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38  الملتقى العراقي للتواصل الرقمي األول 
يوصي

بتضمين المناهج الدراس���ية لمادة التربية 
الرقمي���ة وتوس���عة اقس���ام تكنولوجي���ا 

االعالم في المدارس والجامعات..

الى روِح الشهيِد السعيِد 
)مسلم فاضل عباس  حسين اليساري الطائي(

الجبل االسمر الذي تمّزق فانتصر

عبادة اإلمام الحسين

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

األمي���ُن والصل���ُب والش���جاُع ف���ي دفاع���ه ع���ن الدي���ن 
والمذهب...

الشيُخ )أحمد بن فهد الحلي(..

“قطرة دم واحدة”..
رواية أدبية عمرها )45 عامًا( 

تحكي مأساة حّلت قبل )1382 عامًا(

مخاطر الجريمة االلكترونية وسبل الحد منها...
ندوة علمية في جامعة كربالء تنّظمها العتبة 

الحسينية المقدسة

»معالم التربية التبليغية في القرآن الكريم«

جزاء االخالص في العبادة
»من َعبَد اهلَلَ حَق عبادته اتاه اهلُلُ فوق امانيه وكفايته«

اإلمام الحسين )عليه السالم( - ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 - الصفحة 18٠5



ما مرَّ ذكُر اإلمام الحسين )عليه السالم( وثورته إال وزينُب 
العقيلة )عليها السالم( حاضرة فيه، حّتى لتسمَع صوَتها في 
تهّجداِت مرقده وتشّم أنفاَسها العظيمة وهي تخالُط أنفاسه 

فتنعش رئات الكوِن بحياٍة ُفضلى.
وفي يوِم زينب )عليها السالم( وذكرى والدتها العظيمة التي 
توافق لـ )5 جمادى األولى(، أرادْت العتبة الحسنية المقدسة 
أن ُتحيــــــي هذا اليوم المبــــــارك بطريقة مغايرة وبإنســــــانية 
عظيمة، فأطلقت مبادرتها المهّمة )فيض اإلمام الحســــــين ـ 
عليه السالم( التي تشمل تقديم الخدمات الطبية – المجانّية 
– عبر مراكزها ومؤسســــــاتها الطبيــــــة التابعة لها ولجميع 
العراقيين بدون استثناء وعلى مدى )20 يومًا( بالتمام، مما 
يعني أن العشــــــرات بل المئات من المرضــــــى في محافظاتنا 
العزيزة سيحظون بفرصة ســــــانحة ليعرضوا حاالتهم على 
أطبــــــاء كفوئين وباختصاصات مختلفــــــة وأجهزة متطورة 
أيضــــــًا، ثّم يحظــــــوا بعدها بفرصة العــــــالج أو إجراء عملية 
جراحية مهمــــــا كانت باهضة الثمن بصــــــورة مجانية وبال 
مقابــــــل، ســــــوى أن ينعموا ببركات ســــــيد الشــــــهداء )عليه 

السالم( واخته العظيمة طبيبة الموجوعين )عليها السالم(.
إّن ما تقّدمُه العتبة الحسينية المقدسة من مشاريع وبرامج 
وفعاليات مهمة وعلى رأسها اإلنسانية، يجعلنا نفتخر بهذا 
المنجز الذي لم يكن في يوم ما مجّرد حبر على ورق، وإنما 
هو متحقق وواقعّي وتلّمسُه المحبون والموالون ألهل البيت 
)عليهم الســــــالم( وذاقوا َحالوة األفعال الحسينية الصادقة، 
فصّدقوا بالنبوءة الزينبية ما سيكون عليه المرقد الحسيني 
من الخير والبركات والعلــــــو.. أيها الناس صدّقوا وافرحوا 
بكلماتها.. فلن يكون إال ما قالتُه زينب العقيلة توأُم الحسين 

الشهيد وروحُه المرفرفة في سماء الخلود.

في�ٌض ح�سينّي بيوم زينبّي
 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:

علي الشاهر

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

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

كفاح وتوت ل حيدر السالمي 

عمار جبار خضير - تبارك علي الهاللي



فتحت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، أبواب مؤسساهتا 
الصحية )مستشفيات ومراكز( لتقديم اخلدمات الطبية ))جمانا(( 
)عليها  زينب  السيدة  احل��وراء  ب��والدة  تيمنا  العراقيني  جلميع 
السالم(، يف محلة تستمر عرشين يوما بدءا من 2021/12/5 

اطلق عليها اسم )فيض االمام احلسني )عليه السالم((.
والتعليم  الصحة  هيأة  رئيس  قال  االنسانية  املبادرة  هذه  وعن 
الطبي يف العتبة احلسينية الدكتور ستار الساعدي: »بتوجيه من 
لدن ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( أعلنت األمانة 
لتقديم  مبادرة  اط��الق  عن  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
اخلدمات الطبية يف املؤسسات الصحية التابعة هلا )جمانا( وذلك 
من  الفرتة  خالل  السالم(،  )عليها  زينب  السيدة  بوالدة  تيمنا 

)5( إىل )25( كانون االول«..
املرىض  جلميع  )جمانا(  تقدم  »اخلدمات  أن  الساعدي  وأوضح 
يف مؤسسة وارث الدولية لعالج االورام، ومركز غسيل الكىل، 
مستشفى  يف  الثدي  وجراحة  والطبيعية،  القيرصية  والوالدات 
وجراحة  التخصيص،  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلم��ام 
السالم(  الكربى )عليها  السيدة زينب  املعقدة يف مركز  العيون 

اجلراحي التخصيص للعيون«.
ونوه الساعدي عن تبني األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، 
واملتويل  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  سامحة  من  وبتوجيه 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
العراقي  الشعب  ابناء  لعالج  املبادرات  العديد من  )دام عزه(، 
تقدم  كام  الدينية،  املناسبات  خالل  البالد  حمافظات  كافة  ومن 
)الدفاع  وفتوى  االمنية  القوات  جلرحى  خاصا  صحيا  دعام 

الكفائي(، والعوائل املتعففة وااليتام وغريهم )باملجان(.

اقام مركز السبطني للعلوم الدينية التابع لشعبة املدارس الدينية 
يف قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة برنامج )الفقه 
بني الناس( يف اماكن عديدة شامل حمافظة البرصة وكذلك ندوة 
مؤسسة  مع  بالتعاون  واملجتمع(  )القرآن  بعنوان  كانت  علمية 
يف  وشاركوا  الشباب  فيها  احتشد  فرجه(  اهلل  )عجل  القائم 

جمالسها احلسينية.  
كام  الدين سليم  عز  ناحية  املدينة ويف  الربنامج يف قضاء  وأقيم 
أقيم ايضا يف مركز قضاء القرنة شامل حمافظة البرصة، وتضمن 
الربنامج جملس عزاء تربكي لذكر مصاب السيدة الزهراء )عليها 
)املفاهيم  بعنوان  فكرية  حمارضة  املجلس  واعقبت  السالم( 
والقوانني االسالمية والفطرة البرشية( ألقاها سامحة الشيخ عيل 
القرعاوي معاون رئيس قسم الشؤون الدينية، وحتدث فيها عن 
للدين  االنسان  وحب  االسالمية  والقوانني  العقلية  املدركات 

والعقيدة بحسب الفطرة، وبعد املحارضة الفكرية تم فتح باب 
النقاش واحلوار املفتوح واالجابة عن االسئلة الدينية املنوعة.

ويف ختام الربنامج أقيمت مسابقة ثقافية ووزعت جوائز وهدايا 
املنسقني إلقامة  تكريم  وتم  املقدسة  احلسينية  العتبة  من  مقدمة 
واجلهود  للدور  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  براية  النشاط 

املباركة.

عشرون يوما ))بالمجان((..
العتبة الحسينية تفتح أبواب مؤسساتها الصحية لجميع العراقيين

)الفقه بين الناس( وندوة علمية تستهدف الشباب شمال البصرة 
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العمل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  االسرتاتيجية  املشاريع  قسم  يواصل 
حمافظة  يف  التوحد  باضطراب  املصابني  االطفال  لعالج  مركز  اكرب  إلنجاز  
بنائية  وبمساحة  مربعا(  مرتا   3.375( مساحتها  تبلغ  ارض  عىل  ميسان 
يتألف  منه  االول  اجلزء  بجزئني،  املرشوع  تصميم  تم  مربع(  )6.000م��رت 
الثاين من ثالثة طوابق حتتوي عىل فضاءات متعددة  من اربعة طوابق واجلزء 
االستخدامات وغرف اخلدمات والعالج الطبيعي والفيزيائي والعالج املائي 

اضافة اىل الصفوف والورش التدريبية اخلاصة بمرىض التوحد.
وجدير بالذكر ان املركز اسس عىل طراز عال من احلداثة وفق تصاميم فريدة 
معدة من خرباء متخصصني يف هذا املجال، حيث جتري األعامل داخل املرشوع 

بوترية عالية.
كام جتدر االشارة اىل ان العتبة احلسينية املقدسة وصلت اىل مراحل متقدمة يف 
انجاز رابع اكرب مركز لعالج االطفال املصابني باضطراب التوحد يف الرشق 
االوسط بنسب تقدر ب� )87%( يف مرشوعها املقام بمساحة تبلغ )8500( مرت 
ابنية  ثالثة  عىل  مقسمة  مربع،  مرت   )8000( تبلغ  له  البنائية  واملساحة  مربع، 
)عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  عن  قليلة  كيلومرتات  بعد  عىل  واملرشوع  رئيسية 
مغلقة  ومالعب  ختيلية  مدينة  ويشمل  املقدسة،  كربالء  حمافظة  يف  السالم( 

واماكن ترفيهية وغرفا متخصصة لعالج مرىض التوحد. 

مواصلة العمل إلنجاز اكبر مستشفى 
للمصابين باضطراب التوحد

واملؤسسات  املراكز  من  لعدد  زيارته  بعد 
للعتبة  التابعة  والصحية  والفكرية  الثقافية 
))أريك  الفرنيس  السفري  املقدسة  احلسينية 
الصحية  املؤسسات  أن  يرصح  شوفالييه(( 
تضاهي  املقدسة«  احلسينية  ل�«العتبة  التابعة 

مستشفيات فرنسا.. 

املؤسسة  ملكاتب  التفقدية  جولتهم  ضمن 
يفتتح  العني  مؤسسة  وفد  العراق،  خارج 
وهو  سويرسا  يف  للمؤسسة  جديدا  مكتبا 
االول فيها، واخلامس والعرشون عىل صعيد 

مكاتب املؤسسة خارج العراق.

برضورة  تويص  رقمية  عراقية  فعالية  أول 
الرتبية  مل��ادة  ال��دراس��ي��ة  املناهج  تضمني 
االعالم  تكنولوجيا  اقسام  وتوسعة  الرقمية 
يف املدارس واجلامعات.. التفاصيل يف ملف 

خاص اعدته )االحرار( يف هذا العدد
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

األقاها  والتي  العليا  الدينية  املرجعية  كلمة  بن�سر  االنت�سارات  وهذه  املنا�سبة  هذه  ت�ستذكر  اال�سبوعية  االأح��رار  جملة 
االول/1439ه���  26/ربيع  يف  الن�سر(  )خطبة  اجلمعة  ل�سالة  الثانية  اخلطبة  يف  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة 

ها: املوافق 2017/12/15م وهذا ن�سّ

اعداد:حيدر عدنان

أهيا االخوة واالخوات:
قبل ايام أعلن رسميًا عن حترير آخر جزء من االرايض العراقية من 
املناسبة نلقي عىل مسامعكم  سيطرة تنظيم داعش االرهايب، وهبذه 

هذه الكلمة:
اهيا العراقيون الرشفاء 

الغايل  وب��ذل  الضاري  القتال  من  اع��وام  ثالثة  عىل  يزيد  ما  بعد 
عىل  انترصتم  والتحديات...  الصعاب  خمتلف  ومواجهة  والنفيس 
ومستقبله،  وحارضه  بامضيه  العراق  استهدفت  ارهابية  قوة  اعتى 
احلفاظ  يف  الراسخة  وعزيمتكم  الصلبة  بإرادتكم  عليها  انترصتم 
بتضحياتكم  عليها  انترصتم  ومقدساتكم،  وكرامتكم  وطنكم  عىل 
الكبرية حيث قدمتم انفسكم وفلذات اكبادكم وكل ما متلكون فداًء 
للوطن الغايل فسطرتم اسمى صور البطولة وااليثار وكتبتم تاريخ 
العراق احلديث بأحرف من عّز وكرامة، ووقف العامل مدهوشًا امام 
حتى  قضيتكم  بعدالة  وايامنكم  واستبسالكم  وصربكم  صالبتكم 
حتقق هذا النرص الكبري الذي ظن الكثريون أنه بعيد املنال ولكنكم 
جعلتم منه واقعًا ملموسًا خالل مدة قصرية نسبيًا، فحفظتم به كرامة 
من  اعظمكم  فام  وشعبًا،  ارضًا  وحدته  عىل  وحافظتم  وعزته  البلد 

شعب.
اهيا املقاتلون امليامني.. يا ابطال القوات املسلحة بمختلف صنوفها 

وعناوينها
ان املرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع الكفائي التي سّخرت 
العون هلم،  املقاتلني وتقديم  إسناد  امكاناهتا وطاقاهتا يف سبيل  كل 
اىل  العلمية  احل��وزة  وط��الب  اساتذة  من  ابنائها  بخرية  وبعثت 
يف  شهداء  منهم  العرشات  وقدمت  املقاتلة  للقوات  دعاًم  اجلبهات 
يرقى  والجمدًا  فضلكم  يداين   ً فضال  الحٍد  ترى  الطريق...ال  هذا 
التارخيي املهم..فلوال استجابتكم  اىل جمدكم يف حتقيق هذا االنجاز 
جبهات  اىل  البطويل  واندفاعكم  وندائها  املرجعية  لفتوى  الواسعة 
القتال وصمودكم االسطوري فيها بام يزيد عىل ثالثة اعوام ملا حتقق 

هذا النرص املبني..
به،  لكم  فهنيئًا  وأصحابه  أهله  وأنتم  واليكم  ولكم  منكم  فالنرص 
الكريمة  السواعد  تلك  وبوركت  وبوركتم  بكم،  لشعبكم  وهنيئًا 
التي قاتلتم هبا وبوركت تلك احلجور الطاهرة التي رّبيتم فيها، أنتم 

فخرنا وعّزنا ومن نباهي به سائر االمم.
ما أسعد العراق وما أسعدنا بكم لقد اسرتخصتم ارواحكم وبذلتم 
عن  نعجز  اننا  ومقدساتكم،  وشعبكم  بلدكم  سبيل  يف  مهجكم 
االوىف،  اجلزاء  سيوفيكم  تعاىل  اهلل  ولكن  حقكم  بعض  نوفيكم  ان 
وليس لنا اال ندعوه بأن يزيد يف بركاته عليكم وجيزيكم خري جزاء 

املحسنني.

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة إلعالن النصر على داعش..

ّ
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املوافق 2017/12/21م
اهيا االخوة واالخوات

االبرار  شهداءنا  واالجالل  اخلشوع  من  بمزيد  نستذكر  اليوم  اننا 
الذين رّووا ارض الوطن بفيض دمائهم الزكية، فكانوا نامذج عظيمة 

للتضحية والفداء.
وزوجاهتم  وامهاهتم  آباءهم   : الكريمة  عوائلهم  معهم  ونستذكر 
واوالدهم واخوهتم واخواهتم، اولئك االعزة الذين فجعوا بأحبتهم 

فغدوا يقابلون أمل الفراق بمزيد من الصرب والتحمل.
اصيبوا  من  والسيام  اجلرحى  اع��زاءن��ا  وشموخ  بعزة  ونستذكر 
باإلعاقة الدائمة وهم الشهداء االحياء الذين شاء اهلل تعاىل ان يبقوا 
عليهم  فانترص  العامل  ارشار  واجه  شعب  بطولة  عىل  شهودًا  بيننا 

بتضحيات ابنائه.
ونستذكر بإكبار وامتنان مجيع املواطنني الكرام الذين سامهوا يف رفد 
كانوا  حيث  صمودهم،  يعزز  ما  بكل  اجلبهات  يف  املقاتلني  ابنائهم 
خري نصري وظهري هلم، يف واحدة من اروع صور تالحم شعب بكافة 

رشائحه ومكوناته يف الدفاع عن عزته وكرامته.
ونستذكر بشكر وتقدير كل الذين كان هلم دور فاعل ومساند يف هذه 
امللحمة الكربى من املفكرين واملثقفني واالطباء والشعراء والكّتاب 

واالعالميني وغريهم..
كام نقدم الشكر والتقدير لكل االشقاء واالصدقاء الذين وقفوا مع 
العراق وشعبه يف حمنته مع االرهاب الداعيش وساندوه وقدموا له 
اجلميع رش  يدفع عن  ان  القدير  العيل  اهلل  واملساعدة سائلني  العون 

االرشار وينعم عليهم باألمن والسالم.

وهناك عدة أمور البد من ان نشري اليها :
االرهاب  مع  املعركة  هناية  يمثل  ال  داعش  عىل  النرص  إن   :ً أوال 
واالرهابيني بل ان هذه املعركة ستستمر وتتواصل ما دام ان هناك 
صاحبه  يقبل  ال  الذي  املتطرف  الفكر  فاعتنقوا  ُضّللوا  قد  أناسًا 
بالتعايش السلمي مع اآلخرين ممن خيتلفون معه يف الرأي والعقيدة 
والنساء  االطفال  وسبي  االبرياء  باملدنيني  الفتك  عن  يتورع  وال 
البالد للوصول اىل اهدافه اخلبيثة بل ويتقرب اىل اهلل تعاىل  وتدمري 
املستمر  اخلطر  هذا  مع  التعامل  يف  الرتاخي  من  فحذار  بذلك... 

 نستذكر بمزيد من الخشوع واالجالل 
وا ارض الوطن 

ّ
شهداءنا االبرار الذين رو

بفيض دمائهم الزكية، فكانوا نماذج 
عظيمة للتضحية والفداء، ونستذكر 

معهم عوائلهم الكريمة: آباءهم 
وامهاتهم وزوجاتهم واوالدهم 

واخوتهم واخواتهم، اولئك االعزة 
الذين فجعوا بأحبتهم فغدوا يقابلون 

ألم الفراق بمزيد من الصبر والتحمل.



التي  النائمة  واخلاليا  املسترتة  االرهابية  العنارص  عن  والتغايض 
ترتبص الفرص للنيل من أمن واستقرار البلد.

