  نببور  معهد  مدير  بني  عنه  املزيد  وملعرفة 
السالم( واملرف عىل معاهد املكفوفني سامي جواد كاظم قائال: 
يف  املعوقني  لرعاية  مركز  يوجد  انه  املعهد  فكرة  اصل  يف  »احلقيقة 
اىل  كتبنا  عليه  اطالعنا  خالل  فمن  جدًا  كبري  املركز  وهذا  بريوت 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي )دام عزه( والذي بدوره تعاطف مع هذا املوضوع وكان 
قبله لعدد كبري  فتم تعميم كتاب رسمي من  هذا قبل عام 2014 
من اقسام العتبة احلسينية املقدسة من اجل ختصيص املكان اخلاص 
هذه  مع  والتنسيق  التواصل  فتم  االخرى،  املستلزمات  وباقي  به 
نستهدف  ان  هي  هبا  نقوم  خطوة  اول  بأن  رأيي  وابديت  االقسام 
رشحية املكفوفني ألهنا مهمشة ومظلومة وال توجد أي مؤسسة او 
معاهد  اربعة  باستثناء  والعراق  كربالء  عموم  يف  هبا  تعنى  مدرسة 
فقط خاصة باملكفوفني، فحصلت موافقة سامحة الشيخ الكربالئي 

بذلك«.
االعالن عن بدء العمل

إلقامة  التمهيدية  باألمور  اخل��اص  االع��الن  بنرش  العمل  وب��دأ 
السري  بتعليم  خ��اص��ة  دورات 
لغة  تعليم  عن  فضال  والسلوك 
بتسجيل  قمنا  وب��دورن��ا  برايل، 
تكون  كي  للمشرتكني  االع��داد 
ب��أع��داد  اول��ي��ة  احصائية  لدينا 
خارجها  او  كربالء  يف  املكفوفني 
للمشرتكني  التسجيل  بدأ  وفعاًل 
ابتداًء  العراق  حمافظات  كل  من 
املحافظات  وبقية  املوصل  من 
االستعانة  مت��ت   حتى  االخ��رى 
معهد  م���ن  امل��ع��ل��امت  ب��ب��ع��ض 
خالل  من  املوصل  يف  املكفوفني 

تواصلنا معه.

دعم سماحة الشيخ الكربالئي

ويف الدورات االوىل متت االستعانة بمعلمي معهد النور يف بغداد 
وفق كتب وموافقات رسمية، فبعد الدعم الكبري من سامحة الشيخ 
الكربالئي متت اقامة الدورة االوىل بمشاركة عدد كبري من الطالب 
حر  عندما  الثانية  الدورة  ويف  قبلهم،  من  قوية  استجابة  وملسنا 
بشكل  االمر  مع  تعاطف  الكربالئي  الشيخ  سامحة  اخلتام  حفل 
بانشاء  الكربالئي  الشيخ  بمناشدة  الطلبة  احد  قام  حيث  أقوى 
املكفوفني  غري  الطلبة  االطفال  من  كأقرانه  للمكفوفني  مدرسة 
بإنشاء  االمر  ُاصدر  االساس  هذا  وعىل  جدا  مؤّثرا  موقفا  فكان 

سامي جواد كاظم
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هتيئة  فتمت  املستلزمات،  كل  وتوفري  فورًا  للمكفوفني  مدرسة 
بناية والتواصل مع وزارة العمل والشؤون االجتامعية وكذلك 
الكتب  خالل  من  العمل  وتم  الرتبية  ووزارة  الصحة  وزارة 
الرسمية بحضور جلان من العاصمة بغداد من الوزارات املعنية 
لالطالع عىل البناية وتنفيذ بعض التعديالت واملالحظات ومتت 

املوافقات واملبارشة بالعمل.
االفتتاح الرسمي

تم افتتاح املعهد عام 2016 سبق ذلك اقامة عدة دورات لتهيئة 
السنة  وبدأت  املكفوفني،  الطلبة  بتعليم  خاصة  تدريسية  كوادر 
املعلمني  مع  االجتامعات  وكانت  طالبا   27 باشرتاك  االوىل 
التدريس،  هي  االوىل  غايته  ليست  املعهد  بأن  عليهم  للتأكيد 
للمكفوف وان ال  العامل االجتامعي والنفيس  نركز عىل  فنحن 

للمكفوف  ترصف  أي  من  انفعال  هناك  يكون 
الكادر  قبل  من  جدًا  جيدة  االستجابة  فكانت 

التعليمي.
افتتاح قسم داخلي للطلبة

الطلبة  من  ع��ددا  يضم  ي��زال  وال  املعهد  وك��ان 
العاصمة  ومنها  العراقية  املحافظات  خمتلف  من 
يف  له  االق��رب��اء  اح��د  من  اخت��ذ  املكفوفني  من  فالكثري  بغداد، 
كربالء حمال إلقامته وبدورنا كنا نساعدهم باإليصال لذوهيم او 
ألقربائهم، ونطمح ان نقوم بفتح قسم داخيل يف حمافظة كربالء 

كي يكون االمر اسهل بالنسبة للطلبة من املحافظات االخرى.
طرائق التعليم

ظروفهم  مستوى  عىل  املكفوفني  للطلبة  كبرية  متابعة  وهناك 
وجبات  بعض  تقديم  عن  فضال  االخ��رى  واجلوانب  املنزلية 
الطعام هلم، حيث جتد كل طالب يكون بجانبه معلم او معلمة 
يسقط  وان ال  الصحيحة  بالصورة  الطعام  تناول  كيفية  لتعليمه 
جزء منه عىل مالبسه اخلاصة او عىل االرض�  إضافة اىل تعليمه 
ويتعلم  نفسه  عىل  الطالب   يعتمد  كي  االخ��رى  االم��ور  بقية 
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السلوكيات االجتامعية.
مرحلة الدراسة المتوسطة

ينتقلون  االبتدائية  املرحلة  دراسة  املكفوفني  الطلبة  اكامل  بعد 
الطلبة  اغلبية  هي  املشكلة  ولكن  املتوسطة  املرحلة  دراسة  اىل 
الرتبية  وزارة  يف  به  املعرتف  القانوين  السن  متجاوزة  اعامرهم 
يف  يكونوا  ان  جيب  احلالة  ه��ذه  ويف  الصباحية  للدراسات 
املدارس املسائية، وبالنسبة للمدارس املتوسطة املسائية صعبة 
عىل الطالب الكفيف واآلن نحاول بصدد اجياد بعض احللول 

املناسبة هلذه املسألة.
افتتاح محو االمية

ايضا  طالبا   27 املعهد  يف  سجل  الثانية  الدراسية  السنة  ويف 
الثالثة  السنة  ويف  طالبا،   54 املعهد  يف  الطلبة  جمموع  فأصبح 
الدراسة  يف  االش���رتاك  ي���ودون   املكفوفني  من  الكثري  ك��ان 
باملعهد ولكن كانت هناك مشكلة وهي ان اعامرهم كبرية وال 
تقديم  فتم  للمكفوفني،  االمية  حمو  بفتح  رسميا  قرارا  نمتلك 
املوافقات  عىل  فحصلنا  الرسمية  اجلهات  وخماطبة  الطلبات 

الدراسية  املواضيع  لتحديد  خاصة  جلنة  بتشكيل 
وزارة  موافقة  فتمت  املقرر  احلكومي  املنهج  وفق 
الطلبة، وتم االعالن  املنهج وتسجيل  الرتبية عىل 
عىل  للمكفوفني  االمية  حمو  بمركز  التسجيل  عن 
عاما،   )55  �  18( من  ي��رتاوح  العمر  يكون  ان 
حيصل  حمارضة   270 ال�  يقارب  ما  تسجيل  وبعد 
قبل  من  هبا  املعرتف  االبتدائي  الرابع  شهادة  عىل 
حصلنا  املضاعفة  اجلهود  وبفضل  الرتبية،  وزارة 
االع��امر  بمختلف  مكفوفني  طلبة  تواجد  عىل 
حتول عاملهم من يشء اىل يشء اخر بحصوهلم عىل 
اخلامس  اكملوا  ثم  ومن  االبتدائي  الرابع  شهادة 

والسادس االبتدائي.
ما هي فئة اليافعين؟

املعهد بدوره يضم جمموعة من الطلبة الذين ترتاوح 
اعامرهم من )11 � 18( عاما هؤالء يطلق عليهم 
فئة اليافعني او التعليم املرّسع واملتضمنة دراستهم 
لذا  واحدة،  دراسية  بمرحلة  تكون  مرحلتني  كل 
تم تقديم طلب هبذا اخلصوص للجهات الرسمية 
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وبعدها حصلنا عىل املوافقات اخلاصة باليافعني واملرسعني.
اعداد المكفوفين

ومن جهة اخرى حتدث معاون مسؤول شعبة املكفوفني عامر هاشم 
حبيب الشمري قائال: حينام تبنّي ان عدد املكفوفني املسجلني فقط 
فقط  وهؤالء  كفيف   1200 من  اكثر  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف 
املسجلون يف احصائية العمل والشؤون االجتامعية والعدد بالتأكيد 
معهد  بفتح  املوافقات  عىل  للحصول  العمل  تم  ذلك،  من  اكثر 
نور  معهد  اىل  االسم  تغري  وبعدها  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 

االمام احلسني )عليه السالم( للمكفوفني.
آلية تسجيل المكفوفين

نبارش بالية التسجيل الرسمي املتبعة يف املرحلة االبتدائية للمكفوفني 
وهي مماثلة لعملية تسجيل الطلبة غري املكفوفني من حيث استامرة 
التقديم وإجراء الفحوصات الطبية )الصحة املدرسية( وغريها من 

االجراءات اخلاصة بالتسجيل.
دور اإلعالم تجاه الكفيف

وعن الرسالة االعالمية التي يطرحها االعالم اخلاص هبذه الرحية 
نرص  حسني  املكفوفني  معهد  اعالمي  حتدث  املجتمع  من  املهمة 
قائال: حسب توجيهات إدارة املعهد يكمن دور االعالم يف تثقيف 
تعليمه  خالل  من  الكفيف  الشخص  مع  تعامله  بكيفية  املجتمع 

آليات وطرائق التعامل معه سلوكيا او كيفية مراجعة دوائر الدولة 
وما هي احتياجات الكفيف اليومية وانواع العيص التي يستخدمها 

اىل غري ذلك من االمور التي جيب عىل اجلميع التعاون فيها.
مشاعر الكفيف

ونحاول من خالل االعالم دمج املكفوف جمتمعيا وكذلك تعريف 
املجتمع بالكفيف وحياته االجتامعية التي يعانيها اثناء الدراسة او 
اثناء تعامله مع املجتمع بشكل عام، وهبذا يكون دورنا االعالمي 
هو تثقيف وتوجيه اجلميع جتاه املكفوف، حيث جيب عىل اجلميع 
تليق  او يترصف بصورة ال  لديه عوق  بأنه  الكفيف  ان ال حُيّسس 

معه الن الكفيف يكون جدًا حساسا لترصفات اآلخرين.
متابعة الطلبة

حيدر  املعهد  يف  االسالمية  الرتبية  مادة  مدرس  حتدث  جانبه  ومن 
بالشكل  الكفيف  الطالب  باستقبال  نقوم  قائال:  هاشم  ابراهيم 
بتقسيم  نبدأ  وبعدها  املعهد  يف  بالدراسة  مبارشته  عند  املطلوب 
االساتذة كال حسب اختصاصه وبعدها متابعة الفروقات الفردية 
او  م��زدوج  عوق  لدهيم  كان  اذا  املعلم  االستاذ  قبل  من  للطلبة 
االعتبار  بنظر  ذلك  واخذ  الباقني  من  اكثر  ذكاؤه  يكون  البعض 

وبعدها تطبيق املنهج الدرايس عىل هذا االساس.

 عامر هاشم الشمري
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توعية المجتمع
طالب   10 فيه  الطلبة  عدد  يتجاوز  ال  الواحد  الصف  وان 
والتدريس يكون سمعيا وان مدة املحارضة تستمر بام يقارب ال� 
40 دقيقة مع فرتة اسرتاحة بني درس وآخر، ونعمل وفق هدفني 
واهلدف  املستفيدين  من  عدد  اكثر  استهداف  االول  اساسيني، 
هو  وانام  عاجزا  ليس  هو  الكفيف  بأن  للمجتمع  توعية  الثاين 

انسان مثله مثل االخرين وجيب ان ال نحسسه بأنُه لديه عجز.
المنهاج الدراسي

)الرتبية  مواد  عىل  حيتوي  فانه  االول  الصف  ملنهاج  وبالنسبة 
العربية(،  اللغة  االنكليزية،  العلوم،  الرياضيات،  االسالمية، 
الصف  من  والسلوك  السري  درس  نعطيه  اننا  اىل  باإلضافة 
يف  واحلركة  السري  مهارات  لتعليمه  الرابع  الصف  اىل  االول 
)لغة  بواسطة  القراءة  طريقة  تعليمه  ايضًا  االعتيادية،  حياته 
برايل( اخلاصة باملكفوفني، اما بالنسبة ملراحل الرابع واخلامس 
والسادس االبتدائي تضاف هلم مادة االجتامعيات وكذلك مادة 
احلاسوب الناطق كي يستطيع االستعانة والكتابة وانشاء امللفات 

يف احلاسوب.
اقناع عوائل المكفوفين

وبدورها حتدثت الباحثة االجتامعية 
فاطمة  املكفوفني  معهد  يف 

قببائببلببة:  سببلببامن  داود 

لقلة  نظرا  جمتمعنا  يف  مظلومة  املكفوفني  رشحية  ان  احلقيقة  يف 
االهتامم هبا، وهناك العديد من العوائل ترفض تسجيل اوالدهم 
هم  املكفوفني  اغلب  ان  اىل  يعود  والسبب  املعهد  يف  املكفوفني 
من املناطق الريفية وان اغلب الزواجات يف تلك املناطق يكون 
من االقارب وهذا ما يؤدي اىل ازدياد احلاالت الوراثية لوالدة 
املسح  جلنة  خالل  من  العوائل  بزيارة  نقوم  فعندما  املكفوفني، 
امليداين التابعة للمعهد وتعريف تلك العوائل باملعهد واقناعهم 
يف سبيل استقطاب اوالدهم للتسجيل، ومن خالل ذلك حصلنا 

عىل نتائج اجيابية هبذا اخلصوص.
مراعاة الشعور

املكفوفني اال اهنم يكونون  اىل  التقرب  الرغم من سهولة  وعىل 
حساسني بدرجة كبرية، فمثال يف بعض االحيان كلمة او شعور 
مشكلة  هلم  ويسبب  داخلهم  يف  يكرب  ت��راه  بالنا  عىل  خيطر  ال 
ويأخذون من الشخص املعني موقفا سلبيا لذلك جيب علينا دائام 
الذي  الشخص  مراعاة شعورهم، فهم يكونون قربني جدًا من 
حيبونه  الذي  املعلم  او  عنه  يشٍء  كل  يعرفوا  ان  وحيبون  حيبونه 
ويقلدونه يف كل يشء، وقد استطعنا من خالل خربتنا املرتاكمة 
امام  مدحيه  مثال  املكفوف  حيبه  ما  معرفة 

اصدقائه او امور اخرى.
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يواصل قسم المشاريع الهندسية التابع الى االمانة العامة في العتبة الحسينية المقدسة 

عملة إلنجاز مشروع  مجمع العيادات الطبية ومركز امراض الدم وزرع النخاع الكائن في 

منطقة االسكان في محافظة كربالء، والذي يبعد كيلومترا واحدا او اكثر عن مرقد االمام 

الحسين )عليه السالم(، بمساحة تبلغ 700 متر مربع والمساحة البنائية له تبلغ )7000( 

مقسمة على تسعة طوابق اضافة الى الطابق االرضي، ويتضمن المركز على منطقة 

استقبال واسعة ومنطقة خدمات ميكانيكية ومكاتب ادارية وقاعات دراسية ومختبرات 

وعيادات استشارية وغيرها، وذلك من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية للزائرين الكرام.

