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باحثون وأكاديميون يدعون لتكرار تجربة 

مهرجان »تراتيل سجادية« الدولي

على أمل ٣١٣ 

ومضات من حياِة االمام الحسين 
في زمِن إمامة أخيه الَحسن 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

مخيم كشفي لتنمية 
وصقل مهارات الطالبات الجامعيات

اكاديمية السبطين للتوحد واضطرابات النمو في كربالء..

ربحية ام انسانية؟ 

إنجاٌَزٌ بأياٍد عراقية..
العتبة العباسية المقدسة تحتفي بصناعة شباك السيدة زينب

ْبِر ُيْذِهُب َمَضَض اْلُمصيَبِة. »ثواُب الصَّ
أمير المؤمنين )عليه السالم( - المصدر: عيون الحكم والمواعظ ص218

اجر الصبر

من مّنا لم يستمع لقصيدة 

)جسام يا ضنوتي(؟!



إن مطل������ب التغيير ف������ي المنهج والرؤية السياس������ية في الحكم 
وإدارة البلد بات مطلبًا ش������عبيًا عامًا وملحًا، وال يمكن التنازل 
عنه أو تجاوزه، وإن الس������لطات الثالث وهي كل من الس������لطة 
التش������ريعية والتنفيذية والقضائية معنية وتتحمل مسؤولياتها 
الجس������يمة لي������كال ينزلق البلد- ال س������مح اهلل-  نحو الفوضى، 
ومثلما نوه خطاب المرجعية العليا قبل س������نوات بأن المطالبة 
باإلصالح ليست آنية إن خّفت وتيرتها حينًا؛ فالبد وأن تنفجر 

في حين آخر.. بقوة لعلها أكبر من سابقتها.
 وش������خص هذا الخطاب المبارك س������بيل الح������ل الوحيد، وهو 
اإلصالح الجذري للعملية السياس������ية، وتجفيف منابع الفساد 
المالي واإلداري، فلم يعد مطلب اإلصالح هذا طارئًا، أو يمكن 
التن������ازل عن الحقوق .. وإنها مس������ألة وق������ت، ويمكن معالجتها 
بسياس������ة االحتواء أو االس������تيعاب أو التج������اوز أو باإلصالحات 

الشكلية.   
وعندما يتم الحديث عن ضرورة تغيير المنهج في إدارة الدولة، 
يعني هذا ب������أن المنهج الحالي في الحكم يحتاج إلى الكثير من 
العمل الجاد في المراجعة والتعديل والتغيير، باالس������تناد إلى 
تجارب سنوات طويلة من اإلخفاق في تحسين الخدمات العامة، 
أو توفي������ر فرص العمل للعاطلين، أو االبتعاد عن المحاصصة 
في التعيينات الحكومية، أو الجدية في محاربة الفس������اد المالي 

واإلداري، وغيرها من ملفات كثيرة عالقة.
فهذا المنهج وهذه السياس������ة أدت إلى نتائ������ج كارثية، وإذا لم 
يتم تدارك أخطاءهما المتراكمة .. المتغافلة عن هموم الناس 
ومصالح البلد ومنذ سنوات عديدة، أقول، إذا لم يتم تداركها 
بخطوات عملية واصالحية جادة وملموس������ة؛ فإن األمور البد 
س������تصل إلى ماال تحمد عقباه،  ربم������ا أكثر مما هو حاصل، 

وهذا ماال يتمناه أي عراقي غيور على بلده وشعبه.  

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    اأخطاء املنهج وال�سيا�سية
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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جتربة  أقصد  املاضية..  الطويلة  السنوات  أثبتت  لقد 
املرحلة املريرة منذ التغيري وحلد اليوم، بأن االختالفات 
السياسية بني األحزاب والكتل والقادة عىل االستئثار 
املقربني  من  معهم  وللذين  واالمتيازات هلم  باملناصب 
من  وغريها  ركاهبم  يف  السائرين  وعموم  واحل��وايش 
مل  بأهنا  املعاشة  بوقائعها  أثبتت  أقول،  السلطة،  مغانم 
املشاكل، وجلب  من  بحر  الغرق يف  إال  البلد  جتر عىل 
يكمن  كان  اخلري  كل  اخلري  وإنام  األزم��ات،  من  املزيد 
بالعمل بروح اإلخوة وأصالة االنتامء للعراق وللعراق 
وطائفية.  وفئوية  حزبية  حمددات  أية  عن  بعيدا  فقط.. 
ليست  احلكومية  للمناصب  املرشحني  بني  واملفاضلة 
كون  لغريها،  وليس  والنزاهة  والكفاءة  للمهنية  سوى 
الواقع اخلدمي  ذلك هو كان سبيل وحيد نحو حتسني 

واالقتصادي يف البلد.
ففي خطبة لسامحة السيد أمحد الصايف دامت بركاته يف 
2015/4/24م،  املوافق  1436ه�  رجب   5 تاريخ   

نوه عن بعض حلول لالزمة السياسية يف البلد قائال:
» .. عىل االخوة الساسة ان يوحدوا اخلطاب والرؤية، 

اخلالفات  ويتجاوزوا  واح��د،  خندق  يف  وي��راّص��وا 
ويتكاشفوا  بينهم،  فيام  ينفتحوا  ان  وحياولوا  البسيطة، 
عن  بعيدًا  املتبادلة،  بالثقة  ذلك  معززين  ويتحاوروا.. 
سوء الظن والتشكيك بكل يشء .. فليس من املعقول 
ومشاكل  سياسية،  رصاعات  بني  هكذا  البلد  يبقى  أن 
العمليات  أغلب  يف  وت��أخ��ر  وتنموية،  اقتصادية 

االصالحية..«.
ثم يضيف سامحته بعدما تم التنويه إىل اسباب املشاكل 
واخلدمي  احليايت  بالواقع  وتعصف  عصفت  التي 
إىل  اإلشارة  إىل  تطرق  ثم  ومن  البلد،  يف  واالقتصادي 

بعض احللول واملعاجلات وهو يقول:
» اننا نرى رضورة أن يبدأ االخوة يف اجياد حلول جذرية 
وهنائية ألغلب املشاكل التي من شأهنا أن تعّقد املشهد 
األمني او السيايس او االقتصادي لو بقيت معّلقة.. مع 
اننا يف نفس الوقت ندعو إىل التخيل عن روح اخلصومة 
والعداوة واالستفزاز فيام بينهم، والتحيل بروح التسامح 

واملحبة واللني واملرونة«.
وهنا تتم الدعوة إىل رضورة املراجعة .. مراجعة النفس 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
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بقلم: طالب عباس الظاهر
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لتصحيح  العاقل  سبيل  ألهن��ا  وامل��واق��ف،  واألق���وال 
من  الصحيح  املسار  يف  اهلمة  وتعزيز  اخلاطئ،  املسار 
البعض  استجابة  وليست  والشعب،  البلد  خدمة  اجل 
طال  فقد  خارجية،  وضغوط  لتدخالت   الساسة  من 
الواقع  حتسني  يف  السياسيني  عىل  وصربمها  انتظارمها 
املعييش. وإدخال اصالح مهمة عىل السلطة احلاكمة.. 

قائال: 
بنا،  ت  م��رّ التي  املواقف  جلميع  دقيقة  مراجعة  إن   «
لتمييز  منه،  البد  أمر  كانت  جهة  أي  ومن  وحتليلها 
الصحيح عن السقيم .. بل مراجعة املواقف اخلارجية 
وهل كانت تدخالت مرّضة بالبلد او اهنا نصائح نافعة 
دون  جهة  تدعم  التدخالت  هذه  كانت  وهل  ؟  ال  او 
جراء  البلد  جناه  الذي  وما  منها؟  الغاية  وما  اخرى؟ 

ذلك؟«.
ومن ثم يدرج سامحته بعض صفات مهمة ملواصفات 
بلده  لصالح  يعمل  أن  جيب  ال��ذي  الناجح  السيايس 
وتفان،  وجدية  بإخالص  خيدمهام  أن  ويريد  وشعبه.. 
أو طائفية، ويقدم  فئوية  أو  يعمل  ملصلحة حزبية  وال 

البلد  مصالح  ع��ىل  وطائفته  وفئته  حزبه  مصلحة 
والشعب العليا وهو يقول:

عىل  شعبه  ابناء  جيمع  الذي  هو  الناجح  السيايس  إن   «
هو  الناجح  السيايس  إن   .. عنه  والدفاع  بلدهم  حمبة 
الذي يبذل كل طاقاته من اجل اسعاد شعبه، وحتسني 
الذي  الناجح هو  السيايس  إن   .. املعييش هلم  املستوى 
مع  ويتعامل  ابنائه  بني  يميز  بلده وال  حيافظ عىل هوية 

املشاكل بروح املسؤولية واألبوة. .
عىل  املسؤولني  بقدرة  نؤمن  اننا  االع��زاء  االخ��وة  اهيا 
ببلدنا وطاقاتنا، ونؤمن بشجاعة  جتاوز االزمة ملعرفتنا 
احلفاظ  يف  مرشف  تاريخ  هلم  الذين  البلد  هذا  ابناء 
نعيشه،  الذي  احلارض  ام  املايض  يف  سواء  حياضه  عىل 
ونؤمن بكرم ابنائه ازاء املشاكل اإلنسانية التي يواجهها 

البعض« .
وهنا يطرق سامحته عىل نقطة مهمة جيدر التوقف عندها 
ومالحظتها، وهي إن وحدة وإخوة الشعب وشجاعته 
العفوية  األمور  من  وهي  غبار،  عليه  ليس  أمر  وكرمه 
العراق  ابناء  هبا  يتصف  والتي  للجميع  هبا  املسلم 

إن مراجعة دقيقة لجميع المواقف التي مّرت بنا، وتحليلها ومن أي جهة 
كانت أمر البد منه، لتمييز الصحيح عن السقيم .. بل مراجعة المواقف 

الخارجية وهل كانت تدخالت مضّرة بالبلد او انها نصائح نافعة .

،،
،،



الغيارى، ولكن بعض الساسة الدخالء وسياستهم املأجورة 
الطائفية  مظاهر  بعض  ب��ربوز  خبيثًا  دورًا  لعبت  من  هي 

وجّرت عىل البلد الكوارث واملآيس والويالت. 
اننا عندما ندعو الناس ملساعدة بعضهم البعض يف املشاكل 
باب  من  فهو  مثاًل؛  النازحني  كدعم  دعم  إىل  حتتاج  التي 
التأكيد.. اذ ان كرم ابناء شعبنا حمرز، واالهتامم ببعضهم امر 
مفروغ منه، وكم هلذا الشعب الكريم من وقفات، فاالندفاع 
خلفيتهم  عن  النظر  غض  مع  بعضهم  ملساعدة  العفوي 
املذهبية او الدينية او العرقية او القومية، وهو أمر يستدعي 

اإلكبار واالجالل« .
ومسؤوليه  البلد  لساسة  التذكري  يعيد  سامحته  فإن  واخريا، 
وقادته، من باب لعل الذكرى تنفع املؤمنني، يكرر احلديث 
وهم  عاتقهم  عىل  امللقاة  املسؤولية  بعظمة  هلم  والتذكري 
 ، كالعراق  بلد عظيم  األمور يف  احلكم وزمام  دفة  يقودون 

العليا  الدينية  املرجعية  بيد  وما  كالعراقيني،  عظيم  وشعب 
النصح  اس��داء  سوى  املقدسة  كربالء  يف  ممثليها  يف  ممثلة 
والتحذير والتذكري بالعواقب، فإن السلطة احلاكمة السياسية 

هي صاحبة القرار األخري.    
مسؤولية  هناك  فان  السياسيني،  املسؤولني  ندعو  عندما   «
تقع عىل عاتقهم هي اكرب من ذلك، فإن امن البالد والعباد 
وتوفري  وطاقاته  ثرواته  واستثامر  البلد،  بواقع  والنهوض 
وحل  واملحبة  املودة  اجواء  وتوفري  ألبنائه،  الكريمة  احلياة 
البلد  وحدة  عىل  للحفاظ  والسعي  البّناء،  باحلوار  املشاكل 
اجلانبية،  باملسائل  االنشغال  وعدم  أبنائه،  صفوف  وتوحيد 
الالزمة  القوانني  وترشيع  ابنائه،  بني  املواطنة  روح  واذكاء 
مهام  بعض  من  ه��ذا  ف��إن  ذل��ك،  وغ��ري  تنفيذها  ومراقبة 

السياسيني بال استثناء« .