جلذوره  التصدي  خالل  من  تتم  ان  جيب  االره��اب  مكافحة  ان 
واالعالمية  واملالية  البرشية  منابعه  وجتفيف  والدينية  الفكرية 
بالنتائج  لتأيت  مدروسة  مهنية  خطط  وفق  العمل  ذلك  ويتطلب 
االساس  يشّكل  كان  وان  واالستخباري  االمني  والعمل  املطلوبة، 
بالعمل  يقرتن ذلك  ان  ان من الرضوري  اال  يف مكافحة االرهاب 
التوعوي لكشف زيف وبطالن الفكر االرهايب وانحرافه عن جادة 
الدين االسالمي احلنيف، متزامنًا مع نرش وترويج خطاب االعتدال 
الفكر  تأثري هذا  تقع حتت  ان  التي يمكن  املجتمعات  والتسامح يف 
املنحرف، باالضافة اىل رضورة العمل عىل حتسني الظروف املعيشية 
يف املناطق املحررة واعادة اعامرها ومتكني اهلها النازحني من العودة 
الدستورية  بعزة وكرامة وضامن عدم االنتقاص من حقوقهم  اليها 

وجتنب تكرار االخطاء السابقة يف التعامل معهم.
ثانيًا :  إن املنظومة االمنية العراقية ما  تزال بحاجة ماسة اىل الكثري 
من الرجال االبطال الذين ساندوا قوات اجليش والرشطة االحتادية 
خالل السنوات املاضية وقاتلوا معها يف خمتلف اجلبهات وأبلوا بالًء 
أهنم  وأثبتوا   ً الظروف قساوة  واشد   ً املناطق وعورة  اكثر  حسنًا يف 
أهٌل للمنازلة يف الدفاع عن االرض والعرض واملقدسات وحققوا 
الشباب  سيام  وال  ودوليًا..  داخليًا  اجلميع  فاجأت  مذهلة  نتائج 
العسكرية واالستخبارية  العمليات  الذين شاركوا يف خمتلف  منهم 
لالنضباط   ً مثاال  وكانوا  مهمة  وفنية  قتالية  خ��ربات  واكتسبوا 
او  الوهن  يصبهم  ومل  والعقائدي  الوطني  واالندفاع  والشجاعة 

الرتاجع أو التخاذل..
ان من الرضوري استمرار االستعانة واالنتفاع هبذه الطاقات املهمة 
الدولة  بيد  السالح  حترص  التي  والقانونية  الدستورية  األطر  ضمن 
وترسم املسار الصحيح لدور هؤالء األبطال يف املشاركة يف حفظ 
البلد وتعزيز أمنه حارضًا ومستقبال ً، والوقوف بوجه أي حماوالت 

جديدة لإلرهابيني بغرض النيل من العراق وشعبه ومقدساته..
بدمائهم  العراق  ارض  سقوا  الذين  االب��رار  الشهداء  ان    : ثالثًا 
مجيعًا،  عنا  غنًى  لفي  هبا  مرضجني  اخللد  جنان  اىل  وارتقوا  الزكية 
درجات  أدنى  من  ولكن  مقتدر،  مليك  عند  صدق  مقعد  يف  فهم 
ان  واليتامى وغريهم،  االرامل  بعوائلهم من  العناية  الوفاء هلم هو 
رعاية هؤالء وتوفري احلياة الكريمة هلم من حيث السكن والصحة 
والتعليم والنفقات املعيشية وغريها واجب وطني واخالقي وحق 
الزم يف اعناقنا مجيعًا، ولن تفلح أمة ال ترعى عوائل شهدائها الذين 
وهذه  وكرامتها،  عزهتا  سبيل  يف  ارواحهم  وبذلوا  بحياهتم  ضحوا 
بأن  النواب  وجملس  احلكومة  واجب  االوىل  بالدرجة  هي  املهمة 
شهداء  لعوائل  الكريم  العيش  لتأمني  وافية  مالية  خمصصات  يوفرا 

االرهاب الداعيش باخلصوص، مقدمًا عىل كثري من البنود االخرى 
للميزانية العامة.

رابعًا :    إن احلرب مع االرهابيني الدواعش خّلف عرشات االالف 
من اجلرحى واملصابني يف صفوف االبطال املشاركني يف العمليات 
القتالية، وكثري منهم بحاجة اىل الرعاية الطبية وآخرون اصيبوا بعوق 
دائم، والعوق يف بعضهم بالغ كالشلل الرباعي وفقدان البرص وبرت 
االطراف، وهؤالء االعزة هم االحق بالرعاية والعناية ممن سواهم، 
ملا هلم من الفضل عىل مجيع العراقيني، فلوالهم ملا حتررت االرض 
وما اندحر االرهاب وما حفظت االعراض واملقدسات، ومن هنا 
فإن توفري العيش الكريم هلم وحتقيق وسائل راحتهم باملقدار املمكن 
ختفيفًا ملعاناهتم واجٌب وأي واجب، ويلزم احلكومة وجملس النواب 
ان يوفرا املخصصات املالية الالزمة لذلك، وترجيحه عىل مصاريف 

أخرى ليست هبذه االمهية.
خامسًا: إن معظم الذين شاركوا يف الدفاع الكفائي خالل السنوات 
املاضية مل يشاركوا فيه لدنيًا ينالوهنا أو مواقع حيظون هبا، فقد هّبوا 
الديني  للواجب  واداًء  املرجعية  لنداء  استجابة  القتال  جبهات  اىل 
عىل  وغريهتم  والعراقيني  للعراق  حبهم  اليه  دفعهم  والوطني، 
اعراض العراقيات من أن تنتهك بأيدي الدواعش وحرصهم عىل 
نواياهم  فكانت  بسوء،  االرهابيون  يناهلا  أن  من  املقدسات  صيانة 
يف  بالغ  باحرتام  حظوا  هنا  ومن  دنيوية،  مكاسب  أي  من  خالصة 
االوساط  خمتلف  يف  سامية  مكانة  هلم  واصبحت  اجلميع  نفوس 
الشعبية ال تدانيها مكانةُ  أي حزب او تيار سيايس، ومن الرضوري 
حماولة  وعدم  احلسنة  والسمعة  الرفيعة  املكانة  هذه  عىل  املحافظة 
هبذا  حيّل  ان  اىل  النهاية  يف  يؤدي  سياسية  مآرب  لتحقيق  استغالهلا 
العنوان املقدس ما حّل بغريه من العناوين املحرتمة نتيجة لالخطاء 

واخلطايا التي ارتكبها من اّدعوها.
سادسًا : ان التحرك بشكل جدي وفعال ملواجهة الفساد واملفسدين 
املايل  الفساد  مكافحة  من  فالبد  املقبلة،  املرحلة  اوليات  من  يعّد 
واالداري بكل حزم وقوة من خالل تفعيل االطر القانونية وبخطط 

عملية وواقعية بعيدًا عن االجراءات الشكلية واالستعراضية.
ان املعركة ضد الفساد – التي تأخرت طويال ً- ال تقّل رضاوة عن 
معركة االرهاب إن مل تكن أشد وأقسى، والعراقيون الرشفاء الذين 
استبسلوا يف معركة االرهاب قادرون – بعون اهلل- عىل خوض غامر 
معركة الفساد واالنتصار فيها أيضًا إن أحسنوا ادارهتا بشكل مهني 

وحازم.
خري  فيه  ما  اىل  اجلميع  بأيدي  يأخذ  أن  القدير  العيل  اهلل  نسأل 

العراق وصالح أهله إنه سميع جميب.



السؤال: إذا عجز عن السجود جلوسًا فام هو الواجب عليه؟
اجلواب: إذا عجز عن اجللوس عىل األرض للتشهد فاالحوط 

لزومًا أن جيلس عىل الكريس ونحوه.
السؤال: من كان يتمكن من ان يكرب تكبرية االحرام عن قيام 
لو  ولكن  بصعوبة  اال  اجللوس  من  بعدها  اليتمكن  ولكنه 
جلس عىل كريس امكنه القيام للركعة الثانية فهل يتعني عليه 

اجللوس عىل الكريس؟
االح��رام  تكبرية  ح��ال  القيام  بني  االم��ر  دار  اذا  اجل���واب: 

واجللوس حاهلا مع القيام الداء الركوع يقدم الثاين.
تؤملني  الكريس ألن ركبتي  وأنا جالس عىل  السؤال: صليت 

وقد وضعت الرتبة عىل الطاولة فام حكم صاليت ؟
اجلواب: جتوز وتسجد عىل الطاولة .

السؤال: ١ ـ والديت ال تستطيع أن تركع وتسجد وهي قائمة، 
فهل جيب عليها أن تصيل من قيام وتومئ للركوع والسجود، 

أو تكون خمرية بينه وبني اجللوس عىل كريس ؟
تتعب  ولكنها  قيام،  من  الصالة  عليها  جيب  كان  وإذا  ـ   ٢
عند  جتلس  ثم  قيام  من  تبدأ  أن  جيب  فهل  الثانية،  الركعة  يف 

التعب، أم جيوز هلا اجللوس من البداية؟
٣ ـ إذا كانت وظيفتها القيام ولكنها كانت تصيل من جلوس 

جاهلة باحلكم، فام حكم الصلوات السابقة؟
تصل  بحيث  قليال  االنحناء  الركوع  يف  يكفي   �  1 اجلواب: 
رؤوس االصابع اىل  الركبة فان مل تتمكن حتى من ذلك كفاها 
االيامء قيامًا وال جيزي اجللوس واما السجود فهي خمرية بني 

عىل  والسجود  الكريس  عىل  اجللوس  وبني  قيامًا  له  االي��امء 
الطاولة بل الثاين افضل.

2 � تبدأ بالقيام وجتلس عند التعب ولكنها تقوم للقيام املتصل 
بالركوع.

3 � تقضيها.
عليها  للصالة  معدة  كرايس  األيام  هذه  يف  انترشت  السؤال: 
من  الصالة  يستطيع  الذي  السليم  الشخص  صالة  حكم  فام 
بالتعب  إحساسه  ملجّرد  جلوس  من  عليها  يصيل  ولكنه  قيام 

واالرهاق؟
اجلواب: صالته باطلة.

وهو  الفريضة  الصالة  يؤدي  أن  للمسافر  جيوز  هل  السؤال: 
عىل مقعده يف الباص إذا كان السائق ال يمهله الفرصة الكافية 

ألداء الصالة خارج الباص ؟
وعىل  عليه  مقدم  قائاًم  بالصالة  اإلتيان  ولكن  نعم  اجلواب: 
الصالة  حاالت  مجيع  يف  االستقبال  رعاية  يلزمه  التقديرين 
إن أمكن وإال ففي حال تكبرية اإلحرام مع التمكن منه وإال 
اإلتيان  من  التمكن  مع  أنه  كام   ، االستقبال  رشطية  تسقط 
بالركوع والسجود االختياريني يتعني اإلتيان هبام � كام لو متكن 
من الصالة يف املمر الوسطاين للباص � وأما مع عدم التمكن 
منهام فإن متكن من االنحناء بمقدار يصدق اساممها لزم وتعني 
ويراعى يف السجود وضع جبهته عىل املسجد ولو برفعه ، ومع 

عدم التمكن من االنحناء باملقدار املزبور يومي بداًل عنهام .

ال�سالة على الكر�سي
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سعياً لتطوير المناهج الدراسية والمشاريع والبحوث العلمية 

وفد من جامعة المستنصرية يزور العتبة الحسينية 
ويطلع على مشاريعها التربوية

زار  والخدمية،  والصحية  التربوية  ومنها  المقدسة  الحسينية  العتبة  مشاريع  على  االطللاع  بهدف 

 من كلية التربية للشؤون العلمية والدراسات العليا  في الجامعة المستنصرية برئاسة معاون 
ٌ
وفد

عميد كلية التربية للشؤون العلمية والدراسات العليا برفقته نخبة من االساتذة الكفوئين وكان في 

استقبال الوفد رئيس قسم العاقات العامة ومسؤول شعبة العاقات والنشاطات التابعة 

لقسم الشؤون الفكرية في العتبة الحسينية المقدسة. 

تقرير: احمد الوراق - تصوير: صاح السباح
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وحتدث معاون عميد كلية الرتبية للشؤون العلمية والدراسات 
العليا اجلامعية املستنرصية واملمثل عن عامدة كلية الرتبية ا.م.د. 

عالء حسني شنيشل قائاًل:
العلمية  اجل��وان��ب  يف  تعاون  آلية  عىل  لالتفاق  منا  »سعيا 
ضم  وفد  بمعية  جئنا  املقدسة  احلسينية  العتبة  مع  والرتبوية 
عىل  واالطالع  املستنرصية،  اجلامعة  من  الرتبية  كلية  اساتذة 
الصحي  املستوى  عىل  املقدسة  العتبة  قدمتها  التي  املشاريع 

والرتبوي والعلمي«.
هناك  تكون  ان  عىل  اتفقا  »الطرفني  ان  اىل   شنيشل  واش��ار 

والعتبة  املستنرصية  اجلامعة  يف   الرتبية  كلية  بني  تعاون  آلية 
هنالك  تكون  ان  بخصوص  رسمي  بشكل  املقدسة  احلسينية 
من  اخلربات  لتبادل  علمية  ندوات  وعقد  مشرتكة  مؤمترات 
ناحية املقّيمني لتقييم االبحاث العلمية والرسائل واالطاريح 
الدراسات  طلبة  عىل  املشرتك  االرشاف  وكذلك  اجلامعية، 
للعتبة  التابعة  الكليات  من  جمموعة  هناك  ان  حيث  العليا، 
احلسينية املقدسة التي تتواجد هبا جمموعة من الكليات املشاهبة  
تعاون  الرتبية وسيكون هناك  املوجودة يف كلية  للتخصصات 
من حيث تقديم املقرتحات التي ختص تطوير املناهج وتطوير 

 ا.م.د. عاء حسين شنيشل

اتفقنا على ان تكون هناك آلية تعاون بين كلية التربية في  

الجامعة المستنصرية والعتبة الحسينية المقدسة بشكل 

رسمي بخصوص عقد مؤتمرات وندوات علمية لتبادل الخبرات..
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طلبة  مشاريع  او  التخرج  مشاريع  سواء  والبحوث  املشاريع 
الدراسات العليا، وكذلك تم طرح البحوث التطبيقية ان كلية 
الرتبية سوف تتبنى مؤمتر ا للبحوث التطبيقية وهذه البحوث 
التطبيقية تبدأ من طرح املشكلة ويف العتبة وجود جمموعة من 
املراكز واالقسام ومن الطبيعي ان تكون هناك مشاكل علمية 
وتربوية ونفسية، فتطرح املشكلة من قبل هذه املراكز وبعدها 
من املمكن ان تُتحول اىل بحوث وتعرض هذه املشاكل عىل 
الباحثني كل حسب ختصصه، وممكن للباحث ان يعمل بحثا 

وهذه  املشكالت،  هذه  تعالج  التي  واحللول  النتائج  ويقّدم 
البحوث سوف تنرش يف وقائع املؤمتر الذي من املزمع ان يعقد 
هنالك  فيكون  2022م  القادم  العام  من  اخلامس  الشهر  يف 
مستوعبات  يف  البحوث  هذه  وتنرش  البحوث  هلذه  تقديم 

)سكوباس(«.
وتابع »ان هذه اخلطوة هي ليست االخرية من نوعها اّنام هي 
احلسينية  والعتبة  الرتبية  كلية  بني  ما  عمل  باكورة  او  البداية 
املقدسة وهنالك خطوات الحقة لتطوير هذا التعاون وايضا 
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اتفقنا عىل ان تكون هنالك جلنة مشرتكة تضم بعض اعضائها 
من العتبة املقدسة والبعض االخر من كلية الرتبية تتوىل تنفيذ 

آليه التعاون ومتابعتها«.
الناحية  من  املقدسة  العتبة  مشاريع  تطور  اىل  شنيشل  واشار 
العمرانية والتوسع يف املباين بقوله: »ان مشاريع العتبة املقدسة 
البارزة  ولكوهنا  العامرة  فنون  لكن  الصعد  كل  يف  متطورة 
من  الصحية  ومشاريعها  بل  املقدسة  العتبة  عامرة  فقط  ليس 
مستشفيات متطورة حتتوي اجهزة متطورة بعضها غري موجودة 

العراقي  للمواطن  املشاريع  هذه  وفرت  بالتايل  آخر  مكان  يف 
اهلند  مثل  ال��دول  لبعض  العراق  خ��ارج  اىل  ذهابه  من  بدال 
وغريها  الغربة  ويعيش  طائلة  مبالغ  ويرصف  وغريها  وايران 

من االمور«.
ونوه عن مشاريع العتبة الرتبوية بقوله: »وعىل صعيد اخر فأن 
مشاريع العتبة احلسينية الرتبوية والعلمية الفتة للنظر من حيث 

الرصانة العلمية وليس فقط عامرة املدارس او اجلامعات«.
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بمشاركة طلبة من جنسيات إفريقية وآسيوية منتدى علمي تابع للعتبة الحسينية 
يستضيف استاذ الحوزة العلمية السيد محمد صادق الخرسان في حوارية

»معالم التربية التبليغية في القرآن الكريم«

اسلللتضاف قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة وضمن المنتدى العلمي الخاص بطاب 
وطالبات العلوم الدينية والمبلغين والمبلغات االسلللتاذ في الحوزة العلمية في النجف االشلللرف سلللماحة 
السللليد محمد صادق الخرسلللان )دام عزه( في جلسلللة علمية حوارية بعنوان )معالم التربية التبليغية في 
القرآن الكريم( والتي اقيمت على قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسللليني الشلللريف وحضرها ثلة مؤمنة 
من المبلغين والمبلغات ومن جنسللليات مختلفة منها )مالي، اوغندا، سلللاحل العاج، النيجر، غانا، اندونيسيا، 
باكسلللتان، الهند، لبنان( الذين يواصلون الدراسلللة الحوزوية في العتبة الحسلللينية المقدسة، وحضر الجلسة 
رئيس قسلللم الشلللؤون الدينية فضيلة الشللليخ احمد الصافي ومعاونه الشللليخ علي القرعاوي، وتضمنت 
الجلسة محاضرة قيمة القاها سماحة السيد الخرسان اعقبتها اجابة سماحة السيد الخرسان على مجموعة 

م بها المبلغون الحاضرون.
ّ
من االسئلة التي تقد

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: محمد القرعاوي
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عن تنظيم برنامج اجللسة قال مدير الندوة الشيخ امحد العاميل: 
العلمي  )املنتدى  بفعالية  اليوم  انطلقنا  وتوفيقه  اهلل  »بحمد 
من  املفردة  هذه  يشمل  وما  الدينية(  العلوم  بطالب  اخلاص 
مدارس دينية يف كربالء املقدسة ومعاهد دينية رجالية او نسائية 
اضافة اىل املبلغني واملبلغات يف العتبة احلسينية املقدسة، فهذا 
املنتدى هو اول فعالية انطلقنا به عىل ان يكون منتدى اسبوعيا 
املنتدى اىل: تعزيز  املتيرس من الشخصيات، وهيدف  بحسب 
العلامء  النجف االرشف وارشاك  العالقة مع احلوزة االم يف 
االعالم برفدنا بعضًا من انفاس تلك احلوزة املباركة فهدفنا 
اهلدف  وان  االع��الم،  هؤالء  من  واالستفادة  التواصل  هو 

الثاين هو علمي يتعلق بربنامج اعددناه مع االخوة يف القسم 
عىل انه ما حيتاجه املبلغ من مواد مساندة يف بعض االحيان ما 
يعيش يف ذهنه من هواجس يكون من خالهلا لندوٍة حواريٍة 
بني  املشاركة  انواع  من  نوع  هو  بل  تلقينا؛  هنا  االمر  فليس 
املتلقي وهذا، اما اهلدف فهو تنموي كام اسلفنا يف البداية اال 
وهو ان كل انسان يف هذا العامل يشعر بنقص واحتياج باستثناء 
الباب رشعنا  السالم(، ومن هذا  املعصومني )عليهم  االئمة 
بعدد من الربامج املتعلقة يف مثل هذا الباب، موضحا ان هذه 
اجللسة االوىل التي ابتدأنا هبا مع سامحة االستاذ السيد حممد 

صادق اخلرسان )دام عزه(«.

