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الصحن الحسيني المطهر يحتضن اكبر  حفل 
لتخ���ّرج مئ���ات الطالب���ات من جامعات وس���ط 

وجنوب العراق

الى روِح الشهيِد السعيِد )السيد سلطان محسن هاشم 
البطاط ( حشدوٌي مجهوٌل في سجالت األرض.. 

معروٌف في سجالت السماء  

م�������زار سي�د إدري����س  لوح������ة ق�����دسية 
تزين الكرادة في العاصمة بغداد

صورة الغالف بعدسة: خضير فضالةظاهرُة القطيعة بين األخوة
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

في العراق والعالم.. مراس���يم عزائية بذكرى 
األيام الفاطمية

نصف مليون متر مربع .. 
مساحة مشروع توسعة الحرم الحسيني

جهوٌد خدمّية على مدار الساعة تبذلها شعبُة 
المكتبات داخل  الصحن الحسيني الشريف 

العتبة الحسينية المقدسة وجامعة الكوفة تناقشان 
معامل التأثير )سكوباس وامباكت فاكتور( العالمية 

لمجلة »دواة«  المحكمة

كمال العقل

» من لم يكن عقله أكمل ما فيه كان هالكه من أيسر ما فيه«.
اإلمام علي السجاد )عليه السالم( / بحار االنوار - العالمة المجلسي - ج ٨٩ - الصفحة ٢٤٣



هل نمتلك ثقاف������ة اإلعتراف بالخطأ؟ واإلعت������ذار عنه؟ وكما 
قيل بفضيلة اإلعتراف بالخطأ، ومن ثم االعتذار لمن تس������ببنا 
ل������ه، أو لهم بالض������رر واألذى حتى ولو بكلم������ٍة، أو تصّرٍف، أو 
ق������راٍر خاطئ اتخذناه، لك������ن الوقائع أثبتت الحق������ً بأنه كان 
خيار خاطئ، وغير مجدي النتائ������ج، وهذا اإلعتراف بالخطأ 
واالعتذار عنه، إنما ينم عن شعور بالمسؤولية، أما االعتذار، 

فهو جزء من رد اإلعتبار لآلخرين.
إن اعتراف اإلنس������ان بخطئه بأبس������ط دالالت������ه، واالعتذار عما 
تس������بب به من ضرر مادي أو معنوي لآلخرين.. يعني إنه يملك 
قوة في إرادته، وش������جاعة في قراره، وقبلها يش������ير بأنه واثق 
من نفس������ه، واألهم من هذا وذاك يدل على إنه إنس������ان مؤمن، 
واعتذاره يعّد جزءًا من مخاف������ة اهلل تعالى، ومحاولة التكفير 

عن الذنب بحق عباده، ألنه تسبب في أذيتهم أو ضررهم.  
لذلك نرى إن إنصاف الناس من النفس ال يصدر إال عن مؤمن، 
عندما يعترف بخطئه إذا أخطأ، وبتقصيره إذا قّصر، وبسهوه 
إذا س������ها، ويؤدي حق������وق اآلخرين عليه مهم������ا كانت صغيرة 
مخفّي������ة، أو كبي������رة ظاهرة، ويق������وم بتأدي������ة جميع حقوق 
اآلخرين عليه.. س������واًء أكانت مادية أو معنوية، وال يتردد في 
رد األمان������ات إلى أهلها، ألنه يدور مدار الحق وينس������اق خلفه، 

وليس تحكمه مصالحه ومنافعه وأهواؤه الشخصية.
أخيرًا، وبما إن اإلنس������ان خّطاء؛ فلي������س عليه حرج إن اعترف 
بالخط������أ واعت������ذر، وليس من الص������واب ظّنه، أو ش������عوره بأن 
اإلعتراف واالعتذار قد يتسببان في انتقاص شأنه لدى اآلخرين، 
ويسقطانه من نظرهم، ويبقى األهم أن يحاول اإلنسان اصالح 
خط������أه مع نفس������ه أواًل، أو مع اآلخرين ثاني������ً، وليس اللجوء 
إلى التبريرات دائمً، وإلى المماطلة والتسويف، وربما الكذب 

ولكيال يقال عنه بأنه أخطأ، وتلك من عالمات المنافق. 

ثقافة الإعرتاف والإعتذار
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

طالب عباس الظاهر
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مدير التحرير  
علي الشاهر

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
حيدر عاشور 

ضياء االسدي

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

فالح حسن

نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  - ياس خضير الجبوري  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  صللالح   - الللعللوادي  رسلللول 

حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي ل  خالد غانم الطائي

مصطفى الحداد - افتخار الصفار ل إيمان صاحب



للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  أطلع 
عزه(،  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
خالل جولة ميدانية برفقة حمافظ كربالء نصيف جاسم اخلطايب، 

عىل سري العمل يف مصنع احلقن الطبية التابع للعتبة احلسينية.
زار  عزه(  )دام  »سامحته  إن  البيايت،  حيدر  املصنع  مدير  وقال 
من  يتكون  املصنع  أن  مبينا  واروقته،  اقسامه  يف  وجتول  املصنع 
)4( اقسام وهي قسم تغذية املواد، وقسم مكائن احلقن، وقسم 

التجميع، وقسم التعبئة والتعقيم«.
اقسام  عىل  اطالعه  وبعد  الدينية  املرجعية  »ممثل  أن  وأضاف 
دونم،  بمساحة )10(  ارض  بتخصيص  املصنع وخمازنه، وجه 
امهية  من  فيه  ملا  للمصنع  اللوجستي  الدعم  تقديم  عن  فضال 

صحية وطبية واقتصادية للبالد«.
كعدد  حبة  مليون   )260( سنويا  ينتج  »املعمل  أن  وأض��اف 
لباقي  مليون  انسولني، و200  مليون حقنة  منها )60(  امجايل، 
انتاج  خط  عن  فضال  )3-5-10ملم(،  الثالث  بفئاهتا  احلقن 

الكانيوال الطبية«.
ووفقا  معقمة  بغرف  تتم  االجراءات  هذه  »مجيع  أن  إىل  وأشار 
الستاندرد  وبحسب  العاملية،   )7.ISO( الصحية  للرشوط 
االمريكي، وأن مجيع الكوادر العاملة باملصنع هم من العراقيني 

بعد اخضاعهم للتدريب عىل يد مدربني كوريني، وايطاليني«.
األستاذ نصيف جاسم  املقدسة  أشاد حمافظ كربالء  من جهته، 
اخلطايب خالل زيارته، باملشاريع التي تقوم هبا العتبات املقدسة 

والتي  الصحي،  القطاع  مشاريع  ومنها  املجاالت،  خمتلف  يف 
العام  القطاع  يف  للمؤسسات  األولية  املواد  كافة  برفد  تسهم 

واخلاص.
موقع  عىل  الشخصية  بصفحته  منشور  عرب  اخلطايب  وأك��د 
التي يتمتع هبا  التواصل االجتامعي )فيسبوك( إن »املواصفات 
أنتاج العتبة احلسينية بام يطابق املنتوج العاملي، فضال عن كميات 
املحافظات  عموم  يف  الصحية  املؤسسات  تغطي  التي  اإلنتاج 
املشرتك  والتعاون  التكاملية،  العمل  آلية  أن  موضحا  العراقية، 
بني املحافظة والعتبات املقدسة قد اسهم بشكل كبري يف التقدم 

الذي حيصل يف املحافظة يف خمتلف اجلوانب واملجاالت«.

أقام مركُز ُتراِث كربالء، التابُع لقسم شؤون املعارف اإلسالمّية 
واإلنسانّية يف العتبِة العّباسّية املقّدسة، ندوًة علمّيًة حتت عنوان 
العلمّية(،  وجهوده  حياته  905ه�(..  )ت:  الكفعمّي  )الشّيُخ 
بمشاركِة عدٍد من الباحثني األكاديميني؛ متهيًدا للمؤمتر العلمّي 
الدويّل، الذي سُيقام يف العام املقبل بعنوان )احلراك العلمّي يف 

كربالء يف القرن العارش اهلجرّي(.
الّسالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  قاعة  عىل  ُأقيمت  التي  والندوُة 
فضيلة  املركز  مدير  خالهلا  حتدث  املقدسة  العباسية  العتبة  يف 
الدكتور إحسان عيل سعيد الُغريفّي قائال: »ألجِل إحياِء تراِث 
رَنا دراسَة مجيِع مراحِل احلركِة  علامِء وأعالِم كربالَء املغموِر قرَّ
عىل  اختياُرَنا  ووقَع  السابقِة،  القروِن  خالل  كربالَء  يف  العلمّيِة 

القرن العارش اهلجرّي اّواًل؛ لقلة تسليِط األضواِء عىل َما كاَن فيِه 
، فدعْت احلاجُة للدراسِة والتنقيِب يف  ِمن َحراٍك ونشاٍط علميٍّ
واالستنساخاِت  االهناءات  واإلجازاِت  والوثائِق  املخطوطاِت 

يف هذا القرِن«.
الدويّل  العلمّي  للمؤمتر  متهد  »الندوة  بقوله:  الُغريفّي  واختتم 
الثاين )َحَراك َكْرَباَلَء اْلِعْلِمّي يِف اْلَقْرِن اْلِعارِشِ اْل��ِهْجِرّي( الذي 
هويتنا(،  )تراثنا  شعار  حتت  الثاين2022م  ترشين  يف  سينعقد 
الكفيلة  والُسبل  اخلطط  رسم  إىل  نصَل  أن  خالهلا  من  آملني 
بإحياء تراث أعالم كربالء يف القرن العارش اهلجرّي بام يتناسُب 

مع مكانِة كربالَء الساميِة ويليُق هبا..«.

ممثل »السيد السيستاني« يطلع على سير انتاج مصنع للحقن الطبية

 
ّ
خ الكفعمي

ّ
ة.. ندوة علمية حول الشي

ّ
حياته وجهوده العلمي
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الثانية  بدورهتا  الدولية  املقدسة مسابقة )خطوة(  احلسينية  العتبة  اعالم  أطلق 
التصويرية،  للفنون  ال��دويل  االحت��اد  مع  بالتعاون  الفوتوغرايف،  للتصوير 
تقريرا  احلسينية  للعتبة  الرسمي  املوقع  ونرش  للتصوير،  العراقية  واجلمعية 
لتطوير  احلسينية  العتبة  اعالم  خالهلا  من  يسعى  التي  االه��داف  فيه  اوضح 
االبداع الفوتوغرايف  وباخلصوص ما يوثق الشعائر احلسينية وزيارة االربعني 

املليونية.
أحادي   / )ملون  اهلل  نحو  خطوات  االول  حماور،  ثالثة  تتضمن  واملسابقة 
فنون  حمور  والثالث  اللون(،  احادي   / )ملون  الطبيعة  حمور  والثاين  اللون(، 
جائزة   )83( ختصيص  تم  فيام  اللون(،  أحادي   / )ملون  اإلسالمية  العامرة 
للمسابقة، واختيار )5( حمكمني عىل مستوى عاٍل يف هذا املجال، ومن )5( 
 PSA و FIAP دول وسيتم تسجيلها يف املنظامت العاملية التي ترعى التصوير
و ISP و IAAP، كام تم االعالن عن املسابقة مطلع الشهر احلايل، ووصلت 
مشاركات من )227( مصور من )52( دولة لغاية اآلن، وأن باب املشاركة 

مفتوحا لغاية هناية هذا الشهر.
وحددت اللجنة املرشفة عىل املسابقة اجلوائز للفائزين عىل النحو التايل:

 اجلوائز املقدمة من العتبة احلسينية املقدسة هي جائزة بقيمة )1000( دوالر، 
بقيمة )700( دوالر،  جائزة )500( دوالر، جائزة أفضل مشارك  و جائزة 

بقيمة )700( دوالر مع ميدالية فضية و يداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
 )36( جائزة مقدمة من )FIAP و PSA و ISP و IAAP بني ميدالية ذهبية 
.)IAAP و ISPو FIAP و PSA( وشاح مقدم من )وفضية وبرونزية، )36

اطالق مسابقة )خطوة( الدولية 
للتصوير الفوتوغرافي

ملناشدة  تستجيب  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الكوت  قضاء  يف  الثانية  البدرية  أه��ايل 
ممثل  من  مبارش  وبتوجيه  واسط،  بمحافظة 
املرجعية الدينية العليا املتويل الرشعي للعتبة 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي )دام عزه( عىل إعادة تأهيل جرس 
املشاة لقرية البدرية ورفع معاناة األهايل من 

صعوبة التنقل بني ضفتي النهر.

العتبة احلسينية املقدسة تعلن رصف أكثر من 
)2 مليار( دينار يف عمليات جراحية أجرهتا 
املتويل  من  بتوجيه  حرجة  حلاالت  »جمانًا« 
الرشعي ووكيل املرجع االعىل سامحة االمام 

السيستاين )دام ظله الوارف(.

مع مطلع شهر ترشين الثاين مؤسسة العني تسلم 
العراق مستحقاهتم  لدهيا يف  يتيم   )72.500(
 )6.521.208.336( البالغة  الشهرية 
دينار عراقي مع تقديم الدعم العيني واستمرار 
رعايتها يف جوانب الصحة والتأهيل والتدريب 

والتعليم والسكن. 
جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 2/جمادي الآخر/1440هـ املوافق 2019/2/8م :

اعداد:حيدر عدنان

اخويت اخوايت استكاماًل ملا ذكرناه يف اخلطب السابقة نذكر بعض 
ما مل نذكره سابقًا أال وهو ال بأس ان يكون مدخل احلديث هذا 
العوامل  ماهي  ان نصوغ جمتمعًا جيدًا ؟!  لنا  السؤال وهو كيف 

التي تؤثر يف بناء املجتمع؟
طبعًا الشك ان هناك مسائل يف علم االجتامع دخيلة ومسائل يف 
يف  مسائل  دخيلة  الدينية  الرتبية  يف  مسائل  دخيلة  االخالق  علم 
حول  نتكلم  عندما  عادة  ونحن  دخيلة..  ايضًا  احلضارية  الرتبية 
جمتمعنا فإننا نعتز باملجتمع ومقتىض هذه العالقة واملحبة للمجتمع 
الذي نحن جزء منه يتحتم علينا ان نبقى يف هذه الدائرة عسانا ان 

نخرج بنتائج بسيطة وال أقل هي خطوة يف الطريق..
ولعلنا عندما نستشعر املشكلة واستشعار املشكلة يعّم من املمكن 
هبا  يشعر  ال  املشكلة  احلاالت  بعض  يف  للحل،  ايضًا  نسعى  ان 
االخرون يعني مهام انت دققت جرس االنذار جتد ان هناك عدم 
وجود آذان صاغية والسبب يف ذلك ألنه هناك غفلة او هناك عدم 
ال  بطبيعتها  الناس  احلاالت  بعض  يف  اخلطورة  هبذه  االستشعار 
ان يكون هو طرفًا يف احلل ال  النتائج بال  يريد  تكرتث والبعض 
ان تكون جاهزة  النتائج  ان يكون طرفًا يف احلل وانام حُيب  حُيب 
فإن كانت النتائج جيدة محد اهلل وانت كانت النتائج غري جيدة َنَقَم 

عىل اآلخرين وهذه طريقة حقيقة غري صحيحة..
نحن نشعر بمحبتنا للمجتمع ان هناك تصّدع وهذا التصّدع من 

ورائه عوامل عّدة وايضًا ُيمكن ان ُيعالج ايضًا بعوامل عّدة..، ال 
يوجد عامل واحد يف التصدع وايضًا ال يوجد عامل واحد لرأب 

هذا التصدع وانام وجود عوامل كثرية..
سبق وان تكلمنا بخدمتكم عن االرسة وحددنا هناك ثالث حماور 
االرسة بام هلا هذا الكيان القائم بني االب واالم واالوالد وايضًا 
املدرسة وايضًا اجلو العام الذي حتوَل من عدم الفرق ما بني احلرية 
وما بني الفوىض واآلن نعيش يف بعض حاالته حالة فوىض وليس 

حالة حرية وفرق بينهام نبهنا عنُه باجياز فيام سبق..
االرسة ايضًا تكلمنا عنها وان كان الكالم عن االرسة ال ينتهي.. 
دائام البد ان ُنذّكر االعزة ُبناة ااُلرس البد ان نذكرهم باملهمة النبيلة 

التي تقع عىل عاتقهم يف بناء االرسة..
عن  ادركنا  الوقت  ألن  شديد  باختصار  سيكون  االن  وحديثي 

املدرسة..
املدرسة واقعًا انا ال احتدث عن وزارة حمددة وانا سبق وان ذكرت 
ان هذا الكالم كالم اجتامعي وال احتدث عن عنوان خاص وانام 

انا احتدث عن املسألة الرتبوية واملسألة التعليمية بعنواهنا العام..
يعني من يتصدى للرتبية ومن يتصدى للتعليم عليه ان يلتفت اىل 
هذه.. نعم لعل اوضح مصداق ما ندعيه هي املدارس املوجودة 
عندنا أي املدارس االكاديمية والسبب يف ذلك ان هناك حفنة من 
السنني سيقضيها هذا الطالب وهو يف اجواء التعليم والرتبية..يبدأ 

 جيدا
ً
 الصافي: كيف لنا ان نصوغ مجتمعا
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يف االبتدائية ست سنوات، يبدأ الطالب يف النضوج ويكون صبيا 
املتوسطة  املراحل  اىل  ويدخل  االبتدائية  املراحل  من  وخيرج  مميزا 
والثانوية ايضًا ست سنوات وهو نضج يف هذه الفرتة.. ثم يدخل 
اىل اجلامعة.. فست سنوات يف االبتدائية وست سنوات يف الثانوية 
اىل اجلامعة اربع سنوات فهذه ست عرشة سنة واذا كانت اجلامعة 
يف  هو   )20  –  18( قرابة  ي��رتاوح  بمعدل  فسيبقى  وهكذا  اكثر 
جهة  أي  من  رؤية  رؤية،  اىل  حتتاج  قطعًا  الصياغة  هذه  صياغة، 
ألن  الرتبوي..  اجلانب  اقول  انا  والتعليم  الرتبية  ملسألة  تتصدى 
املجتمع عندما يكون جمتمعا شبابيا هذه املراحل هي املراحل التي 
الثالثني فهذه  البلوغ اىل  تظهر عىل سطح املجتمع مراحل ما بعد 
الصياغة التي تبدأ يف املدارس سيكون من الطبيعي ناجتها يؤثر عىل 

املجتمع..
ما هي العوامل السلبية االن يف مراحل الرتبية والتعليم كمؤسسات 
ليست مؤسسات احتدث مشّخصة.. مهمة الرتبية والتعليم ما هي 

املشكلة ؟! 
الوظيفة  خطورة  يعلم  ال  املتصدي  ان  املشاكل  اوىل  من  لعلُه 
الناتج  ينتج  ان  يمكن  ال  يعلم  ال  الذي  واالنسان  فيها!  هو  التي 
الصحيح، مهمة الرتبية والتعليم لعلها من اقدس املهام، املجتمع 
عندما يتعامل مع من يتصدى للرتبية والتعليم يتعامل معه بيشء 
كل  يف  مطلوب  أمر  هذا  بالعكس  عيبًا  ليس  وهذا  التقديس  من 
حيرتم  دينيًا  جمتمعًا  كان  حيرتموهنا  مقدسة  اشياء  هناك  املجتمعات 
كانت  س��واء  عليها  يتجاوز  بأن  يسمح  وال  الدينية  املقدسات 
الذي  من  قيمة  مع  تتعامل  اخرى  جمتمعات  رموزا..  او  حضارة 

اوصل املجتمع اىل التحّض علامء يعتقدون العلامء شيئا  مقدسا ال 
جيوز املساس بِه..