بمساحة تبلغ 700 متر مربع..
 %85 الى  تصل  المقدسة  الحسينية  العتبة 

من مشروع مركز أمراض الدم وزرع النخاع 
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املقيم  املرشف  مع  )االح��رار(  جملة  التقت  اكثر  ولتفاصيل 
حتدث  الذي  عليوي  الكريم  عبد  املهندس  امل��رشوع   عىل 
اهلندسية  املشاريع  قسم  قبل  من  مبارش  »ب��ارشاف  قائاًل: 
االرساء  جمموعة  رشكة  وتنفيذ  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
يستمر العمل بإنجاز مرشوع  جممع العيادات الطبية ومركز 

امراض الدم وزرع النخاع الكائن يف منطقة االسكان«.
امراض  ومركز  الطبية  العيادات  جممع  مرشوع  »ان  وتابع 
الصحي  املجال  املهمة يف  املشاريع  احد  النخاع  الدم وزرع 
ويتكون من تسعة طوابق فضاًل عن الطابق االريض متعددة 

املحاور، وحيتوي الطابق االريض عىل منطقة استقبال واسعة 
عىل  حيتوي  االول  الطابق  بينام  ميكانيكية  خدمات  ومنطقة 
مكاتب ادارية وقاعات دراسية ضخمة لكون املرشوع جزءا 
من مستشفى الشيخ امحد الوائيل )رمحه اهلل( التعليمي وبينهام 
خمترب  عىل  حيتوي  الثاين  والطابق  مشرتكة  طبية  خدمات 
مرجعي بثالثة اقسام: )فحص االنسجة � فحص الكائنات 
املجهرية � فحص نخاع العظم( والطابق الثالث حيتوي عىل 
اربع عرشة  عيادة استشارية وقاعات انتظار للنساء والرجال 
والطابق الرابع حيتوي عىل غرف رقود عدد )9( وصيدلية 

مشروع مجمع العيادات الطبية ومركز امراض الدم 

وزرع النخاع احد المشاريع المهمة في المجال الصحي 

 عن الطابق االرضي 
ً
ويتكون من تسعة طوابق فضال

المهندس متعددة المحاور..
عبد الكريم عليوي
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للفحص  خصص  اخلامس  والطابق  االلكرتونية  لألرشفة  ومكاتب  داخلية 
والعالج الكيمياوي وهو عىل قسمني احدمها خصص للبالغني نساء ورجال 
وغرف فحص منفصلة والقسم االخر لفحص االطفال فقط بحيث حيتوي 
الطابق مجيع اخلدمات اخلاصة بالعالج الكيمياوي والطابق السادس خمتص 
بالعزل الصحي  املركزة حيتوي عىل )11( غرفة ومنها ثالث خاصة  بالعناية 
والطابق السابع خاص لرقود االطفال وحيتوي عىل اربع عرشة غرفة متميزة 
خمترب  عىل  حيتوي  الثامن  والطابق  باألطفال  اخلاصة  ورسومها  بديكوراهتا 
نرتوجني خاص باخلاليا اجلذعية مع ثالث عرشة غرفة رقود والطابق التاسع 

يتضمن اربع عرشة غرفة رقود للبالغني فقط.
باملستشفيات،  اخلاصة  احلديثة  املنظومات  من  العديد  امل��رشوع  ويتضمن 
كمنظومة الغازات الطبية ومنظومة احلريق ومتحسسات الدخان واالتصاالت 
والكامريات واالنرتنت والتلفزة ومنظومة إستدعاء املمرضات ومنظومة نقل 
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املرشوع  تضمن  ذلك  اىل  اضافة  املبنى،  ادارة  ونظام  العينات 
ايضًا انشاء معامني لتوليد االوكسجني وتصميم نظام خاص 
للتدفئة والتربيد واهلواء النقي )full fresh(، كام تم استخدام 
حياهتم  عىل  واملحافظة  للمرىض  الراحة  لتوفري  املواد  احدث 
تتميز  م��ادة  وه��ي  الداخيل  للتغليف   )HpL( م��ادة  ومنها 
وكذلك  للبكرتيا،  مضادة  ومواد  ديكورية  وبالوان  بالصالدة 
الفرونتك  مادة  استخدام  تم  حيث  املبنى  بجاملية  العناية  متت 

للتغليف اخلارجي وهي مادة بورسلني اسباين تثبت بالطريقة 
امليكانيكية.

بتاريخ  كانت  ب��امل��رشوع  امل��ب��ارشة  أن  اىل   االش���ارة  جت��در 
العامة  االم��ان��ة  ل��ك��وادر  احلثيث  وبسعي   2014/1/11
املتويل  السديدة لسامحة  املقدسة والتوجيهات  للعتبة احلسينية 
الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( اوشكنا عىل 

انجاز املرشوع بنسبة )%85(.
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مراكز إيواء ألكثر من )4000( زائر بمختلف الجنسيات  

من الخدمات التي قدمتها االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة طيلة زيارة 

االربعين المباركة هي فتح مراكز إليواء الزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه, 

وقد توزعت هذه المراكز على ثمانية مواقع، كانت محطات الستراحة الزائرين الكرام 

وضمت عدة جنسيات عربية واجنبية.
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باألستاذ  التقت جملة )االحرار(  املراكز  اكثر عن هذه  وللحديث 
عيل ميثم عبد احلسني مدير مكتب التخطيط واملتابعة: »بتوجيه من 
قبل ممثل املرجعية سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
العتبة  كوادر  توجهت  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
احلسينية بالتعاون مع مديرية تربية حمافظة كربالء, بتجهيز وتأهيل 
)8( مدارس قرب مرقد االمام احلسني واخيه ايب الفضل العباس 

)عليهام السالم( لتخصيصها وتأهيلها إليواء ومبيت الزائرين«.
صاحب  قبل  من  طلب  بتقديم  العمل  آلية  »كانت  عيل:  وبنّي 
من  الوافدين  الزائرين  من  املطلوبة  باألعداد  املوكب   أو  احلملة 
نقوم  املوكب  او  احلملة  عدد  عىل  وبناًء  العراق  وداخل  خارج 
وتوفري  واالنارة  باملفروشات  االيواء(,  )مراكز  املدارس  بتجهيز 

املاء للمرشب وبقية اخلدمات التي حيتاجها الزائر الكريم«.
العدنانية  هي:  مدارس(   8( بلغت  التي  املدارس  »أن  وأضاف: 
واذري  واي��راين  عراقي  بني  زائ��ر   )1000( يقارب  زوار  بعدد 

وكذلك باكستان، ومدرسة سدرة املنتهى بعدد )600( زائر من 
الزائرين  بعدد  االقتدار  ومدرسة  العراقيني،  وكذلك  اإليرانيني 
)700( زائر و )500( اخرين من اجلمهورية االيرانية االسالمية، 
ومدرسة النفحات بعدد زائرين )400( زائر آذري وكذلك ايراين 
من النساء والرجال(، فيام بلغ عدد الزائرين يف مركز مدرسة زهري 

بن القني )300( زائر، و )400( زائرة يف مدرسة املنار«.
عىل صعيد متصل ذكر عيل: »بدورنا قمنا باعداد خطة مشرتكة مع 
املنتسبني واملتطوعني وجرى تنفيذها عىل مدار 24 ساعة بتناوب 
املنتسبني وبالواجبات املوكلة هلم باملهام املختلفة, حيث بلغ عدد 
املتطوعني ما يقارب )150( متطوعا, وأن االمانة العامة يف العتبة 
الرتبية بعد  احلسينية املقدسة بارشت بتسليم املدارس اىل مديرية 
اي  يشوهبا  وال  نظيفة  وهي  املباركة  االربعني  زيارة  من  االنتهاء 

يشء«.

علي ميثم عبد الحسين
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س���م بالوطنية وتطبيق توجيهات المرجعية الدينية العليا يرتبط بالقائد 
ّ
س���ة يت

ّ
حش���د العتبات المقد

 لرئاس���ة الوزراء، وألس���باب أصدرها ف���ي مؤتمره 
ّ
حة حس���ب األم���ر الديواني

ّ
ات المس���ل

ّ
 للقو

ّ
الع���ام

ل 2020م( 
ّ

المنعق���د في النجف االش���رف  بتاريخ )17 ربيع اآلخر 1442ه����( الموافق ل�)3 كانون األو

فأن تش���كيالته لم تحش���ر عنوان المجاهدين بالسياسة، ولم تس���تغل دماء الشهداء في التسابق 

االنتخابي، ولم تمِل على المجاهدين توجهات سياسية وانتخابية معينة، ولم تستعرض بالمجاهدين 

غام���ر بحياة المجاهدين عبر الدخول بصراعات ال ش���أن 
ُ
 الدول���ة للحصول على مكاس���ب، ولم ت

ّ
ض���د

للمجاهدين بها، والقائمة تطول!. 

أبرزها القضاء على العصابات االرهابية ..

حش��د العتب��ات بط��والت س��يخّلدها التاريخ 
وتطلى بماء الذهب
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واخلداع  والكذب  التشويش  البعض  حياول  حقيقة  وثمة 
بني  يفّرق  العتبات  حشد  م��رشوع  يؤيد  من  أّن  بدعوى 
املجاهدين، مع أّن من يؤيد هذا املرشوع يريد للمجاهد أن 
مزادات  يف  ويشرتى  يباع  سلعة  وليس  فقط  جماهدًا  يكون 
يف  العليا  املرجعية  إليه  نّوهت  مما  وغ��ريه  ه��ذا  السياسة، 
خطاباهتا وخصوصًا خطبة النرص التصحيحية بعد أن مل تنفع 

التوجيهات والنصائح.
وعن عناوين املعارك والصوالت البطولية التي خاضها حشد 
العتبات للقضاء عىل العصابات االرهابية نرسد ما تيرس من 
إحصائه هلا، وبدءا من لواء عيل االكرب )عليه السالم( بقيادة 
بعدد كبري  اللواء  احلمداين حيث شارك  اللواء عيل  املجاهد 
عامرية  وحمور  النرص،  جرف  حترير  حمور  منها:  املعارك  من 
الدور، وحمور تكريت، وحمور  الفلوجة، وحمور بلد، وحمور 

)حشد العتبات( عنواٌن 

صنعه الواعون لوحدة 

 
ٌ

الصف والوطن..  جامع

ألهداف الملبين  لنداء 

المرجعية الدينية العليا 

من كل األطراف ال 

العتبات فقط! فكل 

لٍب للفتوى محل 
ُ

م

احترام.
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بيجي، وحمور حترير الكرمة، وحمور حترير الفلوجة، وحمور 
حترير جزيرة اخلالدية، وحمور حترير ايمن الرشقاط، وحمور 
حترير  وحمور  احلر،  حترير  وحمور  املوصل،  غرب  حترير 
البعاج، وحمور حترير تلعفر، وحمور  القريوان، وحمور حترير 
حترير ايرس الرشقاط والزاب، وحمور حترير احلوجية، وحمور 
وحمور  الصينية،  غرب  صحراء  حترير  وحمور  القائم،  حترير 
املرتفعات  وتطهري  تفتيش  وحمور  احلوجية،  وتطهري  تفتيش 

حول طوز خرماتو.
بقيادة  القتالية  السالم(  )عليه  العباس  فرقة  شاركت  فيام 
كربالء،  حمافظة  ح��دود  محاية  يف  ال��زي��دي  ميثم  املجاهد 
جرف  حترير  وعمليات  آم��ريل،  اه��ايل  عن  احلصار  وفك 

وعمليات  والدجيل،  وبلد  غريب  سيد  وحترير  النرص، 
اجلزيرة  وحترير  بيجي،  حترير  وعمليات  تكريت،  حترير 
وعمليات  البشري،  حترير  وعمليات  الدين،  صالح  وغرب 
الفلوجة، وعمليات حترير املوصل، وعمليات حترير  حترير 
تلعفر، وعمليات اسوار سامراء،  احلر، وعمليات حترير 
وعمليات حترير احلوجية، وعمليات حترير القائم، وعمليات 

حترير اجلزيرة، وعمليات حترير مطيبجة.
فيام بلغ عدد العمليات واملعارك التي خاضتها فرقة االمام 
طاهر  املجاهد  سامحة  بقيادة  القتالية  السالم(  )عليه  عيل 
من  االوىل  الصفحة  ومنها  ومعركة  عملية   )69( اخلاقاين 
عمليات  من  الثانية  والصفحة  نينوى،  يا  قادمون  عمليات 
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نينوى، وعمليات  بادوش يف  نينوى، وعمليات حترير  يا  قادمون 
السورية/الصفحة  احل��دود  وعمليات  احل��ر،  جزيرة  حترير 
وعمليات  الثانية،  السورية/الصفحة  احلدود  وعمليات  االوىل، 
حترير  وعمليات  الرشقاط،  ايرس  حترير  وعمليات  تلعفر،  حترير 

احلوجية، وعمليات حترير القائم.
السيد  سامحة  بقيادة  املرجعية  انصار  لواء  أبطال  خاض  حني  يف 
اليارسي معارك حترير حزام بغداد، ومعركة حترير  املجاهد محيد 
الفلوجة عملية 15 شعبان، ومعركة حترير بيجي، ومعارك قادمون 
يا نينوى االوىل والثانية، ومعارك لبيك يا رسول اهلل االوىل والثانية 
الفلوجة  عامرية  حترير  ومعركة  نينوى،  صحراء  لتحرير  والثالثة 

وفتح الطريق الرابط بينها وبني بغداد.

