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40 إسهامة حقيقية للعتبة الحسينية في المجال الطبي..
مستشفى الشيخ الوائلي )رحمه الله( سيرى النور قريباً

إّنما العروبة اللسان والعربية أشرف اللغات

وأوقدوا هذين المـــــــــــصباحين

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

قصة حضارة عراقية من الذاكرة..

مظاهر وحدة الخطاب السياسي 
عند اإلمامين الحسين             والحجة المنتظر 

حبُّ السيدة الزهراء )عليها السالم(  حيٌّ في القلوب..

العتبة الحسينية تكّرم البراعم الصغار المشاركين بحفظ الخطبة الفدكية

مرقد منفرد وحرم خــــــــــــاص

إلتقان قراءة القرآن الكريم ولتـــــــــرسيخ عقائد أهل البيت 

ُبوِن َلا َظْهٌر َفُيْرَكَب َوَلا َضْرٌع َفُيْحَلَب« »ُكْن ِفي اْلِفْتَنِة َكاْبِن اللَّ
قول أمير المؤمنين )عليه السالم( - المصدر: شرح نهج البالغة - ابن أبي الحديد - ج ١٨ - الصفحة ٨٢

موقفك في الفتنة





قبل عشر س������نوات من اآلن، أّكد المرجع الديني األعلى 
اإلم������ام السيس������تاني )دام ظله الوارف( عل������ى حفظ الكنز 
الثمي������ن لقبور أئمة البقيع )عليهم الس������ام( من أّن تطاله 

األيادي الخبيثة مّرة أخرى.
واليوم تعيش األمة اإلس������امية الذك������رى ال� )97( لتهديم 
قبور أئمة أهل البيت )عليهم الس������ام( في بقيع الغرقد، 
هذه الجريمة الكبرى التي أثبت������ت للعالم حقد مرتكبيها 
وجراءتهم على اهلل تعالى ورسوله الكريم )صلى اهلل عليه 
وآله( واّدعائهم كذبًا باالنتماء لإلسام، وسبقها بسنوات 
تطاوله������م األول، حي������ث جرى تخريب جزئي للمش������اهد 
المقدس������ة، ولّما س������كت العالم اإلس������امي ع������ن الفاجعة 
األول������ى، تجرأ الوهابيون على إكم������ال جريمتهم فكانت 

فاجعة دامية في الثامن من شوال.
وَلعلَّ اس������تمرار الس������كوت من قبل األمة اإلس������امية أمام 
تخريب مقدس������اتها، يعني اس������تمرار التط������اول والتجرؤ 
عليها وانتهاك حرمتها، ففي المرة األولى جرى تخريبها 
ماديًا بتهديمها على يد الحركة الوهابية الضاّلة، وأخرى 
- ما تزال مس������تمرة حتى يومنا هذا - تتمثل بمنع ذكر 

اهلل تعالى فيها والتبّرك بها.
ومما الش������ّك فيه أن إعادة بناء القب������ور الطاهرة في جّنة 
البقي������ع، تحتاج إلى وقفة ش������جاعة من قبل المس������لمين 
جميعًا وليس الشيعة فحسب، للمطالبة الجادة بذلك، وال 
يتوقف األمر على مجّرد االستنكار، وأكيدًا أّن السكوت 
على هذه الجريمة الكبرى، س������يجر األمر لينسحب على 
انته������اك جميع الحرم������ات، وهو ما يتطل������ب موقفًا على 
المستوى الرسمي والشعبي في مختلف البلدان اإلسامية، 
باإلصرار على إعادة بنائها ومنع استمرار التجاسر عليها 
لترتف������ع القباب الش������امخة من جدي������د والمنائر العظيمة 

وتجمع شمل المسلمين جميعًا.
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للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  أكد 
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي عىل رضورة 
وتشجيع  العراقية  العلمية  واخلربات  الكفاءات  استقطاب 
ذلك  جاء  والرتبوي،  النفيس  باإلرشاد  واالهتامم  الباحثني 
التابعة  السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  جلامعة  زيارته  خالل 

هليأة التعليم اجلامعي يف العتبة احلسينية املقدسة.
ويف بيان للجامعة أوضحت فيه، إن »جامعة وارث االنبياء 
عي  الرشرَّ واملتويل  العليا،  املرجعية  بزيارة ممثل  اليوم  ترشفت 
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، وكان 

باستقباله رئيس هيأة التعليم اجلامعي الدكتور حيدر التميمي 
ورئيس اجلامعة الدكتور ابراهيم احلياوي ونخبة من العمداء 

ورؤساء االقسام واساتذة اجلامعة«.
وأضاف البيان، أن »ممثل املرجعية العليا، اجتمع بكادر اجلامعة 
لبحث سبل تطوير املسرية الرتبوية يف اجلامعات التابعة للعتبة 
احلسينية املقدسة، من النواحي العلميِة واالكاديميِة واالداريِة، 
باملهمة  والتميز  باالرتقاء  املنشودة  االه��داف  لتحقيق  سعيا 

التعليمية«.

وبحسب البيان فأن سامحة الشيخ الكربالئي أكد عىل »رضورَة 
املتاحة  االمكانات  مجيع  وتوظيف  العلمي  باجلانب  االهتامم 
داخل  من  العلمية  واخلربات  الكفاءات  واستقطاب  لذلك، 
العراق وخارِجه للتدريِس يف اجلامعة، ودعم البحوث العلمية 
الصورة  النعكاس  وذل��ك  اجلانب  هبذا  الباحثني  وتشجيع 

االجيابية عىل جودة املخرجات العلمية«.
ودعا إىل »رضورة االهتامم بجانب االرشاد النفيس والرتبوي 
واخذه بعني االعتبار لكونه ال يقل امهية عن اجلانب العلمي«.

ِعرب منصة اليوتيوب رصح )د. مظفر قاسم حسني( يف قناته اخلاصة 
إنجازات  هي  املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني  مشاريع  أن 
رائدة عجزت عن حتقيقها مجيع احلكومات،  ودعا اىل االستفادة من 
املقدستني  العتبتني احلسينية والعباسية  جتربة كربالء والتواصل مع 
املستقبلية  ال��رؤى  حيث  ال��رؤى  عىل  واالط���الع  االدارة  ملعرفة 

الواضحة واالرواح احلقيقية حيث البناء رغم العراقيل..
كام دعا العتبات املقدسة يف عموم العراق اىل حذو العتبتني احلسينية 
حذو  حتذو  ان  االرشف  النجف  من  متمنيا  املقدستني  والعباسية 

اخلربات والرؤى عند كربالء املقدسة.
تكنو  ُمفكر  قاسم حسني هو  الدكتور مظفر  أن  اىل  االشارة  وجتدر 
سيايس مستقل ويشغل رئاسة أكاديمية املفكرين السياسيني، وأستاذ 

العلوم السياسّية يف لندن.

الشيخ الكربالئي يؤكد على ضرورة استقطاب 
الكفاءات والخبرات العلمية العراقية

الدكتور مظفر قاسم أستاذ العلوم السياسّية في لندن: 

عجزت  رائدة  إنجازات  والعباسية  الحسينية  العتبتين  »مشاريع 

عن تحقيقها الحكومات«
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مركز تخصصي يقدم خدمات طبية نوعية 
ألكثر من )34( الف مراجع خالل )3( اشهر 

التخصيص  اجلراحي  السالم(  )عليها  الكربى  زينب  السيدة  مركز  أعلن 
للعيون يف كربالء التابع للعتبة احلسينية املقدسة عن االحصائية اخلاصة 
باخلدمات التي قدمها لعموم املواطنني خالل الربع االول من العام احلايل 
2022، بالتنسيق مع هيأة الصحة والتعليم الطبية التابعة للعتبة احلسينية 

املقدسة ودائرة صحة حمافظة كربالء.
الربع  خالل  »املركز  إن  احلكيم،  أمني  لؤي  الدكتور  املركز  مدير  وقال 
األول من العام احلايل )2022(، استقبل )34219( مراجعا، من بينهم 
)7322( مراجعا جرى استقباهلم يف االستشاريات العامة، و )1737( 
وأوضح  الدقيقة«.  التخصصات  استشاريات  يف  استقباهلم  تم  مراجع 
بلغ عدد  فيام  باملركز )1135( عملية،  التي أجريت  العمليات  أن »عدد 
الفحوصات )14242( فحصا، ووصلت الفحوصات الساندة للمرىض 
 )2445( املختربية  الفحوصات  عدد  بلغ  فيام  فحصا،   )13655( اىل 

فحصا، وبلغ عدد املراجعني للصيدلة )4544( مراجعا«.
ويذكر أن مركز السيدة زينب الكربى )عليها السالم( اجلراحي التخصيص 
للعيون، له الكثري من املبادرات التي قدمها خالهلا العديد من اخلدمات 

املجانية للمرىض الذين قصدوه من كافة املحافظات العراقية.

المتحدة  لألمم  االنمائي  البرنامج  مدير 
العتبة  بدور  يشيد  االوسط  الفرات  في 
تأثيرها  ويصف  المقدسة  الحسينية 
التطرف  لمكافحة  التصدي  في  بالكبير 

الذي يمثل دخوال مهما جدا.

إدارة  تستقبل  باريس  في  الفرنسية  الوطنية  المكتبة 

الحسينية  للعتبة  التابع  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز 

المشترك  العلمي  التعاون  وأفق  آليات  لبحث  المقدسة 

بين الجانبين.

السالم(  )عليها  فاطمة  نور  )من  شعار:  تحت 
يؤّدين  جامعّية  طالبة   )1000( العالم(  ُنضيُء 
شعبُة  نّظمتها  فّعاليات  ضمن  التخّرج  قَسَم 
العتبة  في  النسوّية  الدينّية  الكفيل  مدارس 
العّباسية المقّدسة احتفاًء بخّريجات عام 2022 

دفعة بنات الكفيل الرابعة..
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يف  وممثليها   العليا  الدينية  املرجعية  خطاب  تأكيُد  يكْن  مل 
اإلرساع  مسألة  عىل  واملستمر  املتكرر  املقدسة،  كربالء 
استشعار ذلك  بقدر  فراغ  آتيًا من  يف تشكيل احلكومات؛ 
املصريية  املسألة  هذه  مثل  يف  االستثنائية  لألمهية  اخلطاب 
والتي متس حياة العراقيني مجيعًا عىل األقل خالل سنوات 
انتخابات  إلجراء  املوعد   قدوم  وحلني  االنتخابية  الدورة 
جديدة  وجوه  انتخاب  خالهلا  من  وليتم  جديدة،  أخرى 
البعض  عىل  االختيار  وتأكيد  اإلخفاق،  حالة  يف  بديلة 
اآلخر وتثبيتها يف حالة النجاح يف املهمة املوكلة إليها خالل 

الدورة السابقة.
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  تأكيد  جاء  ولذلك 
خالل األمر الثاين من اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة املقامة 
يف الصحن احلسيني الرشيف يف 2010/9/17عىل بعض 
النقاط اجلوهرية التي تؤدي إىل تأخر التفامهات السياسية 
بني الكتل والكيانات الفائزة، ومن ثم تعيق من اإلرساع يف 

تشكيل احلكومة اجلديدة قائاًل:

األمر الثاين :
عملية  من  االقتتراب  يف  االنفراج  بوادر  بعض  ظهور  مع 
اخلطى  حتتّث  املؤمل  فتتان  السياسية  الكتل  بني  التفاهم 
وتنشيط  السياسية  الكتل  مجيع  قبل  من  هبا  واالرساع 
احلوارات اجلاّدة فيام بينها لإلرساع يف الوصول إىل التفاهم 
املهم  ومن  احلكومة..  تشكيل  يف  االرساع  ألجل  املقبول 
هنا مّد جسور الثقة فيام بني الكتل واعطاء التطمينات من 
تأخر  املهمة يف  فان أحد االسباب  للبعض االخر،  بعضها 
الوصول إىل تفامهات لتشكيل احلكومة هو عدم ثقة بعض 
من  سياسات  انتهاج  من  وختّوفها  االخر،  ببعضها  الكتل 

قبل بعضها يؤدي إىل هتميش وإقصاء االخرين.
بتشكيل  املعنية  الكتل  من  خاصة  املطلوب  فتتإن  لذلك 
احلكومة ان تعطي الضامنات والتطمينات الكافية لنزع هذا 
القلق والتخّوف من قبل الكتل االخرى، عىل أن يكون ذلك 
وفق مبادئ الدستور وثوابت العملية الديمقراطية .. كي 
العهود وتطبيق الضامنات وفق اسس  الوفاء وهبذه  يمكن 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الجمعة المبارك

عة
جم

ال
ى 

ـد
صــ

بقلم : طالب عبا�س الظاهر
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صحيحة ... وإال فان اعطاء وعود غري مستندة اىل هذه 
فارغة من حمتواها وخاضعة  املبادئ والثوابت سيجعلها 
للمساومات بني الكتل السياسية وهذا مما سيرض بالعملية 

السياسية مستقبالً .
امحد  السيد  سامحة   حتدث  أخ��رى  مناسبة  ويف  وأيضا 
مهمة  معايري  2010/11/19ع��ن   يف  بخطبته  الصايف 
الرجل  ليكون  املسؤولني  األشخاص  اختيار  يف  ج��دًا 

املناسب يف املكان املناسب وهو يقول:  
وفق  احلكومة  تتشكل  ان  االيام  مستقبل  يف  نتمنى  طبعًا 
معايري وأسس موضوعية، وامتنى عىل كل الكتل التي هلا 
احلق يف أن متارس العملية السياسية بالشكل املطلوب ان 
تتخىل عن وضعها اخلاص ازاء الكفاءة التي هم يوعدون 
نضج  حالة  احلالة  وهذه  آخر،  كيان  من  كانت  وان  هبا 
الزمان يف سبيل ان متيش  ان نخترص  وحالة واقعية ممكن 
اعرضها  التي  املعايري  .. فمن مجلة  العجلة بشكل رسيع 

عليكم ما يأيت: 
االخالص : وطبعًا هذا املعيار ألي موقع أن يكون خملصًا 

معنى ذلك انه سيبذل جّل وقته من اجل التفكري اجلدي 
ووضع خطط لتطوير املوقع ومن ثم تطوير البلد .. كيف 
قطعًا  بالعمل!  يعرف  هذا  ان  أظن  االخالص؟!  نعرف 
االخالص  هذا  عندهم  وكان  عملوا  االخ��وة  من  كثري 
بعض  يف  نفسه  عىل  وجيور  يقرص،  وال  فيه  يقدم  الذي 

احلاالت من اجل املهمة امللقاة عىل عاتقه ِ.
نظافة اليد: ونظافة اليد ليس قبل املوقع وانام اثناء املوقع 
ايضًا ان ال يتعرض اىل ضغوط كثرية جتعله ال سمح اهلل 
باملرتب  التلوث وانام يكتفي  النظر عن  يتلوث او يغض 
املقرر، وأعتقد انه يكفيه ليامرس دوره بشكل واضح .. 

مهام تكن الضغوط عليه.
من  واثقًا  الشخص  يكون  ان  بمعنى  والكفاءة:  املهنية 
املوقع  هذا  يشغل  عندما  بحيث  عنده  التي  املؤهالت 
يرى ان مؤهالته كافية لذلك وقطعًا االنسان الذي يكون 
مهنيًا ستكون مجيع االمور واضحة امامه .. وال مترر عليه 
للمشكلة  التصدي  من  يتهرب  وال   .. غفلة  يف  االمور 
الفالنية ألنه مهني وكفوء ويعرف تداخالت مجيع املواقع 

من المهمِّ مدُّ جسور الثقة فيما بين الكتل السياسية واعطاء التطمينات من 

بعضها للبعض االخر، فان أحد االسباب المهمة في تأخر الوصول إلى تفاهمات 

لتشكيل الحكومة هو عدم ثقة بعض الكتل ببعضها االخر.

،،
،،



أهم معايير الكفاءة : نظافة اليد، المهنية، 
حسن االدارة والتدبير، انتقاء حسن للبطانة 

والحاشية، قوة الشخصية.

،،
،،

كي ال مترر عليه االمور بشكل او بآخر ..
حسن االدارة والتدبري: وهذا املفصل من املفاصل املهمة 
جدًا يف انجاح العمل .. حسن االدارة هو ان يبحث عن 
وان  يدير  وان  يغرسها  ان  وحياول  املوجودة  الطاقات 
ويتعامل   ِ عاتقه  عىل  امللقاة  املهام  ينجز  بشكل  يعمل 
يف  املناسب  الرجل  وجيعل  وواقعية  بمهنية  االمور  مع 
املكان املناسب .. والبد ان يصغي للنصيحة بل وجيب 
فكثري  وان يصغي لالخرين   .. النصيحة  يطلب  ان  هو 
من الناس يريد ان يتكلم ولكن خياف .. ال جتعل الباب 
الذنب  ذنبي  ليس  الذنب  ان  تقول  وبالنتيجة  موصدًا 
جيدة  تكون  وادارة  جيد  بشكل  دورك  مارس   ، ذنبك 
سرتى املوقع الذي تشغله سيتقدم بشكل جيد بخطوات 

رسيعة جدًا ..

انتقاء حسن للبطانة واحلاشية: اختيار بشكل موضوعي، 
اختيار من ينصحك ال من يلمّعك .. وان تقرب فالن 
البعض  ..فرتى   ِ الستحقاقه  وانام  خلصوصيته  ال  منك 
املآرب  متشية  والغرض  للمسؤول  ومهيًا  جوًا  يصنع 

الشخصية فقط
فالن  يكون  فقد  ذاتية  مسألة  وهذه  الشخصية:   قوة 
مهنيا لكن شخصيته ال تؤهله، فعىل هذا الشخص بينه 
جيني  سوف  موقعه  يف  فبقاؤه   .. ينسحب  ان  اهلل  وبني 
عىل نفسه، ليرتك هذا املوقع الذي ال يمكن ان يتصدى 
اىل مسؤوليته وممكن ان يتوجه اىل موقع آخر يمكن ان 

يعمل فيه ويبدع.



إّن من أعظم املعايص: الرشك باهلل تعاىل، واليأس من روح اهلل 
تعاىل أي رمحته وفرجه، واألمن من مكر اهلل تعاىل أي عذابه 
للعايص وأخذه إّياه من حيث ال حيتسب، وإنكار ما أنزله اهلل 
تعاىل، واملحاربة ألولياء اهلل تعاىل، واستحقار الذنب فإّن أشّد 
الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدين وهو اإلساءة 
املسلم  وقتل  الولد،  عىل  جلميلهام  تنّكرًا  يعّد  وجه  بأّي  إليهام 
بل كّل حمقون الدم وكذلك التعّدي عليه بجرح أو رضب أو 
بارتكاب  رميهام  وهو  واملحصنة  املحصن  وقذف  ذلك،  غري 
ظلاًم،  اليتيم  مال  وأكل  عليه،  بّينة  دون  من  كالزناء  الفاحشة 
احلّق  متام  يويّف  ال  بأن  ونحومها  واملكيال  امليزان  يف  والبخس 
إذا كال أو وزن ونحو ذلك، والرسقة وكذلك كّل ترّصف يف 
مال املسلم وَمْن بحكمه ِمْن دون رضاه، والفرار من الزحف، 
واللواط  وال��زن��اء  وال��ق��ريّض،  املعاميّل  بنوعيه  الربا  وأك��ل 
غري  مع  اجلنسّية  االستمتاعات  ومجيع  واالستمناء  والسحق 
الزوج والزوجة، والقيادة وهي السعي بني اثنني جلمعهام عىل 
الوطء املحّرم، والدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت 
والكذب  حّجة،  أو  علم  بغري  والقول  منه،  يمنعها  وال  عنها 
حّتى ما ال يترّضر به الغري ومن أشّده حرمًة الكذب عىل اهلل 
تعاىل أو عىل رسوله )صىّل اهلل عليه وآله( واألوصياء )عليهم 
واليمني  اهلل،  أنزل  ما  بغري  والفتوى  الزور  وشهادة  السالم( 
الَغموس وهي احللف باهلل تعاىل كذبًا يف مقام فصل الدعوى، 
وكتامن الشهادة مّمن أشهد عىل أمر ُثمرَّ طلب منه أداؤها بل وإن 
شهده من غري إشهاد إذا مّيز املظلوم من الظامل فإّنه حيرم عليه 

حجب شهادته يف نرصة املظلوم.
ومن أعظم املعايص أيضًا: ترك الصالة متعّمدًا وكذلك ترك 

الزكاة  ومنع  اإلسالم  حّجة  أداء  وعدم  رمضان  شهر  صوم 
املفروضة، وقطيعة الرحم وهي ترك اإلحسان إليه بأّي وجه 
يف مقام يتعارف فيه ذلك، والتعّرب بعد اهلجرة واملقصود به 
االنتقال إىل بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيامن املسلم 
عليه يف  ما وجب  فيه  يؤّدي  أن  يستطيع  أو ال  احلّقة  بالعقائد 
فيها، ورشب اخلمر  ما حرم عليه  أو جيتنب  املقّدسة  الرشيعة 
وسائر أنواع املسكرات وما يلحق هبا كالفّقاع )البرَِية(، وأكل 
اللحم وما أزهق روحه  حلم اخلنزير وسائر احليوانات حمّرمة 
عىل وجه غري رشعّي، وأكل السحت ومنه ثمن اخلمر ونحوها 
وأجر الزانية واملغّنية والكاهن وأرضاهبم، واإلرساف والتبذير 
واألّول هو رصف املال زيادة عىل ما ينبغي والثاين هو رصفه 
ومعونة  عرس،  غري  من  املالّية  احلقوق  وحبس  ينبغي،  ال  فيام 
الظاملني والركون إليهم وكذلك قبول املناص��ب م��ن قبله�م 
إاّل فيام إذا ك��ان أصل العم��ل مرشوعًا وكان التص��ّدي له يف 

مصلح��ة املسلمني.
مّما يكون مستورًا  وغيبة املؤمن وهي أن يذكر بعيب يف غيبته 
وسواء  ال،  أم  منه  االنتقاص  بقصد  أكان  سواء  الناس،  عن 
أكان العيب يف بدنه أم يف نسبه أم يف خلقه أم يف فعله أم يف قوله 
أم يف دينه أم يف دنياه أم يف غري ذلك مّما يكون عيبًا مستورًا عن 
بالفعل  أم  بالقول  يكون  أن  بني  الذكر  فرق يف  الناس، كام ال 
احلاكي عن وجود العيب، وختتّص الغيبة بصورة وجود سامع 
يقصد إفهامه وإعالمه أو ما هو يف حكم ذلك، كام ال ُبدرَّ فيها من 
تعيني املغتاب فلو قال: )واحد من أهل البلد َجبان( ال يكون 
غيبة، وكذا لو قال: )أحد أوالد زيد َجبان(، نعم قد حيرم ذلك 

من جهة لزوم اإلهانة واالنتقاص ال من جهة الغيبة.

