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المؤسسة الوحيدة المناظرة لمجمع اللغة العربية..
دار اللغة واالدب العربي إشراقة مثمرة وانتصار للغة

الى روِح الشهيِد الغريب )اسعد خير اهلل سعود السلمي(
غريٌب في صحراِء الموصل

شاب نمساوي يعتنق المسيحية..
ماذا يفعُل في كربالء؟!

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

دع���ْت للبح���ث ع���ن حل���ول ناجع���ة لحماي���ة 
المدنيين.. 

المرجعية العليا تعّزي باستش���هاد المصلين 
الشيعة في »قندوز«

باتجاه الحسين

الصحافة الورقية واإللكترونية 
صراع أم وفاق؟

معهد الزهراء             في العتبة الحسينية المقدسة..
بارقة امٍل في صناعة جيٍل قرآنٍي نسوي 

طلب الرضى

»إن من طلب رضى اهلل بسخط الناس كفاه اهلل أمور الناس، 
ومن طلب رضى الناس بسخط اهلل أوكله اهلل إلى الناس«.

قول اإلمام الحسين )عليه السالم( .. االمالي - الشيخ الصدوق - ص ٢٦٨



التوافقية والفاعلية والمش������اركة والشرعية والواقعية، 
خصائص عل������ى قائد التغيير التحلي بها، بغية اإلصالح 
والتعدي������ل نح������و االحس������ن وكذلك التطوي������ر، يضاف 
اليه������ا قدرته على التغيير بالتخطيط واس������تطاعته على 
التنفيذ، وس������المة اختياره للعناصر المناسبة لمتطلبات 
الخروج م������ن المرحلة الحالية ال������ى مرحلة مرغوب بها 

نرى فيها البلد أكثر ايجابية.
تك������ون الحاجة ال������ى التغيير ش������ديدة االهمية لضرورات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وقبلها أمنية، وقد تكون 
مركبة تتخطى اهميته������ا حدود ما يحقق في الحاضر 
وتمتد نحو المس������تقبل، وتأتي هذه االهمية من الحاجة 
ال������ى تغيرات ف������ي السياس������ة والقوانين، فه������ي قد تكون 
»ُس������نة يلتزم بها من حين آلخر، بقدر ما تفرضه عليها 
الحاجة، وذلك؛ كي تضمن س������ريان دم������اء التجدد في 
كل المجاالت بما س������يعود بكامل فائدته على الجميع، 
فهو ما نحتاج إليه إلتمام َمَهَمة تعديل األوضاع لألفضل، 
وتحسينها عن طريق التخلص منها، أو غرس أي جديد 
يليق ويتوافق مع المراحل األخيرة الُمستجدة مكانها«*.

ولس������نا في مح������ل البحث عن ماهية قائ������د التغيير بقدر 
التنوي������ه الى الحاج������ة الى التغيير وتداعياته للتحس������ين 
والتط������ور والخروج مم������ا هو غير مرغوب الى ش������اطئ 
األم������ان، فالتغيي������ر )الم������دروس( المخطط ل������ه يحتاج 
إلى المزي������د من العناية والتفكي������ر والتصميم واإلرادة، 
وقب������ل كل ذلك الوع������ي، وإدراك ضرورت������ه، وضرورة 
العمل به، لمعالجة أوضاع الزالت تؤثر س������لبًا في العمل 
او الحي������اة المهنية أو الحي������اة االجتماعية أو غير ذلك، 
ولردم الفجوات ورفع النواقص وس������ّد الثغرات، أو لرفع 
مستوى العمل واألداء، وتحسين معدالته، أو فتح اآلفاق 
والتطّلعات ورس������م مخطط األهداف نحو األعلى، ومن 
هنا س������يتمكن من التنبؤ بالمس������تقبل ودراس������ة األوضاع 

وتنظيم األفكار وإعداد الخطط.
* الشرق: صالحة احمد – الحاجة الى التغيير.

قائُد التغيري
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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عىل صعيد متصل وجه سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
)دام عزه(، بإجراء مجيع العمليات بام فيها العمليات املعقدة 
وتقديم العالج بأنواعه )اإلشعاعي والكيميائي( يف مؤسسة 
املرىض  وجلميع  )جم��ان��ًا(  األورام  لعالج  الدولية  وارث 
حممد  األعظم  النبي  والدة  ذكرى  بحلول  تيمنا  العراقيني 

)صىل اهلل عليه وآله(.
وع��ن ه��ذه امل��ب��ادرة حت��دث ال��دك��ت��ور ستار 
الساعدي، »تقوم مؤسسة وارث الدولية لعالج 
بتقديم  املقدسة   احلسينية  للعتبة  التابعة  األورام 
التشخيصية  بأنواعها  العالجية  اخلدمات  مجيع 
الكيميائي،  وال��ع��الج  اإلشعاعي،  )ال��ع��الج 
أمهر  أيدي  عىل  ل��أورام (  املعقدة   والعمليات 
أبناء  وجلميع  وال��ع��رب،  العراقيني  األط��ب��اء 
ابتداًء  وذلك  باملجان  العزيز  العراقي  الشعب 
من الثاين عرش من شهر ربيع األول، 19 ترشين 

 24 األول،  ربيع  من  عرش  السابع  ولغاية  أكتوبر،  األول/ 
ترشين األول/ أكتوبر، وملدة )5( أيام«>

وأضاف أن »مجيع الكوادر الطبية يف العتبة احلسينية املقدسة 
إىل  الشامل  من  العزيز   شعبنا  ألبناء  اخلدمة  لتقديم  جاهزة 
اجلنوب ومن الرشق إىل الغرب ، يف هذا املركز الذي يعدُّ من 

أحدث املراكز بالرشق األوسط«.

املقدسة عن إجراء عمليات  للعتبة احلسينية  العامة  األمانة  تعلن 
القسطرة التشخيصية والعالجية يف مستشفى اإلمام زين العابدين 
بحلول  تيمنا  العراقيني  املرىض  جلميع  )جمانًا(  السالم(  )عليه 

ذكرى والدة النبي األعظم حممد )صىل اهلل عليه وآله(..
التابعة للعتبة احلسينية  الطبي  وقال رئيس هيأة الصحة والتعليم 
الرسمي  للموقع  حديث  يف  الساعدي  ستار  الدكتور  املقدسة 
للعتبة املقدسة، إنه »بتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل 
مبادراهتا  ضمن  املقدسة  احلسينية  العتبة  ستطلق  الكربالئي، 
التشخيصية  القسطرة  اإلنسانية واخلريية، مبادرة إجراء عمليات 
والعالجية جمانا يف مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه السالم( 
التخصيص جلميع املرىض العراقيني وذلك بمناسبة حلول ذكرى 
النبي األعظم حممد )صىل اهلل عليه وآله(، ووالدة حفيده  والدة 

اإلمام جعفر بن حممد الصادق )عليهام السالم(.
وأوضح أن »سنستقبل املرىض من كال اجلنسني ممن يعانون من 

انسداد األوعية الدموية والرشايني، وسيتم تقديم كافة اخلدمات 
الطبية والصحية هلم باملجان وذلك ابتداًء من الثاين عرش من شهر 
ربيع األول، 19 ترشين األول/ أكتوبر، ولغاية السابع عرش من 
فيام  أيام«،  أكتوبر، وملدة مخسة  األول/  األول، 24 ترشين  ربيع 
احلجز  لغرض   )07725986480( الرقم  املستشفى  وضعت 

واالستفسار.

ه “وارث الدولية” بفتح أبوابها أمام المرضى
ّ

الشيخ الكربالئي وج

إجراء عمليات القسطرة والعالج الكيميائي واالشعاعي 
بالمجان ولجميع العراقيين..
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اعلن مدير عام مؤسسة وارث الدولية ملعاجلة األورام التابعة للعتبة احلسينية 
املقدسة عن استقبال )100( حالة مرضية يوميا واجراء عمليات كربى.

وقال مدير املستشفى الدكتور حيدر محزة العابدي ان »إدارة املؤسسة قدمت 
تقريرا مفصال ملمثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام 
عزه( بخصوص ما تم حتقيقه«، مبينا ان »التقرير تضمن العمليات اجلراحية 
النوعية التي أجريت داخل املؤسسة والتي جتاوز عددها )40( عملية كربى«.

يميز  ما  وأن  مريض،   )100( قرابة  يوميًا  تستقبل  »املؤسسة  أن  وأضاف 
املؤسسة أهنا متتلك أطباء أكفاء ذو اختصاصات فريدة من نوعها، فضال عن 

وجود أجهزة حديثة متطورة عىل مستوى العامل«.
ممثل  قبل  من  وبتوجيه  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  أن  ويذكر 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  هلا  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية 
أطلقت قبل عدة أيام مبادرة تقديم التشخيص والعالج )جمانا(  لأطفال من 
الدولية  الرسطان دون سن )12( عاما يف مؤسسة وارث  املصابني بمرض 

ملعاجلة االورام..

وارث الدولية لمعالجة االورام السرطانية 
تستقبل )100( حالة مرضية يوميا

للعتبة احلسينية  العام  نائب األمني  بحضور 
العباجيي  رشيد  حسن  االس��ت��اذ  املقدسة 
أقامت  النسوي  املرشف عىل شعبة اإلعالم 
الشعبة عىل قاعة سيد االوصياء يف الصحن 
الثاين  امل��رك��زي  احلفل  امل��رشف  احلسيني 
وجنوب  وس��ط  طالبات  مئات  لتخرج 
تالها  مباركة  روحانية  أج��واء  يف  العراق 
اإلم��ام  رضي��ح  أم��ام  التخرج  قسم  ت��الوة 

احلسني )عليه السالم(.

معمل  العراقي،  االقتصاد  خدمة  هب��دف 
احلسينية  للعتبة  التابع  ك��رب��الء  اع��الف 
بواقع  اجل��ودة  عايل  بإنتاج  ينطلق  املقدسة 
ان  إمكانية  م��ع  ال��س��اع��ة،  يف  ط��ن   )10(
طن   )20( اىل  االنتاجية  السعة  تتضاعف 
مساحة  عىل  يقع  الذي  واملعمل  بالساعة، 
)30( دونام، منها )15( دونم تضم املعمل 
خاصة  كقاعات  مستخدمة  ومساحات 
من  هو  املنتجة،  واملواد  االولية  املواد  خلزن 

مناشئ أملانية وتركية يعمل أوتوماتيكيا.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 30/رجب/1435هـ املوافق 2014/5/30م :

اعداد:حيدر عدنان

األمر االول:
تشكيل  يف  اعتامدها  ينبغي  التي  العامة   ِ االسس  اهمَّ  ُنذُكُر 

احلكومة املقبلة..
األول : إرشاك مجيع مكونات الشعب العراقي يف ادارة شؤون 
اهنا متارس دوَرها  املكونات اىل  البالد.. من اجل طمأنة هذه 
بحقها  يامرس  وال  مهمّشة  غري  واهنا  االدارة  هذه  يف  وحقها 
اعتامد مشاركة  يعني  اجلانب.. ولكن هذا ال  اإلقصاء يف هذا 
أي شخص من املكون..إتكااًل عىل والئه احلزيب او الكتلوي 
عىل  والقدرة  والنزاهة  الكفاءة  مبدأ  اعتامد  بل  املناطقي-   او 

تقديم اخلدمة هو االساس يف ذلك.
الثاين : اعتامد مبدأ املشاورة وارشاك اآلخرين يف الرأي ومن ثم 
احلسم وسط اآلراء املختلفة باختاذ ما يصب يف حتقيق املصالح 

العامة للشعب العراقي.
عىل  والقدرة  والنزاهة  واخلربة  الكفاءة  معايري  اعتامد  الثالث: 
اخلدمة يف اختيار املسؤولني والوزراء ومعاونيهم دون الرتكيز 

عىل الوالءات احلزبية والكتلوية واملناطقية..
الرابع : اعتامد احلوار واجللوس اىل طاولة التفاوض والتفاهم 
وفق  الزمنية  الفرتة  طالت  وان  واملشاكل  االزم���ات  حلل 
واملشكلة  االزمة  تعّقد  الحتامل  حتسبًا  لذلك  معقول  سقف 

بني  املتبادلة  باالهتامات  والرتاشق  التصعيد  لغة  اعتمدت  ان 
االطراف املختلفة..

واخريًا فإن القيمة احلقيقية هلذه املبادئ ومدى تأثريها يف حتقيق 
من  التطبيق  عىل  واحلرص  اجلدية  عىل  يعتمد  املرجوة  النتائج 
ق اعالميًا  قبل اجلميع بعيدًا عن اعتامدها كشعارات بّراقة ُتسوَّ

لغرض الكسب السيايس..
األمر الثاني :

ما يتعلق بالنزاع بني املركز واالقليم او النزاعات بني املحافظات 
واملركز..

تصدير  يف  النزاع  ذلك  ...ومن  القبيل  هذا  من   ٍ نزاع  أيَّ  فإن 
النفط من جانب وحجب رواتب املوظفني من جانب آخر..

الضوابط  اىل  فيها  الرجوع  جيب  النزاعات  ه��ذه  مثل  ف��ان 
الدستورية فان الدستور هو احلاكُم الَفصُل يف ذلك.

واذا كانت هناك نزاعات يف تفسري املواد الدستورية فيفرتض 
من  منفردة  قرارات  ْذ  ُتَتخَّ وال  االحتادية  املحكمة  اىل  ُتْرَفَع  ان 

هذا اجلانب او من ذلك اجلانب االخر..
هذا هو االساس الذي جيب اعتامُده إذا َأَرْدنا َأن نبني َدْوَلةً  وفق 
اسس ٍ صحيحة ومناسبة وهو التحاكم اىل الدستور يف القضايا 

النزاعية..

 االس���ِس العامة 
ّ

ُر بأهم
ّ
ذك

ُ
وصايا للمرجعية الدينية العليا ت

التي ينبغي اعتمادها في تشكيل الحكومة المقبلة..

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة االحرار العدد )440(
6/�شعبان/1435هـ املوافق 2014/6/5

يف  او  االحتادية  باملحكمة  تتعلق  فيام   ٌ اشكالية  هناك  كانت  واذا 
النواب ويتم اختاذ االجراءات  قراراهتا فيجب ان ترفع اىل جملس 
القانونية يف املجلس ومن مجلة ذلك االحتياج اىل االرساع بإقرار 

قانون املحكمة االحتادية الذي سبق احلديث عنه.
واما اختاذ القرارات املنفردة من هذا الطرف او ذلك الطرف اآلخر 

ق النزاع ويعقده أكثر.. فانه سيعمِّ
األمر الثالث :

ما يتعلق بالشكاوى الكثرية من عدد كبري من اهايل مدينة البرصة 
من  كثري  من  وحرمان  اساسية  خدمات  يف  نقص  من  يعانونه  فيام 
احلقوق وهي مسألة تعم كثريا  من املحافظات ولكن التعرض يف 

هذا احلديث بخصوص مدينة البرصة خلصوصية هلا وهي :
ان اغلب الواردات املالية للعراق – واردات النفط- تأيت من مدينة 
تبنى هبذه  التي  واملشاريع  اخلري  من  الكثري  ان  يعني  البرصة وهذا 
االموال انام هي من مدينة البرصة.. فإن 70-80% من صادرات 
العراق النفطية هي من مدينة البرصة وبالتايل فإن هلا حقوقا  لعلها 
العراق..  مدن  بقية  عىل  مقّدمة  جتعلها  اخلاصية-  هذه  بسبب   –
ضارة  تأثريات  النفط  استخراج  لعمليات  ان  ذلك..  من  والوجه 
من  الكثري  يسبب  الذي  البيئي  التلوث  ومنها  واهلها  املدينة  عىل 

املشاكل الصحية والبيئية وبالتايل فان هلا حقًا مقّدماً  يف :
1- التنمية والتطوير

2- حتصينها من آثار التلوث وانتاج النفط
3- حقها يف اخلدمات

4- حقها يف تشغيل االيدي العاطلة عن العمل
ومن املهم – ألجل حل هذه املشكلة- دراسة االسباب التي تؤدي 

اىل تأخري ما هو مطلوب من هذه احلقوق..
ولعل من مجلة هذه االسباب :

مع  يتوافق  بام  واملركز  املحلية  احلكومة  بني  النزاعات  حل   -1
االوىل.. وهذه  الفقرة  اليه يف  ارشنا  ما  الدستورية وهذا  االحكام 

مسألة تتعلق ببقية املحافظات.
2- تذويب االنتامءات احلزبية بني مسؤويل املحافظة مجيعًا.. وهذه 
املسألة عامة وليست خاصة بالبرصة فنرى ان النزاعات السياسية 
بني الكتل السياسية التي ينتمي اليها مسؤولو أي حمافظة فيعكس 
وهنا  املحافظة  مسؤويل  بيد  القرارات  واختاذ  اخلدمي  االداء  عىل 
نحتاج اىل العمل بروح الفريق الواحد الذي يشعر باالنتامء الواحد 
للمحافظة وللبلد والهايل تلك املحافظة، فان العمل واختاذ القرار 
وفق ما متليه مصلحة الكتلة سيؤدي اىل التناحر والتنازع وتشتيت 

اجلهود.
3- البد من اعتامد الدراسات العلمية التي تقدمها مراكز البحوث 
من  واالنتقادات  املالحظات  وتقّبل  االسرتاتيجية  والدراسات 

االطراف العلمية والبحثية.
4- البد من االخذ بنظر االعتبار تبني اسرتاتيجية معاجلة الفقر او 
ختفيف منتظم ومتواصل ملستويات الفقر ومعاجلة او ختفيض نسبة 
البطالة خصوصًا بني الشباب فان ازمة البطالة اخذت تؤثر حتى 

اجتامعيًا ونفسيًا عىل شخصية الشباب..



تزاحم المثقفون واالدباء واالكاديميون على معرض اصدارات شعبة النشر التابعة لقسم إعالم العتبة 

الحسينية المقدسة وتالقفت االيدي االصدارات بغية االطالع على انجازات العتبة المقدسة والثقافة 

التي تنشدها أقالم مبدعيها من االدباء والصحفيين، وكان ذلك قبل عرض مسرحية )الحسين كما 

م في كلية الفنون الجميلة بالعاصمة بغداد.
ّ
نراه( الذي قد

مثقفون وادباء واكاديميون يتزاحمون على
 إصدارات العتبة الحسينية في كلية الفنون الجميلة

قبل عرض مسرحية )الحسين        كما نراه(..
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اجلميلة  الفنون  كلية  املقدسة  احلسينية  العتبة  إعالم  وفد  وزار 
بأسلوب  عرضها  تم  التي  املرسحية  مشاهدة  يف  للمشاركة 
الطف  لواقعة  وق��راءة  عميقة  رؤية  لتجسد    -Recital  –

يوم  عرص   وذلك  السالم(،  احلسني)عليه  اإلمام  وشخصية 
األربعاء املايض املوافق 6/ 10/ 2021م - وهي من تأليف 
يوسف(،  مهدي  )عقيل  الدكتور  املرسحي  الفنان  وإخ��راج 
مخاط(  )جبار  الدكتور  الكلية  تدريسيي  من  نخبة  ومتثيل 

و)الدكتور كاظم عمران(، و)الدكتورة عبلة عباس خضري(.
عميد  عجيل  مضاد  الدكتور  الوفد  استقبال  يف  وك��ان  هذا 
»ان  الوفد:  رئيس  العبيدي(  عاشور  )حيدر  وقال  الكلية، 
الزيارة جاءت تلبية لدعوة موجهة من قبل كلية الفنون بشكل 
شخيص اىل شعبة النرش يف قسم إعالم العتبة املقدسة«، مبينا ان 
»شعبة النرش قامت بواجبها املعريف يف توزيع إصداراهتا األدبية 
النخب  ان  العبيدي  وأكد  املرسحية«،  عرض  قبل  والصحفية 
ومثقفني  وممثلني  ونقاد  ومؤلفني  خمرجني  من  األكاديمية 
تواكبوا بشكل كبري عىل اإلصدارات«، مشريا اىل ان »أغلبهم 

لكتبها  بتنظيم معارض  املقدسة  احلسينية  العتبة  إعالم  يطالب 
التي  الكبرية  الثقافية ملعرفة اجلهود  املؤسسات  وإصداراهتا يف 
العلم  زيادة  يف  أمهية  من  له  وما  العتبات  يف  اإلعالم  حيققها 

املجهول عن الطف وأحداثها الدامية«. 
ومن جهته حدثنا الدكتور )عقيل مهدي يوسف( عن مرسحيته 
األمثولة،  البطل  السالم(  )عليه  احلسني  »اإلم��ام  ان  قائال: 
كام  )احلسني  مرسحية  يف  الفصاحة،  رسدي��ات  يتصدر  الذي 
الذي  الشخصيات  طبيعة  مع  املتناغم  خطاهبا  بإيقاع  ن��راه(، 
يمثل فيها اإلمام )عليه السالم( مركبًا أعىل برؤيته اإلنسانية، 
االفرتايض  بنسقها  )متفردة(،  مجالية  إحياءات  من  تكتنزه  وما 
املقدسة،  الروحية  وأبعاده  الطف  بواقعة  اخلاص  )احلديس(، 
)الصالح(  مّتيز؛  وفكرية  بطولية،  بمواقف  املقرتنة  والشمولية 
اليوم(،  مجهور  مع  )تواصلية  تعبريية  بداللة  )الطالح(،  من 
السالم(  بزهد احلسني )عليه  العرض،  تتجىل )فرضية(  حيث 
وطهره، وروحه احلرة، وبسالته، يف مقارعة الظلم واالنحطاط، 

وعدالته، ضد رموز الرش واجلهل«.