مع  نتعامل  عندما  املجتمعات،  كل  يف  مقدسة  قضية  التعليم  نعم 
املجتمع..  عىل  يؤثر  كيشء  شأنية  له  كيشء  مهم  كيشء  التعليم 
سنبدأ يف اول خطوة صحيحة .. البد ان يعلم ويعرف املهمة امللقاة 
 ً اوال  ُملقاة  مادية هناك مهمة  ليست مهمة  املهمة  عىل عاتقه هذه 
ُتقابل بأجر البد ان ُاحدد املهمة ثم أنظر اىل االجر.. ما هي امُلهمة 

التعليم قضية مقدسة في كل 
المجتمعات، عندما نتعامل مع 
التعليم كشيء مهم كشيء 

له شأنية كشيء يؤثر على 
المجتمع.. سنبدأ في اول خطوة 

صحيحة .. البد ان يعلم ويعرف 
المهمة الملقاة على عاتقه هذه 

المهمة ليست مهمة مادية هناك 
قابل بأجر..

ُ
 ت

ً
لقاة اوال

ُ
مهمة م



امُللقاة عىل من يتصدى للرتبية والتعليم؟
للرتبية  املتصدية  اجلهة  هذه  عند  امانة  ابنتها  ولدها  جتعل  اأُلرس 
والتعليم ملدة عرشين سنة وليس من السهل ان يوضع او توضع 
امامه مدة عرشين سنة كي ُتسرتد بحالة من التطور الفكري.. ال 

أقل ُتسرتد عىل ما كانت وهذا قطعًا غري صحيح..
يف  تضعه  ثم  طفولته  مع  معايري  عىل  وتعلمه  ولدها  ُتريب  االرسة 
االرسة  طبعًا  الفرتة  هذه  بعد  هلا  يعود  ان  وتنتظر  املؤسسة  هذه 
تراقب خالل هذه الفرتة لكن اجلهة املتصدية هلذه العملية البد ان 

تشعر بذلك اذا مل تشعر ال قيمة لذلك..
االن عندما يكون هناك معلم يتصدى للتعليم..ُاعيد حتى ال ُيفهم 
الكالم عىل غري ما هو مقصود، من يتصدى للرتبية والتعليم عندما 
يشّجع تلميذًا عىل الغش.. حقيقة هذا ينخر يف املجتمع نحن ال 
عندما  ابناءنا  سيغش  ألنه  الغش  عىل  تعّود  طالب  يأتينا  ان  نقبل 
يكرب، هو الذي علّمه الغش سيغّش ولدك وسيغشك انت ونحن 
النصيحة  حيصد  ان  يمكن  ال  الغش  يزرع  والذي  زرع  هذا  قلنا 
والذي يزرع الغش حيصد الغش والذي يعّلمه عىل كلامت يتقزز 
بمجرد  ُيفّكر  ال  االنسان  احلاالت  بعض  يف  يسمعها  ان  االنسان 
اذا  فكيف  خيشى  مرعبة  بطريقة  يفكر  االلفاظ  ببعض  يفّكر  ان 
سمع هذا اللفظ وهو طفل صغري يسمع كلامت يعجز ويستحيي 
الكبري ان يتفوه هبا.. فأي مستقبل ينتظر املجتمع هبذه الطريقة من 

الرتبية؟!
اقدس  من  الروابط  يف  التفكك  او  التفكيك  اىل  تسعوا  ال  اقول 
ان  اىل  تسعوا  ال  تلميذه  مع  العام  بعنوانه  املعلم  رابطة  الروابط 
هذه الرابطة تتفكك ال بد من وجود هيبة يف اجلهة التعليمية امام 
الطالب اذا هذه اهليبة فرطنا فيها سيفقد الطالب ثقته باجلهة واذا 

فقد الثقة َبُطَل العمل..
ذكرنا  مسألة جمتمع  واحدة  مسألة يف جهة  ليست  املسألة  اخواين 
سابقًا البد ان توجد حصانة جمتمعية وهذه احلصانة املجتمعية تبدأ 
من هذه املراحل التعلم يف الِصغر كالنقش يف احلجر عىل االرسة 
ان تراقب تلميذها ولدها يف املدرسة ال ان ال تكرتث ليس اجلانب 
العلمي فقط هو له االولوية ربام جانب علمي سيكون وباال  عليه 
يف  ُيزرعان  عندما  والتعليم  الرتبية  والتعليم  الرتبية  جانب  وانام 

نفسية الطالب سنؤسس ملجتمع خاص..
نعم املعلم بعنوانه العام له متطلبات املعلم لُه حاجيات املعلم من 
حقِه ان تتوفر له كل الظروف البيئية واملناسبة هذا نعم لكن اقول 
عىل املعلم الذي يتصدى ال يستسلم لوظيفته االوىل يف التصدي.. 
عىل  اجتامعيًا  سيؤثر  االستسالم  هذا  ألن  صحيحًا  ليس  هذا 
الناس.. ترى انت معك شخص آخر واحد فقط انت مسؤول عنُه 
نرقب  ماذا  اجتامعيا  اخلطر  يكون  اما عندما  قليال  اخلطر  سيكون 

من  بجيل  حورصنا  فجأة  واذا  سنة  عرشة   اثنتي   سنوات  عرش 
شبابنا ال يعرف شيئًا عن حمبة بلده وال يعرف شيئًا عن االحرتام 
ال يوجد يف لسانه اال الكلامت غري املؤدبة وايضًا سيدخل املجتمع 

وهو ينخر املجتمع والنصيحة عند ذلك ستكون متأخرة جدًا..
طبعًا هذا الكالم اخواين انا اتكلم واقعًا اريد من اهل القرار اريد 
قرارًا، واريد من اهل الشأن ان يلتفتوا هذا جمتمعنا كلنا مسؤولون 
لكن يف نفس الوقت هذه املسؤولية حُتّتم علينا ان نبدأ وان ُنشّدد 
يف هذا اجلانب الرتبوي والعلمي.. هذه جوانب اخواين هلا قداسة 
مثال  احلرم  عنه  نعرّب  موجودة  زالت  وال  مصطلحات  هناك  كان 
ان  ُيريد  عندما  االنسان  حرم  هذا  املدرسة  حرم  اجلامعي  احلرم   ً
يدخل اىل احلرم اجلامعي يعرف ما داخل خيتلف عن ما خارج.. 
هؤالء  حمّصن..  كيان  هذا  ان  يعرف  املدرسة  اىل  يدخل  ان  يريد 
ان  عىل  نحرص  ان  البد  املجمع  هذا  يف  اكبادنا  فلّذات  اوالدن��ا 
االرسة  يمكن  ال  الصحيحة  والرتبية  الصحيح  العلم  يتعلموا 
تتعب ويذهب الولد اىل املدرسة ويأيت عىل نقيض ما علمته ورّبتُه 
يكمل  من  هناك  قّصت  اذا  االرسة  بالعكس  صحيح  غري  هذا 
وُكنا  تعّلمنا  تربينا وهكذا  التعليمي.. هكذا  اجلانب  دورها وهو 
ُكّنا يف  اذا رأينا معلاًم يف الشارع نحن نخجل مل نفعل شيئًا ملجرد 
املدينة لكن اذا رآنا املعلم كأن تلك الليلة تكون علينا مشكلة كيف 
رآنا املعلم.. هكذا ُكّنا نحبُه ونقدسُه ونحرتمُه.. من كان السبب 
يف ذلك انا ال احتدث اآلن عن هذه املسألة اقول اجتامعيًا الُبد ان 
ُنرجع الثقة وعىل املعلم ان ُيرجع ثقة اجليل اىل صنفِه.. نعم هذه 

مسؤوليتك.. ارجع الثقة اذا ارجعنا الثقة سنكون نحن بخري..
وكل  االرسة  تارة  خمتص  بشكل  احلديث  َبوّبنا  اخواين  الحظوا 
كالمنا بشكل خمتص وتكلمنا عن اجلو العام وتكلمنا عن املدرسة 
إلشغال اوالدنا يف املدارس يف فرتات طويلة التي خُتّرج املدرسة 
بعنواهنا العام الذي يتصدى للرتبية منرب مدرس بالعنوان اخلاص 
مدرس خاص مدارس اهلية مدارس حكومية ال يفرق.. يتصدى 
ملسألة الرتبية كل بحسب وظيفته لكن الرتبية هي االساس اجلانب 

الرتبوي هو االساس..
نتمنى ونرجو  ونسعى ونأمل ال جتعلوه حلاًم غري حُمقق.. اجعلوه 
اجلانب  يف  حالة  أتم  يف  اجلانب  هذا  نرى  ان  املنال  قريب  حلم 
االخالقي واجلانب الرتبوي نراه يف أتم حالة وهو األول عىل كل 

حال..
خري  فيه  ملا  وايديكم  بأيدينا  يأخذ  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
الدنيا وسعادة االخرة اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني 
واملسلامت وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل 

حممد وآله الطيبني الطاهرين..



من مل يؤّد الفريضة اليومّية أو أتى هبا فاسدة حّتى ذهب وقتها 
جيب عليه قضاؤها خارج الوقت، إاّل صالة اجلمعة فإّنه إذا 
خرج وقتها يلزم اإلتيان بصالة الظهر. وال فرق يف ذلك بني 
ويستثنى من هذا احلكم  والنايس واجلاهل وغريهم،  العامد 

موارد:
1- ما فات من الصلوات من الصبّي أو املجنون.

2- ما فات من املغمى عليه إذا مل يكن اإلغامء بفعله واختياره، 
وإاّل وجب عليه القضاء عىل األحوط لزومًا.

بعد  القضاء  عليه  جيب  فال  األصيل،  الكافر  من  فات  ما   -3
إسالمه، وأّما املرتّد فيلزمه القضاء.

جيب  فال  النفساء،  أو  احلائض  من  الفائتة  الصلوات   -4
قضاؤها بعد الطهر.

)مسألة 432(: إذا بلغ الصبّي أو أسلم الكافر أو أفاق املجنون 
أو املغمى عليه أو طهرت احلائض أو النفساء يف أثناء الوقت، 
فال  الوقت  من  ركعة  بإدراك  ولو  الصالة  ألداء  يّتسع  مل  فإن 
منها  لركعة  ولو  اّتسع  إن  وأّم��ا  قضاًء،  وال  أداًء  عليه  يشء 
فيجب أداؤها، وإن مل يصّلها وجب القضاء يف خارج الوقت.

مع  للصالة  إاّل  الوقت  سعة  عدم  مع  األداء  وجوب  نعم، 
الرشوط  سائر  لتحصيل  سعته  عدم  مع  أو  الرتابّية  الطهارة 
مبنّي عىل االحتياط، وكذلك وجوب القضاء يف مثل ذلك إذا 

مل يصّل حّتى فات الوقت.
وقتها مع  أّول  الصالة يف  أداء  )مسألة 433(: من متّكن من 
ُثمَّ جّن أو أغمي عليه  الطهارة ولو كانت ترابّية ومل يأت هبا 

إذا  امل��رأة  وهكذا  القضاء.  عليه  وجب  الوقت  خرج  حّتى 
متّكنت بعد دخول الوقت من حتصيل الطهارة - ولو الرتابّية 
- وأداء الفريضة ومل تفعل حّتى حاضت وجب عليها القضاء.

الرشوط  بقّية  حتصيل  من  التمّكن  بني  املوردين  يف  فرق  وال 
الصورة  يف  لزومًا  األحوط  عىل  وعدمه  الوقت  دخول  قبل 

األخرية.
عليه  جيب  والرتاب(  )املاء  الطهورين  فاقد   :)434 )مسألة 
القضاء ويسقط عنه األداء، وإن كان األحوط استحبابًا اجلمع 

بينهام.
)مسألة 435(: من رجع إىل مذهبنا من سائر الفرق اإلسالمّية 
يف  صحيحة  صاّلها  التي  الصلوات  يقيض  أن  عليه  جيب  ال 
بل ال  منه،  القربة  أو عىل وفق مذهبنا مع متيّش قصد  مذهبه 

جتب إعادهتا إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع إعادهتا.
أي وقت  الفائتة جيوز قضاؤها يف  الفرائض  )مسألة 436(: 
يفوت  ما  ولكّن  احلض،  أو يف  السفر  النهار يف  أو  الليل  من 
يف احلض جيب قضاؤه متامًا وإن كان يف السفر، وما يفوت يف 
السفر جيب قضاؤه قصًا وإن كان يف احلض. وما فات املسافر 
لزومًا  األحوط  عىل  قصًا  قضاؤه  جيب  التخيري  مواضع  يف 
وإن كان القضاء يف تلك املواضع. وأّما ما يفوت املكّلف من 
فيجب  واجلالس  املضطجع  كصالة  االضطرارّية  الصلوات 
قضاؤه عىل نحو صالة املختار، وكذا احلكم يف صالة اخلوف 

وشّدته.
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أقامت شعبة اإلعالم النسوي في العتبة الحسينية المقدسة حفل التخرج المركزي 

الثاني بمشاركة مئات الطالبات من محافظات الوسط والجنوب ومن مختلف الجامعات 

العراقية، والذي شهدته قاعة سيد االوصياء داخل العتبة الحسينية المقدسة..

الصحن الحسيني المطهر 

يحتضن أكبر  حفل لتخّرج مئات الطالبات 
من جامعات وسط وجنوب العراق
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ويف هذا الشأن رصح نائب االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة 
واملرشف عىل الشعبة االستاذ حسن رشيد العباجيي قائاًل: »ان 
ِذيَن آَمُنوا  ُ الَّ لطالب العلم منزلة كبرية كام قال تعاىل: )َيْرَفِع اهللَّ
َخبرٌِي(،  َتْعَمُلوَن  باَِم   ُ َواهللَّ   َدَرَجاٍت  اْلِعْلَم  ُأوُتوا  ِذيَن  َوالَّ ِمنُكْم 
سلك  »من  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىل  حممد  االكرم  النبي  وقال 
فنحن  اجلنة«،  إىل  طريقًا  له  اهلل  سهل  علاًم  فيه  يلتمس  طريقًا 
يف  الكبري  واالنساين  العلمي  االنجاز  هذا  هلن  نبارك  بدورنا 
ستؤهلهن  التي  واالنسانية  العلمية  الشهادات  عىل  احلصول 
ومؤهالهتا،  اختصاصها  حسب  كاًل  البلد  بناء  يف  املسامهة  يف 

نذروا  الذين  االب��رار  الشهداء  دور  ينسني  ال  بأن  ونوصيهن 
انفسهم للوطن ومحاية العرض واملقدسات من خالل االهتامم 
والسيام  املقدسة  العتبات  بدور  ونشيد  ورعايتهم،  بإيتامهم 
من  للكثري  العمل  فرص  توفري  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
اخلرجيني واحتوائهم ويف خمتلف املجاالت، فضاًل عن تقديم 
اخلدمات املجانية للمواطنني والتي اسقطت عنهم الكثري من 

التكاليف التي ارهقت كاهلهم وخاصة يف املجال الطبي«.
عن  االبراهيمي  جعفر  الشيخ   سامحة  حتدث  له  حمارضة  ويف 
مل  التي  السالم(  )عليهام  احلسني  االمام  بنت  سكينة  السيدة 

االستاذ حسن رشيد العبايجي
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ينصفها التاريخ يف بيان شأهنا وسرية حياهتا بالشكل الصحيح 
واراد املغرضني ان يلحقوا بتارخيها الدسائس ويبثوا السم فيه..

فقال: »لقد اعطى االسالم مكانة مهمة للمرأة واوالها امهية 
كبرية يف املجتمع فهي االم والزوجة واالبنة وهي التي تساهم 
كان  سواء  دور  أي  ممارسة  عن  يمنعها  ومل  املجتمع  تنشئة  يف 
ملتزمة  تكون  ان  برشط  طبيا  اقتصاديا،  سياسيا،  اجتامعيا، 
الزهراء  فاطمة  السيدة  يف  وللنساء  وحجاهبا،  وحيائها  بعفتها 
الدفاع  السالم( اسوة حسنة والتي مارست دورها يف  )عليها 
واما  حقها،  غصبها  من  عىل  واالحتجاج  زماهنا  ام��ام  عن 
السيدة زينب )عليها السالم( فقد مارست  دورها االعالمي 
عز  اهلل  داعيا  اجلائر«  احلاكم  ومواجهة  احلسينية  القضية  يف 

قلوهبن  من  احلكمة  ينابيع  جيري  بأن  اخلرجيات  لبناتنا  وجل 
عىل السنتهن ليخدمن املذهب الذي اُبتيل بالتزييف االعالمي 

ويتصدين لألفكار املنحرفة والدخيلة عىل االسالم«.
اجلليحاوي  ندى  املهندسة  الشعبة  مسؤولة  بينت  جانبها  من 
»هتتم الشعبة برشحية اجلامعيات وايالهن امهية خاصة كوهنن 
االجيال  سرتبى  ايدهين  وعىل  الوطن  وبناة  املستقبل  امهات 
القادمة، ومن خالل اقامة العديد من النشاطات اخلاصة هبن 
كاملسابقات والدورات وحفالت التخرج، كان حفل التخرج 
يف الصحن احلسيني املرشف خيتلف متاما عن التخرج يف اروقة 
اجلامعات، ففيه روحية وقدسية عظيمة وهن خيتتمن مسريهتن 
من  واضح  وهذا  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  عند  العلمية 
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خالل مشاركة االعداد الكبرية للطالبات يف هذا احلفل الذي 
نرى الفرحة والسعادة قد غمرهتن وهن يؤدين قسم التخرج يف 

حضته )عليه السالم(«
واضافت »تضمن برنامج احلفل فقرات عديدة ومتنوعة منها 
عرض فلم وثائقي عن حفل التخرج املركزي االول، وحمارضة 
تربوية لسامحة الشيخ جعفر االبراهيمي، ومشاركة لفرقة انشاد 
العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني بأنشودة )نداء العقيدة(، 
يف  القسم  واداء  اجلامعية  التخرج  صورة  التقاط  اىل  باإلضافة 
بمضيف  والتربك  الزيارة  واداء  الرشيف  احلسيني  الصحن 

االمام احلسني )عليه السالم(«..
العتبة  بدور  بغداد  جامعة  من  سعد  هدى  الطالبة  واش��ادت 
احتواء  عىل  النسوي  االعالم  بشعبة  متمثلة  املقدسة  احلسينية 

الصحن  يف  بتخرجهن  االحتفاء  عىل  وتشجيعهن  اخلرجيات 
احلسيني الرشيف ملا يمثله من رمزية معنوية وعقائدية كبرية يف 

النفوس.
مدى  عن  البصة  جامعة  من  احسان  زينب  الطالبة  وعرّبت 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة   اىل  وامتناهنا  شكرها 
العلمية عند االمام  اختتام مسريتنا  لنا عىل  الفرصة  اتاحة  عىل 
احلسني )عليه السالم( واداء قسم التخرج يف حضته املباركة.

من  العديد  اقامة  يف  مستمرة  الشعبة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
النشاطات التي تدعم املرأة بكافة رشائحها واحتوائها والعمل 
عىل تطوير قدراهتا وقابليتها يف خمتلف املجاالت لتقديم كل ما 

هو صالح ومفيد للمجتمع.
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ضمن سلسلة الزيارات الرسمية التي تستقبلها العتبة الحسينية المقدسة على مدار العام، استضافة
قس���م الش���ؤون الفكرية والثقافي���ة للوفود االكاديمية بغي���ة التواصل المعرف���ي وتطوير االمكانات، 
 من جامعة الكوفة )كلية التربية االساسية( على قاعة 

ً
 اكاديميا

ً
وبهذا االطار اس���تقبل القس���م وفدا

خاتم االنبياء )صلى الله عليه وآله( في الصحن الحسيني المشرف، بهدف اقامة ندوة تعريفية عن 
مجل���ة دواة المحكم���ة الصادرة ع���ن دار اللغة واالدب العربي في العتبة الحس���ينية والمواضيع التي 

تتضمنها، باإلضافة الى االطالع على البرنامج االلكتروني في محرك البحث )جوجل( الخاص بها. 