2-1 املــقــّد�ــشــة  ال�شريعة  يف  املــحــّرمــات 
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ضمن أهدافها االنسانية 
والخدمية التي تسعى الى 
تحقيقها العتبة الحسينية 

المقدسة هو مشروع 
مستشفى الشيخ الوائلي 

)رحمه الله( الطبي والذي 
سيضاف قريبا الى سلسلة 

المشاريع المنجزة التي ترتكز 
عليها لخدمة المجتمع العراقي 

وتساهم من تخفيف الزخم 
المتواصل على المؤسسات 

الحكومية والتي تقع في 
منطقة االسكان على بعد )3,2 

كم( عن مركز المدينة.

مستشفى الشيخ الوائلي )رحمه الله( 
سيرى النور قريباً

إس��هامة حقيقية للعتبة الحسينية 
في المجال الطبي..
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حديثة  مناشئ  من  وأجهزة  تقنيات  عىل  املستشفى  وحتتوي 
بجميع  عامة  ستقدم  التي  اخلدمات  اىل  باإلضافة  وعاملية 
احتياجاهتا من ضمنها خدمات ال�)BMS(  اخلاصة بالدافعات 
واستدعاء  الكامريا  وه��ي   IT(  ( ل�  خدمات  من  وغريها 
واالستشعار  واملراقبة  االلكرتونية  والساعات  املمرضات 

للحرائق واألجهزة الطبية.
أعامل  تابعت  »االحتترار«  جملة  املعلومات  من  املزيد  وملعرفة 
سجاد  املهندس  بينهم،  من  املسؤولني  مع  والتقت  املتتروع 
حممد حسن يف قسم املشاريع اهلندسية والذي قال: إن »مرشوع 
مستشفى الشيخ امحد الوائيل )رمحه اهلل(  جري  عىل مرحلتني 
مرتًا   )1150( بمساحة  متصلتني  بنايتني  عن  عبارة  االوىل 
مربعًا بواقع )9( طوابق يضاف هلا الرسداب االريض بحيث 
يصبح املجموع الكيل )11( طابقًا وتم تنفيذها من قبل رشكة 

)تورفار( الرتكية«.

وتابع، »يضم رسداب املستشفى عىل منظومات منها: منظومة 
الغازات  ومنظومه  الرئييس،  والبورد  واملضخات،  احلريق 
طابق  هو  االوىل  للمرحلة  االول  للطابق  بالنسبة  اما  الطبية، 
خاص بالطوارئ، أما الطابق الثاين فهو خمصص لغرف الرقود 
االستشارية  للعيادات  ُخّصص  يليه  الذي  الطابق  واملخترب 
فيشمل  الثالث  الطابق  اما  استشارية،  عيادات   )9( بواقع 
العمليات،  غرف رقود وقاعات للمرىض بعد خروجهم من 
اما الطابق الرابع فمختص بإدارة املستشفى وكافترييا وغرف 
لصاالت  والسادس  اخلامس  الطابقان  خصص  فيام  الرقود، 
عمليات  ص��االت  أرب��ع  طابق  كل  يضم  حيث  العمليات، 
باإلضافة اىل غرف للوالدة، اما الطابق السابع خمصص للعناية 
غرف  يشمالن  والتاسع  الثامن  والطابقان   ،)ICO( املركزة 

رقود )VIP( بعدد 63 غرفة يف املرحلة األوىل«.

المهندس سجاد محمد
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الثانية تقع عىل مساحة )735( مرتًا  املرحلة  واضاف: »أما 
مربعًا ايضًا عدد طوابقها )11( طابقًا من ضمنها الرسداب 

واألريض، من تنفيذ رشكة )اسباج( الرتكية«.
واملعاجلة  الغسيل  حمطة  عىل  حيتوي  »ال��رسداب  بأن  وبني 
والبورد الرئييس والطابق االريض حيتوي عىل جهاز الرنني 
باإلضافة إىل أشعة )X-ray( واملحوالت اخلاصة باملرشوع 
بقية الطوابق عبارة عن غرف رقود يف كل طابق )10(  اما 
يف  األوىل،  املرحلة  رق��ود  غرف  اىل  إضافة  للرقود  غرف 
للمرحلتني«،  خاص  مركزي  مطبخ  هناك  الرابع  الطابق 
األوىل  للمرحلة  تكميلية  تعترب  الثانية  »املرحلة  أن  مضيفا 
فقط  متكاملة  للمستشفى  االوىل  املرحلة  تعترب  وكذلك 
يف  اضافته  ومتت  املفراس،  وجهاز  الرنني  جهاز  ينقصها 
املرحلة الثانية وايضا غرف الرقود كانت قليلة بعدد )60( 
غرفة   )60( اضافه  فتمت  املرىض  عدد  تستوعب  ال  غرفة 

اخرى فأصبح املجموع الكيل )120( غرفة رقود«.
االختصاصات  كافة  تضم  »املستشفى  بأن  حسن  وأوضح 

وكذلك تعترب مستشفى تعليمي«.
وأشار أيضًا إىل أن »نسبة انجاز املرحلة االوىل )95%( وهي 
التعقيم،  بجهاز  تزويدها  وستتم  الفقرات  مجيع  من  كاملة 
فيها  االنجاز  فنسبة  والتكميلية  الثانية  للمرحلة  بالنسبة  أما 
)85%( فهناك فقرات بسيطة ستضاف هلا منها أعامل مدنية 

وميكانيكية وفحوصات تشغيل وغريها«.
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اهلندسية  املشاريع  قسم  قبل  من  املتترف  حتدث  جانبه  من 
عليوي  الكريم  عبد  املهندس  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 

حسن، عن خدمات أخرى يشملها املروع الكبري.
امراض  ومركز  الطبية  العيادات  بناية  »مرشوع  أّن  وأوضح، 
)رمحه  الوائيل  امحد  الشيخ  مستشفى  يف  النخاع  وزرع  الدم 
اهلل(  تم تصميمه ضمن )10 طوابق(، حيث ُخّصص الطابق 
والطابق  امليكانيكية  األع��امل  وغرفة  باالستقبال  األريض 
األول خاص بإداريات املستشفى وقاعات دراسية لطلبة كلية 
 )3( من  يتكون  مرجعّيًا  خمتربًا  يضم  الثاين  والطابق  الطب، 
 )BSR( خمتربات خمترب خاص باألنسجة وخمترب للمجهريات

وخمترب لزرع النخاع«.
وتابع حديثه، »أما الطابق الثالث فهو عبارة عن )14( عيادة 
الرابع  والطابق  امل��رىض،  استقبال  ص��االت  مع  استشارية 

فيام  ادارية،  مكاتب  مع  غرف   )8( عددها  رقود  غرف  يضم 
ُخصص الطابق اخلامس بالعالج الكيميائي حيث يتكون من 
)3( صاالت بسعة )4( ارسة وغرف فحص أيضا، والطابق 
او  االنعاش  وهو   )ISO( بخدمة  خصًا  سيكون  السادس 
للعزل  العيادة اخلاصة، ويتكون من )11( غرفة و)3( منهم 
رقود  غرفة   )14( عىل  السابع  الطابق  حيتوي  فيام  اخل��اص، 
عىل  حيتوي  الثامن  والطابق  ال��دم،  أم��راض  ألطفال  خاصة 
عىل  حيتوي  التاسع  والطابق  نرتوجني،  خمترب  مع  غرفة   )13(
 )700( بسعة  الواحد  والطابق  للمرىض،  رقود  غرفة   )14(
ونسبة  االرساء(  )رشكة  للبناية  املنفذة  والرشكة  مربع  مرت 
وادوات  تقنيات  استخدام  تم  وقد   ،)%95( حوايل  االنجاز 
 full( حديثة من مناشئ غربية، كام متتاز البناية بتهوية حديثة

fresh( باإلضافة إىل خدمات عامة بجميع احتياجاهتا«.

المهندس عبد الكريم عليوي

حسن: تم استخدام 
تقنيات وادوات 

حديثة من مناشئ 
غربية، كما تمتاز 

البناية بتهوية 
 )full fresh( حديثة

باإلضافة إلى 
خدمات عامة بجميع 

احتياجاتها

،،

،،
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العتبة الحسينية المقدسة تنظم برامج متخصصة لأليتام

إلتقان قراءة القرآن الكريم 
 ولت���������رسيخ عقائد أهل البيت

تقرير: فالح حسن - تصوير: مرتضى االسدي
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الحسينية  للعتبة  ال��ع��ام��ة  األم��ان��ة  دأب���ت 
بتنظيم  أقسامها  خ��ال  م��ن  المقدسة 
محافل قرآنية وبرامج متخصصة في تعليم 
وتثقيف االيتام تتعاون في إنجاحها شعبة 
ال��ش��ؤون  قسم  ف��ي  الدينية  النشاطات 
الطفولة  وتنمية  رع��اي��ة  وق��س��م  الدينية 

التابعين للعتبة المقدسة.

ويف هذا الصدد حتدث مسؤول شعبة النشاطات الدينية الشيخ 
فيه:  قال  )االحرار(  اىل جملة  العصامي يف ترصيح  عيل مكي 
وإدارة  خصوصا  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  مع  »بالتنسيق 
والثانوية،  االبتدائية  السالم(  )عليه  االصغر  عيل  مدرسة 
إلقامة حمفٍل قرآين ومن ثم االنطالق سويًا من صحن العقيلة 
إلقامة  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام  صحن  اىل  والدخول 
االمام  زيارة  وبعدها  االصغر(،  )عيل  الرضيع  الطفل  عزاء 
عيل )عليه السالم( والدعاء لإلمام صاحب العرص والزمان 

عرض  إقامة  ثم  ومن  الرشيف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل 
االمام  استشهاد  بعد  االيتام  حال  يتناول  موضوعه  مرسحي 

عيل )عليه السالم(«.
وأضاف العصامي: »أن االطفال الذين شاركوا يف هذا املحفل 
االبتدائي  والسادس(  واخلامس  )الرابع  املراحل  من  هم 
هو  الفعاليات  هذه  اقامة  من  والغرض  املتوسط،  واالول 

االكثار من املتقنني للكتاب الكريم من رشحية األيتام«.
وتابع: »اما بالنسبة إلقامة العزاء احلسيني هو اتاحة الفرصة 
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هلم من خالل التعبري عن مشاعرهم باستشهاد ايب االيتام 
امري املؤمنني )عليه السالم(، فهو يعرب عن مشاعرهم أجتاه 

اهل البيت )عليهم السالم(«.
من جهته حتدث املرشف عىل مدارس االيتام الدكتور سعد 
ومنظم  موحد  موكب  »إقامة  قائاًل:  البناء  هاشم  الدين 
ترسيخ شعرية  أجل  بفعاليات حسينية من  االيتام  لرشحية 

العزاء واملواساة ألهل البيت )عليهم السالم(«.
)عيل  الرضيع  الطفل  ع��زاء  »موكب  البناء:  وأض��اف 
االيتام  رشحية  من  يتكون  الذي  املواكب  أحد  االصغر(، 
يف  والطالب  التالميذ  من  غفرية  مجوع  فيه  تشارك  حيث 
السالم(،  )عليه  املؤمنني  امري  االم��ام  استشهاد  ذك��رى 
هبذه  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  اىل  املواساة  لتقديم 

الكبرية«. الفاجعة 
ويرجع  سابقة  سنوات  منذ  يقام  املوكب  »ه��ذا  وتابع: 
السالم(  )عليه  االصغر  عيل  مدارس  تأسيس  مع  تأسيسه 
والسيدة رقية )عليه السالم( لأليتام منذ العام 2012م«.

املعزين  من  جمموعة  تشكلت  العزاء  ضمن  »أن  وب��نّي 
اىل  استنادا  احلليب،  فيه  وضع  إناًء  منهم  فرد  كل  حيمل 
الرواية التي تذكر أن الطبيب وصف ألمري املؤمنني )عليه 
من  الشفاء  فيه  يكون  ان  ولعل  عسى  احلليب  السالم( 
هذا  ليبقى  امل��رادي،  ملجم  ابن  بسيف  املسمومة  الرضبة 

اليشء راسخًا يف ذهن هؤالء االيتام عندما يكربون«.

املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  أن  بالذكر  واجلدير 
الكربالئي )دام عزه( حيرص وبشدة  سامحة الشيخ عبد املهدي 
عىل تقديم كافة الداعم لرشحية االيتام يف العراق، من توفري دور 
الكثري  وتيسري  مالية،  ومبالغ  ومستشفيات  ومدارس  إليوائهم 
بلغ  فيام  املتعففة،  الرشحية  هذه  ختدم  التي  االنسانية  االمور  من 
عدد احلضور مدرسة عىل االصغر لأليتام بحدود )200( طالب 
البيت  ألهل  والعزاء  للمشاركة  جاءوا  الذين  االعامر  بمختلف 
أيب  أبن  عيل  الغالب  اهلل  أسد  أستهاد  بذكرى  السالم(  )عليهم 

طالب )عليه السالم(«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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البّناء: موكب عزاء الطفل الرضيع )علي االصغر(، أحد المواكب 
الذي يتكون من شريحة االيتام حيث تشارك فيه جموع 

غفيرة من التالميذ والطالب في ذكرى استشهاد االمام 
امير المؤمنين )عليه السالم(، لتقديم المواساة الى االمام 

الحسين )عليه السالم( بهذه الفاجعة الكبيرة

،،

،،
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اقام قس��م التوجيه واالرش��اد النفس��ي والترب��وي في جامع��ة وارث االنبياء 
ندوة علمية حملت عنوان )مهنة الطب بالمنظور الش��رع( والتي حاضر فيها 
سماحة السيد خضير المدني وسماحة الشيخ علي الفتاوي, والتي اقيمت 
في قاعة بناية العصمة جامعة وارث االنبياء - كلية الطب البش��ري-, من اجل 
الوقوف عل��ى ما يرتبط بمهنة الطب من الناحية الش��رعية ومعرفة الطالب 

موقفه الشرعي من االبتاءات التي يبتلى بها.

جامعة وارث االنبياء تقيم ندوة علمية 
لمهنة الطب بالمنظور الشرعي

المشاكل  تالفي  أجل  من 
التي تواجه االطباء.. 
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مع  والتقت  ال��ن��دوة  برنامج  تابعت  »االح���رار«  جملة 
املسؤولني من بينهم رئيس قسم التوجيه الرتبوي والنفيس 
يف جامعة وارث االنبياء الشيخ عيل الفتالوي الذي قال: 
وارث  جامعة  يف  والرتبوي  النفيس  التوجيه  قسم  »يقيم 
يف  املوقرة  الطب  كلية  مع  بالتعاون  علمية  ندوة  االنبياء 
جامعه وارث االنبياء للوقوف عىل ما يرتبط بمهنة الطب 
الطب  لطالب  يتسنى  الرشعي حتى  التكليف  ناحية  من 
هبا  يبتيل  التي   االبتالءات  من  الرشعي  موقفة  معرفه 
ونتناوهلا يف بحث هذه اجللسة من جهة باب التدقيق ومن 
جهة اخرى حتى ال يتورط الطبيب او املمرض يف الوقوع 
التكليف الرشعي  ان يعرف  الديات الرشعية فيجب  يف 
ويتجنب الوقوع يف هذه املسائل؛ ألن الكثري من األطباء 
الناس من خالل  أخطاء  وقعوا يف مشاكل وازمات مع 

يبني  فالرشع  متعمدة  غري  واحيانا  متعمدة  تكون  احيانا 
الطبيب وتكليف املمرض عندما حيصل تقصري  تكليف 
متعمد من هذا اإلنسان الذي يامرس هذه املهنة العظيمة 
ولكي ال تأخذ املهنة مأخذ سلبي نريد ان نجمع بني علم 
يتمثل  الذي  األبدان  وعلم  التكاليف  هو  الذي  األديان 

باملعلومة الطبية الصحيحة«.
املدين  خضري  السيد  سامحة  »تناول  الفتالوي:  وتابع 
موضوع الضامن بام معناه الضامنات املادية املسامة بالدية 
بفعل  الطبيب  يقوم  عندما  املقرص  عاتق  عىل  تقع  التي 
لصاحب  ضامن  فهو  التقصري  من  نوع  فيه  يقع  عمل 
مع  مبارش  بتامس  يكون  ال��ذي  املخدر  او  املريض  هذا 
هذا اإلنسان، فهذا يصل لإلنسان املصاب بيشء وبالتايل 
أخرى  اسئلة  وهناك  الطبية,  الدية  الطبيب  يدفع  ان  البد 
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فيام خيص اجلزئيات األخرى مثل مس بدن املرأة، والنظر 
اىل العورة متى جيوز ومتى ال جيوز يعني حل هذه األمور 

الرشعية من املمكن ان تواجه طالب الطب مستقباًل«. 
الندوة  يف  املحارض  املدين  خضري  السيد  حتدث  جانبه  من 
العلمية عن اهم املسائل الرشعية التي ختص عمل الطبيب 
فقال: »بحثنا كان بعنوان االخطاء يف احلقل الطبي، فأحيانا 
الطبيب جيري عمليه العالج ملريض او يصف له الدواء فيام 
يرى فيحصل خطأ عند الطبيب هنا الطبيب يف هذا احلالة 
جيب عليه الضامن حتى وان مل يكن مقرصًا، وبالتأكيد اذا 
بل حتى  اشكال  بدون  الضامن  عليه  يتوجب  كان مقرصًا 

وان مل يكن مقرص يتوجب عليه الضامن واملقصود به الدية 
وتشخيص التقصري هذا يرجع اىل اهل االختصاص يعني 
هذا  يف  تبحث  ان  مهمتها  االطباء  من  جلنة  تشكيل  يتم 
اجراء  او  العالج  يف  قرّص  الطبيب  ان  تثبت  ان  املوضوع, 
عىل  الضامن  هنا  فيتوجب  تقصري،  ب��دون  أو  العملية، 
الطبيب، وبإمكان الطبيب ان يتربأ من الضامن يعني يأخذ 
توقيع املريض او توقيع ويل امرة مثال اذا كان طفاًل يأخذ 
توقيع جده او والده ويأخذ الرباءة منهم, واذا اخذ الرباءة 
منهم وادى الطبيب عمله بشكل دقيق وكان الطبيب ماهرًا 

واحتاط يف املعاجلة ففي هذا احلالة يرتفع الضامن عنه«. 