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

9



ال��م��ؤس��س��ة ال��وح��ي��دة ال��م��ن��اظ��رة 
جمع اللغة العربية..

َ
لم

دار اللغة واالدب العربي قصة انجاز حرص القائمون بمهامها السعي في تقديم افضل المشاريع 
وأحسن البرامج بعد تخطيط ومتابعة وقراءة واقعية لمتطلبات كل عصر.. فبالرغم من قصر سنيها إال 
انها قدمت الكثير من االنجازات على صعد المهرجانات الدولية في بادئ االمر ثم الرقي بمطبوعها 
مجلة )دواة( المحكمة، وسعيها في اصدار وليد فكري جديد بعنوان )يواقيت( وتنسيٍق عاٍل مع 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألغراض الترقية ونشر البحوث، فمنذ 2016 بعد اشراقة شمس 
دار اللغة العربية لسنوات قصيرة مضت اضافت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مهام اخرى 

للدار في صعيد االدب فصارت دار اللغة واالدب العربي.

دار اللغة واألدب العربي إشراقة مثمرة وانتصار للغة الضاد
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وعن  العاملة،  مالكاهتا  بمعية  عملها  يف  متفانية  إدارة  للدار 
اللغة واالدب العريب  انشطة الدار حتدث مسؤول شعبة دار 
التابعة اىل قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية 

املقدسة سامحة الشيخ مازن التميمي قائال:
الثاين  كانون   7 يف  االول  العلمي  مؤمترها  ال��دار  نظمت 
والتحديات(  اهلوية  بني  الضاد  )لغة  شعار  حتت   2014
واقامته بمشاركة عرشات االستاذة واالكاديميني والباحثني 
وأكد  املرشف،  احلسيني  الصحن  يف  االنبياء  خاتم  قاعة  يف 
خالل املؤمتر سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( 
حينها عىل رضورة االعتزاز باللغة العربية لغة القرآن الكريم 
واالهتامم  التوجه  لضعف  ذلك  الكايف،  االهتامم  وإيالئها 
يتطلب من  ما  الناطقني هبا وهذا  قبل  اللغة خاصة من  هبذه 
املختصني وأصحاب االختصاص واألدباء واملثقفني ورجال 
الرؤى  العربية ووضع  اللغة  بواقع  النهوض  الدين واالدب 

اللغة  بواقع  االرتقاء  شأهنا  من  التي  العلمية  واألبحاث 
وتذليل كافة العقبات والتحديات التي حتول دون إظهار لغة 

القرآن الكريم بمظهر الرقي والكامل الالئق هبا.
للغة  العاملي  باليوم  لالحتفال  تكريسا  اقيم  الذي  واملؤمتر 
العربية الذي رشعته األمم املتحدة يف الثامن عرش من شهر 
الكرتونية  احتفالية  بعده  اقيمت   1973 عام  األول  كانون 
االستاذ  فيها  املتحدث  كان  ايضا  العربية  اللغة  يوم  بمناسبة 
االساتذة  أح��د  جناح(  اب��و  )صاحب  املتمرس  الدكتور 
املعروفني يف اللغة وايضًا هو عضو حترير يف املجلة ومساهم 
اللغة  لعلامء  مشجر  عندنا  كان  وايضًا  علميًا،  الدار  هذه  يف 
لسامحة  الترشينية  اخلطب  العربية ومن ضمنها بحث حتليل 
اية اهلل العظمى )السيد عيل السيستاين( قام هبا احد االساتذة  
بتكليف من الدار، االن هي قيد التنقيح والتعديل حتى هنيئها 

لطباعتها يف كتاب.

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

11



استراتيجيات

للدار خطة وضعناها يف بداية عملنا بغية خدمة االقسام املناظرة 
التخصص  نفس  حتمل  والتي  االخرى  الكليات  يف  واالقسام 
املستوى  ذات  عىل  نكون  ان  جيب  ولذلك  عندنا  امل��وج��ود 
عىل  الطاقات  تنظيم  يكون  ان  فاقرتحنا  املوجود،  االكاديمي 
العلمية  للطاقات  رأس  هناك  يكون  حيث  كلية،  نظام  شكل 
وهذه الطاقات العلمية تستطيع ان تتعامل مع الكليات نفسها، 
الرتبية  كلية  مثل  الكليات  بعض  مع  تعاون  عقد  تم  هنا  ومن 
املختلطة يف جامعة الكوفة وايضًا تم عقد تعاون علمي ثقايف مع 
االسالمية  العلوم  كلية  وكذلك  اآلداب،  كلية  القادسية  جامعة 
)عليها  الزهراء  جامعة  مع  التعاون  وكذلك  كربالء  جامعة  يف 
السالم( التابعة اىل قسم التعليم العايل يف العتبة احلسينية املقدسة.
اقامة  حالة  يف  وثقافيا  وعلميا  مستمرا  تعاونا  هناك  ان  حيث 
اىل  ونحتاج  وكتاب  مقومني  جمالتنا  اىل  نحتاج  سوف  مؤمتر 
اذكاء جوانب اللغة العربية املرشوع العريب االن متقدم خطوات 

العراق بشهادة  اما يف  العربية  اللغة  ناحية  العربية من  املنطقة  يف 
العربية  اللغة  ملجمع  املناظرة  الوحيدة  املؤسسة  نحن  االساتذة 
مؤسستان  هناك  كان  فاذا  العراق  يف  ال��وزراء  رئاسة  اىل  التابع 
تعمالن فنحن جيب ان نكون باملستوى املطلوب وتعاوننا مع هذا 
الكم اهلائل من الطاقات العلمية كان حيتاج ان يكون ضمن قناة 
تنظيمية وعندما كانوا يأتون للدار يعرفون ان تشكيلنا االكاديمي 
كان يشبه تشكيل كادر الكلية كان اجلميع يرتاح ويعدها خطوة 
علمية واىل االن نحن متفامهون وال يوجد عندنا تقاطع اداري او 

عميل مع اي استاذ من هؤالء االساتذة.
هوية وانتماء؟

ويف تساؤلنا عن اهلدف من استثامر تلك الطاقات املتخصصة يف 
اللغة العربية اسوًة بباقي الدول العربية؟ قال التميمي:

العراق كان له مكانة عظيمة من الناحية اجلغرافية، ولكن هناك 
جانب اخر وهو االنتامء للحسني )عليه السالم( جيب ان يكون 
يف القمة انا انتمي للحسني )عليه السالم(  يف علم اللغة العربية 
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وانا  كإمام  السالم(  )عليه  احلسني  ألنه  القمة  يف  اكون  ان  جيب 
اجلانب جيب  ايضًا يف هذا  للمرجعية  وتابعة  له  تابعة  كمؤسسة 
ان اكون يف القمة حيث ان هناك بالغة عالية ودقة عالية وقواعد 
من  ووجدنا  ودققنا  وخططنا  فكرنا  اننا  حتى  موجودة،  اصيلة 
املسترشقني  نظريات  امام  نقف  ان  نيتنا  ويف  االمر  هبذا  يقوم 
تبديل  اىل  ي��ؤدي  االلفاظ  تبديل  الن  العربية  اللغة  مسألة  يف 
نضطلع  ان  نريد  ونحن  مهمة  مسألة  وهذه  الواقع  يف  االفكار 
بالعمل عليه، والذي  املستقبل وقمنا بتشخيصه وقمنا  بدور يف 
الدار ليست هلا مكانه علمية حيث ان املؤسسات  ان  شخصناه 
العلمية االخرى األكاديمية يتعاملون مع العتبة املقدسة ولكن ال 
يتعاملون مع الدار عىل اهنا مؤسسة علمية فنحن نريد ان نصنع 
هوية  وجعل  امتياز،  اليها  ينتمي  من  بحيث  علميًا  فخرًا  منها 

علمية هلذه الدار.
شكر وامتنان

الرشعي  املتويل  اشكر  وان  الفرصة  هذه  استغل  ان  اود  وهنا 

للعتبة احلسينية املقدسة )دام عزه( الشكر اجلزيل عىل تعاونه معنا 
وعىل توجيهه السديد وتأكيده يف رقي البناء والتأسيس، أما االن 
لدينا )سبعة مشاريع( ختص الدار وال ختص املجلة سابقا حيث 
املجلة  االن  اما  الوحيد،  الدار  مرشوع  هي  سابقا  املجلة  كانت 
هي جزء من الدار ومرشوع من مشاريع اصدارات الدار، ففي 
وحدة االصدارات لدينا جملة دواة، وجملة يواقيت التي صدرت 
حترير  ومدير  حنون(  برشى  )أ.م.د  حترير:  ورئيس  موافقة  هلا 
املوسوي(  ثعبان  )فائزة  واالستاذة  املوسوي(  ثعبان  فائزة  )م.د 
الدار كام أهنا مدير  التعليم املستمر يف  هي ايضا مسؤولة وحدة 
قسم  االسالمية  العلوم  كلية  كربالء  جامعة  يف  املستمر  التعليم 

اللغة العربية، ولدينا ايضا جملة سرياء وهي جملة تعنى بالتوثيق.
مشاريع الدار 

املوافقة عليها ومن ضمنها  لدينا سبعة مشاريع متت  يف احلقيقة 
مرشوع )النور( وهو تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وحمو 
من  جمموعة  وهو  البحثي(  اهلدى  )نور  مرشوع  ولدينا  االمية، 

 لدينا سبعة مشاريع تمت 

الموافقة عليها ومن ضمنها 

مشروع )النور( وهو تعليم اللغة 

العربية لغير الناطقين بها ومحو 

االمية، ولدينا مشروع )نور 

الهدى البحثي( وهو مجموعة 

من الباحثين ويحتوي على برامج 

تعليمية وتأهيلية لمناقشة الرسائل 

واالطاريح ومن ضمن جزئياته 

ناقش
ُ
)ناقش بحثك( قبل ان ت
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الرسائل  ملناقشة  وتأهيلية  تعليمية  برامج  الباحثني وحيتوي عىل 
واالطاريح ومن ضمن جزئياته )ناقش بحثك( قبل ان ُتناقش، 

وامثال هذه املشاريع التي تعطى.
ولدينا التعليم املستمر )االلكرتوين( اخلاص بأساتذة اجلامعات 
دورة  االن  ولدينا  وال��دك��ت��وراه،  املاجستري  شهادة  محلة  من 
الكرتونية يف التعليم املستمر عن حتقيق املخطوطات قد طرحت 
من قبل )أ.د عبد الرزاق الكريطي( واالن متت وقد اشادوا هبا، 
وبسبب الظروف املالية قد عملنا جدوال وللدورات جعلنا قيمة 
مالية ومتت املوافقة عليها ويبقى فقط االختيار عىل االستاذ الذي 
اساتذة  هبا  شارك  وقد  جيدة  الدورة  وكانت  الدورة  يف  يدرس 

اجلامعات لتأهيل الكوادر يف داخل كربالء وخارجها.
واالدب  اللغة  دار  بشعبة  اخلاصة  واالنجازات  املشاريع  ومن 
العام(  العريب هو مرشوع )نور( وجملة )دواة( ومسابقة )بحث 
املوافقة عليه  برنامج حصلت  ثابتة، وكذلك كان هناك  مسابقة 
بتحويل جملة دواة اىل برنامج تلفزيوين وهذا ايضا نعده مرشوعا 

املوافقة  متت  وقد  العام  طوال  مستمر  ألنه  املهمة  املشاريع  من 
عليه قبل مدة )شهر او اكثر(.

مجلة دواة

واألدبية  اللغوية  وال��دراس��ات  بالبحوث  تعنى  حمكمة  جملة 
أكثر من  فيها  التحرير  املختلفة وتضمُّ أرسة  بفروعها  والرتبوية 
بدرجة  منهم  كل  وخارجه  العراق  داخل  من  أستاذا  عرشين 

أستاذ ودكتور.
صدر منها )26( عددا، ونالت صدى طيبًا من اجلهات العلمية 
وميسان  وبابل  واملستنرصية  بغداد  جامعة  السيام  والثقافية 
قار  وذي  والقادسية  والبرصة  والسليامنية  وأربيل  وواس��ط 

وكربالء فضاًل عن املؤسسات ذات الطابع الثقايف واللغوي. 
العدد  صدور  تزامن  الذي  )2014م(  عام  يف  تأسيسها  وكان 
السالم( يف )13 رجب  )عليه  اإلمام عيل  منها مع والدة  صفر 

/1435ه�( املوافق )2014/5/11م(.
واستنادا اىل آلية اعتامد املجالت العلمية الصادرة عن مؤسسات 

من أرشيف المؤتمر العلمي األول الذي عقدته الدار تحت شعار:

)لغة الضاد بين الهوية والتحديات(
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العلمية قررت  الدولة، وبناًء عىل توافر رشوط اعتامد املجالت 
علمية  كمجلة  اعتامدها  العلمي  والبحث  العيل  التعليم  وزارة 
حمكمة، ومعتمدة للنرش العلمي والرتقيات العلميَّة يف اجلامعات 

األكاديميَّة.
معامل تأثير )امباكت فاكتور( يفهرس

 مجلة )دواة(

اما بالنسبة ملجلة دواة هناك بالنرش العلمي امتيازات ومن مجلة 
االمتيازات اهنا تعطي رصانة للمجلة وسعة انتشارها يف قواعد 
البيانات وهناك اكثر من قاعدة بيانات علمية معروفة يف املنطقة 
ولدهيم  بياناهتم  قاعدة  ضمن  املجلة  بفهرسة  يقومون  حيث 
معامل تأثري وهو )امباكت فاكتور( سنويا او كل سنتني تدخل 
يف التقييم وحتصل عىل رقم اما حاليا معامل تأثرينا هو )1.4( 
يف الساحة العلمية وهو كم اخذ من عندنا وكم اقتبس من عندنا 
كام استفاد احلقل العلمي من الدار واصبح تقييمنا )1.4( بعدما 
كان )1.16( وهنا ارتفاع يف هذا اجلانب يف معامل التأثري العريب، 

واصبحنا  واملعروفة  املمتازة  البيانات  قواعد  عن  نبحث  ونحن 
هو  للمجلة  ادخال  كان  ما  واخر  املجلة،  يدخلوا  كي  نراسلهم 
القاعدة الرقمية العربية ملعرفة اسمها ومقرها يف االردن ولدهيا 
معامل تأثري يسمى )ارسيف( وان شاء اهلل يف بداية السنة نحصل 
وممكن  هبم،  اخلاص  فاكتور(  )امباكت  يف  ندخل  بعدما  عليه 
)دواة(  فأن  وكذلك  العريب،  للمستوى  وصلت  اهنا  نقول  ان 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بيانات  قاعدة  يف  ايضا  موجودة 
فتصبح  جامعاهتا  عرب  العربية  السورية  اجلمهورية  يف  العلمي 
التأثري  معامل  بيانات  قاعدة  يف  وموجودة  كلها  هلا  املساحة 
العريب ايضا وهذه اضافة هلا، وايضا قمنا بمخاطبة )سكوباس( 
وجاء الرد برضورة توفري متطلبات واحدة منها )حتديث املوقع 
وانكليزي(  )عريب  االلكرتوين  املوقع  بربجمة  فقمنا  االلكرتوين( 
له  وتبني  الباحث  حيتاجها  التي  املهمة  االم��ور  بإدخال  وقمنا 
مؤرش  تظهر  العراقية  البيانات  قاعدة  هلل  فاحلمد  املجلة،  رصانة 

انه كم هو تأثريها يف الساحة.
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 معهد الزهراء )عليها السالم( للعلوم القرآنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة 
ُّ
يعد

من المشاريع األكاديمية الدينية المهمة والهادفة الحتواء الشريحة النسوية سواء من 

داخل العراق او خارجه، حيث تشمل نشاطاته دراسة العلوم الدينية والحوزوية والعلوم 

القرآنية، والفقه.

معهد الزهراء         في العتبة الحسينية المقدسة..

بارقة أمٍل لصناعة جيٍل قرآنٍي نسوي  
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وللحديث اكثر حول املعهد منذ تأسيسه واالهداف السامية 
التقت جملة )االحرار( مديرة املعهد  التي يسعى اىل حتقيقها 
عام  املعهد  »تأسس  قالت:  حيث  مهدي،  رسور  االستاذة 
مع  سنة   )45-15( عمر  من  النساء  ويستقبل  )2016م( 
الصف  لطالبات  املركز  يستقبلها  التي  االستثناءات  بعض 
 )45( عن  أعامرهن  تزيد  اللوايت  والنساء  متوسط  الثالث 
سنة ولدهين الطموح واملثابرة عىل التعليم وكذلك خرجيات 

الدراسة اجلامعية«.
للمعهد  التقديم  »ان ضوابط ورشوط  بالقول:  واوضحت 

الثالث  شهادة  عىل  حاصلة  املتقدمة  تكون  ان  وجوب  هي 
املتوسط عىل االقل ويف سنتها األوىل يوجد اختبار للطالبات؛ 
ان نجحت فيه متكنت من املواصلة؛ وإن مل تتمكن نقول هلا 
مخسة  بواقع  هو  الرسمي  الدوام  خيص  ما  أما  موفقا،  حظا 
ووقت  اخلميس  اىل  االحد  يوم  من  ابتداًء  االسبوع  يف  ايام 
املحارضة الواحدة هو أربع ساعات لليوم الدرايس الواحد 

ومن الساعة الثامنة صباحًا اىل الثانية عرش ظهرًا«. 
الدرس  هي:  املعهد  يف  تدرس  التي  املناهج  »أن  وتابعت: 
تضم  حوزوية  مناهج  وتليه  القرآين(  )احلفظ  االس��ايس 

ضوابط وشروط التقديم للمعهد هي وجوب ان تكون 

المتقدمة حاصلة على شهادة الثالث المتوسط على 

االقل وفي سنتها األولى كما يوجد اختبار للطالبات..
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)التجويد،  القرآنية  املناهج  اىل  اضافة  املنطق(  الرصف،  النحو،  العقائد،  )الفقه، 
التفسري، مناهج املفرسين، السرية، علوم القرآن(. 