حشد العتبات المقدسة: حرصنا 

 الحرص على وحدة الصف 
ّ
أشد

وعلى سمعة الحشد أن تبقى 

بيضاء ناصعة بما يمليه علينا 

الواجب الديني والوطني.
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 ،
ً
موسوعيا  

ً
وفقيها  

ً
علما الخطابة،  ومنبُر  الدرس   

ُ
حلقات  

ُ
عرفته مثلما 

 الحنون والهادئ الذي يستقبُل 
ُ

 جلية، فهو ذاته األب
ً

 الدين خدمة
َ

خدم

 
ً
، كان بكاؤنا صادقا

ُ
عناه

ّ
، وحين ود

ْ
 برحابة صدر وابتسامة صادقة

َ
الجميع

.
ً
 محّبا

ً
، ألننا فقدنا أبا

ً
أيضا

”
ُ
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ُ
ل

ُ
ق

َ
حاجٌر و

َ
 م

َ
ك

ْ
ي

َ
ل

َ
 ع

ْ
ت

َ
َبك

َ
“و

 
ّ
الفقيه السيد عادل العلوي

األحرار/ علي الشاهر

)قدس سره(
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 عن هذا الرجل؟
َ

ماذا يمكن أن تكتب

الراحل  الفقيه  صوَر  أقّلُب  وأنا  العمل،  يف  زمييل  سألني 
السيد عادل العلوي )رضوان اهلل تعاىل عليه(.

فعاًل.. ماذا سأكتُب عنُه.. إهّنا حرية كبرية، أْن تتحّدث عن 
َعلٍم فذٍّ ببضع كلامْت.. كنُت أرجي القلَب لو أّنُه نزَف عىل 
ورقي لوعًة وحرسًة وينتهي األمر.. لكنَّ املحّبني يريدون 

أن يعرفوا من هو.. فكانت هذه السطور اخلجىل.
 عباِد الله تعالى

ِّ
مع أحب

العلوي  للفقيه  صورًة  أقّلبها،  كنُت  التي  الصور  بني  من 
تعوُد لسنة )1442 ه�( وهو يمسُك يَد شاٍب )عىل بابمِ 
اهلل( ومعهام مَجٌع من املؤمنني الطيبني، التقطها هلم املصّور 

أمام بناية املدرسة الشرّبية يف النجف األرشف.
وقد كتَب عنها السيد حممد جواد شرّب قائاًل: »وقفنا يف باب 

العلوي،  السّيد عادل  املدرسة اللتقاط صورة مجاعية مع 
الصورة  ننتهي من  فتوقف كاسٌب »صاحُب عربة« حتى 
كي يمرَّ من الزقاق الضّيق... هنا ناداه السّيد عادل وطلب 
منه مشاركتنا يف الصورة، خجل الكاسُب لكن السّيد أرّص 
عليه و ظلَّ مُمسكًا بيده حتى انتهينا من التصوير«.. ولذا 

لك أن تعرَف عن أي شخص نتحّدث.
 المبارك في الشهر المبارك

ُ
الوليد

العام  من  املبارك  رمضان  شهر  من  السادس  اليوم  يف 
)1375 ه� - 1953 م(، ولمَِد السيد )عادل بن السيد عيل 
املقدسة،  الكاظمية  مدينة  يف  العلوي(  حسني  السيد  بن 
دراسته  أما  بغداد،  يف  األخ��ّوة  مدرسة  ودخ��َل  نشأ  وهبا 
والده )رضوان  من  وبأمر  بعمر صغري،  فبدأها  احلوزوية 
األرشف،  النجف  إىل  معه  هاجر  حيث  عليه(،  تعاىل  اهلل 
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 السيد العلوي )رضوان 
َ

نجح
الله تعالى عليه( في استيعاب 

اها والتي 
ّ

العلوم التي تلق
 
ً
 ومؤلفا

ً
 المعا

ً
جعلت منه فقيها

، وقد حصل 
ً
ها

ّ
 مفو

ً
وخطيبا

على إجازات في الرواية من 
ة علماء، منهم: )السيد عبد 

ّ
عد

الله الشيرازي، والسيد محمد 
رضا الكلبايكاني، والسید محمد 
مفتي الشیعة، والسيد محمد 

س سّرهم..
ّ
حسن اللنگرودي( قد

ثم عاد إىل بغداد بأمر من مرجع الطائفة اإلمام السيد حمسن 
احلكيم )قّدس رسه(. 

وبني الكاظمية والنجف، كانت طفولة السيد العلوي حمتشدة 
أو  تتعّثَر  أن  لنفسه  يرتْك  مل  املعرفة،  وتلقي  والعلوم  بالدرسمِ 
اهلل  مرضاة  فيه  وبام  قلبه  إىل  األحبَّ  الطريَق  اختاَر  بل  تلهو، 
)سبحانه وتعاىل(، لقد اختاَر أن يكوَن خادمًا للعرتة الطاهرة، 

ونارشًا لعلومهم ومعارفهم.
رضا  غالم  والشيخ  الشوشرتي  عبدالقائم  )الشيخ  فعنّد 
درَس  النجفي(  اهلل  قدرة  والشيخ  بناه  عيل  والشيخ  صلوايت 

السيد العلوي علَم الكالم، وكان ذلك يف عمر مبّكر جدًا.
كام درَس علم األخالق عىل يدي )الشيخ عبد الكريم حامد 
النحو  وعلم  النجفي(،  املرعيش  والسيد  الشاطري  والشيخ 
عىل يدي )السيد جواد الطالقاين والشيخ غالم رضا العاملي(، 
وعلم البالغة عىل يدي )السيد حمسن اجلرجاين والشيخ حسن 
األنصاري  حييى  )الشيخ  يدي  عىل  املنطق  وعلم  الطهراين(، 
والشيخ زين العابدين الباكوئي(، وعلم الفلسفة عند )الشيخ 
الصدر  حييى األنصاري والشيخ حممد اجليالين والسيد رضا 

»الشيخ  يدي  عىل  الفقه  وأصول  مطهري(،  مرتىض  والشيخ 
حممد  والشيخ  ال��دوزدزاين  حمسن  والشيخ  املقتدائي  مرتىض 
الفاضل اللنَكراين والشيخ جواد التربيزي والشيخ حممد تقي 
اخلراساين(،  الوحيد  والشيخ  الروحاين  حممد  والسيد  ستودة 
والفقه عىل يدي )الشيخ غالم رضا صلوايت والشيخ مرتىض 
الروحاين  حممد  والسيد  ستودة  تقي  حممد  والشيخ  املقتدائي 
حممد  والسيد  الصدر  رضا  والسيد  التربيزي  جواد  والشيخ 
رضا الَكلبايَكاين والسيد شهاب الدين املرعيش النجفّي(، أما 
ما تلّقاه من والده.. فقد درس كلَّ ما سبَق عىل يديه ومن بعده 

أساتذته األجالء.
استيعاب  يف  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  العلوي  السيد  ونجَح 
ومؤلفًا  المعًا  فقيهًا  منه  جعلت  والتي  تلّقاها  التي  العلوم 
وخطيبًا مفّوهًا، وقد حصل عىل إجازات يف الرواية من عّدة 
حممد رضا  والسيد  الشريازي،  اهلل  عبد  )السيد  منهم:  علامء، 
الكلبايكاين، والسيد حممد مفتي الشيعة، والسيد حممد حسن 

اللنگرودي( )أعىل اهلل مقامهم الرشيف(.
الذي  اجلامع  يف  التدريس  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  مارَس 
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الرسالة  دّرس  حيث  بغداد،  يف  العلوي(  )اجلامع  والده  بناُه 
العملية وعلم التجويد، ودّرس رشح الباب احلادي عرش أكثر 
اللمعة  وكذا  دورتني،  يف  التجريد  ورشح  دورات  مخس  من 
رشائع  ودرس  دورات،  عّدة  والرسائل  والكفاية  واملكاسب 
املقدمات،  وجامع  والسيوطي،  عقيل،  ابن  اإلسالم، ورشح 

وخمترص املعاين، والقوانني، وبداية وهناية احلكمة.
)احلّق  فهي:  البارع  املؤّلف  وهو  املطبوعة،  مؤلفاته  أبرز  أما 
واحلقيقة بني اجلرب والتفويض، أحكام دين إسالم، الشيطان 
العلوي  السّيد  حياة  يف  الدّري  الكوكب  القرآن،   ضوء  عىل 
القدماء  السعيد والسعادة بني  )قدس رسه( عن حياة والده، 
هو  ومن  السعادة  مفهوم  عن  يتحّدث  كتاب  واملتأّخرين، 
والسّنة  الكريم  والقرآن  والعلامء  احلكامء  نظر  يف  السعيد 
الرشيفة، عقائد املؤمنني، عبقات األنوار، التوبة والتائبون عىل 
الدين،  اليقني يف معرفة ُاصول  القرآن والسّنة، دروس  ضوء 

حقيقة القلوب يف القرآن الكريم(.
)رضوان  ُعرف  فقد  والتبليغية،  احلوزوية  خدماته  عن  أما 
الرساالت  من  ع��دد  عىل  م��رشف  كأستاذ  عليه(  تعاىل  اهلل 
األرشف  النجف  حسينية  يف  ظهرًا  مجاعة  وإمام  واألطاريح، 

الكاظمني  اإلم��ام��ني  حسينية  يف  وكذلك  املقدسة  قم  يف 
يف  مجاعة  إمام  كان  فرتة  ويف  املغرب،  بفرتة  السالم(  )عليهام 
مجاعة  إمام  كان  كام  السالم(  )عليها  املعصومة  السيدة  حرم 
يف مدرسة احلجتّية وغريها من قبل، فضاًل عن أنه كان مبّلغًا 
وإيران  كالعراق  إسالمية  وغري  إسالمية  دول  يف  وحم��ارضًا 
فضاًل  وإسرتاليا،  واإلم��ارات  ولبنان  وسوريا  والسعودية 
املبارشة يف  الفقهية  الدينية واحلوارات  املحارضات  إلقاء  عن 
قنوات وفضائيات كثرية كالكوثر واملعارف وكربالء والوالية 
والدعاء وأهواز والنجباء واجلوادين والعامل والنعيم والغدير 

والفرات.
الرحيل المؤلم

سنة  احلجة  ذي   27( السبت  يوم  العلوي  عادل  السّيد  تويف 
1442 ه�/ 7 أغسطس 2021 م( بعد تدهور حالته الصحية 
إثر إصابته بفريوس كورونا، وتم تشيع جثامنه يوم األثنني 29 
ذي احلجة يف مدينة قم املقدسة، ودفن بجوار السيدة فاطمة 
ومقرحًا  مؤملًا  رحيله  خرب  وكان  السالم(،  )عليها  املعصومة 

جلفون املحبني وشيعة أمري املؤمنني )عليه السالم(.
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)منية  كتابه  مقدمة  الفتال يف  رافد  الشيخ  املؤلف  ويقول 
الفضل  ايب  واخيه  احلسني  اإلم��ام  زي��ارة  يف  الراغبني 
العامة   االمانة  اص��دارات  احد  السالم(  عليهام  العباس 
)دار  وطباعة  )2020م(  للعام  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الوارث للطباعة والنرش(، »ان الكتاب حيتوي عىل ابواب 

أربعة؛ كل باب توزع اىل عدد من الفصول«.  
عنوان:  محل  وال��ذي  الكتاب  من  األول  الباب  ��م  وضَّ
فصول؛  أربعة  الرشيف(  والقرب  املقدسة  كربالء  )مدينة 
الفصل االول منه عنوان: )مدينة كربالء املقدسة( وماهلا 
الروايات  يف  ج��اء  ما  حسب  تعاىل  اهلل  عند  فضل  من 
السالم( وابرز معاملها،  البيت )عليهم  اهل  الرشيفة عن 
والكرامات  العامرة  وتاريخ هذه  الرشيف  القرب  وكذلك 

لزي���ارة اإلم���ام الحس���ين وأخيه أب���ي الفضل العب���اس )عليهما الس���الم( خصوصية كبي���رة في قلوب 

المسلمين وغير المسلمين فكل من عرف االمام الحسين )عليه السالم( حق معِرفته، واطلع على 

نصرت���ه للح���ق وارثِه للعلوم التي مألت االرض؛ لم يبتعد ع���ن الحق، ففاز متبعه ونجا مصدقه  وخاب 

ف عنه، وقد ورد في الروايات الش���ريفة عن أهل البيت )عليهم الس���الم( فضٌل كبيٌر 
ّ
وخس���ر من تخل

 
ً
في زيارة المراقد المقدسة السيما قبَر سيد الشهداء )عليه السالم( في كربالء الذي أصبح معراجا

 لطاعته يلتقي فيها المؤمنون على حبهم فيعبدون الله )جل عاله( بما 
ً
للسماء لعبادة الله ومركزا

تلقوه من أئمِتهم وس���ادتهم )عليهم السالم( من فنون الدعوات والطاعات ويزورونهم بما عرفوه 

من زياراتهم.