الدكتور اسعد عباسالشيخ علي الفتالويالسيد خضير المدني
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احيانا الطبيب يجري 
عمليه العالج لمريض او 

يصف له الدواء فيما يرى 
فيحصل خطأ عند الطبيب 

هنا الطبيب في هذا 
الحالة يجب عليه الضمان 
حتى وان لم يكن مقصراً، 

ونقصد بالضمان الدّية

،،

،،

جامعة  يف  الطب  كلية  عميد  معاون  قال  جهته  من 
»اعتادت  عباس:  اسعد  الدكتور  االنبياء  وارث 
علمية  ن��دوات  اقامة  عىل  االنبياء  وارث  جامعة 
للطلبة من اجل إعامم الفائدة واملعلومات التي يلقيها 
االساتذة واملشايخ اليوم تم التعاون مع قسم التوجيه 
الندوة  هذه  اقامة  عىل  اجلامعة  يف  النفيس  واالرشاد 
الرشعي(  املنظار  يف  الطب  )مهنة  عنوان  حتت  التي 
وهذا الندوات التي جتعل من طلبتنا طلبة ذات وعي 
التي  العلمية  املواضيع  يف  وخصوصا  عالية  وثقافه 
هتم طلبتنا بعد التخرج مثل مسائل الدين وحدوث 
تواجه  التي  املشاكل  تاليف  اجل  من  الطبية  االخطاء 
بدون  او  بقصد  االخطاء  حدوث  حال  يف  االطباء 

قصد«.
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أج���واًء  ال��م��ؤم��ن��ون  ع���اَش  مثلما 
ليالي  إح��ي��اء  خ��ال  عظيمة 

فقد  ال��م��ب��ارك��ة،  ال���ق���در 
ح����ف����ل ج�����م�����ٌع م��ن 

بذات  الصغار  البراعم 
ال��ب��ه��ج��ة وال��س��رور 
الله  إلى  والتقّرب 
وتعالى(  )سبحانه 
مشاركتهم  خال 
حفظ  بمسابقة 

الفدكية  الخطبة 
ل��م��والت��ن��ا ال��ط��اه��رة 

ف���اط���م���ة ال�����زه�����راء 
والتي  السام(،  )عليها 

أق��ي��م��ت ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
في  العصمة  ك��وث��ر  م��ه��رج��ان 

العتبة الحسينية المقدسة.

العتبة الحســينية تكــّرم البراعم الصغار 

المشاركين بحفظ الخطبة الفدكية

حبُّ السيدة الزهراء         
حيٌّ في القلوب..
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املسابقة كانت ناجحًة بامتياز، والتي نظمها قسم رعاية الطفولة 
اجلوائز عىل  توزيع  بإقامة حفل  واختتمت  املقدسة،  العتبة  يف 

الفائزين.
وقال املرشف العام عىل قسم رعاية الطفولة السيد سعد الدين 
ظّل  »يف  )األح���رار(:  ملجلة  ترصيح  يف  البناء  مهدي  هاش 
أقام قسم رعاية  الكريم،  املباركة لشهر رمضان  هذه االجواء 
جوائز  توزيع  حفل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  الطفولة 
مسابقة حفظ اخلطبة الفدكية للسيدة الزهراء )عليها السالم(«، 

مبينًا أن »عدد املشاركني وصل إىل )256( مشاِركًا ومشاِركة، 
وكانت أعداد الناجحني من املتسابقني بحدود )150( فائزًا، 

وحصل )80( متسابقًا عىل درجة %100«.
وأضاف البناء: »حضور األطفال يف مثل هكذا مكان مقدس 
يف  عالقة  ستبقى  وثقافية،  دينية  فعاليات  هبكذا  واملشاركة 
االبتدائية  مراحلهم  من  يكربوا  حتى  وقلوهبم،  عقوهلم 
ستبقى  يقني  عىل  وانا  الكلية  اىل  وصوهلم  وحتى  واالعدادية 

هذه اللحظات راسخة يف أذهاهنم«.

املتويل  من  مبارش  وبتوجيه  املقدسة  احلسينية  »العتبة  أن  وأكد 
الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي والسيد األمني 
العام احلاج حسن رشيد العباجيي تسعى اىل استقطاب هكذا 
رشائح لتكون يف مأمن من اهلجامت الثقافية الغربية التي حتاول 
النيل من ديننا ومذهبنا وأعرافنا وتقاليدنا الصحيحة، وحتاول 

ان تضلل هؤالء االطفال وتوجههم اىل ما ال حُيمد عقباه«.
من جهته، أوضح عضو جملس إدارة العتبة احلسينية ومسؤول 
)عليهم  البيت  أهل  ومناسبات  الحتفاالت  املركزية  اللجنة 
السالم(، األستاذ عيل كاظم سلطان، أن »العتبة احلسينية تويل 
للرباعم  ودينية  تنموية  مسابقات  هكذا  بإقامة  بالغًا  اهتاممًا 

ارتباطهم  الشباب، من أجل ديمومة  الصغار وكذلك رشحية 
بأهل البيت )عليهم السالم( وحفظ تراثهم العظيم«.

عىل  اجلوائز  توزيع  احلفل  هذا  خالل  »تم  سلطان:  وأضاف 
املشاركني باملسابقة، وكانت املشاركة رائعة وجيدة، حيث ان 
اكثر من 80 طفاًل من عمر 6 اىل 15 سنة حصل عىل درجة 
)100%(، وكانت إجاباهتم دقيقة من ناحية الكتابة واحلركات 

والضبط بشكل عام«.
من جانبهم، قّدم األطفال املشاركون باملسابقة شكرهم للعتبة 
احلسينية املقدسة عىل إقامة هذه املسابقة التي فرحوا هبا وأكدوا 

أهّنا مهّمة لتنمية حب العرتة الطاهرة يف قلوهبم.
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قد  ادمانا،  )الفيسبوك(  أدمنوا  ممن  البعض  أن  يبدو  ما  عىل 
جعلوا من التعليق السلبي اهلدام قضية مرتبطة بشخصياهتم ال 
تنفك عنها، ولربام رفعوا شعار: )أنا أعلق اذن أنا موجود..(، 
حتى وصل هبم االمر اىل حد الشعور بنقص معني أو بأعراض 
طارئة يف حال التوقف عن ابداء الرأي تعليقا عىل حالة معينة، 
أو ممارسة يشء من االنصاف فيام لو مارسوا هوايتهم اليومية 
التي ال ترتك شاردة وال واردة دون أن تتخللها كلامت اهلجاء 
املرتاكم  بالرصيد  واالزدراء واالنتقاص، مع عدم االكرتاث 

من ذنوب االفرتاء والغيبة والنميمة واثارة الضغائن..
اهلجامت  هذه  من  ناهلا  ما  ناهلا  التي  اجلهات  أبرز  من  ولعّل 
املتكررة والتعليقات البذيئة املليئة بالكذب )العتبات املقدسة( 
يف جانب مهم من جوانب عملها وهو اجلانب اخلدمي الذي 
ولغاية   2003 عام  التغيري  حدوث  منذ  بالغا  اهتامما  أولته 
والتزوير  التحريف  اىل  بالبعض  االم��ر  وص��ل  بل  اليوم، 

الضوء عىل  مناهضة هلذا اجلانب وتسليط  وصناعة حمتويات 
بقاع  منها يف مجيع  حاالت شاذة واخطاء مل ختل أي مؤسسة 
اىل  هبؤالء  حدا  الذي  واجلهل  واحلسد  احلقد  لكنه  االرض، 
املنجزات  هلذه  الناصعة  الصورة  وتشويه  االعرتاض  ممارسة 
جهات  ذلك  تولت  وقد  شاهنا،  من  واحلط  تقزيمها  وحماولة 
مل حترتم يوما نفسها وال غريها فسلطت جيوشها االلكرتونية 
دوران  واستمرار  ديمومتها  يضمن  الذي  الدعم  ومنحتها 

عجالت الكذب والتدليس يف صفحاهتا ومواقعها..
فعىل سبيل املثال: ان العتبات املقدسة قد أنجزت يف اجلانب 
بكل  املتعاقبة  احلكومات  انجازه  عن  عجزت  ما  الصحي 
الصحية  املنشآت  فكانت  االنفجارية،  وميزانياهتا  امكانياهتا 
املواطن  يستهدف  الذي  اخلدمي  التوجه  هلذا  مميزة  عالمة 
الصحية  اخلدمات  يف  حاد  نقص  من  يعاين  وهو  العراقي 
املقدمة له من قبل اجلهات احلكومية -التي اعرتفت بذلك- 

مشاريع العتبات 

بقلم: حسين فرحان

واقٌع ال صفحات..

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

24

ت
اال

����
����

����
�ق

����
����

م���



خارج  االستشفاء  طلب  اىل  االحيان  من  كثري  يف  واضطراره 
الوطن مما يؤدي اىل استنزافه ماديا ونفسيا، فكانت اخلدمات 
غامر  يف  اخلوض  من  له  املنقذ  بمثابة  قدمتها  التي  الصحية 

جتارب عالجية مريرة تفوق حد قدرته..
فهي مشاريع تنهض بالواقع الصحي وتدعو اىل االعتزاز هبا، 
كوهنا جائت هبمة عراقية أعادت جانبا كبريا من الثقة باألداء 
السياسة  وجود  مع  املجاالت  خمتلف  ويف  عموما  العراقي 
اىل  جاد  بشكل  تنظر  مل  التي  احلكومية  الريعية  االقتصادية 
والزراعة  الصناعة  يف  دوره  الشعب  هلذا  يكون  ان  رضورة 
والصحة وتعدد املوارد يف مجيع املجاالت، فكان هلذه النهضة 
هبا  حيظ  مل  التي  والفخر  التفاؤل  روح  بث  يف  األكرب  الدور 

أصحاب التعليقات السلبية يف صفحاهتم..
مشاريع العتبات املقدسة تشهد تقدما واضحا، وباخلصوص 
هلذا  هدية  تقدم  وهي  الصحي  باجلانب  هتتم  التي  املشاريع 

يف  اخلدمة  له  لتقدم  املعنية  احلكومية  اجلهات  عرب  الشعب 
قياسية  بأوقات  وتنجز  أنجزت  التي  وهي  املحافظات  مجيع 
الساخرة  التعليقات  أصحاب  هم  فأين  التقنيات،  وبأحدث 

من هذا؟
بكم  يقابل  العتبات  تنجزه  مرشوع  وكل  صحية  منشأة  كل 
هائل من التعليقات املسيئة، فهل غري هذا من الواقع شيئا؟..

مشاريع  من  يمكنها  ما  أنجاز  يف  ماضية  املقدسة  فالعتبات 
افتتاحها  الدولية وقصت أرشطة  املنظامت  رائدة اعرتفت هبا 
بجميع  الشعب  هذا  هبا  وانتفع  احلكومة  يف  املسؤولني  يد 
طوائفه، فهي مل تنظر ولن تنظر اىل ناشط )فيسبوكي( مغرض، 
وال تلتفت اىل عقده النفسية التي يسطرها عىل صفحته املليئة 
باخلزعبالت واألخطاء االمالئية التي تفصح عن حقيقة أن ما 

يطرحه ما هو اال الزبد الذي يذهب جفاء..
َعِمَيْت َعيتٌِن ال ًتَراَك علّيها رِقيِبًا..

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

25



 تقرير: احمد الوراق - تصوير: إعالم شعبة العالقات النسوية

شعبة العالقات النسوية في العتبة الحسينية المقدسة .. 

أعمال متواصلة ونشاطات متنوعة 

ُتع��د ش��عبة العاق��ات النس��وية التابع��ة لمكت��ب االمي��ن الع��ام ف��ي العتب��ة الحس��ينية 
المقدس��ة احدى الش��عب المهمة والفعال��ة التي تأسس��ت ع��ام )2013م( وتمثل الجزء 
الرابط بين الشعب والوحدات اذ تعد حلقة الوصل بينها وبين الشعب والوحدات والمراكز 
النس��وية داخل وخارج العتبة المقدس��ة من خال مد جس��ور التواصل معها والتنس��يق 
المش��ترك لغرض تقديم افض��ل الخدمات للزائرين الكرام، وتكم��ن رؤيتها في المحافظة 
على دور العاقات النس��وية في ظل التوس��ع الحاصل في العتبة الحس��ينية المقدس��ة 

ومشاريعها.
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اقامة سلسلة استضافات ونشاطات متنوعة.. 
عىل  الضوء  بتسليط  التوثيقي  منهاجها  وضمن  األحرار«  »جملة 
أعامل أقسام ومراكز وشعب العتبة املقدسة حرصت هذه املرة ان 
تسلط الضوء عىل شعبة العالقات النسوية التي تعمل بإرشاف 
مبارش من مكتب األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة لتتعرف 
عىل ما قدمته من خدمات طيلة عام )2021م( والتقت السيدة 
بركان أمحد مسؤولة الشعبة حيث قالت: »للشعبة سلسلة مهام 
ونشاطات تقوم هبا وتتميز يف عدد من فقراهتا حيث ان كوادرها 
تعمل عىل استقبال الضيوف ووضع برامج للزائرات الكريامت 
وتعريفهن بمشاريع العتبة املقدسة ونشاطاهتا وتوفري ما يستلزم 
وفق  االجتامعي  التواصل  اوارص  لتقوية  وذلك  خدمات  من 
املؤسسات  مع  التواصل  اىل  اضافة  احلديثة  التواصل  وسائل 
،دور  والعجزة  املسنني  )دار  منها  اخلاصة  االحتياجات  ذات 
االيتام( وذلك للتنسيق معهم لعمل برامج خاصة هبم  وتسهيل 
والبحوث  وامل��ؤمت��رات  املهرجانات  إلقامة  الشعب  مهامت 

وامللتقيات النسوية فضاًل عن التواصل الدائم لشعبة العالقات 
يف املحافل املحلية والندوات واملؤمترات واملهرجات من خالل 
تلبية الدعوات يضاف اىل ذلك عمل مهم جدًا تقوم به احدى 
رفد  وعملها  الطوع(  )وح��دة  واسمها  بالشعبة  ال��وح��دات 
الشعب والوحدات بام حتتاجه من كوادر بكافة االختصاصات 

يف االيام االعتيادية والزيارات املليونية«.

ملتقيات نسوية ودورات تطويرية..
وبرامج  نشاطات  سلسلة  »للشعبة  إن  بالقول:  وتابعت 
قدمتها خالل العام           )2021م( واوىل هذه الربامج إقامة 
النسوية  والوحدات  الشعب  ملسؤوالت  النسوي(  )التجمع 
واحد  نسوي  ملتقى  يف  املقدسة،  والعتبات  امل��زارات  لكافة 
وارث  ومؤسسة  والطفل  املرأة  اعالم  شعبة  مع  بالتعاون  اقيم 
النسوي  العمل  التعاون والتواصل وتطوير  االنبياء، لبث روح 
خالل املهرجانات والزيارات املليونية، وكذلك لتبادل االفكار 
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وبسبب  اجلميع  عىل  بالفائدة  تصب  التي  واملقرتحات  واآلراء 
اما  اخر،  اشعار  اىل  تأجيله  تم  املستجد  كورونا  فريوس  تفيش 
اعداد  منها  اهلدف  ايام  لثالثة  تستمر  دورة  اقامة  اآلخر  النشاط 
مع  بالتعاون  ذلك   وتم  الترشيفية  باخلدمة  جديرات  متطوعات 
ونشاط  املقدسة  احلسينة  العتبة  يف  البرشية  املوارد  تطوير  قسم 
حضانة  ملنتسبات  ودورات  حمارضات  إلعداد  التنسيق  تم  ثالث 

عبداهلل الرضيع )عليه السالم(«.
امللتقى  استئناف  اقامتها  التي متت  النشاطات  » ومن  واضافت: 
العتبة  من  الدعوة  بطاقات  مجع  ذل��ك  اث��ر  عىل  وت��م  النسوي 
الكاظمية املقدسة والعتبة العلوية املقدسة ومسجد الكوفة وبقية 
القسم  مسؤوالت  مع  واالجتامع  الترشيفة  وامل��زارات  العتبات 
النسوي  القسم  اىل  يدويًا  وارساهلا  كافة  والوحدات  والشعب 
وتم ذلك بتاريخ )2021/2/1( ويف تاريخ )2021/2/22( 
حرصت الشعبة عىل استضافة مسؤولة عالقات القسم العريب يف 
العتبة الرضوية املقدسة )االستاذة منال فرج( وذلك ليكون هناك 
والنشاطات  الربامج  لبث  املقدستني  العتبتني  بني  تعاون مشرتك 
يف  والوحدات  للشعب  الدينية  املناسبات  خالل  االلكرتونية 
النسوي  القسم  مع  بالتنسيق  ذلك  وتم  املقدسة،  احلسينية  العتبة 

يف العتبة العباسية املقدسة«.

عىل  الشعبة  عملت  »كام   : أمح��د(  ل�)بركان  مستمر  واحلديث 
العتبة  يف  ال��ط��اه��رة  الصديقة  جممع  مسؤولة  م��ع  ال��ت��واص��ل 
ألداء  جامعية  طالبة   )500( الستقبال  وذلك  املقدسة  العباسية 
ويف  الرشيف  احلسيني  الصحن  يف  والدعاء  اجلامعية  الزيارة 
ال  قائم  والدة  بمناسبة  احتفالية  تنظيم  تم   )2021/3/28(
السلطانية  رسداب  يف  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عج  حممد 
والبرصة  قار  ذي  جامعتي  طالبات  من  جمموعة  مع  بالتعاون 
مقرتح  تقديم  عىل  عملت  كام  املباركة،  املناسبة  هذه  ألحياء 
السالم(  )عليها  زينب  السيدة  مرقد  لزيارة  الدينية  السفرات 
من  املنتسبات  االخوات  لتتمكن  بالتقسيط  او  مدعومة  بأسعار 
ومن  الدينية،  السياحة  قسم  مع  بالتنسيق  وذلك  الزيارة،  اداء 
املتويل  سامحة  موافقة  وبعد  حيث  ايضًا  األخ��رى  النشاطات 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينة  للعتبة  الرشعي 
)دام عزه( تم تسجيل االخوات املتطوعات يف اخلدمة الترشيفية 
ملن مل يتسنى تسجيلهن يف مدرسة االمام احلسني )عليه السالم( 

الدينية إلعطائهم دروس حول اخلدمة الرشيفة الكرتونيًا«.
مع  وال��ت��ع��اون  االستضافات  برنامج  ع��ن  هل��ا  سؤالنا  وع��ن 
بغداد  جامعة  طالبات  وفد  استضافة  بينها  الرسمية  املؤسسات 
املقدم من اجلامعة  الطلب  »بناًء عىل  قائلة:  اجابت  وكيف متت، 
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مراسيم  واقامة  السالم(،  )عليه  احلسني  عبداهلل  ايب  زيارة  ألداء 
الشهداء  لسيد  واخالصهم  والءهم  عن  منهم  تعبريًا  التخرج 
 /6/30( يف  تم  كام  االستضافة،  متت  حيث  السالم(  )عليه 
2021م( قبول الطلب املقدم من قبل مديرة ثانوية نازك املالئكة 
هبا  تربعت  الذي  قياسية  بفرتة  التربيد  اجهزة  لصيانة  للبنات 
القاعات  صيانة  ايضًا  ذلك  اىل  اضافة  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
وكذلك  العام  هلذا  الوزارية  المتحانات  املخصصة  الدراسية 
يف  وخصوصًا  الترشيفية  اخلدمة  يف  واملشاركة  املشرتك  التعاون 

املليونية«. الزيارات 
الزهراء  جامعة  رئاسة  مع  االتفاق  تم  »كام  بالقول:  واوضحت 
االتفاق  وتم  السلطاين  زينب  بالدكتورة  متمثلة  السالم(  )عليه 
املناسبات  يف  تطوعي  فريق  تشكيل  الية  وفق  معينة  نقاط  عىل 
املليونية ورفد فريق )رمحاء بينهم( الذي كان من ضمن نشاطات 
الزهراء )عليها  التطوير وسيكون من قبل طالبات جامعة  شعبة 
هبم  اخلاص  الوشاح  لتصميم  اللون  اختيار  وكذلك  السالم( 
الشعب  بني  اوسع  بصورة  واالفكار  اخلربات  تبادل  عن  فضاًل 
ذلك  اىل  اضافة  املليونية،  بالزيارات  مزجنا  خالل  والوحدات 
تم اللقاء مع نخبة من الطبيبات واالستاذات من كلية الطب يف 
جامعة كربالء، وتم االتفاق والتنسيق مع الدكتورة بتول مديرة 

ومعها  بابل  حمافظة  يف  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  مدرسة 
كيفية  قرب  عن  واالطالع  للزيارة  اجلامعة  طالبات  من  جمموعة 