عندما ندعو المسؤولين السياسيين، فان هناك مسؤولية تقع على 
عاتقهم هي أكبر من ذلك، فإن امن البالد والعباد والنهوض بواقع البلد، 

،،واستثمار ثرواته وطاقاته وتوفير الحياة الكريمة ألبنائه
،،



السؤال: ما هو حكم ترك صالة الصبح بشكل متكّرر ومن دون عمد؟
اجلواب: ال جيوز إال إذا عّد متهاونًا يف ذلك وجيب القضاء.

السؤال: هل السهر املفّوت لصالة الصبح حرام؟
اجلواب: إذا كان بحيث يصدق عليه االستخفاف والتهاون بالصالة 

مل جيز.
ساعة  إىل  الليل  يف  سهر  لو  أّنه  يقينًا  يعلم  املكّلف  كان  إذا  السؤال: 
متأّخرة سوف لن يستيقظ لصالة الصبح فهل حيرم عليه السهر حينئٍذ؟

اجلواب: إذا ُعّد هتاونًا يف أداء الواجب فال جيوز.
السؤال: هل جيوز لألم أن ترفع صوهتا أثناء الصالة حتى تعّلم أبناءها؟

اجلواب: جيوز يف مثل صالة الصبح و صاليت املغرب والعشاء إذا مل 
يكن بحضور االجنبي أو كان بحيث كان يوجب الريبة .

الصالة  أن جيرب زوجته وأوالده عنوًة عىل  للمسلم  السؤال: هل حيّق 
قبل انتهاء وقتها خاّصًة صالة الصبح؟

اجلواب: حيّق له ذلك باّتباع مراحل األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ورشوطهام.

الصبح،  الصالة  أّذن  قد  بأّنه  ظّنًا  الصبح  صالة  صّليت  لقد  السؤال: 
وبعد نصف ساعة سمعت املؤّذن يؤّذن فلم أعد الصالة مّرة أخرى، 

فام احلكم؟
اجلواب: إذا تبنّي أّن صالتك كانت قبل الوقت وجبت اإلعادة.

السؤال: هل اجلهر يف الصالة واجب للرجال والنساء ؟
اجلواب: جيب يف قراءة احلمد والسورة عىل االحوط للرجال يف صالة 

الصبح واملغرب والعشاء، وجيوز للنساء إن مل يكن بمسمع االجنبي 
وإال فاالحوط هلا االخفات فيام كان االسامع حمرمًا كام إذا كان موجبًا 

للريبة .
السؤال: عندما يؤّذن املؤّذن للصبح هل نصّل فورًا أو نرتّيث قلياًل؟

يمكن  بحيث  الفجر  طلوع  تيّقن  مع  إاّل  الصالة  تصّح  ال  اجلواب: 
رؤيته.

السؤال: كيف يتم معرفة وقت منتصف الليل؟
اجلواب: منتصف الليل هو منتصف الوقت من غروب الشمس إىل 

طلوع الفجر.
السؤال: ما حكم من صىّل الفجر بعد طلوع الشمس بنّية األداء لكونه 

يعتقد أّن انتهاء الوقت هو قبل صالة الظهر بقليل؟
اجلواب: صالته صحيحة.

أم  الشمس  طلوع  الصبح  صالة  وقت  انتهاء  يف  املالك  هل  السؤال: 
وصول نورها إىل األرض؟

اجلواب: طلوع الشمس.
يصل  ان  يريد  الشخص  كان  اذا  الوضوء  نية  كيفية  هي  ما  السؤال: 
صالة الصبح قضاءًا والظهر يف وقتها مثاًل او يريد ان يبقي عىل وضوء 

صالة العرص اىل املغرب، فهل جيب جتديد الوضوء للصالة الثانية؟
حينه  الصالة  نية  اىل  حاجة  وال  اهلل  اىل  قربة  الوضوء  ينوي  اجلواب: 
وال جيب التلفظ بالنية وال اخطار بالقلب بل يكفي انه يريد الوضوء 

للصالة او للكون عىل الطهارة او غري ذلك قربة اىل اهلل تعاىل.

متابعة : محمد حمزة��������س�������اة ال���������س����ب����ح



واملجتمع،  الفرد  حركة  يف  والرأفة  واللني  اللطف  هو  الرفُق 
بالرفق والشفقة والرمحة ُخلق أسايس يف هنج  املسلمني  والتزام 

الدعوة إىل اإلسالم مع مْن يمكن أْن يثمر به.
فالرفق والشفقة والعطف هي كلها مفاهيم قرآنية تربوية أكدت 
عليها النصوص القرآنية, وحّثت عليها يف أهبى صورها, وقد محلت 
النهضة احلسينّية صور رائعة ومجيلة هلذه املفاهيم بل تعدى األمر 
إىل ما نادت به حديًثا بعض املنظامت العاملية من الرفق باحليوان 
اإلمام  الشهداء  أيب  هنضة  يف  نصيًبا  باحليوان  للرفق  كان  فقد 
والسجاد  احلسني  اإلمامان  اتسم  ومما  السالم(  )عليه  احلسني 
)عليهام السالم( به هي الرمحة اإلنسانية جتاه احليوان حيث متثل 
اإلمام احلسني  فقد جتنب  الربوية واألخالقية,  الدروس  أسمى 
)عليه السالم( العنف وسفك الدماء ومتثل بالعطف عىل عدوه 
املرشف عىل اهلالك وقدم له املاء بيده الكريمة، وكان غاية مثىل 
يف األخالق كذلك أوضحَّ صرب اإلمام السجاد )عليه السالم( 
جتاه دابته عىل الرغم من بطئها حيث كان يردد )لوال القصاص( 
وقد وردت آيات قرآنية عدة تذكر منفعة احليوان لإلنسان منها. 
بُِعوْا  َتتَّ َواَل  اهلّلُ  َرَزَقُكُم  مِمَّا  ُكُلوْا  َوَفْرًشا  وَلًة  مَحُ اأَلْنَعاِم  {َوِمَن 

)األنعام/142(}،  بنٌِي  مُّ َع��ُدوٌّ  َلُكْم  ��هُ  إِنَّ ْيَطاِن  الشَّ ُخُطَواِت 
الكريمة  اآلية  هذه  تفسري  يف  ورد  فقد  أكثر  املعنى  ولتقريب 
ه فيام تقدم، من عظيم األنعام  عطف سبحانه وتعاىل عىل ما عدَّ
وأنشأ  أي:  االنعام(  )ومن  فقال  األنعام،  إنشاء  يف  نعمته  ببيان 
احلمولة:  إنَّ  أحدها:  أقوال:  فيه  قيل  وقد  )محولة(  األنعام  من 
كبار اإلبل، أو كل ما محل من اإلبل والبقر، واخليل، والبغال، 
يفرش  ما  الفرش  إنَّ  أو  وصغارها،  الغنم  والفرش:  واحلمري، 

أصوافها وأوبارها، ويرجع الصفتان إىل األنعام.
اإلمام  بقول  املتمثل  احلسينّي  اخلطاب  أنَّ  يف  البتة  غرابة  ال  إًذا 
يغفالن  ام ال  أهنَّ السالم(  السجاد )عليهام  اإلمام  احلسني وولده 
فاملتتبع  والّشفقة,  الرمحة  معاين  وإظهار  باحليوان  الرفق  عن 
أدنى  يلقى  ال  املوضوع,  هذا  تناولت  التي  القرآنية  للّنصوص 
صعوبة يف بيان مثل هذه الّنصوص الكريمة, التي حتث عىل الرفق 
باحليوان وبخاصة يف قصة ناقة صالح وفصيلها التي ذكرت يف 
الّنبوية العطرة التي  الفصل األول من البحث، وكذلك الّسرية 

كانت مملوءة بأمثلة حّية عن ذلك .

َينُظُروَن  َرائِ����ِك  اأْلَ َع��ىَل  )املطففني/22(  َنِعيٍم  َلِفي  ْب����َراَر  اأْلَ {إِنَّ 
{املطففني/24} ُيْسَقْوَن  ِعيِم  النَّ َة  َنرْضَ َتْعِرُف يِف ُوُجوِهِهْم  )املطففني/23( 
ُتوٍم )املطففني/25( ِخَتاُمُه ِمْسٌك َويِف َذلَِك َفْلَيَتَناَفِس امْلَُتَناِفُسوَن  ْ ِحيٍق مَّ ِمن رَّ
ُبوَن  ا امْلَُقرَّ ُب هِبَ )املطففني/26( َوِمَزاُجُه ِمن َتْسنِيٍم )املطففني/27( َعْيًنا َيرْشَ

)املطففني/28(}.
من يتلو كتاب اهلل جيد يف آياته املباركة وصفا للجنة ما اروعه، وصفا جيد يف 
داخله معاين احلسن واجلامل والزينة وما يأخذ العقول ووصفا فيه الدفع نحو 

حب التحول باجتاه االفضل، حيث اجلنة يف االخرة ورضوان اهلل االكرب..

آللئ قرآنية

االحساس الجمالي في القرآن الكريم

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

)2( ال��رف��ق ب��ال��ح��ي��وان 
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اّلِذيَن  امْلُْؤِمننَِي  َوُيَبرّشُ  َأْقَوُم  ِهَي  لِّلتِي  هِيِْدي  اْلُقْرآَن  َهَذا  {إِّن 
اّلِذيَن  وَأّن  )االرساء/9(  َكبرِيًا  َأْجرًا  ْم  هَلُ َأّن  اِت  الّصاحِلَ َيْعَمُلوَن 
ْم َعَذابًا َألِياًم )االرساء/10(}.. بامذا  اَل ُيْؤِمُنوَن باآلخرة َأْعَتْدَنا هَلُ
اهنارت  وكيف  االوىل؟  انطالقتها  لدى  االسالمية  االمة  هنضت 

عروش الطغاة أمام ذلك املد اجلارف؟..
هلا  كان  وال��ه(  عليه  اهلل  )صىل  االعظم  النبي  قيادة  ان  ريب  ال 
يزال  ال  الرشيفة  سريته  ان  حتى  بل  ذلك؛  يف  جدا  الكبري  االثر 
يتلمسها املسلمون يف الوقت الراهن مالحم االسالم االوىل التي 
حققتها القيادة النبوية، ال تزال ذات فائدة كربى بالنسبة للنهضة 

االسالمية عىل مر العصور.
ولكن اساس هنضة املسلمني - بام يف ذلك قيادة الرسول االكرم 
)صىل اهلل عليه وآله( وحكمته ودرايته وشجاعته - كان قائام عىل 
حكمة القرآن الكريم، فهو الذي هيدي للتي هي اقوم؛ بمعنى انه 

يفتح أمام اتباعه وحمبيه الطريق القريب واملبارش واآلمن نحو ما 
يريدون حتقيقه من غايات.