اول،  )كورس  نظام  وفق  تكون  العلمية  االمتحانات  طريقة  »ان  بالقول:  ونوهت 
كورس ثاين( وبواقع شهرين متتاليني لكل )كورس درايس( أضافة اىل االمتحانات 
اليومية والنشاطات والبحوث التي تقوم هبا الطالبة حسب جدول رسمي معد من 
الكريم وكل طالبة  القرآن  أجزاء من  الثاين هو حفظ  اجلانب  أما  املعهد،  ادارة  قبل 
ُمطالبة بقراءة صفحة من املصحف الكريم يوميًا، أما بالنسبة للطالبات الوافدات من 
خارج البالد بإمكاهنا قراءة جزء من املادة املخصصة )حسب املقدرة( ويف هناية اجلزء 

يوجد امتحان شفهي واخر حتريري«.
واشارت: »يضم املعهد طالبات من دول قارة افريقيا منها: )نيجرييا، غينيا، مدغشقر، 
التدريسية  الكوادر  واجهت  وقد  وباكستان(،  )اهلند،  من  اسيا  قارة  ومن  تنزانيا( 
بعض الصعوبات يف كيفية ايصال املعلومات بسبب تنوع اللغات، وبمرور الوقت 
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وبربكات املوىل ايب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( بدأنا نتجاوز 
هذا املعرقل«.

تباينها  وم��دى  املعهد  يف  املوجودة  الدراسية  املراحل  وعن 
من  يتكون  املعهد  »ان  قالت:  واالجانب  املحليني  الطلبة  بني 
للتخصص،  مراحل   وثالث  )اولية(  ابتدائية  مراحل  ثالث 
)اولية(،  ابتدائية  مراحل  اربع  فهناك  االجانب  الطالبات  أما 
وتتمثل املرحلة االوىل يف تعليم اللغة، بينام باقي املراحل تكون 
بأمور  تقوم  خاصة  مراقبة  توجد  مرحلة  كل  ويف  ختصصية، 

هناية  ومع  واالج��ازات،  والغياب  احلضور  سجالت  تدوين 
الشهر ترفع تلك السجالت لكي يتم تقييم الطالبة، منوهًة ان 
فضال  تنرش،  الثقايف(  الزهراء  )ملتقى  باسم  قناة  لديه  »املعهد 
من  يتم  والتي  ب��وك(،  )الفيس  عىل  الرسمية  الصفحة  عن 

خالهلام نرش نشاطات املعهد وتعليامته«.
القادمات  للطالبات  توفر  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  ويذكر 
املوسم  طيلة  دراسية  وخدمات  اقامة  حمل  العراق  خارج  من 

الدرايس وبشكل جماين.
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���ا ال يحب رائحة الكتب أو المجالت أو الجرائد المطبوعة, وذلك لس���بب الش���عور المفعم بالراحة 
ّ
���ْن من

َ
م

ها, فضال عن األثر الذي تتركه في القارئ, وهو يتلقف األخبار واألفكار، عالوة على 
ّ

النفسية عند شم

ضم���ان التوثيق واالرش���فة، كل ه���ذه العوامل جعلت من الصحافة الورقية مح���ط اهتمام دائم, وألنها 

الن���وع األق���دم من الصحافة فلها جمهورها الواس���ع من ش���يب وش���باب يدأبون على ش���راء المجالت 

وقراءته���ا, وفي الجانب اآلخر وبعد التطور الكبي���ر للتكنولوجيا والمعلومات ظهرت الصحافة االلكترونية 

كأداة جدي���دة للق���راءة وتصفح المعلومات, وأصبح لها جمهور واس���ع على أس���اس أنها مجانية على 

األغلب، أو فيها سعر رمزي لالشتراك في الموقع, كما أنها هي محط اهتمام الدوائر الرسمية والرصين 

منها يعد وثيقة رس���مية، فيما يبتعد الجمهور عن الصحافة االلكترونية ألنه ال يلمس المصداقية فيها, 

)ببساطة لسهولة اجراء التغيير في النصوص أو التعديل(.

الصحافة الورقية واإللكترونية 

صراع أم وفاق؟
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الصحافة االلكترونية نوع مكمل وداعم يسند 

الصحافة الورقية

مراقبون يعدون أن املواقع االلكرتونية ال متلك يف الغالب موقعا 
الصحافة  عكس  عىل  عليها,  داّل��ة  رشكة  وال  رسميا  جغرافيا 
حجم  وإن  معروفة  جهات  من  تصدر  والتي  املعتمدة  الورقية 
وذلك  جدا,  كبري  الورقية  املطبوعات  له  تتعرض  الذي  التلف 
النوعية  رديء  املستخدم  الورق  يكون  أن  منها  كثرية,  ألسباب 
أو غرفة  إىل مساحة  االحتفاظ هبا حيتاج  قرر  إذا  القارئ  أن  أو 
خاصة, عىل عكس الصحافة االلكرتونية التي أصبح من السهل 
إمكانية  مع  كبري,  وحجم  دائم  بشكل  اهلاتف  يف  هبا  االحتفاظ 
الصحافة  فإن  وعليه  األحيان  من  كثري  يف  الرقمي  االخ��رتاق 
االلكرتونية احلديثة ما هي إال نوع مكمل وداعم يسند الصحافة 
الورقية ويعززها، ويكون صاحب دور فعال ودائام هلا, إذ نرى يف 
وقتنا احلايل أن اغلب الصحف الورقية يكون هلا موقع الكرتوين 
يدعمها� ويكون األداة التي تصل بموضوعات املطبوع الورقي 
إىل عامة الناس، ذلك ألن الصحافة االلكرتونية أكثر انتشارا بني 

الناس من الورقية.
ما الفرق بين الصحافة اإللكترونية 

والصحاف����ة الورقي����ة؟ 

املختصني  من  عدٍد  مع  املوضوع  هذا  ناقشت  األح��رار(  )جملة 
اإللكرتونية  الصحافة  بني  الفرق  )ما  التساؤل  هذا  وطرحت 

والصحافة الورقية؟( من حيث: 
التفاعل مع الوسيلة.  _ تفضيل اجلمهور وقدرته عىل 

_ طبيعة التحرير الصحفي. 

أو  للتلف  عرضة  أكثر  وأهيام  الصحفي،  املضمون  _ مصداقية 

االخرتاق.
فأجاب الكاتب والصحفي )سعد عواد( قائال:

تكنولوجيا  جم��ال  يف  العامل  شهدها  التي  اهلائلة  ال��ث��ورة  مع 
االلكرتونية  الصحافة  ولدت  االتصاالت،  ونظم  املعلومات 
منافسا  وأصبحت  اإلعالمي،  املشهد  يف  مهام  حيزا  واحتلت 
قويا للصحافة التقليدية، خاصة مع التزايد الكبري عىل استعامل 
وسهولة  برسعة  للمعلومة  للوصول  رئييس  كمصدر  اإلنرتنت 
االلكرتونية عىل شبكة  املواقع  إنشاء  وكان حلرية  تكلفة,  وبأقل 

اإلنرتنت دور كبري يف نشوء الصحافة االلكرتونية والتي ختطت 
بني  التفاعلية  من  وزادت  والوقت،  واملساحة  احلدود  مشاكل 
يف  الفورية  او  بالرسعة  االلكرتونية  الصحافة  وتتميز  اجلمهور, 
نرش األخبار ومُتكن الصحفيني عرب االنرتنت من نرش األحداث 
حيث  والسهولة  بالرسعة  تتميز  كام  حدوثها،  فور  اإلخبارية 
يمكن وبكل بساطة الدخول عىل االنرتنت ومعرفة املعلومات 
الصحفية  التغطية  إىل  إضافة  وقت،  أي  يف  واحدة  زر  بضغطة 
تتيح  كام  االلكرتونية،  الصحافة  يف  األهم  تعد  والتي  التفاعلية 
اجلديدة  اآلراء  وإبداء  والصحفيني  القراء  بني  االجيايب  التفاعل 

واألفكار اجلديدة.
اين يقع االختالف أو التمايز بين الصحافة 

الورقية وااللكترونية؟ 

كوهنا  يف  التقليدية  الصحافة  عن  االلكرتونية  الصحافة  ختتلف 
غري  ومتلقوها  واألكاذيب،  اإلشاعات  لنقل  جدًا  خصبة  مادة 

الصحافة االلكترونية الحديثة 

ما هي إال نوع مكمل وداعم 

يسند الصحافة الورقية ويعززها، 

ويكون صاحب دور فعال ودائما 

لها, إذ نرى في وقتنا الحالي 

أن اغلب الصحف الورقية يكون 

لها موقع الكتروني يدعمها�

الكاتب والصحفي
 سعد عواد
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القانوين  اإلطار  غياب  كذلك  اخلرب  من  التأكد  عىل  قادرين 
والترشيعي واإلجرائي للصحافة االلكرتونية، نظرا حلداثتها 
وتنوع  هب��ا،  االهتامم  وتزايد  وتطورها  انتشارها  ورسع��ة 

املجاالت والفئات املامرسة هلا.
اهليئات  غياب  هو  االلكرتونية  الصحافة  يف  وامل��الح��ظ 
التحريرية والعمل اجلامعي، وهيمنة التقنيني وليس الصحفيني 
إدارة الصحف االلكرتونية، من حترير وتصميم وإدارة  عىل 
هلا  االلكرتونية  الصحافة  فإن  التأثري  أما من حيث  وإرشاف, 
الرأي  التعبري عنهم وتشكيل  تأثري قوى عىل اجلامهري، وعىل 
العام وحتريك اجلامهري لدعم قضية عامة, ومن ثم فلها تأثري 

أقوى عىل صانع القرار مقارنة بالصحف املطبوعة.
ايهما افضل في سرعة نشر المعلومة )الخبر( 

والتفصيل؟

الواضح  من  بالقول:  أج��اب  السعيدي  جسام  اإلعالمي 
تفضيال  أكثر  اخلربي  اجلانب  يف  االلكرتونية  الصحافة  أن 

فحتى  احلدث،  تواكب  ألهنا  الورقية،  من  احلايل  عرصنا  يف 
الصحيفة الورقية التي هلا نسخة الكرتونية جتدها أكثر وأحدث 
أخبارا من نسختها الورقية، فهي أخبار حمروقة قد انترشت يف 
فكشف  ساعة،   24 عن  يقل  ال  ما  قبل  اإللكرتونية  املواقع 
االلكرتونية  الصحافة  يف  املؤدجلة  األخبار  حقيقة  القارئ 
كوهنا تابعة جلهات ما، أسهل من كشف حقيقتها يف الصحف 
عديدة  مصادر  من  اخلرب  مراجعة  للقارئ  فيمكن  الورقية، 
خمتلفة االجتاهات وكشف أي تالعب أو تدليس يف اخلرب، مما 
حيصن القارئ من تزييف األخبار أكثر من الصحافة الورقية 
التي يصعب فيها الوصول لكل الصحف ملعرفة التزييف، كام 
العامل  التي تصدر من أي مكان يف  أن الصحافة اإللكرتونية 
متكنك حينام كنت تطالعها من هاتفك املحمول او حاسبتك 
بسهولة تامة، وهذا متعذر عىل أغلب الصحافة الورقية التي 
أن  كام  فيه،  تصدر  التي  بعض  حتى  بل  بلدك،  يف  تصدر  ال 
سهولة التواصل مع كتاب الصحيفة االلكرتونية أكثر بكثري 

اإلعالمي جسام السعيدي
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من الورقية، بل أن التفاعل معدوم يف األخرية وسهل يف األوىل 
وأيضا سهولة البحث عن عدد قديم يف الصحيفة اإللكرتونية، 
بينام يف الورقية حتتاج للحصول عىل عدد انتهى من السوق إىل ما 
يشبه متابعة معاملة يف دائرة حكومية، وقد يلزمك دفع مبلغ إذا 
تيرس لك احلصول عليه، بينام يف اإللكرتونية ال حيتاج ألكثر من 

ملسة زر كي  يكون العدد الذي أردته أمامك.
أيهما اكثر التزاما بالمعايير الصحفية؟

التزاما  أكثر  الورقية  الصحافة  يف  الصحفي  التحرير  طبيعة 
باملعايري الصحفية التقليدية يف جمال املقال والدراسة، بينام تعتمد 
اإللكرتونية عىل االختصار والدخول يف املوضوع بشكل أرسع، 
وختتار عناوين جاذبة ومثرية أكثر من الورقية، كام ختلو الورقية 
االلكرتونية  يف  املوجودة  جدا  القصرية  املقاالت  من  تقريبا 
يف  الفكرية  والومضات  تويرت  يف  الشخصيات  كتغريدات 
الفيس بوك، وبعضهم يدعي أن الورقية منها أكثر مصداقية يف 
املضمون الصحفي، أنام مصداقية املضمون تعتمد عىل مصداقية 

الصحيفة وال دخل بكوهنا الكرتونية أو ورقية.
أيهم����ا أكث����ر عرض����ة للتل����ف أو االخت����راق؟

لو  فيام  االلكرتونية  من  أسهل  الورقية  الصحافة  حماسبة  ان 
باعتبار  املعنية،  النقابات  قبل  من  واملصداقية  باملهنية  أخلت 
الغالب غري مسجلة رسميا، وبالطبع أخبار  أن االلكرتونية يف 
صحافة  اعتربناها  أن  االجتامعي  التواصل  مواقع  صفحات 
الكرتونية حرة، من أكثر مصادر األخيار املزيفة أو املجتزأة أو 
املخرتقة، بينام هذا يف الورقية مكشوف وشبه مستحيل عمليا أن 

أريد التأثري يف القارئ بسبب االرشاف النقايب.
الصحافة االلكترونية هل مكملة للورقية؟

جامعة  من  اإلع��الم  يف  ماجستري  األس��دي،  م��روة  الصحفية 
بغداد، قالت: 

هي  االلكرتونية  الصحافة  »إن  القائل:  للرأي  املؤيدين  من  أنا 
بينهام،  للمقارنة  جمال  وال  الورقية«  الصحافة  لوظيفة  مكملة 

فلكل منهام عامله اخلاص وظروفه اخلاصة وخصائصه وسامته.

يمكن للقارئ مراجعة 

الخبر من مصادر عديدة 

مختلفة االتجاهات 

وكشف أي تالعب 

أو تدليس في الخبر، 

ن القارئ من 
ّ

حص
ُ
مما ي

تزييف األخبار أكثر من 

الصحافة الورقية التي 

يصعب فيها الوصول 

لكل الصحف لمعرفة 

التزييف
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الصحافة  املستقبل  اجلمهور  اغلب  يفضل  احلايل  الوقت  ويف 
للخرب  الوصول  املادية، ورسعة  التكلفة  قلة  بسبب  االلكرتونية 
وحرية  املعلومة  نقل  وطريقة  واالسرتجاع،  التخزين  وسهولة 
للجمهور  تتيح  التي  التفاعلية  هي  فيها  سمة  واهم  االختيار، 
يتعلق  فيام  هذا  اللحظة  نفس  يف  الرأي  وإبداء  التعليق  املستقبل 
)باإلعالم الرقمي(، أي أن العملية االتصالية أصبحت باجتاهني 
مل  وهذا  وبالعكس،  املستقبل  إىل  املرسل  من  عكسية(  )عملية 
من  العديد  إن  وللمالحظة  املطبوعة،  الصحافة  يف  متوفرا  يكن 
الكرتونية،  صحفا  وأنشأت  حمتواها  طورت  الورقية  الصحف 

بغية املواكبة.
وفيام خيص طبيعة التحرير الصحفي بني الوسيلتني االلكرتونية 
وحجم  الكلامت  عدد  حيث  من  كثريًا  اختلفت  فقد  والورقية، 
واستخدام  الوسيلة  يف  املوضوعات  ومساحة  ونوعه،  اخلط 
إذ  أيضًا،  التحريري  الكادر  املتحركة، والتغيري طرأ عىل  الصور 
البد من توافر كادر متخصص يف التحرير للصحيفة االلكرتونية.

فيام خيص الصحافة االلكرتونية التي ال ختلو من األدجلة أيضًا، 

لكن بنسب اقل مقارنة بالصحافة املطبوعة إذ باإلمكان احلصول 
عىل األخبار أو املعلومات من العديد من مصادر، ألن اجلمهور 
الوسيلة،  تلك  مع  التعامل  يف  ذك��اًء  أكثر  أصبح  املستهدف 
فيتحرى عن األخبار واملوضوعات ويسكتشف األدجلة بمقارنته 

للمضمون بني صحيفتني خمتلفتني يف التوجه الذي تتبعه مثاًل.
ما هي الفوارق بين الصحافتين الورقية وااللكترونية؟

مال  )مصطفى  والكاتب  الصحفي  اىل  به  توجهنا  تساؤل  ثمة 
وااللكرتونية؟  الورقية  الصحافتني  بني  الفوارق  عن  ه��ذال( 

فأجاب بالقول:
هنالك مجلة من الفوارق بني الصحافتني الورقية وااللكرتونية، 
اىل  بالتطرق  نكتفي  بل  شاملة،  بصورة  فيها  الغوص  نريد  وال 

الُنزر اليسري من هذه االختالفات.
فيام خيص التفاعلية فمن األشياء اإلجيابية التي مكنت الصحافة 
هو  اإلع��الم،  عامل  يف  مرموقة  مكانة  احتالل  من  االلكرتونية 
امكانية التفاعل املبارش من قبل املتلقي، ففي احيان كثرية يمكن 
للجمهور التعليق عىل حدث او خرب معني، وهو ما مل نجده يف 

 الجمهور المستهدف 

أصبح أكثر ذكاًء في 

التعامل مع تلك 

الوسيلة، فيتحرى عن 

األخبار والموضوعات 

ويسكتشف األدلجة 

بمقارنته للمضمون بين 

صحيفتين مختلفتين 

في التوجه الذي تتبعه 

..
ً
مثال
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الصحافة املطبوعة، وبالتايل يسهل تبادل املعلومات واآلراء بني 
املرسل واملستقبل، وبني املتلقني أنفسهم.

جيربنا  االلكرتونية،  الصحافة  ففي  التحريرية،  الناحية  من  أما 
احلدث،  تفاصيل  من  الكثري  عن  التخيل  عىل  املساحة  ضيق 
واإلتيان بأهم املعلومات وبصورة خمترصة للغاية، بينام الصحافة 
الورقية فإهنا تعطينا قدرا من احلرية يف طرح احلادثة، وإيضاح 

تفاصيلها املعقدة، مع ذكر خلفية عن احلدث.
االلكرتوين  الصحفي  التحرير  لعملية  اإلضافات  ضمن  ومن 
هو إضافة مقطع فيديو مصاحب للنص املكتوب، وهذا يشكل 
الكتابة  عن  يعوض  وربام  اإليضاح،  عنارص  من  مهام  عنرصا 
اخلربية، بينام الصحافة الورقية تفتقر هلذه اخلاصية وتكتفي بنرش 

صورة عن املوضوع قد ال ختدمه كثريا.
هنا  اإلجابة  تكون  التفضيل،  تساؤل  عىل  باإلجابة  يتعلق  ما 
التعامل  جييد  ال  اجلمهور  من  نوع  هنالك  االول  شقني،  عىل 
مع التقنيات احلديثة، ما يتعرس عليه متابعة األخبار عرب مواقع 
الصحافة  باجتاه  الذهاب  يفضل  النوع  هذا  فبالتأكيد  الويب، 

الورقية بكوهنا مصدره الرئييس للحصول عىل املعلومة.

بيع  ملنفذ  الذهاب  عليه  يصعب  من  يوجد  الثاين  الشق  ويف 
الصحف، او االشرتاك بخدمة الدفع املسبق التي تضمن وصول 
أعداد الصحف إليه يوميا، باإلضافة اىل أن هذه الطريقة حتتاج 
إىل مبالغ مالية وبالنتيجة تشكل عبئا عىل الفرد، بينام الصحف 
واحدة  زر  فبضغطة  اجلهد  من  مزيد  اىل  حتتاج  ال  االلكرتونية 

حتصل عىل كم هائل من األخبار دون عناء.
الخالصة..

وليس  تنافس؛  هو  أن��ام  الصحافة  اشكال  بني  رصاع��ا  ليس 
والسبق  الرسعة  وبني  املعلومة،  ايصال  بقدر  البقاء  اجل  من 
الصحفي ودقتها وتفاصيلها والوفاق بينهام، وبني ما هي عرضة 
ونقاط  املسببات  هذه  وبني  واحل��ذف،  للهكر  واخرى  للتلف 
القوة لشكيل الصحافة ال يزال لكل منها مرتاديه وعشاقه، وال 
االخر،  منهام  يطور  امر  التكامل  بينهام من حيث  االهتامم  يزال 
)املؤرخون  ومنهم  الرشائح  بعض  أن  إال  بينهام  التباين  ورغم 
والباحثون( يقفزون بالصحافة الورقية عىل غريها ألهنا مصدر 
موثوق للمعلومة ومعتمد يف الدراسات االكاديمية، ناهيك عن 

اجلنبة القانونية ايضا.

