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الحّد  من التطرف واالرهاب وما يهدد الســـــــــــــــــلم 

المجتمعي
إقامة أول مؤتمر وطني بمحاور  تس����توفي 

محط������������������������������������ات واحداثا تاريخية هامة

خريجون: االحتفاُء بنا يعزز روح االنتماء والهوية العراقية 
الصحن الحسيني يحتضن احتفاالت خريجي العراق 

وافراحهم

انعكاسات العولمة 
على اللغة والهوية العربية

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

ُسّمي بـ »ّخّيال البيضاء« لكرامات حصلت معه..
الصحابي الجليل عبد اهلل بن الخباب

شريعة الحرب اإللكترونية )السايبر(
ن فكر العالمة المحقق 

الشيخ محمد صادق الكرباسي

العتبة الحسينية المقدسة
تكرُم رجال الدين من القارة السمراء

)القاعدة وداعش تهديد للسلم المجتمعي(
جلسات بحثية تناقش التطرف واالرهاب في العراق

جزاُء صلة الناس 
اِس َمْن َوَصَل َمْن  َقَطَعُه، َو اْلُأُصوُل َعَلى  » ِإنَّ َأْوَصَل النَّ

َمَغاِرِسَها، ِبُفُروِعَها َتْسُمو «
الم(– نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 82 االمام الحسين بن علي )عليه السَّ



عن������َد ظهوِر اإلم������ام المنتظر)عّجل اهلل فرجه( س������يرفع راية: 
)يا لثارات الحس������ين( لماذا؟ ألن مظلومية جّده اإلمام الحسين 
)عليه الس������ام( ال تدانيه������ا مظلومية في ه������ذه الحياة.. حتى 
أضحت وقودًا لكثير من ثورات التحّرر العالمي، ومنذ وقوعها 
وآلخر الزمان، وكذلك مش������عًا للنور يهتدي بأقباسه جميع 
الثائري������ن األحرار، وغ������دت نهضته المباركة رم������زًا عالميًا 
النتصار المظلوم على الظالم، كيف ال ومجرد ذكر اس������م 
الحس������ين يمّثل رعبًا للطغ������اة المتجّبرين ويقّض مضاجعهم، 
فهذا غاندي محّرر الهند رغم كونه ليس مسلما، لكن لنقرأ 
قولته الش������هيرة: ) تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما 

فأنتصر(. 
إن لشعار: )يا لثارات الحسين( طبعا دالالت واسعة نستقيها من 
قول اإلمام الحسين نفسه )عليه السام(: ) وإّني لم أخرج أشرًا 
وال بطرًا وال مفسدًا وال ظالمًا، وإنما خرجت لطلب اإلصاح 
ف������ي أمة جدي(، يعني هنا هو المعني األول )عّجل اهلل فرجه( 
بإحياء مبادئ وقيم نهضة جده، وتطبيق مفهومها اإلصاحي 
الش������امل وبكل اش������كاله ومسمياته وأس������اليبه الدينية والفكرية 
والنفس������ية واالجتماعية وغيرها، وهو بالتالي معنّي بإصاح 

داخلي للسريرة والخارجي للسلوك حسب إرادة السماء. 
لذلك إن نهضة اإلمام الحسين في يوم عاشوراء تعّد بحق رائدة 
اإلصاح الكوني على هذه األرض، ألنها كانت وماتزال تمّثل 
االمتداد الطبيعي لرس������الة جده المصطفى.. الس������يما في قوله 
)صلى اهلل عليه واله (: ) حس������ين مني وأنا من حس������ين(، وإن 
نهضة اإلمام المنتظر )عّجل اهلل فرجه( هي أيضا إنما ستمّثل 
امتدادا طبيعيًا لنهضة جده الحسين في واقعة الطف الخالدة، 
حتى قيل:) اإلس������ام محمدي النش������أة.. حس������يني االستمرار.. 

مهدي االنتصار(.
» اللهم إّنا نرغب إليك في دولة كريمة تعّز بها اإلسام وأهله 
وت������ذّل بها النفاق وأهله وتجعلن������ا فيها من الدعاة إلى طاعتك 

والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا واآلخرة«. 

وريُث راية الإ�صالح
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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طالب عباس الظاهر

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
حيدر عاشور  - حيدر السالمي

ضياء االسدي

المراسلون 
حسنين الزكروطي

أحمد الوراق - فالح حسن

نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني  
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االرشيف
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محمد حمزة

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

وجدان حميد طه - سيف علي الالمي

د. رشيدة كالع



اهنى املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي )دام عزه( جولته يف حمافظة البرصة مطلعا عىل 
مشاريع العتبة املقدسة فيها، وكانت اجلولة برفقة مسؤولني من 
العتبة املقدسة من هيأة الصحة واملشاريع االسرتاتيجية واملشاريع 

اهلندسية بغية الوقوف عىل تفاصيل كل مرشوع.
اجلولة التي استمرت اياما قليلة وجه خالهلا سامحته بذل املزيد 
من اجلهود إلنجاز املشاريع، كام تفقد خالهلا مرشوع مركز االمام 
احلسني )عليه السالم( ملعاجلة وتأهيل اطفال التوحد الذي تنفذه 
العتبة احلسينية املقدسة واوعز سامحته بتكريم املالكات العاملة 
العمل  رقعة  بتوسيع  وطالب  مالية  ومكافآت  شكر  بكتب 
بالعالج  اخلاصة  واملعدات  االجهزة  وتوفري  االساليب  وتطوير 

لكثرة االصابات بطيف التوحد يف حمافظة البرصة.
واجرى سامحته والوفد املرافق له جولة تفقدية لعدد من املشاريع 
اخلدمية التي تنجزها العتبة احلسينية املقدسة يف حمافظة البرصة، 
)عليه  احلسني  اإلمام  مكتبة  كمرشوع  ثقافية  مشاريع  منها  كان 
السالم( ومشاريع طبية كربى حتدث عنها رئيس قسم املشاريع 

ان  قائال:  ضياء  حممد  املهندس  املقدسة  بالعتبة  االسرتاتيجية 
»الشيخ عبد املهدي الكربالئي اطلع عىل مراحل العمل ونسب 
الرسطانية،  االم��راض  معاجلة  مستشفى  م��رشوع  يف  االنجاز 
املرشوع يف  اجلهود إلنجاز  من  املزيد  بذل  العاملني عىل  وحث 
الوقت املحدد«، موضحا  ان »املستشفى تتألف من اربعة بنايات 
رئيسية، وعىل مساحة 20 الف مرت مربع«، مبينًا، ان »نسبة انجاز 

املرشوع هي %65« .

يتمثل  هدف  حتقيق  اىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  تسعى 
وفق  القطاعات  مجيع  مستوى  عىل  اخلدمات  أفضل  بتقديم 
خطط دقيقة لتسخري األموال خلدمة عموم املواطنني، هذا وفقا 
ملا حتدث به السيد االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة خالل 

لقائه وفدا من كلية اعالم جامعة بغداد.
عميد  استقباله  خالل  العباجيي  رشيد  حسن  األستاذ  وأضاف 
ورؤساء اقسام كلية االعالم، أن »مجيع األموال التي تستحصلها 
إدارة العتبة احلسينية تسخرها خلدمة عموم املواطنني«، الفتا اىل 
اطالقها  يتم  التي  املجانية  املبادرات  ذلك  عىل  دليل  »خري  ان 
بشكل متواصل لتقديم اخلدمات الصحية والعالجية للمرىض 

ومن مجيع انحاء العراق«.
العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  توجيهات  ترمجة  خالل  ومن 
واملتويل الرشعي هلا الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه(، 

تقوم العتبة احلسينية املقدسة بتنفيذ العديد من املشاريع اخلدمية 
اخلدمات  توفري  عىل  تعمل  كام  الصحي،  القطاع  يف  وخاصة 
العالجية املجانية للمواطنني وخاصة عوائل الشهداء والفقراء 

واصحاب الدخل املحدود.

سماحة الشيخ الكربالئي ينهي جولته في البصرة 
ويوصي بأهمية انجاز المشاريع فيها

السيد األمين العام للعتبة الحسينية: مشاريعنا تنفذ وفق 
خطط دقيقة بهدف تقديم أفضل الخدمات
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اإلمام  اجراء عملية جراحية كربى يف مستشفى سفري  نجح طاقم طبي يف 
من  ُتعاين  عامًا   )  55  ( بعمر  بابلية  لسيدٍة  بكربالء  السالم(  )عليه  احلسني 

رسطان املبايض امُللتصق باملثانة وامُلتشعب اىل جدار احلوض.
 وبحسب أخصائية النسائية والتوليد، الدكتورة دنيا الصليخي، يف حديث 
إجراء  وبعد  اخلاصة،  عيادهتا  يف  راجعتها  قد  كانت  »املريضة،  أن  هلا، 
الفحوصات الطبية واملختربية، تبنينَ إهنا تشكو من رسطان املبايض امُللتصق 
للمستشفى  الفور  عىل  حتويلها  وتم  احلوض،  جدار  اىل  وامُلتشعب  باملثانة 

إلجراء عملية طارئة هلا«.
وبينَنت الصليخي، إنه »تم خالل العملية، التي استغرقت نحو ساعة ونصف 
تقريبًا، استئصال الرحم الكامل مع املبايض وإزالة إجزاء الرسطان امُلتشعبة 
عىل  احلفاظ  عن  فضاًل  الشحمي،  األمعاء  غشاء  وإزالة  احلوض،  جدار  يف 
وظيفة املثانة التامة، واحلفاظ أيضا عىل مسار احلالب وإزالة ورمة ُملتصقة 

بجدار املثانة«.
وأضافت، إن »حجم الرسطان يف املبيض االيمن بلغ )15( سم، ويف املبيض 
»العملية، جرت حتت  إن   ، اىل  الصليخي  ولفتت  بلغ )10( سم«،  اإليرس 
إرشاف مدير امُلستشفى، الدكتور عامر كريم الشمري، وبُمشاركة أخصائّي 
املالكات  من  وعدد  والتخدير،  العامة،  واجلراحة  البولية،  املسالك  جراحة 
وسط  امُلستشفى،  يف  املريضة  ترقد  تزال  ما  حيث  والتمريضية«،  الصحية 

متابعة دقيقة لوضعها الصحي ، حلني ُمغادرهتا له ومتاثلها للشفاِء التام«.

صحة كربالء: نجاح عمليٍة جراحيٍة كبرى 

ستشفى سفير اإلمام الحسين
ُ

في م

العثور عىل خمطوطات جديدة 
للسيد عبد الرزاق املقرم

النجف االرشف تشهد إقامة ورشة 
لتعديل املادة 57

االرشف  النجف  يف  االرسي  اإلرش��اد  مركز 
التابع للعتبة احلسينية املقدسة يشارك يف ورشة 
هتدف ملناقشة مقرتح تعديل املادة )57( اخلاصة 
احلارضين،  قبل  من  النقاش  وجرى  باحلضانة 
بيان  يف  قيمة  مشاركة  امل��رك��ز  لوفد  وك��ان��ت 
اخلصوص  هبذا  اعّدها  التي  للدراسة  ملخص 
التعديل  مقرتح  حول  املركز  رؤى  تبني  والتي 

وتبعاته النفسية والقانونية عىل االرسة. 

والديني  الثقايف  ال��رتاث  إحياء  مركز  متكن 
عىل  العثور  من  املقّدسة  احلسينية  للعتبة  التابع 
خمطوطات جديدة للسيد عبد الرزاق املوسوي 
بعد  ذلك  وكان  يده،  وبخط  اهلل(  )رمحه  املقرم 
حمل  يف  املقرم  كاظم  السيد  نجله  مع  التواصل 
هذه  ستضاف  حيث  ب��غ��داد،  بمدينة  اقامته 
عليها  عثر  التي  املخطوطات  اىل  املجموعة 
سابقًا وثم طباعتها بموسوعة آثار السيد املقرم 

املطبوعة واملخطوطة ب� 37 جملدًا.
جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�صيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيد احمد ال�صايف يف 21/�صوال/1439هـ املوافق 2018/7/6م :

اعداد:حيدر عدنان

اخويت اخوايت اود ان اعرض بخدمتكم األمر التايل :
أغلب املشاريع التي يسعى إليها االنسان هي ما تعود بالنفع، 
و رشافة أي مرشوع عندما يعود بالنفع اىل اكثر ما يمكن من 
اختيار  عىل  بينهم  فيام  يتنافسون  والعقالء  اجتامعية  رشائح 
العوائد ختتلف هناك عوائد  فيه عوائد وهذه  الذي  املرشوع 
مادية ملرشوع استثامري مثاًل او عوائد خدمية ملرشوع خدمي 
وهكذا املشاريع تتباين يف اهلدف من السعي هلا وايضًا تتباين 

يف الناتج الذي حيصل هلذا املرشوع .. 
هو  وانام   ً أصال  سياسيًا  حديثًا  ليس  احلديث  ُاكرر  وطبعًا 
حديث من واقعنا امُلعاش ليس له ربط بأي صورة كان بأي 

جانب سيايس..
فإذا كانت هذه املشاريع إنام تتباين بمستوى فوائدها فنعتقد 
ان أفضل مرشوع هو املرشوع الذي يتعلق بصناعة اإلنسان، 
االنسان  يعّلم  الذي  واملرشوع  االنسان  يرّب  الذي  املرشوع 
هو سيكون أفضل مرشوع ألن هذه العوائد ال تتحدد بجهة 
معينة وال لفرتة معينة وانام هذا يبقى دائاًم ما دام الكالم يتعلق 
باإلنسان وتطوير االنسان قابلية االنسان فالشك ان رشافة 

هذا املرشوع سيكون ارشف املشاريع.. 

فكانت  آدم(،  بني  كّرمنا  )ولقد   : يقول  الكريم  القرآن 
والفالسفة  واملفكرين  واملصلحني  االنبياء  دع��وات  هناك 
تعاىل  باهلل  مرتبطون  فاألنبياء  بدلوه  أدىل  كٌل  واالخالقيني 
وكٌل  بدالئهم  أدلوا  أيضًا  والبقية  بينوه  الذي  املنهج  وهلم 

وضع برناجما يرى ان هذا الربنامج يرفع قابليات االنسان..
نحن االن نتحدث عن وضعنا – ليس كالمًا سياسيًا- أقول 

من هي اجلهات التي تتكفل بناء االنسان عندنا؟
هناك فوىض يف بعض احلاالت كي ال نعطي صورة سوداوية 
لكن أرى ان هناك فوىض يف بعض احلاالت من املسؤول عن 
إزالة هذه الفوىض بل من املسؤول عن بداية هذه الفوىض؟!! 
هل  االخ��رى؟  املؤسسات  هل  العام؟  بعنواهنا  الدولة  هل 
اأُلرسة؟! ملاذا هناك حالة من عدم االكرتاث ببناء االنسان؟!
طبعًا هناك امثلة كثرية نتحدث ولكن كام قلنا املسألة ليست 
يف قلب القضية السياسية اطالقًا..وانام اطار نحن مواطنون 
الرقعة ومن  ابناءه ونحن نعيش يف هذه  بلدنا ونحب  ُنحب 
حقنا ان نبحث عن مجيع الوسائل التي تطّور املواطن االنسان 

والشخص الذي يعيش هنا..
تغش  ال  انه  يتحدثون  اخلطباء  بل  سياسيًا  ليس  األمر  هذا 

 الصافي: نعتقد أّن أفضل مشروع هو المشروع 
ُ
السيد

الذي يتعلق ببناء اإلنسان

ّ
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تتعلق  التي  الوظائف  من  وظيفة  وه��ذه  تفعل  ال  تكذب  ال 
او خطابني غري كاف عرش  ان خطاب  باالنسان.. لكن الشك 
غري كاف.. البد من خلق أجواء ترفع مستوى وكفاءة االنسان 

من املسؤول عنها؟!
احتدث عن قضايا حياتية جدًا بسيطة لكنها عندما ننظر هلا نحن 

نتأذى.. 
مثال ً يف الشوارع واالزقة وجود االوساخ من املسؤول عنها؟! 
ملاذا هذه احلالة موجودة؟! قضية تراكمية.. انا ال اقول ان احلالة 
االن علينا ان نقيض هبا االن، قطعًا هذا أمر غري مقدور يف حلظة 
اىل  اصل  ان  استطيع  لعّل  االسباب  عن  ابحث  ان  اريد  لكن 

حلول.. 
حيصل  ال  كي   ُاعيد  واخرى  فرتة  وبني  ُقلنا   ً مثال  نتكلم  نحن 
توّهم ان املسألة هبا اشارة سياسية، ومع ذلك ُاعيد الكالم ليس 

سياسيًا، اآلن نحن نريد ان نشجع رشطي املرور مثالً  ماذا نقول 
رشطي  ان  وُنحب  القانون  طّبق  الرشطي  أهيا  يا  له  نقول  ؟  له 
املرور يطبق القانون ويف داخلنا واقعًا إحباط ان بعض القوانني 
ال ُتطّبق.. لكن عندما ُيريد رشطي املرور ان ُيطّبق القانون عىل 

شخص يقول له سأذهب بك اىل عرشيتي! هل ُيعقل هذا؟! 
املرور  رشطي  تطبيق  يف  العشرية  دخل  ما  لكن  حمرتمة  العشرية 
للقانون، ممكن أحد اآلن يف البلد يرشح يل هذا املعنى..؟! يمكن 
اراد  ألنه  ملاذا؟!  خائفا..  املرور  رشطي  ويبقى  ُيمكن؟!  ال  أو 
ان يطبق القانون ووقع عند شخص هدده بالعشرية، هل ُيعقل 
هذا؟! ان هذه العشائر االصيلة التي كانت هلا أدوار وما زالت 
قوية يف احلفاظ عىل البلد هبذه الطريقة هُيدد هذا رشطي املرور 

وهيدد القانون هبذه الطريقة..

 هناك فوضى في بعض الحاالت من المسؤول 
عن إزالة هذه الفوضى بل من المسؤول عن بداية 

هذه الفوضى؟!! هل الدولة بعنوانها العام؟ هل 
س���رة؟! لماذا هناك حالة 

ُ
المؤسس���ات االخرى؟ هل األ

من عدم االكتراث ببناء االنسان؟!



عند  طبيعي  وضٌع  النهر..  يف  املياه  بعض  عىل  اثنان  اختلف 
العقالء جيلسون ويتحاورون هذه املّدة لك وهذه املدة يل.. واذا 
كان ال يوجد ماء يتكاتفون إلجياد املاء، أين تصل املسألة اآلن 

اىل االقتتال وضحايا من املسؤول عن هذه احلالة االنسانية؟!
أنا حقيقة اسأل ُاريد جوابا؟!

أوصلنا  الذي  من  بالدماء؟!  اجلرأة  هذه  ملاذا  بلدنا  هذا  أقول 
بلد وهذه  دم وهذا  ُأعيد هذا  ليست سياسية،  القضية  هلذه؟! 

ناس.. 
عرشات األمثلة لو أردت ان ُاظهر هذه االمثلة.. ملاذا ال توجد 
الذي  من  يشء؟  كل  يف  التساهل  ملاذا  حمافظ  جمتمع  كوابح؟ 

أوصل اىل هذا؟ 
أهنٌر مملوءة باالوساخ ومملوءة باألزبال ملاذا ال نعّلم اوالدنا؟!

ان  أسمح  وال  معينة  جهة  عن  احتدث  ال  التعليمي  اجلانب   
العبارة حُتّمل اكثر مما هي عليه انا احتدث عن حالة اجتامعية، 
الطالب ال حيرتم  اآلن  الطالب  نفسية  املعلم يف  هيبة كان عند 
املعلم وال ُيقّدر املعلم.. وجتد معّلام جيّد ويتعب ولكن الطالب 
ال حيرتمه.. ويف حاالت بالعكس املعّلم ال يكرتث وال حيرتم 
يف  نجح  الطالب  وس��واء  الطالب  ي��رب  وال  الطالب  أدب 
االمتحان او نجح يف االخالق املعلم ال يكرتث.. ملاذا وصلنا 

اىل ما وصلنا إليه؟! 
املشكلة كبرية لكن ألننا يف وسطها واصبحت  اخواين حقيقة 
ثقافة  البلد  هذا  ثقافة  ضخامتها..،  نستشعر  ال  قد  تدرجيية 
اصيلة وواقعًا بعض الثقافة بدأت تغيب، انت تعلم ان إنسان 
خريج كلّية ال حُيسن ان ينَكُتب..!! من الذي اوصلنا هلذا من 
احتمل  انا  ويقول  شعبه  وامام  التاريخ  أمام  سيقف  املسؤول 
مشاكل  من  نعاين  زلنا  ما  مئة  عرشة  واحد  من..  املسؤولية؟ 

ترتى وهذه املشاكل كيف حُتل؟ 
هؤالء  أدبية  وح��االت  اجتامعية  ح��االت  بلد  مشاكل  ه��ذه 
ابناؤنا.. ترى فوىض يف الشارع ويف السوق ال يوجد يشء اسمه 
عيب ال يوجد يشء احرتام كأن كل يشء حالة من الفوىض.. 
مسؤوليتها،  فلتتحمل  العام  بعنواهنا  الدولة  املسؤول؟  من 
املؤسسات فلتتحمل مسؤوليتها، اأُلرسة فلتتحمل، املدرسة..