العتبة الحسينية المقدسة وجامعة الكوفة تناقشان

فاكتور(  وامباكت  )سكوباس  التأثير  معامل 
العالمية لمجلة »دواة«  المحكمة
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الرتبية  لكلية  العلمي  املعاون  حت��دث  اخلصوص  وهب��ذا 
االساسية يف جامعة الكوفة االستاذ حسن الكعبي قائاًل:

االساسية يف جامعة  الرتبية  كلية  اىل  دعوة  »حقيقة وجهت 
التابع    والثقافية  الفكرية   الشؤون  قسم  قبل  من  الكوفة 
املقدسة إلقامة ندوة تعريفية عن جملة دواة  للعتبة احلسينية 
املاجستري  ورسائل  البحوث  نرش  كيفية  ح��ول  املحكمة 
باإلضافة  فيها،  املجاالت  العلمية بمختلف  واالطروحات 
اىل االطالع عىل الربنامج االلكرتوين اخلاص باملجلة وماهية 
آليات النرش فيه، وبعد الندوة سنتوجه اىل دار الوارث ملعرفة 

كيفية طباعة الكتب واملجالت«.
وتابع الكعبي »هناك اتفاقية وتعاون كبري بني العتبة احلسينية 
املطهرة  العتبة  اقسام  احد  اىل  التابع  النرش  ودار  املقدسة 
والبحوث  املاجستري  ورسائل  األطاريح  من  الكثري  لنرش 
العربية وآداهبا  اللغة  الختصاصات متعددة ومنها ختصص 
وهذا هو ديدن العتبة احلسينية املقدسة لنرش العلم واحلقيقة 

هذا ليس بالغريب فالعتبة املقدسة أثبتت مرارا سعيها اجلاد 
يف  متجدد  هو  ما  كل  وطرح  العلامء  وافكار  ِعلم  نرش  يف 

خدمة الشعب العراقي والدين واملذهب«.
ونوه الكعبي عن دور العتبة املقدسة البارز يف مواكبة التطور 
العلمي بقوله: »نحن نتمنى من وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي ان حيذو  حذوها وصوال اىل املراتب العاملية يف نرش 
امباكت  او  )سكوباس  مستويات  عىل  كان  سواء  البحوث 

فاكتور( او غريها من املجالت العاملية«.
التميمي  م��ازن  الشيخ  سامحة  حتدث  متصل  صعيد  عىل 
الدار قائال: »للدار خطة وضعناها يف بداية عملنا  مسؤول 
بغية خدمة االقسام املناظرة واالقسام يف الكليات االخرى 
جيب  ولذلك  عندنا  املوجود  التخصص  نفس  حتمل  والتي 
فاقرتحنا  املوجود،  االكاديمي  املستوى  ذات  نكون عىل  ان 
حيث  كلية،  نظام  شكل  عىل  الطاقات  تنظيم  يكون  ان 
يكون هناك رأس للطاقات العلمية وهذه الطاقات العلمية 
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تستطيع ان تتعامل مع الكليات نفسها، ومن هنا تم عقد تعاون مع بعض الكليات 
مع  ثقايف  علمي  تعاون  عقد  تم  وايضًا  الكوفة  جامعة  يف  املختلطة  الرتبية  كلية  مثل 
كربالء  جامعة  يف  االسالمية  العلوم  كلية  وكذلك  اآلداب،  كلية  القادسية  جامعة 
وكذلك التعاون مع جامعة الزهراء )عليها السالم( التابعة اىل قسم التعليم العايل يف 

العتبة احلسينية املقدسة«.
سوف  مؤمتر  اقامة  حالة  يف  وثقايف  وعلمي  مستمر  تعاون  »وهناك  التميمي:  وتابع 
العريب  املرشوع  العربية  اللغة  جوانب  اذكاء  اىل  ونحتاج  وكتاب  مقومني  اىل  نحتاج 
االن متقدم خطوات يف املنطقة العربية من ناحية اللغة العربية اما يف العراق بشهادة 
االساتذة نحن املؤسسة الوحيدة املناظرة ملجمع اللغة العربية التابع اىل رئاسة الوزراء 
يف العراق فاذا كان هناكت مؤسستان تعمالن فنحن جيب ان نكون باملستوى املطلوب 
قناة  ضمن  يكون  ان  حيتاج  كان  العلمية  الطاقات  من  اهلائل  الكم  هذا  مع  وتعاوننا 
تنظيمية وعندما كانوا يأتون للدار يعرفون ان تشكيلنا االكاديمي كان يشبه تشكيل 
يرتاح ويعدها خطوة علمية واىل االن نحن متفامهون وال  الكلية كان اجلميع  كادر 

يوجد عندنا تقاطع اداري او عميل مع اي استاذ من هؤالء االساتذة«.
اللغوية  والدراسات  بالبحوث  وتعنى  حمكمة  »املجلة  التميمي:  قال  دواة  وعن 
واألدبية والرتبوية بفروعها املختلفة وتضمُّ أرسة التحرير فيها أكثر من عرشين أستاذا 

من داخل العراق وخارجه كل منهم بدرجة أستاذ ودكتور«.
والثقافية  العلمية  اجلهات  من  طيبًا  صدى  ونالت  عددا،   )26( منها  »صدر  وبنّي 
السيام جامعة بغداد واملستنصية وبابل وميسان وواسط وأربيل والسليامنية والبصة 

والقادسية وذي قار وكربالء فضاًل عن املؤسسات ذات الطابع الثقايف واللغوي«.
العلمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، وبناًء عىل  آلية اعتامد املجالت  واستنادا اىل 
توافر الرشوط اعتامد املجالت العلمية قررت وزارة التعليم العيل والبحث العلمي 
يف  العلميَّة  والرتقيات  العلمي  للنرش  ومعتمدة  حمكمة،  علمية  كمجلة  اعتامدها 

اجلامعات األكاديميَّة.

االستاذ حسن الكعبي

الشيخ مازن التميمي
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)دواة(  جملة  لفهرسة  فاكتور(  )امباكت  تأثري  معامل  عن 
بالنرش  هناك  دواة  ملجلة  بالنسبة  »اما  قائال:  التميمي  حتدث 
رصانة  تعطي  اهنا  االمتيازات  مجلة  ومن  امتيازات  العلمي 
من  اكثر  وهناك  البيانات  قواعد  يف  انتشارها  وسعة  للمجلة 
قاعدة بيانات علمية معروفة يف املنطقة حيث يقومون بفهرسة 
)امباكت  ك�  تأثري  بياناهتم ولدهيم معامل  قاعدة  املجلة ضمن 
فاكتور( سنويا او كل سنتني تدخل يف التقييم وحتصل عىل رقم 
العلمية، وهنا  الساحة  تأثرينا هو )1.4( يف  اما حاليا معامل 
ارتفاع يف هذا اجلانب يف معامل التأثري العريب، ونحن نبحث 
عن قواعد البيانات املمتازة واملعروفة واصبحنا نراسلهم كي 
القاعدة  هو  للمجلة  ادخال  كان  ما  واخر  املجلة،  يدخلون 
الرقمية العربية ملعرفة اسمها ومقرها يف االردن ولدهيا معامل 
تأثري يسمى )ارسيف( وان شاء اهلل يف بداية السنة نحصل عليه 
بعدما ندخل يف )امباكت فاكتور( اخلاص هبم، وممكن ان نقول 
موجودة  )دواة(  فأن  وكذلك  العريب،  للمستوى  وصلت  اهنا 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بيانات  قاعدة  يف  ايضا 
املساحة  فتصبح  جامعاهتا  عرب  العربية  السورية  اجلمهورية  يف 
هلا كلها وموجودة يف قاعدة بيانات معامل التأثري العريب ايضا 

وجاء  )سكوباس(  بمخاطبة  قمنا  وايضا  هلا،  اضافة  وهذه 
املوقع  )حتديث  منها  واح��دة  متطلبات  توفري  ب��ضورة  الرد 
االلكرتوين( فقمنا بربجمة املوقع االلكرتوين )عريب وانكليزي( 
له  وتبني  الباحث  حيتاجها  التي  املهمة  االمور  بإدخال  وقمنا 
رصانة املجلة، فاحلمد هلل قاعدة البيانات العراقية تظهر مؤرش 

انه كم هو تأثريها يف الساحة«.
قصة  متثل  العريب  واالدب  اللغة  دار  أن  اىل  االش��ارة  وجتدر 
املشاريع  افضل  تقديم  عىل  بمهامها  القائمون  حرص  انجاز 
وأحسن الربامج بعد ختطيط ومتابعة وقراءة واقعية ملتطلبات 
كل عص.. فبالرغم من قص سنيها إال اهنا قدمت الكثري من 
ثم  االمر  بادئ  يف  الدولية  املهرجانات  صعد  عىل  االنجازات 
الرقي بمطبوعها جملة )دواة( املحكمة، وسعيها يف اصدار وليد 
فكري جديد بعنوان )يواقيت( وتنسيٍق عاٍل مع وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي ألغراض الرتقية ونرش البحوث، فمنذ 
قصرية  لسنوات  العربية  اللغة  دار  بعد ارشاقة شمس   2016
مهام  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  اضافت  مضت 
واالدب  اللغة  دار  فصارت  االدب  صعيد  يف  للدار  اخرى 

العريب.
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برامج ثقافية وفكرية ومهنية تستهدف »الشباب«

منذ تأسيس���ه في عام )٢٠١2م( وحتى العام الجاري وبجهود كبيرة يش���ار اليها بالبنان يواصل 
مركز رعاية الشباب التابع لقسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية المقدسة تقديم 
العديد من البرامج الش���املة التي تس���تهدف شريحة الش���باب من كافة المحافظات العراقية، 
 منه في المساهمة برفد المجتمع بشباٍب يحملون من الوعي والثقافة والدين الشيء 

ً
حرصا

الكثي���ر ف���ي ظل التحديات الت���ي تواجههم، وتنوعت تلك الخدمات ال���ى ما هو تطويري واخر 
 عن الدورات والورش التأهيلية التي س���اهمت وتس���اهم في الحد من ظاهرة 

ً
تعليم���ي فضال

البطالة لدى الشاب العراقي والكربالئي على وجه الخصوص ومنها: ورش )الحالقة، الخياطة، 
صيانة الموبايل( وغيرها.

العتبة الحسينية تسهم في الحد من 
ظاهرة البطالة لدى الشاب العراقي
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للعتبة  الرشعي  املتويل  وبدعم  املركز  كوادر  تبذهلا  كبرية  وبجهود 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( 
الرايات  رفع  وبرنامج  واوس��ع  اكرب  مدى  اىل  خدماته  توسعت 
األحزان  شهري  بداية  مع  العراقية  اجلامعات  اغلب  يف  السود 
)حمرم احلرام، صفر اخلري( انموذجًا، ويضاف اىل ذلك برنامج قسم 
التخرج الذي ينظمه من كل عام ولطلبة اجلامعات ايضًا حتت قبة 
ايب األحرار االمام احلسني )عليه السالم( وبجهود استثنائية يقيم 
العرشات من الربامج املتنوعة االخرى يف كل عام حيث انه يقيم 

برناجمًا وخيتتم اخر.
)عليه  احلسني  رسل  برنامج  املتميزة  براجمه  ع��رشات  بني  ومن 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  بحضور  مؤخرًا  اختتم  الذي  السالم( 
للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  الكربالئي 
احلسينية املقدسة، والذي حدثنا عنه مدير املركز االستاذ حممد عيل 

الربيعي يف تصيح خص به جملة )األحرار(. 
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فقال: »ان مركز رعاية الشباب اختتم منهاج رسل احلسني 
)عليه السالم(  الربنامج الذي سعى اليه املركز منذ عامني 
باستقطاب طاقات شبابية من املحافظات واستضافتهم اىل 
للعتبة  اذرعا  ليكونوا  واعدادهم  املقدسة  كربالء  حمافظة 

احلسينية املقدسة يف حمافظاهتم ومناطقهم«.
فضال  وفقهية  عقائدية  دورات  املنهاج  »تضمن  واضاف: 
هلم  كروبات  تأسيس  ثم  ومن  واالعالمية  التنموية  عن 
االم��ام  رح��اب  يف  صنعوا  ق��ادة  الهن��م  معهم  والتواصل 

احلسني )عليه السالم(«.
واشار: »اننا سعدنا كثريا بزيارة سامحة الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي )دام عزه( اذ اعطى حافزًا كبريًا هلؤالء الشباب 
التي  واملفيدة  القيمة  التوجيهات  اىل  االستامع  عن  فضال 
تصب يف اطار تنمية قدرات الشباب والتأكيد عىل استيعاب 
العتبة  املقامة سواء كانت يف  الدورات  اىل  اكرب عدد منهم 
املقدسة او يف مناطقهم، اذ تركت الزيارة االثر الكبري عىل 

نفوس الشباب«. 
العتبة احلسينية املقدسة تسعى لتهيئة فرص عمل للشباب.. 
مدير  معاون  حتدث  اخ��ر..  برنامٍج  واىل  متصل  سياق  يف 
لضورة  »استمرارًا  قائاًل:  الكركويش  رواد  االستاذ  املركز 
وتاركي  العمل  عن  العاطلني  الشباب  رشحية  عىل  الرتكيز 
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الدراسة فضال عن مرتادي املقاهي، بارش مركز رعاية الشباب 
كادر  من  جوالة  فرق  بتشكيل  البرشية  امل��وارد  تطوير  قسم  يف 
العديد  تواجد  املحافظة حيث  املنترشة يف  املقاهي  لزيارة  املركز 
الذي  )شبابنا(  م��رشوع  تنفيذ  هب��دف   املذكورة  الرشائح  من 
املقاهي  يتضمن  فقرات وبرامج عدة وبالتنسيق  مع اصحاب 
باإلضافة اىل الشباب املتواجدين داخلها حيث تم االتفاق عىل 
اقامة بطولة رياضية خلاميس كرة القدم كوهنا هواية جتلب العديد 

من الشباب.
فقرات  عدة  متضمن  كامل  منهاج  وضع   »تم  حديثه:  وتابع 
من  سلسلة  وتقديم  ال��ق��دم  ك��رة  م��ب��اري��ات  اىل  ب��اإلض��اف��ة 

املشاركني  للشباب  والفكرية  والفقهية  العقائدية  املحارضات 
يف البطولة ومسابقات معرفية فضال عن تسيري رحالت دينية 

اىل املراقد املقدسة للفرق الفائزة يف هذه البطولة«.
بربنامج  املبادرة  هذه  احلاق  »سيتم  قائاًل:  الكركويش  ونوه 
للشباب  عمل  فرص  توفري  اىل  هيدف  الذي  احلياة(  )صناع 
احلالقة  مثل  هلم  املهنية  ال��دورات  اقامة  خالل  من  املشاركني 
لتمكينهم  التربيد  اجهزة  وتنصيب  املوبايل  وصيانة  واخلياطة 
من  يكسبون  م��رشوع  تأسيس  يف  تساعدهم  مهنة  تعلم  من 
خالله قوهتم باالعتامد التام عىل انفسهم، وليكونوا متسلحني 

بفكر ومبادئ اهل البيت )عليهم السالم(«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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عند دخولك إلى حرم االمام الحسين )عليه السالم( تتجه انظارك الى جدران الصحن المبارك فتشاهد 
الكت���ب القرآني���ة والزي���ارات وترب الصالة ف���ي المكتبات الجدارية والذهبية بش���كل هندس���ي منظم كل 
ه���ذا الجه���د من اجل خدمة الزائرين الكرام، من عمل ش���عبة المكتبات التابعة لقس���م رعاية الحرم في 
العتبة الحس���ينية المقدس���ة.. اتجهت مجلة )االحرار( الى مس���ؤول الشعبة األستاذ )حميد شبان( ليبين 

لنا تفاصيل العمل فقال:

جهوٌد خدمّية على مدار الساعة 

تبذلها شعبُة المكتبات داخل 
الصحن الحسيني الشريف
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تتكون شعبة املكتبات من ثالث وحدات هي: )وحدة 
الصحن الرشيف، ووحدة داخل احلرم املبارك، ووحدة 
احلائر احلسيني(, من مهام  وحدة الصحن الرشيف هو 
العناية باملكاتب اجلدارية والذهبية بشكل مستمر خالل 
املنتسبني  من  وجبات  لثالث  ساعة  وع��رشون  اربعة 
يقتص عملهم عىل ترتيب الكتب واخراج التالف منها 
ادارة  موافقات  عىل  املتحصلة  الكتب  مطاليب  وجتهيز 
العتبة احلسينية املقدسة, وطلبات املحافل القرآنية املقامة 
والرتب  الكتب  مجع   اىل  اضافة  املبارك,  الصن  داخل 
الرشيف  الصحن  داخ��ل  مفقودات  ومج��ع   , والسبح 
بني  ما  مكاتب  ومتابعة  املفقودات  شعبة  اىل  وتسليمها 
احلرمني الرشيفني, وقد بلغ عدد املكاتب اجلدارية داخل 

الذهبية )183(  ثابتة, واملكاتب  الصحن )188( مكتبة 
مكتبة متحركة داخل احلرم.

مضيفًا إن »عمل وحدة داخل الصحن الرشيف يقتص 
عىل إدامة املكاتب اجلدارية والكتب ورفع قطع القامش 
اهلداية  شعبة  اىل  وتسليمها  املباركة  االرضحة  فوق  من 
والنذور, والعناية باألرضحة املباركة وازالة الغبار منها. 
الكتب  بتوحيد  احلسيني(  )احلائر  وح��دة  تعمل  فيام 
مثل  بالزيارات  اخلاصة  واألدعية  املباركة  واملصاحف 
الكريم،  والقران  اجلنان،  ومفاتيح  الصاحلني،  )ضياء 
–)عليه  احلسني  باإلمام  املخصوصة  الزيارات  وكتب 
عليهم  اهلل  رض��وان  حولِه  من  والصاحلني  ال��س��الم( 

أمجعني(. 

حميد شبان
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العباسية  للعتبة  التابعة  الكتب  برفع  الوحدة  تقوم  »كام  وتابع 
وتسليمها اىل شعبة التصحيف التابعة للعتبة العباسية ومجع الكتب 
ورفع  التالفة  الكتب  واخ��راج  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 

الزيارات الورقية«.
حسب  املكتبات  اىل  تضاف  وزي��ارات  كتب  »وج��ود  اىل  واش��ار 
املبارك وشهر حمرم احلرام  الدينية مثال يف شهر رمضان  املناسبات 
اجلميلة  بالصورة  املكتبات  وإظهار  الكرام،  الزائر  خلدمة  وغريها, 
أمام أنظار اجلميع.. علام أن أمهية املكتبات الذهبية املتحركة داخل 
ترتيب  يتم هبا  النظام  الصحن الرشيف وبالتعاون مع قسم حفظ 
حركة مرور الزائرين وترتيب أماكن إقامة الصالة وأماكن جلوس 

الزائرين وعزل الرجال عن النساء بشكل هنديس منظم«.  

مسؤول الشعبة: 

نتعامل مع الكتب 

التي توضع بين 

كتب مكتبات 

الضريح على أنها 

هدايا..
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أكد شبان ان القسم يعمل بتوجيه ودعم من سامحة املتويل الرشعي 
وبإرشاف  العام  األمني  السيد  وجناب  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
ومتابعة من األستاذ منتظر احلمداين رئيس قسم احلرم، يف كيفية 
الرشيف، كام  احلرم  التي توضع يف مكتبات  الغريبة  الكتب  فرز 
يقوم منتسبو الوحدة بتوحيد الكتب عىل مدار الساعة والسيطرة 
كتب  هناك  الن  املكتبات؛  اىل شعبة  تابعة  غري  الكتب  مجيع  عىل 
توضع يف املكتبة من قبل الزائرين كهدية حيث يتم التعامل معها 
فرزها  ويتم  القسم  رئيس  وبأرشاف  املوجهة،  التعليامت  حسب 
اىل  تسليمه  يتم  املكتبة  لكتب  املطابق  فالكتاب  أمهيتها  حسب 
جتليد  اعادة  ويتم  احلرم،  رعاية  لقسم  التابع  التصحيف  شعبة 
غالفه وتوحيده مع الكتب املوجودة داخل الصحن، اما اذا كانت 

يتم  او  اهلداية والنذور  فيتم تسليمها اىل شعبة  كتب غري مطابقة 
تسليمها إىل املخازن«.