الصحفي والكاتب 
مصطفى مال هذال
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تتعال���ى االص���وات والصرخ���ات بنداء الحرية واس���تبداد الظلم والج���ور “هيهات منا الذل���ة” لتكون صرخة 

مدوية لكل العالم بنداء رمز االنسانية جمعاء وسيد الشهداء ابي عبد الله الحسين عليه السالم.

ومن هذا المنطلق فقد سعت طوال السنين الماضية والى االن جمعية كشافة الوارث لهذه الخدمة 

الحس���ينية وهي جمعية كش���فية تربوية لرعاية الجيل الناش���ئ، تابعة لألمانة العامة للعتبة الحس���ينية 

المقدسة ولها نشاطات عديدة من االسعافات االولية، ودليل الزائر الحسيني، وتوزيع الكمامات، وفوج 

الخدمة في مدن الزائرين.

خدمات متنوعة شارك بها قرابة الـ )1000( متطّوع

كشافة الوارث تقّدم نشاطات فاعلة 
خالل الزيارة االربعينية المباركة 
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الباهض،  صفاء  ال��وارث  كشافة  مجعية  مسؤول  لنا  وحتدث 
االربعينية  الزيارة  ومنها  املباركة  املليونية  الزيارات  خيص  فيام 
املباركة، قائاًل: ان »اجلمعية ومنذ بداية شهر االحزان استنفرت 
كل جهودها وطاقاهتا وكل كوادرها لتقديم افضل اخلدمات 
واالخوة  املعنية  االقسام  مجيع  مع  وبالتعاون  الكريم,  للزائر 
الكريم  االبوية  وبالرعاية  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اخلدام 

إلدارة العتبة املقدسة«.
ابرزها مرشوع  بأكثر من مرشوع  واضاف، »بارشت اجلمعية 
اخلدمة  وف��وج  الزائر  دليل  وم��رشوع  االولية  االسعافات 
احلرم  مداخل  يف  الزائرين  عىل  الكاممات  وتوزيع  احلسينية 
املقدس بقرابة االلف متطوع من ابناء اجلمعية يبارشون العمل 

بامليدان اليوم«.
واكد الباهض. ان »خدمة االسعافات االولية كانت من خالل 
اخلارجي  املحيط  عىل  للجمعية  التابعة  االخالء  فرق  انتشار 
اهلل  عبد  ايب  للموىل  املقدس  احلرم  ومداخل  الرشيف  للحرم 
نقطة  نقطة خارجية و)12(  بواقع)12(  السالم  احلسني عليه 

لنقل  تستخدم  شحن  عجالت  و)4(  املطهر  احل��رم  داخ��ل 
مع  بالتنسيق  معدة  خطة  وفق  الفرق  هذه  تتحرك  املصابني 
اي  الستالم  املركزية  السيطرة  مع  وبالتنسيق  املعنيني  االخوة 
نداء باي حالة لتحرك االخوان وبأرسع وقت ممكن للوصول 
املستشفيات«،  اىل  او  املختصة  املفارز  اىل  واخالئها  احلالة  اىل 
ازدحام  بسبب  تستخدم  الكهربائية  »العجالت  ان  اىل  الفتًا 
تتوفر  وهنا  التحرك  الكبري  االسعاف  عىل  فيصعب  املنطقة 

اخلدمة عجالت االسعاف الكهربائية«.
ب�  انترشت  قد  االخالء  فرق   « ان  اجلمعية،  مسؤول  واوضح 
املقدس  الرضيح  وداخل  املقدس  احلرم  عموم  عىل  نقطة   12
الكريم  للزائر  خدمة  لتوفر  رئيسية  ومفارز  اخالء  فرق  منها 
من  وغريها  اوكسجني  واجهزة  ومتريضية  طبية  ك��وادر  من 
الرشيف  احلرم  داخل  منترشة  فرق  ووجود  االحتياجات«، 

الخالء احلاالت احلرجة«.
واوضح الباهض، ان »هذه اخلدمة مستمرة منذ )9( سنوات 
الشهداء  بربكة سيد  ودائم وذلك  وبتطور مستمر  التوايل  عىل 

الزائر  دليل   خدمة 
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عزه  دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  وبتوجيهات 
املقدسة«،  احلسينية  العتبة  يف  املوقرة  االدارة  يف  واالخ��وة 
بالتحديد  املبارشة يف هذه اخلدمة  الكوادر  ان »هذه  مشريًا اىل 
الطبيب  فمنهم  عليها  ومدربة  املهام  هبذه  خمتصة  كوادر  هم 
واملمرض واختصاص طوارئ وكذلك املسعفون مدربون عىل 
املعتمدين  املدربني  فضل  يد  وعىل  اإلسعافية  املهارات  افضل 

من قبل املؤسسات الصحية العاملية«.
وبني ان »مرشوع دليل الزائر احلسيني مبارش من قبل فريقنا من 
مفوضية كربالء املقدسة الستكامل الصورة لدى الزائر الكريم 
باعتبار ان ابن كربالء هو اعرف بكربالء، ومبارش هبذه اخلدمة 
لوحية  الكرتونية  اجهزة  خالل   من  التائهني  الزائرين  لداللة 
ومغذى بكافة املعلومات الوافية عن املدينة من اسامء الفنادق 
واسامء احلسينيات واسامء الشوارع وبعملية بحث بسيطة عىل 

اجلهاز االلكرتوين ممكن  انتتم داللة الزائر الكريم«.
ونوه الباهض اىل ان »فوج اخلدمة احلسينية من مفوضية بابل 

مبارش يف مدينة االمام احلسن املجتبى عليه السالم ب)150( 
متطوعا لتقديم كافة اخلدمات التي حيتاجها الزوار وبالتعاون 
عىل  املنترشة  الكاممات  فرق  توزيع  وكذلك  املدينة  ادارة  مع 
االمكان  قدر  االصابة  لتجنب  الطبية  املقدس  احلرم  مداخل 

والختاذ كافة االجراءات الوقائية.
توزيع مفارز االسعافات عىل خمارج ومداخل احلرم الرشيف

كام كان جلمعية الكشافة دور بنرش فرقة االخالء لإلسعافات 
االولية داخل وخارج احلرم الرشيف.

وحتدث مسؤول االسعافات االولية رشيد شفيق، ان »املفارز 
داخل وخارج  موزعة  اخالء  مفرزة  بواقع )20(  توزيعها  تم 
رئيسية  طبية  مفارز  ثالث  عىل  مقسمة   )9( عدد  وبلغ  احلرم 
بأرشاف كادر طبي و ممرضني«، الفتًا اىل ان »عمل هذه املفارز 

الثالث خمصص ملعاجله املريض انيًا،
املوزعة داخل احلرم  واضاف، ان »فرق االسعافات االخرى 
او  الطبية  املفارز  اىل  املصاب  نقل  عىل  يقترص   عملها  كان 
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مستشفى السفري واحلاالت الطارئ واحلرجة«.
والبالغ  املطهر  احلرم  خارج  االخالء  فرق   « ان  رشيد،  واكد 
احلرم  اب��واب  مجيع  عىل  موزعة  كانت  نقطة   )11( عددها  
اىل  املصاب  نقل  فقط  عملها  كان  ،والتي  اخل��ارج  واملحيط 

املفارز الطبية«.
االلف  قرابة  كان  للمشاركني  االمجايل  »العدد  ان  اىل  مشريًا 
متطوع من مجيع حمافظات العراق باإلضافة اىل مشاركة األخوة 

من دولة لبنان الشقيقة«.
خدمة دليل  الزائر الحسيني

الكاظم،  فريد عبد  امري  الزائر  دليل  لنا مسؤول جلنة  وحتدث 
ان »هذه اخلدمة هتدف اىل ارشاد الزائرين التائهني اىل املناطق 

واالماكن التي يرومون الوصول اليها«.
واضاف، ان » مجعية كشافة الوارث/ مفوضية كربالء املقدسة  
املختصة هبذه اخلدمة قامت بنرش )8( نقاط منترشة حول احلرم 
مركز  داخل  املهة  والتقاطعات  واملراكز  الرشيف  احلسيني 

املدينة«، مشريًا اىل ان هذه النقاط تكون حتت كادر من اجلمعية 
باالضافة اىل مرتجم لغات متوفر يف كل نقطة«.

واكد امري، ان »هذه اخلدمة مستمرة عىل مدار )24( ساعة من 
يوم )13( صفر اىل انتهاء مراسيم الزيارة«.

الزائرين  حركة  انسيابية  اىل  هتدف  اخلدمة  »هذه  ان  اىل  ونوه 
بكل  قصدها  يرومون  التي  االماكن  اىل  وصوهلم  وسهولة 
سهولة وانسيابية«، الفتًا اىل ان »اجلمعية طورت برنامج دليل 
وكذلك  لغات  مرتمجني  اضافة  خالل  من  السنة  هلذه  الزائر 
جتهيز كل نقطة بجهاز لوحي »تابلت الكرتوين« والذي حيتوي 
عىل برنامج اخلرائط ويتضمن املراكز واملؤسسات واحلسينيات 

املهمة يف حمافظة كربالء«.
الزائر  دليل  خدمة  ملتطوعي  الكيل  العدد  ان  باالمهية  اجلدير 

احلسيني بلغ 75 متطوعا .
توزيع الكمامات على زائري األربعينية

هذا وسعت اجلمعية إىل توزيع الكاممات عىل االخوة الزائرين 
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للحفاظ عىل سالمتهم وللتقليل من تفيش فايروس كورونا.
وقال مسؤول جلنة متابعة تطبيق االجراءات الوقائية مصطفى 
االخوة  عىل  الكاممات  بتوزيع  قامت  اجلمعية  ان  البديري، 
الزائرين من خالل النقاط الرئيسية املوزعة عىل ابواب احلرم 
الشهداء  وب��اب  ال��رأس  وب��اب  القبلة  )ب��اب  شملت  والتي 
وباب قايض احلاجات, وباب الزينبية ومدخل باب مستشفى 

السفري...(«.
باليوم  كاممة  )40(ال��ف  )35(اىل  يقارب  »ما  ان  واض��اف، 
الواحد توزع عىل الزائرين الكرام من قبل النقاط املتواجد يف 
توزيع  اىل  اضافة  الرشيف،  احلرم  اىل  الزائرين  دخول  ابواب 

العنارص عىل ابواب احلرم حسب احتياج الباب.
واوضح البديري، ان »الية التوزيع وعدد االيام ابتداًء من يوم 
من  املعدة  اخلطة  وحسب  االمام  الربعينية  اخلري  صفر   )10(

قبل اجلمعية, ويكون العمل عىل مدار الساعة.
بني  الكاممات  لنقل  خاصة  دعم  عنارص  »هناك  ان  اىل  واشار 

النقاط.

مفوضية بابل تشارك في الخدمة الحسينية 

عىل  السادسة  للسنة  بابل  مفوضية  ترشفت  فقد  جهتها  من 
الزائرين طريق نجف كربالء)مدينة  مدينة  باخلدمة يف  التوايل 
االمام احلسن عليه السالم ( خالل الزيارة االربعينية املباركة.

املجتبى  احلسن  االمام  مدينة  يف  اخلدمة  فوج  مسؤول  وقال  
عامر عبد الغني، ان » املفوضية شاركت بواقع )160( متطوعا 
قواطع  كافة  يف  سنة  إىل)25(  سنة   )14( من  عمرية  بفئات 
ومعمل  األمنية  والقواطع  واملضيف  )اخلدمية  منها  املدينة 

الثلج(«.
واكد عامر ان »اهلدف من هذا العمل هو خلدمة الزائرين الكرام 
وتطوير كوادرنا ثقافيًا وفكريًا من خالل الورش التي اقيمت 
من  الفقهية  الورش  شملت  اهنا  اىل  الفتًا  اجلمعية«،  قبل  من 
الوضوء والصالة، وكذلك ورش عقائدية حول أمهية  تعليم 
أمهية  حول  التنموية  الورش  اىل  باإلضافة  احلسينية،  الشعائر 

انعكاس أخالق األربعني عىل باقي أيام السنة«.
الزيارة  هذه  استغالل  »رضورة  اىل  اخلدمة  مسؤول  واوضح 
هذه  ألن  السيئة  والعادات  األخطاء  ومعاجلة  الذات  لتطوير 
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النفس ومعاجلة املشاكل  الزيارة هلا دور روحي كبري يف تغيري 
الشبابية كافة«.

اقامة ورش تدريبية يومية للمتطوعين المسعفين 

خالل الزيارة المباركة

عىل  املتطوعني  بتدريب  ال��وارث  كشافة  مجعية  اقامت  حيث 
االسعافية  النقاط  يف  يشاركون  للذين  احلياة  انقاذ  مهارات 
افضل  ولتقديم  السالم  عليه  احلسني  االم��ام  زائ��ري  خلدمة 
ان  الزاميل،  حممد  اجلمعية  يف  املتدرب  هلم.وحتدث  اخلدمات 
»اجلمعية اطلقت هذه الورش التدريبية لكل املتطوعني وبواقع 
سيناريوهات  عمل  خالهلا  من  يتم  اليوم،  يف  ساعات  ثالث 

للحاالت الطارئة لالستعداد التام للعمل«.
التدريب  ب��رام��ج  تضمنت  ال���ورش  »ه���ذه  ان  واض����اف، 
النقاالت  وتوفري  اآلمن  النقل  برنامج  عىل  لالخوةاملتطوعني 
الطبية، باالضافة اىل التدريب عىل النقاط االساسية االسعافية 
عىل برنامج انقاذ احلياة، واالنعاش القلبي الرئوي، واستخدام 
جهاز AED، واالفاقة، والغصة ،والنزف بانواعة ، والكسور 

واالوكسجني الطارئ«.

واكد الزاميل، انه متت خالل هذه الورش ايضًا التدريب عىل 
كيفية التعامل مع احلاالت الطارئة من قبل املسعفني يف داخل 
وخارج احلرم الرشيف«، مشريًا اىل ان التدريب كان من قبل 

مدربني معتمدين من مراكز تدريب عاملية«.
الزائر الكريم

وكان لنا لقاء خاص مع الزائرين احلسني عيل  ، حيث حتدث 
املناسبة  املقدمة من قبل اجلمعية خالل هذه  لنا عن اخلدمات 
انه  قال،  حيث  اخلدمة  هذه  عن  الزائرين  رؤية  ومدى  الدينية 
»من املالحظ يف الزيارات املليونية ومنها الزيارة االربعينية هي 
وجود مجعية شبابية بشكل فاعل ومؤثر يف اطراف احلرم املطهر 
للزائرين الكرام وهي كشافة الوارث واملعلوم هي مجعية شبابية 
العام  املجتمع  هلا منحى خلدمة  تربوية كشفية  اجتامعية  ثقافية 
واالسعافات  الزائر  بدليل  مايتعلق  وباالخص  الزيارات  يف 
انه  واضاف،  ومؤثر«.  فاعل  وبشكل  العامة  واخلدمة  االولية 
حمافظات  كافة  من  متطوع  الف  حوايل  مشاركة  خالل  »ومن 
والتجديد  باخلري  يبرش  حيوي  تفاعل  عىل  يدل  فهذا  العراق 

ألبنائنا ليخدموا حتت ظل سيد الشهداء عليه السالم. 
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بين، 
ّ
في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان الباسقة بنخيلها وأهلها الطي

 الشاعُر 
َ
أو كما يحلو لهم تسميتها ب� )ميشا( وهو اسمها السومري، وِلد

النجف  ولتكون  الله(،  )رحمه  الفرطوسي  المنعم  عبد  الشيخ  والفقيه 
 
ً
 لنفسه ِسفرا

َّ
 في رحاِب الدين واألدِب، فخط

َ
مدينته الثانية حيث انطلق

 سماُء العراِق بنجومهم.
ْ

ة التي استضاءت
ّ

، وصاَر من األسماِء المهم
ً
عظيما

طوى 
ُ
 على الوالِء وسوف أ

ُ
“ولدت

”
ُ

نشر فه�و بدئ�ي والختام
ُ
 وا

شاعُر العقيدة الشيخ عبد المنعم الفرطوسي

إعداد/ علي الشاهر
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 � ه�   1335( سنة  مواليد  من  الفرطويس  والشاعُر  الفقيُه 
الفرطويس  بن عيسى  والده حسني  هاجَر  وقد   ،)1917
النجف  مدينة  وسكن  والدته  من  أشهر  بعد  اهلل(  )رمحه 
من  وال��ت��زّود  العلم  طلب  يف  غايته  لُيحقق  األرشف، 
النجف  السالم( يف حوزات  البيت )عليهم  معارف أهل 
مهّمة،  فكانْت حمّطة  الكبرية،  العلمية  قاماهتا  أيدي  وعىل 
امللهمة  الفرطويس وسط هذه األجواء  نشأ شيخنا  حيث 

واملشّجعة عىل الثقافة واألدب.
مبالغًا  أراين  »ال  األسدي:  فرات  األديب  األستاذ  يقوُل 
لو قلت أن مدرسة النجف األرشف، أفرزت نتاجًا أدبيًا 
جهود  يف  الشاخص  العلمي  نتاجها  حتى  يتعّدى  هائاًل 
علامئها األفذاذ، بل لصح لو قررنا أن أية حارضة علمية 

يف التاريخ مل تتلّبسها هذه الروح الفريدة كالغرّيني«.
ويضيف، »واحلاُل هذه أْن يمتّد اجلذُر الكبري حتى دوحة 

النجف  ولتحرض  الوارفة،  الفرطويس  املنعم  عبد  الشيخ 
بكّل ُخَيالئها وزبرجها يف اللفظ واملعنى«.

ويف استذكارِه للشيخ الفرطويس يقول: »كان � فيام يمثِّل 
من صفاته اجلّمة � واعيَة الكلمة العلوّية املقّدسة بشقشقتِِه 
التي هَدَرْت فام قّرْت حتى نصف قرٍن من العطاِء واجلهاد 
واالستبسال بني َيَدي أهدافها الكبرية يف نرصة احلّق، وهو 
� إزاء ذلك � يشّكل ظاهرًة شعرّية امتلكت زمام الفرادة يف 

ثرائها وعنفواهنا«.
شيخنا  نشأ  والشعر،  بالعلم  املزدانة  البيئة  هذه  ووسَط 
أثقلت  عاشها  التي  ال��ظ��روف  كانت  وإن  الفرطويس 
كاهله، فقد تويّف والده وهو ال يزال بعمر ال� )12 عامًا( 
نفسه  فوجد  عّمه،  م��ات  ثم  احلنون،  والدته  فتكفلته 
مسؤواًل أمام عائلته يف توفري لقمة العيش هلم، ومع ذلك 
واصَل ما ابتدأه عىل يدي والده )رمحه اهلل( ورغبته بإكامل 
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اشتهَر )رحمه الله( في 

األوساط العلمية واألدبية 

في العراق والوطن العربي، 

وصار من كبار الشعراء 

 بأنه 
َ

ِصف
ُ

النابغين، حتى و

»سريع البديهة كثير الحفظ 

رقيق المعنى حسن السكب 

واإليقاع«..