ان  وانا  املسألة  خطورة  ابنّي  ان  ُاريد  ذلك  أقول  انام  اخواين 
ان  اريد  لكن  اإلشكال  هذا  حتل  ال  عرشا  او  ُخطبة  ان  اعلم 
ابني نحن ملتفتون وهذا الوضع يف منتهى اخلطورة.. ونبدأ من 
اأُلرس، نعم االنسان عليه ان ال يكون سوداويًا لكن عىل اأُلرس 
تنشأ  صغرية  ُارسة  عليها  مقدور  الكريمة  اأُلرس  ألن  الكريمة 

ابدأوا اخواين بتدريب وتأديب ابنائكم عىل خالف ما موجود 
اآلن ارجعوا اىل تلك االخالق الفاضلة واىل تلك الروح الطيبة 

عّلموا أوالدكم.. 
العزيزة  بلداننا  اىل  ايضًا  وكالم  العراق  وهذا  صورته  البلد 
االسالمية االخرى لكن احتدث االن عن ما أراه وترونه أنتم 

والكل كأن املسألة ال تعنيه.. 
حتى بعض مسائل الرشوة واملال احلرام ملاذا وصلنا اىل هكذا؟! 
يميش  النظيف  االن  الوجه  مسود  وهو  يميش  سابقًا  املرتيش 
ِجاًل ألنه مل يرتش.. ليست امور سياسية اخواين احتدث عن  خنَ
تربية الناس.. الرجاء اخواين واهلل نتقطع ارجوكم ان نتساعد 
املنظومة  االخالقي..  النزيف  هذا  وقف  يف  ونتكاتف  مجيعًا 
االخالقية برمّتها مهددة وانا احتدث مع اصحاب الغرية وهم 
ُكثر واصحاب ممن يملك قرارا يف كلمة يف ارسة يف معمل يف 

مدرسة.. 
ارجوكم ال جتعلوا االمور خترج عن السيطرة الكل سيتأذى.. 
مجيل ان االنسان يلتزم بثوابت وبقيم وباخالق.. عىل كل حال 

لعّل ُاصيب بذلك اذنا واعية. 
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان حيفظكم مجيعًا وان اهلل تعاىل ُيرينا 
للمؤمنني  اغفر  اللهم  والعافية..  السرت  ودوام  فيكم  خري  كل 
باخلريات  وبينهم  بيننا  وتابع  واملسلامت  واملسلمني  واملؤمنات 

وصىل اهلل تعاىل عىل نبينا حممد وآله الطيبني الطاهرين..

 
ً
 أرجوكم ان نتساعد جميعا

ونتكاتف في وقف هذا 

النزيف االخالقي.. المنظومة 

ها مهددة وانا 
ّ
االخالقية برمت

اتحدث مع اصحاب الغيرة وهم 

ثر واصحاب ممن يملك قرارا 
ُ
ك

في كلمة في اسرة في معمل 

في مدرسة.. 



السؤال: عىل اي يشء يصح السجود عليه؟.
األرض،  من  يكون  أن  اجلبهة  مسجد  يف  يعترب  اجل��واب: 
الرشيفة احلسينية  الرتبة  أن يكون من  نباهتا، واألفضل  أو 
� عىل مرشفها أفضل الصالة والتحية � فقد روي فيها فضل 
عظيم، وال جيوز السجود عىل ما خرج عن اسم األرض من 
املعادن � كالذهب، والفضة وغريمها � من دون ما مل خيرج 
والفريوزج  العقيق  من  الكريمة  كاألحجار  اسمها  عن 
جيوز  كام  عليها،  السجود  جيوز  فإنه  ونحوها  والياقوت 
اجلص  وع��ىل  والفحم  واآلج��ر،  اخل��زف،  عىل  السجود 
السجود عىل  والنورة حتى بعد طبخهام، ويعترب يف جواز 
النبات، أن ال يكون مأكوال، وأما نواة التمر وسائر النوى 
واجلت  والقصيل  التبن  وك��ذا  عليها،  السجود  فيجوز 
ونحوها ، ويعترب أيضًا يف جواز السجود عىل النبات، أن ال 
يكون ملبوسا كالقطن والكتان ولو قبل الغزل او النسج، 

وال بأس بالسجود عىل خشبهام وورقهام .
وجيوز السجود عىل القرطاس الطبيعي وهو بردي مرص، 
وكذا القرطاس الصناعي املتخذ من اخلشب ونحوه، من 
يصح  ال  مما  ونحومها  والصوف  احلرير  من  املتخذ  دون 
والكتان،  القطن  من  باملتخذ  بأس  ال  نعم  عليه،  السجود 
كانت  إذا  املكتوب  القرطاس  عىل  بالسجود  بأس  وال 
مما  متخذًا  كان  إذا  نعم  جرمًا،  ال  صبغًا  معدودة  الكتابة 
الكتابة  من  اخلايل  املقدار  كان  أو  عليه،  السجود  يصح 
بالقدر املعترب يف السجود � ولو متفرقا � جاز السجود عليه.

السؤال : ملاذا حيب السجود عىل الرتبة ؟
أهل  مذهب  عند  الرتبة  عىل  السجود  يتعني  ال  اجل��واب: 
موضع  يكون  أن  اعتبار  هو  بل  السالم(  )عليهم  البيت 
اجلبهة يف السجود مما يصدق عليه االرض سواء كان ترابًا 
او حجرًا او مدرًا بل حتى ورق االشجار واخلشب جيوز 
السجود عليه؛ ولكن ال يصح السجود عىل السجاد وغريه 

من املأكول وامللبوس.
قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: )جعلت يل االرض 
مسجدًا وطهورًا( فكام اليصح التيمم اال بالرتاب واحلجر 
فكذلك حمل السجدة البد أن يكون حجرًا او ترابًا ونحو 
ذلك مما يصدق عليه االرض وما خيرج منها غري امللبوس 
واملأكول والعمدة يف الفرق هي الروايات الواردة من أئمة 
ففي  ومتواترة  كثرية  وهي  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
رواية صحيحة عن هشام بن احلكم انه قال االمام الصادق 
)عليه السالم( اخربين عام جيوز السجود عليه وعام الجيوز 
انبتت  ما  عىل  او  االرض  عىل  اال  الجيوز  :السجود  قال 
االرض اال ما اكل ما ليس فقال له :جعلت فداك ما العلة 
يف ذلك قال :الن السجود خضوع هلل عز وجل فال ينبغي 
يأكلون  ما  عبيد  الدنيا  ابناء  الن  يلبس  ما  عىل  يكون  ان 
فال  وجل  عز  اهلل  عبادة  يف  سجود  يف  والساجد  ويلبسون 
الدنيا  ابناء  معبود  عىل  سجوده  يف  جبهته  يضع  ان  ينبغي 

الذين اغرتوا بغرورها(.
نعم السجود عىل الرتبة احلسينية مستحب مؤكد لكنه ليس 

واجبًا.

ـــــجـــــود الـــــ�ـــــص
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حسنين الزكروطي - تصوير: وحدة المصورين

الحّد  من التطرف واالرهاب وما يهدد الســـــــــــــــــلم المجتمعي
إقامة أول مؤتمر وطني بمحاور  تستوفي محطــــــــــــــــــــــــــــــــــــات واحداثا تاريخية هامة

بحضور ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 
المؤتمر  المقدسة  الحسينية  العتبة  أقامت  غفيرة  وأمنية  أكاديمية  شخصيات  من  وأعداد 
للسلم  تهديد  وداعــش  )القاعدة  شعار:  تحت  واالرهــاب،  التطرف  من  للحد  االول  الوطني 

المجتمعي( وبمشاركة واسعة من جميع اطياف الشعب العراقي.
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وافتتح السيد االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ حسن 
رشيد العباجيي برنامج املؤمتر يف كلمة له نوه خالهلا عن اخطر انواع 
االرهاب بقوله: »نريد أن نؤكد خالل املؤمتر املوقر ان االنحراف 
الذي  االرهاب  انواع  اخطر  هو  التكفريي  واالره��اب  الفكري 
الغربية  الثقافة  ان  كام  الوسائل،  بكل  وحماربته  له  التصدي  جيب 
مواقع  انتشارها يف  املضللة ومساحة  املستوردة ووسائل االعالم 
عىل  كبريا  خطرا  تشكل  اصبحت  السلبية  االجتامعي  التواصل 
اىل  وتقوده  جيلنا،  مستقبل  عىل  وتسيطر  وديننا  وقيمنا  ثقافتنا 
واالباحية  اجلاذبة  االساليب  بعض  ادخال  خالل  من  املجهول 
نرش  وسائل  من  واح��دة  فهي  وغريها،  والقتل  الرعب  واف��الم 
االرهاب الثقايف التي تسعى اىل تغيري املنظومة االخالقية ملجتمعنا 
النبيلة  واالسالمية  االجتامعية  والتقاليد  والعادات  القيم  من 
وحتريفها وتوجيهها اىل مواقع السقوط يف مهاوي الرش والرذيلة 
االرسة  عىل  بثقلها  ُتلقي  واصبحت  االخ��الق��ي،  واالن��ح��الل 
وتضعف كياهنا، وحولت العالقة االرسية اىل العنف واالرهاب 
االجتامعي واالرسي خصوصا اذا ما تعرضت االرسة اىل اجلوع 
عىل  دليل  وخري  واملجتمع  الدولة  قبل  من  والتهميش  واحلرمان 
ذلك ارتفاع نسبة الطالق اىل ارقام خميفة ويف هذا السياق فان عىل 
الدولة واملنظامت واملؤسسات الدينية واالجتامعية مسؤولية كبرية 
اخلدمات  وتقديم  العمل  فرص  توفري  خالل  من  واخالقية  دينية 
التضامن  تفعيل  املؤسسات االجتامعية والدينية  االساسية، وعىل 
العالقة  وارك��ان  اوارص  لتقوية  االرسي  واالرش��اد  والتكافل 
املجتمع وللحفاظ عليها من  لبناء  النواة االساسية  االرسية الهنا 

التيارات التكفريية والثقافية املنحرفة«. 
االره��اب  مفاهيم  وت��ع��ددت  تنوعت  »لقد  العباجيي:  وتابع 
كبرية  سلبية  اث��ار  له  وظهرت  احلديث  العرص  يف  واالرهابيني 
واالمنية  واالقتصادية  الثقافية  االصعدة  مجيع  عىل  ومتنوعة 
العراق  تصدى  وقد  بارسها  وجمتمعات  دوال  وهددت  والرتبوية 
هلذه التيارات الفكرية املنحرفة التي تقودها العصابات االرهابية 
ابناء  لّبوا  عندما  املناسب  الوقت  ويف  عسكريًا  وشجاعة  بحكمة 

الحّد  من التطرف واالرهاب وما يهدد الســـــــــــــــــلم المجتمعي
إقامة أول مؤتمر وطني بمحاور  تستوفي محطــــــــــــــــــــــــــــــــــــات واحداثا تاريخية هامة

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

11



الشعبي  واحلشد  االمنية  القوات  من  الغيارى  العراق 
فتوى  يف  االرشف  النجف  يف  الرشيدة  املرجعية  نداء 
الصحن  من  دعوهتا  انطلقت  والتي  الكفائي  اجلهاد 
احلسيني الرشيف ليعود صوت احلسني )عليه السالم( 
الذلة(  منا  )هيهات  صوته  وبأعىل  جديد  من  مدوّيا 

ويأبى اهلل لنا ذلك«. 
املقدسة تويص  العتبات  ان دور  العباجيي عىل  أكد  كام 
التمسك بمنهج اهل البيت )عليهم السالم( وهنضتهم 
التمسك  ن��ويص  بدورنا  »نحن  بقوله:  االصالحية 
بمنهج اهل البيت )عليهم السالم( السيام منهج االمام 
احلسني )عليه السالم( وهنضته االصالحية واالخالقية 
لنجاة  سفينته  وانطالق  استشهاده  منذ  واالجتامعية 

االمة ويف احلفاظ عىل االسالم واملسلمني«. 
االرهاب  هو  احلديثة  االرهاب  مفاهيم  »من  واردف: 
خالل  من  الكربى  ال��دول  متارسه  الذي  االقتصادي 
اهليمنة  سياسة  وات��ب��اع  االقتصادي  احلصار  ف��رض 
وحتويل  ث��رواهت��ا  وسلب  الشعوب  ع��ىل  واالذالل 
مكبل  ضعيف  اقتصاد  اىل  بلدنا  السيام  بلداهنا  اقتصاد 
بالقيود والوصايا الدولية ومن خالل قرارات املنظامت 
عىل  البلد  اعتامد  فان  لذلك  والظاملة،  اجلائرة  الدولية 
قدراته الذاتية وتنويع مصادر اقتصاده من خالل خلق 
قاعدة صناعية وزراعية وطبية يعد واحدة من الوسائل 
الناجعة يف الصمود واحلفاظ عىل امنه االقتصادي من 
احادي  بلدنا  اقتصاد  ان  خصوصا  ال��دويل  االره��اب 

اجلانب ويعتمد بنسبة 95% عىل تصدير النفط«. 
السيد  العراقي  القومي  االمن  مستشار  حتدث  وبعده 
من  ال��ع��راق   َقّدمهم  عّمن  منوها  االع��رج��ي  قاسم 
الضحايا  آالف  العراق  »قدم  فقال:  وضحايا  شهداء 
يف مواجهة كبرية وعصيبة مع تنظيم داعش االرهاب، 
االمتداد  إليقاف  بداية  الكفائي  اجلهاد  فتوى  وكانت 
ابناء  أما  بأكملها..  املنطقة  نحو  والزحف  الداعيش 
الشعب العراقي فقد شاركوا هبذا التنوع الطيب بجميع 
مكوناته حيث مجعهم احلسني )سالم اهلل عليه( يف هذا 
وقف  حني  البلد،  هلذا  قوة  تنوع  هو  وحقيقة  املكان، 

الشعب بجميع اطيافه ملبيًا للفتوى املباركة..«. 
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االول  الوطني  املؤمتر  اقامة هذا  »ان   : اىل  االعرجي  واشار 
املقدس هو خطوة  املكان  التحرير يف هذا  بعد سنوات من 
كريمة ومباركة، ونتمنى من السادة القائمني عليه ان يكون 
هذا املؤمتر بشكل عاملي، بدعوة قيادات وشخصيات عاملية 
التجربة  عىل  ويطلعوا  وليتعرفوا  مؤمترات،  هكذا  حلضور 
العراقية يف مواجهة تنظيم داعش االرهاب وتنظيم القاعدة، 
الشعب  هذا  العراقي  الشعب  ابناء  حقيقة  عىل  وليطلعوا 

الطيب الكريم املتامسك بكل اطيافه وقومياته ومذاهبه«.
اللجنة  رئيس  القرعاوي  عيل  الشيخ  حت��دث  جانبه  من 
حماور،  عرشة  عىل  ترّكز  املؤمتر  »ان  املؤمتر:  يف  التحضريية 
اجلانب  االق��ت��ص��ادي  اجل��ان��ب  ع��ىل  يركز  منها  والبعض 
السيايس اجلانب االمني الفكري والعقدي، وهناك جوانب 
مرتبطة بالعوامل النفسية والرتبوية واخرى تتعلق باألعالم 

املؤمترات  هذه  اقامة  من  االساس  الغاية  وان  والعالقات، 
تطبيق  وايضا  للكتابة،  الباحثني  واستنطاق  استلهام  هي 

خمرجات هذا املؤمتر لوقاية عراقنا احلبيب من االرهاب«.
 من جهة اخرى قالت ا.م.د )صباح سامي داوود( � تدريسية 
يف  العلمية  اللجنة  وعضو  بغداد  جامعة  القانون  كلية  يف 
خمتلف  تناول  وقد  حم��اور،  عدة  عىل  املؤمتر  »قسم  املؤمتر: 
يف  املجتمعي  السلم  عىل  والتطرف  داع��ش  جرائم  أوج��ه 
من  هلا  تعرض  التي  اجلرائم  بعد  سيام  ال  العراقي  املجتمع 
حاول  انه  أمهيته  يف  يستند  املؤمتر  وهذا  االرهابية،  اجلرائم 
العراقي  املجتمع  اثرها  من  يعاين  متعددة  بمحاور  يأيت  ان 
الناحية السياسية واالمنية واالجتامعية والقانونية ومن  من 
مؤمتر  هو  اذن  واالعالمية،  الرتبوية  هي  االخرى  النواحي 
املجتمع  عىل  واثاره  االرهاب  هذا  بشمولية  يلم  ان  حاول 

الشيخ علي القرعاوي
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أقامت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة المؤتمر الوطني االول للحد من التطرف واالرهاب 
تحت ش���عار )القاعدة وداعش تهديد للس���لم المجتمعي( وقد ش���ارك فيه عدد كبير من الدكاترة 
من مختلف االختصاصات والجامعات العراقية، واستمر المؤتمر الذي اقيمت فعالياته على قاعتي 
)خاتم االنبياء، سيد االوصياء( في الصحن الحسيني الشريف، فضال عن مجمع سيد الشهداء  في 
كربالء التابع للعتبة الحس���ينية المقدس���ة لمدة يومين متتاليين وتضمن )13( جلسة متنوعة، وهي 
)المح���ور االقتص���ادي بواقع “جلس���تين”، والمحور القانوني بواقع “جلس���تين” ايض���ا، ومحور الفكر 
العقائ���دي  بواق���ع ت“جلس���تين”، والمحور التاريخ���ي، والمحور التربوي التعليم���ي، ومحور اإلعالم 
والعالقات العامة، والمحور السياس���ي، والمحور النفس���ي، والمحور االمن���ي، ومحور االثار( وعلى 

النحو التالي:

جلسات بحثية تناقش التطرف واالرهاب
في العراق 

تقرير: وحدة المراسلين - تصوير: وحدة المصورين

)القاعدة وداعش تهديد للسلم المجتمعي(
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المحور االقتصادي
سيد  جممع  يف  املؤمترات  قاعة  عىل  اجللسة  هذه  أحداث  اقيمت 
االستاذ  برئاسة  االقتصادي  باملحور  خاصة  وكانت  الشهداء 
اجللسة  ومقرر  الكوفة  جامعة  من  الغالبي  احلسني  عبد  الدكتور 
وارث  جامعة  من  املنصور  مصطفى  اهلل  هبة  الدكتور  املساعد 
املجال  هذا  يف  متنوعة  بحوث  عرشة  خالهلا  من  نوقش  االنبياء، 
ومنها: )السياسات االقتصادية املطلوبة يف العراق ما بعد داعش 
صدام  امحد  الدكتور  املساعد  االستاذ  الباحث  القاها  والتي 
عبيد  رايض  الدكتور  املساعد  االستاذ  وكذلك  الصاحب  عبد 

نغيمش(.
بحثية  جلسة  ايضا  االقتصادي  املحور  ضمن  اقيمت  كما 
االقتصادي  باملحور  خاصة  وكانت  االنبياء  خاتم  قاعة  عىل 
الغالبي من جامعة  الدكتور عبد احلسني  ايضا برئاسة االستاذ 
مصطفى  اهلل  هبة  الدكتور  املساعد  اجللسة  ومقرر  الكوفة 
ثامنية  خالهلا  من  نوقشت  االنبياء،  وارث  جامعة  من  املنصور 
لدى  التنظيمي  )الوالء  ومنها  املجال  هذا  يف  متنوعة  بحوث 
مقاتل فرقة العباس القتالية ودوره يف حتقيق االنتصارات ضد 
املوسوي  حسني  جواد  حيدر  السيد  القاها  والتي  االره��اب 

واالستاذ الدكتور حممد نعمة حسني الشمري(.

المحور القانوني
القاعة رقم )10( يف جممع سيد  اقيمت احداث هذه اجللسة عىل 
الشهداء وكانت خاصة باملحور القانوين برئاسة االستاذ الدكتور 
االستاذ  اجللسة  ومقرر  بغداد  جامعة  من  عبود  اهلل  عبد  ضياء 
نوقشت  كربالء،  جامعة  من  داود  سامي  صباح  الدكتور  املساعد 
)النظم  ومنها  املجال  هذا  يف  متنوعة  بحوث  عرشة  خالهلا  من 
القانونية الدولية واثرها يف احلد من التطرف واالرهاب يف العراق 

ودول العامل والتي القاها املساعد الدكتور سكينة عيل كريم(.
المحور القانوني 

وكانت  االنبياء  خاتم  قاعة  عىل  اجللسة  هذه  احداث  اقيمت 
ضياء  الدكتور  االستاذ  برئاسة  ايضا  القانوين  باملحور  خاصة 
عبد اهلل عبود من جامعة بغداد ومقرر اجللسة االستاذ املساعد 
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من  نوقش  كربالء،  جامعة  من  داود  سامي  صباح  الدكتور 
)القاعدة  ومنها  املجال  هذا  يف  متنوعة  بحوث  ثامنية  خالهلا 
والتي  مقارنة«  »دراسة  التطرف  ومكافحة  اجلنائية  القانونية 

القاها الدكتور هاشم حممد امحد اجلحييش(.
المحور التاريخي

جممع  يف   )2( رقم  القاعة  عىل  اجللسة  هذه  اح��داث  اقيمت 
برئاسة  التارخيي  باملحور  خاصة  وكانت  الشهداء  سيد 
االنبار  جامعة  من  الدليمي  زحلف  فواز  الدكتور  االستاذ 
الرسول  عبد  عبري  الدكتور  املساعد  االستاذ  اجللسة  ومقرر 
بحوث  ثامنية  خالهلا  من  نوقش  كربالء،  جامعة  من  التميمي 
عام  يف  لكربالء  الوهاب  )الغزو  ومنها  املجال  هذا  يف  متنوعة 
الدكتور  القاها  والتي  تارخيية  دراسة  )1802م/1216ه���( 

املساعد عل كامل محزة الرسحان(.
المحور التربوي والتعليمي

اقيمت احداث هذه اجللسة عىل القاعة رقم )9( يف جممع سيد 
برئاسة  والتعليمي  الرتبوي  باملحور  خاصة  وكانت  الشهداء 
والتعليم  الرتبية  قسم  من  بريي  نذير  عادل  الدكتور  االستاذ 

املساعد  االستاذ  اجللسة  ومقرر  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
الدكتور حسنني عدنان مرتىض من جامعة العميد، نوقش من 
)املسؤولية  ومنها  املجال  هذا  يف  متنوعة  بحوث  ثامنية  خالهلا 
الوطنية واملجتمعية جتاه التطرف وسبل مواجهته والتي القاها 

الباحث االستاذ املساعد الدكتور حسني يوسف حازم(.
محور اإلعالم والعالقات العامة

جممع  يف   )1( رقم  القاعة  عىل  اجللسة  هذه  اح��داث  اقيمت 
سيد الشهداء يف كربالء التابع للعتبة احلسينية املقدسة وكانت 
االستاذ  برئاسة  العامة  والعالقات  اإلعالم  بمحور  خاصة 
ومقرر  بابل  جامعة  من  القيم  جعفر  حسون  كامل  الدكتور 
االنبياء،  وارث  جامعة  من  السعدي  مهدي  الدكتور  اجللسة 
املجال  ه��ذا  يف  متنوعة  بحوث  مخسة  خالهلا  من  نوقشت 
ومنها )دور االعالم يف احلد من التطرف واالرهاب »العراق 
انموذجا« والتي القاها االستاذ املساعد الدكتور ميثاق طالب 
عيسى  خالد  هنى  الدكتور  املساعد  واالستاذ  اجلبوري  عبد 

املعموري(.
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المحور السياسي
سيد  قاعة  عىل  السيايس  املحور  جلسة  اح��داث  اقيمت 
االوصياء بالصحن احلسيني املقدس وكانت خاصة باملحور 
السيايس برئاسة االستاذ الدكتور خالد عليوي العرداوي من 
جامعة كربالء ومقرر اجللسة االستاذ املساعد الدكتور محيد 
خالهلا  من  نوقشت  ايضا،  كربالء  جامعة  من  حممد  جاسم 
)املسؤولية  ومنها  املجال  هذا  يف  متنوعا  بحثا  عرش  ثالثة 
والتي  مواجهته  وسبل  التطرف  جتاه  واملجتمعية  الوطنية 

القاها االستاذ املساعد الدكتور حسني يوسف حازم(.
المحور النفسي

القاعة رقم )7( يف جممع  النفيس عىل  املحور  اقيمت جلسة 
جرب  فاضل  عامر  الدكتور  االستاذ  برئاسة  الشهداء  سيد 
حممد  الدكتور  اجللسة  ومقرر  كربالء  جامعة  من  احليدري 
كربالء،  حمافظة  تربية  مديرية  من  املوسوي  العباس  عبد 
املجال  هذا  يف  متنوعة  بحوث  ثالثة  خالهلا  من  نوقشت 
ومنها )االرهاب النفيس وانعكاساته عىل املنظومة املجتمعية 
والتي القاها االستاذ املساعد الدكتور مخائل شاكر اجلاميل(.