نزلت  الكريمة  االرساء  س��ورة  من  الذكر  املتقدمة  اآلي��ة  فهذه 
وعليهم  فيهم  تناوبت  حيث  ارسائيل،  بني  حالة  استعراض  بعد 
ماطبا  ربنا  قال  ثم  واهلبوط  والصعود  والراجع  التقدم  حاالت 
اياهم وجممل افراد البرشية: ))ان احسنتم أحسنتم ألنفسكم((، 
ثم بعد ذلك جاءت اآلية القائلة: ))إن هذا القرآن هيدي للتي هي 

اقوم((.
فكيف نحسن ألنفسنا ونعلو وننهض بالقرآن الكريم؟.. نحسن 
الذي  الكتاب  كونه  رايته  الكريم ومحل  بالقرآن  العمل  من  ذلك 
وفيه  الفصل  والقول  واحلكمة  احلكم  وفيه  قبله  كان  ما  خرب  فيه 
وهنضة  فتح  كتاب  أنه  نعرف  هنا  ومن  املستقبل،  عن  احلديث 

وانطالق.. 

وقفات في الحوار القرآني 

القرآن أساس النهضة

إعداد: ضياء أبو الهيل

آفاق قرآنية

من نسائم القرآن 

من  اإلنسانية  النفس  بأعامق  وكاشفة  واسعة  لغة  عام  بشكل  احلوار 
مشاعر واحاسيس حيدد السلوكيات وانامط الفرد واملجتمع مهام كان 
احلقائق  ما ختفي من  تظهر  املجتمعات  واالفراد يف  الشخوص  بعض 
الكالم  وتصدير  مصاحلهم  اج��ل  من  االن��ح��راف  لتقويم  وتزيفها 
املعسول ملجتمعاهتم يف قصد تضليلهم وتشويه املبادئ السامية وحتى 
يف  استمروا  مهام  الساموية،  األديان  من  تتدفق  التي  الربانية  الثوابت 
التدليس والتحريف والكذب البد ان تنكشف يوما من األيام وتظهر 
ميزانه  يف  االنسان  يضع  الذي  احل��وار  خالل  من  العلن  يف  احلقائق 
احلقيقي جمردا بغري زيف وبدون رتوش، من خالل هذا املنطلق نتبحر 
يف احلوار القرآين بعمق، واخلطاب القرآين املؤثر عىل سبيل املثال نأخذ 

حوارات الرسل مع اقوامهم. 
والعقائد  اآلراء  خ��الف  خلقه  يف  اهلل  ُسنة  الكون  ه��ذا  يف  اخل��الف 
واألفكار واالذواق قال تعاىل )ولو شاء ربك جلعل الناس امة واحدة( 
ان اخلالف منترش يف كل األزمنة فرى القرآن حافال باحلوارات اما بني 
)عليه  إبراهيم  ودعوة  املالئكة،  مع  حواره  مثل  عباده  وبني  تعاىل  اهلل 
عىل  احلوار  يكون  ان  جيب  قبول  الدعوة  تنال  حتى  لقومه،  السالم( 
أسس صحيحة ومتينة هذا مهم لكل داعية، ويف خطابه )عليه السالم( 
لقومه تظهر أسس عدة اقام حواره معهم عىل أساسها، وهي: )إلقاء 
احلجة وإقامة البينة( وإبراهيم جاء قومه بالبينة واحلجة املقنعة كام يف 

بِيِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن )الشعراء/70( َقاُلوا َنْعُبُد  قوله تعاىل: {إِْذ َقاَل أِلَ
من  يتغري  احلوار  ان  أي  )الشعراء/71(}.  َعاِكِفنَي  هَلَا  َفَنَظلُّ  َأْصَناًما 
ظرف اىل اخر حسب استجابة القوم له من اللني واملوعظة احلسنة اىل 
القرآين يتحول من نمط اىل اخر، ان قوم  األنكار والشدة الن احلوار 
والفساد  والباطل  والظلم  االصنام  وعبادة  الكفر  متمسكني  إبراهيم 
ويتجىل  يظهر  ان  للحق  البد  الزمان  هبم  طال  مهام  الكلم  وحتريف 

الصدق والنوايا احلقيقية وينجيل الزيف والتضليل 
السالم(  )عليها  مريم  السيدة  مع  السالم(  )عليه  زكريا  حوار  ويف 
يطرأ عليها  ما  بكل  االحاطة  مريم ورضورة  نتبني حرص زكريا عىل 
َأنَّى  َمْرَيُم  َيا  َقاَل  ِرْزقًا  ِعنَدَها  َوَجَد  امْلِْحَراَب  ا  َزَكِريَّ َعَلْيَها  َدَخَل  اَم  {ُكلَّ

َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهلّلِ إنَّ اهلّلَ َيْرُزُق َمن َيَشاء بَِغرْيِ ِحَساٍب )آل 
نبي  وألنه  بحساب،  بغري  يشاء  من  يرزق  اهلل  ان  أي  عمران/37(}، 
ويقول  ابنه  مع  نوح  اهلل  نبي  حوار  أن  كام  ملريم،  اهلل  اصطفاء  ويعلم 
َعَنا َواَل  البنه يف بداية الطوفان بمشاعر االبوة الصادقة {َيا ُبَنيَّ اْرَكب مَّ
َقاَل َسآِوي  اْلَكاِفِريَن )هود/42(} فرد ولده بنفس معاندة:  َع  مَّ َتُكن 
إىَِل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن امْلَاء.. )هود/42(}  فيحسم االب: )اَل َعاِصَم 
اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اهلّلِ( اىل اخر احلوار القرآين مع ابن نوح وقومه حتى وقع 

امر اهلل تعاىل.
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لج��ان مهرج��ان ربي��ع الش��هادة الدول��ي 

تعق��د اجتماعه��ا التحضي��ري االول

اس��تعدادًا  للح��دث  األكب��ر..

عقدت اللجنة المركزية لمهرجان ربيع الشهادة الدولي السادس عشر اجتماعا تحضرياً 
على قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحس��يني الش��ريف لوضع المقترحات ومناقشتها 
ديني��اً وفكري��اً وثقافي��اً والوصول الى نتائج تلب��ي الطموح واالهداف التي يس��عى اليها 
القائمون، من بينها نش��ر تعاليم ومبادئ وس��ير اهل البيت )عليهم السالم( في كافة 

اصقاع العالم واالقتداء بها.

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: محمد الخفاجي
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املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  العام  االمني  نائب  بنّي  ذلك  اىل 
املهرجان  هذا  اقامة  من  سبب  ان  الدين  ضياء  امحد  عالء  د. 
الثقايف الدويل هو التقاء كافة الرشائع والثقافات حتت قبة ايب 
العطرة، مضيفا: »ان مهرجان ربيع  االحرار بمناسبة والدته 
ويمثل  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  مهمة  حمطة  هو  الشهادة 
واالئمة  العباس  الفضل  ايب  واخية  احلسني  باإلمام  االحتفاء 
االطهار )عليهم السالم( بذكرى والدهتم امليمونة، ويف هذا 
وفنية  واعالمية  ثقافية  شخصيات  دعوة  يتم  املهم  املهرجان 
الرسالة  ووالدة  احلسيني  بالعرس  االحتفاء  ملشاركتنا  مهمة 
بأهنا ستكون من  املهرجان  املشاركة يف  االنسانية، منوها عن 

كل بقاع العامل«.
وتابع: »ان رسالة االمام احلسني )عليه السالم( رسالة انسانية 
عامة ال متثل طائفة دون اخرى، والعتبة احلسينية املقدسة من 
الرسالة،  هذه  ايصال  اىل  تسعى  الدولية  مهرجاناهتا  خالل 
احلسني  اإلم��ام  بفكر  الشخصيات  من  الكثري  تأثر  ولعّل 
)عليه السالم( هي يف حمل البحث يف حياته ومبادئه االنسانية 
السامية، وبالتايل هذا املهرجان هو إليصال وتعريف العامل ان 

موالنا اإلمام احلسني )عليه السالم( رسالة اىل العامل امجع«.
السيد  املهرجان  يف  العلمية  اللجنة  رئيس  حتدث  جانبه  من 
)نبيل احلسني( قائال: »اجتمعت اللجنة املركزية للمهرجانات 

يف العتبة احلسينية املقدسة وسيكون هناك مهرجانني دوليني، 
االول مهرجان )كوثر العصمة( تيمنًا بوالدة سيدة نساء العامل 
الزهراء )عليها السالم(، وسيكون هناك حماور كثرية  فاطمة 
وفكرية  دينية  لشخصيات  ودع��وات  املناسبة،  هبذه  ختتص 
وثقافية وباحثني من داخل العراق وخارجه، واملهرجان الثاين 
ان  السادسة عرش، وال خيفى  الشهادة بدورته  يتمثل يف ربيع 

هذا املهرجان ذو امهية كبرية«.
الفكري والعلمي ملهرجان ربيع  واردف: »فيام خيص املحور 
احلوزات  يف  الفضالء  اىل  الدعوات  توجيه  سيتم  الشهادة 
العلمية املباركة واالكاديميني والباحثني من بلدان متلة،  وال 
خيفى ان هذه املناسبة تضم مولد االمام احلسني وأخيه سيدنا 
)عليهم  االكرب  وعيل  العابدين  زين  اإلمام  وولديه  العباس 
بشكل  وتزامنها  املواليد  يف  التنوع  هذا  ثم  ومن  السالم( 
للمهرجان ان ختصص  العلمية  اللجنة  متسلسل يفرض عىل 
حماور هتتم هبا، حيث تم وضع حمور عن حياة االمام احلسني 
السالم(،  )عليهم  العباس  واالم��ام  العابدين  زين  واالم��ام 
العقيلة  دور  عن  حمور  خصص  كام  احلسيني،  للمنرب  وحمور 
هذه  وتأثري  الشهداء  سيد  حياة  يف  السالم(  )عليها  زينب 
الشخصية العظيمة عىل العامل النسوي وتكوين شخصية املرأة 

املسلمة«.

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: محمد الخفاجي

السيد عالء احمد ضياء الدين
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األحرار/ حسنين الزكروطي تصوير: وحدة المصّورين

رغَم التضحيات الكبيرة التي قّدمها 
اإلمام علي بن الحسين )عليهما 

السالم( لإلسالم والبشرية، وخصوصاً 
بعد واقعة الطف األليمة وفترة 

إمامته الشريفة، فإّن عدداً من 
المؤرخين المسلمين جحدوا جداً 

سيرته ولم يخوضوا فيها خوفاً من 
السلطة الحاكمة )األموية( وكذلك 

ألطماعهم )المادية(، وبالتالي لم يجد 
المستشرقوَن إال النادر القليل عن 

سيرة هذا اإلمام العظيم للكتابة عنه.

جه��ود تعريفية بت��راث 

عظي��م غّيبته الس��لطة 

والطامع��ون..