تلقي العلوم الدينية، فسّجَل فرادة فائقة يف تلّقي العلم حتى 
من  عّدة  عىل  والسطوح  املقّدمات  قرأ  وقد  أقرانه،  عىل  امتاز 
حرض  ثم  الشخص،  باقر  حممد  الشيخ  بينهم  األعالم  العلامء 
األبحاث العالية عند اإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي والشيخ 
أبو  السيد  اإلمام  أيضًا  أساتذته  ومن  الكاظمي،  عيل  حممد 
احلسن املوسوي األصفهاين، واإلمام السيد حمسن الطباطبائي 

احلكيم، واإلمام السيد عبد اهلادي الشريازي.
وقد اشتهَر )رمحه اهلل( يف األوساط العلمية واألدبية يف العراق 
حتى  النابغني،  الشعراء  كبار  من  وص��ار  العريب،  والوطن 
حسن  املعنى  رقيق  احلفظ  كثري  البدهية  »رسيع  بأنه  وصَف 

السكب واإليقاع«.
الطويلَة  القصيدة  يقول  »كان  أنه  الفرطويس  به  امتاز  ومما 
وال  بيتًا  منها  ينسى  وال  القراءة،  عند  أبياهتا  ويعيُد  ارجت��ااًل، 
يقّدم وال يؤّخر«، هذا يعني أن الرجَل كان ظاهرة أدبية فريدة 
من نوعها، يستحّق أن نستذكره ونعّرف األجيال به ليجعلوا 

منه قدوًة يقتدون به.

أطول ملحمة شعرية
قبل أن نتحّدث عن ملحمة هذا الرجل، نقرُأ له هذه القصيدة 
التي يصُف فيها وقوف أمري املؤمنني عىل قرب السيدة الزهراء 
الشهيدة )عليهام السالم(، وفيها من احلزن ما يتفّطر له الصخُر:

وجــدًا تفّجر  حــّتــى  بكاها  قــد 

مقلتيِه مـــن  ــع  ــدم ــال ب ورثـــاهـــا 

حني وارى يف تربة االأر�ض �شم�شًا

وهــو يــدعــو وقــر اأحــمــد يبدو

ــعــًا كــّفــه عــلــى الــقــلــب مّمــا وا�ــش

ــاٍب ــئ ــت ــد اك ــع ــنــبــّي ب ــل ـــاًل ل ـــائ ق

باتت ــة  ــّي ــزك ال الب�شعة  هـــذه 

وحــنــيــنــًا عــلــى نــ�ــشــيــج الــبــكــاِء

ـــع خـــري رثــــاِء ـــدم مــ�ــشــتــهــالًّ وال

عن عالها تنحّط �شم�ض ال�شماِء

الدعاِء وقت  عند  عينيه  ن�شب 

ــالِء ــت ــن حمــنــٍة واب ـــراه م ــد ع ق

ــــداِء ــى ن ــج ــش ــاأ� ـــه ب وخـــطـــاب ل

ـــري بــقــعــٍة وفـــنـــاِء مــنــك يف خ
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وللفرطويس أيضًا قصيدة مدّوية، اشتهرت وال تزال بكلامهتا 
اآلرسة ونشيجها املهيب، يقف فيها عىل مرصع اإلمام احلسني 

)عليه السالم( يوم عاشوراء:

الشعر  بني  الفرطويس  لدى  الشعرية  االجتاهات  تنّوعت  لقد 
الشعرية  أغراضه  أما  الوالئي،  والشعر  واالجتامعي  السيايس 
التاريخ،  وشعر  والغزل  والوصف  والرثاء  املديح  يف  فكانت 
أدبية  ملحمة  أعظم  بتأليِف  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  وب��رَع 
البيت  أهل  ملحمة  وهي  أال  والعاملي،  العريب  الشعر  تاريخ  يف 
)عليهم السالم( التي بلغت ال� )50 ألف( بيت من الشعر بوزن 
وقافية واحدة، وعندما رشَع هبا كان قد فقد برصه بالكامل، ومل 
يعد قادرًا عىل املطالعة إاّل عن طريق السامع وما يقرأ له من هنا 
وهناك، فكان يميل ملحمته عىل تلميذيه العالمة الدكتور حممد 
أواخر  حتى  ص��ادق،  آل  رضا  حممد  والشيخ  الصغري  حسني 
مدينة  يف  فأكملها  العراق  من  اخل��روج  عزم  يوم  السبعينات 
ومرافقه  ولده  يد  عىل   )1982 و   1980( عامي  بني  »جنيف« 

الشيخ حسني الفرطويس.
جلمعية  املؤسسني  من  فكان  واألدبية،  الثقافية  أنشطته  عن  أما 
وُعرف  املايض،  القرن  ثالثينيات  يف  النجف  يف  األدبية  الرابطة 
يف األوساط الثقافية بارجتال الشعر وقوة َملكته األدبية، كام وأن 
الفقه واألصول، وُعرَف  للشيخ الفرطويس مؤلفات عديدة يف 
فكانت  املتعددة  بفنوهنا  العربية  اللغة  تدريس  يف  براعته  عنه 

حلقته الدراسية تضّم خرية الطلبة يف احلوزة العلمية الرشيفة.
السياسية  األج��واء  عن  بعيدًا  األملعّي،  الرجل  هذا  يكن  ومل 
املحيطة، خصوصًا ما شهده العراق خالل القرن العرشين، بدايًة 
من ثورة العرشين اخلالدة وما تبعها من إرهاصات سياسية، نقرأ 
اخلاص  كتابه  يف  املحاليت  حيدر  األستاذ  األديب  كتبه  ما  بينها 

ناجيُت ذكراَك حتى عّطرْت َكِلمي

اأر�ِض احِلمى وتٌر وهّزين لَك من 

قد اأرق�َض القلَب حتى خلته حببًا

فرحت األثُم مثوًى فيه قد عكفت

به ــُت  ــل اأ�ــش حــتــى  بفمي  قبلته 

قــراآٌن جرى بفمي! كاأّن ذكــراَك 

ج�ضَّ العواطَف يف �شرٍب من النغِم

على كوؤو�ِض الوال يطفو من ال�شرِم

وال�شمِم واالإقداِم  البطولِة  روُح 

اأدمعي ودمي رجته من  قلبي ف�شّ

عن حياة وشعر ونضال الشيخ الفرطويس، حيث يقول: »سّجل 
وتواجدًا  فاعاًل  حضورًا  أمته  أبناء  من  الثائرين  مع  الفرطويس 
حّيًا يف ميادين النضال والكفاح الشعبي، ففي الوقت الذي محل 
املجاهدون أسلحتهم للدفاع عن شعبهم ووطنهم راح الفرطويس 
يؤجج هليب احلامس يف نفوس أبناء جلدته ويشعل جذوة الثورة 
يف قلوهبم بقصائده احلامسية الرائعة وأشعاره الثورية اجلياشة. وقد 
نفوس  الفرطويس يف  بّثها  التي  العالية  احلامسية  الروح  حدا هبذه 
ومسرياهتم  تظاهراهتم  يف  يطالبون  منهم  الكثري  راح  أن  الناس 

بقراءة قصائد الفرطويس الثورية وإعادهتا مرات ومرات«.
ويضيف، »لقد كان الشيخ الفرطويس، املجاهد الذي محل قلمه 
ولسانه ذودًا عن وطنه ومبادئه، واهتم باألحداث السياسية التي 
عن  يتابع  فكان  بليغًا،  اهتاممًا  اإلسالمي  العامل  يف  حتدث  كانت 
أحزاهنم  أبناءها  ليشاطر  وتغيريات  حتوالت  من  جيري  ما  كثب 

وآالمهم بشعره احلاميس وأدبه اليقظ«.
ويلفت املحاليت إىل أن »الشؤون السياسية التي تناوهلا الفرطويس 
يف شعره كثرية، منها: القضية الفلسطينية، وقد أنشد فيها قصائد 
حمن  من  كابد  وما  الفلسطيني  الشعب  مآيس  عن  فيها  عرّب  كثرية 
بمواجهته  الشعب  ونضال  اجلزائرية  القضية  وكذلك  وويالت، 
السياسية  القضايا  من  العديد  إىل  باإلضافة  الفرنيس،  املستعمر 

األخرى«.
سياسيًا  يتحرك  كان  اهلل(  )رمحه  الفرطويس  »الشيخ  بأن  وتابع 
عىل ُصُعٍد خمتلفة، وحرص من خالل نشاطه السيايس عىل حتقيق 
احلرية واالستقالل ألبناء وطنه، فهو يرى إّن جمد االستقالل من 
أعّز األجماد العالية التي تبذل يف سبيل حتقيقها دماء أحرار البالد 
الثمينة. واحلرية عروس عذراء ال مهر هلا ااّل الدم احلر والغرض 
من االستقالل صيانة كيان الوطن وحفظ حقوقه وحرية الترصف 
اهلدف  هذا  حتقق  فإن  الطغاة  املستعمرين  براثن  من  وإنقاذه  هبا 

السامي حتّقق االستقالل«.
كانت هذه األدوار السياسية التي ال يمكن الوقوف عليها يف هذه 
)رمحه  الفرطويس  الشيخ  حياة  واضحة يف  ثيمة  القليلة،  السطور 
بمقارعة  وانتهت  الربيطاين  املحتل  بمقارعة  ابتدأها  والتي  اهلل( 

ظلم البعثيني اللعناء.

رحيُل سّيد الكلمة
صدره  يف  عضااًل  داًء  عمره  أواخر  يف  الفرطويس  الشيخ  عانى 
»أبو  يف  األمريي  املستشفى  فُأدِخل  التنفيس،  جهازه  يف  وتدهورًا 
ظبي« ومكث فيها عدة أشهر حتى وافته املنية وذلك بتاريخ )14 
صفر 1404 ه�( املوافق ل� )18 ترشين الثاين 1983(، بعمر ناهز 
الذي أحّبه وُدفن يف مدينة  السبعني عامًا، وُنقل جثامنه إىل وطنه 
النجف األرشف، وكان لنبأ وفاته وقع اليم وأثر عميق يف نفوس 

العلامء واألدباء يف العامل اإلسالمّي.
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فمداومة قراءته والتأمل يف آياته من احسن ما يقوم به املؤمنون 
واله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  فعن  واجتامعاهتم،  خلواهتم  يف 
وسلم( يف مستدرك الوسائل، للمحدث النوري: يف اجلزء الرابع 
القرآن مأدبة اهلل، فتعلموا مأدبته  من الصفحة )232( )ان هذا 
)عليهم  البيت  اهل  عن  ارساره  بيان  يف  جاء  وقد  استطعتم(  ما 
السالم( ما يذهل اللبيب، فقد ورد عن األصبغ بن نباتة عن امري 
املؤمنني )عليه السالم( انه قال يف اجلزء الثاين من جممع  الكايف 
للشيخ الكليني يف الصفحة )624( : )والذي بعث حممدًا )صىل 
اهلل عليه واله وسلم( باحلق وأكرم اهل بيته من يشء تطلبونه من 
حرٍز من حرٍق أو غرٍق أو افالٍت دابٍة من صاحبها او ضالٍة أو 

ابٍق اال وهو يف القرآن فمن اراد ذلك فليسألني عنه(..
الفتال( يف مقدمة  )رائد  الشيخ  املؤلف  اليه  ما تطرق  ابرز  ذلك 
األمانة  عن  الصادر  بالثقلني(  بالتمسك  الذاكرين  )سلوة  كتابه 
دار  العام )2020م( وطباعة  املقدسة يف  احلسينية  للعتبة  العامة 

الوارث للطباعة والنرش ب� )597 صفحة(.

 من اهم ممارس���اته العبادية 
ّ
ال يقتصر التقرب الى الله بحالة الذكر المتقدمة فقط ،بل ينبغي ان يعد

اليومية هي قراءة القرآن، ذلك الكتاب العظيم الذي انزله الله تعالى على رس���وله الكريم )صلى الله 
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)صبح���ي الصال���ح( في الصفحة )61( بقول���ه )ان القران ظاهره انيق وباطنه عميق، ال تفنى عجائبه وال 

تنقضي غرائبه، وال تكشف الظلمات اال به(..

قراءة: ضياء االسدي - أيمن الميالي
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حيتوي الكتاب عىل مخسة أبواب؛ كل باب توزع اىل عدد من 
الفصول، ضم الباب األول من الكتاب والذي محل عنوان: 
الدنيا واآلخرة(  اثارها يف  تفسريها، فضلها،  الفاحتة:  )سورة 
وإهنا  بالبسملة(،  خيتص  )ما  بعنوان:  األول  الفصل  فصلني؛ 
جزء من فاحتة الكتاب؛ كام ملنزلتها من امهية وتفسريها وآثارها 
يف الدنيا واالخرة، أما الفصل الثاين فقد محل عنوان )ما يشمل 

كامل سورة الفاحتة(.
فضلها  الكريس:  آية   ( عنوان:  محل  الذي  الثاين  الباب  اما 
الفصل  ايضًا؛  بفصلني  جاء  فقد  واألخرة(  الدنيا  يف  واثارها 
األول بعنوان: ) فضلها، اثارها يف الدنيا واألخرة(، والفصل 

الثاين: )تفسري اية الكريس(.
الثالث عنوان: )الصالة عىل حممد وال حممد  الباب  فيام محل 
ذلك  وقسم  واآلخ��رة(  بالدنيا  فضلها  كيفيتها،  معناها،   :
: )حول معنى  الفصل األول محل عنوان  اربعة فصول؛  عىل 
الثاين  الفصل  اما  وكيفيتها(،  حممد  وال  حممد  عىل  الصالة 
الفصل  يف  تناول  فيام  واألخ��رة(  الدنيا  يف  )فضلها  بعنوان: 
املختلفة(،  واألفعال  واألمكنة  األزمنة  يف  )الصالة  الثالث 
الرابع واألخري فقد محل عنوان : ) قصص حول  اما الفصل 

الصالة عىل حممد وال حممد(. 
والباب الرابع من الكتاب الذي محل عنوان :) تسبيح الزهراء 
ضم  فقد  واألخرة(  الدنيا  يف  واثاره  فضله  السالم(:  )عليها 
ثالثة فصول؛ الفصل األول بعنوان: ) حقيقته وكيفيته ورشح 
مفرداته( ، اما الفصل الثاين محل عنوان: ) وقته وفضله واثاره 
يف الدنيا واآلخرة( ، فيام جاء الفصل الثالث بعنوان: ) رشوط 

كامله وأحكامه(.
الليل:  )صالة  بعنوان:  خامس  بباب  كتابه  املؤلف  ليختتم 
فضلها، اثارها يف الدنيا واألخرة، اعامهلا( وعىل ثالثة فصول 
اما  الليل(،  صالة  حول  )أحاديث  عنوان:  منها  األول  محل 
من  الثالث  والفصل  الليل(؛  صالة  )كيفية  بعنوان:  الثاين 
الباب اخلامس والذي كان ختام الفصول واألبواب بعنوان: 
)أدعية السحر( وفضلها يف التقرب اىل اهلل سبحانه وتعاىل يف 
أيب  :)دعاء  األدعية  هذه  ومن  واخلشوع،  والتوسل  مناجاته 
محزة الثاميل (، )السحر( ،) الدعاء املخترص ( فضاًل عن بيان 
)أمهية التسبيح( وفضل دعاء ادريس )عليه السالم ( ليختتم 

يف مناجاة أمري املؤمنني عيل )عليه السالم ( يف شعبان.
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ً
صدر حديثا

صدور العدد )19( من 
مجلة رد الشمس 

شؤون  لقسم  التابع  ة  احِللَّ تراث  مركز  عن  حديثًا  صدَر 
العباسية املقدسة  العتبة  املعارف االسالمية واالنسانية يف 
ة رد الشمس الفصلية الثقافية العامة  العدد )19( من جملَّ
ع عدد املجلة ما بني الرتاث  والتي تعنى بالرتاث احليل، تنوَّ
إبَّان  ة  احِللَّ مدينة  لواقع  أقرب  صورة  م  فقدَّ واملعارصة 
القرون املاضيَّة من نواحي فقهيَّة وأدبيَّة وتارخييَّة؛ فشّكلت 
اجلميل  تراثها  يتصفح  القارئ  جعل  عة  املتنوِّ املقاالت 
بصورٍة صادقة وقريبة من الواقع املعاش والذاكرة القريبة 
والنشاطات  األخبار  بكلِّ  اإلحاطة  مع  املدينة،  ألبناء 
ة  احِللَّ إبراز صورة  املركز ووحداته يف سبيل  مها  يقدِّ التي 

العلميَّة والثقافيَّة للعامل.
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شعر: قيصر أبو طبيخ

 الجبال
ُ

همس

وحكايًة مكّيَة األصداِء
أوحْت هبا الصحراُء

للصحراِء

وكذا اجلبال سمعُت فيام بينها
مهسًا

بام يف الكعبِة السمراِء

عن ذلك الطفِل القوّي
وما الذي

ُه يف كوكِب الضعفاِء سيهزُّ

وعن الوجوِد الزمزميِّ
ومائِِه املا ذاَق ماًء

منُذ عهِد املاِء

وعن اليتامى استيقظوا يف فجرِه
عشقًا

فطابْت هلفُة اآلباِء

وعن الذي محَل اجلراَح قصائدًا

أن ال تقلُه
َوَدعُه لألكفاِء

إال إذا أصبحَت سورة مصحٍف
أو آية

من سورِة الُبلغاِء

وهناك صوٌت يف السامِء
يقوُل لألرِض احضنيِه

فذاَك من نظرائي

وهناك أيضًا ما تبّقى من دمي
ورحيِل أحداقي

وكرِب بالئي

بحثًا عن العشِق العيلِّ
وعندما هتوى )علّيًا(

ُقْل ُأجيَب دعائي

وعِش السالَم الداخيلَّ
ولّذًة كاألمنياِت

كعودِة الغرباِء

وكِن الفناَء
وزدُه

واكتْب سريًة لَك يف املحّبِة
بعد كلِّ َفناِء

واخلْد كثريًا
ثّم ُمْت

ثّم انبعْث
ثّم احرتق بالصمِت.. كالُشعراِء

هو ذا العيلُّ فكْنُه جدًا
كي ترى األسامَء

ثّم ُخالصَة األسامِء
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فأخاُف  أراَك،  كأنني  رضحيك  يف  بعينّي  جلُت  أينام  َسيدي، 
أن أكون ليس عىل طهارة؛ فمن يعمل معك عليه أن خيافك 
ويتطّهر!. فأنجرف ما بني احلزن واخلوف، وأشعُر بوجودي 
بني يديك، يف جتاويِف شباكك، واخلوف أرضع ترّضعي من 

بني ثنايا الزائرين نشوة الرضا اخلفية.
 سيدي، ُربَّام كان هذا النداء األخري يل، وأنا يف غفلة عاّم أفعل. 
األرواح  بني  أقُف  رمحتك؟.  حتت  وأنا  عليك  سأخفي  ماذا 
املطهرة، أبّدل ذنويب رضا، واملالئكة منشغلة متحو معصيتي 
باسمك، وتعود تسّجل معصية وذنوب ما أن أنسى اسمك. 
ان رضاك اللحظة الكونية املنقذة يل.. حني أراَك، هي أعظم 

هدية أنتظرها حليايت الفانية.
سيدي، سوف أخرتع يف الفكر، يف البحث عنك، عيونًا وقوَة 
بصرية، وأمحل السالم عىل مشاعر من الكراهية. فالذين، مل 

وجوههم،  عىل  اهلائمني  حياربون  تكاثروا،  خيافونك  يعّدوا 
اجتاه  عكس  ويعملون  اخل��وف،  يوقفهم  ال  والناصحون 

النصائح.. بعيدًا عن مبادئك، بعيدًا عن هيهات منا الذلة. 
سيدي، ما داَم هنالَك يف القلِب اسمك، هيطُل عيّل بالرمحة.. 
فأنا االسعُد وسط هذه األمواج الكارهة، انسج قصتي معك، 
وأنحر عزلتي حتت قبتك، وأعقد ميثاقي عىل عقيدتك، وأدّثر 
شغفي بعشك بعطر تربتك، وأغّطي روحي بضياء جدثك، 

واضّمد جراحي بنور رضحيك. 
سيدي، شكرًا لتوفيقاتك يل، حني جعلتني أخاف أن أدخَل 
احارُب  دمي،  لقلم  شكرًا  طاهر.  وضوء  عىل  ااّل  حرضتك 
أكتُب  جعلتني  ألنك  شكرًا،  نفيس.  يمّس  خ��راٍب  كل  به 
عنك  أبحث  زلُت  وما  قربك..  يف  برتٍف  وأنمو  باسمَك، 

بعشٍق أليامي الباقية.      