واجلدير بالذكر، أن قسم رعاية احلرم يف العتبة احلسينية املقدسة، 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  بتوجيهات  يعمل  الذي 
من  ومتابعة  وب��إرشاف  العام  األم��ني  السيد  وجناب  املقدسة 
منتظر احلمداين رئيس قسم احلرم الرشيف، يقع عىل عاتقه مجيع 
الصحن،  فرش  أعامل  من  الرشيف  الصحن  داخل  اخلدمات 
وهتيئة اربع مواقع للمنابر احلسينية لغرض تنظيم جمالس حسينية، 
كذلك غسل وجتهيز القبة الرشيفة من قبل كوادر الصيانة التابعة 

للقسم. وخدمات يومية وعىل مدار الساعة بال توقف.
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الملتزم  االع����الم  ي��ح��ت��ّل 
ب���وس���ائ���ل���ه ال���م���ت���ع���ددة 
)ال���م���ق���روء، ال��م��س��م��وع، 
ال�����م�����رئ�����ي، ال����رق����م����ي( 
م���واق���ع ال����ص����دارة في 
والتأثير  والتوثيق  النشر 
 ،

ً
وعالميا  

ً
بالمتلقي محليا

ح��ي��ث أص��ب��ح آل���ة م��ؤث��رة 
ف����ي ال���س���ل���م وال���ح���رب 
األفكار  وتغيير  والتنمية 
ذات  ف���ي  وال���ق���ن���اع���ات 
ان��ه ساهم  ال��وق��ت, كما 
وي���س���اه���م ف���ي إظ��ه��ار 
وج��ه ال��ع��راق ال��ج��دي��د ما 
)2003م(  ع�����ام  ب���ع���د 

بأفضل واتم صورة.

يف هذا السياق اعدت )االحرار( ملفا خاصا عن نشاطات مؤسسة االمام احلسني )عليه 
كنموذجني  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدويل  االعالم  ومركز  الرقمي  لإلعالم  السالم( 
حيني يف االعالم املعارص الذي اسهم يف نرش فكر اهل البيت )عليهم السالم( والشعائر 
احلسينية اىل ابعد نقطة يف العامل فضاًل عن  النشاطات واملشاريع االعالمية اخلاصة التي 
الدينية  املرجعية  عليه  وتؤكد  تشري  وما  السلمي  والتعايش  األديان  بني  للتقارب  هتدف 
تشمل:  متنوعة  الكرتونية  برامج  عرب  باملسؤولية  االلتزام  منطلق  من  ذلك  ويأيت  العليا، 
واخلدمات  اليوتيوب  قنوات  االجتامعي،  التواصل  ومنصات  باإلنابة  )ال��زي��ارات 
االكرتونية والرقمية(، باإلضافة اىل خدمات البث املبارش، ومجيع هذه الربامج ال يقتص 
تقديمها باللغة العربية وجلمهور حمدد، بل اهنا تقدم ب�)6( لغات اخرى منها: )االنجليزية، 

الفرنسية، الفارسية، االوردو، اهلوسا(.
العتبة  وشعب  اقسام  ألعامل  والتوثيقي  الصحفي  منهاجها  وضمن  )األح��رار(  جملة 
احلسينية املقدسة حرصت هذه املرة  عىل ان تسلط الضوء عىل الربامج املتنوعة ملؤسسة 
كذلك  اشهر  طيلة  اعالميا  ومتابعتها  الرقمي  لإلعالم  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
يف  املؤثرة  العاملية  االعالمية  والشخصيات  للمؤسسات  العديدة  االستضافات  برامج 

مستهدفة المسلمين وغير هم ..

برامج للزيارات باإلنابة وأخرى في 
التقارب بين االديان.. تعّرف عليها

الحرار: فالح ح�شن  

االعالمي والء الصفار
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العتبة  يف  الدويل  االعالم  مركز  ينظمها  التي  والغرب  الرشق 
تعنى  التي  امل��ؤمت��رات  انعقاد  عن  فضاًل  املقدسة  احلسينية 

بالقضية احلسينية وفكر اهل البيت )عليهم السالم(.. 
مدير  الصفار  والء  االعالمي  مع  كان  اللقاءات  هذه  وأول 
املؤسسة الذي حدثنا عنها قائاًل: »بجهود قيمه بادرت مؤسسة 
االمام احلسني )عليه السالم( لإلعالم الرقمي وبالتعاون مع 
بتنظيم واحياء  العتبة احلسينية املقدسة,  السادة اخلدم يف  شعبة 
مراسيم زيارة االمام احلسني )عليه السالم( عن طريق برنامج 
الزيارة باإلنابة عن مجيع املسلمني الذين يصعب عليهم املجيء 
لزيارة قبلة االحرار وإمام الثوار االمام احلسني )عليه السالم(, 
)دفرت  تطبيق  عرب  االلكرتوين  تسجيلهم  خالل  من  ذلك  وتم 
للعتبة  الرسمي  املوقع  عرب  اطلق  الذي  االلكرتوين(  احلبيب 
لتتم  املختلفة,  االجتامع  التواصل  ومواقع  املقدسة  احلسينية 
باإلنابة  عنهم  والزيارة  اخلدم  السادة  لشعبة  وتسليمه  طباعته 

قرب شباك الضيح املقدس«.   
صفحة  طريق  عن  الزيارة  طلبات  استقبال  »تم  واض��اف: 
كل  األجنبية  واملواقع  الرسمي  باملوقع  خاصة  الكرتونية 
بحسب لغته، وتضمنت الصفحة حقل خاص باالسم واخر 

للبلد فيقوم الشخص بادراج اسمه واسم بلده والضغط عىل 
زر التسجيل لتخزين بياناته يف اللوحة, وبدورنا نقوم بالزيارة 
اننا  اىل  اإلش��ارة  من  والبد  املسجلة،  األسامء  مجيع  عن  نيابة 
عدد  تسجيل  يف  الشخص  اختيار  حرية  االعتبار  بنظر  اخذنا 
غري حمدود من األسامء سواء عائلته او اقاربه او اصدقاؤه من 
قديمة  بل  جديدة  ليست  اخلدمة  وهذه  واالم��وات،  االحياء 
وهي مستمرة, وتم الرتويج هلا وتسويقها بشكل واسع خالل 
األعوام األخرية بسبب صعوبة وصول املاليني من املسلمني 
وغري املسلمني اىل املرقد املقدس خصوصًا بعد تفيش فريوس 

)كورونا املستجد(«.
زيارة  خالل  بالربنامج  املتصلني  أع��داد  »ان  الصفار:  وبني 
عاشوراء فقط بلغت )371.000( طلبا متت الزيارة عنهم، 
اضافة اىل ان اعداد املتابعني لعزاء ركضة طويريج عرب خدمة 
يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرسمية  القناة  يف  املبارش  البث 
اليوتيوب بلغ )329.203( متابعا فرتة )5 ساعات( و)40 
دقيقة(، كام بلغ متابعو عزاء ركضة طويريج يف صفحة الفيس 

بوك )542.058(«.
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للموقع  الرسمي  الربيد  طريق  عن  وفرت  املؤسسة  »ان  منوها: 
الرسائل  استقبال  خدمة   ،)info@imamhussain.org(
والطلبات عرب الصفحات واحلسابات الرسمية يف مواقع التواصل 
تويرت(  الفايرب،  الواتساب،  التلَكرام،  ب��وك،  )فيس  االجتامعي 

واالجابة عليها«. 
اما الزيارة االفرتاضية والفكرة هلا، وكيف تتم فقد اوضح الصفار: 
»ان برنامج الزيارة االفرتاضية يضاف اىل سلسلة اخلدمات التي تقدم 
عرب املوقع الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة، حيث ان هذه اخلدمة 
تتضمن التقاط صور )360( درجة للمرقد الرشيف بدءًا من الباب 
اخلارجي وحتى الضيح الرشيف، فضاًل عن الصحون واالروقة 
تتيح للمتصفح  الداخلية، وذلك بوضع عالمات داللة  واملمرات 
الضغط عليها للوصول للموقع الذي يود رؤيته، يصاحبه يف ذلك 
وضع الزيارة اخلاصة باملرقد الرشيف واملشاهد واملقامات وكذلك 
األبواب اخلارجية والداخلية، وهذه اخلدمة تتيح للشخص التجول 
بشكل افرتايض من خالل جهاز احلاسوب او املوبايل داخل مرقد 
االمام احلسني )عليه السالم( للقيام بأداء مراسيم الزيارة، وشملت 
تلك اخلدمة ايضًا املخيم احلسيني املرشف، والعمل جار لتعميمها 
العتبات املقدسة األخرى، كام البد من اإلشارة اىل ان  عىل اغلب 
اطلق  التي  الرسمي  املوقع  للزيارة االفرتاضية يف  املتصفحني  عدد 
اليوم  منذ  السالم(،  -عليه  احلسني  االمام  )بانوراما  اسم  عليها 
 )1.077.920( بلغ   العارش  اليوم  اىل  حمرم  شهر  من  األول 

يوم  زائرا خالل  تسجيل دخول )243.660(  تم  زائرا، يف حني 
امتوا  ملن  الرسمية  االحصاءات  ان  الفتًا  فقط،  املحرم  من  العارش 
حمرم  من  العارش  لغاية  األول  اليوم  من  رسميًا  واملسجلني  الزيارة 
مشاركاهتم  عدد  بلغ  فيام  زائرًا،   )27.602( عددهم   بلغ  احلرام 

)117.985.159( مشاركة«.
عىل  املؤسسة  ك��وادر  عملت  »كام  بالقول:  حديثه  الصفار  وختم 
الدخول  تم تسجيل  التي  االلكرتونية  القرآنية  اخلتمة  اطالق محلة 
عليها بام يقارب )2000( مشرتك يوميا، لأليام من )1-10( حمرم 
والفيديوهات  والصور  )لألخبار  املتابعني  عدد  بلغ  فيام  احلرام، 
موقع  يف  احلسينية  للعتبة  الرسمية  الصفحة  يف  املبارش(  والبث 
الفيس بوك )16.687.252( ويف احلساب الرسمي ملوقع تويرت 
األوىل  األيام  خالل  )االنستَكرام(  موقع  ويف   ،)2.901.636(
خالل  )التلَكرام(  ولقناة  مليون،   )1.6( من  اكثر  حمرم  شهر  من 

العرشة األوىل من شهر حمرم )1.2( مليون متابع«.
احلسينية  العتبة  اعالم  قسم  يف  ال��دويل  االع��الم  مركز  اعامل  وعن 
املقدسة حتدث االستاذ حيدر املنَكويش لألحرار: »انطالقًا من مبدأ 
طريق  وعن  املقدسة  احلسينية  العتبة  أخذت  باملسؤولية  االلتزام 
استضافة  منها  ومتنوعة  خمتلفة  برامج  اقامة  الدويل  االعالم  مركز 
العاملية املؤثرة من  العديد من املؤسسات والشخصيات االعالمية 
الرشق والغرب، من اجل اطالعهم عىل جماالت التنمية واإلعامر 
من  ذلك  وتم  السلمي،  والتعايش  املجتمعية  والتوعية  والثقافة 

وشي
َ
االستاذ حيدر المنك
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نرش  يف  بدورها  لتقوم  االجنبية  للمؤسسات  االستضافة  خالل 
البناء واالعامر واالستقرار  احلقائق عن روح التسامح ومالمح 
الشعب  توحيد  اىل مساعي  باإلضافة  املقدسة,  العتبة  تبّنتها  التي 
االرهابية  للهجامت  التصدي  سبيل  يف  أطيافه  بكافة  العراقي 
منها  وهو  االس��الم  عىل  املحسوبة  والتشدد  التطرف  وق��وى 
عىل  احلقائق  نقل  يف  املبارش  االعالمي  النهج  هذا  ومتّيَز  براء، 
االرض بأثر طيب وصدى جيد، أدى اىل تغيري قناعات العديد 
كانت  التي  االجنبية،  االعالمية  والشخصيات  املؤسسات  من 
تتصور قبل جميئها بأن العراق ما زال ساحة حرب وأن العيش 

فيه  وزيارته يعد خطٌر كبري«.
وتابع املنكويش: »ان نشاطات املركز خالل شهري حمرم وصفر 
واشتمل  التنسيقي(  )اجلانب  منها  األول  جانبني  يف  تركزت 
بالتحضري ملؤمتر دويل يف جامعة مانشسرت يف بريطانيا والذي من 
املؤمل ان يشارك فيه )500-1000( من املثقفني والصحفيني 
االنسانية(  رم��ز  )احلسني  عنوان  حتت  وسيكون  والباحثني 
بحوثهم  أللقاء  املسلمني  غري  من  باحثني  خالله  ويستضيف 
والفنان  املصور  مع  لقاء  كذلك  احلسينية,  النهضة  انسانية  حول 
الثقافة  حول  فرنسا  يف  معرض  إلقامة  ريالز(  )لويس  الفرنيس 
احلسينية؛ ومتت خماطبة أحد اكرب املعارض يف فرنسا وهو معرض 
لوحاته,  لعرض   )GALERIE ERIC MOUCHET(
والعمل مستمر إلنتاج سلسلة أفالم وثائقية قصرية مع مؤسسة 

)ملتي ميديا( الكندية«.
العمل  تم  الربامج  هذه  اىل  »اضافة  بالقول:  املنَكويش  ويضيف 
اإلعالمي  للتواصل  احلسني  اإلم��ام  مركز  يف  جتمع  اقامة  عىل 
تركيا  الدويل يف  – مركز االعالم  لقسم االعالم  التابع  والثقايف 
النهضة احلسينية وبحضور  ُسلط الضوء من خالله عىل مبادئ 

شخصيات مهمة من املجتمع الرتكي«.
املوقع  خدمة  يوفر  املركز  »ان  بالقول:  املنَكويش  ويوضح 
الفرنسية،  االنجليزية،  )العربية،  لغات  وبثالث  االلكرتوين 
واالوردو( ونعمل عىل افتتاح صفحتي االوردو والرتكي هبدف 
املتلقني  البيت )عليهم السالم( اىل اكرب عدد من  نقل فكر اهل 

حول العامل«.
خالهلا  من  يسعى  وسائل  االع��الم  وانشطة  م��ب��ادرات  تبقى 
اعالميو العتبة املقدسة اىل التأثري يف املجتمعات اسالميا واخالقيا 
عليهم  اهلل  )صلوات  النبوة  بيت  آل  وفكر  هنج  نرش  خالل  من 
احلسينية  الرسالة  ايصال  يف  سعيا  اجلهود  هذه  وتأيت  امجعني(، 
لكل مسلم وغري مسلم عىل املعمورة التي تسعى لتحقيقها العتبة 
داخل  املجاالت  بمختلف  وخدماتيا  إنسانيا  املقدسة  احلسينية 
وعقيدًة  فكرا  االسالم  ثقافة  لنرش  وكذلك  وخارجه،  العراق 
السالم( حقا  )عليه  احلسني  اإلمام  بقضية  والتعريف  واخالقا، 
ومظلوميًة وهنضًة، واملسامهة يف نرش رسالة اإلصالح احلسيني، 

والثقافة املهدوية وتعزيز مبدأ االنتظار للفرج. 
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بالكفاح  الحافلة  ة خالل حياته 
ّ
الشيخ محمد جواد مغنية، حوادث عد البارز  العالمة والمؤلف   مع 

ْ
صلت

َ
ح

 أثَرها وذكرها )رضوان الله تعالى عليه( في أكثر من مورد، 
ْ

، إال أن حادثة واحدة تركت
ً
واالجتهاد والفقر أيضا

 في إقالته من منصبه كقاٍض في المحكمة الجعفرية بلبنان.
ً
وقد كانت سببا

للمحكمة  ا 
ً

رئيس  1951 ، وفي سنة 
ً
بسنة مستشارا وبعدها   ،

ً
قاضيا ينت 

ُ
ع مغنية: “في سنة 1948  يقول 

العليا، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 1956، فصادف أن أقيمت عندي دعوى تخص )كاظم الخليل( 
، فصدر الحكم في غير صالحه، فطار صوابه وجّن جنونه، كما أن )عادل عسيران( رغب 

ً
وكان يومئذ وزيرا

 لمجلس النواب، فتعاون رئيس النواب والوزير 
ً
 فرفضت، وكان يومها رئيسا

ً
في تعيين بعض الشيوخ قضاة

مال على تنحيتي من الرياسة إلى المستشارية، وذكرت ذلك 
َ

على الشيخ البس العمة - يعني نفسه -، وع
 في آخر كتاب اإلسالم ومع الحياة، وكان في ذلك الخير كل الخير ولله الحمد، حيث انصرفت إلى 

ً
مفصال

.)
ً
ى أول سنة 1963 )22 كتابا

ّ
التأليف، حتى أخرجت لي المطابع، حت

”
ُ

ى مآِثُره
َ

ف
ْ

خ
َ
ْل ت

َ
 ه

َ
ري

ْ
 ِشع

َ
ت

ْ
ي

َ
ا ل

َ
“ي

العالمة الشيخ محمد جواد مغنية

إعداد/ علي الشاهر
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الدين ال يمكن جتيريه  الشيخ مغنيه إيصاله، أن رجَل  أراَد  ما 
تعاىل والناس عىل  أمام اهلل  ل� »صفقة سياسية«، وأّنه مسؤول 
أداء وظيفته غري عابء بملّذات الدنيا وهبرجتها أو يلهث وراء 

منصب، فإما أن ُيعمَل احَلّق وإال فال.
 22( ّأّلف  سنواٍت  عرش  من  أقل  يف  أنه  مغنيه  الشيخ  ويذكر 
أنجب  البارع  الرجل  هذا  أن  نعرَف  أن  جيب  ولكن  كتابًا(، 
شمس  حول  كاألفالك  تدور  كتابًا(   62( اإلسالمية  للمكتبة 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  بالنبي  املتمثلة  الكربى  احلقيقة 

وأهل بيته األطهار )عليهم السالم(.
الولوج أكثر  فمن مؤلفاته )رمحه اهلل( والتي نقف عندها قبل 
الكميت،  )امل��رآة،  هي:  املباركة،  حياته  من  تفاصيل  ملعرفة 
زوايا  من  التضحية،  اجلعفرية،  للمحاكم  الرشعية  األحكام 
األدب، الوضع احلارض يف جبل عامل، الفصول الرشعية، مع 
الشيعة اإلمامية، االثنا عرشية وأهل البيت )عليهم السالم(، 
شبهات  والعقل،  اهلل  واحلياة،  اإلسالم  واحلاكمون،  الشيعة 
واملنتظر  املهدي  والعقل،  اآلخرة  والعقل،  النبوة  امللحدين، 
والقرآن،  احلسني  والقرآن،  عيل  والعقل،  عيل  إمامة  والعقل، 

)الكاشف  البارزين  تفسرييه  عن  فضاًل  والتشّيع(  الشيعة 
واملبني(.