الشيخ احمد العاملي
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التابع  العلمي والرتبوي ملعهد وارث االنبياء  املعاون  فيام قال 
التميمي:  محد  الشيخ  فضيلة  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل 
»يستضيف قسم الشؤون الدينية  شعبة املعاهد التابع اىل العتبة 
احلسينية املقدسة االستاذ يف احلوزة العلمية يف النجف االرشف 
السيد حممد صادق اخلرسان )دام عزه( بندوة حوارية عنواهنا 
املعاهد  مجيع  بمشاركة  الكريم(  القرآن  يف  التبليغية  )الرتبية 

يسعى  حيث  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  واملبلغات  واملبلغني 
للعلوم  الزهراء  ومعهد  السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  معهد 
ومعهد  احلسينية  للخطابة  احل��وراء  صدى  ومعهد  القرآنية 
الذي  العقيلة زينب )عليها السالم(،  النسوي ومعهد  التبليغ 
يدرس فيها  طلبة من دول افريقية واسيوية بام يزيد عىل )20( 

دولة، اضافة اىل الدولة املضيفة )العراق(«.
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املبلغ  ق��درات  تعزيز  الندوة  ه��دف  »ان  التميمي:  وتابع 
اىل  االهلية  واملعارف  الدينية  العلوم  ايصال  كيفية  يف  واملبلغة 
فكرية ال  امور  وفيه  مّدعون  فيه  املجتمع  ان  باعتبار  املجتمع 
متّت االسالم بِصلة قد حترف مجيع الناس وخصوصا رشحية 
تتبعها  ندوة  هناك  تكون  اهلل  شاء  وان  والشابات،  الشباب 
بأساتذة  ونأيت  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  املقدسة  كربالء  يف 

املقدسة  احلسينية  العتبة  وان  االرشف،  النجف  من  احلوزة 
خمتلف  يف  وللنساء  للرجال  معاهد  هناك  يكون  ان  يف  ترعى 
يرتاوح  نيجرييا  دولة  من  طالب  لدينا  مبينا  الدينية،  العلوم 
اوغندا، ساحل  اىل 60( ومن دولة )مايل،  عددهم من )40 
ممن  لبنان(  اهلند،  باكستان،  اندونيسيا،  غانا،  النيجر،  العاج، 

حرضوا هذه الندوة املباركة«.

هدف الندوة تعزيز قدرات المبلغ والمبلغة في كيفية ايصال 

العلوم الدينية والمعارف االلهية الى المجتمع باعتبار ان 

 االسالم ِبصلة
ّ

عون وفيه امور فكرية ال تمت
ّ
المجتمع فيه مد
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مخاطر الجريمة االلكترونية وسبل الحد منها...

ن��دوة علمي��ة ف��ي جامع��ة كرب��اء تنّظمه��ا 
العتبة الحسينية المقدسة

اقام قسلللم تطوير الموارد البشلللرية في العتبة الحسلللينية المقدسلللة بالتعاون مع 
نظيلللره قسلللم ادارة االزملللات في مركز الدراسلللات االسلللتراتيجية فلللي جامعة كرباء 
الندوة العلمية الموسومة )الجرائم االلكترونية( والتي اقيمت على قاعة سيد الماء 
فلللي كلية االدارة واالقتصاد فلللي جامعة كرباء والتي حاضر فيها االسلللتاذ الدكتور 
ضيلللاء عبد الله عبود والعقيلللد المهندس مثنى ناظم علي والعقيد المهندس زياد 

عبد الصاحب الكلكاوي والمقدم الحقوقي ميثم محمد جميل.

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: صاح السباح
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البرشية  ــوارد  امل قسم  يف  والتطوير  التدريب  شعبة  مسؤول 
حسنني االنباري قال: »اجلميع يعلم ان العتبة احلسينية املقدسة 
اخلدمات  ضمنها  ومن  اجلميع  اىل  خدماهتا  تقديم  يف  سباقة 
قسم  دأب  لذلك  وغريها،  والتدريبية  والصحية  التعليمية 
إقامة  عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل  التابع  البرشية  امل��وارد 
االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  مع  بالتعاون  دراسية  حلقة 
االلكرتونية،  اجلريمة  حول  ندوة  إلقامة  كربالء  جامعة  يف 
موضحا ان الندوة ركزت عىل عدة نقاط منها )ما هي اجلريمة 
االلكرتونية، وانواعها، طرائق معاجلتها(، واحلقيقة ان اجلميع 
معرض اىل اجلريمة االلكرتونية سواء من رسقة البيانات او من 

خالل العالقات االجتامعية او العالقات العاطفية وبالتايل يتم 
ابتزاز الشخص إلكرتونيا«.

ما هي طرائق املعاجلة للتخلص من اجلرائم االلكرتونية؟
واحلديث  املعنية  الرسمية  اجلهات  ابالغ  املعاجلة  طرائق  »من 
وزارة  اىل  التابع  املعلومات  تقنية  قسم  فهناك  ل�)االنباري( 
الداخلية وهو )قسم مكافحة اجلريمة االلكرتونية( او التعامل 
ونوه  املبتز..  للشخص  املعلومات  عىل  للمحافظة  رسية  بكل 
توعوي وذلك  تطويري  تثقيفي  بانه  قسمه  دور  االنباري عن 
واحللقات  والندوات  والتوعوية  التدريبية  ال��دورات  بإقامة 

النقاشية حول اجلريمة االلكرتونية«.
برامج توعوية

اجلريمة  حول  الوعي  لنرش  عامة  ندوات  مستمر  بشكل  نقيم 

االستاذ حسنين االنباري
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االلكرتونية الن املوضوع ال حيتاج اىل مهارة بل حيتاج اىل توعية 
وتوضيح هبذا الشأن، أما موضوع ندوتنا حمل احلديث حيارض 
اجلريمة  ومكافحة  املعلومات  تكنولوجيا  قسم  رئيس  فيها 
وايضا  كربالء  قسم   - االستخبارات  وكالة  يف  االلكرتونية 
اساتذة يف كلية القانون بجامعة كربالء وقد تناولوا املوضوع من 

اجلهة التقنية والقانونية.
تشريع قانون ضامن حق الضحية

الدكتور  كربالء  بجامعة  القانون  كلية  يف  التدرييس  اوضــح 
عىل  عرض  متكاما  قانون  مرشوع  هناك  »ان  االســدي:  ضياء 
يتم  مل  احلقيقة  لكن  السابقة  دورات��ه  عىل  املوقر  النواب  جملس 
إقراره ونأمل انعقاد جملس النواب القادم وطرح هذا املوضوع 
فهو  إلق��راره  اجلديدة  بدورته  النواب  جملس  عىل  )امل��رشوع( 
كفيل بمعاجلة  موضوع مهم جدا وخطر بنفس الوقت، والبد 
من وجود تنظيم قانوين حديث متطور هلذه اجلرائم التي بدأت 

اعتداًء  تشكل  التي  واالمتناعات  االفعال  وجتريم  باالنتشار 
عىل احلقوق واحلريات التي محاها املرشع بشكل قانوين وايضا 
بيان االجراءات التي تتخذ من قبل السلطات املختصة صاحبة 
وهذا  االلكرتونية  اجلرائم  بخصوص  واالختصاص  العالقة 
االمر جيب ان يسبقه تثقيف قانوين جمتمعي كي يمكن االحاطة 
الشباب  فئات  السيام  املجتمع  فئات  مجيع  من  املعلومات  هبذه 

والنساء«.
خطر الجريمة االلكترونية 

الدراسات االسرتاتيجية يف جامعة كربالء االستاذ  مدير مركز 
قائال:  االبتزاز  خطر  عن  حتدث  اليساري  كاظم  امحد  الدكتور 
اىل  التابع  االسرتاتيجية  ال��دراس��ات  مركز  من  »استشعارا 
احلسينية  العتبة  اىل  التابع  البرشية  املوارد  كربالء وقسم  جامعة 
العراقي  بالشباب  حيدق  الذي  الكبري  اخلطر  بأمهية  املقدسة 
االلكرتونية  اجلريمة  وهو  اال  عام  بشكل  العراقي  واملجتمع 

الدكتور ضياء االسدي

الدكتور احمد كاظم اليساري
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ومسبباهتا وطرائق الوقاية منها واسباب الوقوع يف هذه 
اجلريمة حيث ارتأت اجلهتان عقد ندوة بعنوان اجلريمة 
االدارة  كلية  يف  املاء  سيد  قاعة  رحاب  يف  االلكرتونية 
من  عدد  استضافة  ومتت  كربالء،  جامعة  واالقتصاد يف 
كربالء  مديرية  من  االلكرتونية  اجلرائم  يف  املختصني 
ضياء  الدكتور  االستاذ  استضافة  متت  وايضا  املقدسة 
القانون  وختصصه  املقدسة  كربالء  جامعة  من  االسدي 
للجريمة  القانونية  االبعاد  مناقشة  لغرض  اجلنائي 
االلكرتونية، فيام توىل السادة املحققون من رشطة كربالء 
اخلاصة  والتكنولوجية  الفنية  اجلوانب  توضيح  مهمة 

ملتابعة اجلريمة االلكرتونية«.
بالشباب  كثريا  يفتك  وباًء  االلكرتونية  اجلريمة  باتت 
من  الكثري  ودفعت  عوائل  حتطمت  ما  وكثريا  العراقي 
من  والكثري  بائسة،  ق��رارات  اىل  والشابات  الشباب 
اجلرائم  يف  الوقوع  بسبب  انتهت  الزوجية  العالقات 
قسم  توىل  املوضوع  هذا  ألمهية  ونظرا  االلكرتونية، 
تطوير املوارد البرشية يف العتبة مبادرات توعوية وتثقيفية 
اجلريمة  هذه  اخطار  عىل  والشباب  املجتمع  واط��الع 

وكيفية جتاوزها وعدم الوقوع فيها مستقباًل.

الجريملللة  ملللن  يحلللد  قانلللون  تشلللريع  ضلللرورة 
االلكترونية

عيل  االستاذ  املتحدة  لألمم  اإلنامئي  الربنامج  عن  ممثال 
عبد احلسني كمونه قال: »حقيقة نتيجة طبيعية لرضورة 
التواصل  ووسائل  االلكرتونية  الوسائل  استخدام 
التطور  بسبب  املعامالت  من  كثري  انجاز  يف  االجتامعي 
انتشار  بسبب  وايضًا  التكنولوجي  والتطور  االقتصادي 
العامل  اىل  اللجوء  علينا  فرضت  التي  كورونا  جائحة 
جرائم  ه��ذا  مقابل  ظهرت  التعامل،  يف  االف���رتايض 
مضللة  معلومات  نرش  خالهلا  من  حت��اول  الكرتونية 
القطاعات  من  العديد  عىل  والتأثري  اشخاص  وابتزاز 
املكان  ويف  صحيح  توقيت  يف  الورشة  ج��اءت  لذلك 

الصحيح بمساع حثيثة وتوجهات من العتبة احلسينية 
املقدسة ومن جامعة كربالء يف إنشاء هذه الورشة 

فيام  التوعية  مبادئ  نرش  جدًا  الرضوري  ومن 
االلكرتونية  املنصات  استخدام  خي��ص 

ال��ق��رار  اص��ح��اب  تشجيع  وك��ذل��ك 
مالئمة  ت��رشي��ع��ات  إص����دار  ع��ىل 

وت��رشي��ع��ات حت���اول احل���ّد من 
اجلريمة االلكرتونية«.

االستاذ علي عبد الحسين كمونه
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إن كان المحتوى الرقمي في عصرنا الحالي يسللللاهم في تشللللكيل الهوية الثقافية والشللللخصية العراقية واإلسامية، 
فإّن المؤسسللللات األكاديمية والعلمية والثقافية والدينية يقع على عاتقها دعم صناعة محتوى رقمي يسللللاهم في 

ي – ويتم ذلك في إطار القيم الدينية واألخاقية والوطنية.
ّ
راد لها التشظ

ُ
صياغة وتشكيل هذه الهوية التي – ي

 للمسللللؤولية الكبيرة، أقام  قسللللم اإلعام في العتبة الحسينية المقدسة وبالشراكة مع 
ً
من هذا المنطلق واستشللللعارا

هيأة اإلعام واالتصاالت العراقية، ومؤسسة اإلعام العراقي، وشركة التوفير للتسويق اإللكتروني والدعاية واالعان 
“الملتقي العراقي للتواصل الرقمي األول” بحضور شخصيات دينية وأكاديمية وعلمية وثقافية وإعامية وأمنية.

ة يومين، 
ّ
ِقد في قاعة سلللليد األوصياء )عليه السللللام( في الصحن الحسلللليني الشللللريف، واستمّر لمد

ُ
الملتقى الذي ع

 “الهادف” الذي يواجه – موجة شرسة 
ّ
لفت األنظار إلى أهمية المساهمة وتقديم الدعم لصناعة المحتوى الرقمي

 التعبير من قبل المحتوى الرقمي “الهابط”، فحضرت )األحرار( فعالياتِه وخرجت بهذه الحصيلة.
ّ

– لو صح

هل يمكن للمحتوى الرقمي الهادف أن يطرَد سخافة المحتوى الهابط؟..

المشاركون في الملتقى العراقي 
للتواصل الرقمي األول يجيبون على ذلك

األحرار/ حسنين الزكروطي ل تصوير: محمد القرعاوي ل خضير فضالة ل أحمد القريشي
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احلاج  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  العام  األمني  نائب  وحتّدث 
القائمني عىل هذا  العباجيي قائاًل: »نبارك جلميع  حسن رشيد 
او  الرقمي  اإلعالم  مسار  تصحيح  يف  واالجيايب  املهم  امللتقى 
االلكرتوين وخاصًة يف العراق، فكام يعلم اجلميع هناك حرية 
مطلقة يف العراق لعامة املوطنني، وبالتايل بدأ استخدام االعالم 
الرقمي يؤثر سلبًا يف العالقات االجتامعية واالخالقية، ووّلد 
انحرافات فكرية وأخالقية أدت إىل انتشار حاالت العنف بني 
املجتمع، لذلك نشد عىل ايدي االخوة يف امللتقى وهو حيمل 
قامات كبرية من االعالم العراقي، ونشد عىل ايدي العاملني 
بتوصيات ختدم جمتمعنا  اخلروج  املقدسة  يف  احلسينية  بالعتبة 
يف  يُفت  بدأ  الذي  الكبري  االنحراف  هلذا  وتتصدى  الكريم، 
العالقة االجتامعية واالرسية، مما أدى اىل ارتفاع نسب الطالق 
وانتشار مرض التوّحد لدى األطفال وارتفاع العنف األرسي 
والعشائري التي تتناىف مع مبادئ وقيم ديننا احلنيف وثقافتنا 

وعادتنا وتقاليدنا«.
وأعرب العباجيي أن »يصل املؤمتر اىل قاعدة او منصة موحدة 
يف  املعروفة  الرائدة  الرصينة  االعالمية  املؤسسات  هذه  بني 
مواقفها الوطنية  والثقافية والدينية، وان تقوم تلك املؤسسات 
وانتشال  االوساط،  يف  مؤثرة  إلكرتونية  إعالمية  منصة  ببناء 

جمتمعنا من هذه املشاكل«.

كبرية،   إعالمية  واجهات  متتلك  احلسينية  »العتبة  أن  إىل  ونّوه 
واذا ما أحسّنا استخدام التخصصات بشكل علمي، وأحسنا 
أهداف  حتقيق  من  سنتمكن  الصحيح،   بالشكل  استخدامها 

كثرية«.
تنظيم المحتوى الرقمي

العتبة  يف  االعالم  قسم  رئيس  الرشيفي  عقيل  بنَنينَ  جانبه  من 
احلسينية املقدسية: إن قسم اإلعالم يف العتبة املقدسة تصّدى 
واهلدف  االول،  الرقمي  للتواصل  العراقي  امللتقى  هذا  لعقد 
ان تكون لنا رشاكات ودور يف صناعة  حمتوى رقمي عراقي 
واملتنوعة  املتعددة  بجوانبها  العراقية  اهلوية  تعزيز  يف  يساهم 
اىل  نسعى  نحن  كذلك  والوطنية(،  واألخالقية  )الدينية  منها 
دور  له  يكون  أن  يف  ودعمه  العراقي  الرقمي  املحتوى  تنظيم 
املعرفية  جوانبه  يف  العاملي  الرقمي  املنتج  يف  مؤثر  وحضور 
واالنسانية اخلالقة، وتعزيز التعايش السلمي والسالم العاملي 
وبني شعوب وحتقيق الرفاه االجتامعي الذي هو غاية وهدف 

االمم العاملية«.
وأردف الرشيفي: »من األمور التي جيب أن نسلكها للوصول 
اىل الغايات واالهداف التي ُأقيم عىل أساسها هذا امللتقى هو 
احتضان ُصّناع املحتوى الذين يعتمدون أسسًا إنسانية وثقافية 
وأخالقية وفق ثوابت وقيم املجتمع العراقي الدينية والوطنية 

السيد عقيل الشريفيالحاج حسن رشيد العبايجي
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لإلعالم  الفاعل  احلضور  أجل  من  ودعمهم  واإلنسانية، 
وتعزيز  وانواعه،  أشكاله  خمتلف  عىل  الرقمي  التواصل  او 
اللوجستي  الدعم  جوانب  كل  يف  دورهم  وتعضيد  احلضور 

املادي واملعنوي«.
اخلروج  اىل  يسعون  امللتقى  عىل  القائمني  بأن  الرشيفي  وأكد 
يعملون  التي  واملشاكل  االه��داف  مع  تتناسب  بتوصيات 
للخروج  »نسعى  أننا  مبينًا  منها،  التقليل  او  أصالحها  عىل 
بتوصيات مؤثرة ودقيقة، وخماطبة اجلهات ذات العالقة ألجل 
تنظيم املحتوى ووضع حمددات، فجميع األمم تسعى حلامية 
ثقافتها وقيمها وفرض قوانني ضابطة للمحتوى املنشور عىل 

وسائل التواصل الرقمي«.
خطورة المحتوى العشوائي:

وفيام حتدث الدكتور )صفد الشمري( رئيس مركز التواصل 
الرقمي، ورئيس ملتقى التواصل الرقمي األول قائاًل: »حرص  
هذه  تكون  ال  ان  عىل  الرقمي  التوصل  ملتقى  ادارة   جملس 
اخلطوة جمرد فعالية او ندوة ومتيض من دون أثر، وانام عملية 
حوارية علمية تنّبه اجلهات املعنية بخطورة املحتويات الرقمية 

وتكرارًا  مرارًا  احلديث  هذه  كّررت  وقد  الراهن،  الوقت  يف 
امام الشخصيات التي حرضت يف امللتقى، بيان االزمة  التي 
يمر هبا املستوى الرقمي يف العراق، وحاجتنا امللحة اىل وقفة 
من كافة اجلهات املعنية وغري املعنية، لكون املحتوى الرقمي 
وغري  واملختص  واالرسة  والشاب  الطفل  مع  يتعامل  اصبح 
املعنية   اجلهات  قبل  من  جادة  وقفة  يتطلب  وهذا  املختص، 
العايل،  التعليم  ووزارة  واالتصاالت،  االع��الم  )وزارة  ك� 
واجلامعات العراقية، واملختصني، واملجتمع املدين، واملنظامت 
تنظيم  إلعادة  جادة  وقفة  هلم  تكون  ان  و  املعنية(،  الدولية 
املحتوى الرقمي العراقي، و ان ال يبقى عشوائيًا مفتوحًا لكل 
من أساء لألخالقيات وأساء بعالقاتنا وقيمنا، وهز الكثري من 

املفاصل املعنية بقضية الدولة«.