َ
 كأنني أراك

ّ
 بعيني

ُ
ما جلت

َ
أين بقلم: حيدر عاشور



دعوة إلى إعادة بصمة الجمال 
والثقافة والفن

عندما نراجع سير أغلب 

الفنانين والشعراء ومن 

لهم بصمة في مجال 

الثقافة والفن نجد 

المدرسة حاضرة بدور 

واضح في رسم اإلبداع 

لدى هذا الفنان او ذلك 

األديب، لما لها من دور 

تربوي معرفي في 

تنمية ذاته واألخذ بها نحو 

ساحات األبداع.

بقلم: د. إيامن عبد الستار الكبييس 

والالصفي  )الصفي  امل��دريس  النشاط  ك��ان  إذ 
)أرنست  مقولة  من  انطالقًا  القيادة  دفة  يمسك 
ليفي( )تبدأ اإلنسانية بالتحسن عندما نأخذ الفن 
الفيزياء والكيمياء( وانطالقًا  عىل حممل اجلد كام 
يعانيه جمتمعنا من  ملا  املقولة ووفقًا  ايضًا من هذه 
عنف وقبح وتدين مستويات التذوق اجلاميل، كان 
الرتبوية  اهتامماتنا  مصايف  يف  الفن  نضع  ان  لزامًا 
نشخص  ولكي  اخلاطٔية  املفاهيم  كل  نغادر  كي 
البد  اهلادفة  الرتبوية  املنظومة  هذه   فاعلية  غياب 

بدأ  ومهمة   دور  منا  فلكل  وتعقيمه.  اجلرح  مالمسة  من  لنا 
النشاط  بمديريات  مرورا  والرياضة  الفنية  الرتبية  معلم  من 
التعليم  بمخرجات  املعنية  املؤسسات  بكل  وانتهاء  املدريس 

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

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

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

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

املعلمني  ومعاهد  الرتبية  كليات  يف  القبول  ترصني  ثانيا/ 
املعلم  شخصية  يضع  مقنن  اختيار  عرب  وغريها  والفنون 
دوره  أداء  يف  ينجح  كي  معيارا  وقدراته  وإمكاناته  املستقبيل 

بشكل امثل.
عىل  بتحفيزها  املدريس  النشاط  مديريات  دور  تفعيل  ثالثا/ 
حتى  وربام  والرياض  امل��دارس  نحو  األبنية  جدران  مغادرة 

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

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

كالنقش عىل احلجر.
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ٌ
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بقلم: حسني جعفر املوسوي*
أبياٌت نظمتها عندما تنامى إىل سمعي أنَّ ممثِّل املرجعيَّة الدينيَّة الُعليا يف كربالء واملتويلِّ الرشعي للعتبة 
ر عالج مجيع األطفال الذين ُيعانون من األورام  سة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي قرَّ احلسينية املقدَّ
سة، ومن  سة وارث الدوليَّة لعالج األورام يف كربالء املقدَّ الس�رطانيَّة دون سن )12( عامًا جمانًا يف مؤسَّ

مجيع حمافظات العراق بام فيهم أطفال إقليم كردستان، فقلُت:

* السيد حسني بن السيد جعفر املوسوي األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة.
ه( لديه اهتامم بالغ يف مسألة بناء  مه اهلل(: إنَّ سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزِّ )1( نقل يل السيد الوالد )سلَّ

صيَّة، وله رغبة كبرية بأن يصل عددها إىل )14(، أي بعدد املعصومني صلوات اهلل عليهم أمجعني. ة والتخصُّ املستشفيات العامَّ
سة بعد تفشِّ جائحة كورونا سنة )2020م(، فقد بلغ عددها ال�  هذا من غري مراكز الشفاء التي أنشأهتا العتبة احلسينيَّة املقدَّ

عت يف عموم حمافظات العراق، منها دخل اخلدمة ومنها قيد اإلنجاز. )24( مركزًا وزِّ

 العطاء
ُ

وارث
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الى روِح الشهيِد الغريب )اسعد خير اهلل سعود السلمي(

 في صحراِء الموصل
ٌ

غريب

 هو الذي يستطيع بعد هذه 
ٌ
 بأنواعِه إال ما س����مع من حديث عنه، وس����عيد

َ
 العذاب

ُ
 من ال يعرف

ٌ
س����عيد

األوصاف المرعبة والمخيفة، أن يعود إلى طبيعته من غير ان يعيش الصدمة بها. انه ألنس����ان ش����جاع 

ما كان بوسعه ان يدفع ذلك البالء حين باغتته تلك المفخخة اللعينة رغم أنه حاول ان ينال منها قبل 

 ب����كل طاقاته ان يكون بطال 
ً
ان تص����ل الى  المجاهدين لكن الوقت والش����جاعة لم يس����عفاه. ظل هائما

، ليفقع عيون النواصب وخونة العراق كلما ش����اهد 
ً
 مخلدا

ً
تش����هد ل����ه الموصل بجانبيه����ا ويبقى فيها رمزا

 قبرِه. فما تمناه هو ان يدفن بمكان استشهاده!.
َ
شاهد
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مطر  يعرب غزارة  مل  النار،  رّدد صداه عرب هليب  صدح صوته، 
الرصاص .. سمعوُه ينطق الشهادة، وكان صوته يأيت من بعيد 
وال  هلا  سامء  ال  بأصداء  ممزوجًا  الصمت  كثافات  عرب  أصّم 

قرار..
 ليس صويت أنا الذي أحدثكم ولكني اسمع صوته هو، كام لو 
أنه كان يف داخيل، يتسلل شجيًا، عذبًا اىل رشايني القلب فأيقظ 
وربح  فانطلق  الشهادة..  يريد  كان  ألنه  لذيذًا..  وجعًا  فيها 
الشهادة. مل يتوقع ان يكون للعنف الذي يأخذ جسمه عواقب 
وخيمة باملكان والزمان. مل يكن يتنبأ بان هذا األمل كله، وهذا 
الظلم مجيعه سيسقطان عليه بمثل هذه الفجأة املريعة. روائح 
املوت بدأت تنسج اشباحها عىل مهل يف جنح ظالم دامس من 
شتاء قارس يف - قرية تل زلط –منطقة الرحيانية- ترسم ظالاًل 

يف الوجوه تاركة يأسًا يف العيون. واصل السفر املؤمل ليكتشف 
ذاته ويقّدم دمه الطاهر حكايات ومواعظ لآلخرين. فديمومة 
العطاء ال تنتظر اجلزاء البرشي، قدر نيلها اجلزاء اإلهلي؛ اجلنة 

التي وعد اهلل هبا الشهداء هي الغاية واملنى. 
العقائدي.  ايامنه  تضاعف  شموسًا  فاستحال  الظالم  لّفه 
الوحوش  وجيندلون  ي��ص��دون  ي��زال��ون  ال  اش���داء  ورج���ال 
الشهادة  لنيل  يتدافعون  يتزامحون،  الكارسة من -الدواعش- 
تنهال  التي  الدامية  املفخخات  أثر  إنقاذه  يمكن  ما  وإنقاذ 
عليهم من كل حدب وصوب.. اهتزت حتت أقدامهم األرض 
قتال  اربع ساعات متواصلة من  –الدواعش- هربا بعد  فالذ 
رشس.. الكل موجود ما بني شهيد وجريح اال جسد )أسعد 
أثر. هل مزقته الشظايا؟. هل احرتق حتى  له  السلمي( ليس 

 ل���ي���س ص���وت���ي أن���ا 
ال�����������ذي أح����دث����ك����م 
ولكني اسمع صوته 
ه������و، ك���م���ا ل����و أن���ه 
ك����ان ف���ي داخ���ل���ي، 
 
ً
عذبا  ،

ً
شجيا يتسلل 

القلب  ال��ى ش��راي��ي��ن 
 
ً
وج��ع��ا فيها  ف��أي��ق��ظ 
.. ألن����ه ك��ان 

ً
ل����ذي����ذا

ي����ري����د ال����ش����ه����ادة.. 
فانطلق وربحها..
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وأبيه  أمه  من  أخوته  اجلميع..  حرّيت  أسئلة  ال��ذوب��ان..؟. 
املعركة  أرض  عرب  التائه  سريمها  يواصالن  ورعد(  )جالل 
وليس   بالذات.  يفقدامها  ان  قبل  املفقود  أخيهم  عن  باحثني 
اىل  سبيل  ال  قلبيهام  يفري  الذي  األمل  إن  هناية.  من  لبحثهام 
الرؤية املرّوعة التي ختلفها احلرب وراءها.  وصفه: هذه هي 
متأ  طيبة  كرائحة  السلمي(  )أسعد  اسم  أصبح  فشيئًا  وشيئًا 
كل حديث وهي تتناقل من قاطع لقاطع ومن فصيل آلخر. 
فوصيته مل تتحقق بعد، ومل يدفن بمكان استشهادِه. كان اجلو 
باردا بل قارسا من شّدة الربد وقد ساده الضباب يردد وصيته 
الدير-  البرصة - قضاء  عىل كل من حولِه، وخماطبًا أهله يف 
ان ال ينقلوا جثامنه بل يبقى بدمه ويدفن بنفس املكان. وقبل 
اهلجوم بيوم توضأ بقنينة ماء جامده يمسح هبا للوضوء بظِل 
هذا اجلو القايس البارد كان يستعد لصالة الليل، وكان هيمس 
يف أذن  املجاهدين، متسائاًل: انه يف حال استشهادنا جيب ان ال 
يوضع لنا قرب يزار!. تفاجؤوا من كالمِه فيعود جوابه صاعقا؛ 

لنوايس باستشهادنا سيدتنا الزهراء )عليها السالم( فهي مغيّبة 
القرب. وأملّت برأسه، ذلك الصباح، أفكار عديدة بينام كان يغّذ 
السري نحو صد مفخخات –الدواعش- املتتالية. وكان نادرًا 
يتمركز  نقطة  ابعد  اىل  برصه  يمّد  كان  فقد  رأسه،  خيفض  ما 
فيها )داعش( ليقلقهم بحفنة من الرصاص. كأنه موجود يف 
من  يتألف  عامل  جسمه،  من  ابعد  إىل  حدوده  تنبسط  ال  عامل 
أن  يود  ال  فهو  يستشهد،  أن  عليه  كان  النه  وح��ده.  جسمه 
روحه  هي  تلك  يستشهدون،  تلعفر  وأهايل  املجاهدين  يرى 
احلسينية التي وجد نفسه خادمًا ومضّحيا بل وقربانًا مؤجال 

للذبح يف سبيل العقيدة واملذهب والوطن.
يف صباح يوم اخلميس 1 / 12 / 2016 املوافق 2 ربيع األول 
1438 ه� أصبحت فكرة فقدانه قامتة أكثر، والرؤى احلائرة 
لوهنا  واألرض  االمل.  جراح  تستهوي  االعامق  يف  تتلصص 
دموي والسامء زرقاء، وقد اعتلت جسده  قطعة مرورية كتب 
بنادق اخلونة،  النار عليه من  ليبدأ اطالق  عليها -الرحيانية- 
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 صقلها الصبر، ويا حلما بالشهادة لم يخطر على بال أحد
ً

يا إرادة

والدواعش القذرة، ليكون ابشع إعدام تشهده عمليات حترير 
جرحه  فتدفئ  الشمس  خترتقه  كاملنخل  اصبح  فقد  نينوى. 
الباسم  وثغره  الرضا،  ألق  يف  كانت  حمياه  ولكن  أمله،  وتقلل 
دماء  ومصاصو  املوت  وجرابيع  السامء.  ملالئكة  أكيد  يبتسم 
نياط  يقطع  مقطعا  له  سجلوا  بل  ببشاعتهم  يكتف  مل  الشيعة 

القلب برؤيته. يا صرب أخوتك اهيا البطل.؟!.  
 كان مقطع البث داميًا  وصوتًا مأ الزمان واملكان املًا وجزعًا. 
الصرب،  صقلها  إرادًة  يا  معارصة..  حياة  يف  مرعبا  وكابوسا 
ويا حلام بالشهادة مل خيطر عىل بال أحد.. ضاع جسدك وبقي 
عاودت  اإلره��اب  تطارد  التي  الشعبي  احلشد  قوات  أثرك. 
املوصل.  وأنت غريب يف صحراء  إىل مكان صلبك،  املجيء 
جسدك  محلت  التي  املرورية  القطعة  ظالل  اآلن  يتفيأ  قربك 
يعيد  كي  باملاء  يغرقه  قربك  عىل  يمر  من  وكل  آمنة.  ألسابيع 
النور وازدهرت  القرب اغتسل بضياء  الدفء،  ناظره. ما أحىل 

الصحراء باخلرضة واحلياة. فغدا مكانا جامدا تدب به مالمح 
اهليبة ومذاق الكربياء. وأهلك اصبحت وجوههم تشبه لون 
حتى  عليهم  مرت  ثقيلة  أيام  عنك،  بحثوا  ما  قدر  االرض 
يروا  أن  البد  كان  االمر.  عليهم  تعذر  ان  بعد  املكان  قصدوا 
الزاهية، مغطى برايتي العراق  قربك وأنت مرتٍد حلة الرشف 
واحلسني، كأنك تقف كل صباح عىل طريق )تلعفر- موصل( 
تأخذ التحية ملن ينحني لرتاب قربك، ويردها عليك املجاهدون 
من  ليقرؤوا  دفنك،  لعظمة  جمربين  ويرتجلون  حرى  بدموع 
دروس��ًا  –الدواعش-  لقنت  وقد  الكرامة،  عناوين  رم��زك 
بالشجاعِة، ليبقى قربك يدق بعنف أبواب كل أعداء العراق. 
والطيبون  أهله  يقصده  غريبا  املوصل  صحراء  يف  يزال  وال 
ليواسوا  واألرض  السموات  من  والزائرون  تلعفر  أهايل  من 

وحشته. فغربة املوت ال تشبه غربة األحياء.
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باتجاه الحسين

السالم عليك يا قمة طأطأت هلا القمم.. السالم عليك يا روح 
طه و يا رساج األمم.. السالم عليك يا أبا الصرب..  وهل يفي 

السالم يا واهب النور وعابر العصور..
 باجتاهك نميض.. نشري اليك.. ونطلق أرواحنا اىل سامء ألقك 

يا مصباح اهلدى
هنفو اليك.. فعندك تطمئن القلوب وتتطّهر,  وحترتق الذنوب 

فنرتقي يا سفينة نجاة العاشقني 
يا حسني.. يا حسني...

الطريق طويل  أنت كل طريق ضياع..  الطريق طويل.. وبال 
وبفيض نورك نشفى.. وعىل أعتابك نسرتيح. 

الطريق اليك مروج وضياء.. والطريق اليك هدى ونجاة.
يا  الرشيف  جسدك  تظّلل  عّلها  راياتنا  ننرش  ملل  أو  كلل  بال 
يا  لندائك..  تلبية  النداء  هبذا  تصدح  وحناجرنا  الضيم  قاهر 

حسني..
أي نشيد أطلقه دمك الطهور يا أصدح صوت, وأي زمان ال 

خيجل من وضوحك, وأي ظالم ال ينجيل برساجك؟؟.
باجتاهك نميض.. بطوفان عزم وإيامن.. نجيئ اليك.. حلرارة 
ي��ربد.. ألن��ك احلياة واألم��ل وألن��ك اإلب��اء  أب��دي ال  عشق 

واحلرية والنعيم..

بقلم: كفاح وتوت
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 كم من العروش مضت وعرشك باق.. كم حاولوا وحاولوا 
ولكن هذي اجلموع مل تزل تتدفق وجتري اليك بقلوب بيض 
لتفرتش تربتك الطاهرة وتنام بحضن جمدك وأمانك.. وسيول 
الدمع تستفيق فراتا عّلها تسقيك رشبة ماء.. يا عطشا يرّوي 

األزمنة.. نأتيك هنرا ظامئًا لنرتوي من معينك. 
كل العيون ترنو اىل ضحاك.. تتكحل بزهوك.. وهذي الرباعم 
ترفع أرشعة حبها ووالئها لتعانق أطفال الطف ترسم طريقها 
اليك.. وماذا يردن هؤالء النسوة غري والئهن ولقائهن بزينب 
هلا  ومواساة  نرصة  جرى  ما  عىل  واحلرسات  اآلهات  يطلقن 

يطلقن قلوهبن مجرا.
من أين ينهمر كل هذا العشق وألي يشء يتزاحم الوافدون.

للعامل  ونطلق  خلودك  فيض  من  لنتزود  نميض  باجتاهك 
رصختك يا أبا األحرار ألنك وارث النبيني.. باجتاهك نميض 

فباسمك األمان.. وبك النجاة.. وبرتبتك الشفاء..
كل هذه الدموع بعض من عطائك.. هذي اجلموع تعرف ما 
أنت فهي تلبس ثوب إرصارها.. لن يصدها ظلم الظاملني, وال 

حقد احلاقدين.. 
والتحدي  الفكر  م��ن  وجبل  العاطفة  م��ن  بحر  اجل��م��وع 
شيوخ..  الطيبني..  وطيبة  الثائرين..  قضية  حتمل  والبسالة.. 
جاءوا  جاءوا..  ومعّوقون..  وأطفال..  ونساء..  وشباب.. 
ينشدون نشيد الطهر واملحبة والسالم يف حرضتك.. يرجون 

الشفاعة والنجاة  يا مصباح اهلدى وسفينة النجاة.
 تزدحم اجلموع  شوقا اليك وهي تنسج من شغاف القلوب 
رايتك  حتت  تتوحد  واجلموع   البتول،  ابن  يا  ووالءها  حبها 
لرتسم للتاريخ زهو كربيائك بسطور من ذهب النقاء وآللئ 

التجيل واالرتقاء.. 
احلشود كخلية نحل نذرت وتعهدت لك بإخالصها ووفائها 

تتوقد بنورك وتتألق بألقك يا سيدي كل العقول وكل القلوب 
تشري اليك  وحتفر يف لوح التاريخ معاين احلب وخلود املعاين.

يا  بعدك  جمد  املجد وال  يا سّلم  اليك  وتعرج  تتسلق  احلشود 
حسني.. معطر هو الفضاء الذي يلهج باسمك يا حسني.