محور الفكر العقائدي
اقيمت احداث هذه اجللسة عىل قاعة خاتم االنبياء بالصحن 
العقائدي  الفكر  بمحور  خاصة  وكانت  املقدس  احلسيني 
املوسوي  كريم  رضغام  الدكتور  املساعد  االستاذ  برئاسة 
اهلل  الدكتور خري  املساعد  اجللسة  من جامعة كربالء ومقرر 
مهدي جاسم من جامعة وارث االنبياء، نوقشت من خالهلا 
عرشة بحوث متنوعة يف هذا املجال ومنها )وسطية اخلطاب 
يف العقيدة االسالمية واثرها يف حماربة الفكر املنحرف والتي 
العيساوي  رسح��ان  كامل  امحد  الدكتور  االستاذ  القاها 

واالستاذ املساعد الدكتور عامد حممد فرحان الدليمي(.
وانعقدت احداث جلسة اخرى لذات حمور الفكر العقائدي 
وكانت  املقدس  احلسيني  بالصحن  االنبياء  خاتم  قاعة  عىل 
كريم  رضغام  الدكتور  املساعد  االستاذ  وترأسها  خاصة 
املوسوي من جامعة كربالء ومقرر اجللسة املساعد الدكتور 
نوقشت  االنبياء،  وارث  جامعة  من  جاسم  مهدي  اهلل  خري 
ومنها  املجال  ه��ذا  يف  متنوعة  بحوث  تسعة  خالهلا  من 
املساعد  القاها  والتي  التطرف واساليب مكافحتها  )ظاهرة 

املدرس زينب عبد السالم(.
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محور اآلثار

انعقدت احداث هذه اجللسة عىل قاعة سيد االوصياء وكانت 
العابدين  زين  الدكتور  االستاذ  برئاسة  االثار  بمحور  خاصة 
االستاذ  اجللسة  ومقرر  بغداد  جامعة  من  جعفر  ال  موسى 
املوصل،  جامعة  من  حسني  مح��زة  حممد  الدكتور  املساعد 
نوقشت من خالهلا ثامنية بحوث متنوعة يف هذا املجال ومنها 
)ختريب »داعش« االماكن االسالمية يف العراق حمافظة نينوى 
عامر  الدكتور  االستاذ  القاها  والتي  استقصائية  دراسة  مثاال 

عبد اهلل اجلمييل واالستاذ الدكتور حممد فهد القييس(.
المحور االمني

انعقدت احداث هذه اجللسة عىل قاعة سيد االوصياء وكانت 
خاصة باملحور االمني برئاسة االستاذ املساعد الدكتور حممد 
اجللسة  ومقرر  اخلليج  دراس��ات  مركز  من  اجلزائري  نجاح 

نوقش  العراقية،  الدفاع  وزارة  من  مزيد  غالب  ثائر  الدكتور 
)دور  ومنها  املجال  هذا  يف  متنوعة  بحوث  ثامنية  خالهلا  من 
العنيف  والتطرف  االرهاب  احلد من ظاهرة  االمن يف  جملس 
واملساعد  جابر  عيل  محيدة  الدكتور  املساعد  القاها  والتي 

املدرس دعاء جليل حاتم(.
اكثر من )100( بحث في كافة محاور المؤتمر

مهدي  اهلل  )خ��ري  البحثية  اجللسة  رئيس  حت��دث  جانبه  من 
السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  جامعة  يف  التدرييس  الصغري( 
املقدسة  احلسينية  العتبة  اقامته  الذي  املؤمتر  »يمثل هذا  قائال: 
عن  وذل��ك  منه  واحل��د  واالره��اب  التطرف  ملواجهة  خطوة 
جهدا  متثل  والتي  الباحثني  قبل  من  املقدمة  البحوث  طريق 
كبريا هلم حيث وظفوا وقتهم إلجياد احللول واجياد املخرجات 
واجياد التوصيات احلقيقية التي تتبنى هذه املسألة وحماربة هذا 
الباحثون  به  ش��ارك  فام  حقيقية،  حماربة  االره��اب  التطرف 
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وصل اىل اكثر من )100( بحث وكانت البحوث متنوعة يف 
حماورها املتعددة, وبسبب كثرة وتنوع هذه البحوث تم تقسيم 
وفق  عىل  متوزعة  قاعات  وعىل  يومني  مدار  عىل  مناقشتها 
تبنيا  تبناها  متعددة  بتوصيات  خرجت  وقد  البحثية,  املحاور 
او  بآليات يمكن ان ختطو بخطوة اىل مؤمترات اخرى  حقيقيا 
الرتكيز  تم  التوصيات  هذه  بني  ومن  حقيقي  عمل  واقع  اىل 
عىل حمور الفكر والعقيدة ألنه املحور االساس الذي يؤثر عىل 

املحاور االخرى«.
تبني  هو  والعقيدة  الفكر  حمور  توصيات  من  »كانت  وتابع:   
التأويل  حماربة  خالل  من  وذلك  السليمة  والعقيدة  الفكر 
والتوصية  منسجام   تأويال  الكريم  القرآن  آليات  والتفسري 
كانت  س��واء  مراحلها  كافة  عىل  الدراسية  املناهج  بتطوير 
وإرس��اء  برسم  غريها  او  اع��دادي��ة  او  متوسطة  او  ابتدائية 
السالم  اىل  يدعو  الذي  االسالمي  للفكر  احلقيقية  االسس 

والسلم والذي يؤمن حياة االنسان عن طريق ان قتل النفس 
وحرمة  االرض  بحرمة  القرآن  رعى  لذلك  هني،  بيشء  ليس 
هبذا  التوصيات  تسعى  وكذلك  يمتلكه,  ما  وحرمة  االنسان 
يف  للمدانني  النقاشية  واحللقات  ال��دورات  إقامة  اىل  املحور 
بمساعدة  املتورطني  السجن  يف  عليهم  املحكوم  او  السجون 
االرهاب من اجل مناقشتهم هبذه االفكار اخلاطئة  واملنحرفة 
ليقروا هبذا اخلطأ ويكون هذا اخلطأ رادعا ومزعزعا ملن يؤمن 
خطاب  اجياد  اىل  التوصيات  تسعى  باإلضافة  االفكار,  هبذه 
السلم  إلرس��اء  الرئيسة  االس��س  ماهي  يبني  معتدل  ديني 

والسالم واالمن يف هذا البلد«.
 اسس���ا 

ُّ
توصيات ومخرجات جلس���ات البحوث تعد

متينة وتمنع تكرار تجربة االرهاب
من جهته حتدث رئيس اجللسة البحثية الدكتور خالد العرداوي 
املحور  »تناولت جلسة  قائال:  القانون جامعة كربالء  كلية  يف 
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)السيايس( مناقشة ما يقارب )13( بحثا تضمنت جوانب 
االرهاب  تعريف  من  واالرهاب  التطرف  ملواجهة  متعددة 
وحتديد االسباب وحتديد خماطر الطائفية وتأثرياهتا وحتديد 
خماطر االنقسام السيايس وتشجيعها للعنف واالثار املدمرة 
اىل  التطرق  تم  حيث  لإلرهاب  تعرضت  التي  املناطق  يف 
من  رفعها  تم  متعددة  توصيات  وهناك  اجلوانب  هذه  كل 
النهائية  التوصيات  مع  تدمج  سوف  البحوث  هذه  خالل 

للمؤمتر«.
ونوه العرداوي اىل  أن »خمرجات اجللسة هامة ونأمل حتوهلا 
وانظمة  وقوانني  اسرتاتيجيات  خالل  من  عمل  سياسة  اىل 
واالستفادة  عليها  العمل  ليتم  وغريها  عامة  وسياسات 
تكرار  ومنع  متينة  اسس  عىل  العراقية  الدولة  بناء  يف  منها 
جتربة االرهاب الذي هيدد مستقبل املواطنني والدولة, اليوم 
حمتاجون ان نستثمر حالة السلم والوضع االقتصادي اجليد 
وبناء  رصينة  دستورية  مؤسسات  لبناء  العراقية  للدولة 

ثقافة سياسية واجتامعية متد اجلسور بني املكونات العراقية 
املختلفة وتزرع ثقافة التعايش واحرتام االخر«.

جلس���ة محور االعالم بستة بحوث تخللتها  جملة 
من النقاشات وتخرج بتوصيات ومقترحات

بابل  جامعة  يف  االعالم  استاذ  القيم  كامل  أ.د.  جانبه  من 
رئيس اجللسة البحثية يف حمور االعالم والعالقات قال: »تم 
افتتاح )جلسة املحور االعالمي( بحضور السادة الباحثني 
واالخوة الضيوف االكارم، وقد تناولت البحوث مفردات 
الكراهية،  وخطاب  التطرف  من  للحد  خمتلفة  وميادين 
فاملحور االعالمي هو من املحاور االساسية واملهمة  يف هذا 
وبوصلة  مساند  اخذ  انه  املحور  هذا  يف  واجلميل  اجلانب، 
املرجعية،  وخطاب  الرتبوي  منها  االهتاممات،  من  خمتلفة 
احلد  ونقول  باحلد  تتعلق  واخرى  الرقمية  املنصات  ومنها 
ألنه ال يمكن ان نقفل باب الكراهية الن االنسان بطبعه هو 
ميال اىل ان يكره او ان حيب، لكن االعالم عليه التشذيب 
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وجتديد البوصلة نحو ان يكون مواطنًا حمبا وصاحلا.
تتخللها  وحماور،  بحوث  ستة  اجللسة  »تناولت  واردف: 
والتوصيات  باحللول  للخروج   النقاشات  م��ن  مجلة 
واملقرتحات، وامتداد هذا اجللسات هو امتداد اىل مرشوع 
موسوعة داعش االرهاب، ونحن من االشخاص املكلفني 
تنظيم  به  قام  الذي  النفسية  واحلرب  الدعاية  ماكنة  بكتابة 
من  الكثريين  دماغ  به  يغسل  ان  استطاع  وكيف  داع��ش، 
تلك املناطق؟ واىل االن حياول الدخول اىل العقلية العراقية 

سواء كانوا شبابا او صغارا  او كبارا«.
االنته���اكات  يناق���ش  القانون���ي  المح���ور 

والخروقات التي وقعت على المدنيين 
� عميد كلية  الدكتور امحد عل اخلفاجي  أ.م.د.  فيام حتدث 
القانون يف جامعة الكفيل وباحث مشارك يف املؤمتر قائال: 
يف  املسلحة  النزاعات  من  يسلم  مل  العراق  ان  خيفى  ال  »مما 
عام 2014م، فقد شهد النزاع املسلح بني القوات احلكومية 

وخروقات  وترصفات  بأفعال  جاء  الذي   داعش  وتنظيم 
هو  جانبي  من  املقدم  والبحث  ال��دويل،  القانون  لقواعد 
تنظيم  هبا  ج��اء  التي  واالع��امل  للخروقات  استعرايض 
داعش االرهاب، وبالتايل حاولت ان اكيف هذه اخلروقات 

واطوعها قانونيا وفق قواعد قانون الدويل االنساين«.
حيث  مطالب  ثالثة  اىل  البحث  تقسيم  »ت��م  واردف: 
بني  ما  والتمييز  االنتهاكات  )معنى  االول  املطلب  تضمن 
تعاريف  وفق  هذا  اجلسيمة(  واالنتهاكات  االنتهاكات 
الدولية  واالنتهاكات  االنساين  ال��دويل  القانون  فقهاء 
هذه  احرص  ان  حاولت  وبعدها  اجلسيمة،  واالنتهاكات 
مطلبان   لدي  اصبح  حيث  اخلروقات  هذه  او  االنتهاكات 
املطلب االول: )اخلروقات التي وقعت عىل املدنيني(، كلنا 
نعلم ان خروقات داعش كانت قاسية وبعيدة جدا لنطاق 
القانون بالتايل مل يستثن رجال او امرأة او طفال او كبريا يف 

السن..«.
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مركز السبطين ينّظم برنامج »يوم التوبة« 
تأكيداً على عظمتها

ُأجواء رحمانية يعيشها زائرو المرقد الحسيني..

األحرار: نمير شاكر - تصوير: رسول العوادي

فضيلة الشيخ أحمد الصافي
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احلسيني  الصحن  يف  السنوي،  التوبة  يوم  برنامج  وُأقيم 
عن  أعربوا  الذين  الزائريننَ  مجوع  بمشاركة  الرشيف، 
أمهية  قلوهبم  يف  ترّسخ  التي  الفعالية  هب��ذه  سعادهتم 
إقامة  الربنامج  فعاليات  شملت  فيام  التوبة،  وعظمة 
مسابقات  عن  فضاًل  وثقافية  وتوعوية  دينية  حمارضات 

تثقيفية وختمت بتوزيع اجلوائز عىل املشاركني.
وعن هذا النشاط العبادّي الفريد واجلميل، حتّدث رئيس 
قائاًل:  الصايف  أمحد  الشيخ  فضيلة  الدينية  الشؤون  قسم 
»يف هذا اليوم املبارك وهو يوم اخلميس من شهر رجب او 
أحدى ليايل اجُلمع من الشهر املكّرم شهدنا إقامة برنامج 
يوم التوبة لعظمتها عند اهلل )سبحانه وتعاىل( وألن شهر 
رجب األصب هو شهر اخلري واملغفرة وقد ُحّث فيه عىل 

التوبة وكثرة االستغفار من العباد خلالقهم العظيم«.
وأضاف، »اختار قسم الشؤون الدينية واألخوة يف مركز 
السبطني الثقايف الديني، أن يكون هذا اليوم يومًا للتوبة 
نذّكر الناس بالتوبة ونحّثهم عىل ذلك ونذكرهم باآليات 
التوبة  عظمة  أّكدت  التي  الرشيفة  والروايات  الكريمة 
له  والتائب هلل )عّز وجل(«، موضحًا أن »الربنامج كان 
ما  دائاًم  فالناس  الزائرين،  نفوس  عىل  واضح  وأثر  وقع 
متيل إىل اخلري والتخّلص من ثقل الذنوب والسيئات التي 

أن  عّنا ونشعر  نتوب خيّف ذلك  فعندما  القلوب،  ترهق 
يرد  ومل  باملغفرة  عباده  وعد  الذي  وهو  خففها  تعاىل  اهلل 

تائبًا«.
الربنامج  الناس مستفيدين من هذا  »ما جيعل  بأن  وتابع 
ثقل  من  خيّلصهم  الذي  العمل  هذا  يتذكرون  أهنم  هو 
املعايص وثقل السيئات، والتوبة ليست صعبة وإنام حتتاج 
اىل ان االنسان خُيلص هبا اىل اهلل )سبحانه وتعاىل(، ونحن 
التي  االمور  وبعض  الكريمة  اآليات  بعض  بّينا  بدورنا 

ختّص برناجمنا العبادي«.
السالم(  السبطني )عليهام  من جهته، قال مسؤول مركز 
فضيلة الشيخ جميد الطائي: إن »برنامج )يوم التوبة( يقام 
كل عام يف أول مخيس من شهر رجب األصب، ومنذ ما 
يقارب اخلمس سنوات أو أكثر يقام يف الصحن احلسيني 

الرشيف حتت انظار الزائرين الكرام«.
الطائي لفت إىل عظمة التوبة عند اهلل )سبحانه وتعاىل(، 
خالل  من  ذلك  ويرّسخ  يعّضد  »برناجمنا  بأن  وأضاف، 
إلقاء  عرب  وت��ع��اىل(  )سبحانه  اهلل  اىل  للتوجه  ال��دع��وة 
الشهر  هذا  يف  وغريها  والثقافية  التوعوية  املحارضات 
املبارك وهو شهر الدعاء الذي سمي رجب األصب ألن 

رمحة اهلل )سبحانه وتعاىل( ُتصّب فيه صّبًا عىل عباده«.

الشيخ مجيد الطائي

توبته  أبواب  جعلَ  قد  وتعالى(  )سبحانه  الله  كان  إْن 
ويعفو  سيئاتهم  لهم  ليغفر  خلقه  لجميع  مفتوحة 
عن  فضالً  ذلك،  على  المؤمنون  يحرص  ال  فلما  عنهم، 
على  يؤّكد  سنوياً  تقليداً  فيصبح  للتوبة  يوم  تخصيص 

عظمتها والتائب الذي يرجو مغفرَة ربِّ العباْد.
العتبُة الحسينية المقدسة، وعبر مركز السبطين التابع 
لشعبة المدارس الدينية بقسم الشؤون الدينية، أقاَم 
شعار  وتحت  السنوي(  التوبة  )يوم  بـ  الخاص  البرنامج 
كمن ال ذنَب  الذنِب  من  الله، والتائُب  حبيُب  )التاِئُب 
وآله(  عليه  الله  )صلى  األكرم  النبّي  حديث  وهو  له( 

الذي جاء رحمة وهداية للبشرية جمعاَء.
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رعاية ودعم طلبة العلم

الدينية يف  الشؤون  رئيس قسم  السياق حتدث معاون  ويف هذا 
»تضمن  قائال:  القرعاوي  عل  الشيخ  املقدسة  احلسينية  العتبة 
احلوزة  يف   يدرسون  الذين  األفارقة  الطلبة  تكريم  االحتفال 
من  الفريدة  االحتفالية  هذه  وان  احلبيب،  عراقنا  يف  العلمية 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  ح��رم  احتضنها  التي  نوعها 
للطلبة يف عموم العراق وحتديدا من حمافظتي النجف االرشف 

وكربالء املقدسة احياها الطلبة االفارقة بأنفسهم سواء يف قراءة 
القرآن او االناشيد او يف املدح ألمري املؤمنني )عليه السالم(.

مشاركات مستمرة

وقد حرض االحتفالية اكثر من )150( طالبا للعلم من النجف 
يف  الطلبة  عدد  ان  معلوم  هو  وكام  املقدسة،  وكربالء  االرشف 
العراق من قارة افريقيا وملختلف البلدان هو450 طالبا هؤالء 
العلمية  السالم( يف احلوزة  البيت )عليهم  يدرسون علوم اهل 

الى  التابعة  االفريقية  النشاطات  شعبة  اقامت  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  برعاية 
قسم الشؤون الدينية احتفالية خاصة بتكريم الطلبة االفارقة بمناسبة والدة امير المؤمنين علي بن 
ابي طالب )عليه السالم(، وبدأ الحفل الذي احتضنه الصحن الحسيني المطهر بتالوة سورة الحجرات 

المباركة من خالل مجموعة من طلبة العلم االفارقة.