وأشار إىل أن »أهم التوصيات التي يفرتض ان خترج عن هذا 
املحتوى  لرعاية  مستمرة  آليات  هناك  تكون  ان  هو  امللتقى 
وترشيعات  ون��دوات  ورش  وتكوين  به،  والعناية  الرقمي 

وقرارات تصب يف ان يكون حمتوى رقميا متزنا يف العراق«.
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واوضح الشمري بأن »العمل بدون ضوابط يقود اىل فوىض؛ 
من  جيدر  لذا  السلبية،  االم��ور  غري  عنها  ينتج  ال  والفوىض 
الرقمي  باملحتوى  خاص  تنظيم  هناك  يكون  بأن  املعنيني 
العراقي سواء من الترشيع الربملاين او تعليامت تصدرها بعض 

اجلهات املعنية ويف مقدمتها هيأة اإلعالم واالتصاالت«.
تنظيم األداء الوظيفي

ولفت إىل أن »الفعالية القادمة سيكون جملس النواب رشيكا 
يرتبط  الذي  النيايب  التطوير  معهد  خالل  من  وذلك  فيها، 
للتعاون  آفاقا  امللتقى  يمتلك  حيث  النواب،  جملس  برئيس 
معه، وهو يعنى بضبط اجلو الربملاين يف العراق ومنها ما يتعلق 

بقضية تنظيم االداء الوظيفي«.
فيام يرى أستاذ اإلعالم يف جامعة بابل ورئيس اجللسة العلمية 
يف امللتقى الدكتور كامل القّيم أن »قضية الفوىض الرقمية التي 
يعيشها البلد يف الوقت الراهن اصبح من الرضوري ان يعاد 
الدولة  مستوى  عىل  محلة  عمل  يتم  ثم  علمي،  بشكل  ملّفها 
او  ندوات  او  مؤمترات  او  ملفات  جمموعة  او  منظمة  وليس 
رقمية،  تربية  وليست  رقمية  ثقافة  اىل  حيتاج  لكونه  ورش، 
ف�وزارتا الرتبية والتعليم العايل كذلك االمن الوطني ووزارة 
هذا  يف  التأثري  هلم  يكون  ان  يمكن  التعليمي  والكادر  الثقافة 

وجمتمعان،  وأبوان  وأّمان  مدرستان  لدية  فالطالب  اجلانب، 
وبالتايل اصبح من الرضوري التعامل مع هذا املحتوى بشكل 

اكثر امهية«.
هبذا  والطلبة  االطفال  تأّثر  مدى  ترى  ال  قد  »الناس  وتابع: 
خطورة  متامًا  يعوَن  واملختصني  الباحثني  ولكن  املوضوع 
املوقف، وقد بدأ يتصاعد بشكل غري مسبوق، لذا علينا ان ندّق 
ناقوس اخلطر ونعمل محلة كربى عىل مستوى العراق للتقليل 
احلوار  اىل  واالجتاه  الرقمي،  املحتوى  عىل  الطفل  إدمان  من 
الشخيص واملكتبة والكتاب، ونأمل ان تكون هناك مؤمترات 

ذات جدوى، وضغط عىل احلكومة واملعنيني بالترشيع«.
أصداء الملتقى

إقامة  من  املختصني  آراء  بيان  إىل  سعت  »االح���رار«  جملة 
واملؤسسات  تقّدمها  أن  يمكن  التي  واحللول  امللتقى،   هذا 
مدير  ويقول  املشاركة،  والقانونية  والرتبوية  اإلعالمية 
عادل  الدكتور  األستاذ  بغداد،  جامعة  يف  والعالقات  االعالم 
يف  2003م  ع��ام  بعد  ح��دث  ال��ذي  »التطور  إن  الغريري: 
وظهور  االعالم  لوسائل  والعرشين  احلادي   القرن  بدايات 
يف  وتوقعات  خماوف  لدينا  زرعت  الرقمية  االعالم  وسائل 
ان تظهر بعض التقنيات والتطبيقات التي ال يمكن السيطرة 

م
ّ
الدكتور عادل الغريريالدكتور كامل القي

ر االطفال 
ّ
م: الناس قد ال ترى مدى تأث

ّ
القي

والطلبة بهذا الموضوع ولكن الباحثين 

 خطورة الموقف..
ً
والمختصين يعوَن تماما
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فاعلة  وتكون  الناس،  حياة  عىل  كبري  بشكل  وتدخل  عليها، 
عىل  وتوعيتهم  والشباب  االفراد  من  االجتامعية  التنشئة  يف 
أفكار واجتاهات ال يمكن السيطرة عليها، وبالفعل حدث ما 
كنا نتوقعه حيث نشهد تطورًا كبريًا يف هذه التقنيات ووجود 

تطبيقات كثرية تفتقد للمحددات والقوانني«.
وتابع حديثه، »كام يعلم اجلميع فقد أصبح اإلعالم او املحتوى 
التنشئة االجتامعية والتوعية كام  الرقمي يلعب دورًا كبريًا يف 
والعراق  ك�ُتونس ومرص  العربية  الدول  الكثري من  حدث يف 
من  محلة  شهدت  التي  البلدان  من  وغريها  واليمن  وسوريا 
له  الرقمي  االعالم  كان  واملظاهرات  واالضطرابات  التغيري 

الدور االسايس يف ذلك«.
وأضاف، »نحن مؤمنون أن اإلعالم هو السلطة االوىل وليس 
كبري  بشكل  استغالله  تم  لألسف  ولكن  الرابعة،  السلطة 
التنظيامت  قبل  من  شائكة  ادوار  وهناك  السلبية،  الناحية  من 
التي  االفكار  وزرع  افكارهم  لتوظيف  املتطرفة  واجلامعات 
تيسء لإلنسانية والقيم االخالقية، وما حصل يف العراق عام 
2014م من خالل سيطرة املجاميع االرهابية لتنظيم داعش 
املحتوى  وتوظيفها  الرقمي  لإلعالم  واستغالهلا  االره��ايب 
الرقمي الذي هو االساس يف زعزعة واثارة  االشاعة والرعب 

والفوىض خري دليل عىل ذلك«.

املهندس  كربالء  يف  االتصاالت  هيأة  مدير  حتدث  جانبه  من 
ميثاق طالب قائاًل: إن »هذا امللتقى ُيعنى بعوامل البث الرقمي 
او صناعة املحتوى الرقمي من صناعة إعالمية اىل عاملني يف 
لتنظيم  املحرتفني  الفنيني  واىل  املبتكرين  اىل  الرقمية  الصناعة 
عىل  وحيرص  االلكرتوين،  االبتزاز  عىل  والسيطرة  املجتمع 
توظيف معايري تناسب املجتمع العراقي باإلضافة اىل احتضان 
رشح  عن  ناهيك  الرقمية،  الصناعة  يف  واملبتكرين  املوهوبني 
االعالمية  للمؤسسات  وكيف  الرقمية؟  الصناعة  هي  ما 
لتجنب  اعالميًا  املجتمع  تثقف  ان  احلكومية  وغري  احلكومية 
املحتويات املغرضة واإلشاعات والتطرف، ومعرفة املحتوى 

ومتييزه«.
وأضاف بأن »هيأة االعالم واالتصاالت هي املنظم احلرصي 
بصدد  فنحن  املعلومات،  وتكنولوجيا  االع��الم  لقطاعات 
املتطورة،  ال��دول  يف  موجودة  الرقمي  للبث  الئحة  وضع 
معينة  معايري  تضم  وانام  احلريات؛  تقيد  ال  الوقت  وبنفس 
عىل  واحلفاظ  الدخيلة،  االمور  من  العراقي  املجتمع  لضامن 
»اهليأة  أن  إىل  مشريًا  واملجتمع«،  واالرسة  العراقية  الرموز 
بصدد حّث املرشع العراقي حتت قبة الربملان بأن يرّشع قانونًا 
االبتزاز  حل��االت  املتقدم  العامل  دول  جت��ارب  ضمن  صارمًا 

االلكرتوين، وبث االشاعات املغرضة، واالخبار املسيئة«. 

المهندس ميثاق طالب
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)عليهم  البيت  اهل  جامعة  يف  الصحافة  قسم  رئيس  ويأمل 
يكون  أن   الدعمي(  )غالب  الدكتور  كربالء  يف  السالم( 
عند  وفاعلة  مثمرة  االعالمية  واملؤمترات  امللتقيات  هذه  نتاج 
اجلهات القانونية والترشيعية يف احلكومية العرقية  حيث قال: 
»نتمنى ان ُتسمع النتائج التي سيتم التوصية هبا من قبل ادارة 
امللتقى من قبل املؤسسات احلكومية املعنية، ألننا امام هجمة 
كبرية تتمثل يف )االعالم االلكرتوين اجلديد( وأساليبه، ومزاج 
الثقافة  الشباب وصناعة حمتوى من جيل قد يكون بعيدا عن 
ومحاية  لبناء  مهم  التوصيات  هبذه  فااللتزام  لذا  وااللتزام، 

املجتمع ثقافيًا«.
جدًا،  متأّخر  وقت  يف  جاء  امللتقى  »ه��ذا  إقامة  أن  إىل  ونّبه 
فالدول الكربى سبقتنا هبذا املجال سنوات طويلة« مستطردًا 
»ولكن ان نبدأ خريًا من ان ال نبدأ، وامتنى ان نستطيع معاجلة 
هذه الظاهرة ونستطيع السيطرة عىل صناعة املحتوى والتأثري 
عىل من يصنع املحتوى، ومجيع االسئلة التي ُطرحت يف امللتقى 
او صناعة حمتوى رقمي جديد  التأثري  امامنا من اجل  نضعها 
يسهم يف صناعة و بناء املجتمع واجليل اجلديد ويسهم يف نرش 

ثقافة السلم واالحرتام ومكافحة الفساد«.
ويف سياق متصل حتدث الدكتور )حممد جبار الكريزي( رئيس 
مجعية العالقات العامة العراقية عن االسباب التي جعلت من 

التنمية االعالمية الرقمية ترتاجع يوما بعد يوم: »هنالك اسباب 
كثرية ادت اىل الضعف املحتوى الرقمي يف العراق منها ما يتعلق 
يف ضعف البنى الرقمية والتأهيل الرقمي لألساتذة واملعلمني 
لكونه البنى االساسية يف املجتمع ومن ثم االرسة، لذلك نحن 
بأمس احلاجة اىل تأهيل وتدريب والعنارص التي ذكرناها سلفا 
يصاحبها وضع الضوابط واملعايري ختص املحتوى االلكرتونية 
للحد من االدمان الرقمي، والفجوة الرقمية املوجودة حاليًا«.

اكاديمي  صالح  وليد  حممد  الدكتور  مع  كان  اخلتام  ومسك 
تنمية  اىل  »نحتاج  ــال:  ق ــذي  وال بغداد  جامعة  يف  وباحث 
التواصل الرقمي للمراحل العمري 18 سنة ودوهنا، ك� قطاع 
الرتبية، لكي يكون متمكنًا من التعامل مع املحتويات الرقمية 
والتواصل مع مجيع وسائل االعالم بثقافة وحتصني عال، وبناء 
اىل  حيتاج  وهذا  املحتويات  هذه  مع  الرقمي  للتعامل  ثقافة 

تكاتف اجلميع.
فكري  غ��زو  مواجهة  عىل  مقبلون  نحن  »هناك  واردف: 
واشكال  اساليب  شيوع  بسبب  معه  التعامل  يصعب  رقمي 
وحمتويات رقمية متعددة، وبالتايل ستؤثر تؤثر عىل طبيعة البنية 
االرسي  التفكك  حاالت  ازدياد  تالحظون  ولو  االجتامعية، 
سواء الطالق او اخليانة او االبتزاز وحتى الرسقة بسبب غياب 

الثقافة الرقمية.

الدكتور محمد وليد صالحالدكتور محمد جبار الكريزيالدكتور غالب الدعمي
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الرقمي،  للتواصل  العراقي  امللتقى  إدارة  جملس  وأعلن  هذا 
عن التوصيات التي خرج هبا امللتقى، بعد استعراض ومناقشة 
آليات  واق��رتاح  العراقي،  الرقمي  املجال  تنظيم  معوقات 
فضاًل  االجتاه،  هذا  يف  العالقة  ذات  القطاعات  بني  للرشاكة 
عن االعالن عن )جائزة االبداع واالبتكار الرقمي العراقي(.

العراقي للتواصل  امللتقى  التوصيات: إن »فعاليات  وجاء يف 
أول  بوصفه  كبريين  وشعبي  رسمي  باهتامم  قوبلت  الرقمي 
العراقية،  القطاعات  مجيع  ارشاك  عىل  تعمل  عراقية  فعالية 
يف  الولوج  قواعد  وإرس��اء  العامة،  باملنفعة  اخل��روج  هبدف 
عىل  املتعددة  الرقمية  الوسائط  مع  للتعامل  املقبلة  املرحلة 
النخب  فكانت  السليم،  والتوظيف  الصحيحة  املناهج  وفق 
االكاديمية والرتبوية والقطاعات االتصالية واألمنية حارضة 
عىل  مفرداته  يف  اشتمل  الذي  امللتقى  نقاشات  يف  قوة  بكل 

احلوارات والنقاشات املعمقة والندوات العلمية التخصيصية 
التي خرجت بجملة من التوصيات«.

وورد يف املجال املهني للتوصيات: »بالنظر للنجاح الكبري الذي 
حققه امللتقى العراقي للتواصل الرقمي، يويص املشاركون يف 
فعالياته بأن يكون تقليدًا سنويًا يتابع احلراك الرقمي املحيل، 
باإلضافة إىل توسعة قاعدة رشاك امللتقى إلدخال اكرب مساحة 
ممكنة من املؤسسات املعنية ملواكبة تطورات الظاهرة الرقمية 

وانعكاساهتا عىل واقعنا املحيل«.
أمهية  عىل  التوصيات  خالل  من  امللتقى  إدارة  جملس  وأكد 
بالقيم  امللتزمة  املحلية  الرقمية  املحتويات  صناعة  »تشجيع 
مواجهة  ع��ىل  يعمل  وب��ام  الوطنية  وال��ث��واب��ت  األخالقية 
املحتويات اخلارجة عن األعراف املجتمعية حفاظا عىل اهلوية 
الثقافية للبلد، مع دعم ومساندة الفرق والتشكيالت الرقمية 
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العراق،  يف  الرقمية  العملية  مسار  تصويب  يف  تسهم  التي 
فضال عن عقد الرشاكات مع اجلهات الدولية التي هلا خربات 
كبرية يف املجال الرقمي، واالنتفاع من جتارهبا بعد تقريبها اىل 

املتطلبات العراقية من هذا املجال«.
والقانونية  الترشيعية  الظروف  »هتيئة  رضورة  إىل  لفت  كام 
مع  امللكية،  حلقوق  والضامنة  امللتزم  الرقمي  للنتاج  الراعية 
العراق  يف  السيرباين  لألمن  جديدة  اسرتاتيجية  عن  اإلعالن 
للبلد،  الرقمية  السيادة  حتقيق  لضامن  حقيقية  مناهج  تتضمن 
يتشكل  العراقي،  الرقمي  للتواصل  املجلس األعىل  وتشكيل 

من اجلهات املعنية بتنظيم القطاع الرقمي«.
ويف املجال املعريف أشار البيان إىل »توسعة أقسام )تكنولوجيا 
املجتمع  متكني  مع  العامة،  والثانويات  املدارس  يف  اإلعالم( 
الفاعل،  الرقمي  النتاج  اىل  للوصول  الرقمية  الثقافة  من 

اإلعالمية  الرتبية  جم��ال  يف  عليا  دراس��ات  برنامج  ووض��ع 
الرقمية، واإلفادة من جتارب الدول التي سبقتنا يف جمال الرتبية 

الرقمية«.
الدراسية  املناهج  تضمني  »جيب  املجال  هذا  يف  البيان  وتابع 
يف  الدراسية  املناهج  طبيعة  وفق  عىل  الرقمية(  )الرتبية  ملادة 
مع  وكليات(،  )جامعات  العايل  والتعليم  الرتبوي  التعليم 
واإلرشاد  الرقمي،  االرسي  للتأهيل  ودورات  ورش  إقامة 
الرقمية(،  )األزمات  تثري  ان  يمكن  التي  القضايا  الدوري يف 
وإثارة  اإللكرتوين،  واالخ��رتاق  والتنّمر  االبتزاز  قبيل:  من 
وحدة  وتفعيل  األه��يل،  السلم  وتعكري  والكراهية  العنف 
اإلرشاد النفيس يف املدارس للعمل عىل رشح وتفسري خماطر 

التقنية واملحتوى املقدم من خالهلا«.

أهمية تشجيع صناعة 

المحتويات الرقمية 

المحلية الملتزمة 

بالقيم األخالقية 

والثوابت الوطنية 

وبما يعمل على 

مواجهة المحتويات 

الخارجة عن األعراف 

المجتمعية حفاظا 

على الهوية الثقافية 

للبلد..
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ال غرو أن طلبة الجامعات المثقفين الواعين يسعون للمشاورة وطرح االفكار البناءة لبلورة أمورهم الجامعية 
والحياتية، من هنا تشابكت االيدي لعمل فريق مترابط يعمل على مناقشة االفكار الرصينة ودراستها علميا 
بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومن هذه االفكار تناول مفاهيم ومعاني من القرآن الكريم تهدف 
الللللى اضافللللة معلومات وتنميللللة فكرية، وضمن هذه المبللللادرات نظم فريق معلومة نللللدوة فكرية عن ثاثة 
مفاهيم في القرآن الكريم كانت )الفطرة والجسد واللسان( بالتعاون مع معهد اعداد الخطباء في العتبة 
الحسللللينية المقدسللللة في الصحن الحسلللليني الشللللريف بقاعة سلللليد االوصياء )عليه السللللام(, حضرها طلبة 

المجاميع الطبية واقسللللام اللغات واآلداب والتربية )باللغة االنكليزية(.