 نورانية
ٌ

سيرة

هو الشيخ حممد بن حممود بن حممد آل مغنية العاميل، املولود 
اهلاشمية  العوائل  فمن  والدته  أما  ه�(،  لبنان سنة )1322  يف 

النسب من آل رشف الدين )أعىل اهلل مقامهم(.
من  كافح  لكّنه  صعبة  حياة  اهلل(  )رمحه  مغنيه  الشيخ  عاش 
الدنيا،  عىل  رساجها  نور  ييضُء  تزال  ال  بصمة  يرتك  أن  أجل 
لقد توفيت والدته وهو يف الثالثة أو الرابعة من عمره، هاجر 
وتعّلم  سنني،  أربع  فيها  وبقي  النجف  إىل  وال��ده  مع  بعدها 
خالهلا القراءة والكتابة واحلساب ومبادئ النحو، وأتقن اللغة 
الفارسية أيضًا، ثم تويف والده بعد عودته من النجف وهو يف 
الكريم  عبد  الشيخ  أخيه  بيت  إىل  فانتقل  عمره،  من  العارشة 
أخوه  سافر  حيث  عرش،  الثانية  عمر  حتى  عنده  وبقي  مغنية 
إىل النجف لطلب العلم، وهنا بدأت معاناة مغنية مع البؤس 
واحلاجة والفقر لدرجة أّنه بقي ثالثة أيام بال طعام. ثم سافر 

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

31



لم تكن الجهود التي بذلها 

)رحمه الله( تنحصر في مهمته 

بالقضاء، فكان كان له دور في 

 
ّ

الوحدة بين المسلمين ولم

 هذا الرجل 
ّ
شملهم، إذ يعد

 
ّ
المكافح والمخلص من أشد

اعين إلى الوحدة اإلسالمية، 
ّ
الد

وكان ال يترك فرصة النقاش مع 

علماء أهل السنة إال واغتنمها

إىل بريوت وعمل بائعًا للكتب، ثم بائعًا للمرشوبات الغازية 
عمله  يف  وبقي  للحلويات  بائعا  وآخرها  للمعّجنات  وبائعًا 

حلني قراره بالذهاب إىل النجف من أجل طلب العلم.
مغنية  وبقي  م(،  العام )1925  النجف يف  إىل  اهلجرة  كانت 
يرتعرع بني حوزاهتا الرشيفة حتى العام )1936 م(، حيث 
اهلل، وكفاية  السيد حممد سعيد فضل  عند  األجرومية  درس 
اخلوئي  القاسم  أب��و  السيد  اإلم��ام  من  كل  عند  األص��ول 
اللبيب  مغني  درس  كام  الكربالئي،  حسني  حممد  والشيخ 
واملكاسب  والرسائل  الكفاية  عن  فضاًل  التفتزاين،  ومطّول 

وأتقن مجيع مواده كأستاذ ودّرسها يف حوزة النجف.

العودة إلى أرض الوطن

إىل  لبنان وبالتحديد  إىل  تعاىل عليه(  عاَد مغنية )رضوان اهلل 
جبل عامل قرية صور عام 1936 م، وذلك بعد وفاة أخيه 
اجلامعة،  إمامة  يف  مكانه  وأخذ  مغنية،  الكريم  عبد  الشيخ 
وكان إىل جانب ذلك يعطي دورسًا يف تفسري القرآن ومناقب 
سنتني  القرية  هذه  يف  وبقي  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 

ونصف، انتقل بعدها إىل قرية طري حرفا، وهناك كتب عددًا 
من مؤّلفاته حيث بقي فيها قرابة العرش سنوات، بعدها انتقل 

إىل بريوت ليتوىل منصب القضاء يف املحكمة اجلعفرية.
ففي عام )1948 م( ُعنّي قاضيًا رشعيًا، وبعدها بسنة، ُعنّي 
م(   1951( سنة  ويف  العليا،  اجلعفرية  املحكمة  يف  مستشارًا 
أصبح رئيسا للمحكمة ذاهتا حتى سنة )1956 م(، ثّم عاد 

مستشارًا للمحكمة اجلعفرية حتى تقاعده سنة )1968 م(.
ً
 وأخيرا

ً
وحدة المسلمين أوال

مل تكن اجلهود التي بذهلا )رمحه اهلل( تنحص يف مهمته بالقضاء، 
فكان كان له دور يف الوحدة بني املسلمني ومّل شملهم، إذ يعّد 
الّداعني إىل الوحدة  املكافح واملخلص من أشّد  الرجل  هذا 
اإلسالمية، وكان ال يرتك فرصة النقاش مع علامء أهل السنة 
إال واغتنمها، ومن خالل احلوار اهلادف والتعريف بالعقائد 

الشيعية احلّقة.
سنة  يف  أن��ه  حياته،  يف  املهمة  واألح���داث  امل��واق��ف  وم��ن 
األخري  ويعترب   )شلتوت(  األزهر  بشيخ  التقى  )1949م( 

اإلمام السيد حسين الحمامي أحد أساتذة الشيخ مغنية
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مؤسس لدار التقريب بني املذاهب يف مص، ومن الداعني 
يف  شجاعة  فتوى  أصدر  قد  وكان  املذاهب،  بني  للوحدة 
وقتها بجواز التعّبد عىل املذهب اجلعفري، وقد جرت بني 
ونقاشات  مراسالت  وشلتوت  مغنية  اجلليلني  الشيخني 

عديدة. 
الشيخ مغنية إىل مص، واجتمع  يف عام )1963 م( سافر 
أنه  اللقاء  هذا  عن  ذكره  ومما  داره،  يف  شلتوت  الشيخ  مع 
ورّحب  فأّهل  داره  يف  شلتوت  بالشيخ  »اجتمعت  قال: 
الشيعة  حديث  بيننا  وجرى  استقبال..  أحسن  واستقبلني 
هم  الشيعة  إّن  قال:  فيام  وقال  وأطنب،  فأثنى  والتشيع، 
فيه  ت��دّرس  غريقصري  أم��دًا  وبقي  األزه��ر،  أّسسوا  الذين 
هذا  عن  عليه  القائمون  أعرض  ثم  ومذهبهم،  علومهم 

املذهب، فُحرموا من نوره الساطع وفوائده اجلمة«.
عند  »مكانتكم  إّن  مغنية(:  للشيخ  )واحلديث  له  قلتُه  ومما 
علامء الشيعة كبرية وسامية ألّن فتواكم هذه تنبئ عن اجلرأة 
علامء  وإّن  والعدل،  احلق  يف  الالئمني  بلوم  املباالة  وعدم 

الشيعة حيرتمونكم؛ خلدماتكم الدينية ونصحكم لإلسالم، 
وأهنم مع كل من ينارص الدين«.

ويضيف، »من عقيدتنا نحن الشيعة أّن اخلالفة لعيل )عليه 
السالم( بعد النبي )صىل اهلل عليه وآله( ولكن من عقيدتنا 

أيضًا أن ال نثري أي خالف يضُّ باإلسالم!«.

إلى النجف مّرة أخرى

أهل  وعقيدة  فكر  عن  والدفاع  بالكفاح  حفلت  حياة  بعد 
اهلل  )رض��وان  مغنية  الشيخ  تويّف  السالم(  )عليهم  البيت 
تعاىل عليه(، وذلك بتاريخ )21 حمّرم احلرام 1400 ه� - 
1979 م( يف بريوت، وتم نقل جثامنه إىل العراق عرب مطار 
بغداد ومنه إىل املرقد الكاظمي املقدس ومن ثم إىل كربالء 
لتشييعه يف املرقدين احلسيني والعبايس الطاهرين، ومن ثم 
إىل مدينة النجف األرشف ليوارى الثرى يف املرقد العلوي 

الطاهر.
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وتقول الدكتورة هناية جرب املحمداوي يف مقدمة كتاهبا )االرشاد 
علوم  مؤسسة  عن  الصادر  السالم(  -عليه  عيل  االمام  فكر  يف 
العام)2017م(  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة  هنج 
وب� )248 صفحة( وطباعة دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع 

، العراق_ كربالء املقدسة.
ان ضعف االهتامم بالرتاث احلضاري والفكري ادى  اىل تفاقم 
بأفكار  االهتامم  بضعف  متثلت  التي  اجيالنا  تربية  يف  االزم��ة 
وامهيته  واله وسلم(،  عليه  اهلل  الرسول)صىل  بيت  اهل  وتراث 
ادى  مما  املميزة  الثقافية  هويتها  واب��راز  االمة  شخصية  بناء  يف 
عن  وانسالخها  متعددة  فكرية  تيارات  اىل  وتشظيها  تشتتها  اىل 
هويتها األصل واتباعها اساليب الفكر الرتبوي الوافد، ويرجع 
ومتكاملة  صحيحة  بطريقة  االسالمي  املنهج  مقاصد  فهم  عدم 
يف  تساعد  االذهان  من  ومهمة  كثرية  حقائق  غياب  اىل  ادى  مما 
فهم النفس البرشية بالتمكن من ارشادها ومساعدهتا يف التخلق 
كلية  ايامنية  منهجية  النهائية من خالل  والغايات  الكلية  باملعاين 

قراءة: ضياء األسدي، عيسى الخفاجي

يعد التراث الفكري من اهم مقومات المجتمع وابعاده كما انه يمثل الركن االس���اس 
 م���ن اب���رز المعطيات الفكري���ة والثقافية 

ً
ل���كل فلس���فة اس���تراتيجية وتربوي���ة وهو ايضا

والحضاري���ة اذ ال ب���د من ان يؤخذ ه���ذا البعد االهتمام لتكون التربي���ة قادرة على تلبية 
رغبات المجتمع وتطلعاته، واالرشاد النفسي ال يخرج عن اساسيات هذه الحقيقة ولوال 
غياب التقدير االيجابي للذات وانعدام المعايير الواضحة للهوية العربية االسالمية التي 
تخل���ق االعتزاز بالنفس وتجديد الثوابت القيمة لعالقة االنس���ان بربه وبنفس���ه وبأمته 

وباآلخرين لما وجدت هذه االمراض االجتماعية والنفسية في اوساط مجتمعنا..
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او  والكون  االنسان  حلقائق  شاملة  رؤية  بتقديم  وذلك  معينة 
احلياة للوصول اىل اهلدف االسمى من الوجود االنساين يف هذه 

احلياة..
لذلك حيتاج الفرد اىل االرشاد النفيس من منظور اسالمي اكثر 
من احتياجه ال ي يشء آخر يف احلياة واالرشاد يف هذا املنظور 
يمثل يف زيادة الوضوح والبيان لنهج الطريق املوصل اىل احلق 

والرشد.
اذ  معني؛  بنحو  فصل  كل  تعامل  فصول  بأربعة  الكتاب  يأيت 
االرشاد  البحث يف  بالتعريف عن مشكلة  االول  الفصل  جاء 
راي  حسب  مصطلحاته  وحتديد  وح��دوده  واهدافه  وامهيته 
الكاتبة مستمدًة كالمها من القرآن الكريم وبعض املصادر التي 

اعتمدهتا لبحثها ..
ملشكلة  النظرية  اخللفية  حياكي  ال��ذي  الثاين  الفصل  وض��م 
االمام  سرية  عن  االول  املبحث  :دار  مباحث  اربعة  االرشاد 
عيل )عليه السالم( وعلمه وكذلك حياته وفضائله ومنزلته يف 
القرآن وكذلك ذكره يف االحاديث النبوية الرشيفة ويف شهادات 
ائمة  من  االعالم  واقوال  التابعني  واقوال  والتابعني  الصحابة 

االسالم ومنزلته عند املفكرين املسيح وعند ابناء رعيته..
ودار املبحث الثاين عن هنج البالغة ورد الشبهات؛ فيام احتوى 
)عليه  عيل  االم��ام  عند  االرشادية  املجاالت  الثالث  املبحث 
والزواجي  واملهني  والشخيص  الرتبوي  اجلانب  يف  السالم( 

واالرشادي واالجتامعي.. 
وجاء املبحث الرابع يف اقتباس نامذج من التصنيفات املستخدمة 
الدراسة  املعيارية والتصنيف لغرض  يف  حتليل االرشاد وهي 

والتصنيف .
فيام تضمن الفصل الثالث منهجية البحث واجراءاته من خالل 
رابع  بفصل  كتاهبا  الباحثة  واختتمت  خاصة؛  ووسائل  طرق 
استعرضت فيه النتائج وتفسريها واهم املقرتحات وقد اضيف 
للكتاب سبعة مالحق عنت ببعض التعريفات الواقية لإلرشاد 
كام ورد يف بعض االدبيات وكذلك ملحق بتعريف االرشاد اىل 
الكاتبة يف ختام مطاف كتاهبا   اهم عنارصه االساس؛ واكدت 
ان االمام عليا )عليه السالم( وضع نصب عينيه ماهية االنسان 
وسلوكه االنساين الن االنسان اثمن رأس املال يف الكون ويف 
خمتلف العصور  وهو املحور واهلدف لكل من هيتم باملجتمع 

البرشي. 
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ً
صدر حديثا

شرح عينية 
ابن سينا في النفس

تراث حوزة  العالمة احليل إلحياء  مركز  صدر حديثًا عن 
احللة العلمية التابع للعتبة احلسينية املقدسة الرسالة األوىل 
الفتوح أمحد بن  النفس( أليب  ابن سينا يف  يف )رشح عينية 
وحتقيق  اهلجري  الثامن  القرن  أعالم  احد  اآلوي  بلكو 

سامحة الشيخ عامر فالحية.
أبو  الشيخ  )يعد  بالقول:  نصه  ما  النارش  مقدمة  يف  وجاء 
الفتوح، أمحد بن أيب عبد اهلل بلكو اآلوي من أعالم القرن 
الذين  األع��الم  العلامء  و  الفقهاء  واحد  اهلجري  الثامن 
وله  يده،  عىل  وتتلمذ  رسه(  )قدس  احليل  العالمة  الزموا 
يف  املوجزة  الرسالة  هذه  ومنها  املصنفات،  من  العديد 
فيها ملسائل  الذي تعرض  ابن سينا احلكمية  رشح قصيدة 
هلا  كتب  الذي  األمر  ختيييل،  وبيان  أديب  بأسلوب  النفس 
انتشارًا وقبوال كبريًا، تلقاها من شذى العقليات وبأرواح 

الوجدانيات بالرشح  واملجاراة  وحتى املعارضة.  
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شعر/ حسين عبد األمير الحسينيمسيرة

لـــنـــهـــ�ـــشـــٍة ــــــــراِق  ــــــــع ال اإىل  ـــــُن  ـــــش احلـــــ� ــــــــــــــَرَج  َخ

ـــــــٍل مــــــــن كـــــوفـــــٍة ـــــــائ ـــــــش ـــــــاِث ر� ـــــــع ـــــــب ــــــــــــــــــَر ان اإْث

ـــــْت ـــــع ـــــن واأي اجلــــــــنــــــــاُن  ـــــرَّ  ـــــش ـــــ� اخ اإذ  اأْقـــــــــــــــــدْم 

ـــــــــــوم ا�ـــــــشـــــــتـــــــجـــــــاَب لـــــــوعـــــــِدهـــــــْم ـــــم ي ـــــه ـــــّن ـــــك ل

ـــــيـــــوَف مــــــع الــــــــرمــــــــاِح بــــوجــــِهــــِه ـــــ�ـــــش رفــــــعــــــوا ال

ــــــارهــــــْم ــــــــدوا الــــــطــــــغــــــاَة فــــــــــــاأوردوهــــــــــــم ن ــــــــب َع

ـــــِدهـــــْم ـــــزي ـــــي ـــــْم ل ـــــه ـــــظـــــّن ــــــَن ب ـــــوا احلــــــ�ــــــش ـــــل ـــــت ق

ــــال ــــرب ــــك ب ـــــِن  ـــــحـــــ�ـــــش ـــــل ل ذكــــــــــــــٌر  ذاَع  ُمــــــــــــــْذ 

ثــــــــم انــــــــــــــرى ِذكــــــــــــــــُر احلـــــــ�ـــــــشـــــــِن مــــــــدّويــــــــًا

ــــى الــــــطــــــفــــــوِف مـــنـــافـــحـــًا ــــل ـــــُن ع وقــــــــــَف احلـــــ�ـــــش

ول َبـــــــــَطـــــــــٍر  ول  ــــــــــٍر  اأ�ــــــــــشَ ــــــــــــْن  ِم جــــــــــــاَء  مـــــــا 

ـــــهـــــْم ـــــِط نـــــبـــــيِّ ـــــب ـــــش ـــــ� ـــــــــــان قـــــــتـــــــُلـــــــُهـــــــُم ل مـــــــــا ك

ــــــهــــــْم ديــــــِن يف  اأ�ـــــــشـــــــلـــــــمـــــــوا  لـــــــــقـــــــــوٍم  تـــــــــّبـــــــــًا 

تـــــــطـــــــاوًل ــــــــوِل  ــــــــش ــــــــر� ال اآَل  ـــــهـــــْم  فـــــبـــــقـــــتـــــِل

ــــــدا ــــــدي ــــــشَ مــــــــن بـــــــطـــــــِن مــــــــّكــــــــَة مــــ�ــــشــــلــــحــــًا و�

ــــــــــــــًة ووعــــــــــــــــــودا ــــــــــــــام ــــــــــــــرتى عـــــــلـــــــيـــــــِه اإم ت

اأثـــــــــــمـــــــــــاُرنـــــــــــا لـــــــــــــَك مــــــــوطــــــــئــــــــًا ووفــــــــــــــــودا

ــــــــــوا املــــــــوعــــــــودا ــــــــــوعــــــــــوَد وحــــــــــارب ـــــوا ال ـــــث ـــــك ن

ــــــــــــــدل الـــــــتـــــــهـــــــّلـــــــِل والــــــتــــــ�ــــــشــــــافــــــِح عـــــيـــــدا َب

وورودا مـــــــــــــــــــوردًا  ـــــــــــاءْت  ـــــــــــش و� �ــــــــشــــــــَقــــــــرًا 

خـــــــــطـــــــــاأً، فــــــقــــــد قـــــــتـــــــَل احلــــــ�ــــــشــــــُن يــــــزيــــــدا

قــــــــــد مــــــــــــــــاَت ذكــــــــــــــــٌر لـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــِد مـــــــزيـــــــدا

لـــــيـــــزيـــــدا ــــــــال  الــــــــُع اإىل  ــــــطــــــوِر  ــــــش ــــــ� ال فــــــــــوق 

ــــــــدا ــــــــذي ـــــــــــــِن جــــــــــــــــّدِه نــــــا�ــــــشــــــحــــــًا وُم ــــــــن دي ع

ـــــــعـــــــيـــــــدا ــــــــــْن مــــــ�ــــــشــــــلــــــحــــــًا وُم ــــــــــك ظــــــــلــــــــٍم ول

و�ـــــــشـــــــعـــــــودا الــــــــــــــــــــــُذرى  يف  حــــــــــيــــــــــاًة  اإل 

ــــــدا ــــــي ــــــوح ت ُيـــــــ�ـــــــشـــــــلـــــــمـــــــوا  مل  لـــــــكـــــــّنـــــــهـــــــم 

ـــدا ـــي ــــسَ عـــب ــــ� ــــئ ــــــَن، ب ــــــم ــــــرح ــــــد اأ�ـــــشـــــخـــــطـــــوا ال ق
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، فأنا ال أملك  سَيدي، آثرُت أن أتشبََّث باسمك، وقد مّسني الّضُ
إال الكلامت اتضع هبا قرب نور جدثك.. وحني هلجُت باسمك 
جرّدين  صامتًا،  ضيائك  نحو  مشيت  رضحيك  يف  هنا  بصدق، 
الناس  يف  نفيس  أرى  خمتلفًا،  خملوقا  جعلني  اخلوف،  من  نورك 
الطيبني، وأنا بكل فخٍر مسنود بفكرك، أعطي وال آخذ، مفصٌل 
اىل جزئني باسمني كالمها قادران عىل رشاء اآلمال املؤجلة، وال 
يفرتقان عن عشق طريقك. أنا جمنون باسمك، بمرقدك بأرضك 
بمعرفتك، جنونا أبديا. أكتب برضاك عني كلامت تشبه أشعارًا، 
لكنها ال تقرأ، أو يعرف معناها أحد. قد يتعاطفون معي حلالوة 
املفردة، ويستكربون عىل فهِمها. يكفيني ان روحي مطمئنة أنك 
تبص آالمي املكتوبة باألحزان. َمْن يدلني عىل نورك كي تدركه 

عيناي فيبرص قلبي وهيرب مني كل رساب؟!. 
وأموت  نفيس  ألع��رف  انسانًا،  أك��ون  كيف  عّلمني  سَيدي،   
فأغطي  أتعثر  م��رة  وال��ف��زع،  الرهبة  متتلكني  فقد  مطمئنًا؟!. 