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: محمد الخفاجي

العتبة الحسينية المقدسة

تكرُم رجال الدين من القارة السمراء
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يف النجف االرشف ويف املدارس االخرى كمعهد وارث االنبياء 
املقدسة، ومجيع هؤالء  للعتبة احلسينية يف كربالء  التابعة  واملعاهد 
الدينية  والنشاطات  االحتفاليات  خمتلف  يف  يشاركون  الطلبة 
املقدسة ال سيام قسم  للعتبة احلسينية  العامة  االمانة  التي حتتضنها 

الشؤون الدينية بشكل عام.
من الشرق الى الغرب

ورشق  غرب  من  الدينية  الشؤون  قسم  يف  لدينا  العلم  طلبة  وان 
ونيجريا  العاج  كساحل  القارة  غ��رب  من  واغلبهم  افريقيا، 
افريقيا وحتديدا  وبوركينا فاسو وغانا وغينيا، وبعضهم من رشق 

من تنزانيا واوغندا، وهناك اعداد من دول اخرى كثرية.
البحث عن االسالم

ومن جانبه حتدث الشيخ حييى عل الصادق من دولة نيجرييا قائال: 
)عليه  املؤمنني  امري  بوالية  املتمسكني  من  جعلنا  الذي  هلل  احلمد 
للعتبة احلسينية  العامة  االمانة  ان  اقوهلا برصاحة مطلقة  السالم(، 
لنا  ودعمهم  احتضاهنم  عىل  والتقدير  الشكر  تستحق  املقدسة 
كطلبة علم باحثني عن االسالم احلقيقي واالنسانية التي وجدناها 

هنا يف بلدنا الثاين عراق االنبياء.

دور كبير وبارز

ونحن بدورنا كطلبة علوم دينية من خمتلف بلدان القارة السمراء 
)قارة افريقيا( قصدنا العراق وحتديدا كربالء احلسني لطلب العلم 
من الفقه والعقائد وبقية العلوم الدينية بفضل اجلهود املبذولة من 
قبل العتبة احلسينية املقدسة التي متتلك سمعة طيبة لدى الشعوب 
والدراسية،  احلياتية  بأمورنا  تتكفل  ما  دائاًم  والتي  عامة  االفريقية 
وباخلصوص  والعرفان  والتقدير  بالشكر  هلم  نتقدم  ان  لنا  والبد 
الكربالئي )دام عزه(،  املهدي  الشيخ عبد  املتويل الرشعي سامحة 
)عليه  املؤمنني  امري  ب��والدة  االحتفال  وه��ذا  التكريم  هذا  عىل 

السالم(.
نخبة رائعة

ويف السياق نفسه حتدث مسؤول وحدة التعليم القرآين احلوزوي 
املحفل  هذا  اقيم  قائال:  اخلفاجي  عل  الدينية  الشؤون  قسم  يف 
يف  يدرسون  والذين  االفارقة  الطلبة  من  نخبة  بمشاركة  القرآين 
املدارس الدينية ومنهم يف معهد وارث االنبياء للخطابة وغري ذلك 
من املجاالت الثقافة التي ُتعنى بشؤوهنم من قبل شعبة النشاطات 
االفريقية التابعة لقسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة.

الشيخ علي القرعاوي

الشيخ يحيى علي الصادق

علي الخفاجي

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

25



ريبورتاج

ج
رتا

بو
ري

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

26



ممث���ل المرجعي���ة الديني���ة العلي���ا والمتولي الش���رعي للعتبة 
الحس���ينية المقدس���ة سماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي 
)دام عزه( يطلع ميدانيا على مش���اريع العتبة المقدس���ة في 
محافظ���ة البص���رة ويوص���ي بب���ذل المزي���د من الجه���ود إلنجاز 

المشاريع فيها في وقتها المحدد..
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احتفاالت  يحتضن  الحسيني  الصحن 
خريجي العراق وافراحهم

خريجون: االحتفاُء بنا يعزز روح االنتماء والهوية العراقية 

تقرير: احمد الوراق - نمير شاكر 

تصوير: صالح السباح – محمد الخفاجي
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احتضن صحن اإلمام الحسين 

)عليه السالم( احتفاالت تخرج 

طلبة العراق ضمن برنامج )نقطة 

تحول( الذي ينظمه مركز رعاية 

الشباب التابع لقسم تنمية 

الموارد البشرية في العتبة 

الحسينية المقدسة، واحتفل 

الخريجون وسط فرحة غامرة 

ومشاهد وطنية وايمانية ورددوا 

قسم الوالء لوطنهم ومقدساته 

وعلمائه وعاهدوا على ذلك 

في حضرة اإلمام المعصوم..

وكانت أولى االحتفاالت في 

شهر شباط من عامنا الجاري 

لخريجي كلية االمام الكاظم 

)عليه السالم( قسم علوم 

القرآن من ذي قار, وبدئ 

الحفل بقراءة تالوة معطرة 

من القرآن الكريم وقراءة سورة 

الفاتحة على ارواح شهداء 

العراق باالضافة الى القاء بعض 

المحاضرات التنموية والتوعوية 

للطلبة تحمل عناوين مختلفة.. 

لكي  الربنامج  مسؤويل  والتقت  احلفل  تابعت  »االحرار«  جملة 
بينهم مدير مركز  اكثر، ومن  للقارئ تفاصيل  التفاصيل  يبينوا 
مركز  يزال  »ما  قال:  الذي  الربيعي  عيل  حممد  الشباب  رعاية 
املتنوعة  الربامج  الطلبة اخلرجيني ويقيم  الشباب حيتضن  رعاية 
طلبة  من  املشاركني  عدد  وكان  حت��ول(,  )نقطة  برنامج  ضمن 
طالب   )200( يقارب  ما  السالم(  )عليه  الكاظم  االمام  كلية 
االن  لغاية  استقبلناها  التي  الكلية  أعداد  بلغت  فيام  وطالبة، 
قرابة  )4500( طالب يأتون تباعًا لالحتفاء هبم يف اروقة العتبة 

احلسينية املقدسة من خمتلف املحافظات العراقية«.
رعاية  مركز  يف  الطالبية  االنشطة  مسؤول  حتدث  جهته  من 
الشباب رواد الكركويش قائال: »برعاية كريمة من لدن االمانة 
التوايل يقيم  التاسع عىل  العامة للعتبة احلسينية املقدسة وللعام 
باحتفاء  اخلاص  حتول(  )نقطة  برناجمه  الشباب  رعاية  مركز 
الطلبة اخلرجيني من اجلامعات واملعاهد العراقية كافة يف الصحن 

احلسيني املرشف«.

محمد علي الربيعي
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الوفد  يبدأ من خالل استقبال  الربنامج  وتابع الكركويش: »ان 
يف حمافظة كربالء املقدسة وعمل جوالت ميدانية داخل اروقة 
االمام  املقدسة ومقام  العباسية  والعتبة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( وبعدها يتم التربك بوجبة غداء 
من داخل مضيف االمام احلسني )عليه السالم( ثم اصطحاب 
هبذه  لالحتفاء  السالم(  )عليه  االنبياء  خاتم  قاعة  اىل  اخلرجيني 
املناسبة العطرة من خالل عدة فقرات منها قراءة سورة الفاحتة 
املقدس  الدفاع  العراق السيام شهداء فتوى  عىل ارواح شهداء 
للطلبة حتمل عدة  تنموية  وكذلك مشاركات شعرية وحمارضة 
هتنئة  ببطاقات  اخلرجيني  الطلبة  تكريم  يتم  وبعدها  عناوين 
باالضافة  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  بركات  من  وهدايا 
الصحن  يف  يوميا  جتري  التي  العبادية  املامرسة  يف  مشاركة  اىل 
التخرج حتت  م  سنَ قنَ برتديد  الربنامج  الرشيف ونختتم  احلسيني 

قبة االمام احلسني )عليه السالم(«.

ومن جانبه قال رئيس مركز ملك املدربني لتدريب ارسار التنمية 
العيداين:  البرشية واللغة االنكليزية يف حمافظة البرصة مصطفى 
»ال خيفى عىل أحد وال هو باألمر اجلديد ملا تقدمه العتبة احلسينية 
املقدسة من برامج وخدمات لكافة رشائح الوطن بال متييز، وإنام 
تقدمه من اجل بناء اإلنسان بصورة مرشقة ليكون قدوة وقائدا 
يف املستقبل فالعراق حيتاج إىل شباب واع ومدرك للمسؤولية. 
مؤكدا ان الرشف العظيم ان تكون خادما لإلمام احلسني )عليه 
احلسينية  للعتبة  ومنتمية  ومرشفة  نزهية  كوادر  ضمن  السالم( 
خدمة  من  اقدمه  ما  هو  بنفيس،  فخورا  جيعلني  وما  املقدسة، 
حسينية بالتعاون مع العتبة املقدسة، وهذا جزء بسيط عام تقدمه 
العتبة من أعامل وبناء يشار إليها يف كل العامل  اىل تقديمها كل 

ما هو انساين«.
عىل صعيد متصل وضمن برنامج )نقطة حتول( ذاته استضاف 
للعلوم  الرتبية  كلية  املثنى  جامعة  من  اخلرجيني  الطلبة  املركز  

الدكتور سعد الدين البناء
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االنسانية قسم علوم القرآن، 
اكد  ذوهي��م،  برفقة  وطالبة  طالبًا   )125( قرابة  وبمشاركة 
اخلرجيون فيها عىل مضمون رسالتهم بالقول: »نريد ان نوصل 
الصخب  اجواء  عن  املستطاع  قدر  االبتعاد  برضورة  رسالتنا 
الدين  خمالفة  من  الكثري  تشوهبا  التي  الطرب  واجواء  والغناء 
والعقيدة واالعراف التي تربينا عليها وااللتفاتة اىل ان القضية 
العمل موفقة، فجميل ان  األهم هي ان تكون بداية مشوارنا 
الرضا  حالة  تسودها  روحانية  بأجواء  االنطالقة  هذه  تكون 
واالرتياح للضمري االنساين وان يكون احدنا طائعا هلل سبحانه 
االمام احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه  وتعاىل ومتخذا من 
قدوة له يف بداية مشواره يف احلياة العملية، فضال ًعن ذلك انه 
من اهم فقرات برنامج )نقطة حتّول( هو ترديد عهد التخرج او 
قسم التخرج بأن ينذروا شهاداهتم وكل طاقاهتم خلدمة الدين 

واالنسانية بشكل عام فضالً عن خدمتهم للمجتمع«. 

من جهة اخرى حتدث ممثل طلبة جامعة املثنى الطالب )سجاد 
املثنى  جامعة  طالب  وباسم  »بإسمي  قائاًل:  العوادي(  حسن 
كلية الرتبية للعلوم االنسانية قسم علوم القرآن نشكر االمانة 
احتفاالت  هكذا  تنظيمها  عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
رصينة هدفية تنشط فينا وازع الوطنية وحب االخر وتشعرنا 

هبوية االنتامء«. 
قائلة: »حقيقًة  الطالبة )حنان مجهور مطرب(  بدورها حتدثت 
العتبة  نشكر  ونحن  جدا  هبي  والشعور  توصف  ال  املشاعر 
احلسينية املقدسة عىل هذا االستقبال الرائع و احلضور واملجيء 
عند االمام احلسني )عليه السالم( اشعر هبا اهنا دعوة من االمام 
اربع  مسرية  بعد  الطاهر  حرمة  عند  ختامنا  يكون  ان  احلسني 
سنوات من الدراسة اجلامعية القرآنية الدينية البحتة واملشاركة 
االمانة  هلذه  اداء  صاحب  انت  تكون  والقسم  العهد  برتديد 

نعتربه توفيقًا من اهلل«. 
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توثيق معلم »طاق الزعفراني« رقميًا إلنشائه ضمن 
مشروع التوسعة الجديدة

ِعبَر فريق عمل مشترك بين العتبة الحسينية وجامعتي كربالء وبغداد..

من هذه األماكن الرتاثية البارزة، )طاق الزعفراين( الكائن 
اهتامم  املقدسة  احلسينية  للعتبة  وكان  الطاق،  باب  حملة  يف 
بالغ بجعله ضمن مرشوع التوسعة األكرب للمرقد احلسيني، 
للسقوط  آي��ال  ك��ان  أن  بعد  برتميمه  قامت  وأن  وسبقنَ 
وقسم  بغداد  جامعة  مع  جمّددًا  تعاونت  حيث  واالندثار، 
وأقدمت  ذل��ك،  عىل  كربالء  جامعة  يف  املعامرية  اهلندسة 

املعلم  هذا  لتوثيق  مهندسيها  من  وف��دًا  بدورها  األخ��رية 
بطريقة املجّسم )ثالثي األبعاد( لُيعاد تشييد آخر بدياًل عنه 

بجميع تفاصيله.
األمني  نائب  حتّدث  واحلّساس،  املهم  املوضوع  هذا  وعن 
العام للعتبة احلسينية السيد الدكتور عالء ضياء الدين قائاًل: 
أن »فريقًا مكّونًا من أساتذة خمتصني بالرتاث واهلندسة من 

توسعُة المنطقة المحيطة بالمرقد الحسيني الطاهر أصبحت أمراً حتمياً؛ نظراً لما تشهده مدينة 
كربالء المقدسة من زخم كبير للزائرين وخصوصاً في الزيارات المليونية، والتي تعني فتح مساحات 
األماكن  سيطاُل  البعض  بال  في  ذاته  األمر  لكّن  الحتضانهم،  وفوقية  تحتية  بنى  وإنشاء  جديدة 
أّن األمانة العامة للعتبة المقدسة لم يذهب عن تفكيرها تعويَض هذه  التراثية في المدينة، إال 
يعيشونها،  والزائرون  األهالي  يظل  كي  أيضاً  واألسماء  والتفاصيل  المالمح  بذات  بأخرى  األماكن 
وهي في المحّصلة األخيرة ستكون ضمَن مشروع أكبر يهدف أوالً وأخيراً لخدمة زائري المولى أبي 

عبد الله الحسين )عليه السالم(.
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فيام  تعانوا  وكربالء  بغداد  وجامعتي  املقدسة  احلسينية  العتبة 
بينهم للخوض يف التجربة النادرة التي تقام يف حمافظة كربالء 
جهاز  طريق  عن  واالثرية،  التارخيية  االماكن  ملسح  املقدسة 

املسح املتطور العائد جلامعة بغداد«. 
األبعاد  ثالثية  ص��ورة  أخذ  يتيح  املسح  »جهاز  بأن  وتابع، 
ألي معلم تراثي، ويمّكن أجهزة ال� )CNC( صناعة نسخة 
منه«، موضحًا أن »هناك مرحلتني هلذا العمل، تتمثل بتصوير 
وتوثيق وحتديد أبعاد القطعة أو املعلم األثرية ومن ثم إمكانية 

تنفيذ شبيه له يف موقع آخر بذات التفاصيل«.
وأشار ضياء الدين إىل أن »العمل سيجّسد عىل شكل ثالثي 
ذاكرة  يف  عالقًا  يبقى  له  مشاهبة  نسخة  إجياد  وبالتايل  األبعاد 

االنسان اىل االبد«.
بجامعة  العامرة  هندسة  قسم  يف  األكاديمي  رصح  جهته  من 
»تم  قائاًل:  الزبيدي  تركي  حسني  املساعد  الدكتور  كربالء 
 )3D( ال�  الرقمي  التوثيق  بحثي إلجراء  فريق عمل  تشكيل 
رقمي  نموذج  بناء  التوثيق  سيتضمن  حيث  الزعفراين  لطاق 
منشآت  ضمن  بنائه  إلع��ادة  متهيدًا  له،  معامرية  وخمططات 

متحف الوارث«.

املعقدة  األعامل  من  يعّد  العمل  »هذا  أن  إىل  الزبيدي  وأشار 
ال�  التوثيق بحدود  استغرقت عملية  هندسيًا ومعامريًا، حيث 
)4 ساعات( باستخدام جهاز )الليزر سكانر( وسيعقب ذلك 
 )workstation( عمل خمتربي عىل أجهزة احلاسوب املتقدمة
األبعاد  ثالثية  والنامذج  املخططات  إلنتاج  كربالء  جامعة  يف 

للمعلم الرتاثي«.
كام حتدّثت األكاديمية بكلية اهلندسة يف جامعة بغداد الدكتورة 
فنار منصور قائلًة: »من خالل تقنية املسح الليزري يتم إرسال 
تعطي  حيث  دراستها،  املطلوب  للمنطقة  ليزرية  إش��ارات 
إنتاج  يف  نستثمرها  ان  املمكن  من  التي  األبعاد  ثالثية  بيانات 

املاكيتات للمعلم الرتاثي واملحافظة عليها مستقباًل«.
وأضافت: »هذه التقنية موجودة يف كل دول العامل، ولكن يف 
السنني االخرية دخلت اىل العراق، وان كلية اهلندسة بجامعة 
لتوثيق  املهمة  التقنية  وهذه  اجلهاز  هذا  بتوفر  هبا  تتفرد  بغداد 
املعامل الرتاثية، حيث تم تنفيد عدة مشاريع مشاهبة قبل سنوات 
يف العتبة الكاظمية بعمل مرشوع )مونيرتنغ( للمنارات وشّدة 
االنحراف الذي حيصل هبا وايضًا العديد من املشاريع وتوثيق 

كافة املناطق االثرية يف خمتلف مناطق العراق«.

الدكتور المساعد حسين تركي
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( مّرت على تأليف كتاب )اإلمام الصادق � عليه السالم – والمذاهب األربعة( 
ً
)66 عاما

ة 
ّ

ق الكبير الشيخ أسد حيدر )قدس سره(، إال أّن لتأليف هذا الكتاب قص
ّ

للعالمة والمحق

بتراث أهل  التعريف  قين األعالم في 
ّ

المحق  
َ
ظهر جهود

ُ
ت القريب،  التاريخ  بها  يحتفظ 

البيت )عليهم السالم( والغوص في معانيه واستخراج آللئه الناصعة، حيث أبصر هذا 

 
ً
ا
ّ
دات، وكاَن رد

ّ
بع بواقع ثمانية أجزاء في أربعة مجل

ُ
الكتاب النور سنة )1956 م( ثم ط

 لمذهب 
ً
هم جزافا

ُ
مته( يكيل فيها الت

ّ
على عبارٍة كتبها المؤّرخ ابن خلدون في )مقد

أهل البيت )عليهم السالم( من دون وعٍي أو بصيرة وكأن ليس هذا المذهب العظيم 

 الذي كان األساس للمذاهب اإلسالمية األخرى؟!
ّ

هو المذهب الحق

وقصة تأليف كتاب )اإلمام الصادق والمذاهب األربعة(

سيرة العالمة الشيخ أسد حيدر )رضوان الله تعالى عليه(

أعداد: علي الشاهر
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ة الكتاب األبرز
ّ

قص

جيد  أن  حياول  اهلل(  )رمحه  حيدر  أسد  والشيخ  مّرت  سنوات 
وقتًا كافيًا ليخرب العامل عن مكانة أهل البيت )عليهم السالم( 
الظلم، ويروى أن رسالًة وصلته من صديقه )هاشم  وحجم 
عن  شيئًا  له  يكتبنَ  أن  يسأله  وكان  املوصل(،  العابدين  زين 
حياة اإلمام الصادق )عليه السالم(؛ ألنه جيهل متامًا من يكون 
هذا اإلمام!!، عندها عزم الشيخ أسد أن يكون جوابه بجوابني 
أصل  هي  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  مدرسة  أن  ليثبتنَ 
اإلسالم ومنها تعّلم أئمة املذاهب األربعة، وبعد بحث مضن 
وجاد بني الكتب،  وقعت يده عىل كتاب )مقدمة ابن خلدون( 
فاستوقفته حينها عبارة كانت صدمة كبرية للشيخ )رمحه اهلل(، 
إذ قال ابن خلدون: »وّشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه 
ترّد  أن  الكلمة البّد  أن  الشيخ أسد  أدركنَ  به«!، حتى  انفردوا 

بكلمة، واالفرتاء جيب أن ُيكشف باحلقيقة.
� واملذاهب  السالم  � عليه  الصادق  ُيعّد كتاب )اإلمام  واليوم 
األربعة( مصدرًا ثريًا للباحثني وطاّلب العلم واحلقيقة، وكان 

اتبعها  التي  املنهجية  ُكتبت عنه وعن  لدراسات حديثة  موردًا 
عّدة  أجنبية  للغات  طباعته  مّتت  كام  الكتاب،  هذا  يف  املؤّلف 
وحتى يومنا هذا حتتفظ مكتبات العامل بنسخ منه بعّده مصدرًا 

مهاًم.
العلمي  بالنفس  حتليه  عىل  ذلك  يف  حيدر  الشيخ  أكد  وقد 
والبحث املستند إىل املقارنات السليمة ليضيف إضافة جديدة 
إىل الدراسات التارخيية وهذا ما عرب عنه الدكتور حامد حنفي 
القاهرة  جامعة  يف  اللغات  بكلية  العرب  األدب  أستاذ  داود 
املؤلف  أختطه  ال��ذي  العلمي  باملنهج  إعجابه  أظهر  حيث 
إىل  جديدًا  شيئًا  أضاف  قد  الشيخ  وإن  احلر  الفكر  وإتباعه 

املكتبة العربية والبحث العلمي املنّزه.
من هو الشيخ أسد حيدر؟

الشيخ  بن  حممد  الشيخ  بن  أسد  الشيخ  واخلطيب  املحقق  هو 
طّيبة  علمية  أرسة  من  حيدر،  عل  حممد  الشيخ  بن  عيسى 
ترجع بأصوهلا إىل جنوب العراق، وهناك رأيان من يقول أهنا 
ذي  حمافظة  يف  الشيوخ  سوق  مدينة  إىل  ترجع  العائلة  أصول 
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قار، والرأي اآلخر ذهب إىل أن أصوهلا ترجع ملنطقة اخلرض 
املبّجل، كانت يف حمّلة  أّن والدة شيخنا  إال  املثنى،  يف حمافظة 
 - ه�   1329( سنة  من  األرشف  النجف  بمحافظة  ال��رباق 
1910 م( والتي سكنتها عائلته ملجاورة املرقد العلوي املطهر 
طلبًا للعلم والدراسة يف حوزهتا الرشيفة، فيام أكد آخرون أن 
ثم  ومن  م(   1903( سنة  الشيوخ(  )سوق  يف  كانت  والدته 