سعيا منهم الستقاء المعلومة من مناهلها العبقة

طلب��ة جامعيون ينّظم��ون ندواتهم الفكرية 
بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة 

تقرير: فاح حسن / تصوير: مرتضى االسدي 

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

30

ي
سين

حل�
ا

اء 
ط��

ع��
ال��



وحدة  مدير  الويل  ياسني  أمري  الشيخ  حتدث  الندوة  هذه  عن 
العتبة  االنكليزية يف  باللغة  التخصيص العداد اخلطباء  املعهد 
التخصيص  املعهد  وحدة  يف  »ارتأينا  قائاًل:  املقدسة  احلسينية 
للخطابة باللغة االنكليزية التابع لقسم خطابة العتبة احلسينية 
املقدسة ان تكون هذه الندوة باكورة لنشاطات خطابية الغاية 
منها التواصل مع الغرب والعامل الغريب الذي يتحدث باللغة 
االنكليزية, حيث استمع احلضور, ملا طرح من حماور ومواضيع 
اعامم  اىل  خالهلا  من  نسعى  جديدة  برشية  تنمية  وبأساليب 

الفائدة وارساء املعلومة«.
قائاًل:«  معلومة  فريق  مسؤول  عيسى  حممد  قال  جهته  ومن 
من  الكوفة  جامعة  طلبة  يضمُّ  طاليب  جامعي  فريق  »نحن 
خمتلف الكليات العلمية واالنسانية, ولدينا تعاون مع الكليات 
ونسعى  االرشف،  النجف  حمافظة  يف  االهلية  واجلامعات 
مستقبال اىل توسع الفريق وانفتاحه عىل باقي جامعات العراق 
يف املحافظات االخرى, موضحا ان الندوة التي تقام بالتنسيق 

مع معهد اخلطابة هو نشاط خارجي وكانت مميزة ونافعة وقد 
ملسنا تفاعل الطلبة مع املحارض«.

وتابع عيسى: »ان املشاركني يف هذه الندوة هم )كليات الطب 
من جامعة الكوفة, وجامعة جابر بن حيان, وكلية الصيدلة من 
جامعة الكوفة, والتحليالت املرضية, وايضا االقسام االنسانية 
هي كلية اللغات واآلداب والرتبية باللغة االنكليزية(, وهدفنا 
الرئييس هو االنتفاع واعامم الفائدة واشاعة وعي ثقايف وجيل 

وطني قادر عىل جماهبة موجات التطرف والغزو الثقايف«.
من جهة أخرى رصحت بالقول رسل ثائر عبد احلميد طالبة 
قسم اللغة االنكليزية يف كلية الرتبية املختلطة يف جامعة الكوفة: 
»أتقدم بالشكر والثناء للعتبة احلسنية املقدسة ولسامحة املتويل 
الوقفة  هلا  كان  التي  االقسام  ولبقيه  الطاهرة,  للعتبة  الرشعي 
املرشفة عىل احتضان  هكذا مبادرات توعوية وعلمية ودينية, 
فيام خيص االستفادة من هذه الندوات التي تزيد من معلوماتنا 

وتثرينا فكريا وثقافيًا«

سعيا منهم الستقاء المعلومة من مناهلها العبقة

محمد عيسى الشيخ أمير ياسين الولي

رسل ثائر: أتقدم بالشكر والثناء للعتبة 

الحسنية ولسماحة المتولي الشرعي ولبقيه 

االقسام التي كان لها الوقفة المشرفة على 

احتضان  هكذا مبادرات توعوية..
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سللللعيا منهللللا في إعانة األسللللر المتعففة ومتعسللللرة األحللللوال دأبت مؤسسللللة االمام الرضا )عليه السللللام( 
الخيرية لإلغاثة واالسكان التابعة لممثلية مكتب المرجع الديني االعلى السيد علي السيستاني في كرباء 
)دام ظللللله الللللوارف( برفد العوائل الفقيرة المسللللجلة لديهللللا بمنح مالية وتوفير رعاية صحيللللة وتربوية ألبنائها 
ومللللا تحتاجلللله من مسللللتلزمات منزلية بالمجللللان ، حيث قامت المؤسسللللة بزيارة مجموعة من االسللللر المحتاجة 
وذوي الشللللهداء وااليتللللام في مركز طويريج قضاء الهندية بحملة كبيرة بتوزيللللع االجهزة الكهربائية المنزلية 

)كالسللللخانات والطباخات والثاجات والمجمدات والمدافئ(..

مؤسسة االمام الرضا )عليه السالم( 

ت���م���ّد ي����د ال����ع����ون ل���ع���ش���رات االس����ر

تقرير: احمد الوراق - تصوير: احمد القريشي
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والتقت  للمؤسسة  االنسانية  اجل��والت  رافقت  )االح��رار( 
حتدث:  وال��ذي  املؤسسة  عىل  امل��رشف  دكة  ابو  حممد  احل��اج 
سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قبل  من  مبارش  »بتوجيه 
جملس  ورئيس  ع��زه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
لإلغاثة  اخلريية  السالم(  )عليه  الرضا  االمام  مؤسسة  ادارة 
واالسكان، قامت املؤسسة بتنظيم مبادراهتا االنسانية يف مركز 
طويريج قضاء اهلندية لتوزيع االجهزة الكهربائية عىل العوائل 

املتعففة وااليتام«.
وتابع: »هذا الدعم مقدم من قبل املمثلية يف كربالء، وكذلك 
ال ننسى دور االخوة التجار الذين يقومون بالتربعات ونحن 
بدورنا ندعو مجيع االخوة امليسورين والتجار لتقديم يد العون 

هذه  حتتاج  حيث  الشتاء  موسم  يف  وخاصة  املتعففة  للعوائل 
واملدافئ  كالسخانات  الكهربائية  االجهزة  بعض  اىل  العوائل 

والغساالت  واملواد املنزلية اهلامة«.
ومن جهة اخرى حتدث الشيخ محزة الفتالوي من قسم التوجيه 
احلسينية  »العتبة  قائاًل:  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الديني 
املقدسة ومؤسسة االمام الرضا )عليه السالم( اخلريية لإلغاثة 
االنسانية،  املشاريع  هذه  ملثل  سباقتان  كربالء  يف  واالسكان 
فقد حرضنا عملية التوزيع وشاهدنا فرحة كبرية لدى العوائل 
نتيجة هذه املبادرة حيث تبني أهنم بأمّس احلاجة هلذه االجهزة 

خصوصًا«. 

 الشيخ حمزة الفتاويالحاج محمد ابو دكة

ة: ندعو جميع االخوة الميسورين 
ّ
أبو دك

والتجار لتقديم يد العون للعوائل 

المتعففة وخاصة في موسم الشتاء..
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في  السام(  )عليهم  البيت  أهل  ومحبو  العلمية  الحوزات  عت 
ّ
ود الماضي،  األسبوع  في 

ي عن 
ّ

العراق والعالم، الفقيد الراحل المحقق السيد رضي الشيرازي )طاب ثراه( الذي توف
 
ً
 للمكتبة اإلسامية كتبا

َ
، وقضاه في خدمة الدين والمذهب، وترك

ً
عمر ناهز التسعين عاما

 عن مشاريعه الدينية واإلنسانية.
ً
ة فضا

ّ
مهم

السيد الشيرازي المولود في النجف األشرف بتاريخ )25 رمضان المبارك 1345 هل ل 1925 م(، 
السيد  بن  د محمد حسين 

ّ
السي المفضال  العالم  ابن  ل، وهو 

ّ
األو الطراز  ق وعالم من 

ّ
محق

د وزعيم الطائفة الشيعية السيد محمد حسن الحسيني الشيرازي المعروف 
ّ
علي بن المجد

حاشية  الشيرازي صاحب  كاظم  الشيخ محمد  هو  ه 
ّ

ألم ه 
ّ
جد أن  كما  التنباك،  ثورة  بصاحب 

المكاسب )أعلى الله مقامهم الشريف(.

”
ْ

ه
َ
 الِجناِن يشتهي ورود

ُ
ب

ْ
ذ

َ
“ع

س سره(
ّ
ق السيد رضي الشيرازي )قد

ّ
المحق

إعداد/ علي الشاهر
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الدراسة الحوزوية

فحرض  طفولته  منذ  احلوزوية  بالدراسة  ال��ريض  السّيد  بدأ 
علامء  عند  السطوح  حرض  ثم  أكفاء  أساتذة  عند  املقدمات 
أعالم من بينهم )الشيخ جمتبى اللنَكراين احلامتي، املريزا حممد 
احلسن  أبو  الشيخ  األصفهاين،  الفياض  االشيخ  الربوجردي، 

الشعراين، السيد عامدي الرشتي باإلضافة إىل والده املكرم(.
علم  نبغ  احل���وزوي،  التعليم  من  األوىل  السنوات  ومنُذ 
يف  صيته  وذاع  الرشيف(  رسه  )قّدس  الشريازي  ريض  السيد 
األوساط العلمية الرشيفة فقد ناَل الكامالت املعرفية والعلمية 
بعد أن كان قد ورث املعايل من أجداده، وحظي باهتامم كبرٍي 
من العلامء األعالم، ثم ناَل فرصة سانحة ومهمة إلكامل دراسة 
البحث اخلارج يف احلوزة الرشيفة، فدرس عند كل من )الشيخ 

حممد كاظم الشريازي، والشيخ حممد تقي اآلميل، والسيد أبو 
احلسن الرفيعي القزويني، واإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي، 
الزنجاين(  باقر  مريزا  والشيخ  احليل،  حسني  الشيخ  واألستاذ 

)تقّدست أرسارهم الرشيفة(.
احلد،  هذا  عند  احلوزوية  والدراسة  بالعلم  شغفه  يتوّقْف  ومل 
الفلسفة عند كل من )الشيخ حممد مهدي  فقد حرض دروس 
احلسن  أبو  الشيخ  اآلشتياين،  أمحد  امل��ريزا  القمشئي،  إهلي 
بعدها  وحاز  الشريازي(،  حكيم  عيل  حممد  الشيخ  الشعراين، 
الدين  مجال  )السيد  األع��الم  الفضالء  من  االجتهاد  درج��ة 
الَكلبايَكاين، اإلمام الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء، املريزا 
)أعىل  الشريازي(  اهلادي  عبد  السيد  واإلمام  اآلشتياين،  أمحد 

اهلُل مقامهم الرشيف(.

رف السيد الشيرازي بالتواضع والبساطة والخلق الحسن والطيبة وسالمة 
ُ

ع

 غزير العلم واسع االطالع..
ً
 عارفا

ً
النفس ونقاء السريرة كما كان شخصا
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عليه(  تعاىل  اهلل  )رض���وان  ال��ريض  السيد  تنّقل 
يف  األخ���رية  يف  واستقر  وط��ه��ران،  النجف  ب��ني 
اخلمسينيات من القرن امليالدي املايض، حيث جاء 
بالنشاط  مليئًا  شابًا  يزال  ال  وهو  والده،  بصحبة 
خاصة  العليا  العلمية  دراسته  فواصل  واحليوية، 
هو  ودرّسها  العقلية،  والعلوم  الفلسفة  فنون  يف 
دوره  مارَس  كام  بطهران،  واجلامعات  املعاهد  يف 
العلمّي والرتبوّي وتأدية األمور الرشعية من إمامة 
احلقة  الرشعية واملعارف  اجلامعة وتعليم األحكام 
دروس  تقديم  عن  فضاًل  الفاضلة،  واألخ��الق 
البحث اخلارج فقهًا وأصواًل لطلبته الذين ترّشفوا 

بالتتلمِذ عىل يديه املباركتني.

سطون التأليف والمعارف
ُ
أ

الشريازي  ريض  السيد  الراحل  الفقيد  يدّخر  مل 
)تقّدست نفسه الزكية( جهدًا يف جمال التأليف ورفد 
األمهية،  غاية  يف  بمؤّلفات  اإلسالمية  املكتبات 
صارْت ِسفرًا من األسفار العلمية احلوزوية البارزة 
اإلسفار  العقائد،  )أصول  بينها  ومن  والعظيمة، 
عن األسفار، رشح منظومة السبزواري، واحلكمة 
العذبة( فضاًل عن تعليقاته وحواشيه التي وضعها 

عىل عدد من املؤلفات الشيعية الفخمة.
كام ويروى أنه )رضوان اهلل تعاىل عليه( كان حيتفظ 
بخزانة كتب جّده املجدد الشريازي )قدس رسه( 
والتي تضم الكتب واملخطوطات واآلثار العلمية، 
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العالمة  تلميذه  تقريرات درسه يف األصول كتبها  بينها  ومن 
عيل الروزدري، وقد عنى السيد ريض بطباعتها سنة 1409 

ه�، وهبا مقدمة حول اإلمام املجدد الشريازي.
واهتم أيضًا بطبع آثار جده من أمه العالمة الكبري الشيخ حممد 
حواشيه  بسعيه:  األثار  هذه  من  ُطبع  وقد  الشريازي،  كاظم 
عىل رسائل ومكاسب الشيخ األنصاري التي هي عبارة عن 
خالصة لدروس أستاذه الشيخ املريازي حممد تقي الشريازي 
تالمذته،  عىل  هو  يلقيها  كان  التي  وأبحاثه  بدروسه  مزجًا 
احلوايش يف  بجمع هذه  السيد ريض  العالمة  قام سبطه  وقد 
)بلغة  اسم  هلا  واختار  طهران  يف  وطبعها  موحدة  موجوعة 

الطالب يف حاشية املكاسب(.

رحيٌل مفجع

املحقق  رحيل  العلمية،  واألوساط  الرشيفة  احلوزات  نعت 

الشريازي )رضوان اهلل تعاىل عليه( الذي تويّف ليلة اخلميس 
جثامنه  صىل  حيث  ه���(،   1443 الثاين  ربيع   25( املوافقة 
فاطمة  السيدة  مرقد  يف  الزنجاين  موسى  السيد  الطاهر 
املعصومة )عليها السالم( يف مدينة قم املقدسة ثم نقل جثامنه 
إىل النجف األرشف وتشييعه يوم الثالثاء )2 مجادى األوىل(، 
وقد عّزى املرجع الديني األعىل سامحة آية اهلل العظمى السيد 

عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف( برحيله.
ويف رسالة بعثها املرجع األعىل عّزى فيها حرضت ويل العرص 
اإلمام املهدي )عّجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( وعلامء طهران 
وعموم املؤمنني، وأوالد الراحل وأحباء، وأثنى عىل اجلهود 
الكبرية التي بذهلا الراحل الذي كان أحد أركان حوزة طهران 
هبذا  املصاعب  من  الكثري  وحتّمل  والدين،  العلوم  ترويج  يف 

الطريق.

تشييع جثمان الفقيد الشيرازي في مدينة قم المقدسة
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واحتوت املجلة عىل بحث للقايض وائل ثابت كاظم الطائي 
املحاكم وعنوانه )دراسة عن ظاهرة  ذاكرة  الطالق من  عن 
إحصائية  عينات  من  معلوماهتا  تستمد  الطالق  انتشار 
وتقارير البحث االجتامعي(، ودراسة عن )الطالق العاطفي 
واثاره عىل االرسة( من إعداد أ. م. د. انتصار هاشم مهدي 
الرتبية  بغداد كلية  ايامن حسن جعدان يف جامعة  د.  أ. م.  و 
ابن رشد للعلوم االنسانية، وضمن البحوث املنشورة ايضًا 
هو )أدب التعامل مع اجلنس اآلخر يف القرآن الكريم » النبي 
موسى – )عليه السالم(« وبنات شعيب انموذجًا( وهو من 
اعداد د. خدجية حسن عيل القصري التدريسية يف كلية القانون 
والبحوث  الدراسات  تلك  اىل  ويضاف  الكفيل،  بجامعة 
مقالة للكاتبة هيلني عبد اهلل من النجف األرشف وهي ضمن 

سلسلة كوين كالنحلة وعنواهنا )النحلة وحب العمل(..

ا
قراءة: ضياء األسدي

مجلة فصلية تخصصية بحثية تصدر عن مركز االرشاد األسري في كرباء التابع الى األمانة العامة 
للعتبة الحسلللينية المقدسلللة، وتعنى بشلللؤون االسلللرة والمجتمع وتضم بين طياتها المتألفة من 
)192صفحلللة( العديلللد من المواضيع التي تهم االسلللرة وتسلللاعد في تغلبها على المشلللاكل؛ بل 
واثراءهلللا ثقافيا وتعزيزها بالتوجيهات النفسلللية والصحية، يفتتلللح هذه المواضيع مقال حمل عنوان 
)الثقلللة مفتلللاح السلللعادة( وملللن ثم بحث ألسلللتاذ الحوزة العلمية في النجف األشلللرف السللليد زين 
العابديلللن المقلللدس الغريفي تنلللاول فيه )مدخلية الفقر في ارتفاع نسلللب الطاق- دراسلللة في 
األسلللباب والمعالجلللات( ويأتي بعده بحث علملللي بعنوان: )دعوات علماء الدين المسلللاعدة في 
دعم ثقافة المرأة المسلمة( لألستاذ الدكتور في جامعة كرباء عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي، 
ومن ثم دراسلللة لألسلللتاذ المسلللاعد الدكتور طالب عبد الرضا كيطان عنوانها: )عامل النظافة بين 
شقاء العمل وقلة االجور( وبحث عن )التأديب في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة( لألستاذ 

المساعد الدكتور عاء كامل صالح العيساوي من جامعة البصرة..
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الرشوة(  )جريمة  عن  دراسة  مكي  فاطمة  الباحثة  كتبت  فيام 
لتأيت بعدها مقالة يف  زيارة األربعني وعنواهنا: )زيارة األربعني 
مظهر من مظاهر املحبة اإلهلية( اعدها االستاذ املساعد الدكتور 
خليل خلف بشري من جامعة البرصة يف كلية اآلداب، ودراسة 
السالم((  )عليه  اجلواد  االمام  عند  االرسي  )البناء  بعنوان: 
اعدها م. د. ستار جليل عجيل، كام احتوى العدد عىل جمموعة 
مقاالت منها مقالة عن )العنف العشائري وأثره عىل األرسة( 
لكاتبها عباس الصباغ، ومقال اخر: )تدخلوا يف اختيار رشكاء 
العبادي،  قاسم  والء  لكاتبتها  تتدخلوا(  وال  ابنائكم  حياة 
االرسي  اإلرشاد  ومراكز  ألخبار  ابواب  املجلة  تضمنت  كام 
املوضوعات هلا  تنوع  املسعودي، وحرصًا عىل  أعدها د. امحد 
فأهنا محلت يف طياهتا ايضًا قصة قصرية كتبها االديب والقاص 
حيدر عاشور، عنواهنا )بخل األغنياء( وهي قصة قصرية من 
للعتبة احلسينية  التابع  واقع مشكالت مركز اإلرشاد االرسي 
بصحة  املهتمة  املواضيع  عن  املجلة  ختل  ومل  هذا  املقدسة، 
املوسوي  اسامء  تعدها  التي  ارستنا(  )صحة  باب  ويف  االرسة 
عن  مسؤولة  عصبية  ونواقل  هرمونات  )اربعة  عناوين  وفيها 
داغر  )آمنة  الطبيبة  قدمتها  معلومات  حتديد مستوى سعادتنا( 
حممد( وعنوان آخر هو )العامل ليفهموك( للدكتور عبد الباري 
و)التهاب  كربالء  بجامعة  الصيدلة  كلية  يف  التدرييس  ماهود 
البنكرياس( موضوع طبي من اعداد الدكتور سعد العالق، كام 
رحاب  الطبيبة  اعدته  الفم(  الباب موضوع عن )جفاف  ضمَّ 
عبد احلسني، ومقالة للصيدالنية غسق املوسوي بعنوان )مادة 
الثيوفلني وتأثريها عىل الرئتني(، وموضوع للطبيب غسان عيل 
عباس بعنوان )ماذا يعني تسوس األسنان األمامية(، وللطبيبة 
األطفال  طب  يف  التخصص  املوسوي  صالح  مصطفى  ارساء 
لتختتم  األطفال(،  عند  والسمنة  )التكنولوجيا  عن  دراس��ة 
بعنوان  الشمري(  هاشم  )رقية  للكاتبة  بمقالة  املجلة  ابواب 