باحث��ون وأكاديميون يدعون لتك��رار 
تجربة مهرج��ان »تراتي��ل س��جادية« 

الدول��ي
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»ال��رواة  أن  فاغلريي(  )ل��ورا  اإليطالية  املسترشقة  وت��رى 
السالم(  )عليهم  األطهار  األئمة  مناقب  غّيبوا  واملؤرخني 

وبالغوا كثريًا اىل درجة )متطّرفة( بعدم ذكر أسامء األئمة.
العتبة  يف  ال��دويل  سجادية(  )تراتيل  مهرجان  ج��اء  هنا  من 
املناقب  بني  ما  الشاسعة  اهلّوة  هذه  لريدم  املقدسة،  احلسينية 
سريته  هلم  مقّدمًا  واملسترشقني،  الباحثني  وأق��الم  العظيمة 
العظيمة بكل تفاصيلها وأحداثها، من أجل كتابة تاريخ جديد 

يليق باسم وسرية إمامنا السجاد )عليه السالم(.
وعن هذا اجلهد االستثنائي والفريد، يتحّدث الباحث التونيس 
أصبح  سجادية  تراتيل  »مهرجان  إن  قائاًل:  شوكات  خالد 
والديني  االسالمي  بالشأن  ومهتمني  وباحثني  لعلامء  ملتقى 
واالنساين، وحترضه شخصيات من الُسنة والشيعة واملسيحية 
واهل العرفان، وحقيقة هذا ملتقى غاية يف االمهية وخصوصًا 

يف هذه اللحظة التارخيية املتوترة واملليئة بالتحديات التي تواجه 
هذه  مثل  يف  البحث  من  والبد  واالنسانية،  االدي��ان  معتنقي 

االشكاليات والفضاءات«.
املهرجانات  ه��ذه  مثل  عقد  ال��رضوري  »م��ن  أن  إىل  وأش��ار 
والكرنفاالت الثقافية للبحث والغور يف سرية األئمة األطهار 

)عليهم السالم( وتعريف العامل هبا«.
وأضاف، »أعتقد ان رسالة النبي )صىل اهلل عليه وآله( والرسالة 
)عليه  أيب طالب  بن  اإلمام عيل  اوجزها  االنسانية هي رسالة 
او  الدين  يف  لك  اخ  اما  صنفان  الناس   (( قال  حينام  السالم( 
بني  واملحبة  االنساين  التواصل  فرسالة  اخللق((،  يف  لك  نظري 
بني البرش هي العظة الكربى، ونستنتجها من تراث اهل البيت 

)عليهم السالم(«. 

خالد شوكات
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الغريب،  قاسم  الدكتور  الفلسفة  جمال  يف  األكاديمي  أما 
والندوات  املؤمترات  عقد  أمهية  عىل  اآلخر  هو  فيؤكد 
سرية  عىل  الضوء  تسّلط  التي  العاملية  واملهرجانات 
اإلمام السجاد )عليه السالم( وتراثه الديني واألخالقي 

والفكري والثقايف واألديب.
الغريب بحسب حديثه ل� )األحرار( حرص عىل املشاركة 
يف  بحث  مقااًل  م  وق��دّ الثامنة،  بنسخته  املهرجان  يف 
)عليه  السجاد  اإلم��ام  رؤية  من  االقتصادية  )األبعاد 

السالم( من خالل الصحيفة السجادية(.
واملشاركة  احلجم  هبذا  مهرجان  »إقامة  بأن  وأوض��ح 
)عليه  السجاد  لإلمام  احلقيقية  القيمة  يعطي  العاملية 
وشيعته  ألتباعه  رم��زًا  يمّثل  ال  يمثل  ال��ذي  السالم( 

إقام��ة مهرجان بهذا الحج��م 
والمش��اركة العالمي��ة يعطي 

القيم��ة الحقيقي��ة لإلم��ام 
الس��جاد )عليه الس��الم( الذي 

يمث��ل ال يمّث��ل رم��زاً ألتباع��ه 
وش��يعته فحس��ب؛ وإنما رمزاً 

إنس��انية للبش��رية جمعاء

ي
غرب

م ال
س

قا
ور 

كت
لد

ا
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فحسب؛ وإنام رمزًا إنسانية للبرشية مجعاء«.
البلداج،  الدكتور أصغر طهامسبي  الباحث اإليراين  فيام دعا 
إىل استثامر »املديات الواسعة لإلعالم احلديث والتكنولوجيا 
والثقافة اإلسالمية  الرسالة  العامل  إبالغ شعوب  املتطّورة يف 
السالم(  )عليهم  األطهار  األئمة  بسرية  والتعريف  الرصينة 
الذين يمثلون االمتداد احلقيقي للنبي األكرم )صىل اهلل عليه 

وآله(«.
وأوضح البلداج بأّن بمجرد التعريف بأخالق األئمة اهلداة 
)عليهم السالم( يمكن جذب سائر الناس اىل هذه األخالق 
علم  »لو  الرشيفة:  للرواية  واقعي  تطبيق  وهو  العظيمة، 

الناس حماسن كالمنا ألتبعونا«.
وسيلة  والتجّمعات  املهرجانات  »هذه  أن  إىل  أيضًا  وأشار 
البيت  أهل  معارف  وإيصال  الساموية  بالرسالة  للتعريف 
فاألئمة  والفكرية،  واإلنسانية  الدينية  السالم(  )عليهم 

)صوات اهلل وسالمه عليهم( هم صوت العدالة االنسانية.
عّز  الدكتور  روم��ا،  جامعة  يف  األدي��ان  دراس��ات  أستاذ  أما 
الدين عناية، فتطّرق يف حديثه ل� )األحرار( إىل عظمة الراث 

السّجادي وما تركه للبرشية من عطاء إنساين عظيم.
املبادئ  عرب  الروحي  الطريق  عن  نبحث  أن  »علينا  وقال: 
عالوة  الصحيفة،  يف  منها  بسيط  جزءًا  وثق  التي  السجادية 
عىل ذلك ان هذه اللقاءات هي مناسبة للتقارب بني الطوائف 
الرضوري  اليشء  ولعّل  االسايس،  اهلدف  وهذا  واالدي��ان 
الذي ينبغي ان نؤسسه بجانبنا اليوم هو التكاتف مع الناس 
وحماولة االقراب من قضاياهم ومعاناهتم والصحيفة يف هذا 
ابعاد  وهلا  احليوان  وحتى  والطبيعة  البرش  خاطبت  السياق 

مهمة«.
واضاف: »الرسالة السجادية هي تعبري عن رؤية أهل البيت 
وهناك  نوضحه،  ان  نريد  الذي  لإلسالم  السالم(  )عليهم 
إىل  نسعى  والتآخي  واإلي��ث��ار  التكافل  يف  انسانية  مبادئ 
تقديمها، ونعمل عىل تعضيد التعاوين اإلنساين واالسالمي 
املنبثق من العرة الطاهرة ونرشه يف الشعوب خلدمة اإلنسان 

واإلنسانية«.

ه��ذه المهرجان��ات 
للتعريف  وس��يلة  والتجّمعات 

بالرس��الة الس��ماوية وإيصال 
معارف أه��ل البي��ت )عليه��م 
الس��الم( الدينية واإلنس��انية 

والفكري��ة، فاألئم��ة )ص��وات 
الل��ه وس��المه عليه��م( ه��م 

صوت العدالة االنس��انية

الدكتور أصغر طهماسبي
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السالم(   )عليها  الطالبيين  عقيلة  غربة  على  الحزن  فيها  امتزج  زينبية  مراسيم  في 
المقدسة  العباسية  للعتبة  العامة  االمانة  احتفت  المطهرة،  شباكها  بإنجاز  والفرح 
الكبرى  زينب  العقيلة  السيدة  الشام  أميرة  كربالء  وبطلة  الرزايا  كعبة  شباك  بصناعة 

)عليها السالم( بسواعد العراقيين من كوادرها الفنية والهندسية.

العتبة العباس��ية المقدس��ة تحتف��ي بصناع��ة 
ش��باك الس��يدة زينب
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سامحة  املقدسة  العباسية  للعتبة  الرشعي  املتويل  وبحضور 
السيد امحد الصايف وأمينها العام السيد مصطفى ضياء الدين، 
واالمني للعتبة احلسينية املقدسة جناب االستاذ حسن رشيد 
العباجيي ونائبه السيد الدكتور عالء امحد ضياء الدين وحمافظ 
اخلطايب  جاسم  نصيف  املهندس  املقدسة  كربالء  مدينة 
املستوى،  رفيعة  وعسكرية  وأكاديمية  دينية  وشخصيات 
اىل  لنقله  متهيدًا  املطهر  الشباك  انجاز  إعالن  مراسيم  جرت 
الكربالئيون وزوار أيب  إليه  الطاهر يف حفٍل حتشد  رضحيها 
عبد اهلل اإلمام احلسني )عليه السالم( بدأت فعالياته بتجوال 
شباك عقيلة بني هاشم )عليها السالم( يف مركبة كبرية حول 
مرقد سيد الشهداء )عليه السالم(، وانتهى عند باب كافلها 
بالقصائد  احلفٍل  بدأ  ثم  السالم(  )عليه  العباس  الفضل  ايب 

الشعرية واالهازيج الزينبية.

تجمعها  المقدسة  العتبات  العبايجي: 
كلمة سواء وسقف واحد سواء أكانت في 

العراق او الشام
الشباك  نقل  مراسيم  خالل  حارضة  كانت  »االح��رار  جملة 
الطاهر وأجرت مجلة من اللقاءات الصحفية اوهلا مع السيد 
رشيد  )حسن  االستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني 
بفعالية  الغفرية  احلشود  مشاركته  خالل  العباجيي(  جواد 
التجوال فقال: »اليوم يوٌم عظيم وانجاز كبري حققته األمانة 
املنجز  هبذا  نبتهج  ونحن  املقدسة،  العباسية  للعتبة  العامة 
مؤكدين  والشام  كربالء  بني  املسافات  هذه  لنطوي  الكبري 
وقلوبنا  عقولنا  يف  هي  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة  ان 
وداعم،  سند  فهي  تكون  اينام  املقدسة  والعتبات  وارواحنا، 
العتبات  ان  العامل  اىل  ورسالة  كبري  منجز  هو  املنجز  وهذا 
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املقدسة جتمعها كلمة سواء وسقف واحد سواء أكانت يف العراق 
للقائمني  التوفيق  اهلل  ونسأل  املقدسة،  العتبات  بقية  او  الشام  او 
عىل هذا العمل وخصوصا سامحة املتويل الرشعي للعتبة العباسية 
املقدسة والسيد االمني العام باملزيد من التوفيق إلنجازات واعامل 

تثلج الصدور وتفرح قلوب املحبني واملوالني«.
األمين العام للعتبة العباسية يؤكد بأن صناعة 
الشباك الشريف بأيادي عراقية وبأدق التفاصيل 

والزخارف
السيد  املقدسة  العباسية  للعتبة  العام  االم��ني  حتدث  جانبه  من 
مرقد  من  بالقرب  خطوات  يف  »نحن  الدين(:  ضياء  )مصطفى 
كفيل زينب املوىل ايب الفضل العباس )عليهام السالم( وباحلضور 
جاسم  نصيف  االستاذ  باملحافظ  املتمثل  املبارك  اجلمع  ه��ذا 
اخلطايب واالمني العام للعتبة احلسينية املقدسة جناب احلاج حسن 
رشيد العباجيي ونائبه السيد عالء امحد ضياء الدين ومجع غفري من 
كوادر احلكومة املحلية نبتهج بام دأبت عليه األمانة العامة للعتبة 
السيدة  اىل  نقدمه  ما  اقل  كبرية وهو  انجاز  من  املقدسة  العباسية 
الرشيف  الشباك  »صناعة  عن  منوها  السالم(«،  )عليها  زينب 
بأيادي عراقية وبأدق التفاصيل والزخارف والفنون التي جيب ان 
تكون هذه التحفة لتهدى من كفيلها وايب الفضل العباس )عليه 
السالم(، وتطوي املسافات وصوال اىل الشام لتكون هذه التحفة، 
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)عجل  املنتظر  احلجة  االمام  هننئ  املبارك  املكان  هذا  ومن 
اهلل تعاىل فرجة الرشيف( هبذا املنجز، ونشكر رئيس ديوان 
سائلني  والسفر  املسافات  عناء  لتجشمه  الشيعي  الوقف 
املقدسة  العتبات  يف  العاملني  خطى  يسدد  ان  القدير  املوىل 
املقدسة  العباسية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  حيفظ  وان 
السد امحد الصايف الذي خطط لتنفيذ هذا الشباك الرشيف«.