هاجر إىل النجف إلكامل دراسته الدينية.
ومع هذه اآلراء يف اختالف مكان والدته والنابعة من ترّشف 
كل مدينة بانتساب هذا الشيخ املبارك هلا، إال أن املتفق عليه 
أنه نبغ مبّكرًا وقد هتيأت له الظروف السانحة لطلب العلم، 
الدين  بخدمة  والترشف  لعلم  املحّبة  أرسته  طريق  عىل  فسار 

وتروجيه وإرشاد الناس وإصالحهم.
العلوم  يف  يتدرج  أخذ  ثم  املقدمات  أسد  الشيخ  درس  وقد 
)اإلمام  من  كل  عىل  العالية  الفقهية  األبحاث  حرض  حتى 
ياسني،  آل  رضا  حممد  الشيخ  اإلمام  البغدادي،  حممد  السيد 
التصنيف  إىل  انرصف  ثم  اخلوئي(،  القاسم  أب  السيد  اإلمام 

فكاننَ  املختلفة،  بفنونه  الشعر  كتب  كام  والتأليف  والتحقيق 
املنرب احلسيني  نابغًا وخطيبًا مفّوهًا، حيث خدم  بحق شاعرًا 

الرشيف لفرتة طويلة من الزمن.
)رضوان  انتفل  عبريها،  وتنّفس  عشقها  التي  النجف  ومن 
الوعظ  دور  وت��وىل  هبا  وأق��ام  الكويت  إىل  عليه(  تعاىل  اهلل 
أكثر  فيه  برز  ما  أن  إال  السمحاء،  الرسالة  وتبليغ  واالرشاد 
هو جمال التأليف، حيث ترك لنا تراثًا غنيًا أبرزه كام ذكرنا آنفًا 
– واملذاهب األربعة(،  كتاب )اإلمام الصادق � عليه السالم 
فضاًل عن مؤلفات بارزة بينها )مع احلسني – عليه السالم يف 
هنضته، عائشة والترشيع االسالمي، تاريخ الكوفة، الشيعة يف 
قفص االهتام، أنا واحلياة، الصحابة يف نظر الشيعة، واملذهب 
عن  الباحث  األم��ني  املحقق  هبّمة  فيها  عاماًل  اجلعفري(، 
املعلومة الرصينة واهلادفة إىل مأل الفراغات يف املجاالت التي 

مل يتم التطّرق إليها من قبل.
والرائع  اجل��زل  بأسلوبه  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  وامتاز 
وطريقته الكتابية املحببة لنفوس القراء وكان بعيدًا يف أسلوبه 
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عن التكلف باللفظ والتالعب بالكلامت مستخدمًا الوضوح 
ما  وهذا  كتاباته  يف  طريقًا  والغموض  اإلهبام  وعدم  اللغوي 
جعل أسلوبه يميل إىل السالسة والعفوية وما يمكن تسميته 
بالسهل املمتنع وقد لعبت قراءات الشيخ املستفيضة واطالعه 

الواسع دورًا يف هذه القدرات الكتابية.
وفضاًل عن نبوغه يف الدرس احلوزوي، كان الشيخ أسد حيدر 
من األدباء البارزين آنذاك، وكان من أعضاء اهليئة اإلدارية يف 

مجعية الرابطة األدبية يف النجف األرشف.
والزهد،  التواضع  بشّدة  عليه(  تعاىل  اهلل  )رمحة  ُعرف  وقد 
وعدم حّب الشهرة واألضواء،وسعى جاهدًا لتأسيس مسجد 
)1960م(،  عام  الشيوخ  سوق  يف  العكيكة(  )ناحية  الناحية 
وكان يمكث فيه أيام شهر رمضان املبارك؛ لإلرشاد والوعظ 
اإلمام  مدرسة  يف  درس  حلقة  كانت  كام  الديني،  والتوجيه 
حممد حسني آل كاشف الغطاء )قدس رسه(، وحلقة ثانية يف 
الصحن احليدري الرشيف، وحلقة ثالثة يف داره، وقد تتلمذ 
عىل يديه جمموعة من العلامء والفضالء، ويف مقدمتهم الشيخ 

باقر رشيف القريش، والشيخ هادي األميني، والشيخ موسى 
آل حيدر وآخرون.

خالل  من  احلسيني،  الرجل  هذا  مكانة  نكتشفنَ  أن  ويمكن 
املباركة التي قيلت يف حّقه، فقد ذكره الدكتور حممد  األقوال 
عبد اهلادي يف كتابه )معجم رجال الفكر واألدب( قائاًل: »عامل 
التأليف  كثري  أديب  شاعر  متتبع،  مؤرخ  جليل  كاتب  فاضل 

والبحث واملطالعة حسن األخالق رحب الصدر متواضع«.
)أعالم  كتابه  يف  املهاجر  جعفر  الدكتور  الشيخ  عنه  وق��ال 
متعدد  ومصّنف  وشاعر  وأدي��ب  وم��ؤّرخ  »فقيه  الشيعة(: 

االغراض«.
رحيل الرجل األمين

تويّف الشيخ أسد حيدر )رضوان اهلل تعاىل عليه( يف مقر إقامته 
املوافقة لعام 1984  بالكويت يف )8 شعبان سنة 1405 ه�( 
فيها  ُشّيع  النجف االرشف، حيث  مدينة  اىل  وُنقل جثامنه  م، 
الويّص  ورضيح  أحّبها  التي  مدينته  حيث  األخري،  مأواه  إىل 

الطاهر.

 وقد تهيأت له الظروف السانحة لطلب 
ً
را

ّ
نبغ مبك

العلم، فسار على طريق أسرته المحّبة لعلم والتشرف 

بخدمة الدين وترويجه وإرشاد الناس وإصالحهم..
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يمث���ل عه���د االمام علي )عليه الس���الم( ال���ى واليه على مصر 

 للدولة االس���المية ففي���ه نظريات 
ً
 كام���ال

ً
مال���ك االش���تر دس���تورا

االس���الم ف���ي الحكم والحكوم���ة ومناهج الدين ف���ي االقتصاد، 

االجتماع، السياس���ة، الحرب، االدارة واالم���ور العبادية والقضائية، 

وه���و أطول عه���د كتبه االمام عل���ي )عليه الس���الم( وأجمعه 

 
ً
للمحاس���ن، وقد ضم بين دفتيه جميع ما تحتاج اليه الس���لطة ايا

كان مس���ماها )واِل، عامل، أمي���ر، حاكم ورئيس دولة( في ادارة 

الحك���م ولجمي���ع النواحي السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعية 

 إلدارة الدولة 
ً
 مثالي���ا

ً
واالداري���ة والعس���كرية، كما انه كان دس���تورا

االس���المية من خ���الل نعته المفصل لواجب���ات الحاكم وحقوقه 

وبموجب���ه يع���د االمام علي )عليه الس���الم( اول م���ن دعا الى 

الفصل بين الس���لطات الثالث )التنفيذية ،التش���ريعية ،القضائية( 

 عل���ى ذلك فثم���ة قضية أخرى 
ً

،واق���رار حقوق االنس���ان ع���الوة

مهمة اش���ار اليها عهد )دس���تور( امير المؤمنين )عليه الس���الم( 

وهي وضع القواعد الدس���تورية العامة في التعامل مع جميع 

ابناء المجتمع على حد س���واء قوامها الرحمة والش���فقة، ووفق 

مبدأ العدل والمساواة، وعلى اساس الحقوق والواجبات، وليس 

على اس���اس الدين او المعتقد او العرق او الجنس، بمعنى ان 

يك���ون التعامل معه���م وفق ما يعرف اليوم )حس���ب المفهوم 

السياس���ي( ب���� ) حق المواطن���ة( حيث يقول ف���ي عهده لمالك 

وأعل���م بأن الن���اس “صنفان إما اخ لك ف���ي الدين او نظير لك 

في الخلق”..

قراءة: ضياء األسدي – عيسى الخفاجي

الرؤية السياسية
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عند االمام علي بن ابي طالب 

قراءة في عهده الى مالك االشتر 



)الرؤية  كتابه  يف  كاظم(  جميد  شاكر  )أ.د.  املؤلف  ويقول 
السياسية عند االمام عيل بن ايب طالب -عليه السالم- قراءة 
يف عهده اىل مالك االشرت ) رضوان اهلل عليه(  الصادر عن 
املقدسة  احلسينية  للعتبة   التابعة  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة 
؛تتضح  صفحة(   135( مادي  بوصف  )2017م(  العام  يف 
السياسة الشمولية للعهد من املقدمة التي قدم هبا االمام عل 
بنود  من  عليه(  اهلل  )رضوان  األشرت  ملالك  السالم(  )عليه 
العهد وحمتوياته االخرى ففي صدر هذا العهد أمجل حقوق 
الرعية أمجااًل ثم فصلها بعد ذلك تفصيال فقال : )هذا ما أمر 
به عبد اهلل، عل امري املؤمنني، مالك بن احلارث االشرت يف 
عهده اليه حني واّله مرص، جباية خراجها، وجهاد عدوها، 
تضمنت  املقدمة  فهذه  بالدها(  وعامرة  اهلها،  واستصالح 
اربعة اهداف سياسية رئيسية جيب ان يسعى هلا احلاكم ويعمل 
عىل حتقيقها لرعيته وان يضعها نصب عينيه لغرض انجازها 
الدولة  بأموال  يتعلق  يتعلق بجباية اخلراج، وما  الذي  اوهلا 
املجتمع،  القطاعات وتنمية  تنفق عىل خمتلف  ان  التي جيب 
جيش  تأسيس  من  ذلك  يستلزم  وما  العدو،  جهاد  وثانيها 
قوي له القدرة عىل محاية البلد والدفاع عنه وبناء مؤسسات 
عسكرية وامنية حمكمة، وثالثها االصالح االجتامعي  الذي 
وجمتمعه،  بلده  تطوير  عىل  القادر  االنسان  بناء  به  يقصد 
واالجتامعية  السياسية  االصعدة  خمتلف  يف  مستواه  ورفع 
واالقتصادية  والثقافية ويف خمتلف االمور االخرى، ورابع 
هتدف  التي  والعمرانية  االقتصادية  التنمية  األهداف  تلك 
البلد  تطوير  ألجل  الدولة  يف  املؤسسات  خمتلف  بناء  اىل 
اقتصاديًا، ورفع املستوى املعايش للمواطنني وإقامة املشاريع 

املختلفة يف البلد..
االربع  النقاط  مزايا  مجيع  عىل  اشتمل  الكتاب  ان  ويضيف 
بالتفصيل معنى وحتلياًل وذكر كل ماله عالقة  االنفة الذكر 
اورد  وقد  لذلك  املتبعة  واالج��راءات  والرعية  احلاكم  بني 
لكبار  متنوعة ومعتمدة  العهد وهي  فيها  ذكر  التي  املصادر 
من  مجلة  اىل  يشري  ان  عىل  حرص  وقد  واملؤرخني  العلامء 
التوصيات اهلامة حلياتنا احلالية بعد الفراغ من تناول العهد 
بقائمة  الكتاب  وختم  للمالحق  خاصة  بصفحة  وارفقه 

املصادر واملراجع واملحتويات.
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ً
صدر حديثا

علوم القرآن الناطق 
الميسرة

القرآنية  وال��دراس��ات  البحوث  مركز  عن  حديثًا  صدر 
التابع لدار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة كتاب 
)منهج علوم القرآن الناطق امليرسة( ملؤلفه الدكتور السيد 
مرتىض مجال الدين وعىل أربعة فصول ؛تطرق الكتاب يف 
واحتوى  الكريم  القرآن  علوم  مفاتيح  عىل  األول  الفصل 
تاريخ  الثاين  الفصل  يف  درس  فيام  مفتاحًا  عرش  اثني  عىل 
القرآن الكريم ويف الفصل الثالث حتدث عن معارف علوم 
القرآن ودرس ايضًا يف الفصل الرابع مفاهيم علوم القرآن؛ 
فيام ضمت الفصول الثاين والثالث والرابع عىل اثني عرش 

علاًم. 
القرآن  علوم  يف  كمنهج  اعتامده  تم  الكتاب  ان   : يذكر 
الكريم  القرآن  دار  أقامتها  التي  الدورات  جلميع  الكريم 
قبواًل  والقى  العراقية  واجلامعات  القرآنية  للمؤسسات 
املعلومات  بذكر  سهاًل  جيعله  بأن  املؤلف  لرباعة  واسعًا؛ 
ليكون  توضيحية  وصور  خمططات  وبوجود  والشواهد 

يسريًا عىل الدارسني والباحثني.
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ـــــــــا مــــــــالئــــــــك هـــلـــلـــي ــــــاُن اأقـــــــــــبـــــــــــَل ي ــــــب ــــــع ــــــص �

ــــرْت  ــــتــــبــــ�ــــص ا�ــــص ـــــــرمي  ـــــــك ال الــــ�ــــصــــهــــر  غــــــــــرة  يف 

ــــا  ــــن ــــص ــــ� ومــــــــديــــــــنــــــــة املــــــــخــــــــتــــــــار زيـــــــنـــــــهـــــــا ال

تـــــالهـــــمـــــا  ـــــــــد  ـــــــــي ـــــــــف واحل ــــــــي  عــــــــل ابــــــــــنــــــــــا   

ـــــــس �ـــــصـــــبـــــال حــــــيــــــدٍر ـــــــا� ـــــــب ـــــــع ـــــن وال فـــــحـــــ�ـــــص

ــــــــد مـــــلـــــوؤهـــــا ــــــــم ُولـــــــــــــد احلــــــ�ــــــصــــــن وعـــــــــــن اأح

قــــلــــبــــه  ــــــمــــــر  ــــــغ ت ــــــــار  ــــــــت ــــــــخ امل ــــــــة  ــــــــان ــــــــح ري  

الـــــهـــــدى مـــــ�ـــــصـــــبـــــاح   ، اجلــــــــنــــــــات  �ـــــصـــــيـــــد  هــــــــو 

�ـــــصـــــهـــــره يف  اأتــــــــــــــــى  قــــــــــد  طــــــــــه  فـــــ�ـــــصـــــبـــــيـــــه 

�ــصــطــا  اإن  الــــ�ــــصــــجــــاعــــة  يف  ـــــدر  ـــــي ح ــــد  ــــي ــــف وح  

ـــــت  ـــــرق ـــــص اأ� ـــــــــــــــــولدة  ال اأقـــــــــمـــــــــار  �ـــــصـــــعـــــبـــــان    

مــــ�ــــصــــرعــــًا عـــــنـــــا  وغـــــــــــاب  ـــــــــــل  َهّ ــــف  ــــص ــــ� ــــن ال يف 

ــــى يــــــا ابــــــــن الـــــــكـــــــرام نــــــــرى الـــ�ـــصـــنـــا ــــت فــــمــــتــــى م

ـــي   ـــل ـــب ـــق ـــت ـــص ـــــم يـــــــا �ــــــصــــــمــــــاُء ا� ـــــص وبــــــــــــــــدوَر هـــــا�

ـــــِل ـــــب ـــــق ــــــوِد امل ــــــع ــــــص ــــــ� ــــــال ــــــــــــلُّ اخلــــــلــــــيــــــقــــــة ب ك

ــــــــل بـــــــــالـــــــــالآلـــــــــئ واحلـــــــلـــــــي ــــــــل ـــــــــــون ُج ـــــــــــك وال

الـــــــــويل حـــــــــيـــــــــدرة  دار  ميــــــــــــالأ  ــــــر  ــــــص ــــــ� ــــــب وال

ــــــــــــــــــده عـــلـــي ــــــن �ـــــصـــــمـــــي وال ــــــص ــــــ� ـــــــــــــــن احل واب

ـــــــد الأكــــــــــمــــــــــِل ـــــــي ـــــــول ـــــــال فــــــــــــــرح وحـــــــــــــــــزن ب

ـــــــــد �ــــــصــــــبــــــطــــــه املــــــــــتــــــــــاأَمــــــــــِل   ميـــــــــنـــــــــًا مبـــــــــول

ـــــل املـــــتـــــو�ـــــص ـــــــــزع  ـــــــــف وم  ، ـــــــاة  ـــــــج ـــــــن ال فــــــلــــــك 

ـــــن اأجـــــــمـــــــل ـــــص ـــــ� ـــــح ــــــنــــــًا ب لــــــــيــــــــزيــــــــده حــــــ�ــــــص

ـــــي ـــــرجـــــل ـــــــــوث ت ـــــــــي ــــــــــــــوق املـــــــطـــــــهـــــــم يـــــــــــا ل ف

ــــــــــــــا خــــــــــفــــــــــي  املــــــــــنــــــــــزِل ــــــــــــــره لــــــــكــــــــن اآخ

وتـــــــــــاأمـــــــــــِل ـــــــــــه  ل ـــــــــوق  ـــــــــص � يف  والـــــــــقـــــــــلـــــــــب 

ـــــُة تـــنـــجـــلـــي ـــــاب ـــــح ـــــص ـــــ� ـــــك ال ـــــل ـــــى ت ـــــت ومـــــــتـــــــى م

أق�������م�������ار ش���ع���ب���ان
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أرس��ُل  قبواًل.  األكثر  الصالة  حيث  رضحي��ك  ق��ربنَ  سَيدي، 
شكواي يف سامئك الرحبة، كأهنا تطوف مع روحي التي تبحث 
التي  تزل وفية نشوى كطيور احلرضة  مل  للقبول، فهي  منفذ  عن 
تطري لكل مكان ثم ما لبثت أن ترجع إليك وتنهي رحلتها عند 
مرتّددا  جسدي  يظل  بينام  حائرك..  رحاب  يف  وتستقّر  منائرك 
التنافس  نائيًا بني احللم والوهم واحلياة، يصغي حلفيف  ضائعًا، 

احليايت الكسول. 
حتمل  ظلك،  يف  مطمئنة  رضحيك  جتوب  التي  وروحي  سَيدي، 
معها ترّضعي البائس وخويف من ُبعد املسافة وطول األمل. تلوذ 
بك بصمت الصالة، تبكي وحدهتا، عذاهبا، ذنوهبا التي ليس هلا 

حّد. وهو جمدها الوحيد األكيد الذي ما زلُت به أعيش.
سَيدي، فالصالة يف رضحيك سحر ال يوصف، يشعر هبا املؤمنون 

كريشة خفيفة تنزعهم من الظالم وتضعهم يف نور اهلل وتطلقهم 
أمواج  التي يعكس صورهتا رضحيك وسط  اجلنة  إىل  بال خوف 

الزائرين أشبه باملالئكة. 
سَيدي، هذا النور العميق حول جدثك، وشباكه املتوّهج البارق 
كالنهر الذي أغرق فيه ذراعي ورأيس، ألتمس منه رشبة ال اظمأ 
اسّلم  حتى  وينادى،  يدعو  قلبا  بعذوبته  ويقلدين  أبدا،  بعدها 
القلوب قلبا واحدا حيملني،  نفيس فرحا للموت، وتغدو آالف 

ويمرون من ذلك املكان املقدس حيث كانت صاليت. 
سَيدي، يف يقظة كل هذه اآلمال واألماين  واألحالم يبتعد عني 
وأحس،  أشعر،  ألنني  ااّلك،  يشء  كل  من  واه��رب  يشء،  كل 

وأتيقن بمعرفة كيف تسمعني حني اصل هلل يف رضحيك.

 سحٌر ال يوصف
َ

 في ضريِحك
ُ

الصالة بقلم: حيدر عاشور



انعكاسات العولمة 
على اللغة والهوية العربية

الدول  لغة  التطور احلاصل يف وقتنا احلارض سيطرة  وأنتج 
املتقدمة/ العوملة عىل بلداننا العربية، إذ غدا خطرها شديدا. 
فباتت لغتنا اليوم هجينة، كام أصبح التعليم بجميع أطواره 
خاضعا للثنائية أو الثالثية اللغوية. وهو ما »سبب اختالال 
عىل  السلبي  التأثري  عن  ناهيك  االجتامعي.  البناء  يف  كبريا 
أغلب  يف  ي��ؤدي  فهو  للناشئة.  والنفيس  العقيل  التكوين 
احلاالت إىل نشأة جيلني إن مل تكن أجياال من أبناء الوطن 
به.  اخلاص  والثقايف  اللغوي  انتامؤه  جيل  ولكل  الواحد، 
فتعددت االنتامءات اللغوية والثقافية، وهتتز الروح الوطنية، 
وختتل اهلوية وتتمزق وحدة األمة. وهو أحد أهداف العوملة 
الرامية إىل التنميط اللغوي والثقايف الذي ال يعري أدنى اهتامم 
واللغوي،  العرقي،  والتنّوع  االختالف  يف  الكون  لسنن 

سلبا  حمالة  ال  اللغوي  التعدد  هذا  أّثر  والثقايف«.  والديني، 
عىل تطور اللغة األم، ومن ثم عىل اهلوية، بسبب حماوالت 
تعجيزها عن أي فعل أو مشاركة فعالة من شأهنا أن تفتح 

هلا سبيال للتقدم، أو النهل من معني التطور احلضاري.
ممتزجة  بل  موضوعية  وال  حمايدة  ليست  اللغة  كانت  ملا 
األجنبية:  اللغة  اعتامد  فإن  واالجتامعي؛  الثقايف  بموروثها 
التعليم/اجلامعي،  يف  أساسية  لغة  الفرنسية  أو  اإلنجليزية 
العربية  اللغة  عىل  سيضغط  االبتدائية،  الصفوف  يف  وثانية 
ويؤدي إىل تقهقرها أمام اللغة األخرى. كام أّن قلة استخدام 
املتكلمني،  مهارة  من  سيقلل  وظائفها،  واختزال  اللغة، 

فتنزاح ألسنتهم تدرجييا عنها.
  