)قافلة الشهداء(. 
البحثية  العديد من اعدادها  وجدير بالذكر لقد صدر للمجلة 
واالستشاريني  االساتذة  من  متخصص  كادر  عرب  تدار  وهي 
ويرشف عليها املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه(، وتطبع يف مطابع دار 

الوارث للطباعة والنرش.
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صدور العدد األول من نشرة 

“أخبار المعارف”
التابعة لشعبة اإلعالم  صدر عن وحدة املوقع اإللكرتوين 
املعريف يف قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية التابع 
)أخباِر  نرشِة  من  األول  العدد  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة 
يتضمن  صفحة(،   30( ب�  الشهرية  اإللكرتونية  املعارف( 
وُأقيمت  حققت  التي  املعارف  قسم  ونشاطات  إنجازات 
خالل شهِر ترشين األول من هذا العام، إذ تم استعراضها 
بشكل جاذب للنظِر عن طريق اختيار التصاميم واأللوان 

والصور املناسبة.
فمنجزات  هلا؛  امللحة  احلاجِة  نتيجة  النرشة  هذه  وجاءت 
وفعاليات ونشاطات قسم املعارف كثرية ومتعددة، والبد 

من مجعها وتوثيقها بطريقة تليق هبا.
والنرشة اضافة إىل السمة اإلخبارية البارزة هلا إال أهنا تعد 
ثقافية أيًضا؛ كوهنا تتضمن أخباًرا عن بعض اإلصداراِت 

الرتاثية اجلديدة ومضموهنا.
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بوركَت يومًا ف�سلُه 

ال ُيحجُب 

وِلدْت بِه فخُر احلرائر

 زينُب

فتزّينت ملجيئها 

اأمُّ القرى 

وتعّطرت وا�ستقبلتها يرثُب

وال�سم�ُض من اإ�سراقها 

ملا بدا 

اأ�سحْت اأمام �سنائها 

تتذبذُب

جيا�سٌة كُل امل�ساعر

نحوها 

ولها دموُع حممٍد 

تت�سب�سُب

اأْن �سوَف يكلُمها الزمان

 بنابِه 

وترى كروبًا للر�سيع ت�سّيُب!

لكّنها 

ال ت�ستكنُي و�سربها 

من �سرِب اأيوٍب

اأ�سُدّ واأ�سلُب

اأيوُب مل يلَق ذويِه 

على الرثى 

والريُح ُت�سفي حولهم 

وُتقّلُب

اأو اأنه القى 

حثالَة اأّمٍة 

للجاهلية ّجلهم يتع�سُب

هي اأكملت بعد احل�سني 

طريَقُه وا�ستب�سلْت 

والظاملون تهيبوا

القوا بها 

داعي الر�سالِة �سادٌع 

و�سداه يقرُع 

طي�سهم ويوؤدُب

يا بنت مْن ركَب الرباَق 

حتيًة من عا�سق 

يرجو الو�سال ويطلُب

يرجو النجاة ويرجتي 

بوالئكم فوزًا 

وذلك غايتي واملطلًب

بوركَت يومًا ف�سلُه 

ال يحجُب 

ُوِلدْت بِه 

فخُر احلرائِر زينُب

ً
 زينبيا

ً
 يوما

َ
بوركت

ار جبار خضير
ّ

شعر: عم
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كلنَ  وأحجب  االحزان،  كل  أطوي  مقدِسك  يف  اليومنَ  سينَدي، 
بام يكفيني  الكلامت  القلب، واختزُل ما استطعت من  مرّسات 
كي  أتوّضأ من - تل جبل الصرب- وأكتب فرحي عىل أديم املاء 
ّلني أوصل هتنئتي يف نافلة الترضع بمولد عزيزتك –زينب-.  عنَ

حيق يل أن أصيّل الليلة صالة االبتهاج، وأنا متلّفٌع بآالمي !. 
أقوُد   . ُمهنئًا  رضحيك..  صوبنَ  وجهي  يّممُت  اليوم  سينَدي، 
وأغّطيها  الــكــالم،  حلو  من  طــاب  ما  ــاليل  ِس ــال  وأم ــي  روح
شموع  أوقُد  لعيّل  بالصلوات؛  ابتهاجايت  وأطلق  بالزعفران، 
الطيب  االصل  ذات  زينب-   - السيدة  أهنا   بدمعي.  الــوالدة 
من الشجرة الطيبة، تقدح السامء من فرط فرح والدهتا نجومًا، 
يف  الشيعة  ورأت  الرايات،  مواليك  سطوح  فوق  ورفرفْت 
مولدك شمسًا طلعت آيات، فهرعوا اىل روض مقامك ليرتمجوا 
الزينبية- عشٌق حاٍم،  الفرح بسخاء الدمع. ويدركوا أن - تل 
التضحية وااليثار، وصرٌب وقف الصرب  وجرٌح داٍم، وزعامة يف 

عنده اجالاًل. 
سينَدي، نحن اليوم رغم فرحنا حتيط بنا اجلراح، ونغرق بسبب 

أشكو  وأنا  البتول،  بنت  سيديت  عذرا  اخلــراب،  يف  الفاشلني 
جهالتي  اعذري  البهي..  حضورك  شمعة  بيوم  بلدي  أوجاع 
أكباد  يف  الفواجع  يغزلون  الدم  وجتار  بالغربان،  ممتلئ  فالوطن 

الفقراء، يدركون جرحًا ال يلتئم يف كل صدر. 
أيتها االمواج البرشية اغسيل ارض األحزان بعطر األزهار، لقد 
جاءت ساعة ان تشّع اسامء النور من اللوح املحفوظ.. اوقدوا 
 – شموع الفرح ليخرق ضياءها كالشمس فوق العامل، لتصل 
زينب- النور اىل كل مكان يف الوجود، وتطرق ابواب املنعزلني 
اهلداية  بنور  ة  مشعَّ بأشعة  مرض،  قلوهبم  يف  ومن  والنائمني 

ل بمولد جبل الصرب. وضياء التأمُّ
سينَدي، أنا الواقف هنا.. أمام جدثك ال أملك غري نبضات قلبي، 
والترضع،  الزيارة  غري  أملك  مؤونة  وال  وحزنًا،  عشقًا  ترتفع 
كساء  اصحاب  اخلمس،  اجلواهِر  عىل  وسالٌم  عليك،  فسالم 
ورمحة، نسيج االمامة والنبوة.. سالم ومباركة بيوم ظهور قمر 

عقيلتهم املباركة.

ً
هنئا

ُ
 ضريحك.. م

َ
 وجهي صوب

ُ
مت

ّ
يم

بقلم: حيدر عاشور



يف العام )1976 م( وعن عمر ناهز ال� )61 عامًا(، كتبت 
الروائية الباكستانية »عصمت تشوغتاي« روايتها األخرية 
التي جاءت بعنوان )قطرة دم واحدة( وأرادت هلا أن تكون 
السنني،  عرب  وخمّلدة  بل  عادية  ليست  قّصتها  ألهّنا  عاملية 

ألهّنا يف األساس كانت حتكي مأساة كربالء الدامية.

كبري،  أديب  عمل  صفحة(   357( ب�  جاءت  التي  الرواية 
وأصحابه  بيته  وأهل  احلسني  اإلمام  عىل  جرى  ما  يتناوُل 
)عليهم السالم( عىل عرصات كربالء سنة )61 للهجرة(، 

وفيها واجه جيش احلق واإليامن جيوش الباطل والظلم.

“قطرة دم واحدة”..

* علي الشاهر

 )
ً
رواية أدبية عمرها )45 عاما

)
ً
ت قبل )1382 عاما

ّ
تحكي مأساة حل
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كتبت عصمت يف مقّدمة روايتها: »هذه قصة أولئك الذين 
وقفوا ضد الظلم من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان ونرش 
العدالة، وقصة اإلمام احلسني )عليه السالم( التي حدثت 
أيضًا؛ ألّنه عندما يكون  اليوم  قّصة  السنني هي  قبل مئات 
العرص  حسني  سيأيت  والظامل«  الكافر  اللعني  »يزيد  هناك 

لينترص عليه، فحتى اليوم ينترص الضياء عىل الظالم!«.
عاملي،  يف  والظلم  القسوة  رأي��ت  »لقد  أيضًا،  وتضيف 
فوضعت هذا الكتاب لنعرف ما مر به اإلمام احلسني )عليه 
السالم( فحّولت حزنه إىل ضوء هاٍد للبرشية وكتبت قطرة 

دم واحدة«.
العربية،  إىل  ترتجم  مل  األغلب  عىل  التي  عصمت  ورواي��ة 
ألّول  ونرشها  كتابتها  من  سنوات  بعد  كبري  باهتامم  حتظى 
مرة، ويف كل صفحة من صفحاهتا هناك ضوء مشع اسمه 
بني  يسافر  وهو  القارئ  أن  حّتى  السالم(  )عليه  احلسني 
صفحاهتا وكلامهتا كأنه حيرض جمالس عزائية تصدح باحلزن 
يبكيه  وهو  إال  منها  ورق��ة  يقرأ  فال  الشهيد،  السبط  عىل 

وينعاه.
له  تعّرضت  الذي  الظلم  هو  الروائية،  عليه  رّك��زت  ومما 
النسوة واألطفال من أهل بيت اإلمام احلسني )عليه السالم( 
وسط  السالم(  )عليها  العقيلة  زينب  السيدة  رأسهم  وعىل 
تلك الصحراء املخيمة والقاسية وما تعّرضوا له عىل أيدي 
مأساوية  القارئ صورًا  ُفتطالع  املتوّحش،  اليزيدي  اجليش 
واألجساد  الطاهرة  الدماء  عليها  تيّبست  لثياب  ومؤملة 

املقّطعة املرمية حتت حرارة الشمس وغزو الرمال.
احلسني  اإلمام  عائلة  معاناة  عن  شوغتاي  عصمت  رواية 
)عليه السالم( يف معركة كربالء، واألمل واألسى عىل حياة 
النساء واألطفال يف دمشق، وشجاعة زينب )عليها السالم( 
يف مواجهة املأساة، ختلق صورًا ال ُتنسى، وكيف أدت ابنة 

عيل )عليه السالم( دوَرها برشٍف كبري.
يف  ولِدت  تشوغتاي(  )عصمت  اهلندية  الروائية  أن  ُيذكر 
اهلند بتاريخ )21 آب 1914( وتوّفيت بتاريخ )24 ترشين 
األدب  يف  مهم  كصوت  نفسها  وأثبتت  م(،   1991 األول 
األردي للقرن العرشين، وتم منحها وسام بادما رشي من 

اجلمهورية اهلندية.
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الى روِح الشهيِد السعيِد )مسلم فاضل عباس  حسين اليساري الطائي(

ق فانتصر 
ّ

الجبل االسمر الذي تمز

صدى الطبوِل يجلجُل المكان من بعيد، البرق يطلق شللللحنته في عروق السللللماء فالدرب طويل وموحش، طويل 

لدرجة ان الملل من الحياة كان يتغذى من رتابة االمل. وفكرة ان تختار اختصار الدرب بالشللللهادة، وفكرة ان تدخل 

ق أن اسللللمك أخذ لقب شللللهيد الفتوى؛ فقد 
ّ
  توفيقيللللات إلهية تفوق ما تحتمللللله قوانا بكثير. لم أصد

ً
الجنللللة شللللابا

 لكي تكون كامل الرجولة في 
َ

 قد قسمت
َ

كانت الئقة عليك كنية )أبو عقيل(.اذن ال داعي للبكاء عليك ما دمت

 لعهدك مع الوالية العلوية.. ليتني أسللللتطيع أن 
ً
منطقتللللك –المهناويللللة- بسللللدة الهندية  في -بابل الخير، ووفيللللا

أصرخ بصوت عاٍل على جنازتك المحمولة بأكف شلللليوخ وشللللباب اليسار كرماء بني طي، بأنني صديقك الذي كان 

ل أمر اللقاء. 
ّ

يسمع حلمك برؤية موالك المنتظر بأبهى صورة، كنت أتفق معك على الخدمة االربعينية التي تسه

وكنا متفقين كل االتفاق  على أن طريق االمام الحسين )عليه السام( يحتاج الى قيم وتضحية تشبه يوم الطف 

م ما تسللللتطيع، وكأنك الحجر 
ّ
العظيم.. فبكل شللللباب قوتك الجسللللمانية والروحية وضعفك أمام عائلتك كنت تقد

كسللللر ليكون حجْرين يجمعان الجمال من أصل واحد. 
ُ
الصلب الذي ي
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أتبع جثامنك حيث يذهب، حط يف دارك وصدى الطبول احلزينة 
تسري جنازتك  اينام  انتظار  توقف وال  البيت. ال  يزيد من عويل 
جدثك.  عىل  عطرها  عبق  تنثر  واالزهار  بالسواد  حماطة  العيون 
فقد بدأ خلودك بدخولك ارضحة كربالء والنجف عىل االكف 
الذي  احلّي  وجسدك  وروحك  عبقك  االرضحة  هبذه  الوالئية، 
مّزقته شظايا االرهاب يطوي كملهوف عاشق انتظر كل سنواته 
املاضية ليكون هبذا املشهد املهيب. أذهب، صديقي وقل هلل اهنم 
يبق  ومل  طيب  كل  منا  اخ��ذوا  الوطن  شباب  وظلموا  ظلموك 
كربالء  دماء  من  تعلمناها  التي  والشهادة  االمامة  طيب  اال  لنا 
الشهادة،  ينتظر  بقي عىل االرض  اذهب واشفع ملن  الزاكيات.. 
انتظار  وسام  حيمل  جديدة  طيبات  دماء  الوطن  يف  ان  هلل  وقل 
بكى  من  أنت  الست  املنتظر.  للقائد  اوفياء  جنود  ليكونا  الفرج 
وكنا  املجاين،  املوت  لعبة  االمريكان  به  لعبت  حني  العراق  عىل 

مجيعا ننتظر فتوى القتال من سيد املراجع- سيد عيل السيستاين- 
ترسيان  كانتا  والشهادة  فالوطن  والعقيدة..  للوطن  فداء  لنكون 
غد  أجل  من  املحتل  بدماء  االرض  نغرق  كي  تردد  بال  الدم  يف 
لو  سعيد وحياة خالية من االحلاد واالرهاب. وكان بكاؤك كام 
اجلهاد  بنداء  كانت االغالل حتز معصميك وقدميك، موسومة  
بندقيتك،  فحملت  حرا  ولدت  كأنك  الكفائي-   -السيستاين 
ووضعت روحك يف قنينة املذهب وزحفت رجال يف -لواء عيل 
حترير  يف  الفدائيني  قوائم  أول  يف  لتكون  عرش-  احلادي  االكرب 
باسمك يف جندلة  التي سجلت  وتطهري، فكانت لك صوالتك 
والبوعجيل  الرصاص  وام  )الدور-  أقضية  يف  الداعشيني  كبار 
تكريت  ومركز  الفتاح  وجامع  والبعيجي  واملزرعة  والعوجة 
وبيجي( كلها كانت هلا بصمة النرس الذي ال حيب االرض اال ان 

يقيض عىل فريسته مهام كانت قوهتا.. 

أذه���������ب، ص��دي��ق��ي 

وق�������ل ل����ل����ه ان���ه���م 

ظ���ل���م���وك وظ��ل��م��وا 

اخذوا  الوطن  شباب 

م��ن��ا ك���ل ط��ي��ب ول��م 

ط��ي��ب  اال  ل���ن���ا  ي���ب���ق 

االم��ام��ة وال��ش��ه��ادة 

ال�����ت�����ي ت��ع��ل��م��ن��اه��ا 

م����ن دم������اء ك���رب���الء 

الزاكيات..
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ك��ان االع���الم احل���ريب ق��د سّجل 
مع  تصمد  وان��ت  حيا  لقاء  ل��ك 
من  تبقى  م��ا  لتحرير  املجاهدين 
يف  حورصت  وقد  بيجي-  قضاء- 
بالء  وبليت  اجلهاد،  مفتوحة  بناية 
ال��ذي  م��راس��ل االع���الم  ل��ه  شهد 
الباسل  قتالك  توثيق  اثناء  اصيب 
الذي  رميك  ودقة  العايل،  وثبوتك 
وسلمت  التحرير  وتم  خييب.  ال 
نحو  وتقدمت  لساكنيها،  االرض 
أوكارا  لكوهنا  هبا  املحيطة  امل��زارع 
تعد  التي  الداعشية  الفئران  لبيوت 
رمضان،  يف  صاعق  هلجوم  عدهتا 
املجاهدون  ورفاقك  انت  وكنت 
قطعتم  ان  بعد  االستعداد  اوج  يف 
السلفية  االم��ت��دادات  منافذ  كل 
وقطعتم  والصدامية،  واالمريكية 
البعث  اي��ت��ام  م��ن  اخل��ون��ة  داب���ر 

املنقرض. 
جنازتك  وراء  وأنا  اتذكرك،  حني 

وانت  ابقاين  كيف  تعاىل  اهلل  من  مستحيا  واذوب  كياين  ينهّز 
واالرض  والعرض  الثرى،  حتت  انت  ت���راين؟!..  العىل  يف 
واملقدسات باقيات يزهرن باألمان بدمك الزكي. ما من يشء 
للعقيدة واملذهب، وجعلتها  أعظم من روحك قدمتها قربانا 
وسامًا عىل صدر ابنك »عقيل« وقد لّقب بابن شهيد -املرجعية 
الدينية العليا- شهيد -احلشد املقدس- هذا نصيبك ان تكون 
باجلنة ونصيبه ان يصرب عىل املحافظة عىل شعار الشهيد. تقّدم 
ها هي جنازتك تباهي الكون بجامل طلعتها وبام كتب عليها 
وما حتمله من رايتي -العراق واحلسني- اذهب اهيا الشجاع 
كيف  انساك..  ال  كي  كتفي  عىل  كالطري  حتُط  حتام  س��اراك 
انساك وقد كنت يف تلك الليلة الرمضانية تعّد العدة  للرحلة 
السحر..  يف  روحك  سيأخذ  أنه  أخربك  املوت  وكأن  االبدية 