تنظيم واعداد جماميع يف اخلدمة الترشيفية«.
التي  والنشاطات  الربامج  »وم��ن  مستمر:  احلديث  وم��ازال 
من  املتربعة  االخت  مع  واالتفاق  االتصال  اقامتها  عىل  حرصنا 
بينهم   رمحاء  بفريق  اخلاصة  الوشاحات  لعمل  البحرين  دولة 
تم  ج��دا  قصري  وق��ت  ويف  هلم  والتصميم  اللون  اختيار  بعد 
لشعبة  وشاح  و)300(  للمتطوعات  وشاح  ب�)2000(  تزويدنا 
الزينبيات، كام عملت عىل استضافة اربعة من االخوات الدكاترة 
ملياء  الدكتورة  اللقاء مع  تم  الكويت والسعودية حيث  من دولة 
عبد الكريم وقد تربعت احداهن بأجهزة طبية إلسعاف الزائرة 
أغلب  من  الزائرات  من  جمموعة  استضافة  عىل  ايضًا  وحرصنا 
باكستان(  السعودية،  البحرين،  :)الكويت،  منها  العربية  الدول 
احلسني  عبداهلل  ايب  لزيارة  واصطحاهبن  ال��دول  من  وغريها 
جمموعة  ارسال  )2021/7/17م(  تاريخ  ويف  السالم(،  )عليه 
يف  االنبياء  وارث  مؤسسة  أقامته  الذي  للملتقى  االخوات  من 
العمل واالنضباط داخل  الية  قاعة خاتم االنبياء لألرشاف عىل 

القاعة«.
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إقامة ندوات علمية ومحاضرات اخالقية..
واردفت بالقول: »كام تم العمل عىل اقامة ندوة علمية ختصصية 
يف  التخصصية  للدراسات  االنبياء  وارث  قسم  مع  بالتعاون 
النهضة احلسينية بعنوان )معامل التأيس بمواقف شباب كربالء(، 
حسينية  جمالس  اقامة  ايضًا  تم  )2021/9/2م(  تاريخ  ويف 
وحمارضات اخالقية عىل مدار اربعة ايام خالل شهر حمرم احلرام، 
)تنظيم  ايادي  من  الناجيات  االخوات  استقبال عدد من  تم  كام 
داعش االرهايب( يف حمافظة نينوى بعد تربكهم بتناول وجبة طعام 
التجول داخل  ثم  السالم( من  االمام احلسني )عليه  يف مضيف 
اروقة احلرم الرشيف وتأدية الزيارة بعد اللقاء مع سامحة املتويل 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
)دام عزه(، يضاف اىل ذلك العمل عىل استمرار تنفيذ الربنامج 
املتفق عليه مع قسم تطوير املوارد البرشية إلقامة الدورات منها: 
من  املتطوعات  االخوات  تستهدف  التي  التواصل(  فن  )دورة 
وكذلك  الكريامت،  الزائرات  مع  التعامل  فن  يف  الرقي  اجل 
الدينية  املسابقات  اداء  يف  النسوي(  )االعالم  شعبة  مع  التعاون 
منها حفظ زيارة عاشوراء ويف يوم )5( صفر اخلري متت املشاركة 
يف موكب عزاء السيدة رقية )عليها السالم( النسوي الذي اقيم 

من قبل شعبة اخلطابة احلسينية يف العتبة العباسية املقدسة«.
واختتمت حديثها قائلة: »هناك نشاطات توعوية اعدها ونفذها 
املرأة  مسرية  فكرة  فيها  جسدن  الشعبة،  متطوعات  من  جمموعة 
اىل كربالء املقدسة واآلداب التي جيب ان تتحىل هبا الزائرة اثناء 

املسري، تأسيًا بمبادئ اخالق السيدة زينب )عليها السالم( لكوهنا 
والعرتة  الكريم  للقران  احلقيقي  واملصداق  املتكاملة  املدرسة 
الطاهرة، وكذلك اقامة نشاط توعوي مرسحي  لدروس واقعة 
وحتملها  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  صرب  اىل  هيدف  الطف 
نشاطاهتا  ومن  احلسينية،  الثورة  خمرجات  عىل  احلفاظ  مسؤولية 
ايضًا استضافة )250( طالبة جامعية من خمتلف االختصاصات 
عبداهلل  ايب  امل��وىل  رضي��ح  ج��وار  من  التخرج  مراسيم  ألقامه 
يتضمن  هلن  برنامج  اع��داد  تم  حيث  السالم(  )عليه  احلسني 
زيارة مدينة سيد االوصياء للزائرين من ثم التربك بتناول وجبة 
غداء بمضيف االمام احلسني )عليه السالم( وبعدها التواجد يف 
املامرسة العبادية بالصحن احلسيني الرشيف، وبعد ذلك التوجه 
اىل قاعة خاتم االنبياء حلضور حمارضة اخالقية وتوجيهية حتثهم 

عىل اخالص واخالقيات العمل الوظيفي يف تأدية اعامهلم«.
حسينية  جمالس  اقامة  عىل   عملت  الشعبة  ان  بالذكر:  اجلدير 
وحمارضات اخالقية ودينية حتت عنوان )االرسة وكيفية التعامل 
نقاشية  جلسة  يف  واملشاركة  احلضور  دعوة  وتلبية  االبناء(  مع 
من قبل مؤسسة وارث األنبياء يف النجف االرشف، فضاًل عن 
احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  قبل  من  ورشة  حضور 
املقدسة حتت عنوان )احكام املدير والعامل( ملسؤوالت الشعب 
والوحدات يف العتبتني املقدستني، وهي بذلك تتطلع اىل تقديم 

ما هو افضل من اخلدمات وجلميع نشاطاهتا.          
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)طاب  الكربايس  إبراهيم  حممد  الشيخ  الرباين  العامل  يقول 
اليوم  يف  السالم  عليه   العابدين  زين  اإلمام  جاء  »ملّا  ث��راه(: 
الثالث من شهادة أبيه اإلمام احلسني عليه  السالم إىل كربالء، 
الّسعداء ومواراة  الشهداء  دفن  وأراد  املعجزة،  بطريق  وذلك 
بنفسه  وارى  أن  بعد  أسد  بني  إىل  التفت  الطاهرة،  أجسادهم 
الشهداء  بني أسد أجساد  الطاهر، ووارى بمعاونة  أبيه  جسد 

األبرار وقال: ))انظروا هل بقي من أحد؟((.
قالوا: نعم، بقي بطل مطروح حول املسّناة وهو موّذر ومقّطع 

إربًا إربًا، وإّنا كّلام محلنا جانبًا منه سقط اآلخر!
فقال عليه  السالم : ))امضوا بنا إليه((.

الرشيف،  نحره  يلثم  عليه  انكّب  رآه  فلاّم  إليه،  مجيعًا  فمضوا 
هاشم،  بني  قمر  يا  العفا  بعدك  الدنيا  ))ع��ىل  يقول:  وهو 
الّسالم من شهيد حمتسب ورمحة اهلل وبركاته((.  وعليك مّني 
احلسني  اإلمام  بأبيه  فعل  كام  وحده  وأنزله  رضحيًا  له  شّق  ثّم 

)عليه السالم( وقال لبني أسد: ))إّن معي َمْن يعينني((«.
وعليه فإّن اإلمام زين العابدين )عليه السالم( مع إمكانه ولو 
الطاهر  ينقل اجلسد  أن  بني أسد  املعجزة، وتعاون مع  بطريق 

ينقل جسد  السالم مع ذلك مل  إىل احلائر الرشيف، لكنه عليه  
عّمه أيب الفضل العّباس عليه  السالم عن مكانه، ومل حيمله إىل 
بقعة أبيه اإلمام احلسني )عليه السالم( وال إىل روضة الشهداء 
من أهل بيته وأصحابه، وإّنام حفر له حيث مرقده اآلن مرقدًا، 
ومرقده  الرشيف  قربه  ليكون  فيه؛  وواراه  رضحيًا  له  وشّق 
يفدون  للذين  وبابًا  ومعاذًا،  وم��الذًا  وم��زارًا،  حمّطًا  املنيف 
يقصدونه  للذين  وبّوابًا   ، السالم  عليه   احلسني  اإلمام  لزيارة 

بحوائجهم وآماهلم.
وهكذا كان، فإّن الوافدين والزائرين وكذلك هيئات املعّزين 
والّتطبري،  السالسل  كموكب  العزاء  ومواكب  واملسّلني، 
من  املقّدسة  كربالء  إىل  اآلّمني  من  وغريهم  والتشبيه  واللطم 
ذلك الزمان وحّتى يومنا هذا يقصدون أّواًل مشهد أيب الفضل 
ويوّسطونه  املباركة،  روضته  ويأّمون  السالم  عليه   العّباس 
حلوائجهم عند أخيه اإلمام احلسني عليه  السالم ثّم بعد ذلك 
ويترّشفون   ، السالم  عليه   احلسني  اإلم��ام  مشهد  يقصدون 

بزيارته ويترّبكون بحرمه وروضته ثانيًا وأخريًا

مرقد منفرد
وحرم خ������������اص
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بين  ما  الروحية  للقيادة  التفاعلي  »الدور 
القيم الحسينية وسلوك العمل التطوعي«

أطروحة دكتوراه عن تضحيات الحشد الشعبي 
تنال مرتبة الشرف 

حازت دراسة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في تخصص اإلدارة واالقتصاد 
االمتياز  درجة  على  السام(  )عليهم  األنبياء  وارث  جامعة  أساتذة  ألحد 
بين  ما  الروحية  للقيادة  التفاعلي  »الدور  عن  بحثت  حيث  الشرف،  وبمرتبة 

القيم الحسينية وسلوك العمل التطّوعي«.

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: صاح السباح
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وارث  جامعة   � اليساري  صالح  الدكتور  الباحث  وق��ال 
– قسم ادارة  االنبياء )عليه السالم( كلية االدارة واالقتصاد 
االعامل، بمناسبة نيل شهادته: »انطالقا من دورنا العقائدي 
والذي استمر ملدة 17 سنة، وايامنا لدور املرجعية الرشيدة يف 
احلفاظ عىل بلدنا العزيز ومعاجلة االزمات التي تلحق بالبلد، 
وكافة  وشهدائها  ومنسبيها  الشعبي  احلشد  هيئة  اىل  وتثمينا 
التفاعيل  )الدور  اسم  محل  دكتوراه  موضوع  تبنينا  الكوادر، 
العمل  وسلوك  احلسينية  الثقافة  قيم  بني  ما  الروحية  للقيادة 
من  َعْينة  استطالعية  آلراء  دراسة حتليلية  التطوعي(، ومتثل 

منتسبي لواء عيل االكرب )عليه السالم(«.
 اختيار الموضوع

ويف السؤال الذي طرح حول الرابط الذي جيمع قيم الثقافة 
ألطروحة  تقديمه  يف  اع��امل  ادارة  واختصاص  احلسينية 
اطلقت  عندما  الدراسة  فكرة  »جاءت  اجاب:  الدكتوراه؟ 
يف  املتمثلة  2014م  العام  يف  فتواها  العليا  الدينية  املرجعية 
آنذاك  االع��الم   وسائل  بعض  نقلت  وقد  الكفائي،  اجلهاد 
البلد  حرمة  عن  للدفاع  املتطوعني  االش��خ��اص  ع��دد  ان 
كبري  هو  الرقم  وهذا  ماليني(  )ثالثة  قرابة  وصل  ومقدساته 
التي  العنارص  اىل  للوصول  وتأمل  وقفة  اىل  وحيتاج  جدا، 

حركت هذه االجزاء، فكام يعرف اجلميع ان العمل التطوعي 
يملك،  ما  كل  اي   � ووقته  وماله  نفسه  يعطي  املتطوع  جيعل 
شملت  اهنا  بل  احد  عىل  تقترص  مل  الثورة  هذه  ان  اىل  اضافة 
للنساء والرجال من الشعب العراقي،  وهنا كانت االنطالقة 
الدافع  او  املحرك  عىل  للتعرف  املوضوع  تبني  يف  االساسية 
التطوعية  العملية  االسايس الذي دفع هؤالء االشخاص اىل 
احدثه  وما  التطوعي؟  السلوك  يف  والتأمل  النظر  اىل   اضافة 

من توازن اسرتاتيجي يف البلد.
سلوك العمل التطوعي

وتابع اليساري: »ألول مرة يتم التطرق يف قسم ادارة االعامل 
عىل مستوى الوطن العريب بأخذ السلوك التطوعي اىل جانبني 
وهو )السلوك العمل التطوعي االجيايب واالخر هو السلبي(، 
ان  العمل حتتاج منك  دائرة  ان  اما االجيايب فهو عندما تشعر 
وهذا  الباكر  الصباح  يف  العمل  اىل  تأيت  او  العمل  يف  تتأخر 
التطوعي  السلوك  ولكن  العمل،  يف  لتساهم  منك  تطوع  هو 
قد  باكرا،  وتغادر  الدوام  اىل  متأخرا  تأيت  عندما  هو  السلبي 
ويتطوع  االم��ور  بعض  يف  الدائرة  وحيتاج  البعض  يذهب 
او  االجيايب  التطوعي  بالسلوك  يعرف  هذا  الدائرة  وجيلب 
ما  شخٌص  يأخذ  عندما  ولكن  التنظيمية  املواطنة  سلوك 
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هو  وهذا  السلبي،  بالتطوع  يسمى  فهذا  الدائرة  من  حاجة 
يف  لنساهم  عليه  ركزنا  وال��ذي  ألطروحتنا  االول  املحور 
السلوك  ونعالج  االجي��ايب  التطوعي  العمل  اسلوب  تقوية 
حتى  السلوكني  بني  نفرز  ان  هي  الذهنية  فالبادرة  السلبي، 
يكون واضحا لألخرين، اما املحور الثاين الذي يعد املساهم 
الكبري يف اطروحتنا فيتمثل بطرح عنوان جديد يعرف )نظرية 
قيم الثقافة احلسينية يف حقل ادارة االعامل(، واحلقيقة وددنا 
ان نجسد هذا التغيري اىل العديد من النقاط  ولكن انتهت به 
االخرين،  حب  التسامح،   ( ومنها  اساسية  ابعاد   سبعة  اىل 
والطقوس  املامرسات  احل��وار،  لغة   ، االجتامعي  االندماج 
اجل  من  التضحية  احلسينية،  قيمنا  عن  هبا  نعرب  التي  الدينية 
االستبيان  ألج��راء  املقاتلني  لقاء  وعند  وامل��ب��ادئ،  القيم  
يف  احلسينية  القيم  ه��ذه  حيملون  اهن��م  وجدنا  واملقابالت 
ملعرفة  وذهبنا  االخرين،  مع  وسلوكهم  وافعاهلم  اخالقهم 
او  التطوع   اىل  االخ��ري��ن  يدفع  ال��ذي  املحرك  او  ال��داف��ع 
للقيادة  التفاعيل  )الدور  املرجعية  عليه  ركزت  الذي  املرتكز 

الروحية(.
محاور اعالمية

انه كهيئة  اكدنا  اجلانب االعالمي نحن  »فيام خيص  واردف: 
والتضحيات  انتهى  دورهم  ان  يعتقد  البعض  شعبي  حشد 

التي قدموها، ولكن اليوم نحن عرب اقالمنا ورسالتنا جيب ان 
الوطن،  الغيارى وما قدموه يف خدمة هذا  نثبت دور هؤالء 
مهمني  حمورين  عىل  ليؤكد  االعالمي  اجلانب  جاء  لذلك 
)حمور احلشد والتضحيات التي قدمت من قبلهم، حمور دور 
يكون  الرشيدة  املرجعية  ودور  الرشيدة(،  الدينية  املرجعية 
واملبادئ  القيم  طريق  عن  االشخاص  هؤالء  حترك  عندما 
يمكن  وبالتايل  والعقائدي،  الروحي  االرتباط  خالل  من 
حتمل  عندما  واحلقيقة  العامل،  عنها  يعجز  نتائج  نحقق  ان 
ما  ترابط  هناك  سيكون  والعقائدية  الروحية  القيم  القيادات 
يمكن  واملؤسسات  الدوائر  جمال  ويف  والناس،  القيادة  بني 
عمل نفس اليشء حيث سيكون هناك رابط روحي واسايس 

مع املوظفني.
مصادر االطروحة

واالستطالعي  التطبيقي  اجلانب  »ان  اىل  اليساري  ون��وه 
هذه  وبناء  علمية،  نظرية  بناء  هو  االول  شقني،  يتضمن 
واليوم  عقائدي(،  ديني  هو  )منحى  سلفًا  قلنا  كام  النظرية 
ان  وجب  لذا  اداري؟  بجانب  ليكون  بتوظيفه  نقوم  كيف 
ك�  ونحن  ميدانية،  ودراس��ة  استطالعي  جانب  له  يكون 
اكاديميني عادة ما تكون مقابالتنا من خالل استامرة واجراء 
ان  لكون  ولكن  املختصني،  الشأن  اصحاب  مع  مقابالت 
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قسمني،  اىل  بتقسيمه  قمنا  العقائدية  اجلنبة  حيمل  العنوان 
االول يتمثل يف اجراء مقابالت مع اشخاص حيملون الفكر 
احلسيني وهلم تأثري واقعي عىل املجتمع اضافة اىل امتالكهم 
هذه  يف  اعتمدنا  وقد  الديني،  واجلانب  البحثي  اجلانب 
باألشخاص  لتزويدنا  املقدسة  احلسينية  العتبة  عىل  اخلاصية 
املقامات  من  شخصًا   )15( مع  تواصلنا  كذلك  املعنيني، 
ختللتها  املقابلة  هذه  مقابلة  معهم  واجرينا  والسادة  العلمية 
تريد  ما  استنتاج  يتم  خالهلا  ومن  التساؤالت،  من  جمموعة 
الوصول اليه، وبعدها تعمل استامرة وترسلها اىل خرباء يف 

جمال االدارة. 
القيادة الروحية

املوسومة  املتكاملة  باألطروحة  خاص  فهو  الثاين  الشق  اما 
احلسينية  القيم  بني  ما  الروحية  للقيادة  التفاعيل  )ال��دور 
مع  مقابالت  اع��ددن��ا  وق��د  التطوعي(،  العمل  وسلوك 
استامرات  ووزعنا  السالم(  )عليه  االكرب  عيل  لواء  منتسبي 
بصورة عامة، واحلقيقة ما وجدناه أن نسبة 98%  او %99 
حيملون القيم احلسينية بشكل جدا كبري ولكن عندما نحدد 
وجدته  التطوعي  العمل  وسلوك  احلسينية  الثقافة  قيم  بني 

عندما  ولكن  بسيطة،  جدا  نسبة  وهي   %28 نسبة  اىل  يصل 
اىل  النسبة  وصلت  تفاعيل  كمتغري  الروحية  القيادة  دخلت 
72%، وهذا يدلل عىل ان القيم موجودة والشخص يملك 
القيم احلسينية ولكن الذي حرك هذه القيم هو القيادة وما 
بقيم  اختصت  التي  الدراسة  وهذه  هبا،  ارتباٍط  من  للناس 
عيل  لواء  منتسبي  عىل  استامرة  توزيع  كان  احلسينية  الثقافة 
االكرب )عليه السالم(،  اما العينة النظرية  واملقياس العلمي 
احلسينية  العتبة  بمنتسبي  خمتصة  فكانت  احلسينية  للثقافة 

املقدسة.
ثمار الجهود

واشار اليساري اىل : »ان العمل يف االطروحة جتاوز السنة 
والنظرية  املقياس  بناء  تم  الفرتة  هذه  وخالل  والنصف، 
بشقيه  التطوعي  العمل  السلوك  طرح  وقد  لألطروحة، 
السلبي واالجيايب وهو ما مل يتناوله احد عىل مستوى الوطن 
العريب سابقًا، ناهيك عن متيزها ايضا لكوهنا اول اطروحة 
زادها  ما  وهذا  الشعبي،  احلشد  هيئة  عىل  جُترى  دكتوراه 
علًو لتكون نتيجتها احلصول عىل اطروحة الدكتوراه بأعىل 

مرتبها وهي مرتبة الرشف«.
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السيد  المجاهد  العامة  سعى  المقارن(  للفقه  العامة  )القواعد  الفريد  كتابه  خال  من 
بين  للتقريب  الرئيسة  الدعائم  إرس��اء  إلى  عليه(  تعالى  الله  )رض��وان  الحكيم  تقي  محمد 
المذاهب اإلسامية، بعد محاولته األولى لبحث أصوله الفقهية عبر كتابه )األصول العامة 
للفقه المقارن(؛ وذلك توحيد مرجعّياتها العلمية في أصول الفقه والقواعد العامة، بأن 
تكون مشتركة بين الجميع، وتخضع لقوانين البحث والنقد العلمي، بعيداً عن االختافات 

العقائدية التي ال تتصل مباشرًة بمباحث األصول والقواعد العامة.