 لتش���ابك األوضاع وتداخلها 
ً
دها وتداولها في عصرنا الحديث؛ نظرا

ّ
الهوية من المصطلحات التي كثر ترد

 على الهوية 
ً
ل خطرا

ّ
على مختلف المستويات، وعلى رأسها اللغة، فالعولمة وتهديداتها أصبحت تشك

ى الصراع.  
ّ
اللغوية لألمة العربية، وبين تماهي الذات وذوبانها في اآلخر ولغته تكمن المشكلة ويتجل

د. رشيدة كالع
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ال ينفصل تعلم اللغة عن أخذ تراث اللغة وما تتضمنه من أفكار 
فاملتعلمون  وسلوكيات.  تصورات  من  به  ترتبط  وما  وقّيم، 
مثل  كثرية  اجتامعية  مضامني  معها  ويترشبون  اللغة  يكتسبون 

القيم وامليول والعواطف وغريها.
إّن من بني معيقات تطور اللغة العربية، واحلفاظ عليها بوصفها 
أحد مكونات اهلوية العربية، هو إرصار العريب عىل امليل العاطفي 
للغته، وعدم الرغبة يف مواجهة الواقع، وإدراك اخلطر الذي بات 
ما  العربية. يف ظل  ورائها خصوصيته  اللغة، ومن  حيارص هذه 
يسمى بعوملة التعليم يف املجتمعات النامية والذي يتجه نحو حمّو 

اخلصوصيات بني الشعوب.
إذا كان الوالء اللغوي يعكس العالقة بني اللغة واهلوية، فهذا 
الوالء العاطفي لن يضمن للغة بقاها واستمرارها. »فيقف شبه 
عاجز أمام املد اجلارف من التفوق العلمي واحلضاري والتقني 
الذي خيدم لغات بعينها ويزيد نفوذها عىل نفوذ« وهو ما يقودنا 
العربية  لألمة  الثقافية  اهلوية  عىل  العوملة  خماطر  إّن  القول:  إىل 
تلك  عىل  واحلفاظ  بلداهنا.  واستقالل  خصوصيتها،  يف  يتجىل 
وحماربة  التهديدات،  تلك  بمجاهبة  إال  يتأتى  لن  اخلصوصية، 

حماوالت املسخ؛ بالرتكيز عىل التنشئة السليمة للناشئة، وربطهم 
بلغتهم وهويتهم وجعلها نقطة انطالق لتطوير الذات واألخذ 

بأسباب التقدم.  
النظر  تعيد  وقفة  إىل  حيتاج  اليوم  العربية  اللغة  إليه  آلت  ما  إن 
التي  التعليم يف بلداننا. وإىل إعداد الدراسات العلمية  يف واقع 
من شأهنا أن حتفظ هلا مكانتها يف أوطاهنا األصلية. بيد أن القيام 
هبذه العملية لن يؤيت ثامره إال إذا وجدت هذه اجلهود دعام من 
املؤسسات احلكومية الرسمية. واعتمدت اللغة  العربية داخل 
الدور  أن  كام  التعامالت.  سياق  يف  وخارجها  املؤسسات  هذه 
منوط بمجامع اللغة العربية وبام ينبغي عليها القيام به من دور 
لتوحيد املصطلحات خاصة ما تعلق بالكلامت األجنبية املرتمجة.

هبا،  النهوض  عىل  والرتكيز  العربية  اللغة  إىل  االلتفات  جيب 
بالنقص  الشعور  وجعل ذلك يف هرم األولويات. سعيا لدحر 
من  تتضمنه  وما  اآلخ��ر،  لغة  أمام  اللغة  أبناء  لدى  والرتاجع 
العربية  اهلوية  يستثني  لن  جارفا  مًدا  بوصفها  خمتلفة  أنساق 
أوىل  خطوة  سيكون  وسلوكياتنا  لواقعنا  الذايت  فالنقد  ولغتها. 

للحل ثم التطوير بمعاجلة املشكالت القائمة.
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الى روِح الشهيِد السعيِد) سيف حسين شغيدل سيتو الوائلي(

 ليل جبال  مكحول
َ

وكاَن ذئب

 ما يؤّرقه س���وى جرح���ه العميق في س���اقه، كان 
ُ

 ثمة
َ

لي���س

يع���دو كالمه���ر الجام���ح ف���ي جنح الظ���الم، دمه ين���زف وألمه 

يجعل���ه يثرث���ر بالكلمات التي كانت تس���قط م���ن فمه مع كل 

يا مرعبا كأنها انهيار حج���ارة الجبال. ويقفز بين 
ّ

آه، فتح���دث دو

الصخ���ر وااللغام، ووميض الرصاص يتراقص فوق خوذته ومن 

بي���ن جنبي���ه. كان بط���ال يش���به النجم ال���ذي يواري س���ره بين 

ر من أي ش���يء ط���ارئ او ييأس.. 
ّ

النج���وم، ال يتعب وال يتذم

ى، واله���واء البارد 
ّ
كان يواص���ل معرك���ة رجوعه ودمه يتش���ظ

 على جس���دِه. ثمة ص���وت يناديه من 
ُّ
رصاص يقمطه ويش���د

االعم���اق. صوت ما بعيد فيه نبرات الروح تعلن رحيلها. ينفض 

ع من كالٍل في عينيه 
ّ

التعب، ويبكي بصمت، ويمسح ما تجم

 
ٌّ
 إلهي

ٌ
راها. جرس

ُ
وينظر الى الس���ماء والنج���وم الفضية في ذ

البد من س���ماعه لحظة االختيار.. ابتس���م بخنوع فبدأ يتوسل 

ويتضرع بصمت الدموع:      

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

44

���ا
�ؤن���

دا
����

ه��
����

��س��
�����



ألغادر  أن  ودعني  اصابتي،  أوجاع  عني  وخّفف  أعّني،  إهلي  يا 
الليل،  هو  طويل  إهل��ي،  شهيدا.  أو  منترصا  إم��ا  اجلهاد  حياة 
وموحش هذا الظالم، لكنني أستيضء باملجاهدين وهبم أصطل 
الصد  ساتر  ووصلت  املوحشة  اجلبال  ه��ذه  اخرتقت  ما  اذا 
واخلسارة  باهر،  بنجاح  املهمة  انجزت  فقد  حتام  سيفرحون 
وأؤسس  سأصل  حتام  ساقي.  يف  املوجعة  اصابتي  هي  الوحيدة 
فئران )داعش( خلفي  الظالْم املوحش. لكن  قّبة هذا  ألفة حتت 
يتتبعون آثاري والربد يشتد ب، فليس يّل غريك يا اهلل، وال أملك 
سوى الربد والليل والبندقية، وااليامن.. لطاملا وقفت معي يا رب 
يف معارك )جرف الصخر، وبلد، وتكريت، وبيجي( وغريها من 

مناطق ومدن وقرى وارياف حمافظة صالح الدين.  
كل  ويزيل  نفسه  يقاوم  وهو  قلبه،  برد  املعارك  تلك  ذكر  عىل 
للصباح  الوقت  من  متسع  هناك  كان  خماوفها.  وكل  هواجِسها، 
وقوته ال تزال يف عنفواهنا، كل ما علّيه هو أاّل ينام ثانية واحدة، 

أفاعي  يمنع  أمامه، حتى  يظهر  يقاتل من  يكون جاهزا كي  وأن 
الليل الزاحفة من الوصول للحجاباِت. فلواء عل االكرب احلادي 
عرش، -فوج سعيد بن جبري- مرابط عىل اجلبال ينتظر عودته عند 
اذا ما كان  بزوغ الفجر، ويعتمد عليه يف تأمني املنطقة وتنبيههم 
الوصول  هو  عليه  وما  هبا  امسك  قد  فاملعلومات  هجوم.  هناك 
السواتر ساملًا. فاخرتاق معسكر)داعش( رضب من اخليال،  اىل 
كان  املحقق.  املوت  من  ختلو  ال  مغامرة  عسكرية  عملية  وتنفيذ 
بقية،  منهم  يبقي  ال  بثقة،  الدواعش  وجيتاز  املّنية  بحوافر  يميض 
النرص  هتاف  ويرفع  مقربهتم  مكاهنم  وجيعل  دمائهم  يف  يغرقهم 

لبيك -يا حسني-. 
هادئًا،  مطمئنًا  ينام  كان  الشعبي  احلشد  وسط  معركة  كل  بعد 
)داعش(  رصاصة  فيها  تسكن  وساقه  الظالم  هذا  وسط  واآلن 
املتحدر  واملوت  يقظته  نفسه، وأحالم  اىل جواره سوى  وال جيد 
من فتحات الصخر يرتصده يف كل حركة، يف كل كلمة. يمشط 

أن  ودعني  اصابتي،  أوج��اع  عني  ف 
ّ

وخف ي، 
ّ
أعن إلهي  يا 

!!
ً
ألغادر حياة الجهاد إما منتصرا أو شهيدا
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الرصاص من خلفه ويفرش وميضه أمامه، وهو ينصت للصخر، 
كل ذلك مل ينسه هدفه األساس يف إمتام املهمة، وبذات الوقت مل 
تغادر ذاكرته كل االسامء اجلميلة التي حيبها الوطن، أمه، أخوته، 
حتى  جماهدا  يكون  ان  السيستاين  السيد  مع  عهده  أصدقاؤه، 

النفس االخري. 
هنا يف لبة املوت تطوف روح أمه، روحها تعينه عىل عبور الليل. 
ترضع  من  أمه  تقوله  وما  ال��دواع��ش،  يوجع  سوط  أمه  دع��اء 
ضوءا  هبام  فيشعل  حجر،  عىل  حجرًا  فيكون  الشجاعة  يقاسمه 
ليخفي  يضحك  أعدائه.  كل  حترق  والنار  ينقذه  الضوء  ونارا، 
خوفه من نفسه. فهو ملك الليل، لطاملا سار حتت اقواس ظالمه 
يشّم وحوش التكفري حتى يف مغاراهتم الرسية، ويسقيهم بقلب 

صياد ماهر من نار بندقيته ما جيعلهم هباء منثورا.  
املحطمة،  االشياء  بصامت  يرتك  كان  ومعركة  مهمة  كل  ويف 
ويعلن يف النهار انتصاره. كان جيهض مؤامرات) داعش( ويلغم 
طرقهم. لكن هذا الليل خيتلف عن الليايل األخر فقد طال سواده 
واختفى قمره، واشتدت مطارته، وعرف أنه حمارص يف اجلبال ال 
هذه  هل  معاركه.  آخر  خيوض  وأنه  اخوته،  اىل  للوصول  سبيل 

اجلبال العراقية ستزهر من دمه يوما ما؟.
 اخذ كل يشء مأخذ اجلد، فهو اآلن يدفع ثمن ما كبدهم هذه 
حتىص..  وال  تعد  ال  ما  واملعدات  األرواح  يف  خسائر  من  الليلة 
اخرج  ارتياح،  بكل  قبوله  وعليه  االستشهاد  نداء  اقرتب  فقد 
من  الساعة  هذه  اجلديد: يف  ميالده  تاريخ  النقال وسّجل  هاتفه 
2015م   / 12 الثالثة من يوم الثالثاء املصادف 8 /  الليل هي 

ولكن  الفجر،  صالة  وقت  حين  مل  1437ه�،  صفر   26 املوافق 
فوق  أمانة  جسدي  تاركا  بدمي،  متوضئا  الليل  صالة  صليت 
السالم( جبال مكحول سابقًا.. فقد  جبال االمام احلسني)عليه 
نزفت كثريا، وأبكيت الدواعش طويال، وقد أخذت مرادي من 
نداء اجلهاد. سألتقي قريبا بمن أحب فصورته بدأت ترتاءى يل، 
وعقل وقلبي انشغال هبا، وروحي ملهوفة للقاء.. حلظات وقد 
أكون عىل أجنحة املالئكة، ألصل إىل احلبيب الذي وقف معي 
عامل  اىل  ليأخذين  الكريمة  يده  وأمسك  حلظات  شدة..  كل  يف 
اخللود األبدي، ألرى الطف من السامء، وأرى انتصارات احلشد 
الشعبي، فام يقوله صامم أمان العراق هو االنتصار االكيد.....   

شغيدل  حسني  سيف  البطل)  الشهيد  كتبه  ما  آخر  هي  هذا 
)سعيد  فوج  أبطال  كان  الصباح  الح  أن  وما  الوائل(،  سيتو 
أغمضوا  ان  بعد  بالرصاص.  املطرز  جسده  حيملون  جبري(  بن 
عينيه املفتوحتني، ونحبوا عىل بياض وجه وابتسامة الوداع التي 
حفرت صخر مكان جريمة قتله بتلك البشاعة. كانت ابتسامته 
رضا االستشهاد، وعذاب أقسى من القتل عىل غربان )داعش(. 
دموع  والرصاص  اهلل،  عند  القبول  إش��ارات  جسده  فثقوب 

وشموع ال تنطفئ فهي باقية مع الشهداء املخلدين.. 
اوصله  الذي  املوسع  للهجوم  الصفر  ساعة  الفوج  وصول  كان 
الدواعش  عىل  وشجاعة  مهة  بكل  لينقضوا  الشهيد،  تفاصيله 
بعد إنقاذ جسده من الذبح والتمثيل به. فوصوهلم كان رسيعًا، 
الن )سيف الوائل( كان رجال بألف رجل، اّخر تقدم )داعش( 
قدر املستطاع فام بعد الساعة الثالثة ليال اشتبك معهم من ثالث 
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جهات قتل منهم الكثري عرب رصاصات بندقيته 
تغلب  الكثرة  لكن  اليدوية،  القتال  ورمانات 
الشجاعة انتهى رصاصه واحليوانات الداعشية 
املفرتسة هبطت عليه من صخور اجلبال املشتعلة 

لتنفض سمومها القاتلة عىل جسده الغّض، 
قتل  عن  واإلعالن  لتشوهيه  جسده  محل  وقبل 
ذئب ليل جبال مكحول، كانت القوات تنهال 
عليهم بالرصاص فقتلوا من مزقوا جسده عن 
بكرة أبيهم. فكانت أغطية كثرية من الرصاص 
التي  الشهادة  نال  فقد  ورأس��ه..  جسده  عىل 
متناها وحصل عىل النرص يف خامتة حياته بعد ان 
القارس واخضعه صخر مكحول  الربد  التهمه 
رسب  يف  السامء  اىل  عربه  باملرور  لروحه  واذن 

ارواح حيبها اهلل. 
ترك فقدانه فراغا كبريا يف صفوف املجاهدين، 
بفقد  الصخر  عىل  املسّجى   جثامنه  إىل  ينظرون 
ال حدود له. فاجلسد الذي بعثر نظام ورثة قطع 
ولرحيله  بدمه،  االرض  عليه  تبكي  ال��رؤوس 
ال  و  البطولية  ملغامراته  وال  الدمع،  من  سامء 
األمل  فيه  ليختبئ  يكفي  ليل  الفردية  النتصاراته 
والبكاء عليه. ال ينقصهم الليل، وانام ينقصهم 

) سيف الوائل(..
 محل جثامنه عىل أكتاف أبطال الفوج وقائدهم 

هيزج:
وترمُجانًا  لوحدتِنا...  ُعنوانًا  ارتضيناكنَ  إّنا   -

إلخالِص املنَساراِت..
وناحت  لرحيله  مكحول  جبال  بكت  لقد   
املشيعني  تكبري  بني  فام  روح��ه،  عىل  صخوره 
جثامنه  كان  اجلبال.  قمم  هيّز  التكبري  وصدى 
االبطال  بني  من  وخيرج  التالل  فوق  يطري  كأنه 
ان  بعد  الدمع  منه  يتقطر  زيتون  غصن  حامال 
يصطنع  وهو  املوجعة  الرضبات  عليه  تكاثرت 
ال��روح  بسخاء  استشهاده  وي��رتج��م  ال��ص��رب، 

وبمسودة اخللود.
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احلبيب يناجي ربه؛  »ريب ال تذرين فردًا وانت 
خري الوارثني«..

بعد ان ضاق ذرعًا من دمدمة املنافقني، فكان 
أمني..  لرسوٍل  كريم  العطاء عظيام، من ربٍّ 
»اعطيناك  فلقد  عينا  وق��ر  »حممد«  يا  أب��رش 
الطاهرة،  السامء  بذرة  »فاطمة«..  الكوثر«، 
»خدجية«،  جوف  يف  وترتيل  بتسبيح  تنمو 
وتزداُن سامء املدينة بصفائها ونقائها، ويزداُد 

النور يف ارجاء منزل النبوة..
يفوح عطر اجلنة بني الدهاليز  ويرتفع صوت 
املالئكة  وتستبرش  االشهر..  بمرور  الرتتيل 
يف  واالرض  الساموات  ارجاء  االفراح  وتعّم 
قلب كل من حوى ذرة حب آلل »املصطفى«.

عاملة  انسية،  بتول،  حوراء،  »درتك«  هي  ها 
ويغضب  لرضاها  اهلل  ي��رىض  معلمة،  غري 
لغضبها، »يا حممد« اهنا »زهرة« اوص قومك 
برعاية منابعها وكف اشواكهم من ثامرها واال 

فام بلغت رسالتك.
بيته،  اهل  بعرتة  وابكارا  عشية  قومة  يويص 
رجس  كل  من  اهلل  فطمها  التي  »بفاطمة« 
اهلل  ب��اب  فهم  وبنيها«  »ببعلها«  وع��ي��ب، 
بآية   خيصهم  وهو  وبكتابه  يؤتى..  منه  الذي 

»التطهري«.
تكرب »فاطمة عىل حنان »حممد »وحب »عل« 
وال  عبادة  وال  صدقة  وال  ذكر  يف  تتوانى  ال 
تساير  الدعوة،  ارك��ان  من  ركن  فهي  عمل 
ونفس  راضية  بروح  الغيب  وتتلقى  االي��ام 
اُن  ��ونَ ��ينَ احْلنَ ِ��ينَ  هلنَ ةنَ  اآْلِخ���رنَ ارنَ  ال��دَّ إِنَّ  {ونَ مطمئنة 

)سورة العنكبوت: 64(}.

بقلم: وجدان حميد طه

كانت على االرض زهرة 
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»فاهلل ال ترشكوا به شيئًا، وحممد )صىل اهلل عليه وآله( فال تضيعوا ُسنته...« 
هذه إحدى وصايا سيد البالغة والفصاحة املوىل أمري املؤمنني عليه السالم 
قبل شهادته، لو دققنا يف مضمون الوصية لوجدنا إن بعضها يكمل بعضا.. 
ال يمكن األخذ بجانب منها واغفال جوانب أخرى، وصية مل تكن ألهل 
األمة  بقاع  كل  يف  تطبق  ان  وواج��ب  االزم��ن  لكل  هي  إنام  فقط  زمانه 
بل  أخرى  دون  أخرى وال طائفة  دون  بجهة  مل ختتص  فهي   .. اإلسالمية 
هي للجميع، ولقد ذكرنا إن مضامني هذه الوصية تكمل بعضها البعض 
وال يمكن األخذ بواحدة دون أخرى .. بمعنى ان نعبد اهلل وال نرشك به 
.. ونرتك ُسنة النبي األكرم او أن نعمل العكس، فهام لن يفرتقا وكلنا نعلم 
من خالل ما ورد لنا من أحاديث النبي األكرم إن الُسنة مل ولن تكون إال 
السنة احلقيقية، هم  الطاهرة ال حممد عليهم السالم فهم أهل  العرتة  عند 
احلق الواضح واجليل أما من يدعي أن لديه سُنة النبي فهي سُنة مزيفة )حرب 
عىل ورق( واغلبها مل تكن من النبي بل هي تأليف مكذوب خمالف للقرآن 
الكريم .. وقد ورد يف سنن النسائي عن النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله 
»... كأين قد دعيت فأجبت، إين قد تركت فيكم الثقلني أحدمها أكرب من 
اآلخر، كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، فانظروا كيف ختلفوين فيهام، فإهنام لن 

يفرتقا حتى يردا عيّل احلوَض...«.
ان  ال  العمودين  هذين  نقيم  أن  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اوصانا  وقد 
نحطم عمودا ونقيم آخر فهام ركنا الدين وعموداه إن تركنا عمودا هدم 
الدين ومل يبق منه إال رسمه وهذا ما الحظناه عىل مرِّ التأريخ حيث نصبوا 
يكتفوا  ومل  املؤمنني  أمري  حق  وسلبوا  الزهراء  وقتلوا  بيته  ألهل  العداء 
بقتلهم بل سموا املجتبى السبط وذبحوا سيد شباب أهل اجلنة .. وما زالوا 
التهجري الذي حدث وما يزال  النظر عن  يقتلون شيعتهم وحمبيهم بغض 

حيدث عىل يد ناصبي العداء ألهل البيت عليهم السالم. 
وهناك من تراه يتعبد ويصيل ويصوم وتراه األعني العابد الزاهد إال أنه بعيد 
الفقراء  أموال  يغتاب اآلخرين سارق  تراه  ال حممد..  البعد عن هنج  كل 
الكراهية واحلقد بني األخوة واالصدقاء وكلنا نعلم إن هذا  منافق يزرع 
خالف لنهج القرآن والعرتة الطاهرة، فاألصح ان نصيل ونعبد اهلل ونحب 
إلخواننا ما نحب ألنفسنا ان نصوم ويصوم كل بدننا ويصوم لساننا عن 
لنا  ويستيضء   .. العمودين  يقيم  الشكل  فبهذا  والغيبة  والنفاق  الكذب 
هبام  يستضاء  مصباحان  مها   »... املصباحني  هذين  وأوقدوا   ...« الطريق 

الطريق ليميز بني احلق والباطل.