 / 7 املوافق 3 /  ليلة  اجلمعة- 16 رمضان 1436ه�  كانت 
ووّدعت  االدعية  كل  وقراءة  الليل  صالة  امتمت   – 2015م 
صباحًا  زائرك  ان  اخربك  قد  املوت  ان  ضاحكني  اصدقاءك 
مع رشوق الشمس.. لذا قررت النزول من ساتر الصد بأول 
نداء استغاثة من أهايل بيجي وقد بدأ )داعش( برميهم عشوائيا 
وقد  للمواجهة،  جمموعتك  مع  ارسعت  املميت،  بالرصاص 
خلقت حربا قاسية بعثرت طغاة أمراء )داعش( املراهنني عىل 
اسرتجاع بيجي باحلرق والذبح والتهجري.. كان قتاال شديدا 
األميبيا  مثل  والعدو  اجلمعة،  هنار  من  طويلة  لساعات  دام 
ينشطر كل ما يقتل ويتزايد كل ما هيزم، كان وجودك وصوتك 
واهزوجتك تدعم وتشحذ اهلمم ففاقت قوتكم بإذن اهلل مجيع 
املرتزقة واخلونة حتى اهنارت قوة )داعش( وانسحبت خائبة 
وشاع  والعدد..  والعدة  املوت  خسارات  خساراهتا  حتصد 
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وجهك الصبوح الذي يشبه لون الشمس بفرح االنتصار ويف 
قلبك الشهادة تنمو وتزهو واجلميع ينظر اليك كيف كنت نرسا 
هبذا  العامل..  وق��اذورات  السلفية  وحوش  مطاردة  يف  حقيقيا 
التوهج قد اختارك اهلل يف حلظة فرح ان ختّضب بدمك وتصعد 
اليه كام صعد الشهداء واالنبياء والصاحلون وقد متزق جسدك 
برضبة مبارشة من تكفريي لئيم اطفأ فرحتك بصاروخ قاذفة 
من بعيد كأنه اختارك من دون غريك وقد يكون قد توّهم فرى 
جسدك جبال ال ينهار فصوب باجتاهك املوت الزؤام. فغافلك 
كي تبقى وحيدًا، فصعدت روحك إىل عليائها، وأبواب السامء 
للنرص،  اوسمة  للشهادة  فصغت  القرآن،  شهر  يف  مفتوحة 
فعلقت عىل صدور من احتضن روحك قبل عروجها رشف 
املذهب وحب الوطن.. فرصت شمسا وقمرا وشمعة تيضء 
احزان اوالدك االثنني وتوايس بدفئهام ابنتك البارة وزوجتك 
الصاحلة. ربام اذرف االن الدموع قبل نزولك  يف قربك، وأريُح 
مؤجال  بوحا  وصديقا  أخا  روحك  عشقت  التي  روحي  عن 
ومعارك  التحرير،  وص��والت  الصد  –سواتر-  لذكريات 

املواجهة يف حرب ال تعرف اال املوت، والناجي منها إما مبارك 
الرصاخ،  قلب  عن  واكفكف  دهرًا  أبكيك  ليتني  حمظوظ.  او 

لكنه ما زال يراقب نعشَك حتى يكتمل امل الفراق..
حسني  عباس   فاضل  )مسلم  السعيد  صديقي  يا  االن  انت   
اجلنة  ابواب غرف  لك  وتفتح  الرياض  اليك  اليساري( هترع 
باخلشوع  امل��اط��رات  وشجاعتك  وص��ربك  بصومك  شاخمًا 
وسط  الدائم  بيتك  اىل  املرتجُل  اهيا  وداعا  والقناعة.  والرضا 
الدموع والبكاء والنواح مطمئنًا انك قرب من حلمت برؤيته، 
ودعوت اهلل خملصا ان تكون من جنوده وقت ظهوره. سنكون 
معا حتام يوم يشهر سيف العدل االهلي.. فانت لست وحدك 
فوق  يقفون  فاجلميع  ال��ن��واح،  بصمت  اآلن  ق��ربه  حيفر  من 
نشتعل  زلنا  فام  واملقدسات،  الوطن  أجل  من  املوت  مشارف 
العروش  فوق  واخرون  بيننا  منهم  االعداء  كثرة  من  كالفتيل 
العراق،  شهداء  احلشد  شهداء  باسم  ونحن  ملوتنا..  خيططون 
نعشق االستشهاد ألجل االرض واملذهب وقدسية املقدسات 

وتراهبا الطاهر الذي زادك بمثواك فطاب ثراك. 
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ُيعّرف االمن الغذائي بانه حتقيق كفاية املجتمع من القوت اليومي 
وجتاوز االزمات املحلية واخلارجية التي حتول دون ذلك بتوفري 
خزين اسرتاتيجي من الغذاء، وهلذا تقع مسؤولية االمن الغذائي 
عىل عاتق اي حكومة تضمن توفري القوت الكايف لشعبها مسّخرة 
لذلك كل امكاناهتا الثرواتية واملالية وعالقاهتا مع االرسة الدولية 
لتطمني مواطنيها، وال يشّذ االمن الغذائي العراقي عن  منظومة 
االمن القومي مادام اهلدف واحدا واي خلل يف االمن الغذائي  
يعني وجود خلل يف جممل االمن القومي  فكالمها يؤديان ذات 

الوظيفة بان امور الدولة ومواطنيها  تسري عىل ما يرام.
من  الذايت  االكتفاء  بني  متأرجحا  العراقي  الغذائي  االمن  بقي 
جهة ومن جهة اخرى عدم حصول جماعة � ال سمح اهلل � اذ بقيت 
ارض السواد متّد العراقيني بخرياهتا الوفرية، وكان االمن الغذائي 
السواد  ارض  غالت  بتوافر  املاضية  العقود  طيلة  نسبيا  مستقرا 
الوفرية يضاف اليها الربنامج االستريادي الواسع واملفتوح لسد 
النقص يف املحاصيل الزراعية، وان ادى ذلك اىل اغراق السوق 
يؤدي  ما  منها وغري الرضورية  الكاملية  املحلية بمحاصيل حتى 
اىل استنزاف العملة الصعبة للبلد ويعّرض االمن املايل للخطر، 
ولكن ما يقلق ويعّرض االمن الغذائي اىل عدم االستقرار عدة 
احلراري  االحتباس  بسبب  واجلفاف  التصّحر  حالة  اوهلا:  امور 
وقلة املياه الواردة من دول املنبع بالنسبة لنهري دجلة والفرات 

الدول  تلك  يف  االهنار  عىل  املشيدة  السدود  انشاء  اليها  يضاف 
عن  ناهيك  ال���واردة،  املياه  كمية  عىل  مبارش  بشكل  يؤّثر  ما 
التجاوزات من قبل بعض  املزارعني عىل حصصهم املائية والتي 
إيالء  عدم  وثانيا  الخ،  املؤسفة....  العشائرية  بالنزاعات  تسّبب 
االهتامم الكايف بالقطاع الزراعي  ليكون موردا اسرتاتيجيا مرادفا 
املوازنات  يرفد  اخر  مصدرا  وليكون  النفطي  الريع  الحتكار 
املالية ويساهم بتقليل نسبة العجز املايل فيها، وان استمرت حالتا 
اىل  املزروعة  املساحات  تقليل  اىل  املؤديتان  واجلفاف  التصّحر 
نسب خميفة فهذا ييش بحدوث خلل كبري يف االمن املائي العراقي 
الغذائي  االمن  تعّرض  قد  التي   االسباب  معاجلة  ويستوجب 
اىل اخلطر املحتمل منها تغيري اسلوب الري اىل اسلوب التنقيط 
لتفادي اضاعة املياه والتحرك القانوين والربوتوكويل الفعال مع 
دول املنبع لوصول املياه بشكل عادل مع مجيع الدول املتشاطئة 
الذي  املائي  االمن  لتحقيق  وتوابعهام  والفرات  دجلة  حلويض 
يتحقق به االمن الغذائي للعراق مع السيطرة عىل سياسة اغراق 
السوق باملنتجات الزراعية الن االغراق ال يؤدي اىل شيوع حالة 
االطمئنان باالكتفاء بل العكس، فضال عن ضعف السيطرة عىل 
االمن  ختلخل  يف  االخر  السبب  هو  الذي  السكاين   االنفجار 
يتعلق  ألنه  جوانبه  مجيع  من  املهم  امللف  هذا  ومعاجلة  الغذائي 

بشكل مبارش مع االمن الغذائي ألي بلد.

االم�������ن ال���غ���ذائ���ي 
ال�����������ع�����������راق�����������ي 
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السالم عليك يا نور اهلل يف األرض.. السالم عليك وعىل 
آبائك األطهار امليامني صىل اهلل عليهم أمجعني  واحلمد هلل 

رب العاملني..
ال أدري يا سيدي كيف سأكتب اليك فعمري ال يسعفني 
وقلمي ال يتجرأ يا بقية اهلل  فأنا أبتدئ طريقي وما زلت 
عقيل  أن��ّور  كي  هناك  من  وأخ��رى  هنا  من  كلمة  أتعلم 
لديني  ونافعا  صاحلا  إنسانا  ألك��ون  وروح��ي  وفكري 
ودنياي وأنا يا سيدي أحاول جاهدا أن أصل اليك وأن 
أراك لكي أتنّعم باألمن والسعادة يف دولة العدل االهلية..

األمان األمان  يا صاحب الزمان
احلاقدون  الظالميون  وجترب  الدنيا  بنا  ضاقت  سيدي  يا 

لينرشوا املوت والظالم وليطفئوا نور الشمس.
لقد جترؤوا يف زرع عبوة هنا وذبح مؤمن هناك وبعثروا 
أشالء الضحايا من األطفال والنساء والشيوخ لقد حاول 
يف  واهلزيمة  اليأس  يزرعوا  أن  التاريخ  مر  عىل  الظاملون 
قلوبنا وعقولنا ليبعدونا عن أوليائنا.. إهنم يريدون إطفاء 

نور اهلل ولكن اهلل  هلم باملرصاد.
شظايا  اىل  حتولوا  وأصدقاء  زمالء  سيدي  يا  يل  كان  لقد 
حقا   الشجعان  ألهنم  مجيعا  أتذكرهم  ظاملة   حروب  يف 

علموين معنى احلياة واألمل وانتظار الفرج.
تعلمت  لقد  االنتظار  يكون  كيف  سيدي  أعرف  أكن  مل 

من أيب وأمي ومن أصدقائي ذلك  فقمت ألصيل صالة 
الفجر وأدعو اهلل أن يعجل يف ظهورك يا منقذنا والتزمت 
يف  واجتهدت  مجيال    صربا  وصربت  وصومي  بصاليت 
عن  وابتعدت  احلميدة  بالصفات  والتحيل  العلم  طلب 
أرفع  كيف  تعلمت  اآلخرين  وإي��ذاء  والكذب  الغيبة 
وكيف  األم��ور  كل  يف  ومساعدهتم  الناس  عن  األذى 
الوالدين  حقوق  أؤدي  وكيف  والصغري  الكبري  أحرتم 
وكيف أحب الناس وأعفو عن الذي ييسء ايّل وأحسن 
اليه   وألتزم بحسن اجلوار  وصلة الرحم.. تعلمت كيف 
أواظب عىل قراءة القرآن وأتدبر معانيه وكيف أشكر اهلل 

عىل نعمه التي أنعمها علينا
قلبك  تفرح  التي  هي  األع��امل  هذه  أن  سيدي  يا  أعلُم 
الواحد  اهلل  جعلك  لقد  الينا  ظهورك  وتيرس  الرشيف  

القهار أمال لنا ولكل املظلومني يف األرض.
اهلل  شاء  إن  املنتظرين  ملن  لك  إنا  احل��ارض  الغائب  أهيا 
وعسى اهلل أن جيعلنا من أنصارك وأعوانك واملستشهدين 

بني يديك..
فتعال يا سيدنا يا أمل البرشية ويا منقذ اإلنسان من الظلم 
واجلور والطغيان  تعال لنعيش يف رحابك آمنني مطمئنني  
الزاهر  نورك  واىل  الرشيدة   اىل طلعتك  فنحن مشتاقون 
زهورا  الصحاري  ويمأل  الدهور  ظالم  سيمسح  الذي 

ورياحني فيسود العدل وتبتهج األرض باملحبة والنعيم
عجل اهلل تعاىل فرجكم الرشيف وصىل اهلل عىل حممد واله 

الطاهرين .

رسالة شاٍب يافٍع 

.. المنتظر  اإلم���ام  ال��ى 

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

49

كفاح وتوت      



األميُن والصلُب والشجاُع في دفاعه عن الدين والمذهب...

الشيُخ )أحمد بن فهد الحلي(..

الذي ولد سنة 756 هـ،  العالمة )امحد بن فهد احليل(  الكربالئية مقام ومدفن  الدينية  املعامل  أبرز  أحد 
اإلمام  ملرقد  القبلة  مرقده يف شارع  يقع  السالم(  االثني عرش )عليهم  للشيعة  الدين  احد علامء  ويعترب 
احلسني )عليه السالم( عىل بعد ما يقارب )٣00 ( مرت من الصحن احلسيني الرشيف ويضم بجواره 
مدرسته الدينية, وللمرقد مكانة الئقة ومعروفة بني املؤمنني الشيعة وله مسامهة فاعلة يف أحياء املناسبات 
الدينية الكبرية. فمن أجل الغوص يف عمق هذا األثر الديني الراسخ يف مدينة كربالء املقدسة، والستكامل 
الربنامج التوثيقي الذي أعدته جملة )األحرار( بعنوان )مزاراتنا املرشفة( كان لقاؤنا مع الشيخ )منتظر 

الشهرستاين( مدير حوزة العالمة ابن الفهد ليبني لنا التفاصيل اكثر حول املرقد الرشيف فقال:

–   تصوير / حممد القرعاوي  األحرار / نمري شاكر 

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

50

�ة
ف�

�ر
����

امل
��ا 

��ن�
رات�

�زا
م��



احليل  فهد  ابن  امحد  العباس  ابو  الدين  )مجال  الشيخ  هو 
فهدا  سامه  والده  الن  الفهد(  ب)ابن  املعروف  االسدي( 
سنة  احللة  مدينة  يف  ودرس  ولد  اللقب,  هبذا  لقب  لذلك 
اجلليل عيل  كالشيخ  زمانه  الكبار يف  العلامء  ه�( عند   756(
ابن اخلازن الذي هو من تالمذة الشهيد االول والعالمة احليل 
التي  كانت يومها  دار  الفهد يف مدينة احللة  ابو  ,نشأ الشيخ 
العلم ومركز العلامء واحلوزة العلمية ومّلا بلغ درجة االجتهاد 
استقّل بالتدريس والبحث والتصنيف فرّبى تالميذ اصبحوا 
والعمل  العلم  يف  متميزين  بالبنان  اليهم  يشار  افذاذا  علامء 
فالح  بن  حممد  والسيد  اخلرساين  نوربخش  الصويف  منهم 
املشعشعي, تويف الشيخ سنة )841ه�( ودفن يف بستانه الذي 
قربه  وموضع  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  لزوار  اوقفه 

مشهور بني الناس
•رعايته العجيبة لرتبة مدينة كربالء املقدسة

وتابع الشهرستاين: هاجر اىل مدينة كربالء وكان يدرس يف 
حوزة كربالء آنذاك كان عدد كبري من طالب العلوم الدينية 
الوسطى(,  اسيا  ودول  واهلند  )كإيران  املختلفة  البلدان  من 
ويسكن  منه  يعتاش  بستان  يف  عمره  من  مدة  الشيخ  قىض 
فيه مع شدة يف الورع واالدب ورعاية عجيبة حلرمة كربالء 
بحيث ذكر يف سريته انه جيمع فضالته يف حاوية خزفية ويأخذ 
هبا خارج مدينة كربالء بمسافة طويلة حفاظا عىل طهارة تربة 
وهذا  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  فيها  دفن  التي  كربالء 

االمر كاشف من انه كان يأكل ما يمسك الرمق فقط.

الشيخ منتظر الشهرستاني

عالم نشر تراث أهل البيت 

)عليهم السالم( ودحض البدع 

وحارب الضالالت بقوة..!  
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•كتبه ومؤلفاته
ومؤلفات  كتب  الفهد  ابن  وللعالمة  الشهرستاين:  واضاف 
الداعي,  عدة  املخترص,  املهذب,  رشح  )املهذب,  منها  كثرية 
الفريد,  الدر  التحصني,  املحرر,  الشهيد,  ألفيه,  ورشح  املوجز 
رشح االرشاد, اللمعة اجلليلة, هداية املهتدي, وكتاب احلوادث 
املستقبلة من كالم امري املؤمنني )عليه السالم(  ودرج فيه مجلة 

من االرسار الغريبة(.
• موقفه يف الدفاع عن العقائد الدينية

العقائد  عن  الدفاع  يف  جهود  له  كانت   : الشهرستاين  واكد 
الدينية نذكر حادثة واحدة التي جاءت يف كتاب مدينة احلسني 
)عليه السالم( ج2/ص153, وكذلك يف اعيان الشيعة حيث 
تكملة  الكاظمي يف  النبي  الشيخ عبد  االمني عن  السيد  نقله 
ضم  جملسا  يعقد  ان  اضطر  اسبان  االمري  ان  قال:  الرجال 

الُسنة  علامء  من  ممتازة  ونخبة  الشيعة  علامء  من  ممتازة  نخبة 
الفهد من ضمنهم للنظر يف امر دعوة حممد  ابو  وكان الشيخ 
املهتدي )املشعشعي( وللنظر يف مسألة االمامة وكانت نتيجة 
هذا احلوار ان تغّلب الشيخ مجال الدين ابو العباس وامحد ابن 
فهد احليل عىل خصومه يف هذا املجلس فكان سببا يف ان يظهر 
مجيع  يف  الرسمي  املذهب  وجعله  التشيع  اىل  ميله  السلطان 
االئمة  اسامء  فيها  ويثبت  النقود  برضب  وامر  مملكته  انحاء 
التي  املواقف  من  هذه  فكانت  السالم(  )عليهم  عرش  االثني 

سجلت له يف الدفاع عن املذهب الشيعي
• مراحل اعامر مرقده

االمام  ملرقد  القبلة  شارع  يف  مرقده  يقع  الشهرستاين:  ونوه 
قبة عالية  احلسني )عليه السالم( واصبح قربه معروفا, وعليه 
حماطة بشباك حديدي ووضعت عليه لوحة زيارة حتية للمرقد 
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وكانت  وغرف  اسطوانات  حتوطه  دار  صحن  قربه  وحول 
مأوى لزائري املوىل االمام احلسني )عليه السالم(, اال انه واثر 
امهل  املقدسة  كربالء  مدينة  هبا  مرت  التي  السابقة  احلوادث 
املرقد وهجر اىل ان بادر املرجع الديني آية اهلل العظمى السيد 
حممد الشريازي بإعادة بنائه مع مدرسته الدينية وقيل ان املرقد 
تم اعادة بنائه مرتني يف السابق سنة )1358(ه� و)1384(ه� 
واصبح للمزار مكانة الئقة معروفة بني املؤمنني , واثناء توسعة 
واملدرسة  املرقد  من  كبرية  مساحة  اقتطاع  جرى  القبلة  شارع 
حيث هتدم البناء ومتت اعادة بنائه مرة اخرى مع املدرسة وما 
يزال وفق ذلك البناء واثر تقادم البناء قام مكتب سامحة املرجع 
وتم  البائد  النظام  سقوط  بعد  بتجديده  ظله(  )دام  الشريازي 
افتتاحه سنة 1428ه� ,وبعد مرور قرابة )14( عام من جتديده 
قد هتالك البناء تم هتديم املرقد والبدء ببنائه مرى اخرى وما 

يزال اعامر املرقد مستمرا.
• اهم النشاطات التي يقّدمها املرقد

واكد الشهرستاين: للمرقد املقدس خدمات جليلة منها ضمه 
من  املئات  فيها  خترج  معروف  تاريخ  هلا  التي  العلمية  احلوزة 
الكثري  التقاء  العلامء واخلطباء فضال عن كوهنا مركز  االعالم 
صالة  تقام  كذلك  وغريها,  العلمية  املباحث  اجل  من  منهم 
اجلامعة بانتظام يف اوقاهتا وكذللك يقصده الكثري من املؤمنني 
لإلجابة عىل االحكام الرشعية عرب االستفتاءات, كام ان للمرقد 
)الزيارة االربعينية,  ك�  الدينية  الشعائر  احياء  فاعلة يف  مسامهة 
والنصف من شعبان, والعارش من حمرم( حيث ينشط يف تقديم 
تقدم  مياه  دورات  بناء  عن  فضال  الكرام  للزائرين  اخلدمات 

اخلدمات عىل طول العام للمؤمنني. 
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نرشت شبكة التليفزيون الفرنسية الرسمية تقريرًا مصورًا 
ألحد أكرب املعارض الفنية املتخصصة يف التاريخ واحلضارة 

اإلسالمية يف تاريخ البالد.
يف  أقيم  اإلسالمي  الفن  »معرض  إن  الشبكة:  وقالت 
يف  الوطنية  املتاحف  مجعية  مع  بالتعاون  اللوفر  متحف 

باريس قبل نقل نشاطاته إىل 18 مدينة خمتلفة«. 
أنجلومي  إمييل سالبريي مديرة متحف  التقرير عن  ونقل 
قوهلا: إن »من بني كنوز متحف اللوفر حتفة معركة كربالء 

التي هي عىل شكل لوحة زجاجية مصنوعة من الكريستال 
أمام  عرضها  وت��م  امليالد،  بعد   1000 ع��ام  الصخري 

اجلمهور والزائرين«.
الثاين  ترشين   20 يوم  بدأ  »املعرض  أن  الشبكة  وذكرت 
ويستمر حتى تاريخ 27 آذار 2022«، مبينًة أن »املعرض 
أنحاء  مجيع  يف  اإلسالمية  للحضارة  الغني  التاريخ  يقّدم 
العامل، من املغرب العريب إىل إسبانيا، ومن اهلند إىل الرشق 

األوسط، ومن آسيا الوسطى إىل القدس الرشيفة«.