العالمة السّيد محمد تقي الحكيم 
»َيا َراِحًا َوهَب العقوَل معاِرفًا                َسْمحاَء ينهُل مْن َشريعِة أْحمِد«

أعداد: علي الشاهر
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ص��ورة ن��ادرة لمرج��ع الطائف��ة الس��يد محس��ن الحكي��م 

والسيد محمدتقي الحكيم )قدس سرهما الشريف(

وكان العالمة احلكيم، بحسب ما دّونه نجله الشهيد السيد 
املذاهب  بني  والتقريب  الوحدة  أّن  »يرى  احلكيم  عالء 
اإلسالمية ال يتحققان بمجّرد الشعارات، وعقد الندوات، 
ملموسة  خطوات  يف  امليضِّ  من  البد  بل  اخلطب؛  وإلقاء 
الواقع،  وأرض  العمل  ساحة  عىل  ذلك  حتقيق  إىل  هتدف 
املسلمني،  وحدة  بني  حيول  الذي  الثقة  عدم  حاجز  وكرس 
أزمة  إىل  أدى  املتامدية، مما  القرون  تراكم عىل مدى  والذي 

عدم الثقة بالطرف اآلخر وعدم تفّهمه واإلنصاِت له«.
العامة الحكيم.. الوالدة والنشأة

حسني  السّيد  ابن  سعيد  السّيد  ابن  تقي  حمّمد  السيد  ولِد 
سنة  األرشف  النجف  مدينة  يف  احلكيم،  الطباطبائي 
)1340 ه� - 1921 م( وُدفن فيها، وقد نشأ نشأًة علمية 
بتوجيه من والده سامحة السيد سعيد احلكيم )ت - 1395 

ه�( وأعالم أرسته، فدرس علوم العربية واملنطق والبالغة 
األساتذة  أيدي  عىل  والتاريخ  والفلسفة  الفقه  وأص��ول 
احلكيم،  حسني  حممد  السيد  أخيه  أمثال  العلامء،  األجالء 
اجلزائي،  الدين  نور  والشيخ  احلكيم،  يوسف  والسيد 
والسيد  ثامر،  عيل  والشيخ  ياسني،  السيد  صادق  والسيد 
)تقدست  املظفر  رض��ا  حممد  والشيخ  اجلصاين  موسى 

أرسارهم الرشيفة(.
عىل  واألصول  الفقه  يف  اخلارج  البحث  دروس  حرض  كام 
أيب  والسيد  احلكيم،  حمسن  السيد  العظام:  اآليات  أيدي 
القاسم اخلوئي، والشيخ حسني احليل، والسيد املريزا حسن 
البجنوردي )تقدست أرسارهم الرشيفة(، كام ساهم هو يف 
احلوزة  لطلبة  واألصول  الفقه  يف  العالية  السطوح  تدريس 
العلمية يف النجف األرشف لسنوات عديدة، فضاًل تدريس 
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للشيخ  املكاسب  البحث اخلارج عىل متن كتاب  لطلبة  الفقه 
متن  الفقه عىل  تعاىل عليه( وأصول  اهلل  األنصاري )رضوان 
اهلل  )رض��وان  اخلراساين  كاظم  حممد  للشيخ  الكفاية  كتاب 

تعاىل عليهام(.
املقارن  الفقه  أصول  علم  اخلارج  البحث  طالب  درس  كام 
بآراء أئمة املذاهب اإلسالمية، ومن ثم علم القواعد الفقهية.

األعالم  من  عدد  مع  أسس  أنه  األخ��رى،  إسهاماته  ومن 
األرشف،  النجف  مدينة  يف  النرش  منتدى  مجعية  األج��الء 
وواكب نشاطها ألكثر من ربع قرن، ودّرس يف كليتها )كلية 
والتاريخ  واألدب  والبالغة  والرصف  النحَو  النرش(  منتدى 
االجتامع، وذلك سنة  النفس وعلم  والفقه واألصول وعلم 

)1944 م(.
النجف  يف  الفقه  كلية  األعالم  من  عدد  مع  سامحته  وأسس 
تدريس علوم أصول  فيها  م(، وتوىّل  األرشف سنة )1958 
اللغة،  وفقه  املقارنة،  الفقهية  والقواعد  امل��ق��ارن،  الفقه 
ُانتخب  ثم  والنفس،  االجتامع  وعلمي  اإلسالمي،  والتاريخ 
عميدًا لكلية الفقه سنة )1965 م( وشغله ملدة مخس سنوات 

متتالية.
احلد،  هذا  عند  احلكيم  العالمة  ومساعي  جهود  تتوّقف  ومل 
املقارن  الفقه  فكان له جهد واضح ورائع يف تدريس أصول 
للفرتة  بغداد  بجامعة  العليا  اإلسالمية  الدراسات  بمعهد 

العديد من الرسائل  1970م(، وأرشف عىل  من )1967 - 
من  كبري  جمموعة  وناقش  العليا،  الدراسات  لطلبة  اجلامعية 

رسائل املاجستري والدكتوراه.
ويف سنة )1964 م( جرى انتخابه باإلمجاع عضوًا عاماًل يف 
م(،   1996( سنة  حتى  وشغلها  العراقي،  العلمي  املجمع 

ومثل املجمع يف عدد من املؤمترات العلمية.
املرصي  العربية  اللغة  جممع  يف  عضوًا  سامحته  ُانتخب  كام 
السوري  العربية  اللغة  جممع  يف  وعضوًا  م(،   1967( سنة 
سنة )1973 م(، وعضوًا يف جممع اللغة العربية األردين سنة 
)1980 م( وعضوًا يف جممع احلضارة اإلسالمية األردين سنة 

)1981 م(.
أهمية القواعد الفقهية

وتنظيم  تسهيل  يف  كبريًا  إسهامًا  الفقهية  القواعد  ُتسهم 
القواعد  علم  فبات  الفقهي،  االستنباط  عملية  وتفعيل 
البحث  يف  جديدة  نوافذ  فتح  إىل  ماسٍة  حاجة  يف  الفقهية 
وطرق  قابلياته،  حول  أكثر  علمية  أطروحات  وتقديم  عنه، 
تقي  حممد  السيد  العالمة  فجاء  القابليات،  هذه  استحصال 
وتفاٍن،  بصدق  وتبليغها  الرسالة  مهوم  الستيعاب  احلكيم 
برؤيا جتديدة  الفقهي  العمل  الصعاب يف سبيل ضخ  وحتمل 

مواكبة للواقع املعاش.
أمحد  )الشيخ  اإلسالمي  الباحث  يقول  الصدد،  هذا  ويف 
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املبلغي(: إن »العالمة احلكيم )قّدس رسه( مل يكتسب من كتابة 
تطلعاته  من  اكتسبه  ما  بقدر  واألصول،  الفقه  جمال  يف  مؤلفاته 
عىل الصعيد التقريبي، إذ كان )قدس رسه( َيتعاطى مع الواقع 
تنم عن  وتقريبة  برؤيا موضوعية  العلمية  إمالءاته  بكل  الثقايف 
يف  انحيازه  وعدم  اآلخرين،  وثقافة  فكر  جتاه  اخلاصة  نطرته 
أن  حاول  بل  أخرى،  دون  جهة  إىل  ومناقشتها  أفكاره  طرح 
الذي من  العلمي  النموذج  تقديم  املصلحني يف  مناهج  يواكب 
شأنه تعزيز الوعي التقريبي احلر، من خالل كتاباته القيمة بشأن 

القواعد الفقهية وتعاطيه معها عىل أهنا علم قائم بذاته«.
وقد متّيزت شخصّيته )قدس رسه( وقلمه بشيئني هاّمني:

نفسه  عىل  فرض  حيث  اإلسالمية،  املصلحة  احرتامه  أوهلام: 
يف  اإلسالمية  الوحدة  مكانة  تعزيز  شأنه  من  خاصًا  سلوكًا 
نفوس املسلمني، وتكريس الواقع الذي يزيد من قوة ومتاسك 
األمة  جسد  يف  ينهش  الذي  الواقع  ال  االجتامعية،  الوشائج 

ويصّعد من وترية آالمها وشقائها.
وثانيهام: أدب االعرتاض الذي حتىّل به قلمه، فهو يلتزم احلوار 
والنقاش العلميني، بعيدًا عن كل ألوان االنحياز واحلساسيات 
املفرطة، وكل العواطف الشخصية والطائفية يف تناوله للمسائل 

واملوارد األصولية.
)أعىل  عليه  عمل  الذي  املقارن  املنهج  أمهية  تكمن  هنا  ومن 
اهلل مقامه الرشيف(، فهو يؤدي إىل رفع حالة االلتباس وسوء 
الفهم الذي ساد بني املذاهب اإلسالمية مدى زمن طويل، مما 
هُيّيء أرضية مشرتكة لتوحيد املسلمني، وجيعل احلكم بينهم هو 

احلّجة والربهان.
ومن حسناِت املنهج املقارن أيضًا أنه يؤّدي إىل تالقح األفكار 
اآلراء  عىل  االط��الع  عرب  اجل��م��ود،  حالة  ويكرس  ونضجها 
املوازنة واملقارنة  الفقيه - يف ضوء  ليتمكن  واحلجج األخرى، 
املوضوعية - أن حيلل تلك اآلراء وخيضعها للمقاييس العلمية، 

ويقبلها إن وافقت تلك املقاييس، ويرفضها إْن مل تطابقها.
مؤلفات زاخرة بالفن والعلوم

ضخاًم،  إرث��اً  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  احلكيم  العالمة  ترك 
القواعد  املقارن،  للفقه  العاّمة  )اأُلصول  املهمة  كتبه  بينها  من 
العاّمة يف الفقه املقارن، الزواج املؤّقت ودوره يف حّل مشكالت 
شاعر  اللغوية،  املجاالت  يف  اأُلصولّيني  جتارب  من  اجلنس، 

مناهج  املذاهب،  بني  التقريب  فكرة  احلمريي،  السّيد  العقيدة 
الوضع  وجهاده،  حياته  األش��رت  مالك  التاريخ،  يف  البحث 
املعنى  والرتادف،  االشرتاك  به،  العلم  تقسيامته مصادر  حتديده 
احلريف يف اللغة بني النحو والفلسفة واأُلصول،ُ سّنة أهل البيت 
)عليهم السالم(، مناهج البحث يف التاريخ، الُسّنة يف الرشيعة 
ث،  اإلسالمية، تاريخ الترشيع اإلسالمي، زرارة بن أعني املحدِّ
دقائق التوحيد يف هنج البالغة، قّصة التقريب بني املذاهب، مع 
يف  والتشّيع  وهنجه،  منهجّيته  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلم��ام 

ندوات القاهرة(.
رحيل العالم الفذ

ُتويّف )قدس رسه( بتاريخ )16 صفر 1423ه( املوافق ل� )29 
نيسان 2002 م(، وصىّل عىل جثامنه املرجع الديني الكبري السّيد 
حمّمد سعيد احلكيم )رضوان اهلل تعاىل عليه(، وُدفن بمقربة آل 

احلكيم املجاورة للجامع اهلندي يف مدينة النجف األرشف.

كان )قدس سره( َيتعاطى مع 
الواقع الثقافي بكل إماءاته 

العلمية برؤيا موضوعية وتقريبة 
تنم عن نطرته الخاصة تجاه فكر 

وثقافة اآلخرين، وعدم انحيازه 
في طرح أفكاره ومناقشتها 

إلى جهة دون أخرى، بل حاول 
أن يواكب مناهج المصلحين في 

تقديم النموذج العلمي الذي من 
شأنه تعزيز الوعي التقريبي الحر، 

من خال كتاباته القيمة بشأن 
القواعد الفقهية وتعاطيه معها 

على أنها علم قائم بذاته
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لكّنا أمام شخصية خاضت هذا النضال، ليس يف القرن املايض أو 
قبله، إنام قبل ثالثة عرش قرنًا.. حيث كان العامل، السيام يف منطقة 
اجلزيرة العربية، مطبقًا عىل الرق والعبودية، وقد وضعوا له قوانني 
»النخاسة«،  عليه  يطلق  كان  سوق  يف  وال��رشاء  للبيع  وقواعد 
يف  الضارب  االجتامعي  التقليد  هذا  إزالة  السهل  من  يكن  ومل 
اجلذور، لوجود امتدادات يف مجيع انحاء العامل. إال إن اإلمام عيل 
العابدين«  ب� »زين  السالم، وامللّقب  الشهيد، عليهام  ابن احلسني 
حيمل  وهو  الكبري،  احلضاري  التحّدي  هذا  خاض  و«السجاد«، 
عزمًا صلبًا ال يلني بأن يواصل املشوار الذي بدأه أول األمر، جده 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ومن ثم أمري املؤمنني، ثم احلسني 
واحلسني، )عليهم السالم(، ومع علمه بأن فرتة الستني سنة من 
اهلجرة النبوية، أو لنقل اجليلني، ليست كافية باملرة ألن تزال هذه 

ال يخفى على كل ذي لب، ان األعمال الجليلة التي يكون اثرها في جلب السعادة لآلخرين او تخفيف 
معاناتهم او ارشادهم لما فيه من الخير والصاح قد خلدها التاريخ واشاد بها الصالحون ومنها تحرير 

العبيد من براثين الرق...
ومع وجود شرائح من البشر ال تزال تعاني من اثر بعض القيود المصطنعة التي فرضها اإلنسان على 
النضج  اكتمال  في  االمل  تبعث  والوسطى  القديمة  العصور  الى  خاطفة  نظرة  أن  اال  االنسان؛  اخيه 
العقلي.. ورغم أن العالم يحتفي لليوم بأسماء شخصيات كافحت التمييز العنصري، وناضلت الجتثاث 
هذه الظاهرة االجتماعية – السياسية من واقع الشعوب واألمم، فنرى بين هؤالء من هو مفكر مثل 
»مارتن لوثر كنغ« االمريكي، ومن هو سياسي معارض، مثل »نيلسون مانديا« في إفريقيا الجنوبية، 
خاضوا  لينكولن«،  »ابراهام  عشر  التاسع  القرن  في  األمريكي  الرئيس  مثل  كبير،  لبلد  زعيم  هو  ومن 

صراعات مريرة في بادهم ضد التمييز الذي كان يطال – وما يزال الى حٍد ما-.

قراءة: حسين النعمة

ت������ح������ري������ر ال����ع����ب����ي����د
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يف  التأكيدات  رغم  االسالمي،  املجتمع  وجه  من  الظاهرة 
أدبيات املعصومني، )عليهم السالم(، عىل احلرية والكرامة 
االنسانية، وأن ال يبقى االنسان عبدًا لغريه، إنام العبودية هلل 
لنا،  سّنوها  التي  الترشيعية  االحكام  ثم  غري،  ال  فقط  تعاىل 
وتتضمن خمارج وتطبيقات لتحرير العبيد التي جاءت ضمن 

الرشوط املحددة للتكفري عن كثري من الذنوب واملعايص.
لكن هنا تساؤل: ما الذي دفع اإلمام زين العابدين، )عليه 
السالم( اىل هذا املسلك؟ وما هي مشكلة »املوايل«؟، وملاذا 
االمام السّجاد )عليه السالم( كان يشرتي عرشات العبيد ثم 
يعتقهم، وُيصريهم أحرارًا؟.. كل هذه اسئلة وغريها بحثها 
الكاتب )منذر كاظم آل هربيد( يف مؤلفِه )حترير العبيد.. بني 
االمام السجاد )عليه السالم( والرئيس لنكولن( الذي يقع 
يف 166 صفحة، وطبع منه 1000 نسخة يف طبعته االوىل، 
العامة  العالقات  املنتدى، ونرشه قسم  فنيا مؤسسة  اخرجه 
سجادية  ترتيل  مهرجان  خالل  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 

العاملي..
االنساين  البعد  عن  حديثه  مقدمته  يف  املؤلف  يعقد  وحيث 
وما جاء به الدين االسالمي يف سبيل انصاف الناس عموما 
رسول  ي��دِّ  عىل  ذل��ك  وحتقيق  خصوصا،  العبيد  وحترير 
البناء  ذلك  توطيد  وتعاقب  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  االنسانية 
عىل يد عرتته الطاهرة من االئمة االثني عرش )عليهم السالم( 
ومن قفا اثرهم من املسلمني، وبيانه ألسباب تسليط الضوء 
للتجربة  السالم( كرمز  السجاد )عليه  اإلمام  به  قام  ما  عىل 
لنكولن  ابراهام  االمريكي  للرئيس  واختياره  االسالمية، 
لتمثيل التجارب العاملية االخرى، وينوه بعد ذلك عن امتامه 
لدراسة خصائص هاتني التجربتني بعقده مقارنة يف الدوافع 
واملشمولني  فيه  املتبعة  والطريقة  العمل  ذلك  اىل  املؤدية 
واملستفيدين منه والنتائج التي حتققت هلم ولغريهم ثم يعرج 
منهام  شخصية  كل  نالته  الذي  االعالمي  الصدى  بيان  اىل 

وخيتتم بخالصة موجزة يبني فيه زبدة كل موضوع...
بنشأة  ال��رق(،  عىل  تارخيية  )نظرة  االوىل  املقدمة  يف  يبدأ 
استعباد االنسان ألخيه االنسان ويشري اىل أن االختالف يف 
املؤلف  ويعود  االسرتقاق..  لبداية  االول  السبب  هو  املنشأ 
ليضع اجلريمة ضمن اسباب االسرتقاق حيث كان التحقري 
وكانت  القدامى،  االغريق  عند  ذلك  اسباب  من  واالهانة 
روما  يف  العبودية  القرسي  االنتقال  اسباب  من  الرسقة 

القديمة.
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ً
صدر حديثا

الشبك

للدراسات والبحوث يف  صدر حديثًا عن مركز كربالء 
العتبة احلسينية املقدسة، كتاب )الشبك( للمؤلف املؤرخ 

سعيد رشيد زميزم.
أصول  صفحة،   )112( من  املؤلف  اإلصدار  وتضمن 
عن  وملحة  الشبك  وعشائر  وتقاليد  وع��ادات  وعقيدة 
رجاالت الفكر الشبكي والكتب الصادرة عنهم وتاريخ 
وجمرمي  البائد  النظام  قبل  من  واضطهادهم  نضاهلم 
املرجعية  دور  عن  فضاًل  الداعيش،  والتنظيم  القاعدة 

الرشيدة يف تقديم يد العون هلم.
هبا  قام  التي  الشخصّية  اللقاءات  بعض  الكتاب  بنّي  كام 
املؤلف وايضاح املقاالت املنشورة عن الشبك، ويطلب 
والبحوث  للدراسات  االصدار من مكتبة مركز كربالء 
البلدية مقابل  الكائن يف حي  املقدسة  العتبة احلسينية  يف 

نقابة املعلمني العراقيني فرع كربالء.
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شعر: ياسين عدنان التوبي

ُستتتتتتتتتوَرِة؟ أيُّ  َهتتتتتتتتتَوْت  بِتتتُمتتتهتتتَجتتتتِتتتِه  ُتتتتتتتتتتتَراٌب 
إَِذا التتتتتَرَحتتتتتى  ِمتتتتثتتتتَل  التتتُفتتتلتتتُك  عتتلتتيتتهتتا  َيتتتتتتتتتُدوُر 
تتتتتتْت َفتتتتَأْفتتتتَهتتتتَمتتتتْت تتتتتتلَّ َمتتتتتتاَلِمتتتتتتُح ُنتتتتتتتتوٍر َقتتتتتتتْد َتَ
صتتتتتًدى َلتتتتتتتتتُه  َيتتتتتتتتتتردُّ  ال  ُتتتتتتتتتَراًبتتتتتتتتا  َوَكتتتتتتتتتتتتتتاَن 
َفتتتتتتتتَصتتتتتتتتاَر َمتتتتتتتتتتتتتالًذا لتتتتتتتتتَأَنتتتتتتتتتاِم َتتتتتتُطتتتتتوُفتتتتتُه
تتتتتْتتتتتتُه َعتتتتتتتنُي التتتتَشتتتتمتتتتِس ِقتتتتبتتتتَلتتتتَة نتتتتوِرَهتتتتا َوصتتتتتلَّ
ُتتتتتتتَراَبتتتتتتُه َشتتتتَمتتتتمتتتتَت  إذا  التتتتَبتتتتِقتتتتيتتتتُع  فتتتتتتتتتذاَك 
ابِتتتتتتتتتِه تتتتتتتتا بِتتتتتتتتتُرَ حًيتتتتتتتتتتتتتتا َشتتتتتتتتاِمً َتتتتتتتتتتتتتتتتتَراُه َضِ
ُل فتتتتيتتتتِه ِمتتتتتتتتَن التتتتتتتَستتتتتتتامِء َكتتتتتتتَواِكتتتتتتتٌب َتتتتتتتتَنتتتتتتتزَّ
َفتتتتتتتتَوستتتتتتتتَوَس شتتتتيتتتتَطتتتتاُن املَتتتتتِديتتتتتنتتتتتِة ُصتتتتتتتتتوَرًة
َهتتتتتتتتتتتَوْت َوَعتتتتلتتتتيتتتتَهتتتتا َدمتتتتتتتتتُع آيتتتتتتتتتاِت َمتتتتنتتتتزٍل
تتتتتٍد تتتتتمَّ فتتتتتتتتتتتَداَس بتتتتتتتتتتذاَك التتتتفتتتتعتتتتِل صتتتتتتتتدَر حُمَ