قراءة: ضياء االسدي
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التي صدرت منه، اما الفصل الثاين فقد جاء بعنوان: )احلائر 
وتربة القرب الرشيف( فيام محل الفصل الثالث من الباب األول 
القرب  زار  من  واول  الرشيف(  املرقد  عامرة  )تأريخ  عنوان: 
التي  العامرة  الطويل ومراحل  القرب  الرشيف ورسمه وتاريخ 
مر هبا واهلدم الذي حل عىل القرب كام يمر يف سقوط السقيفة 
الفصل  اما  الرشيف،  بالرأس  يتعلق  وما  املقدسة  واملشاهد 
الرابع فكان عنوانه: )كرامات االمام احلسني عليه السالم بعد 

استشهاده(.
احلسني  االمام  )زيارات  عنوان:  محل  الذي  الثاين  الباب  اما 
عليه السالم( فقد جاء بسبعة فصول؛ الفصل األول بعنوان: 
الثاين  الفصل  اما  السالم(  عليه  احلسني  االمام  زيارة  )فضل 
فجاء بعنوان: )آداب ما قبل الزيارة( والفصل الثالث: )آداب 
جاء  فيام  املطلقة(  الزيارات  )يف  الرابع:  الفصل  أما  الزيارة( 
والفصل  الزيارة(  بعد  ما  )آداب  بعنوان:  اخلامس  الفصل 
السادس :)الّزيارات املخصوصة( اما الفصل السابع واالخري 

من الباب الثاين كان عنوانه: )يف الزيارة بالنيابة ومن ُبعد(.
واألدعية(  التعقيبات  )يف  عنوان:  الثالث  الباب  محل  فيام 
)التعقيبات،  بعنوان:  األول  الفصل  فصواًل؛  ّستة  وتضمن 
وأدعية الرشوق والغروب( اما الفصل الثاين فقد محل عنوان: 
فيام محل  العامة(  الثالث: )األدعية  الفصل  اما  الليل(  )صالة 
الفصل الرابع عنوان )األدعية املخترصة( اما الفصل اخلامس 
السادس  الفصل  أما  وهنارها(  اجُلمعةمِ  ليلة  )أعامُل  بعنوان: 

بعنوان: )صلوات يوم اجلمعة(.
اشهر  )اعامل  عنوان:  محل  الذي  واالخري  الرابع  الباب  اما 
السنة العربية( ضم سبعةمِ فصول، الفصل األول محل عنوان: 
ّرٍم وصفر(، والفصل الثاين بعنوان: )اعامل  حُمَ )َأعامل َشْهَري 
بعنوان  الثالث  الفصل  اما  مج��ادى(،  وشهري  ربيع  شهري 
)فضل شهر رجب واعامله(، والفصل الرابع بعنوان: )فضل 
عنوان:  اخلامس  الفصل  محل  فيام  واع��امل��ه(،  شعبان  شهر 
الباب  من  السادس  والفصل  واعامله(  رمضان  شهر  )فضل 
محل عنوان: )اعامل شهري شوال وذي القعدة( ليختتم الباب 

الرابع بفصل سابع عنوانه: )اعامل شهر ذي احلجة(.
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ً
صدر حديثا

عطاء السفير
صدر حديثًا عن شعبة النر يف قسم إعالم العتبة احلسينية 
املقدسة اصدار خاص محل عنوان )عطاء السفري( ،يوّثق 
اخلدمات الطبية التي قدمها مستشفى سفري االمام احلسني 
)عليه السالم( اجلراحي منذ تأسيسه عام)2011م( لغاية 
 )73.180( من  اكثر  توثيق  عىل  اشتملت  )2021م( 

فضاًل  الببزمببن،  مببن  كامل  عقد  طيلة  جراحية  عملية 
اجلراحية  العمليات  إلجببراء  املقدسة  العتبة  انفقته  عاّم 
والناظورية جمانًا للمواطنني والتي بلغت )9.5( مليارات 
دينار عراقي، كام يوثق اعداد املراجعني لكل من االقسام 
القلب،  ختطيط  قسم  االستشارية،  املختر،  )الطوارئ، 

قسم االشعة(.
التي  اخلري(  )سلسلة  اصببدارات  ضمن  االصببدار  ويأيت 
اطلقتها الشعبة والعارش يف الرتتيب بعدد صفحات )44( 
صفحة وبقياس )30×30 سم(، تم إعداده واخراجه من 
للطباعة  الوارث  دار  فنية متخصصة وطباعة  قبل كوادر 

والنر.
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ـــاِب املُـــقـــفـــــــــــــــــــــــــــِر  ــــ ــــ ــــ ـــب ـــي ـــل ـــــك ل حــــــّتــــــاَم طـــــيُّ

نــــبــــكــــي مــــلــــيــــكــــًا اأحــــــــــــــزَن االمــــــــــــــالَك فــــــــي 

ــــُه ولـــــــــُه الــــهــــدى  ــــاُب ــــش ــــ� ــــَم م ــــي ــــط حـــــطـــــَم احل

ــــًى اأبـــــكـــــى الــــبــــتــــولــــَة فــاطــمــــــــــــــًا  ــــت ـــبـــكـــي ف ن

ـــا ـــقـــ�ـــش لــــهــــفــــي ملــــــــوىل قــــــد مــــ�ــــشــــى فـــــيـــــِه ال

ــــدًا  ــــاب ــــك م ـــــطـــــغـــــاة  ال ــــِن  ــــج ــــش � يف  زاَل  ــــــا  م

ـــّمـــــِــــــــــــــِه  بـــ�ـــشُ ـــالِل  ــــ ــــ ــــ ـــش ـــ� ال مـــعـــتـــمـــُد  اأْرداُه 

ـــَده ــــ ـــي بـــعــــ ــــــاِل غـــيـــ�ـــش ــــــ�ــــــش يــــــا اأبــــــحــــــَر االأف

ــــّدعــــي  ـــــــَدُه وتــــ�ــــش ـــــــع ــــــــــوري ب ــــــــــــــضُ م يــــــا اأر�

ــــــــاَن عــن  ــــــــذي قـــــد ك ـــــــــــِر ال ــــاحــــَب االأم ـــــا �ــــش ي

ــــــد قــ�ــشــى  ــــاُرك والــــقــــعــــود وق ــــطــــب ــــَف ا�ــــش ــــي ك

ـــكـــي الــعــ�ــشــــــــــــــكــري ـــب فـــــــــــــاأِرْح بــــ�ــــشــــامــــراَء ن

ــــى الـــ�ـــشـــفـــــــــــــــا بـــتـــكـــــــــــــــــــّدِر ـــــ ـــا ودهـــــ ـــه ـــوِت ـــك ـــل م

ـــًا بــاملــ�ــشــعــــــــــــــِر ــــ ـــنــــ ـــر مـــعـــل ـــع ـــش ـــ� ـــــْوِح ُي ـــــن ـــــال ب

ـــدِر ــــ ــــ ــــ وحـــي ـــــوِل  ـــــش ـــــر� ال ـــــاَء  ـــــش ـــــ� اأح واذاَب 

ـــُدِر ــــ ــــ ــــ ْ ــــ ــــ ــــ ـــش ـــ� ــــــــا ي ــــــــــــوالُه ملّ ــــــــــذي ل ــــــــو ال وه

ّـــري ــــ ــــ ــــ ـــــاِر تـــفـــجــــ ـــــخ ـــــف ــــا عــــــــَن ال ــــي ــــــًا ف هــــــّم

ـــــمـــــاُء تــــفــــّطــــري ــــــا �ـــــش ــــدًا ي ــــي ــــه ــــش ـــى � ـــش ـــ� ـــق ف

ــــدُّ االأبـــُحـــــــــــــــِر ـــــ ـــــ ــــًا َمَ ــــّم ــــشُ ـــْد قـــ�ـــشـــى � ـــقــــ فـــل

يــــــا �ـــشـــمـــ�ـــضُ بـــــعـــــَد ابـــــــــِن الــــنــــبــــّي تـــــكـــــّوري

ــــٍم ومـــعـــــــــــــــــــّ�ِ ـــــ ـــــ ــــــــــــوالُه خــــــــــــــَر مــــرجـــــ م

مــــري عـــيـــ�ـــشـــًا  راأوا  مـــــا  �ـــــشـــــ�ًا  ـــــــوَك  اأهـــــــل

شعر: عبد الحسين شكر
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ما  رأيت  ولكن  أره  مل  الروح.  يلف  نسيٍم  من  العطرمِ  هلذا  يا 
من  اطمئناٌن  جسدي.  يف  يغور  معي  أنه  أشعُر  عليه..  يدل 
مني  هترب  الذنوب  كانت  املاء،  فيض  قلبي  يف  فاض  النور 
وأنا أغتسل برتاب أقداممِ زائريه، حتسُب أنني سأتبعها، وحني 
أجلس حتت قبته حترتق كام حترق النار احلطب. فأخرُج من 

رضحيه مزّينا بزينة النقاء ومعّطرا بعطر الشباك. 
وص��وب،  ح��دب  كل  من  القادمني  أتابع  جمليس  يف  كنُت 
إىل  خيايل  يف  وأتسلل  للثرثرة  باب  كل  نفيس  عىل  وأوص��د 
ركبهم، وكان كأنه معي كام الح يل، يراين وال أراُه. منشغال 
البعيد،  الطريق  يف  يظلهم  قسم  املخلصني،  باملشائني  كان 
رآه..  من  ثمة  ليس  ولكن  ظلهم..  مثل  يتبعهم  وأخ��رون 
التي  اخلريات  هذه  وقالوا كل  قالوا،  اسمُه  طريق حيمل  هو 
حيملون  اإلمام  خدم  بوجوه  املالئكة  تعّدها  الطريق  تفرتش 
اسمُه. كيف نقول ال وهو يف حلظة يعدون باملاليني، وبلحظة 
ال ترى سوى األثار والرايات.. فمن أين تزيد كربالء هبذه 
األعداد التي ال تعد بسهولة؟!. مل نزدد أذن إال هنا يف أربعني 

اإلمام.. هم يقّلون والزائرون يزيدون.  

امل يقل اهنم ال يتحملون وزر التجمعات، وخلقوا املمنوعات 
وسبّبوا أسباب القطع. قلت بىل !. من كان قبلهم اشطر منهم 
يف  ُيوغل  الزائرين  ركب  وكان  بزائريه.  اإلمام  حارب  حني 
الصحراء والرباري كمن عليهم غيمة تظللهم بظالل تسطع 
منه األضواء ال يراها مرتاب او شكاك. يا هلذا اإليامن باإلمام 
ودولة،  مدينة  كل  يف  األربعني  فتنتقل  بالعشق  الروح  يلف 
وكلام يمنعون تتوسع الزيارة. قالوا، ثمة منتظر يرعاها، حني 
يشتد بنا اليأس وينالنا اإلحباط نقصده بدعاء احلجة فتنفتح 
األبواب الضيقة فنغرق يف حلممِ االنتظار نشبه طيور الريح. 
قلت، هل سمعت الذي أسمعه فقد ارتعش جسدي وخفق 
قلبي ومل استطع أن أسيطر عىل مدامع عيني، كنت أكتب عنه 
وأسمعه يف رأيس وأحّس كأين أطري يف حول رضحيه واملواكب 
والزائرين. قال، ابرش فقد وافق اإلمام عىل خدمتك، وتقّبل 
زيارتك.. فحافظ عليها فالطريق طويل.. رفعت رأيس حتت 
القبة فشممت ذات العطر الذي يسحرين فيطمئن قلبي بانني 

عىل طريق اإلمام أسري..  

 معي وعطَرك يغوُر في جسدي
َ

ك
ّ
أشعُر أن

بقلم: حيدر عاشور



األدب الديني عند العرب وأثره 
في اآلداب األوربية

 )Ramon Lulle( ل��ول��ي��و  راي��م��ون��دو   
ُّ
��ع��د

ُ
ي

اإلسباني )1235 م – 1315م( من األوروبيين 

 باألدب اإلسالمي، وهو 
ً

الذين تأثروا مباشرة

من مواليد بالما ميروقة وابن أحد الفرسان 

م��م��ن راف��ق��وا ال��م��ل��ك خ��اي��م��ه ف��ي اح��ت��الل 

األندلس، أما فلسفته فهي غريبة المصادر 

وال تمت بصلة إلى التراث األوروبي وقتئذ. 

أّلف رايموندو كتابني باللغة العربية، أوهلام )التأليف والتوحيد(، 
والثاين رسالة )التأّمل(، وقد ناقش فيه فالسفة مسلمني وعلامء 
عرب، ومن خالل كتاباته ُيظهر رايموندو إعجابه باإليامن والعقل 
ويستدّل  للخمر  إعراضهم  عىل  يؤيدهم  فهو  املسلمني،  عند 
باألمراض النامجة عن رشبه، وقد دعا املسيحيني أن يضعوا اسم 
البسملة  املسلمون  يضع  مثلام  متامًا  رسائلهم،  رأس  عىل  املسيح 

والصالة عىل النبي )صىل اهلل عليه وآله(. 
بأن  مستقباًل  يسمح  ال  أن  رايموندو  دعا  )بالنكرينا(  كتابه  ويف 
خيتلط الرجال والنساء يف الكنائس عىل غرار ما يفعله املسلمون 
أن  املستحسن  أن  يرى  املائة(  اهلل  )أسامء  كتابه  ويف  املساجد.  يف 
مثلام  متامًا  بنغم،  املائة  اهلل  أسامء  إنشاد  يوميًا  الكنائس  مُتارس 
يقرأ املسلمون القرآن الكريم يف املساجد وفضاًل عن ذلك، فإّن 
دها املسلمون يف املساجد  أسامء اهلل املائة من بني األوراد التي يردُّ

واملناسبات الدينية.
هيتا  كاهن  رويث(  )خوان  العريب  باألدب  تأثروا  الذين  ومن 
الذي نظم قصائده عىل منوال املوشحات واألسجال من حيث 
يف  إسالمية  عنارص  وّظف  الطّيب(،  )احلب  كتابه  ويف  الشكل. 
حديثه عن احلب، وقد تأثر يف ذلك بابن حزم األندليس يف )طوق 
بعض  استخدم  وقد  العربية  اللغة  يتكّلم  احلاممة(، وكان رويث 
بالثقافة  مفرداته يف كتاباته الصوفية؛ ألنه كان عىل اطالع واسع 
العربية اإلسالمية يف األندلس، ومل يكن كاهن هيتا وحده من نظم 
القصائد الدينية عىل منوال املوّشحات واألسجال األندلسية؛ بل 
هناك شعراء إنكليز نظموا قصائد يف السيدة العذراء يف القرون 
واألسجال  املوّشحات  منوال  عىل  أيضًا  جبباءت  الوسطى، 

األندلسية. 
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نص: خالد حيدر

أما الشعراء اإليطاليون يف القرون الوسطى فهم أيضًا 
نظموا املدائح الدينية عىل الطريقة األندلسية، والتزموا 
فيها اللغة الدارجة عىل النقيض من الرتاتيل الالتينية 
التي ُتكتب بلغة الكنيسة، وكان جاكوبوين دي تودي 
)Jacopone di todi( ممن التزموا قالب الزجل 

الروفنيس يف جنوب  الشعر  إىل  يف نظمه، وإذا عدنا 
فرنسا الذي ظهر يف القرن الثاين عر امليالدي وُنظم 
الرتوبادور  نجُد  األوكسيتانية،  باللهجة  مرة  ألول 
يف  العريب  بالشعر  تأثروا  قد   )Troubadours(

مضامينه وأشكاله، وعىل وجه اخلصوص املوّشحات 
واألزجال، ومل يقترص تأثرهم يف املضمون عىل احلب 
العفيف فحسب؛ بل نظموا قصائد يف السيدة العذراء 
األندلسية  واألزجال  املوّشحات  طراز  عىل  واملسيح 

أيضًا.
أواخر  األوروبيني يف  الشعراء  تطّرق بعض  كام وقد 
حياهتم إىل نوع من االستغفار يف شعرهم، وذلك كأْن 
ينظم الشاعر قصيدًة يتقّرب فيها إىل اهلل وهو نادم عىل 
كل ما ارتكبه من إثم يف أيام الشباب، وكان الكونت 
الشعراء  أّول  م(   1127  – م   1074( التاسع  غيوم 
بعدما  الشأن  هذا  يف  قصيدة  نظم  من  األوكسيتانيني 

أدركته الشيخوخة.
 – م   1265(  )Dante( ألببيببغببري  دانببتببي  أمبببا 
1321م(، فقد جّسد يف )الكوميديا اإلهلية( النموذج 
احلقيقي للرسائل العربية الدينية مثل رسالة )التوابع 
الغفران(  )رسالة  األندليس،  شهيد  البن  والزوابع( 
من  وغريها  )املعراج(  ورسائل  املعّري،  العالء  أليب 

الرسائل الدينية.
-----------------

مستق من بحث للناقد الدكتور حممد عباسة/ اجلزائر.