بقلم: سيف علي الالمي 

واوقدوا 
هذين المصباحين

مرحتل  فأنت  بضعتك  اوص  »حم��م��د«  ي��ا 
و«عل«  يظهرون،  ماال  يضمرون  والقوم 
يكبت أمل اخليبة من حرارة احلقد و«فاطمة » 

مستبرشة فهي اول الالحقني بالركب.. 
يطرق  عطرها  كان  التي  الكف  رحلت  قد 
وال  التسبيح  تعرف  مل  اكف  وخلفها  الباب، 

التسليم.
ُتعرص » البضعة« ،حيرق باهبا، ُيكرس ضلعها، 
ال  لقوم  أًف  جنينها،  ويسقط  املسامر  ُيؤذهيا 
ابشع  فهم  ذمة  وال  نبيهم  بيت  اهلنَ  يراعون 

امة..
تبكي املالئكة ألنني »فاطم« لنظرة الوداع يف 
جفون »عل« لتلعثم »اطفاهلا« وحرية« فضة« 
االرض  تورث  »هل  سؤاهلا  املالئكة  وتعيد 
فيوحي  الدماء؟«..  ويسفك  فيها  يفسد  ملن 
»القائم«  ذريتها  من  ان  جالله(  )جل  هلم 
»ويمأل  بثأره  يأخذ  ان  دون  القيامة  تقوم  ال 

االرض قسطًا وعدال«.
املدينة..  توحش  ال��س��امء..  قناديل  تنطفئ 

ويتبدد عطر الزهراء يف أملها وحزهنا.. 
يا »عل » اياك ان تبوح بقربي، انا حيث قلب 
فال  ازوره حيث كل شدة  كل حمب خملص، 
وهم  حمبي  عىل  الشفقة  نظرة  اعدائي   متنح 
يزورون مقامي، ال متنحهم التشفي بالغوص 

يف غيهم حتى يالقو رب .
الليل  اختذ  ب؟  كيف  عيني«  »ق��رة  يا  هونًا 

خليال »واصرب عىل ما اصابك«..
ازكى  بنت  اهلل«   « خلق  انقى  قصة  هي  ها 
واطهر واعظم انبياء »اهلل« جتسد اقسى صورة 
»فسالمًا  الرسالة..  وتضليل  االمانة  خليانة 
تبعث  ويوم  ماتت  ويوم  ولدت  يوم  عليها 

حية«.
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نسبه 
وهو عبد اهلل بن خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة 
أّول  وهو  املدين،  التميمي  متيم  بن  مناة  زيد  سعد  بن  كعب  بن 

مولد ُولِد يف اإلسالم العظيم.
والدته وحياته

اليمن وحتديدًا يف  اخلباب يف  بن  اهلل  اجلليل عبد  الصحاب  ُولِد 
عهد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وساّمه أبوه وكنّاه )ابو عبد 
السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري  فعارص  العراق  إىل  وانتقل  اهلل(، 
التي كان يسكنها اخلوارج بأمر من اإلمام عل  النهروان  وتوىل 
)عليه السالم(، واخلوارج كانوا خارجني عن مّلة االسالم وقد 
هناك  ان  ويقال  وقتلومها،  وزوجته  هو  الصحاب  هذا  حاكموا 
اثنني من النسوة معهام احداهن تسمى )أّم سلمة( وحدث ذلك 

هناية سنة 37 ه� عىل األغلب، وهذا اخلرب كان مؤثرًا جدًا ووصل 
اىل االمام عل )عليه السالم( ليعلن احلرب عىل اخلوارج، والتي 
واحلسني  احلسن  االمامان  اجلنة  اهل  شباب  سيدا  فيها  شارك 
العباس  الفضل  أبو  العشرية  قمر  وكذلك  السالم(،  )عليهام 
)عليه السالم( وحينذاك كان عمره يرتاوح من 14 اىل 16 عامًا 
التاريخ  إىل  وصولنا  ولعدم  كام  القنطرة،  سبع  ُسّمي  وِحينذاك 
املؤّكد قد اعتمدنا يف املزار األول من شهر صفر ذكرى تقريبية 

الستشهاده )رضوان اهلل تعاىل عليه(.
ألقابه وكنّاه

روج وهذه الكنية  كان ُيطلق عىل هذا الصحاب أبو الُعروج أو العنَ
املشهورة وهي ليست بالصحيحة ولكّن بعض الروايات تقول 
عندما حاكمه اخلوارج وقربوه عند شاطئ النهر قيلنَ عّرجوا به 

هو عبد اهلل بن اخلباب بن األرت التميمي الصحايب اجلليل واملدافع عن حياض اإلسالم ومن األصحاب 
اخلّلص ألمري املؤمنني )عليه السالم(، هبذه الكلامت بدأ األمني اخلاص السابق ملزار عبد اهلل بن اخلباب 
)رضوان اهلل تعاىل عليه( حسني عليوي نارص حديثه عن سرية هذا الرجل املوايل وتاريخ تشييد مزاره 
املرشف، وأكمل: وُيعّد والده من الستة األوائل الذين دخلوا االسالم، وقد دفن والده يف حمافظة النجف 
بالقرب من مزار كميل بن زياد، أما مرقدُه الرشيف فيقع يف حمافظة بغداد وحتديدًا منطقة النهروان، وقد 

ُشّيد املزار يف زمن اإلمام عيل )عليه السالم( ومّر بمراحل ترميم متعددة. ادي
د اهل

م عب
قاس

ار: 
ألحر

ا

الصحابي الجليل عبد الله بن الخباب
ُسّمي بـ »ّخّيال البيضاء« لكرامات حصلت معه..

المقتول على حب أمير المؤمنين
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من مكان الطريق اىل مكان املحكمة وهي حمكمة اخلوارج، فسأل 
ضفة  اىل  الطريق  من  عرجوه  الذي  قال  ُقتل؟  الذي  من  سائل 
الُعروج، وهناك لقب ثاين وهو )أبو محد( وهو  ابو  النهر، فسمي 
ثالث  لقب  وهناك  ابنه،  اسم  وهو  محد  اسم  عىل  باألطياف  يأيت 
هنر  عند  حصلت  كرامة  أن  يروى  حيث  البيضاء،  يال  خًّ اسمه 
بيضاء  فرس  غرقت  حيث  السنوات،  أحد  يف  فيضانه  بعد  دياىل 
ألحد األشخاص، فانتخى بالصحاب اجلليل عبد اهلل بن اخلباب 

إلنقاذها، واذا به يراها أمامه.
ترميم املزار

وأوضح األمني اخلاص السابق للمزار والذي أرشف بنفسه عىل 
ب� 1600م  تّقدر  للمزار  البناء االمجالية  بأن مساحة  إعادة إعامره، 
له ومن ضمنها مقربة  تابعة  بمساحة 43 دوناًم  املحيطة  واألرض 
هي جلميع الطوائف، فهذا املكان حيتوي عىل الكثري من الطوائف 
وهم مجيعًا يتباركون به، وان املزار تابع اىل املزارات العامة الرشيفة 
بنائه وترميمه واضافة اخلدمات  اعادة  العاجل  القريب  ونأمل يف 
له، كام وان التصميم احلايل للمزار عبارة عن حسينية وقاعة كبرية 

)13م × 13م( تعلوها قبة صغرية ارتفاعها 3م.
اعتداء آثم

عىل  2006م  وبداية  2005م  عام  هناية  يف  للمزار  تفجري  حصلنَ 
عدة  اىل  املزار  تعرض  وكذلك  االرهاب،  القاعدة  تنظيم  أيدي 
عمليات ختريبية، بام يف ذلك تعرض املزار اىل عملية تفجري واهنيار 
ذلك  وبعدها  شاخمًا،  الرشيف  القرب  وبقي  كاملة  بصورة  املزار 
اجتمع اهايل املنطقة واملناطق املجاورة من اجل بناء املزار الرشيف 
البناء وما يزال بنفس  عىل شكل قاعة كبرية يف سنة 2008م وتم 
التصميم، ويعود السبب لتلك اهلجامت االجرامية والتفجري نظرًا 
او  يقع يف منطقة صحراوية  فهو  املسكونة  املناطق  املزار عن  لبعد 
ريفية نائية ال حتكمها القوات االمنية، ومن ضمن مراحل االعامر 
اقواس  هناك  كانت  حيث  احلايل  من  اكرب  بناء  هناك  كان  السابقة 
واكثر  اكرب  كانت  والقبة  والنورة،  واجلص  بالفريش  والبناء  كبرية 

ارتفاعا وهي من الطراز العبايس.
نشاطات وزيارات

وعن سؤالنا حول النشاطات التي تقام يف املزار الرشيف، أجاب 
ضمنها  ومن  الرشيف  املزار  حيتضنها  عديدة  نشاطات  بأن  نارص 
)عليهم  البيت  اهل  ووفيات  بوالدات  اخلاصة  احلسينية  املجالس 
ويتوافد  مستمر،  بشكل  القرآنية  املحافل  اقامة  وكذلك  السالم( 
صفر  شهر  من  االول  يف  وخاصة  مكان  كل  من  الزائرون  علية 

وذكرى استشهاد الرسول األكرم )صىل اهلل عليه واله(.

قصة استشهاده
استشهد )رضوان اهلل عليه( عىل يد اخلوارج قبل معركة النهروان 
جنينها  واخرجوا  بطنها  بقروا  حيث  زوجته  معه  استشهدت  كام 

وقتلوه ايضًا.
ويروى أن املجاهد العظيم عبد اهلل بن خباب اصطدم مع اخلوارج 
النهروان، وقصة  النهر وهم يف طريقهم اىل  املتواجدين عىل ضفة 
هذا الشهيد العظيم تكشف لنا جانبًا مرًا يف تاريخ االسالم وتاريخ 
اولئك الذين ظنوا اهنم اشفق عىل االسالم من غريهم فارتكبوا عن 
طريق ظنوهنم السيئة والفاسدة ابشع اجلرائم، ويروى أن اخلوارج 
توقفوا يف بستان اثناء مرورهم بالنهروان ولدى توقفهم هناك عرب 
أمامهم عبد اهلل بن خباب وكانت معه زوجته وهي حامل ومعه 
رجل اخر ونساء اخريات وكان حيمل عىل صدره قرآنًا واذا هؤالء 
بوجهه،  فوقفوا  شخصوه  وكأنام  فرأوه  النهر  يعرب  وهو  اعرتضوه 
تقول  ما  قالوا  فاستفزوه،  مؤمن  رجل  انا  قال  انت؟  من  وقالوا 
كانوا  التي  النغمة  التحكيم، ألن  قبوله  بعد  اب طالب  بن  يف عل 
يتعاملون هبا يف اخلداع هي مسألة التحكيم ويتهمون االمام عليًا 
املؤمنني واول  امري  انه  اهلل  التحكيم فسألوه؟ فأجاهبم عبد  بقبول 
املسلمني ايامنًا لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( واشد منكم لدينه 
وانفذ بصرية عىل امره، قالوا لقد اطلت علينا، ما اسمك ؟ قال انا 
عبد اهلل بن خباب بن االرت صاحب رسول اهلل، فقالوا اذن حدثنا 
بحديث سمعته من ابيك عن رسول اهلل، قال نعم، سمعت اب قال 
وقد سمع ذلك من النبي مبارشة قال )ستكون بعدي فتنة يموت 
فيها قلب الرجل كام يموت بدنه، يميس مؤمنًا ويصبح كافرًا( فقالوا 
هلذا سألناك عن اسمك، واقعًا هذا احلديث يشمل هؤالء وينطبق 
ولكن  البداية  يف  مؤمنون  هم  يعني  هؤالء  مصاديقه  ومن  عليهم 
انقلب  املغلوطة  التصورات  وهذه  الفاسدة  الظنون  هذه  نتيجة 
ومل  فقال  بمثلها،  احد  قتل  ما  قتلة  لنقتلك  واهلل  فقالو  وضعهم، 
وبأي ذنب ؟ قالوا ان القرآن الذي يف عنقك هو يأمرنا بقتلك، هذا 
هو فهمهم لالسالم وتصورهم للرشيعة، فعمد هؤالء االرهابيون 
عىل  ارشفت  قد  وكانت  احلامل  زوجته  اوثقوا  كام  كتفا  واوثقوه 
الوالدة وجاءوا هبام حتت نخلة ومزقوا أبداهنام وقطعومها ومزقوا 

اجلنني وقتلوا النساء التي كانت معه هبذه الصورة البشعة.
نجم الوالية الساطع

رغم املأساة التي حّلت هبذا الصحاب اجلليل، إال أّن اهلل تعاىل أراد 
اليوم مهوى  الدنيا واآلخرة، وأصبح مرقده الرشيف  العلو يف  له 
أفئدة املحبني واملوالني للعرتة الطاهرة، حيّثون اخلطى صوبه لزيارته 

ار. والترّبك به، فنعمنَ ُعقبى الدَّ
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

51



)السايبر( اإللكترونية  الحرب  شريعة 

من فكر العالمة المحقق 

الشيخ محمد صادق الكرباسي
الس���ايبر مف���ردة إنكليزي���ة جاءت بالنح���و التال���ي )Cyber( والتي في األس���اس ه���ي الضبط، وقد 

اس���تخدم الس���براتية )Cybernetics( بمعن���ى عل���م الضب���ط، وف���ي الواق���ع إنها يوناني���ة األصل، 

واس���تخدم بمعن���ى القي���ادة أو التحكم عن ُبعد، واس���تدرجت المفردة من ضبط األش���ياء عن ُبعد 

والس���يطرة عليها، وبدأت اس���تخداماتها س���نة 1397ه� )1948م( ضمن العلوم الرياضية في مجال 

 عن حقل الهندسة اآللية، ثم استدرجت في 
ً
القيادة والسيطرة واالتصال في عالم الحيوان فضال

الجريمة السيبرانية )Cybercrime On Conran( كما وظهرت بعد ذلك مقولة “هجوم عبر الفضاء 

اآلل���ي بهدف الس���يطرة على مواقع الكترونية أو ُبنى محمية آلي���ا لتعطيلها أو تدميرها أو اإلضرار 

.)Cyber-attack( بها، فجرى بشكل عام بمعنى الهجمات السيبرانية
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مصطلحًا  أصبح  بعدما  العربية  اللغة  تطبيق  أردنا  ما  وإذا 
جمال  يف  األقل  عىل  العربية  اللغة  يف  دخيل  وشبه  سائدًا 
املصطلحات املستخدمة يف الصحافة يف االجتاهات السياسية 
واألمنية والعسكرية، فإننا نجد أن اللغة العربية يمكن أن 
تستوعبها وذلك بالرجوع اىل األصل الثالثي والذي يمكن 
إرجاعه اىل حروف ثالثة أساس يف بنية املفردة وهي السني 
والباء والراء، وأما االلف والياء فهام معرّبتان عن احلركتني 
الفتحة والكرسة يف اللغات األجنبية، فاملفردة العربية الِسرْب 
بضم  الُسربة  عىل  جُتمع  والتي  الباء  وسكون  السني  بكرس 
السني، والُسربة والتي تعني العداوة، بل وُتطلق عىل طائر 
من اجلوارح طويل اجلناحني أعظم من الباشق، كام وتطلق 
تشبه  األفريقية  الّسباع  من  نوع  بالكرس عىل  الِسبار  املفردة 
رْب بفتح السني وسكون الباء هو معرفة اليشء  الّضباع، والسنَ
فمن  واختباره،  جتربته  أو  خفاياه  وإدراك  وغوره  وعمقه 
العدائي هو الذي ركزت عليه  املالحظ أن مفهوم اهلجوم 
املفردة العربية مضافا اىل تسمية الطائر اهلجومي عليه بقرب 

املعنى املصطلح عليه يف املجال األمني واهلجوم العدائي.
ْيِعْل  فنَ وأما من حيث االشتقاق يف اللغة العربية فإن صيغة 
ُيستخدم يف مخسة  فيه بحرف واحد  املزيد  ُيعد من  والذي 
املايض  فالفعل  أخرى،  تارة  وفعل  تارة  كإسم  مواضع، 
بالفعل  عادة  ويلحق  فيه  مزيد  فعل  اىل  يتحول  املجّرد 
ْيطِْر عىل زنة  الرباعي كام يف سيطر، ويأيت فعل أمر صفة سنَ

يِعْل. فنَ
املزيدة  لألسامء  ثالثي  وزن  فإّنه  كإسم  يِعْل  فنَ صيغة  وما 
وزنًا  يأيت  وكام  ف،  رْينَ صنَ يف  كام  ووصفًا  ْيننَب  زنَ مثل  بحرف 
لالسم الثالثي املنَزيد بحرف وال يكون إال يف امُلعتّل نحو: 

سّيد.
وقيل مل جييء يف الصحيح إال يف ييئس أي الشديد، وكأن 
بنَْه اهلمزة بحروف العلة، وتأيت صفة  الذي سّهل ذلك يف شنَ
وزنا  يِعْل  فنَ صيغة  وتأيت  كام  ّيد،  جنَ نحو  قياسية  غري  مشبهة 
لالسم الثالثي املزيد بحرف إال أنه مل يأِت إال صفة كام يف 

م وهو القصري. يهَّ صنَ
ومما أرسدناه يمكن أن نجعل من هذه املفردة عربية تناسب 
استخدامها سواء بالفتح أو بالكرس، فهو اهلجمة العدوانية 

اجلارحة  النسور  من  جنس  سمي  هنا  ومن  الفضاء،  عرب 
الطائرة واملهامجة هجومًا عدوانيًا عىل فريسة.

وبغّض النظر عن املفردة نفسها فإن من خصوصيات هذه 
اخلدمة اهلجومية ربام يكمن يف التايل: 

1- إحلاق الرضر باخلصم مهام كانت طبيعته من دون جتاوز 
وربام  رسمي،  بشكل  والسلم  احلرب  بني  الفاصل  احلد 

أمكن وضعه ضمن دائرة احلرب الباردة.
امُلنّفذ  إنَّ  حيث  كلفته  وارتفاع  مصدره  حتديد  صعوبة   -2
هلا عادة ال يعلن عن مصدرها لتبقي جمهولة املصدر، وهذا 

جزء من الفكرة.
3- ال حدود لفاعليتها، إذ قد تشمل كل األجهزة األرضية 
بأي شكل من األشكال وباألخص تلك التي ُتستخدم يف 
احلاسوب ذي اخللفية املعروفة، وكذلك يمكن استخدامها 
يف الفضاء، ويف اآلليات املتحركة والثابتة وتعطيلها ورسقة 

البيانات منها.
القديمة  سواء  التقليدية  احلرب  من  بكثري  أقل  كلفتها   -4

واحلديثة برشيًا أو آليًا.
قابلية  لدهيا  بل  فقط  بالتدمري  تكمن  ال  أمهيتها  إّن   -5
التجسس وتعطيل األدوات اآللية الكهربائية التي ُتستخدم 
أن  أيضًا  وقادرة  )الكهربية(  اإللكرتونية  الذبذبات  فيها 

تكون أداة حرٍب قتالية إن ُأريد هلا ذلك.
أو  اجتامعية  أو  اقتصادية  حربًا  تكون  ألن  قابلية  هلا   -6

إعالمية أو ثقافية أو قتالية.
7- عدم احلاجة اىل مساحات كبرية ومكشوفة بل يمكن أن 

تستغرق مساحات صغرية.
فقط،  مالية  تكون  فقد  إلستخدامها،  تابعة  خسائرها   -8
وقد  العمل،  عن  وتعطيلها  اآلليات  إعطاب  تكون  وقد 

تكون باالجسام واملباين وغريمها.
9- عنرص املفاجئة فيها هو الذي يمّيزها عن غريها أيضا، 

وال حيتاج تنفيذها اىل وقت كبري.
امُلعتدى  املعتدي وأكثر إرضارًا عىل  التكلفة عىل  قّلة   -10
ربام  الشلل  وإحداث  التنفيذ،  رسعة  اىل  باإلضافة  عليه، 

يصل اىل الشلل التام.
العامل  ثروات  عىل  السيطرة  تريد  والتي  امُلعادية  الدولة  إن 
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وعىل سياسات الدول األخرى تفّضل استخدام هذا النوع 
فقدهم  لعدم  غريها  من  أكثر  تناسبهم  التي  احلرب  من 
هذه  اقتناع  عىل  العمل  عليهم  جيب  والذي  برشية  عنارص 
العنارص وحتمل الكثري من املسؤوليات جتاههم وعوائلهم 
من  النوع  هذا  أن  نجد  هنا  ومن  الشعوب،  اىل  باالضافة 
منذ  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  نشأت  بعدما  احلرب 
ريغان  رونالد  رئيسها  عهد  عىل  )1980م(  1400ه�  سنة 
)1329- 1425( حيث وجد أن من املمكن أن تتعرض 
بالده خلطر مثل هذه اهلجامت، فأوجد فكرة مميزة وسابقة 
االتصاالت  بشأن  القومية  السياسة  وحدة  انتجت  ألواهنا 
من  األول  العقد  يف  تطورت  التي  املعنويات  نظم  وأمن 
هناية  قبل  لعقدين  املوافق  اهلجري  عرش  اخلامس  القرن 
يف  األمريكي  اجليش  استخدمها  وقد  العرشين،  القرن 
عمليات االستشعار عن ُبعد، وظهرت احلاجة إليها خالل 

احلرب عىل العراق وذلك يف سنة 1424ه� )2003م(.
االمريكية  السيربانية  اهلجامت  أمهية  أنَّ  املالحظ  ومن 
متأثرة باالولويات اجلديدة للصناعة العسكرية اإلرسائيلية 
امُلصنّفة ببالغة الرسّية والتي تستهدف تباعًا الصناعة النووية 
اإليرانية باإلضافة اىل الصناعة الدفاعية األوربية املفرتض 

هناك  كانت  أخرى  جهة  ومن  حليفة،  لبلدان  تعود  أهنا 
وهناك  روسيا،  وهي  أال  هلم  التقليدي  للخصم  توجهات 
نامذج كثرية إلستخدام هذا النوع من السالح املدّمر، وتطور 
االمر اىل أن يصل االمر باستخدام هذه اخلدمة الالإنسانية 