مَتَّتتتتتتتِت َوالتتتتتتتتتُنتتتتتتتتتوِر   ِ اهلل  َكتتتتتتتتِلتتتتتتتتامَُت  تتتتتتتتتا  هِبَ
تتتتِة ِعتتتتلَّ دوَن  تتتتَهتتتتا  َحتتتتبَّ َفتتتتتُتتتتتتختتتتتِرُج  َتتتتتتتتتتتتتُدوُر 
َمتتتتتَعتتتتتايِن التتتتِضتتتتَيتتتتاِء َجتتتتتتتتتَواَب َنتتتتتتصِّ احَلتتتِقتتتيتتتَقتتتِة
ُبتتتقتتتَعتتتِة ختتتتتترَي  َغتتتتتتتتتَدى  بِتتتتتتتِه  َهتتتتتتتتتتَوْت  أْن  إىل 
َوَطتتتتتتتتتترُي احَلتتتتتتتتتتتامَِم َعتتتتلتتتتيتتتتِه أْلتتتتتتَقتتتتتتْت بِتتتتَنتتتتظتتتتَرِة
َفتتتتتتُنتتتتتتوٌر عتتتتتىل ُنتتتتتتتتتوٍر َوِمتتتتتتتتتتْن ُنتتتتتتتتتوِر بِتتتضتتتَعتتتِة
تتتتِة ُتتتتتتتَصتتتتتتّ� َعتتتتَلتتتتيتتتتَك َمتتتتتتتاَلئِتتتتتتتٌك ُكتتتتتتتتلَّ َشتتتتمَّ
تتتتِة ُقتتتتبَّ دوِن  ِمتتتتتن  التتتتُصتتتتبتتتتِح  َوجتتتتتتتتَه  ُيتتتتتَعتتتتتانِتتتتتُق 
تتتتتتِت َكتتتتتتتتتتأنَّ بِتتتتتتتتَه اأَلفتتتتتتتتتتتتتالُك ُنتتتتتتتتتتتتوًرا َتتتتتتتَوضَّ
تتتتتتِة هِبتتتتتتتتتدِم التتتبتتتقتتتيتتتِع عتتتتتتىٰل ُصتتتتتتتتتتتتُدوِر اأَلئِتتتتتتمَّ
تتتتِة بِتتتتُغتتتتصَّ َطتتتتتتتتتاَح  التتتتتتَكتتتتتتوُن  ِفتتتتتيتتتتتِه  َمتتتتتتترَّ  إَِذا 
تتتتتتِة َوَأبتتتتتتتتتكتتتتتتتتتاُه َمتتتتتتترُضتتتتتتتوًضتتتتتتتا  بتتتتتتتتتآِل ُأَمتتتتتتيَّ
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سَيدي، أنت األقرُب اىل اهللِ، وهو الوحيد الذي يشعرين أن نرى أيرَّة سعادة سأعرف حويل. هكذا، مع كل 
أن  قبل  اهلل واملالئكة من حولك،  ٍة من  مررَّ ألَف  العفو  لوم نفيس وأطلب  أتوقْف عن  مل  حلظة يف رضحيك 
أعانق املنون، ويا حلم عمري أن يكون يف فضاءات مقدسك!. حلمُت هبذه السعادة يف كل رؤية كانت تأيت 
زهراؤك؛ ِملَفعة باملهابِة، متّد يدها متنحني فرصة أخرى، وهي منحة جادت عيّل هبا سيديت املنعمة املتفضلة.. 
القدر  أنا..!. هذا هو  ..فبأية سعادة  التوفيق  املوفق اآلن، وأنا يف رضحيك موفور  الرهيب  هذا هو قدري 
متزق  عاصفة  عىل  اصحو  العتّي.  املوج  تتحمل  زورٍق  يف  كأهنا  وروحي   ، العيّص  العباب  قلبي  يف  جيذف 
صمتي، حتطم أحيانًا باليأس حلمي، انصدم وقد خّيبني من يسيئون يّل ببطء رغم حمبتي، وأنا املدعي يف فهم 
لغة الشفاه املثرثرة، واأللسن امُلتلِسنة، من فضيلتي يف مقامك، أن أكّون توفيقي وأدعي تصديقهم حتى لو مل 

تفرّت عن اإلساءة شفاههم.
سَيدي، روحي تتوه قرب سامء جدثك، ترعد خائفة يعلوها الترضع هلل بك، لكي جتد نفسها بقربك.. أن 

استمر يف هروهبا نحوك، عسى أن متد هلا يد ضيائك.
سَيدي، أغمر عيوين بالدموع، فأنا عبدك وابن عبدك، ال يصغي إال إليك كي  ينال جائزة  شفاعتك..

آن واحد..  القوة يف  وأنوار ختيفني وتعطيني  بخلودك، هي  أرسار  القائم  أراه عرب مقدسك  ما    سَيدي، 
فأبكيك، وعيناي ال تبضان بدمعة.. لكن قلبي ينهشه اجلزع، يرصخ بصوت متعجل، بكلامت متأل عيون 
الصدور.. تعرتف بكل يقينها املرئي: إن دمك الطاهر بئٌر ينبثق منه األمان من كل خوف، وُينجي من ضّل 

طريقه، وخيفف عمن أضّله أمله العميق.   

حيدر عاشور بئٌر ينبثق منه األمان من كل خوف

إن دمك الطاهر 



ها ِلساٌن ناِطق َليَست ِبَأٍب واِلٍد ولِكنَّ

ـــحـــاث  ــــات واألب ــــدراس ــُر ال ــي ــش ت
واعتماداً على التراث اإلسالمي، 
تعني  بــالــعــربــيــة  الــتــكــلــم  إّن 
والدفاع  الحق  بلسان  التكلم 
وعليهم  )عليه  وآله  النبي  عن 
وبأن  والــســالم(،  الصالة  أفضل 
ــا  فــهــو عــربــي  ــه مـــن نــطــق ب
عرقه  أو  جنسيته  كانت  مهما 
أو وطنه، ولعل ذلك ما تكشفه 
الله  األكرم )صلى  للنبي  خطبة 
الباقر  اإلمام  يرويها  وآله(  عليه 
فيها:  ويقول  الــســالم(  )عليه 
أذَهَب  َقد  الّلَه  إنَّ  الّناُس  َها  »أيُّ
ِة وَتفاُخَرها  َعنُكم َنخَوَة الجاِهِليَّ
عليه  آَدَم  ِمن  إنَُّكم  أال  ِبآباِئها. 
السالم وآَدُم ِمن طيٍن، أال إنَّ َخيَر 
َة  الَعَرِبيَّ إنَّ  قاُه،  اِتَّ َعبٌد  الّلِه  ِعباِد 
ِلساٌن  ولِكنَّها  واِلٍد  ِبَأٍب  َليَست 
َلم  َعَمُلُه  ِبِه  َقُصَر  َفَمن  ناِطٌق، 

ُيبِلغُه َحَسُبُه«.

َة إنَّ الَعَرِبيَّ
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أما يف كتاب )بحار األنوار( للعالمة املجليس، فقد أورد 
قال:  والسالم(،  الصالة  أفضل  )عليه  قوله  ملعنى  بيانًا 
»بيان قوله إنام هو لسان ناطق أي العربية التي هي مناط 
الرشف ليس كون اإلنسان من نسل العرب، بل إنام هي 
العرب  من  الفضل  ألهل  واإلقرار  احلق  بدين  بالتكّلم 
بالفضل يعني النبي واألئمة )عليهم السالم( ومتابعتهم، 
ولذا ورد أن العرب شيعتنا وسائر الناس من األعراب«.

جّيدًا  يعلم  وآله(  )صىل  اهلل  عليه   اهلل  رسول  كاَن  ولقد 
أن هذه اجلامعة من البرش تعترب )العربية( واالنتساب اىل 
العرق العريب من املفاخر الكربى، وكانت النخوة العربية 
قد ترّسخت يف قلوب تلك اجلامعة وعروقها كداٍء دفني 
اخلبيث  الداء  هذا  ملعاجلة  خطبته  فقال  مزمن،  ومرض 

وحتطيم هذا الرصح املوهوم.
وعن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: »تعّلموا العربية 

فإهنا كالم اهلل الذي يكلم هبا خلقه«.
وقد ورد أن لسان آدم العربية وهو لسان أهل اجلنة، ويدل 
عىل ذلك تفسري قوله تعاىل: )عربًا أترابًا( حيث قال الشيخ 
عيل بن إبراهيم القمي هذه اآلية: أي يتكّلمون بالعربية.

ويف مسائل الشامي عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: 
كالم أهل اجلنة العربية، وكالم أهل النار باملجوسية.

ويف كتاب علل الرشائع: عن الصادق عن أبيه )صلوات 
اهلل وسالمه عليهام( قال: »ما أنزل اهلل تبارك وتعاىل كتابًا 
وال وحيًا إال بالعربية، فكان يقع يف مسامع األنبياء بألسنة 
به  كّلم  فإذا  بالعربية،  نبينا  يقع يف مسامع  قومهم، وكان 
قومهم كلمهم بالعربية، فيقُع يف مسامعهم بلساهنم وكان 
وقع  إال  خاطبه  لسان  بأي  اهلل  رسول  خياطب  ال  أحد 
له، وعنه  ذلك يرتجم جربئيل  بالعربية، كل  يف مسامعه 

ترشيفا من اهلل تعاىل له«.

َة إنَّ الَعَرِبيَّ
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الى روِح الشهيِد السعيِد  )عامر محمد 
جاسم حاجم سلطان الحجيمي( أبي علي 

وكاَن حسينيًا حشديًا تفخر ببطوالته عائلته
حيدر عا�شور

ها أنا أعيُد سنيَّ حزني الخمس الضائعة بدونك. وها هم أوالدك الثاثة )علي وأمل وكرار( 
يسكنهْم ألم رحيلك األبدي، وينسونني للحظات حزني الدائم عليك، ويفتخرون أن والدهم 
شهيد الوطن والمقدسات، وفارس من فرسان المرجعية الدينية العليا وبطل من أبطال 
الحشد الشعبي المقدس..  ها أنا أقف فوق جدثك مع شموُعك الثاث وهم يشّعون نورا 
وبهجة، وقد كبروا خمسا فوق أعمارهم، لم يبقوا كما تركتهم. وإن تركتهم لم يتركوك 
بكل  ويشبهك  لبقا  أصبح  »وعلي«  ساكن..  وبقلوبهم  مطبوع  عيونهم  أحداق  في  فأنت 

الشهامات الرجولية التي كنت تتصف بها. كن مطمئنا »يا عامر«: 
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بعض  س��ج��اي��اه  يف  حي��م��ل  ورائ������ع،  مم��ي��ز  ف��ت��ى  ف��ه��و   -
كل  م��ع  طيبة  ع��الق��ات  ول���ه  العمليني  ال���رج���ال  ص��ف��ات 
أرح��ام��ن��ا وج��ريان��ن��ا وامل��خ��ل��ص��ني هلل وال���دي���ن وال��وط��ن. 
ها نحن نجتمع كعائلة حولك، وسنظل مائة سنة إن اعطانا اهلل 
العمر نكنى ب )عائلة شهيد الفتوى الكفائية عامر( ونفتخر بك 
سنة،  كل  عليك  العزاء  نقيم  أننا  صحيح  قلوبنا.  يف  حيّز  واألمل 
أركان  نعيد ذكراك مع كل ركن من  ننسك وال حلظة.  ولكننا مل 
البيت، ورغم تواضع البيت ونواقصه نجد روحك متلؤه بعطرك، 
نصبح  وأفعالنا.  ترصفاتنا  لكل  ناطقا  شاهدا  كانت  وص��ورك 
وُنميس عىل صدى صوتك.. كنت وما تزال رفعة رأس لنا، وجتربة 
انتفاضك عىل نفسك، ورّخصت روحك فداء للوطن واملذهب، 
كانت درسا نتعلم منه كيف خيتار اإلنسان احلر مصريُه؟. مل يكن 
باألمر السهل عيّل وأنت حتمل سالحك ملبيا لنداء املوىل املقدس 
فرح  وأنت  خائفة  كنت  وقتها  الكفائي.  بالدفاع  »السيستاين« 
بالنداء.. أنا أقول لك املوت سيبعدك عنا، وأنت ترشح يل القيم 
العليا للشهادة يف سبيل - األرض والعرض واملقدسات- حتى 
جعلتني امتنى الشهادة معك. ويف كل محلة حشدية -عسكرية كنت 
تقّص علينا شيئا من بطوالتك، وعن قوة احلشد الشعبي تفتخر 
وهو حيصد ويصهر )داعش( اإلرهايب املّلون بألوان اجلنسيات، 
واملقّنع بأقنعة غربية ورشقية وعربية، معهم خونة العراق الذين 
باعوا انفسهم للدوالر واإلرهاب من اجل خساراهتم الصدامية 
الدموي.  املذهب  اصحاب  ال��رؤوس  قطع  لورثة  ووالئهم 
وكيف  احل���رب،  ع��ن  سألتك  ح��ني  أت��ذك��ر  »ع��ام��ر«   -
 ،! ال..  منخفض:  بصوت  قلت  هب��ا؟.  اس��اه��م  أن  يمكنني 
اهتاممك  فليكن  احلرب..!  عن  شيئا  تعريف  ال  أن  لك  األحسن 
للنساء،  جهاد  وال  بعدي.  من  عيني  قرة  فهم  واألوالد،  بالبيت 
امل��رأة  صانت  ما  اذا  القتال  س��وح  جهاد  يساوي  فجهادهن 
واملقدسات. وال��وط��ن  اهلل  حب  عىل  ابناءها  ورّب��ت  نفسها 
التي  القصرية  القول، ولكن كلامته  مل يقل »عامر«  أكثر من هذا 
املؤمنة  املرأة  عنوان  هو  الصرب  ان  إلعالمي  كافية  كانت  لفظها 
ولعل  النفس.  غنى  امام  شيئا  يعنيان  ال  والعوز  الفقر  وأن  باهلل 
من يسكن كربالء ويعرف إن اإلمام احلسني)عليه السالم( حق 
حلسني  لإلمام  حبه  معه  يبدأ  وإنسانية.  وعادلة  طاعة  ومعرفته 
الشهيد  اإلمام  يراه  من  إال  يناهلا  ال  سمة  وهي  الشهادة،  بحب 
اإلمام  أنضجها  التي  العقيدة  أجل  من  فاحلرب  الشفاعة.  بعني 
يف نفوس مواليه قد ختثرت مثل الدم يف القلب العاشق لكربالء، 

أراجع  السهل. عندما  باألمر  يكون  ان  يمكن  والثبات عليها ال 
معها:  وأردد  نفيس،  من  أخجل  كنت  »زوجي«  وكلامت  نفيس 
اذا مل يعمل االنسان احلسيني شيئا من أجل – عراقيته،   -
األنظار  يلفت  أن  شأنه  من  وعقيدته-  ومذهبه،  وكربالئيته، 
فشيئا.  شيئا  عائلته  وتنساه  الناس  ينساه  حينئذ   ، والئ��هِ إىل  
وهنا  مجدت من جديد دارت برصها حول القرب، وكأهنا رّوعها 
أوالدها  اىل  نظرت  نفسها.  مع  احلديث  عن  فتوقفت  ما  يشء 
مشتاقة  وقلوب  دامعة  بعيون  اهلل  اىل  بالترضع  هائمون  وهم 
شيئا  تعرفه،  ال  شيئا  هنا  ان  حتس  كانت  مبكر.  أبوي  وحرمان 
الصوت  إن  شك  وال  البرشية،  للعادة  خ��ارق  بشكل  مؤثرا 
»عامر«،  ص��وت  يشبه  أسامعها  وشنف  قلبها  اخ��رتق  ال��ذي 
يناجي  ال��ذي  ال��ص��وت  ذاك  ان  مطلقا  تظن  تكن  مل  بحيث 
»ع��يل«. ابنها  ص��وت  ك��ان  واحلزينة،  املبكية  بالترضعات  اهلل 

ن���ظ���رت إل���ي���ه وك����أهن����ا ت�����رى »ع�����ام�����را« م����ن ج���دي���د. 
ض�����وء اخ������رتق ق��ل��ب��ه��ا ف��ت��وه��ج��ت روح����ه����ا ب��س��ع��ادة 
نفسها:  ق����رار  يف  ف��ق��ال��ت  امل��ص��ي��ب��ة.  ه���ول  رغ���م  خم��ف��ي��ة 
أبيه  م��ن  نسخة  أن��ه  أعلم  ل���«ع��يل«؟..  انتبه  مل  مل��اذا   -
ق��ب��ل؟..  م��ن  كنت  أي��ن  للحظة.  إال  اكتشفها  مل  ولكنني 
حبيبي  فريح  ي��س-  س���ورة-  ب��ق��راءة  كبدي  فلذة  ي��ا  استمر 
تطمئنني. ك��ي  ايّل  ع���ادت  وق���د  ع��ن��دك،  م��ن  هت��ب  أب��ي��ك 

نابعا  قويا  فشيئا  شيئا  بدأ  الذي  بصوته  القراءة  »عيل«  استأنف   
ارضحة  عىل  أص���داؤه  وتتجاوب  امل��ق��ربة،  يمأل  القلب،  من 
وابكي:  واده��ش  اصغي  كنت  والقريبة.  البعيدة  الشهداء 
ه��������ذا ه������و ص��������وت »ع�������ام�������ر« زوج������ي   -
ف����ي����ه؟.  ذل��������ك  ي����ظ����ن  أن  ي�����ق�����در  ك��������ان  ف����م����ن 
ومنذ هذه اللحظة، وعند قرب الشهيد بدأ تاريخ جديد معي، وكأن 
شيئا يف حيايت قد تغري. فصوت »عيل« ينفذ إىل قلبي، ويالحقني 
وشخصيته  فيه.  اترصف  ترصف  وكل  اخطوها  خطوة  كل  يف 
لوالية  نفسه  أع��امق  يف  عاشقا  رج��ال  أبيه  كشخصية  ظهرت 
والعقيدة  للمذهب  عظيم  وحب  السالم(،  احلسني)عليه  اإلمام 
العامل  هذا  افق  كل  الشجي  بإنشاده  »ع��يل«  وفتح  ول��ألرض. 
بيتي«  »عنوان  رحيل  بعد  فيه  البقاء  يف  ارغب  مل  الذي  االريض 
اجل  من  يعيش  االنسان  ان  ادركت  بقائي.  ورس  عائلتي  ورمز 
مبدأ ويموت من أجل قضية. وال اخفي مشاعري فقد انفجرت 
ومجعت بني الفرح واحلزن يف آن واحد، وكنت اشعر برغبة يف أن 
ألقي بنفيس بقوة إىل قرب »عامر« وأعانقه مثل طفلة تعانق أمها. 
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أوالدك يفتخرون أن 
والدهم شهيد الوطن 

والمقدسات، وفارس من 
فرسان المرجعية الدينية 

العليا وبطل من أبطال 
الحشد الشعبي المقدس..
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أقرأ: وأنا  الرخامية  املرمر  صخرة  عىل  جتمد  برصي  ولكن 
جاسم  حممد  )عامر  البطل  السعيد  الشهيد  روح  عىل  الفاحتة   
االثنني  ي��وم  استشهد  ال��ذي  احلجيمي(  سلطان  حاجم 
املصادف 9/ 3/ 2015م املوافق 18 مجادى األوىل 1436ه� 
الدين..  ص��الح  حمافظة  يف  العلم  ناحية  أه��ايل  عن  دف��اع��ًا 
رسح فكري إىل أخر اتصال له قبل ساعات من استشهادِه كيف 
كان متحمسًا لتطهري الناحية من جرذان التكفرييني. كان -لواء 
احلق- يسري إىل جانب ألوية احلشد الشعبي والقوات األمنية، 
وقد كان هو يف جبهة املواجهة، فالنريان يف كل مكان والقناصون 
يصيدون ضحاياهم عىل األسامء تارة وأخرى بشكل عشوائي 
ال يفرقون بني طفل وامرأة وشيخ، اجلميع هدف مباح للموت 
يفكر  مل  أنه  اشعر  يكلمني  حني  الداعيش..  املوت  غربان  من 
بقوله:  ويفاجئني  االستشهاد..  بنيل  تفكريه  قدر  باملوت 
حمارصة،  عوائل  انقذ  واحلشد  طهر،  واحلشد  حرر،  احلشد 
الشباب كانت )داعش( تعدهم  احلشد فك ارس جمموعة من 
للذبح، احلشد ارجع العوائل إىل مساكنها بأمان... احلشد.... 
الشمس  كانت  االث��ن��ني،  ي��وم  صباح  يف  اهلاتف  رن  وم��رة 
بدال  بالقشعريرة  شعرت  البيت،  نوافذ  عرب  أشعتها  تنثر 
أب��دًا..  حييت  ما  صوته  فيها  انسى  لن  دقائق  ال��دفء،  من 

صوته،  مع  يمتزج  احل��رب  وص��وت  القتال،  خي��وض  ك��ان 
ساعة  الساعة  هذا  تكون  قد  أمره  من  عجالة  عىل  يل  ليقول 
اليوم، كوين كالسيدة  إىل اهلل، وقد يصلك جثامين هذا  رحييل 
أن  تنيس  وال  وحتملها،  صربها  يف  السالم(  )عليها  زينب 
الواسعة..   اهلل  رمحة  عرب  أراكم  أنا  أكيد  األوالد  مع  تزوريني 
يف  ي��رن  الطلقات  وص��وت  ي��زداد  االنفجارات  دوي  ك��ان 
يف  غريب  بشعور  أحسست  املعركة  وس��ط  كأنني  رأيس 
يوم  جثامنه...  الستقبال  وأوالدي  نفيس  وهيأت  توديعه، 
الشعور  هذا  أعظم  ما  والفقدان..  األمل  من  يوما  يشبه  ال 
مع  مجلة:  أخر  حلظة  الشهادة  نال  قد  حبيبك  إن  تشعر  أن 
اهلل.  رمح��ة  إىل  ذاه��ب  وأن��ا  اهلل  رع��اي��ة  يف  أنتم  ال��س��الم��ة.. 
ما كان حييط يب وثبت  شعرت بشغف وشوق مل احلظ حينها 
رأيس: ف��وق  ي��رن  »ع��يل«  ص��وت  سمعت  ح��ني  نفيس  إىل 

حان وقت الرجوع للبيت ال نريد أن يقلق علينا خالنا.   -
وجهي  وأمح��ّر  االرت��ب��اك  بصوته  اسمع  وأن��ا  شعرت  وق��د 
املبللتني.  احلزينتني  عينّي  رغم  مالحمي  بإخفاء  أنجح  ومل 
كنت  وم��ا  ورجعنا،  بشدة  وعانقته  إليه  ونظرت  هنضت 
بصورة  رج��ع  ف�«عامر«  ح��ايل..  إىل  أع��ود  أن  اب��دأ  استطع 
وص���وت »ع���يل« وك��ل ذل��ك م��ر  يف امل��ق��ربة وك��أن��ه حلم.