)1(

أحُتبُّ ألسنُة الناِر
بعضها بعضًا؟!
لو كانت كذلَك

ما أكلت
بعضها بغضًا

يأكُل القويُّ الضعيَف
وما دافَع عنه األقوى!
إن اهلواَء حيمُل الطرَي

ولوال أجنحتِه
هلوى وسقْط

ُأحتبُّ ألسنُة الناِر
بعَضها بعضًا؟!

)2(

أنِت أماَم اهللِ اخلالْق
فاستقْم

 رسائٍل
ُ

ثالث

ما رأيت
الروَح يومًا 

مع الدنيا تلتحْم
تبكي أملًا

من الوجِع والَسقْم
وحني تغادرها

كأّنَك تلّقيت
بفؤاِدك سهْم

أنَت أماَم اهللِ فاستقْم

)3(

ال زاَل بئُر يوسف يرّدْد
أين أنَت يا صاحبْي؟

ماؤُه حيلو ويتجّدْد
ويصّل عىل النبْي
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الى روِح الشهيِد المصّوِر الحربي )حمزة عبد الجبار حسن العبودي(

 العبودي... 
ُ

حمزة
المصور الحربي الشجاع

 السر الذي أوقف بصري على صورتك فتحايلت يداي للبحث عن شخصك البطل، وتهفو  ا إلى 
ُ

ال اعرف

سماع صوت بطوالتك مع الكاميرا. أي ألم في ضحكتك، وأي وجع في فرحك وأنت تترك كل شيء 

وراء ظهرك، لتلبي نداء الجهاد الكفائي، فحملت غيرتك ودينك ووطنك ووضعتهما في ضميرك، في 

 لتوثيق الغيرة الحوزوية وش����جاعة العراقي وقت هج����وم الظالم. فكان 
ً
عدس����ة كاميرت����ك لتكون جاه����زا

 باألمل والحلم بالش����هادة، لم أَر مثلك فنانا وإنسانا يبحث عن مجد خلوده بالشهادة 
ً
طريقك نورا مش����عا

في س����بيل الله والوطن.. فكان التحاقك باإلعالم الحربي للحش����د الشعبي جزًءا من قلبك الذي ينتظر 

طير الشهادة الذي سيأخذه الى عالم الخلود.
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وكالنجوم  ال��رتاب،  يشبه  الذي  كاملدى  الذكريات  إن  أعلم 
حينام تتحول إىل حجر، تورث احلزن كرشيط سينامئي بلقطات 
فالصورة  بالعكس.  وأحيانا  بالقوة  توحي  أحيانا  جدا،  بطيئة 
والذكريات تبتّل هبام الذاكرة باألسى ويتامدى الوجع باجلزع. 
معركة  مشهد  من  أخرى،  إىل  صورة  من  بدهشة  أتنقل  أنا  ها 
إىل أخرى.. وأنت تقاتل وتوّثق وتوصل نتاجك إىل كل العامل 
بفخر االنتصارات.. وما أجج يّف روح احلزن وأيقنت أنك من 
أصحاب النعيم حني وقفت عند فيديو والدك وهو حيمل ابنك 
مسافات  كل  هبا  احتشدت  باألوجاع  ملغومة  لقطة  )حسن( 
واالبتسامة  الروح  بتلك  أنت  حتتها.  التعليقات  بقلق  الكون 

املتوهجة  تقول :
- طاملا ابني حسن بني يدي والدي فهو سيكرب ليكون »محزة« 

واملذهب  السالم(  احلسني)عليه  اإلم��ام  عشق  ال��ذي  نفسه 
السيستاين..  عيل  سيد  سيده  النداء  عن  يتأخر  ومل  والعقيدة، 
فحمل كامريته بيد وسالحه بيد ليسجل بعدسته أصعب وأدق 
الرشف  ساحات  من  حية  صورا  واالنتصارات  البطوالت، 
والعز، وأكبها خطوة بخطوة كأن الكامرية صوت هادر إلنقاذ 
البرشية  رأت  ما  متوحشة  حيوانات  يد  من  العراقية  العوائل 

مثلها بعد متوحيش طف كربالء.   
»محزة العبودي« املصور الشجاع كنت يف اشد حلظات املحن 
احلياة عدسة صغرية  تبدي لك  املوت  أشداق  واالقرتاب من 
قانونا رسيا يف  إن  فأنت مؤمن  او ضوء فالش يميض مرسعا 
تنقلت  احلسابات..  كل  ويقلب  يأيت  متى  تعرف  ال  املعركة 
من معركة إىل أخرى فسجلت عدستك حترير )تالل محرين- 

كنت في اشد لحظات 
ــمــحــن واالقــــتــــراب  ال
الموت  أشـــداق  مــن 
ــاة  ــحــي ـــدي لــــك ال ـــب ت
عـــدســـة صـــغـــيـــرة او 
ضوء فالش يمضي 
مسرعا فأنت مؤمن 
في  سريا  قانونا  إن 
تــعــرف  الــمــعــركــة ال 
ويقلب  يــأتــي  مــتــى 

كل الحسابات..
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الرشقاط- اجلانب األيرس- العياضية- حترير تلعفر بالكامل 
- الفتحة- -حقول عالس(.. وبالرغم من صعوبة الظروف 
من  ختلو  ال  روحك  إن  إال  الرصاص  وكثرة  املعارك  وشدة 
املواقف الطريفة وأنت تروي وتذكر بصوت مجيل، بشموخ 
حياهتم،  والوطن  للمذهب  أعطوا  الذين  الغيارى  الرجال 
يف  ترفرف  كاألعالم  وأسامؤهم  كاجلبال،  عالية  ورؤوسهم 
األجيال..  توارثتها  واخللود..  وال��رشف  العز  ميادين  كل 
هبامات  العظيم  الرشف  هذا  منكم  توث  أجيالكم  فاجعلوا 
تروي  كنت  جتلس   فأينام  الزمن..  عرب  والشموخ  الفخر 
جتحفلك مع قوات الرد الرسيع يف حترير اجلانب األيمن من 
املوصل، حني كان املكان غريبا غرابة القدر الذي ساقك إىل 
بيت من بيوت الدواعش. كان الصمت وحده يلّف القلوب 
والعقول وأصوات التكفرييني كان يغلق احلياة بلون شاحب 

تسمعون  صاغية  وآذان  مفتوحة  بعيون  تراقبوهنم  وانتم 
والذبح  واحلرق  القتل  حوار  من  بينهم  يدور  ما 

واإلرهاب.. 
عدوك  باملبارش  تسمع  األوىل  امل��رة  كانت 

املوت  من  خمتلفة  ب��أن��واع  هي��ددك 
بجنون.  ت��ع��دو  اخل��ط��ر  وس��اع��ة 
مقاتال  ت��ك��ون  أن  ق���ررت  ه��ن��ا 

كهذه  حالة  يف  تفعله  الذي  ما   : فقط 
وكامرياهتا  بالعدسات  حمّمل  وأن��ت 
الكهربائية..  وشاحناهتا  والبطاريات 

هي حلظة رفع السالح وصورة طفليك ) معصومة وحسن( 
كانت أمام عينيك والدفاع عن حياتك مرهون بفرح عودتك 
ذاكرتك  سجلت  هنا  له.  مثيل  ال  انتصارا  فكان  منترصا، 
خنازير  عىل  القضاء  ملحمة  من  جرى  ما  عيونك  وص��ورة 
الفرح  فغبطة  تنجسها..  كي  لإنسانية  املرتصدة  )داع��ش( 
وكانت  الشهادة  نيل  هو  واحد  ليشء  العاشق  قلبك  مألت 
فرصتك ولكن غريتك وقوة إيامنك ووطنيتك كنت الشجاع 
اخلطر  املصور  عليه  واطلقت  )داعش(  صّورته  الذي  املثايل 
أنت  وكنت  تذهب..  أينام  يرصدونك  فاصبحوا  عليهم.. 
تارة  جيندل  ال��ذي  القائد  أمامهم 
جثثهم  أخ��رى  ت��ارة  ويصّور 
الوحيش  وه��روهب��م  العفنة 
حتى فيام بينهم، فرصاص 
جانب  إىل  بندقيتك 
تك  مري كا
ك���ان���ا 
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حمزة، ُرِفعت إلى العليين وعدستك سجلت فرحة تحرير الحويجة لكنها.. 
!
ً
ر كيف اختارك الله شهيدا

ّ
لم تصو

يشكالن قوة)محزة( التي شهد هلا مجيع املجاهدين وأصبحت 
تتداول بينهم حديث املصور البطل الذي يبحث عن شهادته، 

فمن يصّور ساعتها.. 
الرحيل  ساعة  سجل  الذي  الفيديو  من  املقطع  ذلك  انس  مل 
لتحرير قضاء احلوجية.. ساعة ال تشبهها ساعة يف حياة )محزة(  
فقد تغريت حالته وأشتد عليه املرض،  وقد بلغوه بعدم مشاركته 
يف هجوم احلوجية فزاد مرضًا، وتأّزم نفسيًا فنقل عىل اثرها إىل 
املستشفى، عاد إىل وعيه وكله أمل أن يشارك يف املعركة فذهب 
مرّصًا  كان  ولكنه  منعه  القائد  حاول  قائده..  إىل  عجالة  عىل 
ألداء الواجب وان كان فيه استشهاده.. وحني حصلت املوافقة 
يف توثيق حترير احلوجية سجل يف مذكرته صباح يوم األربعاء - 
4 / 10 / 2017- سيكون يوم فخر وشموخ ألوالدي وما 
أن ذكرهم حتى محل هاتفه النقال  واتصل بأهلهمِ فردت عليه 
ابنته »معصومة« أراد أن يراها فتح كامرة اهلاتف ودار حديث 

وزوجته  »حسن«  وابنه  والبيت  والشهادة  الشوق  عن  مطول 
وأبيه وأمه.. حديث يعني الوداع، كلامت قد تكون األخرية يف 
هذا الليل وهذا املكان.. شعور غريب وإحساس متيقن ان اهلل 
تعاىل قد منحه الفرصة التي يتمناها ويبحث عنها بال خوف يف 
كل معركة.. وجاءت ساعة الوداع وانطلق األسد بأزير صوته 
واتضحت  وص��ور  فقاتل  )داع��ش(،  من  جبان  كل  لريعب 
عالمات االنتصار بعد هروب الغربان واجلرذان  من صوالت 
قوة  يف  العبودي(  حسن  اجلبار  عبد  )محزة  كان  األش��اوس. 
صوت  كيانه  هز  ل�)داعش(،  الشنعاء  اهلزيمة  يصّور  اندفاعه 
اهلل أكرب نداء صالة الظهر.. هبذا االنتشاء الروحي كانت طلقة 
الغدر الداعيش تنال منه كأن النداء والشهادة كانتا حلظة احلسم 
اإلهلي املقدرة، فرُفع إىل العليني وعدسته سجلت فرحة حترير 
قضاء احلوجية لكنها.. مل تصّور كيف اختارك اهلل شهيدا يا محزة 

العبودي سالما لروحك.
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بنور  املحاط  البهّي  أهيا  يا  األك��وان..  وعاء  يا  حيتويك  كون  أّي 
اجلاللة.. ماذا ترى يا سيدي؟ هل اضطربت مالئكة السامء لتفصح 
عن حادث جلل؟ ماذا ترى أهيا املبرص الثاقب الذي تكشفت له 
احلجب والكثري الكثري أصاهبم العمى.. نعلم بأنك تعلم ما ختفيه 
ليلتك وما هو كائن وما سيكون يا رساج األمم فإّن العواصف عىل 

َمّر التاريخ ال هتجع ولكل عرص عاصفة..
يا وليد احلرم..  القلق استفاق ليطوف حولك  القلق.. هذا  وهذا 

هل هو قلق املوت والرحيل..؟
حاشاك سيدي من  كل موت وظالم.. فأنت احلياة.. وأنت الضياء 
الذي مّزق الداجيات.. أم أنه قلق اهلموم التي مألت قلبك الكريم 

قيحا؟.. أم هو اخلوف عىل الرعّية من خطوب الزمان.
اإلمام  أهيا  بعدك  الدهور  عواصف  ستخلفه  وما  سيفتقدك  الذي 

الكون؟
فبغريك يا سيدي ال زمان وال مكان وبغريك يسقط التاريخ يا كّل 
التاريخ... أم هو قلق العقول العظيمة  يا نعمة السامء؟ أم هو قلق 

شوق العاشق اىل معشوقه؟
ال  الذي  ومعينها  احلضارات  أفق  يا  ذاهتا  املوعودة  الليلة  أهي 

ينضب؟
سالم عليك يا سيدي... يا أمري السالم

- قم يا أبا فقد الح وقت األذان..  
هذا ما قالته ابنتك العزيزة أم كلثوم وهي توقظك..

يا سيدي... إن مجوع املصّلني امُلحبني تنتظرك اآلن... فال صالة اال 

خلفك.. وال بصرية اال رؤاك.. وال فضيلة اال هواك.. وال طريق 
بأقدامك  مباركة  الرتاب  وذرات  اخلطى..  جريء  يا  مداك..  اال 
تعرف  لن  اهلل..  ملكوت  اىل  والولوج  اإلق��دام  سيد  يا  املباركة 

روحك الرجوع..
فأنت كرارها وقاهر األهوال.

تطمعني  أم  َجلل..؟  بيشء  اإلمام  أتنذرين  اإلوز..  أيتها  وأنتمِ 
بيشء من بحر كرمه  لقلبك الطافح باملحبة والوفاء ..؟ وكيف ال 

وأنت ربيبة هذا الدار.. دار عظيم  بأنبل  خصال.
دعي اإلمام يمر.. فقد حان وقت الصالة.. ومجوع املحبني بانتظار 

هبائه الكريم. 
سيدي هذه اإلوز أفقه وأحّن عليك ممن وقفوا ليوقفوا هنر نورك 
الطيبة  هنر  يا  الرتحال..  عن  يتوقف  لن  ال��ذي  هنرك  الطهور.. 