يصف  الحسينية  للعتبة  العام  األمين  نائب 
العتبات  سجل  في  انعطافة  بأنه  الحدث 

المقدسة
فيام عرب )د. عالء امحد ضياء الدين( نائب االمني العام للعتبة 
احلسينية املقدسة عن سعادته ملا قامت به كوادر العتبة العباسية 
املقدسة من منجز عظيم وقيم من خالل قوله: »هو يوم مبارك 
يسجل يف تاريخ العراقيني كون هذا االنجاز عراقي خالص 
وصنع يف العراق، ونؤكد عىل صنعه يف العراق، وهنيئا اىل كل 
الكوادر الفينة واىل العتبة العباسية املقدسة عىل هذا االنجاز 
العراقي الرائع، وان شاء اهلل املزيد من التقدم يف خدمة اهل 
البيت )عليها السالم( يف كل انحاء املعمورة، والرصاحة هذا 
االنجاز هو مفرح ويفتخر به كل عراقي وكل مسلم  ومؤمن 
وموايل، واليوم نحن نحتفي مع مجاهريي بتوديع هذا الشباك 

املبارك متجها اىل السيدة زينب )عليها السالم( يف الشام«.
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بأنه  الحفل  ع��ن  ي��ن��وه  ك��رب��الء  محافظ 
تاريخي 

فيام يرى حمافظ كربالء املقدسة املهندس )نصيف جاسم 
تم  حيث  تارخيي  ي��وم  هو  اليوم  ه��ذا  »ان  اخل��ط��ايب(: 
التوجيه من قبل سامحة املتويل الرشعي للعتبة العباسية 
الرشيف  الشباك  ووظ��ب  وانجز  هيء  ال��ذي  املقدسة 
لسيدتنا وموالتنا السيدة زينب بنت عيل ابن ايب طالب 
زينب  السيدة  مرقد  اىل  لنقله  متهيدًا  السالم(،  )عليهام 
العتبات  قبل  من  الكبري  العمل  وهذا  السالم(،  )عليها 
املقدسة هو الوفاء اىل مدينة كربالء والعراق واىل السيدة 
زينب )عليها السالم(، ورسالة اىل السيدة زينب )عليها 
السالم( حمتواها مل ولن تكن املسافات عائقًا أمام املحبني؛ 

وانام سيدة الصرب هي دائام يف القلوب والعقول والضامئر 
لكل حمبي آل بيت النبوة )عليهم السالم(«.

مشريا اىل »ان ما يميز هذا العمل انه انجز بأيادي عراقية 
هندسية  فنية  وبلوحة  كبري  واتقان  وانجاز  عمل  وهو 

ترقى وترتقي اىل مقام السيدة زينب )عليها السالم(«.
بتصاميم  ال��ش��ب��اك  ان��ج��از  ف��ت��رة  ع��ام��ان 
العتبة  ف��ن��ّي  وم��س��اع��ي  اك��ادي��م��ي��ة 

العباسية
من جهة اخرى اوضح احلاج كاظم عبد احلسني عبادة 
املقدسة واملرشف  العباسية  العتبة  االدارة  � عضو جملس 
»ان  ونصبه:  الشباك  ونقل  الشبابيك  صناعة  قسم  عىل 
مدة انجاز شباك السيدة زينب الكربى )عليها السالم( 
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كانت عامني فقط بعد ان كان من املقرر ان يستغرق سنتني ونصف، 
وان املواد التي دخلت يف صناعة هذا الشباك هي الذهب والنحاس 
واملينا وخشب الصاج واخلشب امللون، وقد انجز الشباك بالكامل 
وبنسبة 100%، وهو من صناعة قسم صناعة الشبابيك واالرضحة 
اخلطاط  بأيدي  كانت  واخلطوط  املقدسة،  العباسية  العتبة  يف 
)رضوان هبية( رئيس مجعية اخلطاطني العراقية، وصمم الشباك من 
قبل الدكتور )امني النوري( رئيس قسم التصميم والزخرفة يف كلية 
الشام  الشباك اىل  ينقل  الفنون اجلميلة يف بغداد، ومن املفرض ان 
فخر  بمولد  الرسمي  االفتتاح  ويكون  االول  ربيع  من   1 يوم  يف 

الكائنات ايب القاسم حممد )صىل اهلل عليه واله( يوم 17 ربيع. 
واضاف: »بلغ طول الشباك الطاهر )4,22(مر مربع، وعرض هو 
)3,22(مر مربع، واالرتفاع )4,50(مر مربع،  بينام بلغ وزنه )7,5( 
طن، وحيتوي عىل )7(  كيلو غرام من الذهب استخدمت للطالء، 
و)300( كيلو غرام من الفضة، و )3,000( كيلو غرام من السيل 
ستيل، و)300( كيلو غرام من النحاس، و )3,000( فوت ُمكعب 

من اخلشب البورمي الساج.
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تقرير: احمد الوراق  -  تصوير: مرتضى االسدي

مخيم كشفي لتنمية 

وصقل مهارات الطالبات الجامعيات

بمشاركة 700 طالبة مابين الحضوري وااللكتروني، اقامت شعبة االعالم النسوي 
في العتبة الحسينية المقدسة وللسنة الخامسة على التوالي المخيم الكشفي 
المثال  الطالبة  لقب  على  حصلن  اللواتي  والطالبات  الجامعة  بطالبات  الخاص 
يتضمن  السالم،  عليها  العقيلة(  خطى  )على  شعار  تحت  السابقة  السنوات  في 
المخيم دورات ومحاضرات )فقهية – عقائدية - اخالقية - قرآنية - تربوية - اعالمية(، 
ولمدة شهرين بواقع ثالثة ايام في االسبوع الواحد، اضافة الى ذلك هناك جوائز 
الرضا  االمام  وزي��ارة  الحرام  الله  لبيت  عمرة  االولى  الثالث  الجوائز  ومادية  معنوية 

)عليه السالم( وزيارة السيدة زينب )عليها السالم(.   
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الشيخ علي الفتالوي

وللتفاصيل اكثر عن هذا املوضوع حتدث رئيس قسم التوجيه 
من  »بدعوة  قائاًل:  الفتالوي  عل  الشيخ  للجامعات  الرتبوي 
شعبة االعالم النسوي التابعة للعتبة احلسينية املقدسة لتقديم 
عىل  حصلن  التي  اللوايت  الطالبات  لبناتنا  توجيهية  حمارضة 
والركيز  امل��رأة  ذات  بناء  منها  وامل��راد  املثال،  الطالبة  لقب 
ينشدها  التي  والكامل  الرفعة  بمراكز  االنسان  يصبو  ما  عىل 
احلسينية  العتبة  ديدن  السالم(، وهذا هو  )عليهم  البيت  اهل 
املقدسة يف صنع هذه املحارضات املعطاة واهلدف منها ايصال 
رسالة ترتفع باإلنسان اىل القيم اخلالقة التي يريد هبا ان يلتزم 
البيت  اهل  واحاديث  الكريم  القران  خالل  من  االنسان 

)عليهم السالم(«.

وارث  جامعة  يف  الربوي  التوجيه  قسم  »ساهم  واض��اف: 
االنبياء )عليه السالم(، بتقديم حمارضات عديدة تطرقنا فيها 
اىل املقامات الرفيعة للمرأة، واإلشارة اىل املرأة القدوة وكيف 
يمكن االلتزام هبا واالقتداء بأخالقها؟ فكانت هي عىل خلق 
ان  تضطر  التي  واالم��ور  املنغصات  وجود  مع  وسموا  رفيع 

خيرج املرء عن اطاره«.
العتبة  النسوي يف  االعالم  ومن جهتها حتدثت مسؤولة شعبة 
»أقامت  قائلة:  اجلليحاوي  ندى  املهندسة  املقدسة  احلسينية 
املخيم  التوايل  عىل  اخلامسة  للسنة  النسوي  االع��الم  شعبة 
يتضمن  بربنامج  اجلامعات  بطالبات  اخل��اص  الكشفي 
 - قرآنية   - اخالقية   - – عقائدية  فقهية  حمارضات ودورات 
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تربوية - اعالمية(، وبمشاركة 700 طالبة ما بني احلضوري 
االسبوع  يف  ايام  ثالث  وبواقع  شهرين  وملدة  وااللكروين 

الواحد«.
التي  للطالبات  حضورية  املحارضات  »تكون  واضافت: 
يسكنن يف حمافظة كربالء اما بالنسبة للطالبات من حمافظات 
ان تبث املحارضات هلم  العام  ارتأينا هذا  الوسط واجلنوب 
اكرب  الستقبال  وذل��ك   ،))Google meet برنامج  من 
واستثامر  هلم  الذات  لتنمية  واالستفادة  الطالبات  من  عدد 
اوقاهتم يف العطلة الصيفية، فضال عن ذلك هناك عدة جوائز 
لبيت  باملخيم فاجلائزة االوىل هي عمرة  الفائزات  للطالبات 
)عليه  الرضا  االم��ام  زي��ارة  هي  الثانية  واجلائزة  احل��رام  اهلل 
السالم( والثالثة زيارة السيدة زينب )عليها السالم(، وايضا 
هناك  سيكون  الكشفي  املخيم  هناية  ويف  مالية،  جوائز  عدة 

من  الطالبات  استفادة  مدى  سيحدد  االختبار  وهذا  اختبار 
هذا املخيم«.

وبدورها حتدثت طالبة كلية طب االسنان يف جامعة كربالء 
فرصة  »كانت  قائلة:  اجلبوري  حسن  زهراء  الثالثة  املرحلة 
هنج  عىل  عنوان  حتت  الكشفي  املخيم  يف  للمشاركة  مثمرة 
خطى العقيلة )عليها السالم(، وحقيقة كانت االجواء مجيلة 
السالم(،  )عليه  احلسني  االمام  بزيارة  اليوم  نبتدئ  عندما 
وبعدها حمارضات فقهية تنموية هادفة ومثمرة تعيد للشابات 
وخاصة لطالبات اجلامعة بناء شخصيتهن عىل هنج آل البيت 
)عليهام  وابنتها  الزهراء  بالسيدة  واالقتداء  السالم(  )عليهم 
الدينية  امل��ح��ارضات  ه��ذه  من  الكثري  فاستفدنا  ال��س��الم( 
املحارضات  اىل  باإلضافة  والعقائدية،  الفقهية  واملسائل 

االعالمية«.
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السيايس  املوقف  جملة  من   - واألربعون  الثامن  العدد  صدر 
بالعتبة  اإلعالم  قسم  يف  النرش  شعبة  عن  تصدر  التي  الشهرية 
احلسينية املقدسة، وهي جملة تعنى باملوقف السيايس للمرجعية 

الدينية العليا يف العراق والعامل أمجع.
صفحاهتا  عىل  األوىل  للمرة  تنرش  كتابات  العدد  هذا  تضمن   
الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف  اجلمعة  خطب  عىل  باالعتامد 
مقاالت  من  واألكاديميني  الكتاب  من  يردها  ع��امّ  فضاًل 
جانب  إىل  واملذهبي  العقائدي  الفكر  حول  قّيمة  ودراس��ات 
ما  حول  معمقة  ثقافية  وق��راءات  ميدانية  وأراء  استطالعات 

تشري إليه املرجعية الدينية العليا. بحسب رئيس حترير املجلة.
اجلديد  العدد  ان  عاشور(:  )حيدر  والكاتب  الصحفي  وقال 
اجلمعة  خطب  توثيق  جانب  إىل  منوعة،  موضوعات  احتوى 
إضافة إىل أن من املواضيع املتنوعة التي تبوبت يف العدد )48( 

الذي صدر لشهر آب موضوعات عديدة منها:
• كلمة التحرير ) املوقف السيايس ترشع قلبها(. بقلم رئيس 

حتريرها.
املرجعية  لنداِء  العراقي  الشارع  استجابة  يقرؤون  حمللون   •

الدينية العليا بمنع استخدام العنف يف التظاهرات.
• االنتصار املأمول للمرجعية الدينية ورشوط حتقيقه.