أن  وأتيقن  روح��ي  السعادة  متتلئ  وأخ��رى  باألنني،  كوابييس 
املا من متن  ينتزع  النور نورك هو يف طريقي، فمن يكون سواك 
روحي، ويمنحني هامشا يف حضته، وهامشا يف كتابايت، ويأخذ 
بيدي، ويغثني حني يشّظي كياين فأبدأ عمرًا جديدًا طاهرًا متنحه 
يل روضتك.. وَمْشيُت يف األثر، أشذُب حليايت الباقية هناراهتا يف 
خدمتك. أغزل تضعايت بأنفايس عىل صمٍت ورهبٍة، كي ُتلقي 

بنورك عىل وجهي.  َمْن يدّلني اليك ويف قلبي َضوٌء؟!.. 
سَيدي، اغمرين بدفء وجودك. خذين اىل ما ُتريد او خذين تضعا 
يف الثغر، فعطاياك املثمرة اخرجتني من عامل الوهم كام اخرجتني 
قلبي  من  غفلٍة  يف  انفايس  طوقوا  كثريون  موتى  انفاس  بني  من 
الصرب، وان  لغة  اتعلم من جديد  أن  فآن يل  وسمعي وبصي.. 
كم صالة وزيارة ودعاء  ال ارى سواك، وال اذكر غري اسمك.. 

أحتاُج الجتاز امتحان الثبات عىل عهد مبادئك؟!.

 باس���ِمك.. هنا في ضريحك..؟!
ُ

حيَن لهجت
بقلم: حيدر عاشور



بنيَّ الباِب واجلداِر
أنفاٌس َتستغيُث

قلٌب خيفُق بشّدة..
فهناك ناٌر وهنا

 ِمساّمر..
وعنَد  األعتاِب

قرٌط َمنثور..
ورأيُت اجلرَح ينزف...

بعنِي زينَب دموع
ورأيُت أمّل الفقِد

.. يعترُص قلَب عيلٍّ
كام رأيُت اإلنكساَر...
كيَف كاَن يف كِل يشء

حّتى يف سجادِة الّصالة!
هي األخرى  إنطوت

عىل نفسها جتهُش بالبكاِء
ال صوت ِسوى النحيِب

يف ليلٍة  ظلامًء 
الكُل يفتقُد الّنور حّتى

يف وضِح الّنهاراْت
ما عاَد للحياِة طعٌم

 وال للعيِش لذٌة 
ها هو الصبُح

يلفُظ أنفاسُه األخريَة 
مودعًا َشمسه اجلميلَة

والوجوُد يفتقُد وجوَدُه 
بعد رحيِل رّس األرساِر 

روُح حمّمْد

د
ّ

حم
ُ

 م
ُ

روح
نص/ إيمان صاحب
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القصيص  كتاهبا  جوّيد،  نوال  البصية،  لألديبة  قريبًا،  يصدُر 
جمموعة  قصص  خالله  من  توّثق  الذي  القصب(  )أم��ريات 
من نسوة »اجلنوب العراقي« اللوايت صنعن جمدهن بمواقفهن 

املرّشفة.
املأثور  القارئ يف سامء  ال� )24(، سيحّلق معهن  نساء جوّيد 
الشعبي إىل حيث رائحة القصب وسحر اجلنوب وطيبة أهليه، 
فيقرأ أسامًء مثل )جكارة آل شاين الشبانية، فدعة بنت ِعيل آل 
اجلهالوي،  نوفة  البديرية،  غنمة  خضري،  آل  رياسة  صوّيح، 
الشاوي  عجيل  كاظمية  امل��راين،  ناجية  فليفل،  آل  مسامية 

وأخريات(.
الكتاب:  مقدمة  كتب  ال��ذي  ال��رساي  عمر  الشاعر  ويقول 
احلياة  يف  ب��ارز  دور  هلن  عراقيات  لنساء  سري  من  »أكثر  إنه 
أو  اسُتعتم،  ما  ييضء  كبري  مصباح  الكتاب  هذا  االجتامعية، 
الكتاب سرية لصانعات الوطن  ُمعتاًم، هذا  له أن يكون  ُأريد 
من  الشجاعة  رضعوا  أن  بعد  البالد  يعمرون  وهم  والرجال 
حامالت  عن  كتابًا  القارئ  جيد  ف��إن  العظيامت،  أمهاهتن 
شهادات ووزيرات ومثقفات أمر مألوف، لكن خرق السائد 
أن يقع بني يدي الرشحية القارئة كتاب عن مثقفات من طراز 

خاص«.
من  ورثن  ووطنيات  بالفطرة،  مثقفات  »أوالئ��ي  ويضيف، 
الطني سحنة احلضارة، فكّن سومريات معارصات، وامتلكن 
تفوق  وتلقائية  صاٍف  بنفس  واملحيط،  والبيئة  الطبيعة  بالغة 

املباين الرشيقة تنظياًم وأناقة«.
يطالع القارئ يف هذا الكتاب »عتبات ألسامء مهمة أليقونات 
عراقية مّثلن نخوة األجيال، وحمض التجوال يف األسامء يفتح 
العراقي  فلسفة  يف  للتأمل  أوسع  وأبوابًا  للتفكري،  واسعًا  بابًا 
الشعر  ينهض  األسطر  يف  التوغل  وعند  الوطن،  جنوب  يف 

واهلوسات  العميقة  واألهازيج  واألبوذيات  واملثل  والرسد 
تنطلق  املعنى، ومن كل ذلك  املميزة، وتشمخ احلكمة وينبغ 
الثورة التي مل تتوقف، منذ عرشينات القرن العرشين إىل اآلن 
بامء  للقارئ، وبأسلوب أجادت )جّويد( جتويده  وبلغة حمببة 
كلامهتا، يسيطر الكتاب عىل املطالعني فال يكادون يرتكونه إال 

بعد أن ينهوا آخر صفحاته لريجعوا كرة أخرى لقراءته«.

ب”.. 
َ

ص
َ

 الق
ُ

“أميرات
قصص عن أيقونات نسوية عراقية
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الى روِح الشهيِد السعيِد )السيد سلطان محسن هاشم البطاط (

 مجهوٌل في سجالت األرض.. 
ٌ
حشدوي

 في سجالت السماء
ٌ

معروف

 الهائج 
ُ

����رٍة. كيف يطفئ غضب����ه
ُ

بة، يحمل حس����رة أزمنٍة م
ْ

 ف����ي حياة صع
ً
 يتيما

ً
، لي����رى نفس����ه وحيدا

ّ
ف����ز

 
ٌ

ثقلة
ُ

بفق����دان أمه وهو ابن س����بعة أيام؟، ومستس����لم كش����جرة كُبرت وته����اوى عليها الزم����ان، وهي م

بالهموم والحرمان. ضيعت هذه الشجرة في هبوب عاصفة رياح االنتفاضة الشعبانية والده وهو مطارد 

م����ن نظام أس����ود ال يف����ّرق بين الحق والباط����ل، نظام عجيب لم ي����َر العالم مثل عش����قه لرؤية دم أبناء 

 باألوجاع وتزوره الذكريات.. أحاديث سمعها عن أمِه 
ُ

 بالوحدة في بيت يمله
ُ

وطنه. ومضت كل س����نينه

 االيام كي 
ّ
الت����ي تعذب����ت عند والدته، وعن أبيه البطل الذي قاوم غربان البعث، وهاجر الى ايران، يعد

يتحرر العراق من أكبر قاتل لشعبه.     
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أو  ناسك  كأنه  ابتسامتِه  وانطفاء  صمته  يف  وهو  يسمع،  ما  أفّزعه   
رجل دين كبري عليه مسؤوليات الكون كلها، لكنه ال يريد مكاشفة 
بل يبحث عن حق حرمانه من عائلته. فالغربان قد قربت، واالفعى 
عطر  شم  أن  ما  ووالدُه  رأسها..  قطع  وتم  احلفرة،  من  أخرجوها 
الوحيد،  ابنه  صدره  عىل  وضم  العرب،  بشط  وأغتسل  العراق، 
الصغرية  والدنيا  االخري.  مثواه  اىل  البصة  شيعته  ما  رسيعا  لكن  
ارتضْت ان تكربه وحيدًا، واحدًا من خماليق العراق، حائر كالرجال 
الذين يبحثون عن شمس حريتهم يف ركاٍم تركته أمريكا وارسائيل 

وحلفاؤمها، فاستعان بآخر أمل من فتوة النجف.
 كأنه عاش أيامًا مغيبة تالمس شغاف قلبه الذكريات، وحترك ما بقي 
من صربه، فقد عاش الدرس االخري، وعليه ان يتلقى درس اليوم 
العلم ليكون شابًا  العليا، ويتسلق طريق  الدينية  من بحر املرجعية 
ونسٌل  الصالح،  بالرجل  البصية  –املَْدْينة-  أهايل قضاء  اليه  يشري 
من أنسال االطهار، له من احلظ والبخت ما يسعد به االخرين من 
حوله، فكرب وملعة أصدافه فوق تراب البصة، وهو يطري نحو عامل 

اىل  تشري  نقطة ضوٍء  يرى  أن هيبط كي  يريد  واملذهب، ال  العقيدة 
طريق الشهادة.. الشهادة التي نبتت بذرة يف قلبه، وكربت يف روحه، 
كرب  السالم(.  احلسني)عليه  إمامه  وعقيدة  هنج  عىل  قالدهتا  ونظم 
باملنتظر  االبدي  اللقاء  بيوم  السنني حيلم  مع وحدته، ومضت كل 
البهي، يمأل مساءه وهناره بالذكريات، فليس هناك من أحٍد ُيعانقه، 
طريقه  وعالمات  وحيدًا..  الكون  هذا  يف  بقي  ملن  شكواه  سوى 
ويمأل  بيتًا  ليفتح  االسباب  له  اهلل  فّسبب  وضحت،  اختاره  الذي 
واقف  رجل  نفسه  يرى  أن  له  رسم  القدر  لكن  بزوجة،  وحدته 
عارضة  فكرس  ذريته..  يف  وأبيه  أمه  صور  ير  ومل  يرزق،  مل  وحدُه. 
الوحدة باالنتامء اىل وحدة السامء، وتفجر من حفرة الوحدة باحلياة 
روحه  واستسلمت  نفسه،  يف  اخلوف  رغوة  هدأت  االخرة.  نحو 
لرسادق من العلم واملعرفة والطاعة العمياء للمرجعية الدينية.. ال 
هيادن عليها وال يسمح الحد ان يمسها بالكالم اجلارح او التزييف 
الذي يشّوه وجهها ناصع البياض. كان العشق لكل ما هو إمامي 
)عليه  احلسني  االمام  بصوت  داخله  يف  ينمو  ومذهبي  وعقائدي 

 
ً
ك����أن����ه ع������اش أي����ام����ا

مغيبة تالمس شغاف 

ق���ل���ب���ه ال�����ذك�����ري�����ات، 

وت��ح��رك م��ا ب��ق��ي من 

ص����ب����ره، ف���ق���د ع���اش 

وعليه  االخير،  ال��درس 

ان يتلقى درس اليوم 

م���ن ب��ح��ر ال��م��رج��ع��ي��ة 

ق 
ّ
الدينية العليا ويتسل

ليكون  ال��ع��ل��م  ط��ري��ق 

 ت���ش���ي���ر إل���ي���ه 
ً
ش�����اب�����ا

ينة 
َ
د

ْ
الم قضاء  أهالي 

البصرية بالرجل الصالح
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السالم( الشهيد املخلد الذي ما زالت مالئكة السامء تطّهر زواره 
ليكونوا جديرين يف مس تراب جدثه. 

الدين  أجل  من  املجاهدين  طليعة  يف  يكون  ان  زمن  جاء  حتى 
ورفعت  الباغني  اص��وات  علت  ان  بعد  واملقدسات  والوطن 
عىل  االرهايب  –الداعيش-  الرش  افاعي  وزحفت  السود،  الرايات 
واحلارق  السام  بحفيفها   وتزحف  وحتط،  هتب،  العراق،  ارض 
عىل كل ما مسمى باسم اسد اهلل الغالب. فعاثوا يف االرض ذبحا 
من  االهلي.  احلق  يف  خاصة  فعل  رد  فعل  ولكل  وهتجريا.  وحرقا 
النجف  لسيد  الكفائي  اجلهاد  فتوى  انطلقت  االهلي  املنطلق  هذا 
والعراق والعامل السيستاين لصد كل متجارس عىل حقوق العراقيني 
بال متايز بني طائفة او معتقد ديني او مذهب من مذاهب علامء اهلل 
وخائن..  وباغ  اثم  كل  وحّجموا  احلق  رجال  فصال  ارضه.  عىل 
التي  وحدته  سلطان  سلطان«..  السيد   « كان  الرجال  هذه  ومن 
انفجرت سالطني من القوة والوالء، محل اسم ابيه، وتراب االمام 
من  وقالعًا  الوحدة،  من  زمنًا  حامل  كأنه  السالم(،  احلسني)عليه 
الصرب، وذكريات سمعها ونمت يف قلبه اشواقا للقاء.. فكلام زاره 
الشوق هلم، ظهرت عىل جسده قوة وشجاعة تفوق التصور فريسم 

)داع��ش(  سواتر  هبا  خيرتق  عنيفة  ص��والت  املجاهدين  ام��ام  هبا 
وجيندل منهم كل من يظهر أمامه.. فصوالت السلطان كانت جتعل 

فئران )داعش( تبحث عن جحر لتختبئ من رسعة طلقاته. 
 ال يصدق ان احلياة سارت كام يريد هلا ان تسري نحو الشهادة واللقاء 
املحتوم بمن حيب. وبلمحة بص استجاب للجهاد الكفائي فالتحق 

مع البدريني املنضوين ضمن الوية احلشد الشعبي. 
وراءه  يرتك  مل  صامتا.  وجريانا  فارقة  عالمة  للجهاد  تطوعه  كان 
غري زوجة صاحلة وبيت شيده »ال البطاط » له عسى ان خيرج من 
عزلة الوحدة. فالفتوى املقدسة كانت الشفاء التام لكل أمل عاشه، 
هبا خلع ثياب الدنيا ولبس لباس االستشهاد، وملع يف طريق اجلهاد 
مقاتال يشبه االسد يف صولته عىل الفريسة.. واحيانًا يلقبونه بالصقر 
ميداين خرب سوح  بدهيية، وذكاء جماهد  ملا حيمله من رسعة  اهلائج 
القتال.. واحلقيقة هو فتى مل حيمل السالح بيده منذ ولد وحيدًا يتياًم 
ال يملك سوى ذكريات مفجعة. وطالعه ينتظره بأيام ال تقّل فجاعة 

عن وحدته االزلية.
السياسيني  سجالت  يف  جمهوال  حشدويا  جنديا  سلطان«   « كان 
هو  العراق  كأن  ورشف  بغرية  يقاتل  السامء.  سجالت  يف  معروفا 
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كل  يرى  كان  ذلك  من  أكثر  بل  والشيعة-  -السيستاين 
العراق واصل  أهل قرية وقضاء ومدينة عراقية هم اصل 
يف  بطوالت  ينثرها  دمه  يف  رسالة  حيمل  كأنه  الشيعة.. 
من  وانفسنا  أهلنا  تطهري  او  لتحرير  خيوضها  معركة  كل 

)داعش( االرهايب.. 
وكل  احلشداوية،  الصد  سواتر  كل  عرفته  الشجاعة  هبذه 
معركة كان له فيها بصمة مقاتل الذي ال يقهر وال يعرف 
لرتاجع معنى.. هذا ما سجلته سجالت انتصارات احلشد 
املقدس يف كل املعارك التي شارك فيها. وما سجلته يف آخر 
معركة له أن » سلطان البطاط« كان يشعر بأن يومه أزف 
ووقت اللقاء اقرتب.. فكان يكثر من دعاء الفرج متوسال 
فرائض  يقيم  رمضان  شهر  صائم  وهو  القائم،  باملنتظر 
املجرم  بضبة  الرمحن  عرش  هبا  اهتز  عظيمة  ليلة  واعامل 
موحشة  ليلة  كانت  السالم..  عليه  عيل  لإلمام  ملجم  ابن 
وهنارا داميا حني بدأ فجر الثالثاء - 20 رمضان 1436ه� 
بأبشع  امللغومة  والسيارات  احلية  باملفخخات  هجومًا 
يأخذها  ان  العراق ال يمكن  فالصقالوية ارض  القنابل.. 
دوره  وكان  عنيفًا..  اهلجوم  كان  الدواعش.  من  االنذال 
اليوم شهادة  فاملوت  املجاهدين  انقاذه من  يمكن  ما  انقاذ 
اللقاء مع املطبور يف املحراب.. شدته غريته وانتفض واقفًا 
املفخخني،  كل  ويسحق  هبم  جيندل  وبدأ  سالحه  ومحل 
ويمّهد الطريق ويفتح ثغرة للصمود، وبسالحه كان يعيق 
شمل  التأم  ان  وما  القاتلة،  الداعشية  املصفحات  ويؤخر 
موحد  بشكل  املضاد  اهلجوم  الصد  وبدأ  الشعبي،  احلشد 

هبم  يصول  بداعش،  فعله  يفعل  سلطان  كان  ومشرتك.. 
صوالت جبارة. وما أن ارشقت شمس قضاء الصقالوية بمحافظة 
األنبار يوم) 7 - 7 - 2015م ( مع بريقه واشعته احلزينة واملمتلئة 
بدماء ودخان االنفجارات، ظهرت ساعة احلسم فقد رفرفت من 
بني كل هذا اجلحيم رايات النص، واالسود بلون احللم يشبهون 
مل  البطاط(  السيد)سلطان حمسن هاشم  االسد  اال جسد  االرض، 
بأمجعه  )داعش(  عىل  والقضاء  لالنتصار  جرسا  اصبح  فقد  يظهر 
ذّل  ان  بعد  وتطهريها  وحتريرها  الصقالوية،  عمليات  بقاطع 
اهلها عىل يد شيوخ الكفر والرذيلة وقيامهم بمجزرة قتل مجاعي 
والقوات  الشعبي  واحلشد  االه��ايل  ضد  الكلور  غاز  باستخدام 

االمنية واجليش املحارصين يف منطقة الصقالوية بمدينة الفلوجة. 
وحيدًا.  غريبا  استشهد  احلياة  يف  وحيد  »السلطاين«  السيد  وألن 
واستشهد  غريبًا  وحيدا  فعاش  قرٌب.  له  يبن  ومل  جثامنه  عىل  يعثر  مل 
غريبا وحيدًا.. مل يتمنه اال الذكرى يف قلوب من أحبوه عن قرب.. 
فيستحق هذا البطل البطاط ان نفتخر به ويفتخر به العراق، وتفتخر 
والصمود  للشموخ  متثال  له  وُيبنى  العليا..  الدينية  املرجعية  به 
اجليل  هلذا  عنوانا  ليكون  حياته..  قصة  وترسد  والرشف  والصرب 
التائه الذي ال يميز ما معنى ان تكون عراقيًا حوزويًا وسط كل هذا 

الركام.... 
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تلقنه  ما  لكل  وم��ش��دودا  لك  مستسلام  االخ��ر  جتعل  كيف 
اياه؟، قبل الغور يف تفاصيل أكثر عن هذا املوضوع الشائك، 
بدأت مع  الصدمة؟.. فهي حالة  بدأت مكيدة  أين  نسأل من 
أساليب العالج بالصدمات الكهربائية والعقاقري املخدرة عىل 

املرىض!..
بالصدمات  العالج  اساليب  وظ��ف  من  أول  هو  من  إذن 
الكهربائية والعقاقري املخدرة؟ وماذا كانت نتائج جتاربه؟، هو 
الكندي كامرون )د. دونلد إوين كامرون( الذي شغل منصب 
عامي  )خالل  النفسيني  لألطباء  األمريكية  اجلمعية  رئيس 
1952 و1953(، ورئيس اجلمعية الكندية لألطباء النفسيني 
األمريكية  اجلمعية  ورئيس  و1959(،   1958 عامي  )خالل 
لألمراض النفسية )عام 1963(، ورئيس مجعية الطب النفيس 
لألطباء  العاملية  اجلمعية  ورئيس   ،)1965 )عام  البيولوجي 
ورغم   ،)1966 ع��ام  وحتى   1961 ع��ام  )منذ  النفسيني 
شهرته يف أوساط األطباء النفسيني، اال انه انُتِقَد بسبب جتريبه 
املخدرة  والعقاقري  الكهربائية  بالصدمات  العالج  ألساليب 
عىل مرضاه دون احلصول عىل موافقتهم، وقد تم إجراء جزء 
من هذه التجارب يف سياق مرشوع )M.K. elatra( التابع 
حيث  املتحدة،  الواليات  يف  املركزية  االستخبارات  لوكالة 

تضمن املرشوع أساليب غسيل الدماغ وحمو األنامط.