والعلوم واملحبة والربكات.
ال  أنك  ونعلم  النداء..  هلذا  أهل  وأنت  يناديك..  الفجر  هو  هذا 
نورا  القلوب  يف  املتوغل  أهيا  العطاء  كريم  يا  يناديك  من  ختّيب 

ورمحة وطمأنينة.
أية يد كريمة هذه التي خلقت من نور رمحته متسك بامليزان لتثبت 
يتيم  رأس  عىل  ومتر  الدهور..  ميالن  من  وحتفظه  السامء  عدل 
ن عىل  لتدوِّ الكلامت  فتتدفق حنانًا وأمانًا.. وتسطع منها شموس 

قراطيس األزمنة دستورها وعلومها ولرتسم طريقها  نقاء ونعيام.
لكي  غروهبا  من  الشمس  ليعيد  األك��وان   رّب  فتدعو  وتترع 

تصيل..

بقلم: كفاح وتوت

الليلة ذاتها
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أية يد هذه يا سيد الكلامت ويا أفصح املتكلمني ويا أكتب الكاتبني 
وهي ذات اليد التي رّسخت بعدل السيف مفاهيم احلق والتوحيد 
التي  اليد  ذات  هي  الباطل..   وإزهاق  األخالق  ومكارم  والقيم 
اقتلعت باب خيرب التي عجزت مجوع عن قلعها  أية يد هذه وهي 

تفيض هبذا الكرم اجلميل فتتصدق باخلاتم أثناء الركوع.. 
آمنوا  والذين  ورسوله  اهلل  وليكم  {إنام  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
أذهلت  راكعون}..  وهم  الزكاة  ويؤتون  الصالة  يقيمون  الذين 
العامل بخصالك يا بديع اخلصال وحترّيت لفعالك األلباب ...بك 
استنجد الشجعان وتفقه بفقهك العلامء يامن ُزّق العلم زقًا.. هذا 
هلذا  تفتحت  الساموات  وأبواب  تدعوك,  واآلفاق  احلق  رصاطك 
الرحيل.. يا سيد املهاجرين هلل يا عاشق الرحيل و يا سيد العاشقني.

أمتسك  اإلهلي  والفيض  الرمحة  بيت  باب  يا  الباب..  أهيا  وأنت 
بمئزره؟ وهو الذي تفتحت له كل األبواب  وهو باب مدينة علم 
املصطفى صىل اهلل عليه و آله وسّلم.. أمتسك به وهو الذي طّلق 
الدنيا ثالثًا رغبة يف الرحيل اىل اهلل  وشوقًا لعرس اللقاء.. دعه يمر 

يا باب العطاء والوفاء  فالساموات تنتظره اآلن..
أشدد حيازيمك للموت           فإّن املوت القيببببببببَك

وال جتزع من املبببوت           إذا حبببببّل بناديببببببببَك
كام أضحكك الدهببببببر           كذاك الدهر يبكيبببببببَك

قاحل وجمدب دونك الزمان يا خصب األمكنة واألزمنة ..موبوء 
ومعاق هو العرص الذي ما أنصفك ومل ينصفك يا سامء التواضع و 
يا سنابل الكربياء.. يا فقريا وكّلك غنى.. دارت حولك الظلامت 

فكنت النرباس وتعّرَجت طرق الضاللة فكنت الرصاط.. وكنت 
امليزان.. حولك يدور اليباس وأنت املاء.. أية قوة سكنت فيك يا 

سيدي وأي هواء نتنفسه منك يا طيب احلياة.
فيك  عت  جتمَّ والفيلسوف  الزاهد  اخل��ط..  وأن��ت  النقطة  أنت 

األضداد يا توأم احلق والقرآن الكريم.
   قلَت هلم: )اسألوين قبل ان تفقدوين(

اجلواب..  يف  أغناك  وما  السؤال..!  يف  أفقرهم  وما  أتعسهم  فام 
تريد حياهتم يا سيدي ويريدون قتلك.. ما عرفوك أو أهنم عرفوك 
ألفوا  ما  األرح���ب..  أهي��ا  فيك  يسكن  ال��ذي  الكون  فتجاهلوا 
فتامدوا يف عتمتهم  نورك اجلامح نحو فضاء أوسع منهم وأسمى 
الظلامت..  تواروا يف حالك  املدهش  الساطع  ليتصاغروا.. ألنك 
لك املدى يا بديع اخلصال تسلقت لبالب اجلراح فانزلقوا اىل اهُلّوة 

الدنيا.. تريد حياهتم ويريدون  قتلك يا أقىض القضاة..
والنقاء؟  العدالة  أمري  يا  جترأوا  فكيف  العدل  كّل  يا  عرفوك  هل 
كيف جترأوا.. كيف جترأوا وهتاف جربيل زلزل األكوان واخرتق 
السامء  نجوم  وانطمست  اهل��دى  أرك��ان  واهلل  هتدمت  األشياء{ 
وأعالم التقى وانفصمت واهلل العروة الوثقى قتل ابن عم املصطفى 
قتل الويص املجتبى قتل عيل املرتىض قتل واهلل سيد األوصياء قتله 

أشقى األشقياء.
 لك املدى واحلياة وهلم اخلزي والفناء سالم عليك يا أمري النقاء.. 

سالم عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا.
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من عادات الكربالئيني االنطالق يف مواسم خاصة اىل خارج 
املدينة تروحيًا للنفس وذلك اىل األماكن القريبة حيث البساتني 
ولونًا  شكاًل  اجلامل  فائقة  ازهار  ذات  وهي  الغّناء  واحلدائق 
وعطرًا لقضاء هنار كامل وهم يف فرح غامر السيام يف )چنرب 
سوري()1( أي بعد 13 يوم من ايام نريوز الذي يوافق الرابع 
االماكن  بعض  يقصدون  فهم  عام،  كل  من  نيسان  شهر  من 
هذه  ومن  كربالء،  ضواحي  يف  املرشفة  وامل��زارات  املقدسة 

املزارات واملراقد:
زيارة الحر الرياحي )رضوان الله عليه(

»كان  يقول  زميزم  رشيد  سعيد  االستاذ  التارخيي  الباحث 
سابقا  ع��ام  كل  من  االول  ربيع   )9( ي��وم  يف  الكربالئيون 
يمتطون احلمري والبغال العائدة للسقائني قرب مغتسل املخيم 
بعد استئجارها ليلة واحدة، -)يف الوقت الذي مل تتوفر به بعد 
خالل  والشموع  والطعام  املاء  معهم  وجيلبون  السيارات(، 
الشهيد احلر بن يزيد  القصرية ويتوجهون لزيارة  الرحلة  هذه 
الرياحي )رضوان اهلل عليه(، وكان أصحاب الذوات يركبون 

العربات التي جترها االحصنة ولدى وصوهلم باب مرقد احلر 
وينزل  وقتها،  هلا  خمصص  مكان  يف  والدواب  العربات  تودع 
خارج  منهم  آخر  وقسم  واالواوي��ن،  الصحن  يف  الزائرون 
الصحن يفرتش األرض وبعد أداء مراسيم الزيارة يعودون يف 

اليوم الثاين اىل املدينة.
زيارة عون بن عبد الله )رضوان الله عليه(

املدن  ابناء  الكربالئيون وبعض  كان  يف )13( من شهر صفر 
اهلل  عبد  بن  عون  السيد  لزيارة  يتوجهون  كربالء  من  القريبة 
قرابة  كربالء  مدينة  مركز  عن  يبعد  الذي  عليه(  اهلل  )رضوان 
الشموع  معهم  حاملني  الشامل،  باجتاه  كيلومرتات   )10(
والرايات وامللّبس واخلراف، السيام األشخاص الذين لدهيم 
الذبائح،  هناك  تنحر  حيث  لزميزم(،  الزال  واحلديث  نذور) 
واحلمري  البغال  ويركبون  اجلياد  صهوة  يمتطون  ايضا  وكانوا 
وبعضهم يف العربات وعندما استحدث القطار كانوا يستقلونه 

ثم يقصدون مرقد السيد عون ليمكثوا فيه ليلة واحدة.

رمزية وعادات لزيارة األماكن 
االحرار: حسين النعمة
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زيارة السيد أحمد بن هاشم )رضوان الله عليه(
الذي  عليه(  اهلل  بن هاشم )رضوان  أمحد  السيد  زيارة  تبدأ 
باجتاه  كيلومرت   )100( بحدود  كربالء  مركز  عن  يبعد 
اىل  اداري��ا  التابع  التمر  عني  بقضاء  امل��رور  وبعد  الغرب، 
من  خريف  كل  أول  تبدأ  الزيارة  وكانت  كربالء،  حمافظة 
كل سنة، يف بداية موسم حصاد التمر، وكان األهايل تستعد 
أو  ليلتني  هناك  ويمكثون  واخل��راف  وامل��اء  الطعام  جللب 
ثالث ليال بعد أن يقطعوا الطريق يف سيارات خشبية مارين 

بعني التمر.
زيارة أوالد مسلم )رضوان الله عليهما(

اجلنوبية  املحافظات  ابناء  وباقي  الكربالئيون  اعتاد  كام 
والفرات االوسط يف يوم 25 من شوال املعظم من كل عام 
حيث  املسيب.  قضاء  يف  الذبيحني  مسلم  أوالد  زيارة  عىل 
الذبيحني ويقضون هنارًا كاماًل مارين  الناس لزيارة  يقصد 

باملسيب.
زيارة المخيم الحسيني المشرف 

املشهور منذ القدم أن زيارة املخيم احلسيني املرشف احلايل 
الذي أهتمت بتشييده وعامرته االمانة العامة للعتبة احلسينية 
التي  والبهية  التصاميم األخاذة  فيه  املقدسة حديثا وراعت 

أن  اليوم،  العامرة  وهندسة  بتقنيات  امل��ادي  روع��ة  متزج 
املخيم احلسيني كانت يف عاشوراء  اخليام يف  زيارة مشاهد 
وخصوصا ليلة العارش من حمرم احلرام من كل سنة بعد أن 
الدامس عىل املدينة كان الكربالئيون يوقدون  خييم الظالم 
القديمة  املدينة  وحمالت  األزقة  عرب  ويتوجهون  الشموع 
والعزاء،  والندب  املواساة  بني  العظيمة  الليلة  هذه  إلحياء 
وكان جيري العزاء باسم )عزاء شامي غريبون( وال زال هذا 

العزاء مستمرا.  
يوم 13  املخيم  يزورون  فإهنم  باملدينة  املحيطة  العشائر  أما 
من حمرم احلرام سنويا، فيام يتزاحم املسلمون الشيعة لزيارة 
شعبان  من  النصف  مناسبة  يف  امل��رشف  احلسيني  املخيم 

وزيارة االربعني املباركة.
املصادر  من  مجلة  فيه  اعتمدنا  هذا  مقالنا  أن  بالذكر  جدير 
عباس  للشيخ  وااللقاب  )الكنى  منها:  للمعلومة  تعزيزا 
القمي ج 1 ص 262، ومراقد املعارف للشيخ حممد حرز 
الفرجية  اآلثار  االرجية يف  الدين ج 1 ص 56، واالزهار 
للشيخ فرج العمران ج 6 ص 187، وشجرة طوبى للشيخ 
وحائر  كربالء  وتاريخ   ،120 ص  املازندراين  مهدي  حممد 

احلسني للدكتور عبد اجلواد الكليدار ص 270(.
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في استطالع للرأي عن َعظمة الخدمة الحسينية..

آالف  ي��ق��ط��ع��ون  وأج����ان����ب  ع������رٌب 
الكيلومترات ليخدموا زائري كربالء

الصحية  الظروف  منعتهم  السالم(  )عليهم  احلسني  اإلمام  حمّبي  من  الكثرُي 
املقدسة  كربالء  إىل  الوصول  من  والعراق،  بلداهنم  بني  احلدود  وإغالق 
للمشاركة بإحياء أربعينية العام املايض، لكن يف هذا العام، كانت قلوهبم حّرى 
بإحياء  املشاركة  ليتسنى هلم  العراقية عىل إدخاهلم  بانتظار أن توافق احلكومة 

الزيارة، فحدَث ما حلموا به وحّلوا من جديد يف كربالئهم.

جمّلة )األحرار( ويف استطالٍع أجرته مع زائرين عرب وأجانب قدموا 
إلحياء األربعني احلسيني يف كربالء، أعربوا خالله عن سعادهتم بأن 
وّفقهم اهلل تعاىل للمشاركة بزيارة هذا العام، فحّلوا برحاهلم يف املدينة 
والعزائية  اخلدمية  مواكبهم  ونصبوا  أقدامهم،  خلطوات  املتشّوقة 

وشاركوا املالينَي بإحياء الفجيعة.
لقدوم  شوقًا  خالهلا  يتلّظوَن  املحّبون  كاَن  يومًا(   350( ال�  قرابَة 
األربعينية ليكونوا عند معشوقهم سّيد الشهداء )عليهم السالم(، هذه 
املشاعر العظيمة التي ترمجتها كلامهتم، ثّم حتّدثوا لنا عن مشاهداهتم 

يف الزيارة وما قّدموه من عطاٍء حسيني صادق.

حسنني الزكروطي – تصوير: وحدة املصورين
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سلطنة ُعامن تتنّفس كربالء
أّوُل املتحّدثني كان احلاج يوسف بن حسن البلويش من سلطنة 
وخدمة  األربعينية  إلحياء  )املعراج(  محلة  مع  قدم  الذي  عامن، 
زائرهيا، حيث قال: نعمُل عىل خدمة زّوار أيب عبد اهلل احلسني 
املايض  العام  يف  ُوحرمنا  م(،   2009( عام  منذ  السالم(  )عليه 
كربالء،  اىل  املجيء  من  متكنّنا  وعدم  كورونا  جائحة  بسبب 
العام  ُوّفقنا يف هذا  املناسبة  ولكن بفضل اهلل وبركات صاحب 

للمشاركة يف زيارة االربعني وخدمة الزوار". 
وأضاف، "تضّم محلتنا )15 زائرًا( وتتمّثل خدمتنا يف تقديم ما 
إقامة  اىل  الزّوار إضافة  املأكل واملرشب وتوزيعه عىل  توّفر من 

سفرة أّم البنني )عليها السالم( وإهداء بعض احلاجات البسيطة 
املوضوعة يف حقيبة صغرية للزائرين باسم سّيدتنا العظيمة".