يف البحر والرب واجلو بني الدول املتخاصمة.
إال  به  حرصًا  سيبقى  السالح  هذا  أن  املعتدي  تصور  وقد 
اآليل واحلاسوب  الِعلم  أعامق  بسرب  قاموا  الرشق  أن علامء 
حتت  وتطويره  استخدامه  عىل  والعمل  أرساره  كشف  اىل 
عنوان »واعّدوا هلم ما استطعتم من قوة« ]االنفال: 60[، 
وقد قامت بعض الدول اإلسالمية وعىل رأسها اجلمهورية 
إليه  توصل  ما  اىل  والوصول  باملثل  املعاملة  اىل  اإليرانية 
والتي  اخلدمة،  يف  سنوات  منذ  دخلت  وقد  أعداؤها، 
فكالمها  وردعية،  أمنية  وجهتني  ذات  عام  بشكل  أصبح 
واجب رشعي؛ ألن احلروب التي خاضها الرسول )ص( 
فيها  أمرين  مالحظة  يمكن  حيث  واليهود،  املرشكني  مع 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الدفاعية  باحلروب  القيام  هو 
استخدام الرعب والرعد كوسيلة لدفع العدو عن حياض 
املسلمني، مما جعل األمن مستتبًا، يفّكر العدو ألف مرة قبل 

أن يقدم عىل أية عملية عدوانية.
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احلسيني  املرقد  شهد   )2021 الثاين  ترشين   27( بتاريخ 
برعاية  الرقمي،  للتواصل  العراقي  امللتقى  إقامة  الطاهر، 
ومؤسسة  واالتصاالت  اإلعالم  وهيئة  احلسينية  العتبة 
اإلعالم العراقي ورشكة التوفري، يف تأكيد مهّم عىل أمهية 
واالجتامعية  األخالقية  بالقيم  امللتزم  الرقمي  اإلعالم 

وترسيخه اجتامعيًا وتربويًا.
وشعبي  رسمي  باهتامم  امللتقى  فعاليات  قوبلت  وقد 
كبريين بوصفه أّول فعالية عراقية تعمل عىل ارشاك مجيع 
القطاعات العراقية، هبدف اخلروج باملنفعة العامة، وإرساء 
الوسائط  مع  للتعامل  املقبلة  املرحلة  يف  الولوج  قواعد 
والتوظيف  الصحيحة  املناهج  وفق  عىل  املتعددة  الرقمية 
السليم، فكانت النخب االكاديمية والرتبوية والقطاعات 
امللتقى  نقاشات  يف  قوة  بكل  حارضة  واألمنية  االتصالية 
الذي اشتمل يف مفرداته عىل احلوارات والنقاشات املعمقة 
من  بجملة  خرجت  التي  التخصيصية  العلمية  والندوات 

التوصيات.
يكون  بأن  امللتقى  فعاليات  يف  املشاركون  أوىص  وقد 
إىل  باإلضافة  املحل،  الرقمي  احلراك  يتابع  سنويًا  تقليدًا 
ممكنة  مساحة  أكرب  إلدخال  امللتقى  رشاك  قاعدة  توسعة 
الرقمية  الظاهرة  تطورات  ملواكبة  املعنية  املؤسسات  من 

وانعكاساهتا عىل واقعنا املحل.
ومن التوصيات املهمة األخرى للملتقى:

امللتزمة  املحلية  الرقمية  املحتويات  صناعة  تشجيع   -1
بالقيم األخالقية والثوابت الوطنية وبام يعمل عىل مواجهة 
عىل  حفاظًا  املجتمعية  االعراف  عن  اخلارجة  املحتويات 

اهلوية الثقافية للبلد.
2- دعم ومساندة الفرق والتشكيالت الرقمية التي ُتسهم 

يف تصويب مسار العملية الرقمية يف العراق.
هلا خربات  التي  الدولية  اجلهات  مع  الرشاكات  3- عقد 
كبرية يف املجال الرقمي، واالنتفاع من جتارهبا بعد تقريبها 

اىل املتطلبات العراقية من هذا املجال.
للنتاج  الراعية  والقانونية  الترشيعية  الظروف  هتيئة   -4

الرقمي امللتزم والضامنة حلقوق امللكية. 
السيرباين  لألمن  جديدة  اسرتاتيجية  عن  االعالن   -5
السيادة  حتقيق  لضامن  حقيقية  مناهج  تتضمن  العراق  يف 
الرقمية للبلد، وتشكيل املجلس االعىل للتواصل الرقمي 
العراقي، يتشكل من اجلهات املعنية بتنظيم القطاع الرقمي.

املدارس  يف  اإلعالم(  )تكنولوجيا  أقسام  توسعة   -6
الرقمية  الثقافة  العامة، مع متكني املجتمع من  والثانويات 

للوصول اىل النتاج الرقمي الفاعل. 
7- وضع برنامج دراسات عليا يف جمال الرتبية اإلعالمية 
التي سبقتنا يف جمال  الدول  واإلفادة من جتارب  الرقمية، 

الرتبية الرقمية.
عىل  الرقمية(  )الرتبية  ملادة  الدراسية  املناهج  تضمني   -8
وفق طبيعة املناهج الدراسية يف التعليم الرتبوي والتعليم 

العايل )جامعات وكليات(.
الرقمي،  األرسي  للتأهيل  ودورات  ورش  إقامة   -9
تثري  ان  يمكن  التي  القضايا  يف  الدوري  واإلرشاد 
)األزمات الرقمية(، من قبيل: االبتزاز والتنمر واالخرتاق 
السلم  وتعكري  والكراهية  العنف  واثارة  اإللكرتوين، 

االهل.
10- تفعيل وحدة اإلرشاد النفيس يف املدارس للعمل عىل 

رشح وتفسري خماطر التقنية واملحتوى املقّدم من خالهلا.

اإلعالم الرقمي الهادف 
واستراتيجية األمن السيبراني بالعراق

األحرار/ خاص
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يف سورة )الصافات( جاء يف هذه السورة � يف آية منها � ذكر 
نبي اهلل إبراهيم )عليه السالم(عندما نظر اىل السامء فحسب 
يف علم النجوم والفلك، وذلك عندما رأى النجوم يف غري 
)عليه  باحلسني  حيل  ما  رأى  بل  فعلم،  الطبيعية،  حالتها 
بعض  ويف  لذلك،  كثريًا  كثريًا،  فتأمل  املصائب،  السالم(من 
ُجوِم  النُّ يِف  ًة  ننَْظرنَ رنَ  ننَظنَ {فنَ تعاىل:  قال  قاتليه.  لعن  أنه  األخبار 
ِقيٌم}.فعن اب عبد اهلل )عليه السالم(يف قول اهلل  النَ إيِنيِّ سنَ قنَ فنَ
ِقيٌم}.قال:  سنَ إيِنيِّ  النَ  قنَ فنَ ُجوِم  النُّ يِف  ًة  ننَْظرنَ رنَ  ننَظنَ {فنَ وجل:  عزَّ 
حسب، فرأى ما حيل باحلسني )عليه السالم(فقال: إين سقيم 

)أي ملا حيل باحلسني )عليه السالم(.
تعرضتا  آيتان رشيفتان  السورة  )التكوير( يف هذه  يف سورة 
ملظلومّية سيد الشهداء )عليه السالم(، وأنه قتل مظلومًا عىل 
يدي بني امية بال ذنب ظلاًم وعدوانًا، وقد مىض )سالم اهلل 
ُة  امْلنَْوُؤودنَ ا  إِذنَ عليه( يف سبيل اهلل صابرًا حمتسبًا. قال تعاىل:{ونَ
اب بصري، عن بعض رجاله،  ْت}.عن  ُقتِلنَ ْنٍب  ذنَ بِأنَييِّ  ْت  ُسئِلنَ
ْت  ُة ُسئِلنَ ا امْلنَْوُؤودنَ إِذنَ عن أب عبد اهلل يف قول اهلل عّز وجل: {ونَ

ْت}.قال: نزلت يف احلسني بن عل. ْنٍب ُقتِلنَ بِأنَييِّ ذنَ
يف  كريمة  آي��ات  أرب��ع  السورة  هذه  يف  )الفجر(  س��ورة  يف  

برشى لصاحب النفس الزكية املطمئنة والتي رضت بقضاء 
اهلل فأرضاها بالفوز اخلالد يف أعىل مراتب اجلنة، لذا اصبح 
تعاىل:  قال  الشهداء.  السالم(سيد  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
ًة  ْرِضيَّ منَ ًة  اِضينَ رنَ بيِِّك  رنَ إىِلنَ  اْرِجِعي  ُة  ئِنَّ امْلُْطمنَ ْفُس  النَّ ا  ُتهنَ يَّ أنَ ا  {ينَ
اب  عن  بصري  اب  نَّتِي}.فعن  جنَ اْدُخ��لِ  ونَ ِعبنَاِدي  يِف  اْدُخِل  فنَ
ُة  ئِنَّ امْلُْطمنَ ْفُس  النَّ ا  ُتهنَ يَّ أنَ ا  {ينَ قوله:  السالم(يف  )عليه  اهلل  عبد 
اْدُخِل  ونَ ِعبنَاِدي  يِف  اْدُخِل  فنَ ًة  ْرِضيَّ منَ ًة  اِضينَ رنَ بيِِّك  رنَ إىِلنَ  اْرِجِعي 
نَّتِي}.يعني: احلسني بن عل )عليه السالم(. اىل غري ذلك  جنَ
من السور واآليات القرآنية الرشيفة التي نصت عىل اإلمام 
احلسني )عليه السالم(، بل دلت عىل مقامه ومنزلته وفضيلته 
عند اهلل تعاىل تأوياًل، بل ظهرت مظلومّيته، وعظم مصيبته 

يف السموات واألرض.
* خالصة الكالم: وهكذا بانت بوضوح مكانة سّيد الشهداء 
العزيز، من  )عليه السالم( عربَّ الوحي اإلهلّي يف كتاب اهلل 
أو  تفسريًا،   � السالم(  )عليهم  البيت  أهل  كلامت  خالل 
تأوياًل � وعىل أساس هذه املكانة املرتتبة عىل مصيبة احلسني 
)عليه السالم(، اتضحت مظلومّيته التي ال نظري هلا يف تاريخ 

البرشية.

في القرآن الكريم 
مكانة اإلمام الحسين
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اجلامعة،  صالة  إلقامة  املسلمون  اصطف  إذ  يوم  ذات 
وإىل   ، وآل��ه(  عليه  اهلل  األعظم)صىل  ال��رس��ول  يؤمهم 
وملا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  احلبيب  حفيده  جانبه 
القلوب،  عىل  مستوليا  اخلشوع  كان  للتحريم،  القوم  هتيأ 
واهلدوء سائدا عىل اجلو، والكل ينتظرون أن يكرب الرسول 
فيكربوا معه، فإذا هم بصوته اخلاشع الوديع يكرس سلطان 
خافت  ناعم  بصوت  وإذا  أكرب..  اهلل  ويقول:  السكوت 
نغامته  بكل  وآله(  عليه  اهلل  النبي )صىل  صوت  متاما  يشبه 

إنه  أكرب.  اهلل  يقول:  ووداعة  خشوع  من  فيه  وما  ونرباته 
صوت احلسني )عليه السالم(. فكرر الرسول: اهلل أكرب... 
فأرجع احلسني اهلل أكرب، واملسلمون يستمعون ويكربون، 
ذلك  وآله(   عليه  اهلل  )صىل  الرسول  فردد  ويتعجبون!! 
استمر  ثم  سبعا،  السالم(  )عليه  احلسني  ورجعه  سبعا، 
)عليه  واحلسني  صالته  يف  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
فم  لفظها  كلمة  أول  كانت  فقد  منه.  يسرتجع  السالم( 

احلسني )عليه السالم( كلمة التوحيد: اهلل أكرب.

• االمام احلسني)عليه السالم( خازن وحي اهلل:
ذكر رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( ان اهلل جل جالله قال: ) جعلت 
بالسعادة فهو  له  بالشهادة وختمت  حسينا خازن وحيي وأكرمته 
افضل من استشهد وارفع الشهداء درجة جعلت كلمتي التامة معه 

, واحلجة البالغة عنده , بعرتته أثيب وأعاقب (. بحار األنوار.
• اإلمام احلسني)عليه السالم(  سيد وإمام:

عن سلامن ريض اهلل عنه أّن احلسني)عليه السالم( كان عىل فخذ 
رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( وكان يقّبله ويقول : أنت السّيد ابن 
السّيد أبو السادة ، أنت اإلمام ابن اإلمام أبو األئمة ، أنت احلّجة 
ابن احلّجة أبو احلجج تسعة من صلبك ، وتاسعهم قائمهم .منتهى 

االمال مقتل احلسني للخوارزمي � ينابيع املودة.
• اإلمام احلسني)عليه السالم(  زين الساموات واألرض:

وعنده  اهلل  رسول  عىل  دخلت   : قال  السالم(  احلسني)عليه  عن 
ُاّب بن كعب ، فقال رسول اهلل: مرحبًا بك يا أبا عبد اهلل ، يازين 
الساموات واألرضني ، فقال ُاّب : وكيف يكون يارسول اهلل زين 
بعثني  والذي   ، ُاّب  يا   : فقال  ؟  غريك  أحد  واألرض  الساموات 
باحلّق نبّيًا إّن احلسني يف السامء اكرب منه يف األرض ن وإنُه ملكتوٌب 
عيون   . نجاة  وسفينة  هدى  مصباح  حسني  اهلل  عرش  يمني  عن 

اخبار الرضا.

اهلل  ذك�ر  السالم(:  )عليه  احلسني  اإلمام  قال   •
مرارة  م�راتب  ال�ع�ب�د  ي�ن�س�ي  ال�ص�ف�اء  ع�ل�ى 

البالء . 
اإلمام احلسني )عليه السالم(: ف�ي القرآن  • قال 
التي يف  األحرف  القرآن يف  علم كل يشء وعلم 
أوائل السور ، وعلم ال��ح��روف ف��ي الم األل�ف.

يكون  ال  السالم(:  )عليه  احلسني  اإلمام  قال   •
املؤمن مؤمنًا حتى يكون خائفًا راجيًا، وال يكون 
خائفًا راجيًا حتى يكون ع��ام��اًل ل��م��ا ي��خ��اف 

وي�رج�و.
ال�ع�ق�ل:  السالم(:  احلسني)عليه  اإلمام  قال   •
ب�ه  واك�ت�س�ب  ال�رح�م�ن  ب�ه  ع�ب�د  م�ا  ه�و 
ال�ب�اعثة  اإلرادة  ه�ي  ال�ن�ي�ة..  اجلنان. وح�ق�ي�ق�ة 
للقدرة املنبعثة عن املعرفة. وال��ح��ل��م.. ك��ظ��م 

ال��غ��ي��ظ، وم��ل��ك ال�ن�ف�س.
تتكلمن  ال  السالم(:  احلسني)عليه  اإلمام  قال   •
وال  ال���وزر،  عليك  أخ��اف  ف��إين  يعنيك  ال  فيام 
موضعا.  للكالم  ترى  حتى  يعنيك  فيام  تتكلمن 

املصدر: بحار األنوار.
يف  املوت  السالم(:  احلسني)عليه  اإلم��ام  قال   •

ِع�ز، خري ِمن حياة يف ذل.

منزلة نالها اإلمام الحسين        على 

لسان أهل البيت والمفكرين

قصة من كرم وشجاعة 
اإلمام الحسين 

بعض من 
أقواله المشهورة
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يف النتظار

طريق  أي  فيك،  أق��ول  م��اذا  عنك،  أكتب  م��اذا 
أسلكه إىل معناك، أمن وسيلة لبلوغ األمل؟!

أسًى،  احلروف  وتنفرط  كمدًا،  الكلامت  تنفجر 
البرص  وينقلب  الوجد،  بسحائب  القلب  ويبتل 

خائرًا، حائرًا بمرآك.
إىل  احلنني  أشاطره  الطويل،  الليل  عنك  أحدث 
غٍد قريب. أقف كجذع نخلة جيادل الرياح بعنف 

االشتياق. 
حكاية  احلكاية..  بساتني  ت��روي  األهن��ار  وه��ذه 
الغياب بمزيد من الرثاء، تبادل الضفاف لوعتها، 

تسكب عليها شيئًا من احلناء والبخور.
الوصول  يف  أفكر  الوقت؛  حصرية  امتداد  عىل 
فيه  أنفخ  الطري،  كهيأة  اخليال  من  أخلق  إليك، 
من أملي؛ ما يكفي لنسف جبل من جليد الصرب، 
باأللق،  الطافح  بالضوء،  املزداَن  أمتثل حضورك 
من  تسطع  بعيٍد  من  جميئك  أختيل  البهاء،  الفائق 
املساكني  س��الل  متأل  وكيف  البشائر،  جبهتك 

بالورد واخلبز.
يمثل بني يديك املاليني، ال ترّد سائاًل إال أعطيته 
الرؤوس  عىل  ظلك  تورف  يتمنى،  كان  ما  فوق 
مناديَل  فتورق  السيوف  ألسنة  عىل  بيديك  ومتّر 
بيضاَء من غري سوء، ويطبع خطوك األديم فيونق 

اخرضارًا ال متناٍه.

حكاية الغياب

النهايات ُمبعثرَة  قصيدًة  االش��ت��ي��اق 

م��رات ل��ي��اٍل  لِ��ع��رِش  ال���روح  تعلُن  و 

الفراشات حتملها  زه���ورًا  ال��دور  تعُم 

البهجات حاملًة  القلوب  تتقابل  حينها 

النافذات من  تسبيحها  الطيور  تبعث 

الظلامت م��ن  خترجنا  ق��ص��ًص��ا   حتكي 

ُيقفيها ال��ل��ق��اُء  و  ي���وم  ي���أيت  أن  الب���د 

أرميها األح����زان  و  تنتهي  رس��ائ��يل  و 

ُنحييها أيامنا  ال��ق��رآن  مقاماِت  عىل  و 

حُيليها ب��ال��ب��س��امِت  امل��خ��ل��وط  ودم��ع��ن��ا 

يروهيا الشوِق  أي��اِم  االوِل  من  نستبق  و 

ُنصليها الليِل  صالَة  معَك  حتى  نبقى  و 
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تبارك علي الهاليل.



الكليم �صمي  العيارات الع�صوائية

ي���ق���ول س��امح��ة 
ال����س����ي����د ع��يل 
احل����س����ي����ن����ي 

السيستاين »دام ظله« يف موضوع اطالق العيارات 
النارية العشوائية ما َنصه: 

»ال جيوز اطالق العيارات النارية بال مرّبر إذا كان 
سببًا إلرعاب الناس وأذاهم، ويتحّمل املسؤولية 
الرشعية كل من يتسّبب يف موت او قتل او جرح 
فهذه  العموم  وعىل  حمّله،  يف  مذكور  تفصيل  عىل 
منافية  السلبيات  من  تستتبعه  ما  بسبب  الظاهرة 
املؤمنني  االخوة  كافة  وننصح  واالخالق  للعرف 
اخلري  فيه  مل��ا  اجلميع  اهلل  وف��ق  عنها  بالتجّنب 

والصالح«. 

حزناه  وا  عددا«  سننينَ  الظلِم  سجِن  يف  لِبثنَ  من  عىل  »سالمًا 
حزنًا  املطامري،  وظلم  السجون  غياهب  يف  املعذب  أهيا  عليك 
وعىل  عليك  هلفاه  وا  األك��واِن،  علة  يا  لفقدك  وأملًا  أسًى  يزدد 
سجون  يف  ترقد  وانت  الثقيلة  القيود  قنَ  بِحلنَ املرضوض  ساقكنَ 
غصص  وجترعت  املحن  غليظ  عىل  صربت  من  يا  األح��زاِن. 
حول  الظاملون  لفّها  وقد  االصفاد  ثقُل  راع��كنَ  ما  الكرب.. 
الطاهر  دمك  من  لتتوضأ  خاشعة  وهي  فانحنت  معصميك، 
سّجاهنا  كيد  من  املظلمة  زنزانتك  اهتزت  وال  وإِب��اء،  بخشوٍع 
ومناجاٍة  بابتهاالت  ترتنم  وهي  رهبانيًة  يشُع  منارًا  أضحت  بل 
املطر عىل  الصرِب كقطرات  نافذة  الدموع عىل  لتستعذب صوت 
رشفات الوحدة الباردة، هتفو روحي وحتُث خطاها نحوكنَ تريد 
سجداتك  عىل  لتسلم  ونقاء  طهرًا  تنزف  التي  قدميك  تقبل  أن 
ِس  دَّ جِن امُلقنَ ْيكنَ إِّنكنَ بالسنَ ْع ننَْعلنَ الطويلة عندما جاءها النداء)أْخلنَ
ليِم(. موالي.. طال احلبس وسوط اخُلبِث ال يزال يف  ِمي الكنَ لسنَ
قنديٍل  لئيمة، وكأين مع كل رضبٍة أرى صربك يتجىل كنور  إيٍِد 
وتسبيٍح  دعاٍء  لصوت  يتشوق  حمراب  أصبح  سجٍن  يف  يسطُع 
وسلسلٍة  قيٍد  رواية  للتاريخ  لريوي  للمعبود،  عشٍق  وسجدة 
قارعت ظلم الكافرين، وخاطبت الكون بكبٍد جتّرع مرارة سم 
الغادرين، فسالٌم  عليكنَ يا موالي وانتنَ طريٌح ترمتي جنازتكنَ 
عىل جرس الُرصافِة وقد جّلت األرض بنورها واستدارة أفالكها.
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�صورة نادرة ملدينة النجف 

الأ�صرف قبل اأكرث من مئة 

عام ويظهر بو�صوح ال�صور 

املحيط بها ومرقد اأمري 

املوؤمنن )عليه ال�ّصالم(.

بقلم: اإينا�س املو�صوي.. 