دوَنام حتّفٍظ من سمّو قدرك يف نفوس كل العامل وأنت متيض 
اليقني  بقوة  الزوال  وتستوقف  يراق،  أن  من  الدم  حلفظ 
وبكلمة، فأدهشتهم واكتشفوا أهنم ضعاف جدا فدخلوا 
حسب  كل  وتلونوا  األقنعة  ولبسوا  يتخبطون  املتاهة  يف 
الصمت  تنسج  وأنت  كثريا  وجودك  يف  وحدقوا  موقعه 
صربا لتهون الصعاب عىل مريديك الذين أثقلوك باحلب 
من  يرتجلوا  ال  أن  عازمني  بالصرب،  وأثقلتهم  والطاعة 
سفينتك التي أبحرت تشق األرض، وال توقفها صيحات 
إن  األزلية  واحلقيقة  الساطع.  النور  من  اخلائفة  الفئران 
العامل  لتحوي  أرضه  عىل  اهلل  ساّمها  بأسامء  قائم  الوجود 
بأرسه. لذا نحن من مل نمت بعد..! وكم مرة سنموت؟ 
وحمو  الذاكرة،  غياب  املوت  أيكون  احلياة.  هلم  تعاد  كي 
احلضارة ومتزيق تارخيهم األسود املخطوط بدم األسباط. 
–فتواك- تعلن أن يمعنوا يف حدود الواقع الذي  جاءت 
ترك كافة أبواب الالهناية مغلقة ال ينفذ منها أحد يكرهك 
إال جلهنم، ونبقى نحن نحيا مدفونني يف أجسادنا نحّصن 
قلوبنا من األخطاء التي ال يمكن إخفاءها ونتحرر من ارس 
املايض وننتفض بكل ما بنا من قوة ونزيح اخلجل والندم 

عن أخطائنا فنموت وهذا من كبائر األعامل التي وشّمتها 
وأحفاد  أبناء  عليه  تسابق  الذي  السمو  وهي  بالشهادة 
لريجعوا  جرحه،  ليطّيبوا  ظلمه  ليخففوا  املظلوم  اإلمام 

نصاب اإلسالم عىل خطِه وفكرِه وهنجِه وعقيدتِه.
أن  منذ  الشهادة  أبواب  منطلق  تزال  وما  كربالء  فكانت 
تّوجها دم الشهيد الذي ال يوازيه شهيد يف األرض وال يف 
السامء. شهيد تستأذنه املالئكة قبل دخول حرمه وحتّف به 
حافية باكية. فكان النداء من وسط رضحيِه يعلن ان العهد 
باق عىل الوالية.. وهو باملرصاد ليحّجم فلوهلم ويفضح 
من  العهد  وفتح  أعامهلم،  التاريخ  ويستقبح  مؤامراهتم 
جديد الصفحات التي طويت ونقشت بأحرف الشياطني 
وهي تغري مسار احلقيقة عن أصوهلا، وأخذ العامل يقرأ من 
حيث ُترك ويتمعن بصدى نداء الدفاع عن كل مقدسات 
حيمل  شخص  وك��ل  منك  اث��ر  له  بنيان  وك��ل  األرض 
أبيه  بكرة  عن  العامل  فهّب  رسالتك.  من  املؤمن  عالمات 
يلبس درع الشهادة باسمك واستنفر املوالون لصد موجة 

الكفر والتكفري من ورثة ثقافة الذبح .

منطلق أبواب الشهادة
ــدر عــاشــور ــي ح
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وكانت كربالء وما تزال

النسيج اخلفّي، وتعشق سلييل األهنار العميقة يف العلم، وفصيحي األنساب، لتخط  وتبقى كربالء تلّم حلمة هذا 
أكفهم وجدان الثرى وينحتون من دموعهم صربا عىل األذى، حاملني النور واألمل واحللم، راكبني األمواج لينقلوا 
الفكر الذي محلوه من سيد الشهداء وليبثوا تلك القوة اخلفية التي يملكها يف ثبات املوقف عند الشدائد ليرتمجوا 
أرسار عظمته التي انطلقت من كربالء لتعيد هنضته بنداء الدفاع لقتال بقايا جرم برشي ملمومة يف بقايا من جرذان 

اجتمعت من كل هويات املنحطني احلاملني لتهديم املقدسات.

نقطة ضوء للتذكير:



قصة حضارة 
عراقية من الذاكرة..
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قصة حضارة 
التي  اآلش��وري��ة،  للمدينة  الالحق  العريب  االس��م  نمرود 
الشامل  إىل  أميال  ستة  بعد  عىل  اسرتاتيجيا  موقعا  تعد 
ال��زاب  ورواف���ده  دجلة  هنر  فيها  يلتقي  التي  النقطة  من 
اسم  أعطيت  املدينة  أن  اآلث���ار  علامء  ويعتقد  الكبري، 
املحتمل  التفسري  أساس  وعىل  احلديث،  العرص  يف  نمرود 
.»Levekh« ب��اس��م  السليمة  امل��دي��ن��ة  يف  للمسامرية 

والتي  فدانا(،   890( هكتارا   360 مساحة  عىل  تقع  املدينة 
القرية  من  كيلومرت  واحد  امتداد  ضمن  أطالهلا  عىل  عثر 
Noomanea يف حمافظة  اآلشورية يف العرص احلديث من 
كيلومرتا.  30 ح��وايل  نحو  متتد  والتي  وال��ع��راق،  نينوى 

1845م،  عام  يف  املوقع  يف  األثرية  احلفريات  تواجد  وب��دأ 
والتي أجريت عىل فرتات بني احلني واآلخر يف عام 1879م، 
امللكي  القرب  اكتشاف  وتم  فصاعدا،  1949م  عام  من  ثم 
من  1989م  عام  من  أبريل  شهر  يف  األوىل  للمرة  للنمرود 
قبل بعثة من الوزارة العراقية لآلثار والرتاث، كام تم اكتشاف 
إىل  نقلها  تم  التي  القطع  معظم  مع  اهلامة،  القطع  من  العديد 
املتاحف يف العراق وخارجه، يف عام 2013م وأنشأ اآلداب 
املتحدة  اململكة  يف  البحوث  ملجلس  اإلنسانية  والعلوم 
املجموعة  تاريخ  وتسجيل  حتديد  أجل  من  نمرود(  )مرشوع 
بني  واملوزعة  نمرود،  من  اليدوية  املصنوعات  من  العامل  يف 
76 قطعة عىل األقل من املتاحف يف مجيع أنحاء العامل )بام يف 
املتحدة(.. اململكة  يف   13 و  املتحدة  الواليات  يف   36 ذلك 

قبل  القديم  املوقع  ه��ذا  من  األوىل  احلفر  أع��امل  وأجريت 
الربيطانية قبل أكثر من 150 عاما، والتي كشفت عن  البعثة 
القديمة  املقابر  من  العديد  اكتشاف  تم  النقوش،  من  العديد 
إال  ورسقت،  هنبت  قد  البضاعة  ولكن  املايض،  يف  اآلشورية 
انه تبقى اثنني من القبور، احدهم يف برلني يف موقعه األصيل 
يتضمن  ال��ذي  القرب  غرفة  يف  والتابوت  أش��ور،  مدينة  يف 
واحُليل،  والسفن،  املجوهرات،  ذلك  يف  بام  البنود  من  مئات 
االيقونية  املعروضة  البنود  السلع  من  وغريها  واألخ��ت��ام 
املركزي. اآلش��وري  الفن  إىل  باإلضافة  والفينيقية  السورية 

ت������دم������ري داع������������ش ل����ل����م����دي����ن����ة األث������ري������ة
عنارص  جراء  للتهديدات  النمرود  معامل  من  العديد  تعرضت 
سليم  واقي  سقف  وجود  عدم  مع  القايس،  العراقي  املناخ 
حيمي النقوش القديمة يف املوقع املعرض للتآكل من األمطار 
أكرب  وكان  الرمال  من  حتمله  وما  والرياح  القوية  املوسمية 
تلك  احتلت  التي  »داع���ش«،  عنارص  من  للنمرود  هتديد 
بأعامل  يقوموا  جعلهم  مما  2014م،  عام  منتصف  يف  املنطقة 
والتامثيل. األصنام  من  األط��الل  هلذه  املتعمدة  التخريب 

القديمة  اآلشورية  املدينة  لبقايا  داعش  متشددو  واستهدف 
وهم  أنفسهم  تصوير  بعد  تدمريها  عىل  وعملوا  نمرود 
املوصل  متحف  يف  األثرية  والقطع  التامثيل  بتحطيم  يقوموا 
الكهربائية  واملثقاب  الثقيلة  للمطارق  الرجال  استخدم 
نحو  املوجه  التدمري  ه��ذا  ويعد  األث��ري��ة..  الكنوز  لتدمري 
واح���دة م��ن امل��دن ال��ك��ربى يف اإلم��رباط��وري��ة اآلش��وري��ة.
م��وج��ودة  احل��ض��ارة  ه��ذه  آث���ار  بعض  أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
نقلها  حيث  الربيطاين،  املتحف  يف  الكبري  بولز  كمجنح 
الكنز  وكذلك  ال���19  القرن  منتصف  يف  الي��ارد«  »هنري 
واألحجار  الذهب  من  قطعة   613 هي  للنمرود،  الذهبي 
األثرية  القطع  لكن  بغداد  يف  1990م،  يف  املحفورة  الكريمة 
اهنا  إال  الطقس،  م��ن  حممية  ك��ان��ت  امل��وق��ع،  يف  األخ���رى 
االرهايب. داعش  عنارص  من  والتدمري  للتخريب  تعرضت 
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الذي  باإلجرام  أو  باحلروب  اإلنسان  يسببها  التي  اإلعاقة 
احلاكم  اإلنسان  سواء  اليومية،  ممارساته  خالل  من  يامرسه 
النفوس املريضة عىل شكل فردي فحّدث وال  الظامل أو من 
حرج، فهناك الكثري يف العامل يقبعون يف السجون ويتعرضون 
للتعذيب الذي يسبب هلم اإلعاقة أو ُتستخدم يف حقهم أنواع 
خمتلفة من اإلشعاعات، بل هناك من الدول َمن يستخدم يف 
يف  اليوم  دخلت  التي  اجلراثيم  عنرص  اآلخرين  مع  خالفاته 
سابقًا  كانوا  بعدما  فتاكًا  سالحًا  وأصبحت  احلروب  عامل 

حياولون إنقاذ اإلنسان منها، بل استخدموا كل املواد النباتية 
التي  احلروب  إىل  باإلضافة  هذا  اآلخر،  حماربة  يف  وغريها 
التي  الفّتاكة  األسلحة  أو  القنابل  ويستخدمون  يفتعلوهنا 
توجب اإلعاقة، فام من حرب إال وختّلف بعدها عددًا كبريًا 
املقتولني،  مضاعفة  بأضعاف  أعدادهم  تفوق  قني  املعورَّ من 
ووصل هبم األمر إىل حماربة اإلنسان وهو يف النطفة وحياربونه 
أو  الُعقم،  ُتسبب  والتي  املشّعة  املناطق  خُيلق، كام يف  أن  قبل 
اليوم  أصبحوا  أو  الُعقم،  سبيل  يف  األغذية  يستخدمون 

شريعة المعوقين 
)2 – 2(

من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

ق: هو الش��خص الذي تعّرض لإلعاقة، وهي العجز أو القصور عن القيام بمهامه، وقد  المعوَّ
اصطلح على كل َمن ُوجد فيه نقص في جسمه أو عقله، سواء في أطرافه أو أجهزته، من دون 
فرق أن يكون َخْلقياً أو بس��بب المرض أو بس��بب الحوادث من حرب أو من كارثة، وقد اس��ُتخدمت 
ُه  الم��ادة ف��ي معناها اللغ��وي مرة واح��دة في الق��رآن الكريم حيث ق��ال تعال��ى: )َقْد َيْعَل��ُم اللَّ
ِقي��َن ِمنُك��ْم َواْلَقاِئِلي��َن إلِْخَواِنِهْم َهُلمَّ إَِلْيَن��ا َوالَ َيْأُتوَن اْلَبْأَس إاِلَّ َقِلي��اً( ]األحزاب: 18[، والتي  اْلُمَعوِّ

جاءت على صيغة اسم الفاعل، وهي تعني الماِنعين.
إذًا فاإلعاق��ة ق��د تك��ون َخْلقّية وقد تح��دث بعد الوالدة، س��واء بمرض أو بحدث، وال ش��ك أن 
وراء كل إعاقة س��بباً، وال يمكن أن تحصل اإلعاقة دون سبب، فقد ورد عن الصادق )عليه السام(: 
»أبى الله أن يجري األش��ياء إال باألس��باب« ]البح��ار: 168/2[، حيث إن الوجود بش��كل عام خاضع بكل 

تفاصيله لألسباب والُمسبّبات، فا شيء دون سبب وال نفي دون سبب.
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يبحثون يف القضاء عىل بعض القوميات من خالل املورثات، 
بل إهنم متادوا حتى أخذوا يستخدمون االستنساخ كوسيلة 
عىل  القضاء  أو  يريدوهنا،  ال  التي  األوصاف  عىل  للقضاء 

األقوام الذين ال يرغبون هبا.
إن مسألة االستنساخ بحثناها يف رشيعة االستنساخ وأرشنا 
ختدم  ألن  قابلة  الوسائل  من  كغريه  االستنساخ  أن  إىل  فيها 
اإلنسانية، وقابلة أيضًا لإلرضار بالبرشية، فالبد أن توضع هلا 
ضوابط ضمن ُأطر إسالمية إنسانية، كام وُتقنن بشكل حتى 
اإلجرامية،  غاياهتم  يف  األرض  يف  املفسدون  يستخدمها  ال 
فإن هذا النوع من االستخدامات قد حّرمها اهلل جل وعال 
وهنى عنها واعتربها من الكبائر، وقد أشار إىل ذلك عندما 
نرَُّهْم  ﴿َوألُِضلرَّ تعاىل:  بقوله  نشاطه  وذكر  الشيطان  وصف 
ُْم  َوآلُمَرهنرَّ األَْنَعاِم  آَذاَن  َفَلُيَبتُِّكنرَّ  ُْم  َوآلُمَرهنرَّ َوألَُمنَِّينرَُّهْم 
اهللِّ  ُدوِن  ن  مِّ َولِيًّا  ْيَطاَن  الشرَّ َيترَِّخِذ  َوَمن  اهللِّ  َخْلَق  نرَّ  ُ َفَلُيَغريِّ
النوع من  بِينًا﴾ ]النساء: 119[، وهذا  مُّ اًنا  َفَقْد َخرِسَ ُخرْسَ
التغري خطري عىل البرشية. ومما جيب التذكري به هو أن كلمة 
الشيطان التي وردت يف اآليات والروايات مستخدمة لكل 
ما يكون مصدرًا للرش، وهو املعنى اللغوي الذي يذكر بأن 

الشاطن هو البعيد عن احلق، والرجل اخلبيث.
ببعض  اآلية  نخصص  أن  السذاجة  فمن  حال  أي  وعىل 
املوارد البسيطة التي ُتستخدم للجاملية، ونرتك احلديث عن 
به  القيام  املؤسسات إىل  الذي سعت بعض  التغيري احلقيقي 
أننا حتدثنا عن ذلك يف  من خالل التالعب باملورثات، وبام 
رشيعة املورثات، فال جمال للحديث عنها هنا، وقد ورد عن 
اآلية:  هلذه  تفسريه  يف  السالم(  )عليه  الصادق  اهلل  عبد  أيب 
إن التغري يف أمر اهلل جل وعال ]جممع البحرين: 173/2[، 
فالذي  التطور،  ضمن  كان  ما  يشمل  ال  تعلم  كام  واألمر 
يف  تغيريًا  ُيعد  ال  جنائ�ن  إىل  وحيّوهلا  اليوم  األرض  ُيصلح 
خلق اهلل، بل الذي حيّول التمر خاًل ال ُيعد من التغي�ري املنهي 
عنه واملذموم، بل املراد به أمر اهلل والذي قال عنه تعاىل: ﴿
﴿ تعاىل:  وقوله   ،]85 ]اإلرساء:   ﴾ َريبِّ َأْمِر  ِمْن  وُح  الرُّ ُقِل 

َفَيُكون﴾ ]البقرة: 117[،  َلُه ُكن  َيُقوُل  اَم  َفإِنرَّ َأْمرًا  َقَض  َوإَِذا 
القرار اإلهلي مودع يف  فإن  القرار اإلهلي،  منه  ُيفهم  والذي 
الفطرة التي فطر الناس بل كل املخلوقات عليها، فال يمكن 
تِي َفَطَر النرَّاَس  تبديلها حيث يقول جل وعال: ﴿فِْطَرَة اهللرَِّ الرَّ
َعَلْيَها الَ َتْبِديَل خِلَْلِق اهللرَِّ﴾ ]الروم: 30[، فال جمال لإلنسان 
أن يغري الذكر باألُنثى عىل سبيل املثال، وال جمال إىل تشويه 
صورة اإلنسان الذي خلقه اهلل يف أحسن تقويم، كام سبقت 
َخَلَقَك  ِذي  ﴿الرَّ وعال:  جل  قال  وقد  ذلك،  إىل  اإلشارة 

اَك َفَعَدَلك﴾ ]االنفطار: 7[. َفَسورَّ
ال  والذي  البحث  مورد  هو  املعتدلة  الفطرة  هذه  تغيري  إن 
 ]2 ]األعىل:  ى﴾  َفَسورَّ َخَلَق  ِذي  ﴿الرَّ فإنه  تغيريها  جيوز 
ألن  اخللق  هذا  لتغيري  جمال  فال  غريه،  أو  اإلنسان  سواء 
التغيري بالطبع يوجب إىل اإلعاقة، وإىل فرض توازنات غري 
الذي  الكامل  بشكلها  للدراسة  قابلة  وغري  بل  مدروسة، 

حييط اهلل بجميع جوانبها.
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فال  وآله  عليه  اهلل  صىل  وحممد  شيئًا،  به  ترشكوا  ال  »فاهلل 
تضيعوا سنته..«.. 