أيام  فرتة  طيلة  مستمرًا  يوميًا  عزاًء  تقيم  "محلتهم  بأن  وأوضَح 
الزيارة والتواجد يف كربالء، استذكارًا لفاجعة استشهاد أيب عبد 

اهلل احلسني )عليه السالم( وما حّل بحرائر النبوة واألطفال".
أّنه  إال  الزائرين،  بخدمة  شارك  أّنه  من  الرغم  وعىل  البلويش 
والقيام  املاليني  احتضان  يف  العراقيني  بكرم  إعجاَبه  خيفمِ  مل 

بخدمتهم.
للحضور  عام  كل  يتشّوقون  عامن  يف  "املحّبني  بأّن  أيضًا  وبنّي 
فًا  املؤمنة بإحياء األربعينية"، واصمِ يف كربالء ومشاركة اجلموع 
الزيارة األربعينية املباركة ب� "العودة إىل احلياة"، بحسب تعبريه.
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اإليرانيون.. حسينيون عاشقون
فيام قاَل أحد خّدام موكب أنصار اإلمام الرضا )عليه السالم( من 
إيران، احلاج هادي زراعي: "مل نشعر بالسعادة أبدًا خالل حياتنا 

مثلام نشعُر هبا خالل تواجدنا يف كربالء مع املاليني العاشقة".
وتابع، بأن "موكبهم قّدم خدمات خمتلفة لزائري األربعينية منذ 
اليوم الثامن من شهر صفر وحتى انتهاء مراسيم الزيارة"، معتربًا 
اخلدمة احلسينية "أصدق عمل يستطيع املرء القيام به خدمة لسيد 

الشهداء )عليه السالم(".
خادمًا(   120( عددهم  البالغ  موكبنا  أعضاء  "توّزع  وأضاف، 

عىل  اخلدمات  لتقديم  متناوبة  ومسائية  صباحية  وجبات  عىل 
"املوكب  ان  مبينًا  احلسينية"،  اخلدمة  رشف  ونيل  الساعة  مدار 
إىل  الوافدين  الزائرين  ملئات  والرشاب  الطعام  وجبات  قّدم 

كربالء املقدسة".
ويلفت زراعي إىل أن "أغلب أعضاء املوكب من محلة الشهادات 
أو  وظائفهم  ولكّن  احلكومي،  السلك  يف  واملوظفني  العليا 
سيد  زائري  خدمة  أمام  شيئًا  تعني  ال  االجتامعية  مكانتهم 
الشهداء )عليه السالم("، مضيفًا، "األلقاب واملراكز واملناصب 

كّلها تذوب أمام عظمة صاحب الذكرى وفاجعته العظيمة".
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مستبرصون ومسيحيون ضّمهم موكب هولندا
أما كفيل موكب مملكة هولندا، احلاج جالل رزاق هادي، فقد عّد 

احلضور إىل كربالء توفيقًا إهليًا ال يناله إال ذو حّظ عظيم.
"املوكب اهلولندي يأيت إىل كربالء للسنة  هادي بني يف حديثه بأن 

اخلامسة، وأعداد املشاركني فيه يزاداد سنًة بعد أخرى".
أوربية  جنسيات  من  آخرين  زائرين  ضّم  "موكبهم  أن  إىل  ولفَت 
بإحياء  ليشارك  املقدسة  كربالء  إىل  األوىل  للمرة  يأيت  بعضهم 

الزيارة األربعينية".
وأوضَح بأّن "املوكب يساهم بتقديم اخلدمات للزائرين عىل مدى 
ثالثة أيام من تواجدهم يف كربالء، أبرزها تقديم وجبات الطعام 

عىل حب اإلمام احلسني )عليه السالم(".
منوهًا بأنه صحب معه العام املايض أكثَر من )40 زائرًا( من اجلزائر 
القادمني  السنة وصلت اعداد  واملغرب من املستبرصين ويف هذه 
القساوسة  من  ثالثة  بينهم  وزائرة(  زائر   300( ال�  يقارب  ما 
الكاثوليك، من ضمنهم مواطنون هولنديون وآخرون من الرتك 

واألفغان واإليرانيني والعراقييني املقيمني يف اململكة«.

حسينيون بنَي لندن وكربالء
وعىل الرغم من إقامتهم الطويلة يف لندن، فإن مجعًا من الكربالئيني 
يداومون عىل التواجد يف مدينتهم املقدسة للمشاركة بخدمة زائري 
األربعينية، هكذا حتّدث لنا أحد خدمة موكب أهايل كربالء املقدسة 

يف لندن، احلاج حييى ُقنصل.
واإلسالمية  العربية  اجلاليات  من  عددًا  املوكب  "يضمُّ  وقال: 
من  اآلخر  والبعض  بريطانيا،  وعموم  لندن  يف  املقيمني  والعراقية 

الدول األوربية جاءوا لتقديم اخلدمة احلسينية مع املوكب".
وال  وقلوهبم  نفوسهم  يف  متعّرشة  احلسينية  "اخلدمة  بأّن  وأضاف 
"أعضاء املوكب حيرصون  يمكنهم أبدًا أن يتخّلوا عنها"، مبينًا أن 

عىل احلضور يف كربالء لتقديم اخلدمات".
زائرين  مع  خادمًا(   70( يبلغ  املوكب  "عدد  أن  إىل  قنصل  وأشاَر 
حروا معهم بعدد )200 شخص( غالبيتهم من الشباب، جاءوا 

إىل كربالء املقدسة إلحياء األربعينية املقدسة".
ويلفت أيضًا إىل أّن "املوكب تأّسس خالل انتشار اجلائحة اخلطرية، 
ولكننا حرصنا عىل أن نتواجد عند الريح احلسيني الطاهر الذي 

منه الشفاء وقضاء احلوائج".

"املوكب  أن  مبينًا  للزائرين،  املقدمة  اخلدمات  إىل  قنصل  وتطّرق 
عن  فضاًل  رئيسية  طعام  وجبات  ثالث  أيام(   9( مدى  عىل  يقدم 

أطعمة متفّرقة خالل اليوم الواحد".
رشٍف  وسام  احلسينية  "اخلدمة  إن  بالقول:  حديثه،  قنصل  وخيتتم 
كربالء  يف  وترعرعنا  ولدنا  "نحن  مضيفًا،  صدورنا"،  عىل  نعلقه 
املقدسة، وحينام هاجرنا إىل بلدان أوروبا محلنا معنا حّبنا ووالءنا 

ألهل البيت )عليهم السالم( وحرصنا عىل أن حيمله أبناؤنا".
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خطيب يؤّكد على دور المبلغين في 
إيصال اإلسالم األصيل إلى المهجر

يطرُح اخلطيب احلسيني الشيخ حممد العبودي، املقيم يف دولة السويد، 
أهل  بمذهب  التعريف  يف  الدينيون  املبلغون  هبا  يضطلع  قضية  أهم 
املبلغني  أن  إىل  مشريًا  العظيم،  فكرهم  ونر  السالم(  )عليهم  البيت 
يأدون رسالة كبرية ومهمة يف تعريف اآلخر باإلسالم املحّمدي األصيل 

ومبادئه العظيمة.
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يف  السويد  من  مواطنني  مع  مشاركته  وخالل  العبودي، 
إحياء زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( يف كربالء 
حيييه  الذي  احلسيني  احلدث  هذا  عظمة  عىل  أّكد  املقدسة، 
املاليني من خمتلف أنحاء العامل، واستذكار القيم وامُلثل العليا 

للقضية احلسينية اخلالدة.
"زيارة  إن  )األحرار(  ل�  خاص  حديث  يف  العبودي  وقال 
أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( أعظم حدث سلمي 
احلدث  "هذا  بأن  مضيفًا  عام"،  كل  املقدسة  كربالء  تشهده 
رسالة  وإيصال  به  التعريف  كمبّلغني  منا  يتطّلب  العظيم 

سيد الشهداء )عليه السالم( إىل العامل أمجع".
يف  املقيمني  وخاصة  الدينيون  املبلغون  "يتطّلع  وأضاف، 
املهجر، إىل التعريف هبذه الرسالة اإلسالمية العظيمة، والتي 
يتم االستعداد هلا عرب إقامة املجالس العزائية واملحارضات 
احلسينية  للثورة  احلقة  املبادئ  وترّسخ  تعّمق  التي  الدينية 
لغري  هبا  التعريف  وكذلك  العامل  حول  الشيعة  قلوب  يف 

املسلمني".
مندفع  املهجر  يف  املؤمن  "الشباب  أن  إىل  العبودي  ويشري 
األربعينية،  خالل  املقدسة  كربالء  إىل  للحضور  ومتحّمس 

كام أن كربالء وثورهتا تعيش يف نفوسهم أينام حّلوا".
يامرسه  مما  الرغم  وعىل  احلسيني  "الشباب  أن  إىل  ويلفت 
املضّلل من ممارسات وبث رسائل سيئة إلبعادهم  اإلعالم 
)عليهم  البيت  ألهل  وحّبهم  ثقافتهم  أهّنم  إال  دينهم،  عن 
السالم( تشكل درعًا حصينًا أمام الفكر املتطّرف والضال".

الشباب  يقيمها  التي  الفعاليات  من  "الكثري  بأن  ويضيف 
احلسينيون يف املهجر، أصبحت تستقطب اآلخر )وأعني به 
غري املسلم( للتعريف بالثورة احلسينية وما أرسته من مبادئ 
عظيمة"، مبينًا أن "فعالية بسيطة يقوم هبا الشباب كأن تكون 
تقديم وردة لألجنبي هلا دور يف خلق التواصل معه ومن ثم 

تعريفه بمن هو احلسني )عليه السالم(".

ويؤّكد العبودي بأن "املجالس احلسينية وما يامرسه املبلغون 
يف  كبري  دور  هلا  الشباب  مع  اخلاصة  وحواراهتم  املهجر  يف 
البيت  أهل  بقضايا  اتصاهلم  وديمومة  واستقطاهبم  مجعهم 

)عليهم السالم( وإحياء فكرهم العظيم".
تبليغية  األوىل  رسالتني،  نحمل  كمبّلغني  "نحن  وتابع، 
مرتبطة باجلانب الديني والثانية املسؤولية األبوية مع أرسنا 
وأبنائنا وخصوصًا يف ترسيخ املحبة الصادقة لإمام احلسني 

)عليه السالم( واملشاركة يف خدمة زائريه".
كام ويشري إىل أن "املواطن السويدي يتعاطف جدًا مع القضية 
مذهبنا  عن  أكثر  ليعرف  باإلصغاء  ويواجهنا  احلسينية، 
"جمتمعًا إنسانيًا  وأئمتنا األطهار )عليهم السالم("، مبينًا أن 
الدول  عاشته  الذي  والدمار  باحلروب  يبتلمِ  مل  السويد  مثل 
األخرى، ولذلك فهو عاطفّي جدًا ومهيأ نفسيًا ليعرف أكثر 

عن قضية تارخيية عظيمة مّر عليها مئات السنني".
أشار  عامًا،  ثالثني  منذ  املهجر  يف  يعيش  الذي  العبودي 
)عليهم  احلسني  اإلمام  بنهضة  للتعريف  يسعون  أهّنم  إىل 
السالم( يف بلداهنم اجلديدة، لتبيان فكر اإلمام احلسني )عليه 

السالم( ومنهجه نحو الطريق احلق.
إىل  بحاجة  مهمتنا  وحسينيني  "كمبلغني  بأننا  وأوضح 
بالثقافة  وتغذيتهم  الشباب  تطلعات  ملواكبة  التطوير  عملية 
سياسة  يامرس  املضلل  "اإلعالم  أن  إىل  الفتًا  األصيلة"، 
ما  وهذا  الدينية  ومعتقداتنا  شبابنا  ضد  وتضليل  إقصاء 
ديننا ومذهبنا  وثقافة  برسالة  التعريف  ملواجهته عرب  نحتاج 

احلق".
يقدمها  خدمات  له  احلسيني  "موكبهم  بأّن  ختامًا  وأوضح 
خالل الزيارة األربعينية، فضاًل عن إقامة فعاليات دينية يف 
عن  والسودية،  اإلنكليزية  باللغتني  الكتب  كطباعة  السويد 
هنضة اإلمام احلسني )عليه السالم( لتعريف املجتمع هناك 

هبا".
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على مدى )17 عاماً( من الخدمة الشريفة..

يواصل  البحرين  أهايل  وموكب  ميالدية(   2004( العام  منذ 
السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية  لزائري  خدماته  تقديم 
حيث حير بني املاليني يف كربالء املقدسة، ليترّشَف هبذه اخلدمة 

اخلالصة.
اخلدمات التي يقّدمها املوكب، مل تأتمِ إال بربكات اإلمام احلسني 

)عليه السالم(، كام أوضح كفيل املوكب مهدي صالح اخلور.
طرح  بعد  البحرين،  أهايل  موكب  "تأسس  )األحرار(:  ل�  وقال 
البالد،  يف  السالم(  )عليه  البيت  ألهل  املوالني  بعض  من  فكرة 
خالل  فاعل  حضور  هلم  يكون  أن  أملهم  عن  أعربوا  حيث 

األربعني احلسيني".
وأضاف، بأن "الفكرة تطّبقت عىل أرض الواقع وشاركنا املوالني 
واملحبني بخدمة زائري املوىل أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم(، 
كربالء  زائري  فيها  نخدم  التي  عرشة  السابعة  السنة  هي  وهذه 

املقدسة".
اخلور أعاد ذكرياته السابقة عن تأسيس موكبهم اخلدمي، مبينًا أن 
"املوكب بدأ بخيمة صغرية وبدعم ذايت حمدود، حيث كان يقّدم 

وجبات الطعام الرئيسية واملاء والشاي للزائرين الكرام".
اتسعت  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  بركات  "بفضل  وأضاف، 
"اخلدمة  أن  موضحًا  اآلن"،  عليه  ما  وأصبح  املوكب  خدمات 
من  أفضل  خدمات  يقدم  املوكب  وأصبح  تضاعفت  واجلهود 
السابق وزاد عدد اخلدم الذين حتّملوا عناء السفر من أجل إحياء 

زيارة األربعني يف كربالء املقدسة وخدمة الزائرين".
خدمات  قّدم  العام،  هذا  زيارة  وخالل  "املوكب  أن  إىل  وأشار 
خمتلفة، بينها وجبات اإلفطار والغداء والعشاء والعصائر والفواكه 

عىل مدار اليوم وملدة )10 أيام( متتالية".
كفيل موكب أهايل البحرين أّكد بأن "خدمة زّوار اإلمام احلسني 
الدنيا  يف  املخلصون  اخلدمُة  ينال  كبري  رشف  السالم(  )عليه 

واآلخرة".
وختم حديثه بالقول: إن "الظروف الصعبة التي نعيشها يف بالدنا 
القدوم إىل كربالء املقدسة، وسنبقى عىل هذا  مل تثنمِ عزيمتنا من 

العهد والوالء لسيد الشهداء )عليه السالم( ما حيينا".