والبكاء يستذكر هنر العطش الذي رّوى أزمنة قاحلة  يستذكر 
مصارع أجساد طاهرة وقافلة سارت اىل سامء عزهتا وخلودها 
األزمنة  لتخرتق  والبغي  الغدر  رماح  عىل  مشاعلها  محلت  
وهذه القبل التي تنهمر ألجلك عىل رضحيك املعطر واألكف 
التي تتعطر من عطرك  تتربك بك، وترجو الشفاعة يا شفيع 

املحبني و يا رساج األحرار.
رمح  عىل  رفعوه  رأس  وأي  نحروه  نحر  وأي  سفك  دم  أي 

ضاللتهم..
من أجل حبك يا سيدي تنحر القرابني وتسقى املاء قبل نحرها 

يا مذبوحا بال ماء
يا قربانا شمخ صربا.. أنت ماء اهلداية يا هنر املحبة و يا شاّلل 

التضحيات.
 يطوينا الزمان وأنت اخلالد.. ماذا نقدم  لك.. قلوبنا وأرواحنا 
نزّفها اليك.. نتقدم اليك نرجو قربك وهباءك.. نسعى اليك.. 
هبذه  اليك  نسعى  الطهور..  بدمك  عطّرهتا  التي  اجلنة  هلذه 

املواكب عّلنا ننال الشفاعة يا شفيعنا.
مفتوحة أبواب اجلنان بحبك  فهنيئا لكل حمب, هنيئا لكل من 
هلذا  املعطر  املكان  هلذا  هنيئا  السليب,  الرصيع  قرب  عىل  يرمتي 

النور وهذا النعيم.    
سالما هلذا الضياء.. لشالل نور اإلمامة.. هلذا البهاء املوشح 
بالطهر والسجايا، سالما هلذه االرض التي محلتك وتطهرت 
بدمك الزكي.. للرتاب الذي تطيب بمرقدك يا سيدي يا سيد 

املضحني والباذلني. 
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يتفُق اجلميع عىل ان العائلة نواة املجتمع، وأهنا املسؤول 
االول واألخري يف تطور ورقي املجتمعات من عدمها، إذ 

إن من شأهنا ان تبني جيال قويا أو تصريه هرما قبيحا.
وال خيتلف اثنان يف أن هذه النواة تبتنى عىل نوية اهم منها 
وسابقة عليها، وهي اختيار الرشيك املناسب، إذ ان من 
اهم مقومات بناء األرسة املثالية وضامن نجاحها، يكمن 
حمتاجا  يبقى  األمر  ان  اال  للرشيك،  املوفق  االختيار  يف 

لفهم اخر ناتج عنه هذا االختيار، اال وهو القناعة.
اال  احلياة،  تفاصيل  مجيع  يف  مهمة  القناعة  ان  وصحيح 
إذ  األرسي��ة،  ثم  ومن  الزوجية  احلياة  يف  جدا  مهمة  أهنا 
الذي  الزوجني  الدم لدى  اهم من تطابق  ان تكون  تكاد 
تأسيس  يف  الرفض«  او  »القبول  مرحلة  املختصون  يعده 

الكينونة الزوجية »األرسة«. 
وكام نعلم، فان القناعة حتتاج اىل تعاون وتفان كبريين من 
كل االطراف، بل واىل رياضة روحية دائمية تكون ضابطة 
بعدها  الزوجية ومن  العالقة  ترهل يف  اي  لعدم حدوث 
األرسية، وبالتايل فأهنا مبادرة اخلري التي تفتح لأرسة افق 

السعادة، واالمثلة واالدلة عىل ذلك كثرية وكبرية.
من  وباألخص  واألرسي��ة  االجتامعية  للرتكيبة  املتتبع 
يلحظ  االجتامع،  وعلم  النفس  علم  يف  ق��راءات  يمتلك 
وجه  عىل  والعربية  االسالمية  جمتمعاتنا  افتقار  جليا 
اخلصوص اىل تلك اخلصلة احلميدة يف اآلونة األخرية، اذ 
ان اغلب حاالت الزواج تبنى اليوم عىل املتغريات وليس 
تقييم  يتم  إذ  لالسف،  املادية  املصالح  ومنها  الثوابت، 

األرومة المقدسة إلعمار الحياة الزوجية
 

ُ
القناعة
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الراغب بالتزويج عىل اساس امكانيته املادية قبل التزامه الديني 
واالخالقي، غافلني او متغافلني عن احلديث النبوي الرشيف 
»إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوه تكن 

فتنة يف األرض وفساد كبري«، بعرض احلائط.
مل ينته االمر عند هذا احلد فحسب، بل ان بعض الشباب يضع 
يف اولويات اهتاممه، احلالة املادية للفتاة التي ينوي الزواج هبا، 
وهبذه احلالة ستكون حياة زوجية مبنية عىل امور دنيوية هشة، 
حينئذ  وسيخرس  هزة،  ألبسط  تعرضها  بمجرد  لالهنيار  قابلة 
كانت  اذا  س��وءا  األم��ر  وي��زداد  الكثري،  ال��يشء  الطرفني،  كال 
ليكونوا   � األطفال   � اهلل  احباب  بوجود  موثقة  بينهام  الوشيجة 

بذلك اكرب اخلارسين يف هذه القسمة، ودون اي ذنب.
لذا، فأن للطمع الدنيوي اثاره السلبية التي ال حتىص وال تعد، 
للطمع  السلبية  األثار   � وجدت  اذا  فداحة  اكثر  تكون  أهنا  اال 
وتكثر  الزوجة  عند  القناعة  تغيب  فعندما  الزواج،  ثنائية  يف   �
األكرب  العبء  االرسة  رب  بذلك  ليدفع  ومتطلباهتا،  طلباهتا 
مصدره  عن  النظر  بغض  الرزق  توفري  اىل  يدفعه  قد  مما  جمربا، 
ومرشوعيته، وهي مشكلة هلا ما هلا من اسقاطات كارثية عىل 
اخلصوص،  وجه  عىل  واألطفال  كامل  بشكل  الزوجية  احلياة 
ذلك  بعد  ليحّل  احلرام،  باملال  احلالل  املال  اختلط  اذا  السيام 
اجواء العش الزوجي حياٌة بال طعم، فثمة زوج منشغل بتوفري 
ويفتقر  املادية،  رغباهتا  بإشباع  منشغلة  وهي  الزوجة،  طلبات 
بذلك األطفال اىل القناعة، كنتيجة حتمية ملا اعتاد األبوان عليه 
امامهم، تطبعا وتأسيا، حتى صريت األرسة كيانا مفككا وهو 

ما سيكون عبئا ثقيال عىل املجتمع مستقبال.
ان نستذكر   � � كمجتمع اسالمي  يفوتنا  وبخصوص ذلك، ال 
اسالفنا،  لنا  تركها  التي  املثالية  والنامذج  العمالقة  الشواخص 

ان  بعد  ومثالية  ناجحة  اهنا  نمذجت عىل  التي  تلك  خصوصا 
ولعّل  بالقناعة،  املشفوع  املالئم  االختيار  مثل  فيها  توافرت 
خري مثال عىل ذلك هو زواج أمري املؤمنني )عليه السالم( من 
السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( ويذكر أن امري املؤمنني 
)عليه السالم( كان قد ذهب لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، 
وهو يف منزل زوجته ُأّم سلمة )رضوان اهلل عليها(، فسّلم عليه 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبي  ليبادره  يديه،  بني  وجلس 

قائال: »أَتْيَت حِلاَجة؟«.
ابنتك  خاطبًا  أَتيُت  »َنَعْم،  السالم(:  )عليه  عيل  اإلمام  فقال 

ُجني؟«. فاطمة، فهْل أنَت ُمزوِّ
فقالت ُأّم سلمة: »رأيت وجه النبي )صىل اهلل عليه وآله( َيَتهّلُل 
السالم(،  اإلمام عيل )عليه  ابتسم يف وجه  ثّم  فرحًا ورسورًا، 
َعلّيًا  »إّن  السالم(، وقال هلا:  الزهراء )عليها  ابنته  ودخل عىل 
جِك خري َخلقه،  قد ذكر عن أمرك شيئًا، وإيّن سألُت ريبِّ أن يزوِّ
َتَرين؟«، فسكتت، فخرج رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  فام 
، ُسكوهُتا إِقراُرها«، فأتاه جربائيل )عليه  وهو يقول: »اهلُل أكرَبُ
السالم( فقال: »يا حمّمد، زّوجها عيل بن أيب طالب، فإّن اهلل قد 

رضيها له ورضيه هلا«.
القناعة  فحيث  التاريخ،  يف  الشخصيات  اعظم  حياة  هي  هذه 
والبساطة، كانت األرومة املقدسة، نامذج ومثاالت يقتدى هبا 

ما كان للحياة من بقية.
فيها  السعادة  وكنز  الزوجية  احلياة  رّس  ان  القول،  وخالصة 
يضعوا  ال  ان  االم��ور  بأولياء  فحري  لذا  القناعة،  يف  يكمن 
اهتاممهم يف احلالة املادية ملن يرغب بالتزويج منهم، ولينرصف 
تركيزهم اىل ما حيمله من وعي وتدين وخلق، فهو ما يضمن ان 
تكون األرسة مؤمنة ومثقفة بثقافة اهل البيت )عليهم السالم(.
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البالغ من العمر )26( يدين باملسيحية، ويرى  الشاب )ألكس( 
أن بني احلسني الشهيد وعيسى املسيح )عليهام السالم( مشرتكات 
كثرية، ومثلام آمن بنبّيه أحبَّ سيد الشهداء )عليه السالم(، متأّثرًا 

بنهضتِه اإلنسانية ومبادئها العظيمة.
املقدسة  كربالء  إىل  زيارته  رّس  عن  )األحرار(  ل�  ألكس  حتّدث 
واملشاركة بإحياء األربعني احلسيني، قائاًل: "كربالء مدينة مجيلة 
جدًا وما شهدته خالل الزيارة املباركة وخصوصًا يف املسري إليها 
واقعة  ألعيش  والعزاء  احلزن  معامل  أخذتني  ّثم  انتباهي،  لفت 

الطف بنفيس".
واجتامع  املدينة،  يف  الرائعة  املشاهد  هذه  جدًا  "أثارين  وأضاف، 
مكان  يف  والديانات  واجلنسيات  األعراق  خمتلف  من  املاليني 

واحد، وهلدف واحد، وهي إحياء ذكرى الشهيد املظلوم".
نحن  لنا  بالنسبة  هو  السالم(  )عليه  احلسني  "اإلمام  إن  وتابع، 
احلّقة،  اإلنسانية  القيم  خلود  فيه  نرى  املسلمني  كام  املسيحيني 
وإمامًا  لأحرار  سّيدًا  فصار  والطغاة،  الظلم  عىل  والثورة 

لإلنسانية".
وأوضح ألكس أن "زيارته هذه هي الثانية حيث سبقتها زيارة إىل 
كربالء  إىل  "زياريت  بالقول:  مستدركًا  العراق"،  كردستان  إقليم 

ختتلف متامًا".

ما لفَت انتباه حمّدثنا أيضًا هو الكرُم احلسينّي الذي ال نظرَي له يف 
العامل أمجعه، يقول: "العراق بلد عظيم والعراقيون رائعون، وما 
رأيته وملسته فيهم عكس ما تنقله لنا وسائل اإلعالم. إّنك ملجّرد 

أن تكون هنا ستشعر بالطمأنينة واألمان وراحة النفس".
قبل  من  للزائرين  متنوعة  خدمات  من  يقّدم  "ما  وأضاف، 
أصحاب املواكب احلسينية هو أشبه باملعجزة اإلهلية، فهذا الكرم 
ال  طبعًا  ولكنه  بالسهولة،  تأيت  ال  ضخمة  ملبالغ  حيتاج  والبذخ 

يصدر إال من نفس كريمة وأبّية".
وتابَع حديثه، "ما يّقدم من خدمات لزائري سيد الشهداء )عليه 
أن  مبّينًا  وعظيمة"،  حمرتمة  ومجيعها  بالبنان،  إليه  ُيشار  السالم( 

"الطعام العراقي ال مثيل وال طعم يشبهه".
وأفصَح ألكس، بأنه "سينقل كل ما شاهده إىل أهله وأصدقائه يف 
بلده األم النمسا وبلده اجلديد السويد، وإظهار الصورة احلقيقية 
لكربالء وثورة اإلمام احلسني )عليه السالم("، مشريًا إىل أن "أنه 
َوعظمة  هيبة  يمتلك  أحد  هناك  فليس  ورأينا  وسمعنا  قلنا  مهام 
فهو  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  عند  هي  كام  كربى  ومكانة 

سيد اإلصالح والثائر احلقيقي وملحمته ستبقى خمّلدة".
أما آخر ما قاله قبل أن يوّدعنا: "شكرًا للحسني ألّننا ُرزقنا زيارته 

املباركة".

شاب نمساوي يعتنق المسيحية..
 ماذا يفعُل في كربالء؟!

وجبال  وتركيا،  وأملانيا  ب���بولندا  مرورًا  السويد،  من 
قضاها  مجيلة  سفر  رحلة  كانت  كردستان،  يف  العراق 
يف  طائرته  هبطْت  الذي  )ألكس(،  النمساوي  املواطن 
والتي  األمجل  برحلته  لُيرشَع  األرشف،  النجف  مطار 
جاء من أجلها حاجًا ملّبيًا نداء املصلح العظيم، حيث 
صوب  األقدام  عىل  مشيًا  الزاحفني  املاليني  مع  ساَر 

كربالء املقّدسة.

* قاسم عبد اهلادي – تصوير: مرتىض نارص
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املباركة،  األربعينية  الزيارة  خالل  لبنان  أهايل  موكب  قّدم 
الطعام  وجبات  توزيع  بني  تنّوعت  للزائرين،  جلية  خدمات 
املوكب  كفيل  أوضَح  فيام  إليوائهم،  أماكن  وتوفري  والرشاب 
لتكون هلم  السالم( شملتهم  بركات اإلمام احلسني )عليه  أّن 

حسينيتهم اخلاّصة يف مدينته املقدسة.
وقال السيد موسى هزيمي: إن "أكثر الزائرين 
الذين يفدون من خارج العراق هلم حسينياهتم 
الزائرين  مع  وخدمتهم  الستقباهلم  اخلاصة 
عدا  ما  املليونية،  الزيارات  خالل  اآلخرين 
أي  لنا  تكن  مل  بلبنان  عامل  جبل  شيعة  نحن 

حسينية يف كربالء".
العراق  يف  األخوة  "بعض  بأن  وأضاف، 

اتصلوا يب مّرة وطرحوا عيّل فكرة تأسيس حسينية يف كربالء 
تكون  أن  ويتمنّون  موجودة  األرض  أن  وأخربوين  املقدسة، 

للزائرين اللبنانيني لينشئوا عليها موكبهم اخلدمي".
الواقع  أرض  عىل  حتّققت  قد  "الفكرة  أن  إىل  هزيمي  ويلفت 
حيث أسسنا موكبنا يف سنة )2009( وبدأ العمل فيه وكذلك 
الزهراء  فاطمة  السيدة  باسم  وأصبح   )2012( سنة  احلسينية 

)عليها السالم(".
العام،  املباركة هلذا  "خالل األربعينية  وتابع، 
عىل  الكرام  للزائرين  خمتلفة  خدمات  قّدمنا 
الطعام  بوجبات  متثلت  ساعة(،   24( مدى 
)5- 6 وجبات يوميًا( وتوفري قاعات مبيت 

للزائرين للرجال والنساء".
البالغ  املوكب  "أعضاء  بأن  هزيمي  وبني 
الطبيب  بينهم  شخصًا(   60( عددهم 
هذه  تقديم  يف  سواء  وكلهم  واملعلم،  واملهندس  واخلطيب 

اخلدمة العظيمة لزائري سيد الشهداء )عليه السالم(".

أّول حسينية للبنانيين على أرض 
كربالء لخدمة زائريها

* أمحد الوّراق – تصوير: صالح السباح
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المصرّي )أحمد حسين( يفتح قلبه لـ )األحرار(: 

بحثُت وعُرفُت فتشّيعْت

َشَغلُه الَبحُث والتنقيُب يف عرشات الكتب واملصادر الشيعية التي تتحّدث 
عن عظمة مذهب أهل البيت )عليهم السالم( وتضحياهتم وأخالقهم وما 
مطمٔيّن  فمشى  أمامُه  أخرَض  الدرَب  رأى  حّتى  األصيل،  لإلسالم  قّدموه 

القلب، ونادى ب� )أشهد أن عليًا ويّل اهلل(.
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حياة  عىل  طرأت  التي  التحّول  نقطة  باختصار،  هذه 
املستبرص املرصي الطبيب اجلّراح )أمحد حسني( واملقيم يف 
بريطانيا، عندما قّرر بمحّبة وفطرة سليمة اعتناق املذهب 

احلق.
الطبيب أمحد املختص بجراحة املخ واألعصاب يعيش يف 
بريطانيا منذ )30 عامًا(، كان هذا العام من بني الوافدين 
لزيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(، وقد اغتنمت 

)األحرار( هذه الفرصة لتعِرَف أكثر عن قّصة تشّيعه.
عن  والتقيص  للبحث  األوىل  »اخلطوة  بأّن  أمحد،  أخربنا 
يف  دينية  ملحارضة  استامعه  بعد  بدأت  الشيعي  املذهب 

جملس عزاء حرضه بدعوة من أحد األصدقاء«.
يقول: »كانت املحّطة احلاسمة يف حيايت هي أنني ويف أحد 
أمرات دعاين صديق عزيز عيّل حلضور جملس حسيني بعد 
السالم(..  )عليهم  البيت  أهل  أحبُّ  كنُت  إن  سألني  أن 

وقد أجبته ب� )نعم أحّبهم(«.
اىل  واالستامع  املجلس  بحضور  »ترّشفت  ويضيف، 
شعور  انتابني  الوقت.  ذلك  يف  احلسيني  املنرب  خطيب 
باحلزن والبكاء الشديد بعد االستامع للمحارضة، واتذّكر 
استشهاد  فاجعة  عىل  والنحيب  البكاء  كثرة  ومن  حينها 
الوقوف،  أستطع  مل  أنني  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

وجتّمع األخوة املعزون حويل ملواسايت«.
املصادر  عن  بالبحث  بدأت  النقطة  تلك  »من  بأنه  وبني 
احلسني  لإلمام  موضوعاهتا  يف  تطرقت  التي  املوثوقة 
)عليه السالم( وسريته العطرة وما حدث يف واقعة الطّف 
األليمة«، مستدركًا بالقول: »يف بداية األمر واجهت الكثري 
من االمور املغلوطة التي  سمعتها يف السابق او أحسب اين 
اطالعي  منها عند  وتأكدت  قرأته  ما  أعرفها، وعن  كنت 

وبحثي، وانتابني حينها الكثري من التساؤالت«.

اهلل  )صىل  النبّي  أن  هل  نفيس  مع  »تساءلُت  أمحد:  يقول 
عىل  كان  )حاشاه(  اهلوى  عن  ينطق  ال  الذي  وآله(  عليه 
اهللُ  أحّب  حسني..  من  وأنا  مني  )حسني  قال  حينام  خطأ 
من أحب حسينًا( أم أن الذي رفض ظلم يزيد بن معاوية 
)لعنه اهلل( واضطهادهم للمسلمني كان عىل خطأ حاشاه«.
الوافية لذلك أن »كل ما سمعناُه  بأن اإلجابة  وذكَر أمحد 
كان باطاًل، وكان ُيراد منّا االبتعاد عن أهل البيت )عليهم 

السالم( بتضليل احلقائق«.
املكان  هذا  »من  قال:  الرصحية  اإلجابة  هلذه  وتعضيدًا 
أدعو  السالم(  )عليه  اهلل احلسني  أيب عبد  املقّدس رضيح 
مجيع الناس وكافة أتباع الديانات والطوائف أن يبحثوا يف 

املصادر، وليكتشفوا احلقائق قبل فوات األوان«.
هلا  املقدسة  كربالء  »زيارة  إن  أمحد،  الطبيب  وأوضح  كام 

طعم خاص، وخصوصًا خالل األربعني احلسيني«.
وتابع، »ذهبت ألداء احلج والعمرة وزرت أماكن عديدة 
يف الوطن العريب وأوربا، لكنني مل أسعد فيها بقدر سعاديت 

بوجوديت يف كربالء احلسني )عليه السالم(«.
يف  املقبلة  باألربعينية  أكون  بأن  »سأحرص  وأضاف، 
كربالء، وسأحرض معي زوجتي وأبنائي لكي يعيشوا هذه 
األجواء الروحانية اجلميلة«، مستدركًا بالقول: »زوجتي 
وأبنائي ال يزالون عىل املذهب السنّي وهلم مطلق احلرّية بام 
يعتقدون به، ولكن رّبام يغريون قناعتهم ملجّرد أن يكونوا 

يف كربالء ويرون عظمة األربعينية«.
أما عن أمجل ما شاهده خالل الزيارة املباركة، هو أن »ليس 
يتوّسلون  الناس  جتد  العراق  يف  سوى  بالعامل  بلد  أي  يف 
بالزائرين ليكونوا يف ضيافتهم ويقوموا بخدمتهم«، خمتتاًم 
الكرم والشجاعة واألمن وليس  بلد  »العراق  بأن  حديثه 

كام تنقلُه وسائل اإلعالم«.
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دعْت للبحث عن حلول ناجعة لحماية المدنيين.. 

بني  كاَن  الصورة،  يف  املبتسم  الربيء  الطفُل  هذا 
الطاهرة  أرواحهم  فاضت  الذين  الشيعة  الشهداء 
كانوا  مسجدًا  استهدَف  الذي  اإلرهايب  التفجري  يف 
األفغانية،  قندوز  بوالية  اجلمعة  صالة  فيه  يقيمون 
اإلجرام  ضحية  يذهب  السادسة  بعُد  يبلغ  مل  طفٌل 

الداعّش وفكره املتطّرف.