يف  السياسية  الشؤون  يف  العليا  الدينية  املرجعية  دور  تنامي   •
العراق؟

• أحداث آخر خطبة يف الصحن احلسيني الرشيف.
السيايس«  »امل��وق��ف  جملة  أن  التحرير  رئ��ي��س  وأض���اف 
واإلعالميني  والكتاب  األدب��اء  من  املثقفني  بكتابات  ترحب 
املجلة  برفد  الراغبني  واملهتمني  واألرشيفني  واألكاديميني 
مديات  دراس��ة  يف  متخصصة  تكون  أن  عىل  بموضوعاهتم، 
املرشفة،  ومواقفها  وخطاهبا  العليا  الدينية  املرجعية  رسالة 

وعامل الكتب واملكتبات واألرشيف والثقافة العامة، وأن تكون 
احلساسيات  عن  وبعيدة  بحتة  صحافية،  أو  أكاديمية  ثقافية، 
الدينية والسياسية، ألن هنج »املوقف السيايس« هيدف إىل إبراز 
املخزون الثقايف للمرجعية الدينية العليا وعمقها التارخيي عرب 
واألمانة  الفكرية  امللكية  بضوابط  وعماًل  املختلفة.  العصور 
املجلة عن نرش أي موضوع لكاتب، يتضمن  الصحافية متتنع 
فقرات مأخوذة من مصادر أخرى من غري أن يشري إليها، كام 
متتنع املجلة عن نرش أية صورة منقولة من األنرتنت أو من غري 

موافقة مالكها األصل.

صدور العدد ال� )48(
 من مجّلة الموقف السياسي 
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في الذكرى السنوية على رحيله..
العتبة الحسينية تقيم حفال تأبينيا تستذكر 

فيه مسيرة المرجع الحكيم 
بمناسبة الذكرى السنوية االولى على رحيل فقيه أهل البيت )عليهم السالم( المرجع السيد محمد سعيد 
مؤسسة  مع  بالتعاون  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  أقامت  الشريف(،  سره  )قدس  الحكيم 
الحسيني  الصحن  في  االنبياء  خاتم  قاعة  على  الحكيم  السيد  لسماحة  تأبينيا  حفال  السياسيين  السجناء 
المهدي  عبد  الشيخ  المقدسة  الحسينة  للعتبة  الشرعي  المتولي  سماحة  حضره  الشريف 
الكربالئي والعالمة السيد رياض محمد سعيد الحكيم ورئيس قسم الشؤون الدينية الشيخ احمد 
الصافي ولفيف من رؤساء أقسام العتبة الحسينية المقدسة ومسؤولي في العتبات ومؤسسة 
السجناء، تضمن الحفل تالوة عطرة من الذكر الحكيم وبعدها جاءت كلمة سماحة الشيخ عبد المهدي 
»استفدنا  عنها:  قال  السيرة،  هذه  من  المهمة  المحطات  وبعض  الجهادية  الفقيه  سيرة  عن  الكربالئي 
ونستلهم  منها،  نستفيد  وسنبقى   200٣ عام  قبل  قبلها  وما  السنوات  هذه  خالل  خصوصاً  كثيراً  منها 

منُه دروسا وِعبرا ننتفع منها في جميع مجاالت حياتنا ومحطات عمرنا«.

تحقيق: نمير شاكر - تصوير: احمد القريشي
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شخصية  مالمح  من  بعضا  استخلص  أنه  سامحته  وأكد 
الفقيه اجلهادية ومنها بصريته الثاقبة وجماهداته النفسانية، 
ثاقبة  ببصرية  يتمتع  السيد )قدس رسه( كان  فأن سامحة 
نعني  ال��ذي  فام  واخلطرية،  املهمة  االم��ور  تشخيص  يف 

بذلك؟..
رؤية  لديه  احيانا  »االن��س��ان  بقوله:  املغزى  وأوض��ح 
املوقف  هو  وما  وخلفياهتا  واالمور  لألحداث  واضحة 
الصحيح الذي جيب ان ُيتخذ منه ازاء هذا احلدث؟ وما 
فان  املوقف؟  عىل  ترتب  التي  والتداعيات  النتائج  هي 
واملنعطفات  املواقف  هذه  اىل  يتعرض يف حياته  االنسان 
ازاء  موقفا  حتديد  اىل  وحيتاج  املهمة،  واحلساسة  اخلطرية 
فاذا  اليها ويمر هبا وُتعرض عليه  يتعرض  عدة خيارات 
رضا  اىل  االق��رب  املوقف  اختار  ثاقبة  بصرية  لديه  كان 
الثاقبة والرؤيا  البصرية  تلك  لديه  تعاىل، وان مل يكن  اهلل 
بنتائجها  املناسب  املوقف  واخت��اذ  لألحداث  الواضحة 
فاختار  والشيطان  الدنيا  وحب  اهلوى  عليه  غلب  فربام 

موقفا اخر بعيدا عن رضا اهلل تعاىل«. 
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اإلمام  اصحاب  لدى  جليا  ذلك  »ن��رى  القول:  وأردف 
الذين وصفهم حتى االعداء  القّلة  السالم(  احلسني )عليه 
من  النابعة  هي  الثاقبة  والبصرية  ثاقبة،  بصرية  لدهيم  بأن 
املعرفة الدقيقة باألحكام الرشعية وبقية املناهج االسالمية، 
عىل  الرشعية  باألحكام  املعرفة  هذه  انطالق  تشخيص  بل 

مصاديقها وجزئياهتا..«.
وعن اهتاممات سامحة السيد )قدس رسه(  التي حتدث عنها 
ممثل املرجعية الدينية العليا ما وصفه سامحته: »االهتاممات 
كثرية وكبرية وكان منها اهتاممه الشديد بتفعيل دور املرجعية 
تدريس  يف  فقط  وليس  عامة  بصورة  املجتمع  يف  الدينية 
وختريج العديد من الفضالء يف احلوزة العلمية، ومن ذلك 
واصدار  الشبهات  ودفع  العقائدية  بالتوجيهات  اهتاممه 
واجلاليات  العراقي  املجتمع  رشائح  ملختلف  التوجيهات 

الشيعية يف متلف دول العامل«. 
احلكيم  حممد  رياض  السيد  الفقيد  نجل  حتدث  وب��دورة 

يف  اجتامعنا  اجلمع  وهذا  املوقف  هذا  يف  »استحرض  قائاًل: 
سنني املحنة وسنني العجاف يف الظروف الصعبة التي رغم 
افرزت وجوهًا مرشقة وعالقات  رضاوهتا وحمنتها اال اهنا 
ايامنية صادقة تلك السنني التي امضيناها بمرارهتا وبجانبها 
اهلل  اىل  والتسليم  واالي��امن  الصرب  عنه  عرّب  ال��ذي  امل��رشق 
سبحانه وتعاىل حتى اذن اهلل سبحانه ان تنتهي تلك احلقبة 

الكاحلة«.
مشريًا  اىل اهتاممات املرجع الفقيد بقوله: »كانت اهتامماته 
الصعبة  الظروف  العلمية، يف  بنية احلوزة  تقوية  البالغة هو 
ويف  واعتقاالت،  وارهاصات  الثامنينيات  يف  ُعشناها  التي 
ه،  أش��دّ يف  العلمية  احل��وزة  عىل  الضغط  كان  الفرة  تلك 
أفضل  من  آنذاك  احلكيم  للسيد  احلكمة  دار  مدرسة  الن 
املدارس يف النجف االرشف حيث كان فيها )168(غرفة 
طالب  فيها  كان   1983 عام  ويف  العلمية،  احل��وزة  لطلبة 
واحد وهذا الطالب التقيت به فيام بعد يف اواخر الثامنينات 
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وطلبة  العلامء  كان  الظرف  هذا  ويف  غريب،  ابو  سجن  يف 
احلوزة العلمية اما معتقل او معدوم او ُمسّفر، والقلة القليلة 
منعزلون يف بيوهتم ويامرسون الدرس اما يف غرف املدارس 
او يف بيوهتم بشكل حمدود جدا الن السلطة كانت سياستها 

قمع احلوزة واهنائها«. 
بابل  جامعة  من  الدكتور  الباحث  حتدث  اخرى  جهة  من 

فالح االسدي قائاًل: 
»سالم يئن من وجع الفراق وعظيم االشتياق، اهيا املغادر 
ِعَمتَِك  عىل  سالٌم  وعطائك  بعلمك  واملوجود  بجسدك 
السوداء التي زينت علمك الثقيل وسالم عىل عصاك التي 
عرشات  عليك  اقيمت  لقد  النحيل،  جسدك  عليها  توكأ 
كان  واذا  فراقك،  عىل  وتأسفًا  عليك  حزنا  العزاء  جمالس 
وحمبيك  السجناء  فعيون  فقدك  حزن  عىل  مقياسا  الدمع 
رثاك  فقد  رحيلك  أمل  عىل  دلياًل  الرثاء  كان  واذا  شاهدٌة 
اهل العلم والتقى بمقاالت وكلامت خلّصها سامحة اية اهلل 

العظمى السيد حممد رضا السيستاين )اعزه اهلل( بقوله: »وا 
ضيعة النجف بعدك يا سيدنا ابا سيد رياض«، وهي عبارة 
ومنزلته  املندوب  رحيل  عىل  وحرسته  النادب  أمل  عن  تعرّب 
)عليها  زينب  العقيلة  مقولة  من  اقتبسها  عبارة  ولعلها 
ابا  يا  العباس واضيعتانا بعدك  السالم( حينام ندبت اخاها 

الفضل«. 
الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  رئيس  حتدث  اخرى  جهة  ومن 
رسول  امحد  االستاذ  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى 
)قدس  احلكيم  املرجع  سرية  تعّلم  »هبدف  قائاًل:  فرحان 
ابناءه  مع  عاشها  التي  السجون  داخ��ل  ال��راح��ل  رسه( 
والعملية،  العلمية  سريته  املتضمنة  السرية  وهذه  السجناء، 
حيث استفاد السجناء السياسيون منها ومن وجوده داخل 
السجن بالرغم من الضغوطات والظروف احلالكة الصعبة 
التي عاشها السجناء السياسيون داخل السجن من تعذيب 

نفيس وجسدي وغريها«.
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اكاديمي��ة الس��بطين للتوح��د 
واضطراب��ات النمو في كرب��اء..