“تحفة فنية كربالئية” في متحف اللوفر بفرنسا

بادجادجاران  بجامعة  الدولية  العالقات  أستاذة  قالت 
التفكري  تشجع  ال  الوهابية  إن  يوليانت  دينا  بإندونيسيا، 
العامل  بني  وال���رصاع  االنقسام  إىل  وس��ت��ؤدي  العقالين، 

اإلسالمي.
)األحرار(،  تابعته  صحفي  حوار  يف  يوليانت  وأوضحت 
العقالنية والوحدة ال  بأن »احلضارة اإلسالمية قائمة عىل 

عىل التكفري والتطّرف واإلرهاب«.
وأضافت بأن »الوهابية املقيتة عىل العكس من ذلك، فهي 
ال تشّجع عىل التفكري العقالين، وبالتايل فإن علمها بتسّيد 

العامل اإلسالمي كذبة وال يمكن أن يتحقق ذلك«.
كام وأكدت األكاديمية اإلندونيسية عىل أمهية الوحدة بني 
بدون  أهنم  يدركوا  أن  املسلمني  »عىل  أن  مبينة  املسلمني، 
القوى  قبل  من  واهليمنة  التهميش  يف  يستمرون  الوحدة 
اخلارجية، ومن الرضوري إجراء حوار داخيل لفهم بعضنا 

البعض وحل القضايا«.
والرصاعات،  االنقسامات  »خطورة  من  يوليانت  ونّبهت 
من  املدعومة  والوهابية  التكفري  انتشار  هبا  تسبب  والتي 

القوى الغربية«.

أكاديمية إندونيسية: 
الوهابية تفتقر إلى العقالنية وقائمة على التكفير
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يف  احلسينية  واهليئات  واملواكب  الشعائر  قسم  أعلن 
احلسينية  للعتبتني  التابع  اإلسالمّي  والعامل  العراق 
والعباسية املقدستني، اهناء استعداداته إلطالق النسخة 
اخلامسة عرشة من مهرجان  موسم األحزان الفاطمي، 
شهادة  لذكرى  إحياًء  سنويًا  ينّظم  املهرجان  أن  حيث 

سيدتنا فاطمة الزهراء )عليها السالم(.
وقال رئيس القسم رياض نعمة السلامن: »ُيعّد املهرجان 
من  الرشيفني  احلرمني  بني  ساحة  ستحتضنه  ال��ذي 
اّلتي دأب عىل إقامتها  الثقافية  املهرجانات والفعاليات 
قسمنا«، مضيفًا »ويستمر املهرجان لعرشة أّيام تقام فيه 

التي جتّسد بعض مراحل  العزائّية،  الفعاليات  مجلة من 
حياة الزهراء )عليها السالم(«.

أكثر  تستحّق  السالم(  الزهراء)عليها  »السيدة  أّن  وبنّي 
استشهادها  مناسبة  جعل  إىل  بادرنا  فقد  ذل��ك،  من 
فإّننا  به  ونقوم  نعمله  ما  كان  ومهام  مصّغرة،  عاشوراء 
مقرّصون جتاه قضّية الزهراء) عليها السالم(«، موّضحا 
» نعّد   إقامة هذه الفّعالّيات هي من الطرائق واآللّيات 
بعض  عىل  الضوء  نسّلط  أّن  خالهلا  من  يمكننا  التي 

مظلومّيتها )عليها السالم(«.

استعدادات إلقامة مهرجان 
 موسم األحزان الفاطمي في كربالء
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اجته اإلمام احُلسني عليه الّسالم بعواطفه ومشاعره نحو اهلل 
عز وجل، فقد تفاعلت مجيع ذاتّياته بحب  اهلل واخلوف منه .  
ويقول املؤرخون: إنه عمل كل ما يقّربه إىل اهلل تعاىل، فكان 
اخلري .   وأفعال  والصدقة،  والصوم،  واحلج،  الصالة،  كثري 
ونعرض لبعض ما ُأثِر عنه عليه الّسالم من عبادته، واجتاهه 

نحو اهلل : 
الّسالم يف طليعة  تعاىل كان اإلمام عليه  أّواًل: خوفه من اهلل 
من  احلذر  شديد  منه،  اخلوف  عظيم  وكان  باهلل،  العارفني 
خمالفته، حّتى قال له  بعض  إال َمن خاَف اهلل يف الدنيا .  وكانت 
هذه سرية املتقني الذين أضاءوا الطريق، وفتحوا آفاق املعرفة . 

أوقاته  أكثر  الّسالم  عليه  كان  وصومه  صالته  كثرة  ثانيًا: 
مشغواًل بالصالة والصوم، فكان يصيل يف اليوم والليلة ألف 
ركعة كام َحّدث بذلك  ولده زين العابدين .  وحتدث ابن الزبري 
عن عبادة اإلمام عليه الّسالم فقال: أَما واهلل لقد قتلوه طوياًل 

بالليل قياُمه، كثريًا يف النهار  صوُمه . 
ثالثًا: حّجه كان اإلمام عليه الّسالم كثري احلج، وقد حج عليه 
الّسالم مخسًا وعرشين حجة ماشيًا عىل قدميه، وكانت نجائُِبه 
 ُتقاد بني يديه، وكان يمسك الركن األسود ويناجي اهلل ويدعو 
فلم  جَتِدين  واْبَتليَتني  شاكرًا،  جِتْدين  َفَلم  أنعْمَتني  إهَِلي  قائاًل: 
ة  دَّ صابرًا، فال أنَت َسلْبَت النِّعَمة برتِك الشكر، وال أدْمَت الشِّ
رب، إهَِلي ما َيكوُن من الكريِم إال  الكرم .  وخرج عليه  برتك الصَّ
أباه  فبلغ ذلك  الطريق،  لبيت اهلل فمرض يف  الّسالم معتمرًا 
أمري املؤمنني عليه الّسالم وكان يف املدينة  املنورة، فخرج عليه 
الّسالم يف طلبه، فأدركه يف السقَيا وهو عليه الّسالم مريض، 
فقال له: َيا ُبني ما تشتكي؟ فقال اإلمام احُلسني عليه الّسالم: 
أشَتِكي َرأيس .  فدعا أمري املؤمنني بِبدَنٍة فنحرها، وحلق عليه 
الّسالم رأسه َورّده إىل املدينة، فلام ُشفي من مرضه  َقفل راجعًا 

إىل مكة واعَتَمر  . 

عبادة اإلمام الحسين 
الدكتور الشيخ عبد الكريم العقيلي
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أّما كنيته فهي: أبو عبد اهلل.
والسّيد،  والطّيب،  وال��ويف،  الرشيد،  فهي:  ألقابه  وأّم��ا 
ذات  عىل  والدليل  اهلل،  ملرضاة  والتابع  واملبارك،  والزكّي، 
اهلل، والسبط. وأشهرها رتبًة ما لّقبه به جّده رسول اإلسالم 
حممد يف قوله عنه وعن أخيه: »أهّنام سّيدا شباب أهل اجلنة«.

ومن ألقابه أيًضا:
بضعة  اجلنة.  أهل  شباب  سيد  األصغر(.  )السبط  السبط 
كبد سيد املرسلني.  الشهيد. الزكي. سيد الشهداء. الرشيد. 
الويص. التقي. املجاهد. العبد الصالح. الوتر املوتور. قتيل 
أبو  الغريب.  الذبيح.  املظلوم.  الكربات.  أسري  العربات. 

األئمة. أبو األحرار. الطيب.

حُمّمد جواد مغنية قال يف كتابه املجالس احلسينية  :  إن احُلسني عند شيعته 
بأهدافه ومقاصده ليس اساًم لشخص فحسب، وإنام هو رمز  والعارفني 
عميق الداللة، رمز  للبطولة واإلنسانية واألمل وعنوان للدين والرشيعة 
والفداء والتضحية يف سبيل احلق والعدالة .  وقال أيضًا: دماء كر بالء مل 
تكن ثمنًا حلرية فرد أو شعب أو جيل بل ثمنًا للدين احلنيف واإلنسانية 
مجعاء ثمنًا  لكتاب اهلل وسنة الرسول ومن هنا كان هلا ما للقرآن واإلسالم 

من التقديس واإلجالل .  
ع������ىل أّما البكاء عىل اإلمام احلسني )عليه الّسالم( فقال عنه: ليس بكاء 

من مات، كام يفهمها اجلاهلون، وال 
واالنكسار،  الّذل  بكاء  هو 
صارخ  احتجاج  هو  وإّن��ام 
ع��ىل ال��ب��اط��ل وأه��ل��ه، أّن��ه 
تنهال عىل رؤوس  صواعق 
الّظاملني يف كّل زمان  الّطغاة 
صادق  تعبري  أّن��ه  مكان،  و 
ع���ن اإلخ�����الص ل��ل��ح��ّق، 
وال��ّن��ق��م��ة ع��ىل اجل����ور، أّن��ه 
وال��ف��داء،  للّتضحية  تعظيم 

واحل���ّق وال��واج��ب، 
عىل  وال��ّش��ج��اع��ة 
امل�����وت، وإك��ب��ار 

لألنفة من الّضيم.

• خط املوت عىل ولد آدم خمط القالدة عىل 
جيد الفتاة.

مع  واحلياة  سعادة  اال  امل��وت  أرى  ال   •
الظاملني إال برما وسأما.

عن  وجهه  يكرم  مل  احل��اج��ة  صاحب   •
سؤالك، فاكرم وجهك عن رده.

يرجو،  الناس من أعطى من ال  • إن أجود 
وإن  ق��درة،  عن  عفا  من  الناس  أعفى  وإن 

أوصل الناس من وصل من قطعه.
... عىل  هبا  فُجد  عليك  الدنيا  • إذا جادت 

الناس طّرًا قبل أن تتفلت.
والصلة  م��روءة،  وال��وف��اء  زينة،  احللم   •
سفه،  والعجلة  صلف،  واالستكبار  نعمة، 
وجمالسة  ورط��ة،  والغلو  ضعف،  والسفه 

أهل الدناءة رش، وجمالسة أهل الفسق ريبة.
األعداء،  من  اجلبن  امللوك:  خصال  رّش   •
عند  والبخل  الضعفاء،  ع��ىل  وال��ق��س��وة 

اإلعطاء.
• إين مل اخرج أرشا وال بطرا وال ظاملا وال 
يف  اإلصالح  لطلب  خرجت  وإنام  مفسدا، 

امة  جدي رسول اهلّل.

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين 

في اإلمام الحس���ين )عليه السالم (

کنیته وألقابه

بعض من 
أقواله المشهورة:
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يف االنتظار

تنهم=رالدموع  شوقا  الفؤاد  يشتعل  حني 
بني يدي الوقت لتحاكي قطرات الندى أمال 
! ببشري وشيك القدوم.. كيف لنار أن تربد؟نَ

الرذاذ يالمس عطر بشارتك!  ما أسعد هذا 
وما أروع هذه الشمس ترشق عىل جبينك! 

ك!   وما أزكى هذا الرتاب حيتضن وطءنَ
الستقبالك  وأمهد  روحي،  للقائك  سأزف 
الياسمني،  أهدايب، وأنثر عىل أكناف دربك 

وأرش ماء الورد عىل وجوه منتظريك.
إين ألغبط بلورة السكر إذ تذوب عىل لسان 
أغبط  بــك.  حتلو  أهنــا  شك  ال  ذاكــريــك.. 
غيابك،  إذ حتيص وقت  والدقائق  الساعات 

آملة بالتوقف عند جميئك.
أنت اآلن عىل أهبة احلضور، عىل قيد النرص 
عىل  االنطالق  شفا  عىل  الصرب،  طول  بعد 

منحنى الرباق نحو سامء كوفان.
عىل  جتلس  الكون،  قلب  تسكن  اآلن  أنت 
كريس الوقت، ليس بينك وبني كاف ونون 

سوى نظرة رحيمة، هي األوىل واألخرى.
انتظارك،  فضاءات  يف  حتلق  حمبيك  أرواح 
هوامش  عىل  كالفوانيس  معلقة  قلوهبم 
وتنزف  ضــوءًا  ترعف  تراها؟!  هل  ليلك، 
صربًا، عزاؤها الوحيد أنك خامتة املسافرين، 

وباكورة العائدين.

اآخُر املُ�سافريَن

يتعهدون  العراقية  اجلامعات  خلرجيي  الصحيح  باالجتاه  خطوة 
العراق أمام رضيح  ويرددون قسم حفظ األمانة والسعي خلدمة 
ملغادرة  تصحيحية  خطوة  وهي  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمــام 
املستوى  عىل  طيبة  غري  مدلوالت  حتمل  التي  التخرج  حفالت 

الديني والعقالئي. 

طاق الزعفرايّن رائحة 
كربالء القديمة .. 

وذاكرهتا وأحد معاملها 
األثرّية املوجودة يف 

حملة باب الطاق عمرُه 
يتجاوز الـ ٢00 سنة، 
ومازال  شاخًما بكامِل 

عنفوانه. وتسميته تعود 
نسبة اىل بيت السيد 
ابراهيم الزعفرايّن، 

قائد الثورة التي قام هبا 
أبناء كربالء ضد الوايل 

العثامين نجيب باشا 
سنة ١٨٤٢م.
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ع����ب����ا�����ض ال����غ����رة  غايات االلتزام الديني
خلقه  سنن  وفق  وسعادته  وكامله  اإلنسان  رقي 
وجود  آف��اق  االعتبار  بنظر  يأخذ  جامع  بمنظور 
وما  احلياة  هذه  يف  مستقباًل  او  حارضًا  إن  اإلنسان 

بعدها.
اجتاه  يف  حمالة  ال  ينمو  كائن  اإلنسان  ألن  وذل��ك 
الذي يكرب ويرتعرع، وهو  الطفل  ما، كام هو حال 
وسريته  وخصاله  معرفته  وفق  احلياة  هذه  بعد  باق 
وسلوكياته يف هذه احلياة، فكام أن املفروض بأولياء 
الضامن  الطفل يف االجتاه  بنمو  الطفل االهتامم  أمر 
املفروض  فكذلك  وس��ع��ادت��ه،  وتكامله  لرقّيه 
باإلنسان الراشد أيضا االهتامم بذلك يف شأن نفسه، 
ألنه أيضًا مستمر يف النمو، إال أنه بالنظر اىل بلوغه 
نفسه  عن  املسؤول  هو  يكون  فإنه  الرشد  مرحلة 
لنفسه  ليضمن  عليه  والسري  الرشد  سبيل  بتحري 
الشامل  باملنظور اجلامع  الرقي والتكامل والسعادة 

للدنيا واآلخرة.
الراشد  املنهج  الدين  يف  ليجد  املؤمن  اإلنسان  وإن 
إىل  هبا  يصل  ما  بتعاليمه  االل��ت��زام  ويف  واجل��ام��ع 

صالحه وسعادته وارتقائه يف مدارج الكامل.
سامحة السيد حممد باقر السيستاين

لعلَّ كل ما أنا بِه حلٌم.. هكذا كان ُيردد و هو حُياول 
أن ينهض.

استند برأسِه عىل كتف األرض و هو حُياول أن يبعد 
الدم عن عينِه  ليمسحه بالثرى.. 

أكتشف أن سهاًم ُمنغرسًا يف عينِه..
خسف وجه القمِر إىل نصفني.. 

بِه  إذا  و  يديه  عن  يبحث  امُلدماتني  قدميُه  عىل  وقَف 
يرفع رأسه إىل السامء لريى ثمة من انتشل يديه...!

ركض  خلف الطيور  و هم ُيساندون بعضهم البعض  
ليحملوا كفيه املقطوعتني و هو يرصخ بأعىل صوته:

أطفاٌل  ُهنالك  لكن  بحايل  ت��رأيف  ال  الطيور  أيتها 
واح��دة  ي��دًا  ول��و  أعيدي  امل��اء  ينتظرون  ُعطاشى 
اليد  صغارِك  واطعمي  ظمأهم  أروي  أن  ألستطيع 

الثانية..
ُيردد أرجوِك عودي إىل هنا.. لكّنه ُأغشيه عليه  بقي 

ليسقط شهيدًا يف ِحجر املالئكة..
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تبارك علي الهاليل

 �س��ورة ن��ادرة ملجموعة من 

العلماء يتو�سطهم اآية اهلل 

ال�سهي��د ال�سي��خ ف�س��ل اهلل 
النّوري )ت � 1327 ه�(



لالستفسار يرجى االتصال على الرقم 

0 7 8 0 1 0 0 7 3 0 0

ترسل المشاركات الى 

إدارة قسم إعالم العتبة المقدسة