أمري  امل��وىل  والفصاحة  البالغة  سيد  وصايا  إح��دى  ه��ذه 
مضمون  يف  دققنا  لو  شهادته،  قبل  السالم  عليه  املؤمنني 
الوصية لوجدنا إن بعضها يكمل بعضا .. ال يمكن األخذ 
ألهل  تكن  مل  وصية   ، أخرى  جوانب  واغفال  منها  بجانب 
كل  يف  تطبق  ان  وواجب  االزمن  لكل  هي  إنام  فقط  زمانه 

بقاع األمة اإلسالمية .. فهي مل ختتص بجهة دون أخرى وال 
طائفة دون أخرى بل هي للجميع، ولقد ذكرنا إن مضامني 
هذه الوصية تكمل بعضها البعض واليمكن األخذ بواحدة 
دون أخرى .. بمعنى ان نعبد اهلل وال نرشك به .. ونرتك سنة 
النبي األكرم او أن نعمل العكس، فهام لن يفرتقا وكلنا نعلم 
السنة مل  النبي األكرم إن  لنا من أحاديث  من خالل ما ورد 
السالم  عليهم  حممد  ال  الطاهرة  العرتة  عند  إال  تكون  ولن 

وأوقدوا هذين الم�����������صباحين
بقلم: سيف علي الالمي 
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ال خشية وأوقدوا هذين الم�����������صباحين
من السفر إليك

من  أما  واجليل  الواضح  احلق  هم  احلقيقية،  السنة  أهل  فهم 
ورق(  عىل  )حرب  مزيفة  سنة  فهي  النبي  سنة  لديه  أن  يدعي 
خمالف  مكذوب  تأليف  هي  بل  النبي  من  تكن  مل  واغلبها 
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...«.
هذين  نقيم  أن  السالم  عليه  املؤمنني  أم��ري  اوص��ان��ا  وق��د 
الدين  ركنا  فهام  آخر  ونقيم  عمود  نحطم  ان  ال  العمودين 
إال رسمه  منه  يبق  ومل  الدين  تركنا عمود هدم  إن  وعموديه 
ألهل  العداء  نصبوا  حيث  التأريخ  مر  عىل  حلظناه  ما  وهذا 
يكتفوا  ومل  املؤمنني  أمري  حق  وسلبوا  الزهراء  وقتلوا  بيته 
أهل  شباب  سيد  وذبحوا  السبط  املجتبى  سموا  بل  بقتلهم 
النظر عن  اجلنة .. وما زالوا يقتلون شيعتهم وحمبيهم بغض 
التهجري الذي حدث وال يزال حيدث عىل يد ناصبي العداء 

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

احلق والباطل.

ملاذا نرى املوت كابوٌسا ونخشى حلظاته و لربام نخاف أن نفكر 
بِه حتى، أعتقُد ألن ُجل ما غرسناه يف خميلتنا عن املوت هو كيف 
نرضخ لألماكن و االزمنة وهي تنسانا بالتدريج ، كيف مِلصباح 

البيت ان يستمر يف االنارة بعد أن ترحل جنائزنا من بيوتنا..
الشبابيك  تتدىل  و  ُبكاءه  ش��دة  من  املنزل  حي��دُب  س��وف  هل 

ُمنصهرًة من حرارة احلزن؟!. 
مثل  متألين  سوف  هل  تودعني  وهي  ال��رُتاب  ذرات  ح��اُل  ما 
هُتدأ  سوف  أم  عطري  و  أناقتي  من  ُتغار  عهدهتا  كام  السابق 
اجلامدات  متوت  سوف  هل  يل؟  امُلحبني  دموع  غيضها  أعاصري 
ُحب  و  املال  و  املدن  و  البيوت  أمثال  الروح  فيها  وضعنا  التي 
النفس و تعظيمها أم نكتشُف أنفسنا باننا اجلامدات و ها قد دبت 
بنا الروح؟ أمل خيربنا اهلل أننا بعد أن نموت سوف ُيصبح برصنا 
تسابق  هي  و  روحي  فرحة  يال  الغشاء؟  عنا  يرتفع  و  حديد 
ُكنت  لو  حتى  امللكوت  عامل  غبطة  ُمنتظرًة  امُلشيعني  أص��وات 
أحضاهنم  آباءنا  و  والدتنا  عند  أملها  شدِة  من  تفرُح  فأمنا  ُمذنبًة 

التي مل تتعدى الشرب و أربعة أصابع توسعت للقائنا.. 
ما باُلنا نخاُف من قبورنا و هي املكان األنسب لنا، ننعى أرحام 
الوالدة  قبل  ما  اللحظات؛  تلك  إىل  نعود  لو  نتمنى  و  أمهاتنا 
اللحظات  هي  ها  احلنون،  الدفء  و  اجلميلة  الظلمة  تلك  اىل 
املستحيلة تعود إلينا؛ كام نتمناها لكن بطريقٍة أمجل، نعود إىل اهلّل 

حيث يربطنا احلبل الرسي بنوٍر من اجلنة.
الشوق  جُيملها  التي  املدة  تطول  هنا  أشهر،  تسعة  ليست  لكن 
مهام  الذي  الرُب  اهلّل؛  بِه  ُنقابل  حتى  القيامة؛  ليوِم  االنتظار  و 
أن  أستطيع  ال  اآلن  ُمنذ  امتنان  و  ُحب  من  كلامت  لُه  أعددُت 
أجعلها بحجم اجلبال و ال باتساع األرض و أحشائها، ال أستطيع 
أن أمجعها بعدِد دموع امُلذنبني و رصخاهتم، يتبعني الفضول أن 
الذي  عطفك  حنايا  و  عواملُه  و  اليوم  ذلك  إىل  بُمخيلتي  أطل 
يمألُه و أرى نفيس كيف أشكرك، و كيف أحبك، و كيف أسعى 
أن أقرأ قرآنك أمام العاملني، و كيف أهلُج بأسامئك، و أيضًا أقوُل 
لك أنك أعظُم من أن ختلُق عبدًا عايص مثيل، لكن ُشكرًا و محدًا 

لك بعدِد ما خلقَت من اجلِن و األنس..

تبارك علي الهاللي
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من  الثاين  اليوم  يف  السالم(  )عليه  احلسني  خطاب  قراءة  من   
املحرم الذي ألقاه عىل أصحابه وخطاب صاحب األمر )عليه 
السالم( الذي يلقيه حني خروجه جتد أن هناك خطوطًا مشرتكة 
البيت )عليهم  بيان ظالمة أهل  أبرزها:  بني اخلطابني لعل من 
)عليه  احلسني  اإلمام  عن  املضمون  هبذا  ورد  ما  أما  السالم(، 
السالم( فقد نقل املقرم يف كتابه مقتل احلسني )عليه السالم( أنه 
مما قاله اإلمام احلسني )عليه السالم( ألصحابه يف اليوم الثاين 
من املحرم: »اللهّم إنا عرتة نبيك قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا 
بحقنا  فخذ  اللهّم  علينا،  أمية  بنو  وتعدّت  جدنا  حرم  عن 
وانرصنا عىل القوم الظاملني«)1(. وأما ما ورد عن اإلمام املهدي 
)عليه السالم( هبذا املضمون فقد ذكر النعامين يف كتابه الغيبة أّنه 
مما خيطب به اإلمام املهدي )عليه السالم( حني خروجه: »أهيا 
الناس إّنا أهل بيت نبيكم وقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا 

وبغي علينا ودفعنا عن حقنا وافرتى أهل الباطل علينا«)2(.
أيضًا  املقرم  مقتل  فقد ورد يف  املعاش  االجتامعي  الواقع  تقييم 
عىل  لعق  والدين  الدنيا  عبيد  »الناس  السالم(:  )عليه  عنه 
بالبالء قلرَّ  ألسنتهم حيوطونه ما دّرت به معائشهم فإذا حمّصوا 
الدّيانون«، ثم قال: »أّما بعد فقد نزل بنا من األمر ما قد ترون 
وأن الدنيا قد تغريت وتنكرت وأدبر معروفها ومل يبق منها إاّل 

صبابة كصبابة اإلناء وخسيس عيٍش كاملرعى الوبيل«. وكذلك 
ورد هبذا املضمون عن اإلمام املهدي يف خطبته: »فإّن الدنيا قد 

دنا فناؤها وزواهلا، وآذنت بالوداع«)3(.
املصدر  نفس  يف  أيضًا  ورد  فقد  للحق  االنتصار  يف  الرتغيب 
السابق عنه )عليه السالم(: »أال ترون إىل احلق ال يعمل به وإىل 
الباطل ال يتناهى عنه لريغب املؤمن يف لقاء اهلل أال وإيّن ال أرى 
املوت إاّل سعادة واحلياة مع الظاملني إاّل برما«. وكذلك ورد هبذا 
اهلل  إىل  أدعوكم  »وإيّن  خطبته:  املهدي يف  اإلمام  املضمون عن 

وإىل رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء السنة«)4(.
يف  واح��د  اخلطاب  مضمون  أّن  جتد  تقدم  فمام  ضتتوء:  نقطة 
اخلطابني وهذا يدلل عىل أّن اهلدف واحد بينهام بل إّن حركتهام 
)عليهام السالم( واحدة غري أّن احلركة املتأخرة امتداد للحركة 

األوىل.
املصدر

)1( مقتل احلسني/ املقرم: 230.
 )2( الغيبة للنعامين: ص 279/ ح 67. 

)3( معجم أحاديث اإلمام املهدي )عليه السالم(/ العاميل: ج 3/ ص 296.
 )4( معجم أحاديث اإلمام املهدي )عليه السالم(/ العاميل: ج 3/ ص 296

مظاهر وحدة الخطاب السياسي 
عند اإلمامين الحسين             والحجة المنتظر 
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عن الّثقة اجلليل حمّمد بن ُمسلم عن االمام حمّمد الباقر )عليه 
حّج،  يف  أفلسنا  أبيك  اىل  خرجنا  اذا  له:  قلت  قال:  السالم( 
ُحسن  يلزمك  قال:  احلاج،  يلزم  ما  فيلزمنا  قلت:  بىل،  قال: 
الصحبة ملن يصحبك، ويلزمك قّلة الكالم ااّل بخري، ويلزمك 
كثرة ذكر اهلل، ويلزمك نظافة الّثياب، ويلزمك الغسل قبل أن 
تأيت احلري، ويلزمك اخلشوع وكثرة الّصالة والّصالة عىل حمّمد 
أن  ويلزمك  لك،  ينبغي  ال  عاّم  الّتحّفظ  ويلزمك  حمّمد،  وآل 

تغض برصك )من املحّرمات واملشتبهات(، ويلزمك أن تعود 
عىل أهل احلاجة من اخوانك اذا رأيت منقطعًا واملواساة )أن 
تناصفه نفقتك(، ويلزمك الّتقّية التي قوام دينك هبا، والورع 
عاّم هنيت عنه، وترك اخلصومة وكثرة االيامن واجلدال الرَّذي فيه 
االيامن، فاذا فعلت ذلك تّم حّجك وعمرتك واستوجبت من 
ورغبتك  أهلك  عن  واغرتابك  بنفقتك  عنده  ما  طلبت  الرَّذي 

فيام رغبت أن تنرصف باملغفرة والرمحة والّرضوان.

ذكر املحدث القمي كان يف احد املدن رجل صالح مشتغل 
بمقربة  الليايل  يف  يبيت  رمسه  لعامرة  ومواظب  بنفسه 
خارج املدينة وفيها مجلة من الصلحاء وكان له جار نشأ 
معه من صغر سنه مات ودفن يف تلك املقربة التي يبيت 
فيها، فرآه بعد موته بأقل من شهر يف املنام يف زي حسن 
وعليه نرضة النعيم فتقدم إليه وقال له: إين أعلم بمبدئك 
مقتضيًا  عملك  يتبني  ومل  وظاهرك  وباطنك  ومنتهاك 
نعم  قال:  املقام؟.   هذا  نلت  فبم  والنكال،  للعذاب  إال 
األمر كام قلت كنت مقياًم يف أشد العذاب من يوم وفايت 
إىل أمس وقد توفيت فيه زوجة أحد االرشاف يعمل يف 
احلدادة ودفنت يف هذا املكان وأشار إىل طرف بينه وبينه 
قريب من مئة ذراع، ويف ليلة دفنها زارها أبو عبد اهلل عليه 
السالم ثالث مرات ويف املرة الثالثة أمر برفع العذاب عن 
هذه املقربة فرصت يف نعمة وسعة وخفض عيش ودعة. 
فانتبه متحريًا ومل تكن له معرفة باحلداد وحمله، فطلبه يف 
نعم  قال:  ألك زوجة؟  له:  فقال  احلدادين فوجده  سوق 
املوضع  وذكر  الفالين  املكان  يف  ودفنتها  باألمس  توفيت 
الذي أشار إليه. قال: فهل زارت أبا عبد اهلل عليه السالم 
؟ قال: ال. قال: فهل كانت تذكر مصائبه؟ قال: ال. قال: 
فقال  ال.  ق��ال:  مصائبه؟  فيه  تذكر  جملس  هلا  كان  فهل 
قال:  رؤياه  عليه  فقص  السؤال؟  من  تريد  وما  الرجل: 

كانت مواظبة عىل زيارة عاشوراء.

الثورات  كمعظم  ثورة  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  هنضة 
جاه  وم��آرب  أغ��راض  عىل  أسست  التي  األخ��رى  التارخيية 
واستغالل،  وتسلط  سيادة  طموحات  وعىل  ونفوذ،  ومال 
مصري  لكان  املستضعفني،  وممتلكات  ث��روات  مطامع  وعىل 
طمست  التي  األخرى  للثورات  وصنوانا  ربيبا  الطف  ثورة 

وضمرت يف مزبلة التاريخ.
الثورات  أهم  من  واحدة  السالم(  احلسني)عليه  األمام  ثورة 
العاملي  والتاريخ  بل  ال  اإلسالمي،  التاريخ  شهدها  التي 
سامية،  إنسانية  وأهداف  مبادئ  من  تضمنته  ملا  عام،  بشكل 
وملا متخض عنها من نتائج هامة ذات تأثري بعيد املدى يف حياة 

اإلنسانية مجعاء.
سياسية  ث��ورة  تكن  مل  السالم(  احلسني)عليه  األم��ام  هنضة 
او سدة احلكم  السلطة  اىل  الوصول  قامت من أجل  فحسب 
املعادين  والنواصب  املغرضني  بعض  يصورها  ان  حياول  كام 
النبوة ومعدن الرسالة )عليهم السالم(، وإنام هي  لنهج بيت 
ثورة قامت من أجل قضية أعمق هدفها أحقاق احلق ومقاومة 

الظلم والباطل، وقد شكلت حتديًا بارزًا ورئيسًا لالستبداد.
التي خلدت  العظيمة هي  السالم(  ثورة األمام احلسني)عليه 
واملواقف  واملصائب  الوقائع  وق��وة  لقوهتا  بذاهتا،  نفسها 
الواقعة  ه��ذه  امتلكتها  التي  األخ��رى  والعنارص  البطولية 
التارخيية الكبرية، وهذا اخللود والتخليد لثورة اإلمام البد وأن 
تكون له أسباب ومسببات وعلل ظاهرية، حيث جعلت من 
ثورته ثورًة خالدًة هبذه الكيفية إىل يومنا هذا وإىل يوم القيامة.

زيارة عاشوراء رفعت 

العذاب عن مقبرة كاملة 

سيِن 
ُ

ضل زيارِة  اإلمام الح
َ

قصة في ف

ماذا تعني لك نهضة الحسين 
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يف االنتظار

نبض احلب ومن رشفة  داخل  األفكار  تغطية  خارج 
الوجد، أطللت عىل منظرك البهي، وجدتك يف ساللة 
لك  تقرع  املليك..  عند  صدق  مقعد  تتبوأ  نور،  من 
األجراس وترفع بك املآذن، وتتاميل حولك األرواح 

مثل سنابل.
الدخول  إش��ارة  أنتظر  األمل  حافة  عىل  أقف  وبينام 
العذاب  بدخان  تتجلبب األرض  امليضء،  إىل عاملك 
بعد  طعم  له  يشء  ال  الظالم..  بعباءة  السامء  وتتلفع 
سلسبيل،  وال  نضاختان  عينان  ال  اللحظة،  تلك 
إىل  الطريق  معامل  وتعفو  نفسها  عىل  احلقيقة  تنكمش 

هدف منشود.
الربيئة  ال��ت��س��اؤالت  م��ن  الكثري  لساين  ع��ىل  جت��ري 
عنه  املسكوت  إىل  لالنفالت  نفيس  تغالب  واجلريئة، 
الصميم  من  ن��داء   .. ع��يلِّ رّب  برهان  أرى  أن  لوال 
إىل صواب  أثوب  ويزيل غشاويت  ينبهني من غفلتي 

املعنى وسمو الروح.
لسان  عىل  ذكرك  جيري  كلام  الوسن  يمّسها  لعينّي  ما 
عىل  وحتط  الرجاء  سحائب  رأيس  وتظلل  الوجود، 
ينسل  ندي  خمميل  صباح  يف  كأين  السالم  محائم  كفّي 
يف رشايني الورد عطرًا وينتثر عىل جبني األرض نشيد 

انتصار. 

ن�شيد االأر�س

اْكُحْل  َو  ميَدَة،  احْلَ َة  اْلُغرَّ َو  شيَدَة،  الرَّ ْلَعَة  الطَّ َاِريِن  َالّلتُهمَّ 
َرَجُه،  َمْ ْل  َسهِّ َو  َفَرَجُه  ْل  َعجِّ َو  اَِلْيِه،  منِّي  بَِنْظَرة  ناِظري 
َتُه، َو َاْنِفْذ َاْمَرُه َو اْشُدْد َاْزَرُه.. جَّ َوَاْوِسْع َمْنَهَجُه َو اْسُلْك يب حَمَ

فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  حيظر  التي  هي  املهدوية  العائلة 
يتتتعتامتلتوا  ال  أن  بمعنى  -)حياهتم(،  وجداهنم  يف  الريف( 
متع وجتود االمام )عليه السالم( فتقتط بتذكره يتوم اجلمعة او يف 
اخلامس عر من شعبان؛ بل يعيشون معه وكأنه واحد من افراد 
عائلتهم، حاظر معهم، بينهم.. يذكرونه ويذكرون به، يدعونه 
لوليك  »اللهم عّجل  النوم وعتند االستيقاظ:  قبل  له  ويدعون 

الفرج«.

العائلة املهدوية

اللهم ن�ساألك القبول
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قالوا يف املرجعية.. �سوؤال وجيه
فمن  هناك شيطان  يكن  مل  السجود آلدم  إبليس  حني رفض 

وسوس له؟ سؤال وجيه ..
اقرأوا هذه   ، كان شيطانه؟؟  اهلل، من  عندما عىص  الشيطان 

السطور لتعرفوا.. من هو الشيطان احلقيقي  لنا!.
ُذكرت  منتهى اخلطورة، وقد  )نفس( هي كلمة يف  إن كلمة 
وتعاىل يف  تبارك  اهلل  يقول  آيات كثرية،  الكريم يف  القرآن  يف 

سورة )ق(: 
َوَنْحُن  َنْفُسُه  بِِه  ُتَوْسِوُس  َما  َوَنْعَلُم  اْلِنَساَن  َخَلْقَنا  {َوَلَقْد 

َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد} 
نحن نؤمن باهلل )عز وجل(، ونذكره ونص� يف املسجد ونقرأ 
القرآن، ونتصدق، وبالرغم من ذلك فام زلنا نقع ىف املعايص 

والذنوب!، فلامذا ؟؟
 السبب يف ذلك هو أننا تركنا العدو احلقيقي وذهبنا إىل عدو 
َكْيَد  {إِنَّ  العزيز:  كتاُبه  حُمكم  يف  تعاىل  اهلل  يقول  ضعيف، 

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا}.  الشَّ
القنبلة  هي  فالنفس  نعم.  )النفس(  هو  احلقيقي  العدو  إنام 

املوقوتة، واللغم املوجود يف داخل النسان.

الشبريي  موسى  السيد  الديني  امل��رج��ع  يقول 
الزنجاين يف خطاب وجهه للمرجع الديني األعىل 

السيد السيستاين {ُمّد ظله}
للربكة  سببا  زال  ال  و  كان  سامحتكم  وجود  »إن 

واالمان للشيعة«.
وينقل أنه قال:

زه��دًا  الدنيا  يف  زُه��د  االع��ىل  املرجع  السيد  »أن 
من  األوائ��ل  عند  أال  مثله  يعهد  مل  النظري  منقطع 
الرجال، فهو ال يعتد باملال واجلاه, بل يقنع بالقليل 
من كل يشء، ومل يكرتث بام يأكل ويرشب ويلبس 

ويفرتش, حفظه اهلل وسدد خطاه«.
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»ضتربتة ع� يتوم اخلندق تتعتادل 
عتبتادة التثتقتلتني«.. لوحة فنية بريشة 
الفنان الدكتور كامل الباشا من العراق 

تؤكد أن الفن أبلغ وسيلة مشركة 
للحوار بني احلضارات، بل وأكثرها 

رقيًا وحترضًا..  