ربحية ام انس��انية؟ 

مستوى  على  االك��ب��ر  ال��م��ش��روع  أن��ه��ا  م��ع 
بالتوحد،  المصابين  االطفال  لعالج  العراق 
االوس���ط،  ال��ش��رق  مستوى  على  وال��راب��ع 
مؤلفا من مبنى مكون من )3( أجزاء تتمثل 
العالجية،  والبناية  الرئيسية،  البناية  في 
واإلدارية تحتوي على غرف مخصصة لألطباء 
والمشرفين ومتابعي رعاية أطفال التوحد، 
طوابق   )3( بواقع  اخ��رى  بناية  إل��ى  إضافة 
متجزئة، منها الطابق األول الستقبال أولياء 
والثالثة  للمطعم،  خصصت  والثانية  األمور، 
اختصاصات  وبوجود  أطفال،  مواهب  لعرض 
طبية دقيقة لمعالج هذه االمراض، ومنها 
واختصاص  اط��ف��ال،  نفسي  طب  اختصاص 
اط��ف��ال، وغ��ي��ره��ا من  دق��ي��ق ط��ب عصبي 
االختصاصات المهمة إضافة الى وجود احدث 
التوحد،  طفل  لتدريب  العالمية  البرامج 
المتمثلة في برامج تدريب وعالج انشغالي، 
وغرف حسية، ومدن تخيلية، والعالج بالماء 
بالرمل، فتحت أكاديمية السبطين  والعالج 
للتوحد واضطرابات النمو في كربالء أبوابها 
على مصراعيها مستقبلة مئات من الحاالت 

المرضية منذ افتتاحها رسميا.

تقرير: نمير شاكر � تصوير: خضير فضالة
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اىل ذلك قالت الدكتورة شذى حممد العوادي اختصاص طب 
اكاديمية  ان  االكاديمية:  ومديرة  املراهقني  لألطفال  نفيس 
النمو  واضطرابات  التوحد  اضطرابات  تستقبل  السبطني 
احلركة  فرط  النطق،  تأخر  الذكاء،  )حمدودية  امثال:  االخرى 
وتشتت االنتباه، وغريها من االضطرابات السلوكية(، وحتتوي 
دقيق(  )اختصاص  لألطفال  النفيس  الطب  عىل  االكاديمية 
تشخيص  ويتم  االستشارية،  اىل  باإلضافة  العصبي  والطب 
الطفل من خالل جلنة متكاملة من كافة االختصاصات، بعدها 

يتم حتديد مستوى الطفل ووضع اخلطة الالزمة للتدريب«.
االوىل  بالدرجة  تعتمد  التوحد  طفل  عالج  فرة  »ان  مشريًة: 
عىل عمر الطفل وحالته النفسية وكمية استجابته للعالج، مدا 

تعاون االهل مع االكاديمية وهي من اهم الفقرات«.
النطق،  ملعاجلة  كاملة  طابق  االكاديمية  »وف��رت  واضافت: 
إلع��ادة  متخصص  وطابق  التوحد،  ملعاجلة  طوابق  وع��دة 

التأهيل والصفوف االكاديمية، كام يتوفر صف مصص لذوي 
من  الرسمية  االج��ازة  بانتظار  ونحن  اخلاصة  االحتياجات 
اختصاص  او  اىل وجود قسم  اضافة  الربية الفتتاحه،  وزارة 
لتدريب العالج االنشغايل، ومجيع االقسام تعتمد عىل احدث 
عراقية  ك��وادر  توفر  مع  لالضطرابات  املخصصة  الربامج 

واخرى من سوريا ولبنان وايران«.
ضمن  تدخل  وتعليمية  ترفيهية  اماكن  وجود  عن  ونوهت 
التخيلية،  واملدينة  الرمال،  ك�ملعب  لألطفال  النفيس  العالج 

والغرف احلسية واحلركية، اضافة اىل املسبح«.
لألطفال  النفيس  للطب  االكاديمية  استشارية  »يف  واردفت: 
توجد هناك  النفيس بصورة عامة  الطب  استشارية  اىل  اضافة 
االضطرابات  بمختلف  االع��امر  مجيع  تستقبل  خاصة  جلنة 
النفسية، حيث تتكون من اختصاص طب نفيس  واالمراض 
اطفال ومراهقني، واختصاص عصبية دقيق باألطفال،  اضافة 
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العراقي، ويتم من خالل هذه  املعالج االنشغايل واملعالج  اىل 
اللجنة تشخيص احلالة وحتديد الية التدريب.

ربحية ام انسانية؟ 
من  واح��دة  السبطني  اكاديمية  »ان  ال��ع��وادي:  اوضحت 
يف  الطبي  والتعليم  الصحة  هليئة  التابعة  الصحية  املؤسسات 
هتدف  ربحية،  غري  مؤسسات  وهن  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
اىل تقديم اخلدمات الصحية والطبية لكافة طبقات املجتمع«. 
وكيفية  واس��ب��اب��ه  ال��ت��وح��د  طيف  اض��ط��راب 

معالجته
اضطراب  »ان  العوادي:  قالت  التوحد  طيف  اضطراب  عن 
تتوفر  عصبية  سلوكية  اضطرابات  عن  عبارة  التوحد  طيف 
مع  بالتواصل  اختالف  او  قلة  اواًل  خالل  من  الطفل  عند 
عالج  ويتم  متكررة،  هوايات  او  حركات  وثانيًا  االخرين، 
هذه احلاالت من خالل التدريب فقط، وال توجد عالجات 
االضطرابات  بعض  اال  التوحد،  طيف  الضطرابات  دوائية 

يعاين  طفل  املثال  سبيل  عىل  الطفل،  تصاحب  التي  املختلفة 
من اضطراب طيف التوحد مع فرط احلركة وتشتت االنتباه، 
الطفل  لدى  احلركة  لتقليل  االدوي��ة  بعض  يتطلب  وبالتايل 

وزيادة االنتباه«.  
التخصصية  املراكز  بقية  عن  االكاديمية  هذه  يميز  الذي  وما 
ما  اه��م  »ان  ال��ع��وادي:  اوضحت  التوحد،  اطفال  لعالج 
واالكاديميات  املراكز  من  قريناهتا  عن  االكاديمية  هذه  يميز 
او خارجه وجود  العراق  داخل  أكان  بالتوحد سواء  اخلاصة 
ومنها  االم���راض،  ه��ذه  ملعالج  دقيقة  طبية  اختصاصات 
دقيق طب عصبي  اختصاص  اطفال،  نفيس  اختصاص طب 
عليها  التنويه  تم  التي  االختصاصات  من  وغريها  اطفال، 
طفل  لتدريب  العاملية  الربامج  احدث  وجود  كذلك  سلفًا، 
وغرف  انشغايل،  وعالج  تدريب  برامج  يف  املتمثلة  التوحد، 
التي  بالرمل،  والعالج  باملاء  والعالج  ختيلية،  ومدن  حسية، 
نادر  يكون  يكاد  عاملي  النظام  وفق  وتوفريها  دراستها  تم 
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البلدان  وغري متوفر يف العراق والرشق االوسط والكثري من 
املتطورة«. 

تصاميم عصرية ومنظومات متطورة
من جانبه بني املهندس حممد ضياء حممد رئيس قسم املشاريع 
يقع  املرشوع  »ان  املقدسة:  احلسينية  العتبة  يف  االسراتيجية 
تبلغ  البنائية  ومساحة  )8.200(م،2  تبلغ  كلية  مساحة  عىل 
)7.000(م2،  سكيب  الالند  مساحة  بلغت   )800(م2، 
يف  واالضخم  العراق  يف  نوعه  من  االول  املرشوع  هذا  ويعد 
اطفال  لعالج  املقدمة  اخلدمات  حيث  من  االوس��ط  الرشق 
التوحد، ويتألف من )9( طوابق اضافة اىل الطابق االريض، 
للصفوف  شاملة  ختصصية  عالجية  غرفة   )87( ويضم 
الفردية واجلامعية وغرف التخاطب والغرف احلسية والغرف 
الوظيفية، فضال عن املدينة التعليمية، وقاعة االلعاب، واملكتبة، 
واملسبح، وهن متوزعة عىل عدة طوابق، كام حيتوي عىل مطبخ 

االستقبال،  وصالة  االداري،  والقسم  وكافترييا،  مركزي، 
الدولية  واملعايري  التصاميم  احدث  وفق  املرشوع  ُصِمَم  وقد 
املواكبة للحداثة والتطور، وقد تم جتهيزه بمنظومات متطورة 
املبكر،  BMS((، ومنظومة االنذار  املباين  ادارة  منها منظومة 
الصوتيات  منظومة  اىل  باإلضافة  احلريق،  اطفاء  ومنظومة 
والكامريات التربيد املركزي نوع بلجيكي، فضال عن جتهيزه 

بمولدات كهربائية )كر بلر( كاتم الصوت انكليزية املنشأ«.
بني  اجلهود  بتظافر  ج��اء  امل��رشوع  أن  اىل  االش���ارة  وجت��در 
إلنجازه  املقدسة  احلسينية  العتبة  وإدارة  الدولة  مؤسسات 
وبحسب القائمني عليه فان االكاديمية عملت عىل التوأمة مع 
مراكز اجنبية يف اسراليا وايران، واهنا معتمدة يف الدراسات 
االختصاص  لألطباء  بالتوحد  اخلاصة  الدقيقة  التخصصية 
لكليات  الطبية  للتخصصات  اكاديمي  مركز  أهنا  اىل  اضافة 

املجموعة الطبية جلامعة السبطني )عليهام السالم(.
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قبل العام 1980 مل يكن التشيع قد عرف يف نيجريا، وكانت 
البداية مع الشاب إبراهيم الزكزاكي احلاصل عىل بكالوريوس 
االقتصاد من جامعة أمحد بن بللو، ويعترب الزكزاكي املولود 
يف  للشيعة  الروحي  الزعيم  »زاريا«  بمدينة   1953 عام  يف 
أحد  املالكي  املذهب  أتباع  من  األصل  يف  وكان  نيجرييا، 
املذاهب األربعة املعروفة لدى املسلمني السّنة قبل أن يعتنق 
يف  متعددة  شهادات  عىل  حاصل  وهو  الشيعي،  املذهب 
العلوم السياسية واالقتصادية، حيث اعتنق املذهب الشيعي 
وبدأ يف نرشه داخل البالد، وقرأ الرمجات اإلنجليزية للكتب 
الشيعية التي كانت توزع جمانا، وحافظ الزكزاكي عىل قاعدة 
التقية يف عدم إظهار مذهبه حلوايل 15 عامًا، حتى ظهرت يف 
عام 1995 حقيقة تشيعه عندما أجرت معه إحدى الصحف 

حوارًا.
ويمكن تقسيم تاريخ الشيعة يف هذا البلد إىل ثالث مراحل:

األوىل: قبل عام 1994 حيث مل يتجاوز عدد الشيعة يف ذلك 
الوقت ال� 500 ألف شخص، وكانوا يعيشون بشكل أقلّية.