مكيدة الصدمة..
ما اليك؟!

ّ
سل

ُ
كيف تجعل اآلخر م

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

44

بقلم: افتخار الصفار

ت
اال

����
����

ق��
����

����
م��



ماذا فعل؟..
شيطانية،  بفكرة  كامرون  فكر  العرشين  القرن  مخسينيات  يف 
يغري  ان  خالهلا  من  يستطيع  طريقة  عىل  يعثر  ان  اراد  حيث 
فكر االنسان بالكامل اي ان يصنع من انساٍن ما انسانا مغايرا 
يرى  فكان  وقناعاته،  وعواطفه  بأفكاره  وخمتلفا  متاما  بفكره 
تأيت  وافكارنا  وعواطفنا  مشاعرنا  كل  ان  كامرون  الدكتور 
من مصدرين، مها: )االول ذكريات املايض، والثاين ادراكنا 
الذي  اجلديد  االنسان  كامرون  يصنع  ولكي  للحارض(، 
القديم، فالبد  يلغي االنسان  ان  اوال من  له  بد  يريد كان ال 
ان يرجع الصفحة بيضاء قبل ان يكتب فيها ما يريد، وكان 
املايض  تلغي  كبرية  لصدمة  يعرضه  ان  ذلك  ليفعل  عليه 
مرضاه  عىل  بتجاربه  كامرون  فقام  باحلارض،  واالحساس 
النفسيني بتعريضهم لصدمات كهربائية شديدة مع اعطائهم 
بل  فحسب  هذا  وليس  ذاكرهتم،  ليفقدوا  مهلوسة  عقاقري 
كان يعمل عىل تعطيل مجيع حواسهم، حيث كان يضعهم يف 
يشعرون  فال  مطبق،  وصمٌت  دامس،  ظالم  يسودها  اماكن 

بيشء من حوهلم، حتى يفقدهم احساسهم بالواقع.
ما هي الفكرة االساسية لنظرية الصدمة؟

املواقع االعالمية ان وكالة استخبارات  العديد من  اشيع يف 
يف  هبا  للعمل  وطورهتا  كامرون  مشاريع  دعمت  امريكية 
لنظرية  االساسية  الفكرة  أما  غريب(،  واب��و  )غوانتنامو 
الصدمة فهي كيف جتعل الطرف االخر ُملكا لك وألفكارك 
لتجعله  كبرية  لصدمة  اوال  ختضعه  ان  عليك  وق��رارات��ك، 

مستسلام لك ولكل ما تلقنه له، فكيف ذلك؟..
ويف نفس الوقت الذي كان جيري خالله كامرون ابحاثه يف 
كندا، ظهر شيطاٌن اخر يف شيكاغو، يف جمال االقتصاد يدعى 
)ميلتون فردمن( يطبق نظرية الصدمة ايضا ولكن هذه املرة 
ليس عىل االفراد بل عىل الشعوب، وكانت الفكرة من صدمة 
للقارات  العابرة  االمريكية  للرشكات  السامح  هو  فردمن 
باهليمنة عىل اقتصاد بلدان بأكملها، وبام ان اغلب الشعوب 

رجاٍل  من  حفنة  بيد  واقتصادها  مصريها  يكون  ان  تقبل  ال 
جتعلهم  البلد  ألهل  كبرية  صدمة  من  اذن  فالبد  اجانب، 

فاقدي الوعي ليقبلوا للتجربة اجلديدة.
أين حصلت اول جتربة؟

كان اول بلٍد تم تطبيق هذه النظرية عليه هو )تشييل( جنوب 
أمريكا اجلنوبية، وكان نظام االقتصاد فيه شيوعيا، وبدأ االمر 
االمريكية  الواليات  بدعم  فيه  عسكري  انقالب  امر  بتدبري 
برئاسة )نيكسون(، وبعد االنقالب جاءت الصدمة، )ارتفاع 
 – تعسفية  – واعتقاالت  – واعامل شغب  االسعار  كبري يف 
البالد  يف  عارمة  – وفوىض  النهار  وضح  يف  علنٌي  وخطٌف 
وكانت  عنصي(،  – اقتتال  البطالة  مستويات  يف  – ارتفاع 
دفعة  تتدفق  واملصائب  اهلاوية،  نحو  مرسعة  تسري  البالد 
فلم  والفهم،  التفكري  يف  بالشلل  الناس  واصيب  واح��دة، 

يعودوا يفهمون ماذا جيري؟ وملاذا؟ وكيف اخلالص؟.
احللول..

العملية  املمنهجة  احللول  عرض  تم  هذه  الصدمة  حلظة  يف 
بتحويل  وذلك  تشييل  يف  حلت  التي  الكارثة  من  واالنقاذ 
اقتصادها اىل اقتصاد السوق حرة، اي ان ترفع الدولة يدها 
القارات،  عابرة  االمريكية  الرشكات  لتسوده  االقتصاد  عن 
نظرية  وانتصت  قبَِل،  ايضا  والشعب  ذلك  الدولة  فقبلت 
مسلسل  من  حلقة  اول  اال  تكن  مل  )تشييل(  لكن  الصدمة، 
الصدمة ذاك، حيث طبقت هذه النظرية عىل عدة بلدان من 

امريكا اجلنوبية ثم عىل االحتاد السوفيتي سابقا ثم العراق.
نظرية الصدمة:

فهم  عن  ويعجز  الشعب  وعي  يغيب  عندما  النظرية  تقول 
ممكن  حٍل  اي  االف��ق  يف  يلوح  وال  حوله  ي��دور  ما  وادراك 
يف  عندها  يقع  اليسء  واقعه  يف  عليه  هو  مما  خيرجه  التطبيق 
خارجية  حلوٍل  لقبول  مستعدا  سيصبح  وعندها  الصدمة 

جاهزة كان من املستحيل ان يقبلها سابقا. 
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نصف مليون متر مربع.. 
مساحة مشروع توسعة الحرم الحسيني 

مع اس���تمرارها بمش���روع صحن العقيلة زينب )عليها السالم( الواقع الى جهة الجنوب الغربي 
م���ن مرق���د اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( والبالغ مس���احته اكث���ر من )150( أل���ف متر مربع، 
ومباشرتها بمشروع صحن اإلمام الحسن )عليه السالم( بعد استمالكها االراضي المجاورة من 
جهة الجنوب الشرقي تكشف العتبة الحسينية المقدسة عن الخطة المقرر تنفيذها لمشروع 

توسعة الحرم الحسيني الشريف من اربع جهات بمساحة نصف مليون متر مربع.

وعن هذا حتدث رئيس قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة 
املقدسة املهندس حسني رضا مهدي يف لقاء مع )قناة كربالء 
الفضائية( تابعته )األحرار(، إن »إدارة العتبة احلسينية املقدسة 
عملت منذ سقوط النظام البائد حتى هذه اللحظة عىل توفري 
افضل اخلدمات للزائرين، مبينا أن »مرشوع التوسعة يعد من 
بعد  املقدسة خصوصا  احلسينية  للعتبة  االسرتاتيجية  املشاريع 
الزيادة الكبرية بأعداد الزائرين وحتول مجيع املناسبات الدينية 
داخل  من  الزائرين  من  املاليني  حيييها  مليونية  زي��ارات  اىل 

وخارج العراق«.
وأوضح أن »مرقد االمام احلسني )عليه السالم( شهد توسعة 
داخلية من خالل انشاء )4( رساديب داخل الصحن الرشيف 
الرشيف(،  والراس  والشهداء  واحلجة  )القبلة  من  كل  وهي 
»مساحة  أن  إىل  الفتا  احلسيني«،  احلائر  مرشوع  اىل  باإلضافة 
اكثر من )4000 م2( يف حني بلغت  تبلغ  الرساديب االربعة 

مساحة احلائر احلسيني )20000 م2(«.
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باملرقد  املحيطة  للمنطقة  اخلارجية  »التوسعة  أن  وأض��اف 
)صحن  وتتضمن  متعددة  مراحل  عىل  ستكون  الرشيف 
الغربية(  اجلنوبية  اجلهة  من  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة 
احلسن  اإلم��ام  و)صحن  االن،  فيه  العمل  يتواصل  ال��ذي 
القبلة  باب  من  الرشقية  اجلنوبية  اجلهة  من  السالم(  )عليه 
باجتاه منطقة بني احلرمني(، و)صحن اإلمام احلجة )عجل اهلل 
فرجه( من اجلهة الرشقية للعتبة املقدسة(، و)صحن حبيب 

بن مظاهر االسدي من اجلهة الغربية للعتبة املقدسة(«.
وقال رئيس القسم إن »مرشوع صحن اإلمام احلسن )عليه 
العقيلة  صحن  مرشوع  بعد  الثانية  التوسعة  يمثل  السالم(، 
اضافة  منه  اهل��دف  ان  اىل  الفتا  ال��س��الم(،  )عليها  زينب 
أكرب عدد من  وثقافية الستيعاب  عبادية وخدمية  مساحات 

الزوار الوافدين اىل كربالء«.
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اجلمهورية  وشارع  القبلة  باب  باجتاه  »الصحن  أن  وأضاف 
ومنطقة بني احلرمني وشارع اإلمام عيل )عليه السالم(، مشريا 
مربع  مرت   )100.000( تبلغ  البنائية  املرشوع  مساحة  ان  اىل 

بواقع طابقني حتت األرض«.
وبنّي أن »املرشوع يتضمن مساحات عبادية بنسبة )70%(، أما 
املساحة املتبقية فستخصص ل�)600( وحدة صحية، باإلضافة 
خاص  ومكان  احلسينية،  بالعتبة  اخلاصة  اإلدارية  املكاتب  اىل 
الستقبال الضيوف، واماكن للمفقودين، فضال عن أن مرور 

ركضة )طويريج( سيكون من خالل هذا الصحن املرشف«.
وتابع أن »العتبة احلسينية قسمت املرشوع اىل مراحل لسببني، 

االول هو من اجل عدم غلق املدينة بشكل كامل بسبب االعامل 
والسبب الثاين هو العامل االقتصادي واستمالك االرايض«.

واشار اىل أن »اخلطة التي تشمل التوسعة تتم من خالل جلنتني 
اىل  باإلضافة  املقدستني،  والعباسية  احلسينية  للعتبتني  تابعتني 

جلان تابعة للجهات املعنية يف احلكومة العراقية«.
عاما،   )30( خالل  املقررة  التوسعة  خطة  تنفيذ  عن  ون��وه 
امجالية تصل  انطالقها عام 2014 وبمساحة  ابتداًء من حلظة 
اىل نصف مليون مرت مربع، فيام تبلغ املساحة السابقة للصحن 
الداخيل )6000 م2(، يف حني أن املساحة  احلسيني الرشيف 

االمجالية للعتبة احلسينية بشكل كامل تبلغ )15000 م2(.
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مـــــــزار سيـد إدريــــس 
لوحــــــة قـــــدسية 
تزين الكرادة في العاصمة بغداد

تضم العاصمة بغداد الكثري من  املراقد الدينية واالثار التارخيية الشهرية عند املسلمني وحتديدًا يف الكرادة الرشقية حيث 
حماطا  سابقا  وكان  السالم(  )عليه  املجتبى  احلسن  اإلمام  ساللة  من  ينحدر  الذي  احلسني  ادريس  السيد  مرقد  يوجد 
التصميم والنقوش االسالمية، كذلك سعة استيعاب مزاره  بالبساتني واملزارع وعند الدخول اىل مرقده يالحظ مجال 
املرشف آلالف املصلني حيث تقام فيها املناسبات الدينية وصالة اجلامعة وكذلك توفر اماكن جللوس الزائرين، ومرقد 
سيد ادريس عنوان للكرادة ولعّله األبرز ملنطقة الكرادة الرشقية التي كانت تسمى )كرادة ادريس( لتميزها عن كرادة 
مريم، التي حتتضن جثامن العلوية الطاهرة مريم بنت اإلمام الصادق )عليه السالم(، فكانت منطقة الكرادة سابقًا تسمى 

كرادة ادريس لتميزها عن كرادة مريم.

• تقرير: امحد الوراق
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اسمة ونسبة
بغداد  العاصمة  الدين يف  بأحد رجال  التقينا  املزيد عنه  وملعرفة 
صادق  عيل  السيد  سامحة  التارخيي  والباحث  العلم  طالب 
املحمدية  الطيبة  الذرية  من  "هو  قائاًل:  حتدث  الذي  اليارسي 
احلسنية هو السيد ادريس بن موسى الثاين بن عبد اهلل بن موسى 
املجتبى  بن احلسن  املثنى  بن احلسن  املحض  اهلل  بن عبد  اجلون 
)عليهم السالم(، وقد عاش السيد ادريس يف منطقة تل السوس 
باللغة  تعني  السوس  وتل  نفسها  الكرادة  حتديدًا  اليوم  وهي 
معروفة  وكانت  اخلريات  كثرة  او  اخلريات  وفرة  هي  العربية 
من  اغلبهم  وكان  السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  لعيل  بوالئها 

الطبقة الفقرية ومزارعني".

حمل والدته
ام  السيدة  املغربية  اجلارية  من  اهلجري  الثالث  القرن  يف  ولد 
املجيد، وعن العرب اذا اجلارية انجبت ولد ُتسمى ام ولد، اما 
اذا مل ُتنجب تبقى جارية، اضافة اىل ذلك للسيد سبعة عرش اخ 

وتسلسله الطبقي ما بني اخوته هو احلادي عرش.

كراماته
لكراماته  السالم(  )عليه  ادريس  سيد  مع  تاريخ  الكرادة  ملنطقة 
غرق  حدث  عندما  املشهودة  كراماته  احدى  من  ولعّل  الكثرية 
يف عام 1953م كان والدي شاهدًا عىل هذه احلادثة )واحلديث 
حينها  كان  حيث  اليارسي(،  صادق  عيل  السيد  لسامحة  الزال 
خيدم يف العسكرية، وحاليًا هي منطقة مطار املثنى فأثناء رجوعه 
اىل املنطقة ألننا من سكناها منذ اكثر من 400 عام، فعندما رأى 
والدي غرق املنطقة والطوفان الذي حلق هبا توّجه اىل مرقد سيد 
ادريس لعمل سد ترايب لكي ال يصل له املاء فتفاجأ عندما قدم 
التي كانت حتيط  البسيطة  الباب  املاء ال جيتاز  ان  بقاربِه  مرسعًا 
بالضيح الرشيف ففي حينها كانت احدى هذه الكرامات لسيد 

ادريس )عليه السالم(.

مراحل االعامر
اهايل  قبل  من  ادريس  سيد  مرقد  خدمة  يف  تكليفنا  تم  عندما 
االوائل  املتربعني  ولعّل  االعامر  بموضوعة  رشعنا  املنطقة 
والُبناة االوائل الذين خدموا هذا املزار بداياهتا كانت من هناية 
اخلمسينيات من القرن املايض يف سنة 1958 كان حينها احلاج 
عضال  بمرض  مصابًا  كان  الذي  الكاظمي  الكوزر  عليوي 
الشفاء، حيث  ادريس وطلب  مرقد سيد  اىل  بالتوجه  فنصحوه 
السور  وكان  بسيط  قرب  عن  عبارة  الوقت  ذلك  يف  املرقد  كان 
الذي حييط بالقرب الرشيف ال يتجاوز ثالثة امتار وهو من اللبن 
والطني والطابوق، فأتى احلاج عليوي الكاظمي وطلب الشفاء 
من اهلل تعاىل عزوجل بربكة هذا السيد اجلليل، فبدأ حينها بمنظر 
اذهل اجلميع باستفراغ كل ما يف بطنه عن طريق الفم وُكتب لُه 
الشفاء، قد طلب من اهلل سبحانه وتعاىل انُه يف حال حتقق شفاءه 

سوف يكون عليِه لزامًا ان ُيبارش يف اعامر املرقد.
وبدأت اوىل محالت اعامر املرقد يف ذلك الوقت بنصب محامات 
جميء  اىل  1978م  عام  يف  وانتهت  1968م  عام  منذ  بسيطة، 
الصدامية يف وقتها حيث منعت كل اشكال الدعم وكل اشكال 
القبة  بناء  هي  الصداميون  فيها  تدخل  مرحلة  آخر  ولعّل  البناء 
حيث جعلوا بناء القبة بارتفاع قليل ونحن خالل الفرتة القادمة 

نعيد اعامرها وزيادة ارتفاعها.
النشاطات الدينية

مرقد  يف  عامرة  مكتبة  هناك  كانت  والثامنينات  السبعينيات  يف 
السيد ادريس وكان اعداد الكتب فيها عىل ما يزيد 4000 كتاب، 
ولكن االمهال والتقصري وسياسة البطش يف زمن النظام السابق 
اىل  فتعرضت  العلمي  املوروث  هذا  عىل  احلفاظ  دون  حالت 
التلف والضياع، وحاليًا نسعى اىل توسعة املرقد والذي يشمل 
للمجالس  كبرية  وقاعات  عامرة  ومكتبة  مضيف  عن  عبارة 
ليكون مرقد سيد ادريس منارًا للتعلم والعبادة وبقية النشاطات 
االنشطة  من  العديد  ايضًا  ولدينا  االخرى،  والثقافية  الدينية 
املسابقات  مثل  السنة  مدار  عىل  املزار  يف  تقام  املختلفة  الثقافية 
الدينية لقراءة الكريم واملحارضات الفقهية واالخالقية وصالة 

اجلامعة. 
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نظم قسم حفظ النظام يف العتبة احلسينية املقدسة حمافل قرآنية 
ترمحا عىل ارواح شهداء العراق الذين لبوا نداء املرجعية الدينية 
سورة  بقراءة  املحافل  وابتدأت  املقدسة  الدفاع  بفتوى  العليا 

الفاحتة عىل أرواحهم الزكية ثم ترتيل الذكر احلكيم.
فضاله(  )رسول  احلاج  النظام  حفظ  قسم  رئيس  وحتدث 
املقدسة  العتبة  الكريم يف  القرآن  دار  "بالتنسيق مع االخوة يف 
العراق  النظام حمافل قرآنية ترمحا عىل شهداء  اقام قسم حفظ 
االبرار الذين لبوا فتوى الدفاع املباركة داخل الصحن احلسيني 

الرشيف". 
القديم  املرمر  بقطع  وذوهيم  عوائلهم  بتكريم  احلفل  واختتم 
اإلمام  تربة  من  ومسبحه  بأسامئهم  منقوش  الرشيف  للحرم 

احلسني )عليه السالم(

محافل قرآنية
 ترحمًا على شهداء العراق
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اعتمدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية، 
مقتل  بعد  الواقعة  والكرامات  الكونية  )احلوادث  كتاب 
حتليلية“(،  توثيقية  ”دراسة  السالم  عليه  احلسني  اإلمام 
من تأليف الدكتور حكمت الرمحة، بصفة كتاب مساعد 

للمنهج الدرايس يف عموم اجلامعات العراقية.
جمموعة  من  واحدًا  جملدين،  يف  يقع  الذي  الكتاب  وُيعد 
كبرية من اإلصدارات العلمية التخّصصية التي أصدرهتا 
مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة 
احلسينية بالعتبة احلسينية املقدسة، والتي تزيد عن )140 

إصدارًا(.
والطالب  لألستاذ  »يمكن  فإنه  رسمية،  وثيقة  وبحسب 
الرجوع إليه واالنتفاع منه عىل انه كتاب مساعد للمنهج 
يف  ويدخل  ال���وزارة،  قبل  من  رسمية  بصورة  معتمد 
النص  التخصصية كامدة حتليل  املادة  املعتمدة يف  املصادر 
وعلم احلديث يف قسم علوم القرآن، كونه تناول احلوادث 
عاشوراء  حادثة  بعد  وقعت  التي  والكرامات  الكونية 
عىل  السندي  البحث  خالل  من  عليها  الضوء  وسّلط 
وفق قواعد ومعطيات ومباين علم الرجال عند الفريقني، 
عن  خالهلا  ُأجيب  كام  حمايدة،  علمية  موضوعية  بدراسة 

جمموعة من الشبهات واإلشكاالت يف املقام«.