موّكب موّحد للبحرينيين يخدم زائري األربعينية في كربالء
* أمحد الوّراق - تصوير: مرتىض األسدي
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عنَد طبيب القلوبمِ وسّيد األحرار اإلمام )عليه السالم(، حرَص 
الطبيب األمريكي فاجي خواجى أن يكوَن متواجدًا بني ماليني 
األربعني  إلحياء  املقدسة،  كربالء  إىل  قدمت  التي  الزائرين 
احلسيني هذا العام، جاَء زائرًا وعاَد رسوالً لُيخرَب األمريكيني من 

هو احلسني اخلالد؟
الدكتور فاجي هو طبيب أسنان، مقيم يف والية تكساس، حتّدث ل� 
)األحرار( عن أمهية مشاركته بإحياء األربعينية وتقديم اخلدمات 

للزائرين.
يقول: إن "زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( رمحة ربانية خيّص 
هبا اهلل تعاىل من يشاء من عباده الصاحلني"، مبينًا أن "إحياء الزيارة 
وحتت قبة الشفاء وتقديم اخلدمات للزائرين رشٌف كبري ما مثله 

رشف".
وهذه هي الزيارة الرابعة للدكتور فاجى، حيث يأيت مع مجع من 
خدمات  لتقديم   )IMI( ال�  الطبية  اإلمامية  منظمة  عرب  األطباء 

صحية لزائري األربعينية.
ويضيف بأن "فريقهم الطّبي يقوم عىل مدى أيام الزيارة املباركة، 
بتقديم اخلدمات الطبية يف ختّصصات خمتلفة، وبشكل جمايّن قربة 

إىل اهلل تعاىل وحمبة لسيد الشهداء )عليه السالم(".

احلسينيني،  األطباء  وفد  هبا  يضطلع  التي  الثانية  اخلدمة  أما 
بلداهم  إىل  سالم  رسَل  "سيكونون  فإهنم  فاجى  يوّضح  كام 
األربعينية  الزيارة  عن  حية  رسالة  هلم  لينقلوا  ومواطنيهم، 
واألفكار العظيمة التي أنجبتها الثورة احلسينية اخلالدة وأيضًا عاّم 

جرى يف كربالء من ُمصاٍب جلل".
يقول فاجي: "سأخرُب األهايل أّن العراق بلد آمن وكربالء مدينة 
ساحرة تبعث بالنفس الطمأنية ملجرد دخولمِك إليها وقد شعرُت 

وكأنني يف اجلنّة، بل هي اجلنّة العظيمة".
يف  الزائر  يعيشها  التي  الروحانية  "األجواء  أن  إىل  يلفُت  كام 
الصحنني املباركني ملرقدي اإلمام احلسني وأخيه العباس )عليهام 

السالم( ال تضاهيها أي أجواء أخرى يف كل املعمورة".
الطبيب فاجى، مل يتوقف عن هلج وذكر اسم كربالء، إهنا "تعيش 

يف قلوبنا" كام قال.
ويضيف، بأنه "ينتظر بشغف أن حتّل أربعينية العام املقبل ليكون 

مّرة أخرى بني ماليني العاشقني ونيل رشف اخلدمة".
يرشُح فاجى أيضًا عن التغري الكبري الذي طرأ عىل حياته وعائلته، 
"لقد جنيت السعادات والسعة يف الرزق أليّن واليُت حمّمدًا وآله 

)عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم(".

من تكساس جاء زائراً إلى كربالء وعاَد منها رسولًَ..
الطبيب األمريكي فاجي خواجى: شعرُت أّنني في الجنة

* قاسم عبد اهلادي – تصوير: مرتىض األسدي
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ما حيدث من تطور  ملواكبة  األرسُة احلديثة مصطلح يسعى 
يف املجال االجتامعي )األرسي( بمعنى أدق، وهناك سامت 
االفرتاضية  العوامل  عليها  وتضفي  األرسة  حياة  يف  تستجد 
والرتابط  للتواصل  احلديثة  واالستعامالت  اإللكرتونية 
أن  نحاول  هذا  موضوعنا  يف  لكن  اإلعالم،  مع  والتعاطي 
نبحث يف إمكانية جتهيز حالة من املوازنة بني حركة األرسة 
من  احلديثة  التكنولوجية  للوسائل  واستخدامها  احلديثة 
ناحية، وإمكانية بقاء العالقات بني أعضائها قائمة متواصلة 
مع  التعامل  نتيجة  حتدث  التي  اجلربية  للعزلة  معّرضة  غري 

الوسائل العالقاتية احلديثة.
اخللية  هي  العائلة(  )أو  األرسة  أن  االجتامع  علم  يف  يأيت 
األساسية يف املجتمع وأهم مجاعاته األولية، تتكون األرسة 
من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم، وتساهم األرسة 
والروحية  املادية  جوانبه  كل  يف  االجتامعي  النشاط  يف 

حق  مثل:  حقوق  ول��ألرسة  واالقتصادية،  والعقائدية 
لألرسة  كام  اآلم��ن،  السكن  وحق  التعلم،  وحق  الصحة، 

واجبات مثل: نقل الرتاث واللغة عرب األجيال، والوظيفة.
املوضوع يتعلق باألرسة احلديثة وأعضائها بصورة أخص، 
التعامل  موضوع  اىل  النظرة  يف  املتناقضني  نستفهم  أن  نريد 
مع وسائل التوصيل اإللكرتوين احلديث، وما هو أثرها عىل 
حقيقة العالقات األرسية وهل تراجع مستواها احلميم، أم 
صامدة  تزال  ال  احلديثة(  األرسة  أعضاء  بني  )العالقة  أهنا 
عىل الرغم من تسلل أجهزة املوبايل واحلاسوب والالبتوب 
والستاليت وأنواع أجهزة التواصل احلديثة، هل أهنا عزلت 
أعضاء األرسة عن بعضهم، وهل يعيش اليوم كل شخص 
يف زنزانة حديدية تفصله عن عوامل اآلخرين وحتبسه يف عامله 

االفرتايض فقط.

 العزلــــة اإللكترونية 
ُ

حواجــــز
في األســــرة الحديثة
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قالتمِ األم لزوجة ابنها مبتسمة بعد انقضاء شهر العسل: لقد 
اهلل،  بيت  إىل  ويذهب  بالصالة  يلتزم  ابني  جتعيل  أن  متكنت 

نجحتمِ يف ثالثني يومًا فيام فشلت فيه أنا يف ثالثني عاما. 
ثالثون عامًا واألم حتث ابنها عىل الصالة دونام يأس. ثم تفرح 
أن ابنها صىل تأثرًا بزوجته. رغم أنه عصاها ثالثني عامًا!. فام 

أمجل ترصف زوجة االبن وما أعظم أخالقها حينام مل تنسب 
الفضل لنفسها بل جعلت األم تثق متامًا أن تعبها مل يضع سدى 
وأهنا هي التي أنشأت حجر األساس وقامت بالبناء لبنة.. لبنة 

حتى بقيت اللبنة األخرية التي أكملتها زوجة االبن.
األخالق األصيلة ال تأيت إال من شخص أصيل. 	•

تذّكري سيديت  أّن الطفل يرى يف األهل قدوة له. يتمّثل 
إىل  فانتبهي  سيئة،  أم  جيدة  ترّصفاهتام  كانت  سواء  هبام 
األمور التي يراها وخيتربها معكام!.. واليكمِ خمترصة ثالثا 

منها األطفال مسؤولية . 
1- الكذب 

الطفل الصغري ال يعرف الكذب. لكن إذا قام األهل برّدة 
فعٍل قوية وسلبية جتاه ترّصٍف ما للطفل، خياف بعدها من 
احلياة  يكتشف  طفلك  الكذب.  إىل  ويلجأ  احلقيقة  قول 
وال يعرف الصح من اخلطأ إال بعد التجربة. ال ترصخي 
وال تنّمي اخلوف فيه عندما ييسء الترصف، بل فرسي له 

بكل صرب وحمّبة كيف يترّصف يف املستقبل.
2- الغيرة 

هي مرحلة طبيعية جًدا يمر هبا كل األطفال، لكن طريقة 
تقارين  ال  وقّوهتا.  مّدهتا  عىل  تؤثر  طفلك  مع  تعاملك 

صغريك بأي شخص آخر، وال تطلبي منه الترصف مثل 
هذه  يف  طفلك  يشعر  الغرباء.  حتى  أو  أقاربه  أو  إخوته 
العدائية  فيه  وتنمو  عليه  اآلخرين  تفّضلني  أّنك  املواقف 

جتاههم.
ر 

ّ
3- العدائية والتنم

شجار األهل أمام األطفال ينّمي فيهم الغضب وجيعلهم 
اآلخرين.  مع  التعامل  يف  عدائية  أساليب  يعتمدون 
ترصفات  ويعتمدون  ويتنّمرون  ويرصخون  يربون 
من  مفّر  ال  التقليد.  خالل  من  يتعّلم  الطفل  إذ  أهلهم 
ظهور بعض املشاكل بني الزوجني طبًعا، لكن طريقتكام 
عن  بعيدة  ابقوها  املعادالت.  كل  يغرّي  معها  التعامل  يف 
املشكلة  ومعاجلة  التواصل  هدفكام  وليكن  األطفال، 

وليس التنفيس عن الغضب وجرح اآلخر.

قصة أسرية

وقفة
تــربــويــة   
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يف االنتظار

فراشة،  قلبي  ه���واك..  رحيق  ع��ن  تبحث 
تتقلب بني األزهار العاطرة باسمك.. ترفرف 
بأجنحتها الشفيفة املهيضة فوق هليب الشوق.. 
قلبي الفراشة أمّل به الفراق وأوجعه الغياب.. 

م��روج  ال���ورد يف  ب��ني ح��ق��ول  أف��ت��ش عنك 
املاء،  صحف  يف  مرة  حمياك  أحلظ  األح��الم.. 
القضاء..  وهوامش  اهل��واء  متون  عىل  وم��رة 
فرشاة اللهفة ترسم كفك الندية يف لوح السامء 

وقت األصيل جتود باألعطيات.
أهيا  ان��ت��ظ��ارك  قلبي حت��ّط ع��ىل زه��ر  ف��راش��ٌة 
غياثك،  مرتقبًا  الدهر  طويت  األثري..  احلاين 
عىل  وتعود  بالربيع؟!  خوائنا  عىل  تطّل  متى 
الكوثر  تسرتد  متى  الصنيع؟!  بأحسن  جفائنا 

املهدور؟!
هو  شعلة  أسمى،  وحبك  احل��ب  هو  بلسم 
بعد  َع��وَدك  أمتثل  أسنى..  ووج��دك  الوجد 
رحيل خطري، تأيت من فٍج عميق وواٍد سحيق، 
والفخار،  بالغار  مكلاًل  املغيب،  ظهر  عىل 
تصبغ شيب  اآلخرة،  نضارة  الدنيا  تسبغ عىل 
الدهر باحلناء، تكسو جلد األرض بالسندس 

واحلرير. 
ْم عىل حمبيك، أقبل عىل منتظريك،  فديتك أقدمِ
يا  فجرك؟!  مطلع  فمتى  هجرك،  بنار  اكتوينا 
ثامل األرامل وكهف اليتامى ورجاء املحرومني 
وبقية الذاكرين. ال تشح بوجهك عنا فال طاقة 

لنا عىل فراقك بعد اليوم..

وهبته مرتقبًا غياثك.. اهلل  م��ن��ة  ال��دي��ن��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة 
للعراقيني يف الزمن ال�صعب.

ر�صيٌع..
بودي تقبيل �صفتيك

لي�صتحيل دمعي 
فرات.

فرار
اأرتفع الدخان..

ت�صاوت اخليام 
باحلرق
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ما هو االن�صداد ال�صيا�صي 
الذي حذرت منه املرجعية الر�صيدة؟؟

امل�صاية تاريخ وجه�اد

فقد  وجه�اد،  تاريخ  العقود  مرِّ  عىل  املشاية 
من  تعاين  القريب  باألمس  املشاية  كانت 
االعتقاالت من قبل األجهزة القم��عية ومن 
بعدها عرب اهلج� �امت العس��كرية والتصفية 
وامل�ف�خخات  باألسل��حة  اجل��س��دي��ة، 
واالنتحاريني، واليوم بعد أن ثبت عجز كل 
تلك الطرق واصبحت مستنكرة ومكشوفة 
األعداء  عىل  عكسية  بنتائج  عادت  اهنا  بل 
ألهنا  وقدسيتها  القضية  شأن  من  فرفعت 

ثبتت بال��دم��اء. 
املسمومة بطريقة جديدة  عادت األجندات 
حتاول من خالهلا ان تغ�تال شخصية املشاي 
بقذف الته��م وتشويه الشعرية تارة باالفرتاء 
بل  رصدها  يتم  ش��اذة  بحاالت  وأخ��رى 
عىل  عامة  حالة  اهنا  عىل  وتصدر  افتعاهلا، 

طريق املشاية.

هو احتكار السياسة من قمَِبل فئٍة حمدودة من املجتمع.. ومما يرتتَّب عىل 
ذلك االحتكار الكامل للسياسة أنه ليس فقط ال يسمح بتكون جمتمع 
ينتهي نموذج هذه  ن جمتمٍع مديّن، وهكذا  بتكوُّ سيايس، بل ال يسمح 

البيئة املغَلقة إىل إنتاج قطبية تنابذية حاّدة بني السلطة واملجتمع .
والذي قد ينشأ من هذا النموذج أيضًا تكوينات حزبّية وتنظيمّية ليست 

من السياسة ومن قوى العمل السيايّس يف يشء.
يف  والعنف  ف  التطرُّ تنظيامُت  ازده��ار  النموذج  ه��ذا  خماطر  وم��ن 
واملغالبات  املامنعات  وظهور  السياسة،  من  غة  املفرَّ املجتمعات 
لُّ  ا، بحيث حَتُ ا أو هوّياتيًّ واملنازعات فيها وإىل التعبري عن نفسها عصبويًّ
مرشوع  يف  االنتظام  حمّل  واملذهب  والطائفة  والقوم  القبيلة  عصبيَّات 
-اجتامعّي( وطنّي مندمج، عابر للتكوينات األهلّية ووالءاهتا  )سيايسٍّ

التقليدّية .
االستاذ فراس الشمري
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امل�شر اإىل كربالء عام 

1962م؛ الإحياء زيارة 

االأربعن املباركة.