المرجعية العليا تعّزي باستشهاد المصلين 
الشيعة في »أفغانستان«
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أمحد أو عيل أو حسني، مل يتم التأكد من اسمه، لكنُّه الشّك اآلن 
طري من طيور اجلنّة وعند رّب رحيم عظيم.

مسجد  يف  الشيعة  املصلني  استهدفت  التي  اإلجرامية  احلادثُة 
فيام  شخص   100 من  أكثَر  استشهاد  عن  أسفرْت  آباد(  )سيد 
لتتبعها  بليغة،  تعّرض أكثر من 200 شخص جلروح وإصابات 
فجيعة ثانية بتفجري مسجد )فاطمية( يف والية قندهار بعد أسبوع 
بالتامم، وسط استنكار من املرجعيات الدينية وإدانات أممية لتكّرر 

هذه املآيس واستهداف الشيعة املستمر.
تبنّيه  أعلن  قد  خراسان،  والية   � اإلرهايب  داعش  تنظيم  وكان 
للحادث اإلجرامي، مما يثري املخاوف لدى أبناء الطائفة الشيعية 

من تكرار استهدافهم مع انعدام األمن يف البالد.
وأصدَر مكتُب املرجع الديني سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل 
السيستاين )دام ظله( يف النجف األرشف، بياًنا عّزى فيه العوائل 

املفجوعة بأبنائها، يف قندوز.
األمل  يعترصه  »بقلب  بيانه:  يف  السيستاين  املرجع  مكتب  وقال 
األبرياء  املصلني  عرشات  وجرح  باستشهاد  نعزيكم  واحلزن 
املؤمنني يف  إرهايب استهدف مسجد  الذين راحوا ضحية تفجري 
أن  تعاىل  اهلل  نسأل  اجلريمة،  هذه  نستنكر  إذ  وإننا  قندوز،  مدينة 
اجلرحى  عىل  يمّن  وأن  والسلوان  الصرب  الضحايا  ذوي  يلهم 

بالشفاء العاجل«.
وأضاف »نالحظ بكل أسف واستغراب، ختيّل الدول اإلسالمية 

واملجتمع الدويل عن الشعب األفغاين األعزل وسمحوا بصورة 
هلجامت  األبرياء  األفغان  املؤمنني  من  املزيد  يتعّرض  أن  عملّية 

وجنايات اجلامعات املتطّرفة املتشددة«.
إىل  األحبة  أهيا  ندعوكم  الصعبة  الظروف  هذه  مثل  »يف  وتابع 
عن  تبحثوا  وأن  الوطنية،  والوحدة  التضامن  أوارص  تعزيز 
حلول ناجعة حلامية املدنيني من قمع وجرائم اجلامعات اإلرهابية 
يف  الفجائع  هذه  مثل  تكرار  متنع  مناسبة  إجراءات  وتتخذوا 

املساجد واألماكن العامة«.
من جهتها، أدانت األمم املتحدة عىل لسان أمينها العام أنطونيو 
جوترييش، التفجري اإلرهايب الذي طاَل املصّلني الشيعة يف والية 

قندوز.
وقال جوترييش: إن »هذا اهلجوم هو الثالث عىل مؤسسة دينية 

يف أقل من أسبوع«.
الذين  املدنيني  عمدًا  تستهدف  التي  »اهلجامت  بأن  وأضاف 
يامرسون حقهم يف إحياء شعائرهم الدينية بحرية هي انتهاكات 
مطالبًا  الدويل«،  اإلنساين  والقانون  األساسية  اإلنسان  حلقوق 

»بتقديم اجلناة إىل العدالة ملحاسبتهم«.
فيام تناولت وسائل اإلعالم العاملية، نبأ استشهاد هؤالء الضحايا، 
ولفتْت التقارير الصحفية إىل أنه »كام يبدو قد بدأت فعليًا حرب 
الغارقة  البالد  يمّثل اإلسالم األصيل يف هذه  املائة عام عىل من 

بالدماء واجلهل وتسّلط القتلة«.
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ألفراد  اليومية  احلياة  يف  كبريا  حيزا  األرسية  اخلالفات  تشغُل 
العوائل العراقية السيام تلك التي حتدث بني األشقاء ألسباب 
اجتامعية,  جوانب  من  مربر  غري  اغلبها  خمتلفة,  ودواع  شتى 
محيدة  وتقاليد  حسنة  بعادات  اتصف  جمتمعنا  وان  السيام 
األخرين  املكاره وظلم  بالنفس عن  والنأي  التسامح  يؤّطرها 
من  مجلة  هناك  ان  املعروف  ومن  مقبولة,  أسباب  دون  من 
املسببات للخالفات التي حتدث بني احلني واآلخر بني األشقاء  
حينام  متعددة,  ارس  يف  األشقاء  هؤالء  بني  او  ذاهتا  األرسة  يف 
يتعلق األمر باملتزوجني املستقلني يف بيوت خاصة هبم, مع بقية 
تنتهي  قد  املشاكل  تلك  من  الكثري  ان  بيد  األخرين,  أشقائهم 
بالرتايض, او التسوية بينهم او من خالل تدخالت خارجية من 
بينهم مدخل  تدخل  اخرى,  او جهات  او األصدقاء  األقارب 
حتدث  التي  تلك  هي  اخلالفات  هذه  يف  األصعب  لكن  خري, 
او  )ذكور  األبناء  بني  اإلرث  كتوزيع  مادية  او  مالية  ألسباب 
إناث(, فليس كل تركة من اآلباء توزع بشكل رشعي يستند إىل 

أحكام الدين ونصوص القرآن احلكيم.
ازواج الشقيقات يطالبون بالميراث

كان  القرآن  يقول«  بغداد  من  الكريم)52(عاما  عبد  خضري 
حتى  او  املتوفني  االب��اء  برتكة  املعنيني  ام��ام  ودليال  واضحا 
امام كل مؤمن من  االحياء منهم ألنه اصبح حجة ال مناص 
الكريم  تعاىل يف كتابه  قال  التقيد هبا والعمل عىل اساسها كام 
(,لكن الكثري  ْنَثَينْيِ َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُ ُ يِف َأْواَلِدُكْم لِلذَّ )ُيوِصيُكُم اهللَّ
من تلك املشاكل حتدث حينام يتعلق االمر برتكة خارج القانون 
الحد  ميوهلم  او  االحياء  الورثة  باجتهادات  وربام  الرشعي, 

وعقيمة  احلسم  صعبة  املشاكل  فتكون  سواهم,  دون  االبناء 
احللول.

واضاف عبد الكريم »نحن اربعة اشقاء ذكور وشقيقتان اثنتان 
يملك  ما  بثلث  احلياة  قيد  عىل  وهو  والدنا  اوىص  متزوجتان 
وهو بيت كبري وبستان نخيل لشقيقنا االصغر لكونه اليملك 
االقرتان  ليعينه عىل  متزوج,  مصدر رزق, فضال عن كونه غري 
االي��ام,  ه��ذه  العراق  يف  العيش  شظف  حمنة  وجت��اوز  بزوجه 
مستطردا بقوله »نحن كرجال وافقنا ومل نعرتض قط عىل رأي 
والدنا, ورأيناه سديدا, لكننا فؤجئنا بعد ذلك باعرتاض شديد 
من شقيقتينا املتزوجتني وعىل ما يبدو اهنام تاثرا بطمع ازواجهام 
واحلاحهام عىل رضورة العودة اىل القسمة الرشعية, لكن والدنا 
ارّص عىل تلك القسمة واعتربها رشعية النه اعترب املسألة هنا 
الوصية  تلك  ان  مع  متوىف,  عن  ارثا  وليس  حي  انسان  وصية 
الكره  ان  اال  احلياة  قيد  عىل  زال  ما  والدنا  لكون  بعد  تنفذ  مل 
املتزوجتني  وشقيقتينا  االخوة  نحن  بيننا  يدب  اخذ  والبغض 

بدفع من زوجيهام اىل درجة القطيعة.
الوصية للراشد الراجح

الدينية  التميمي معتمد املرجعية  الشيخ عباس  ويشدد فضيلة 
النجف االرشف عىل أمهية االختيار األنسب لالبن  العليا يف 
من  نقال  ل�)األحرار(:  حديثه  يف  التميمي  وقال  له.  املوىص 
)ص443(  الثاين  اجلزء  الصاحلني)املعامالت(  منهاج  كتاب 
احلسيني  عيل  السيد  سامحة  االعىل  للمرجع  الوصية  كتاب 
الحد  امل��وروث  االب  يويص  ان  جيوز  ظله(  السيستاين)دام 

ابنائه الورثة عىل ان يقع االختيار عىل شخص راشد عاقل.

 الميراث تشغل الخالفات األسرية 
ُ

لعنة
وليد خالد الز يداوي
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انتظرْت خطيبها ملدة 16 عاما، واشرتت أرضا وبنت منزال 
يمكنه  ال  حيث  إىل  سافر  قد  خطيبها  كان  حينام  أمىض  هلم. 
الرجوع إال بعد 16 عاما، وعندما عاد بكامل صحته وعافيته 
يف  مفاجأة  وجد  خطبتها،  بعقد  والتزامه  حبها  عىل  وعهده 
انزاح  انتظاره مل حيسب هلا حسابا وكأن جبال من اهلموم قد 
عن صدره حيث فاجأته خطيبته يف السابعة عرشة من عمرها 

يصارع  املجهول  املكان  ذلك  إىل  ورحل  عليها  عقد  عندما 
ظلت  الوفية   خطيبته  لكن  وقسوهتا.  احلياة  بظلم  اهلموم 
تنتظره طوال تلك الفرتة، بذات الشوق وذاك االهتامم وبقوة 
املال وجتّهز  الصرب واملحافظة عىل عفافها وهي تعمل وتّوفر 
عقد  هذا  هو  بالسالمة.  رجوعه  حني  حتى  الزوجية  حياهتام 

الرشاكة الذي رسمه اهلل يف كتابه الكريم.

احلياة  يف  التكّيف  عيل  الزوجني  ق��درة  هو  ال��زواج��ي  التوافُق   
الزوجية، وحتقيق األهداف اخلاصة باألرسة، كام يعرف أيضًا مدى 
قدرة الزوجني عىل التوافق مع املتغريات احلديثة ودرجة مرونتهم 
يف تغيري أدوارهم االجتامعية التي تتناسب مع احلياة الزوجية، كام 
يعمل  التوافق الزواجي عيل تكوين شخصية سوية نفسيًا لأبناء 
وتكوين أرسة مستقرة وسعيدة, وإقامة عالقة زوجية مبنية عىل مبدأ 
التفاهم واحلب واالنسجام. يتأثر التوافق الزواجي بشخصية كل 
من الزوج والزوجة، من خالل تقوية العالقة األرسية والزوجية، 
يتسّبب  التسّبب يف خلق جو من الرصاع واملشاحنات والذي  أو 
يف تدمري العالقة الزوجية واألرسية  يف بعض احلاالت، كام يتأثر 
متر  التي  واألح��داث  املواقف  يف  الزوجني  من  كل  تفاعل  بمدى 
بسامت  يرتبط  الزواجي  التوافق  أن  العلامء  أثبت  وقد  باألرسة، 
تدّمر  التي  او  الزواجي،  التوافق  حتقيق  تستطيع  التي  الشخصية 
واالنسجام  الزوجي  التوافق  أسباب  أهم  من  الزوجية.  العالقة 
بني الزوجني هو تقارهبام يف املستويني االجتامعي والثقايف، لذلك 
والثقايف  االجتامعي  بالتقارب  االهتامم  إيل  األف��راد  معظم  يميل 
بني العروسني بام يتمثل يف املكانة االجتامعية والتعليم خاصة أن 
التعليم يمكن أن يعمل عىل حتوالت اجتامعية هامة تؤثر عىل نظرة 

كال من الزوجني يف التوافق الزوجي.       

فأنت  أكرب من حجمها  تعطيها  • كلُّ مشكلة 
يف احلقيقة تسقيها من ماء صحتك وراحتك.! 
فال  األحزان.  حتّلها  ال  واملصاعب  فاألزمات 
فمعظم  ويعيقك.!  يوجعك  يشء  لكل  هتتم 
اهتاممك  وقلة  هل��ا  بإماتتك  مت��وت  اهل��م��وم 

بالتفكري  هبا.
األخ��وال  اح��رتام  عىل  أطفالكم  ع���ّودوا   •
واألعامم، وتقديرهم، وحتى إن وجد خالف 
معهم،  فال تقحموا أطفالكم يف هذا اخلالف.

فأنتم  ألطفالكم  ش��ك��رًا  تقولوا  عندما   •
تقدمون هلم رسالة تربوية غري مبارشة بحيث 
فال  خدمة  هلم  ق��ّدم  من  لكل  شكرًا  يقولون 

تتجاهلوا ذلك وحترموهم األدب.
ويطلب  تعاىل  اهلل  إىل  يلجأ  أن  طفلك  • عّود 
وال  االستغفار  أمامه  ورّدد  والقوة  العون  منه 
أرحامهم  عن  سيئة  أخبارا   وألبنائك  حول 
ينشؤوا  دع��ه��م  وبينهم  بينك  ح��دث  مهام 
حسن  عّلمهم  صافية  ونوايا  سليمة  بقلوب 

اخللق، ووصل األقارب. 

العوام���ُل المؤث���رة ف���ي 
التوافق الزواجي

قصة أسرية

وقفة
ت��رب��وي��ة   
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يف االنتظار

سيدي.. يا موالي، 
يا من ذكره أرق من نسمة صباحية حاملة.. 

الشذى  من  وألطف  الربيع،   أزوف  بموعد   
العابق يف رياض الورد،

وأطهر من قطرة ندى.. يف غبش نيساين رائق.
الليل عىل خد  أقدس دمعة، سكبتها عيون  يا 

زهرة يانعة وهلًا،
وأنزهلا الشوق من املآقي حنينًا.. للقاء احلبيب.

***
سيدي.. يا موالي،

من ألف وأريج طهرك يغازلني، 
يومئ إيلَّ بلقاء .. البد قريب،

كام يف األحالم.. امللتحفة وشاح الغيوم.
عبق ليس كمثله عبق، 

مرَّ عيلَّ خطفًا يف ذات فجر للحزن ميضء، 
يف  باملدينة  حّلت  بعيدة..  للقلب  وفجيعة 

شعبان ..
ساعة اجتاحتها كالطوفان.

أغفل  لن  الصبح  أذان  مع  إنتباهة  وأورثتني 
عنها أبدًا، 

رغم هذي األلف الغابرة.
ألهنا يب حارضة.. وال يمكن أن تغيب.
فأيقظت يب شعور.. باأللفة ال يمحى.
وعبق ال يكفي العمر لوصف مجاله!.

اأريج طهرك 

فقيل  األنبياء،  بسالح  »عليكم  السالم(:  )عليه  الرضا  عيل  االمام  قال 
له: وما سالح األنبياء يا بن رسول اهلل؟ فقال)عليه السالم(: الدعاء«.

اجلهيد  اجلهد  بذل من  مهام  املناضل حسينيًا  أو  املصلح  يكون  ال 
يف حراكه إال إذا كانت عقيدته مطابقة للعقيدة التي هنض اإلمام 
بالتوحيد  احلسني )عليه السالم( من أجلها، وهي - بعد اإليامن 

والنبّوة - وااليامن باألئمة االثني عرش )عليهم السالم(..

ما هو �سالح االنبياء؟

من هو امل�سلح احل�سيني؟ 
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زينبية اأنا 
�سراع املفاهيم املجتمعية 

مع التكنولوجيا 
املرحلة  اىل  ووصلت  التكنولوجيا  تطورت 
التي صار فيها من الواجب االلتفات والبحث 
والتمحيص يف اثرها، وصار مستخدمو  مواقع 
التواصل االجتامعي باملليارات ما جعل البعيد 
قريبا وبالعكس، ووصلت لدرجة االدمان ما 
يسّبب الكثري من االمراض النفسية والتوحد 
االرسي  ال��رتاب��ط  مفهوم  غ���رّيت  اهن��ا  ك��ام 
اىل  والعون  االنسجام  القائم عىل  واملجتمعي 
العزلة عن العامل الواقعي، حتى غرّيت طرائق 
ظاهرة  الستفحال  وتداعت  واملعيشة  احلب 
تبّدل  العنف بني االفراد، وهنالك خشية من 
وعي االنسان والتأثري عىل العقل البرشي اىل 
عىل  املتزايد  باالعتامد  قدراته  عىل  خيشى  حد 
التكنولوجيا، وبالتايل انخفاض يف مستويات 
املهارة وعودة االنسان عىل االتكال، ودخول 
املجتمعات يف انامط االستهالك احلديثة نتيجة 
هذا التطور الذي يعرف )بالغزو التكنولوجي( 

االقتصادي والثقايف واالجتامعي والسيايس.

وبالفرح  بالنجوم  أّملنا  ال��ذي  احل��ارض  ودخلت  امل��ايض   تركت 
األبدي..

أنا داخلة جلّنتي بأجنحة خرض ال تعرف الكلل أو امللل.. زينبية أنا
بألوان  متألقة  دروبا  وفتحت  الضيم  صفحات  من  صفحة  طويت 
وطن..  أجل  من  واملحبة  باإليامن  تتوحد  بقلوب  وحمصنة  الزهور 
هذا العزيز الذي طاملا أنشدنا له وبذلنا مهجنا من أجل أن يبقى هبيًا 

شاخمًا ..
عن  أهنارنا  يوقف  أو  تطلعاتنا  يؤرق  أو  فضاءاتنا  خينق  موت  ال 
اجلريان  ها هي النفوس متتد كاألهنار ومتتد الرؤى مثل رسب محام 
نحو أفق غض متفجر باأللوان فتنشأ عوامل متشحة باحلب واإليامن 
واإلرصار الالمتناهي.. هكذا تبزغ شموس عقولنا وتتربعم بذور 
قلوبنا التي حضنت كل العامل من أجل يوم جديد بال صحراء وبال 
عىل  من  احلب  نحو سامء  لنطري  الرحال  نشّد  ظ��الم     وبال  دخان 
رشفات وطن تعشقه الساموات واألرض، هكذا نولد يف كّل حلظة  

ونسعى ونكرب ليكرب وطن  فترشق حياة كالنعيم  
أحبك يا وطني وحلبك أولد تكرارا وملجدك أسعى ولزهوك أحيا 

وأجتدد مثل األشجار.
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اللهم اك�شف عنا الهم 

والغم وال�شوء والبالء 

والوباء..

بعد عودتها من جديد.. 

مئات امل�شلني يحت�شدون 

الإقامة �شالة اجلماعة يف 

ال�شحن احل�شيني امل�شرف



مجانًا.. مجانًا.. مجانًا
تعلــن االأمانــة العامــة للعتبة احل�شــينية املقد�شــة عن اإجــراء عمليات )الق�شــطرة الت�شخي�شــية 
والعالجية( يف م�شت�شــفى االإمام زين العابدين )عليه ال�شــالم( )جمانًا( جلميع املر�شى العراقيني 
تيّمنــًا بحلــول ذكــرى والدة النبي االأعظم حممد )�شــلى اهلل عليــه واآلــه( ووالدة حفيده االإمام 

جعفر ال�شادق )عليه ال�شالم(.
 - امل�شت�شــفى �شت�شــقبل املر�شــى مــن كال اجلن�شــني، ممــن يعانــون مــن ان�شــداد االأوعيــة الدمويــة 

وال�شرايني.
-  �شيتم تقدمي كافة اخلدمات الطبية وال�شحية لهم باملجان. 

- العمليــات ُتــرى ملــدة )5 اأيام( ابتداًء مــن )12 ربيع االأول اجلاريـ  19 ت�شــرين االأول( ولغاية 
)17 ربيع االأول اجلاري – 24 ت�شرين االأول 2021(.

-  لال�شتف�شار واحلجز، ُيرجى االت�شال على الرقم:  )07725986480( 
تتمّنى لكم االأمانة العامة للعتبة املقد�شة دوام ال�شّحة والعافية