 
ً
وزارة التعليم العالي تعتمد مؤلفا
 ك� “كتاب مساعد” في 

ً
حسينيا

الجامعات
الثاين،  ربيع  شهر  من  للثامن  امل��واف��ق  األح��د،  ي��وم  منذ  ب��دأت 
الزكية  البضعة  استشهاد  ذكرى  األليمة،  الفاطمية  األي��ام  إحياء 
املقدسة  العتبات  شهدت  حيث  السالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة 

واحلسينيات إقامة برامج عزائية خاصة إلحياء الذكرى األليمة.
وسوريا،  وإي��ران  العراق  يف  املقدسة  العتبات  أروق��ة  واتشحْت 
الكربى  الصديقة  استشهاد  ذكرى  إلحياء  والعزاء  احلزن  بمظاهر 
)عليها السالم(، والتي توّقدت معها قلوب املعّزين واملحّبني حزنًا 

وأمَلًا.
العتبة احلسينية، أقامْت جملسًا عزائيًا حضه املتويل الرشعي للعتبة 
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، واألمني العام جناب 
الطاهر  املوسوي، ومجع من مسؤويل ومنتسبي احلرم  السيد جعفر 

واملؤمنني املعّزين.
كام أقامْت العتبتان الكاظمية والعسكرية املقدستان، جمالس عزائية، 
من  للزائرين  حاشدًا  توافدًا  املطهرة،  العلوية  العتبة  شهدت  فيام 
العراق،  خارج  من  زائرين  عن  فضاًل  العراقية  املحافظات  خمتلف 

حضوا إلحياء الفاجعة األليمة.
وشهدْت احلسينيات واملراكز الشيعية يف العراق والكويت وسوريا 
والسعودية والبحرين فضاًل عن دول أجنبية، مراسيم إلحياء األيام 
الفاطمية، وتسليط الضوء عىل الظالمات التي تعّرضت هلا الصديقة 

الزهراء )عليها السالم( بعد رحيل أبيها )صىل اهلل عليه وآله(.

في العراق والعالم.. مراسيم عزائية 
بذكرى األيام الفاطمية
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أّكدت صحيفة »ناشونال هريالد« اهلندية، إن مأساة كربالء ال 
تزال حارضة يف الوعي اإلسالمي عامًة حتى يف ظل إختالف 
طريقة إستيعاب هذه املأساة من قبل مذاهب اإلسالم املختلفة.

كربالء  مركز  ترمجه  إفتتاحي،  مقال  يف  الصحيفة  وقالت 
»يوم  إن  احلسينية:  للعتبة  التابع  والبحوث  للدراسات 
عاشوراء هو التاريخ األكثر ظالمًة يف التقويم الشيعي، حيث 
تم يف هذا اليوم ذبح أقرب األشخاص من نسل نبي اإلسالم، 
اهلل عليهم(، كام شهد سبي  بن عيل )صلوات  اإلمام احلسني 
نساء عائلته وتقييدهن بالسالسل«، مضيفًة أن »أحداث ذلك 
مصاب  عىل  شديدة  عزاء  لطقوس  ذكرى  أصبحت  اليوم، 
ُقتل عىل أرض صحراء كربالء، بحيث  الذي  الشهداء،  سيد 
النبي  بيت  آل  أتباع  يرددها  التي  للمقولة  جتسيد  اىل  حتّولت 
يوم  كربالء... وكل  أرض  )كل  وآله(، وهي  عليه  اهلل  )صىل 
عاشوراء( مما ال يثري العجب أنه حتى يف اهلند البعيدة جدًا عن 

موقع املعركة، فإن كل قرية أو بلدة يعيش 
فيها الشيعة، متتلك متثياًل رمزيًا هلذه البقعة 
حية  املأساة  ذكرى  إبقاء  أجل  من  املقدسة 

عىل الدوام«.
كومار«،  »كولديب  املقال  كاتب  وأضاف 
بني  نفسها  تكرار  يف  تستمر  »املأساة  أن 
آذار   4 يف  حصل  مثلام  واآلخ���ر  احل��ني 
القاعدة  تنظيم  رضب  عندما   ،2004
عاشوراء  يوم  يف  كربالء  مدينة  اإلره��ايب، 
إستشهاد  ع��ن  أس��ف��رت  قاسية  ب��ص��ورة 
يف  املتجمعني  املعّزين  من  املئات  وج��رح 

هذه املدينة املقدسة«.
وقعت  التي  »املذبحة  أن  »كومار«  وتابع 
أرس��ت  ق��د  امل��ي��الدي،  السابع  ال��ق��رن  يف 
عرش  األرب��ع��ة  م��دى  ع��ىل  امللحمة  طابع 
مجيع  غرار  »عىل  أنه  مبّينًا  املاضية«،  قرنًا 

القصص امللحمية، فإن كربالء التزال تعيش يف قلوب وعقول 
مستمعيها وقرائها، اىل درجة أن الكاتب األسطوري األوردو 
– هندي )بريمشاند( كان قد كتب مرسحية بعنوان )كربالء( 

هبدف رسد القصة املؤملة إلستشهاد احلسني«.
وأشار الكاتب اىل أنه »كام هو احلال يف احلرب املرافقة مللحمة 
)ماهاهباراتا( اهلندية القديمة، فإن مجيع الشخصيات املشرتكة 
بينها،  فيام  بعيدًا  أو  وثيقًا  ارتباًطًا  مرتبطة  كربالء،  مأساة  يف 
أحد  يكّنها  التي  والقسوة  الكراهية  من  القدر  نفس  وتظهر 
أطرافها جتاه اآلخر، ومنها أن الطريقة التي تم هبا عدم إحرتام 
اهلل  )صلوات  حممد  للنبي  املقدس  البيت  نساء  وتعذيب  بل 
الطاغية األموي يزيد،  بأوامر من  عليهم( يف صحراء كربالء 
هي تذكري بالطريقة التي تعّرضت هبا )دروبادي( زوجة امللك 
بالطه  يف  )ديريودانا(  بأوامر  ل��إلذالل  )يوذيشثريا(  النبيل 

امللكي«.

صحيفة هندية: “فاجعة كربالء ستبقى في عقول وقلوب عشاق 
الحسين )عليه السالم( في كل زمان ومكان 
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عىل  الظهور  يف  اجتامعية  ظاهرة  بدأت  األخ��رية  اآلون��ةِ  يف 
اإلخ��وان  بني  العالقات  ت��أزم  وهي  مقلق  بشكل  السطح 
حني  تنهيها  صداقة  عالقات  ليست  األخوة  واألخ��وات!. 
يغدر بك الصديق وخيون، هي دم جيري يف عروقك، لذلك 
الدم  كريات  فستصخ  حياتك  يف  وجوده  جتاهلت  لو  حتى 
يف عروقك لتشعرك باحلنني إليه. فمن يقيسون عطاء األخوة 
املشاعر  جفاف  سوى  حيصدوا  لن  والعطاء  األخذ  بقانون 
ال��ضوري  من  املسافات!.  وتباعد  األحاسيس  وتصّحر 
وألبنائك  لزوجِك(   ( أو  لزوجتك   محر  خطوط  وضع  أن 
فيام خيتص  بتجاوزها  يكربون  وال تسمح هلم  وبناتك حني 
بإخوانك وأخواتك. فأغلب مشكالت القطيعة بني اإلخوة 
والبنات،  واألبناء  األزواج  أو  الزوجات  تدخل  يف  تكمن 
وإيغار صدور اإلخوة عىل بعضهم البعض. لذلك ال تسمح 
هلم أو لغريهم أن يتدخلوا يف تشكيل إطار عالقتك بإخوتك 
سمحت  ما  وإذا  والبعد،  القطيعة  طريق  نحو  بك  ويدفعوا 
بذلك فسرتى املشهد نفسه يتكرر بني أبنائك والقطيعة تدب 
بينهم وأنت تتحرس عليهم!. روعة األخوة أن تشعر أختك 

أو أخاك بقيمته يف حياتك، باشتياقك له، وأن أمره ومهومه 
ومشكالته تعنيك، وأن دموعه تنحدر من عينيك قبل عينيه. 
أن تسنده قبل أن يسقط. أن تكون عكازه قبل أن يطلب منك 
ذلك. األخوة ليست أسامء مرصوصة يف بطاقة رسمية، وال 
أوراقًا مرسومة يف شجرة العائلة، وال أرقامًا هاتفية مسجلة 

يف هاتفك.
نفسها،  األم  وأرضعتكم  نفسه،  الرحم  محلكم  إخوة  أنتم 
وعشتم يف البيت نفسه، وأكلتم من الصحن نفسه، ورشبتم 
ولذلك  نفسها،  بالذكريات  واحتفظتم  نفسها،  الكأس  من 
لن تستطيع أن متحو كل ذلك، وحتى لو حاولت ستشعر يف 
هناية كل يوم بتأنيب الضمري فالدم الذي يرسي يف عروقك 
نفسها!.  دمك  كريات  يقاسمونك  إلخوة  باحلنني  سيشعرك 
هذه  يف  يشء  أي  أجل  من  بأخوتك  تفرط  أن  إياك  ثم  إياك 
الدنيا فكل يشء يمكن تعويضه ولكن إخوتك إن ذهبوا فلن 

يأيت غريهم.
َدك بَِأِخيك  ُ تعاىل ِفيِه: سنشد َعضَّ ُه َوَقْد َقاَل اهللَّ َفَكْيَف اَل حُتبُّ

مصطفى الحداد

 القطيعة بين األخوة 
ُ

ظاهرة
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معنا  للعيش  جدي  انتقل  أن  بعد  إال  مجيال  فرحا  أف��رْح  مل 
وهو يف أواخر أيامه، انذاك كان أيب مسافرا بعيدا، وتعلقت 
ينسى  إنه  يل  قال  تصفاته.  أراق��ب  وأخ��ذت  جدا  بجدي 
كثريا، وطلب مني تذكريه بمواعيد الصالة كلام حيني وقتها. 
بعد وفاته كنت أحتدث عنه، فقلت اليب رغم إصابة جدي 

بالزهايمر إال أنه مل يفّوت فرض الصالة قط؛ كنت استيقظ 
معه كل فجر للصالة واذهب مع إىل اجلامع والزيارة كي ال 

يضل الطريق. 
قال أيب: نعم ان جدك كان يصيل كثريا، لكن يا ابني ان جدك 
مل يكن مصابا بالزهايمر..! وقتها علمت من منا كان خياف 

عىل األخر أن يضل.     

الزواج   بان   القول  الناس   يتداوُله  عموم   ما  
احلقيقة   ان   اال   اهلل - عز و جل -  قسمة من  
ويقّدم   اهلل  سبحانه  هييئ   ان  نعم   اختيار،  انه 
سعي   دون   من   ولكن  املسّببات   و  األسباب 
قضية   يف  فمثال   يشء   يتحقق   ال   اإلن��س��ان 
مناكبها   يف   الكريمة)فاسعوا   اآلية  يف   الرزق  
امللك   سورة  رزقه(  من   وكلوا  األرض(  )أي  
اآلية15، فقد  جعل اهلل -تبارك اسمه- السعي  
مقدمة  لتحصيل  الرزق  فاهلل- سبحانه-  يريد 
يف  الطبيعية.  باألسباب  التسّبب   عبده   من  
موقف آخر أمر  اهلل  عز وجل  السيدة مريم بنت 
بعد  والسالم  الصالة  عليهام  عيسى  أم  عمران 
إَِلْيِك  ي  َوُهزِّ بقوله -تقدس  اسمه-)  والدهتا  
 )25( َجنِيًّا(  ُرَطًبا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط  ْخَلِة  النَّ بِِجْذِع 

سورة  مريم  اآلية   للداللة عىل   املعنى ذاته.
كذلك  الزواج  فهو  رابطة  مقدسة وقد  أوصانا  
وا  ُ ريَّ بقوله)خَتَ  ) وآل��ه  عليه  اهلل   صىل  النبي)  
لُِنَطِفُكْم؛ َفإنَّ اْلِعْرَق َدّساٌس( وكلمة  )اختاروا(   
دليل  ساطع  وقاطع   عىل  ان الزواج  اختيار. 
يأيت  يف   مقدمة  رشوطه )وهو عقد  بني  اثنني( 
يأيت  االختيار  النابع من  اإلرادة  فاملرأة  ختاطب  
نفيس   وأنكحتك  )زوجتك   العقد  يف   الرجل  
الطرفني عىل   احد   اجرب   فاذا   عىل  مهر.....( 

الزواج  بطل  العقد.

التحدُث مع الطفل من األمور املطلوبة، وحيقق العديد من الفوائد 
للصغري، ومن أبرزها:

التحدث،  يعانون من مشاكل يف  األطفال  بعض  اللسان:  • طالقة 
أو عدم القدرة عىل تكوين جمموعة كلامت أو مجلة مرتابطة؛ إليصال 
الفكرة للطرف اآلخر، وحديثك مع الطفل وبشكل دائم ومستمر 
سيجعله أكثر قدرة عىل التحدث وعىل تكوين الكلامت بكل طالقة.

باخلوف  يشعرون  األطفال  من  الكثري  اخلجل:  عىل  القضاء   •
والرهبة من احلديث مع اآلخرين، حتى أهنم أحياًنا يفضلون العزلة 
واالبتعاد عن اآلخرين؛ كي ال يضطروا للحديث معهم، بالتايل هم 

بحاجة حلديث األم معهم باستمرار ليتغلبوا عىل تلك الرهبة.
• معرفة نقاط الضعف: عند حديثك مع طفلك ستستطيعني حتديد 
عىل  القدرة  عدم  أو  التأتأة،  مثل:  منها،  يعاين  التي  الضعف  نقاط 
النظر للشخص الذي أمامه، بالتايل سيكون باستطاعتك أن حتددي 
املشكلة التي يعاين منها طفلك، وتتغلبي عليها قدر استطاعتك لكي 

يتخلص من مشاكله أثناء التحدث مع اآلخرين.
هتميش  وعدم  معه  وحديثك  لطفلك  استامعك  الشخصية:  بناء   •
رأيه حتى يف أتفه األمور يف نظرك؛ سيشعره بأنه يف خضم املسؤولية، 
الطفل،  شخصية  سيدعم  وهذا  القرار،  اختاذ  عىل  جمرب  هو  وبالتايل 
أي  دون  قوة،  بكل  القرار  وإصدار  والتفكري  احلديث  من  ويمكنه 
خوف أو تردد حيال احلديث مع اآلخرين، أو خشية من إبداء رأيه 

يف يشء..

  اخ����ت����ي����اٌر
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  خالد غانم  الطائي 
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يف النتظار

احلب لغة ال جييدها إال القليلون، وهم يضنون 
واجلامل  الذايت  السمو  لغة  إهنا  ن��ادرًا.  إال  هبا 
احلبيب،  انتظار  فيها  ما  وأمج��ل  ال��روح��ي، 

وترقب جميئه يف أية حلظة.
ال  لواله..  حيلو  يشء  ال  احلياة،  أكسري  احلب 
أمل يرجى، وال أجل يقىض. احلب موعد مع 

القلب ال يتكرر، اعرتاف بوجود ال مرئّي. 
هكذا حبك جيري يف حميطات الوجدان، هييم 
ويتيه  البلغاء،  بوصفه  وحيار  الشعراء،  بوحيه 

هبيأته الرسامون. 
حور  األحالم،  مزرعة  اإلهلام،  مرشعة  حبك 
إال  احلب  وليس  النار.  من  الرباءة  باء  اجلنة، 

حبك وحب من أحبك دون مراء.
آخر  للشك،  منفرد  عزف  آخر  حبك..  ذلك 
شهقة حزن يف رئة األيام. أول فجر بعد الليل،  
أول صحو بعد الغيم،  أول أمٍن بعد اخلوف، 

أول عدٍل بعد احليف. 
حبك مشكاة األنوار للمهتدين، مسبحة احلمد 
للمنتظرين، سجدة الشكر للعارفني، مصحف 
البوح للشائقني، بلسم اجلرح للتائقني، زوادة 
لنوح  الصرب  ترتيلة  الظاعنني،  لسري  املعنى 

املستضعفني، ترنيمة الرجاء لبكاء الفاقدين. 
ذلك حبك ال ريب فيه لآلملني..

ذلَك ُحّبَك..

قيل ليوسف يف السجن »انا نراك من املحسنني«..
وقيل له وهو عىل خزائن مص »انا نراك من املحسنني«..

املعدن األصيل ال تغريه السنون.. فاألصيل يبقى أصياًل مهام 
تغري الزمن وتبدلت الظروف!!.
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ُح�سنٌي
التوازن بني احلقوق والواجبات

ليس من الصحيح بل ومن اخلطأ الفاحش 
فقط  حقوقه  عىل  اإلنسان  يرّكز  أن  والكبري 
دون أن ينظر اىل الواجبات املكّلف هبا إزاء 
أّي  يف  العامل  و  فاملوّظف  احلقوق،  هذه 
مقابلها  احلقوق  وهذه  حقوق،  له  موقع، 
أن  الوقت  نفس  يف  علينا  ولكن  واجباٌت، 
األمانة  وأداء  اإلنصاف  بعني  نحن  ننظر 
يف  احلقوق  هذه  نضيع  ال  أّن  هبا،  املكّلفني 
مقابلها، بل الُبّد أن نؤّدي مقدار الواجبات 
ننظر  أن  ال  لنا،  التي  احلقوق  مت��ام  ب��إزاء 
اىل  واحدة  بعنٍي  وننظر  احلقوق  اىل  بعيَننْي 
ال  كي  الواجبات  يف  نفّرط  فال  الواجبات، 
نفّرط يف احلقوق، لذلك الُبّد أن نصل هبذا 
بأن  نبتغيها  التي  الغاية  اىل  الوظيفّي  العمل 
يكون هناك توازن بني احلقوق والواجبات..

)حسنٌي( كانت ُتلوح يل رايتك من بعيد خلف آالف املسافات 
عن  يل  حتكي  قصًة  تروي  حرٍف  ُكِل  يف  التلفاز  شاشات  عرب 
األسى، حينام تتاميل تصدُر أنيًنا  يف طياهتا و كأن عينيَّ هنران... 
اليها األطفال و  احلاُء مضمومُة جسدت كيف زينب ضمت 

أصبحت هلم خيمًة تتحمل آالم السياط و حرارة الشمس..
بالسجاد،  متثلت  هزيل،  عمود  مثل  ممتدة  مفتوحٌة،  السني 
ُمرابطا  يبقى  ُجندي جريح  مثل  اخليمة  و حيرس  األمل،  ُيكابر 

حتى آخر نفس... 
الياء، كانت ياء النداء يف أفواه األطفال و هم يستغيثون هاربني 
بأعينهن  يتجولن  الصغريات  و  العاهبم..  بقايا  مع  املوت  من 
باحثاٍت عن أقراطهن املرسوقة، يتلمسن آذاهنن امُلدماة اللوايت  

أوجعهن فقدان ما يملكَن.. 
بعيد،  من  التفاصيل  تتعمق  هي  و  الزهراء  نحيُب  النوُن  و 
ُأعيدت  و  أملًا  زادها  احُلسني،  نحر  و  املرعب  الطف  ضجيج 
عىل  األعوجية  اخليول  سارت  حينام  أضالعها  كرس  صورة 

صدر احُلسني...
تبارك عيل اهلاليل
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 – اإىل  الرجــوع  يف  البع�ــس  تلــكاأ  "كلمــا 

�شماحــة املرجــع الدينــي العلــى ال�شيــد  
ظلــه(  )دام  ال�شي�شتــاين  احل�شينــي  علــي 
- يف امللمــات ا�شطدمــت الأمــة بوابــل مــن 
امل�شاكل يجعلها تدور يف فلك ل ينتهي..". 
ال�شيخ كرار اجلابري