احلركة اإلسالمية،  بعد عام 1994 عندما تشكلت  الثانية: 
وقد اعتنق أعضاء احلركة املذهب الشيعي ونجحوا فيام بعد 

بنرش التشيع يف دول أخرى بالقارة األفريقية.
بشكل  التشيع  انترش  عندما   1999 عام  بعد  بدأت  الثالثة: 
الصحوة  نتيجة  األفريقية  القارة  وعموم  نيجرييا  يف  واسع 

اإلسالمية التي عّمت القارة يف ذلك الوقت.
يف  التشيع  انتشار  عىل  ساعدت  التي  العوامل  اهم  ومن 
التشيع  لعبته طائفة »اخلوجة« يف نرش  الذي  الدور  نيجرييا، 
 5 ال�  يتجاوز  ال  الطائفة  هذه  عدد  وكان   ،1980 عام  منذ 
شيعة  لعبته  الذي  وال��دور  الوقت،  ذلك  يف  شخص  آالف 
التشيع يف نيجرييا ودول أفريقية أخرى، وبدأ  لبنان يف نرش 
الشيعة  من  الكثري  هاجر  عندما   1991 عام  يف  الدور  هذا 

متى عرفت 
نيجيريا التشيع وكيف؟
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النيجريية  العاصمة  إىل  »الغوس«  مدينة  من  اللبنانيني 
الصوفية كالتيجانية والقادرية  الفرق  »أبوجا«، وكذلك  
عليهم  البيت  ألهل  خاصًا  احرامًا  أتباعها  يّكن  التي 
ُيطلق  الذين  نيجرييا  املدفونني يف  األئمة  السالم وأحفاد 
عليهم اسم الرشفاء، وهم حيظون بتقدير كبري يف أوساط 
املسلمني يف هذا البلد، وكذلك الدور املتميز  الذي لعبه 
أفريقية  ودول  نيجرييا  يف  التشيع  نرش  يف  الشيعة  التّجار 
أخرى بينها أوغندا وزامبيا، حيث تأثر الكثري من سّكان 

هذه البلدان باألخالق احلسنة هلؤالء التّجار.
)زاريا  مدينة  يف  وبخاصة  شيعية  أقلية  نيجرييا  يف  يعيش 
أعداد  بشأن  التقديرات  تتباين  حيث  كادونا(،  والية  يف 
إىل  مخسة  بني  ما  إهنم  البعض  فيقول  نيجرييا،  يف  الشيعة 
17 يف املئة من عدد املسلمني يف البالد الذي يبلغ حوايل 
)احلركة  تنظمهم  باملاليني،  عددهم  ويقدر  مليون،  مئة 

اإلسالمية( التي يرأسها الشيخ إبراهيم الزكزاكي.
متكررة  واعتداءات  ضغوطًا  الشيعي  املكون  يواجه  فيام 
اإلرهابية، كام حصل  احلاكم واجلامعات  النظام  قبل  من 

يف مذبحة زاريا من العام )2015(.
ويف أكثر من حمفل يؤكد الشيعة عىل سلميتهم، وأهنم ال 
يريدون سوى ممارسة حريتهم الدينيةو، يف حقيقة األمر 
الدولة،  متارسه  الذي  املمنهج  العنف  من  الطائفة  تعاين 

وتثري هذه التطورات ماوف كبرية.
لعّدة  األفريقية  القارة  يف  خاصة  بأمهية  نيجرييا  وحتظى 
املحيط  عىل  االسراتيجي  اجلغرايف  موقعها  بينها  أسباب 
األطليس وخليج غينيا، وكثافتها السّكانية العالية، وهي 
وما  العامل،  يف  املسلمني  عدد  حيث  من  دولة  أكرب  ثالث 

يمّيز هذا البلد هو التنوع العرقي والطائفي.



العنف األرسي ويعرف أيًضا بعدة مسميات: اإلساءة األرسية، أو اإلساءة 
املسيئة  الترصفات  أشكال  من  بشكل  األخ��ري  تعريف  ويمكن  الزوجية 
الصادرة من قبل أحد أو كال الرشيكني يف العالقة الزوجية أو االرسية، وله 
عدة أشكال منها االعتداء اجلسدي )كالرضب، والركل، والعض، والصفع. 
والرمي باألشياء وغريها(، أو التهديد النفيس كاالعتداء اجلنيس أو االعتداء 
أو  واملطاردة،  املالحقة  أو  التخويف،  أو  االستبداد  أو  السيطرة  العاطفي، 
يصاحب  وقد  االقتصادي،  احلرمان  أو  كاإلمهال،  اخلفي  السلبي  االعتداء 
العنف األرسي حاالت مرضية كإدمان الكحول واألمراض العقلية، وتعترب 
التوعية من األمور املساعدة يف عالج العنف األرسي واحلد منه. وختتلف 
معايري تعريف العنف األرسي اختالفَا واسعَا من بلد لبلد ومن عرص آلخر.

يشاع عامليا أن العنف األرسي ال يقترص عىل اإلساءات اجلسدية الظاهرة، 
بل يتعداها ليشمل أموًرا أخرى كالتعريض للخطر أو اإلكراه عىل اإلجرام 
املالحقة واملضايقة،  أو  التسلل  أو  القانوين  احلبس غري  أو  االختطاف  أو 
وذكرت دراسٌة أجرهتا منظمة األمم املتحدة للمرأة عىل مستوى العامل أن 
»التقديرات تشري إىل أن 35% من النساء يف مجيع أنحاء العامل قد تعرضن 
بنسبة  للعنف اجلسدي من الرشيك احلميم يف مرحلة ما من حياهتن أي 
1\3 من السيدات حول العامل، وقد تعرضن ألحد أشكال العنف خالل 
من   %70 إىل  يصل  ما  أن  إىل  اخرى  دراسات  تشري  ذلك  ومع  حياهتن، 
النساء تعرضن للعنف اجلسدي من رشيك حياهتن«، وال يقترص العنف 
النساء يف كثري من األحيان عىل الزوج بل يشمل أفراد  الذي تتعرض له 

األرسة اآلخرين مثل الوالدّين واألشقاء واألصهار.

العنف األس��ري

عل��ى 
المجتم��ع

عي��ن

عالمي��اً..
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حتتاج  وأهنا  املجتمع  يف  األضعف  احللقة  هي  امل��رأة  أن  باعتبار 
الزوج  من  ضدها  املامرس  العنف  من  لتحميها  رادعة  قوانني  إىل 
واألهل ورؤساء العمل حلاميتها، تنظر بعض النساء اىل أن العنف 
اجلنيس  التمييز  أن  بل  فحسب،  الرضب  عىل  يقترص  ال  األرسي 
أقل  وأهنا  جنسها  ملجرد  املرأة  لضدية  ومتييزا  أرسًيا  عنًفا  ويعّدنه 
وحق  العمل  من  ومنعها  املرأة  ضد  لتمييز  وكذلك  الرجل  من 
التعليم واالختيار احلر للحياة.. فيام يرى بعض الرجال من بيئات 
متلفة ان رضب األخت والزوجة من الربية وأن هذه من األفعال 

العنيفة التي جتعلهن زوجات صاحلات.

األنظمة  معظم  يف  األرسي  للعنف  التصدي  يتم  مل 
القانونية إال منذ بداية التسعينات يف مجيع أنحاء العامل، 
قليلة  األرسي  العنف  ضد  احلامية  كانت  الواقع  ويف 
القرن العرشين يف  البلدان قبل أواخر  جًدا يف معظم 
القانون أو يف املامرسة، حتى نرشت األمم املتحدة يف 
عام 1993 عدة اسراتيجيات ملجاهبة العنف األرسي 
وفشلت أيًضا معظم األنظمة القانونية يف إدانة وجتريم 
فيام خيص  اعتقاد شائع  بعض احلاالت، وكان يوجد 
أو  ُيستثرن  النساء  بأن  الزوجات  ضد  العنف  حالة 
يمكنهّن حتمل أو حتى أهننَّ يستمتعن بمستوى معني 

من العنف من أزواجهن.

تاريخي��اً..

اعتق��ادات..
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عىل  العقاب  من  القانوين  لإلفالت  حد  وضع  إىل  املنرصمة  العقود  يف  دعوة  هناك  كان 
العنف األرسي الذي غالًبا ما يستند إىل فكرة أّن مثل هذه األفعال خاصة، وكانت اتفاقية 
والعنف  األرسي  العنف  مع  يتعامل  أوروبا  يف  ملزم  قانوين  ترشيع  أول  هي  إسطنبول 
ضد املرأة، حيث سعت االتفاقية إىل وضع حد للتسامح )يف القانون أو املامرسة( للعنف 
القديمة للدول  بالتقاليد االجتامعية  العنرصي، وتعرف يف تقريرها  املرأة والتمييز  ضد 
األوروبية التي تتجاهل هذه األشكال من العنف، وقد أعطي هذا االمر اهتامما متزايدا 
املهور،  بسبب  والقتل  الرشف،  بدافع  القتل  مثل  األرسي  العنف  من  حمددة  ألشكال 
القتل  ظاهرة  من  للحد  جهوًدا  األخرية  العقود  يف  اهلند  بذلت  وقد  القرسي،  والزواج 
بسبب )املهور(: حيث صدر قانون محاية النساء من العنف األرسي يف عام 2005 بعد 

سنوات من املطالبات واألنشطة من قبل املنظامت النسوية.
– كشفت وزارة الداخلية مؤخرًا، عن جهودها ملكافحة ظاهرة العنف األرسي  عراقيًا 
يف البالد، يف ظل حتذيرات من أن التأخر يف حل أسباهبا يؤدي إىل انتشار ظواهر أخرى 
خطرية، وقد يصل األمر إىل االنتحار، بحسب خرباء حتدثوا لوسائل إعالمية، فيام ذكرت 
وكالة األنباء العراقية، أن دائرة العالقات العامة يف وزارة الداخلية فصلت عدد املناشدات 
واحلاالت التي تم رصدها، والنتائج املتحققة منذ بداية العام احلايل وحتى منتصف الشهر 
املايض، وقالت: إن »الرشطة املجتمعية تلقت عرب اخلط الساخن 1162 مناشدة، ومتت 
معاجلة تعنيف 754 حالة من النساء، ومعاجلة تعنيف 233 من الرجال، ومعاجلة تعنيف 
55 طفاًل، إضافة إىل إعادة 62 فتاة هاربة، ورصد ومتابعة 22 طفاًل هاربًا، فضاًل عن 

انتشال 22 من كبار السن نتيجة التعنيف، وانتشال أربعة أطفال نتيجة التعنيف أيضًا«.

هنالك دواٍع لالهتامم بظاهرة العنف حيث تشري نتائج البحوث الغربية إيل انتشار 
العنف يف األرسة بأشكاله ومستوياته لدرجه يقال معها ان األرسة؛ أصبحت من 
أكثر مؤسسات العنف يف املجتمع، مما يتفق مع هذه املقولة أن إحصائيات القتل هو 
أشد أنواع العنف يف أسراليا كام تشري إيل ان 42% من جرائم القتل التي ارتكبت 
ما بني أعوام 1968-1981 كان منفذوها وضحاياها من بني أفراد األرسة %60 

من جممل حوادث القتل وقعت ما بني أعوام 1974-1961.
حمليا شهد العراق تصاعدا يف ظاهرة العنف األرسي عىل نحو خطري، وفقا لوسائل 
إعالم حملية وعربية، وهو مؤرش عىل اهنيار العائلة العراقية، وسط إمهال احلكومة 
والنخبة السياسية وعجزها عن وقف تدهور األوضاع يف املجتمع عموما، بسبب 
انشغاهلا باخلالفات السياسية والرصاع عىل السلطة ومغانمها.. وال يكاد يمر يوم 
التواصل االجتامعي، عن وقوع  القنوات اإلخبارية املحلية ومواقع  إال وتطالعنا 
العائلة،  أفراد  كافة  تشمل  التي  العراق،  يف  األرسي  العنف  حاالت  من  املزيد 
الظاهرة  تنامي هذه  باحلد من  أمل  بارقة  أية  باستمرار من دون  وتتسع مساحتها 

االجتامعية اخلطرية.

مجتمعي��ا..

قانوني��ا..
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املؤسسة  فهي  املجتمع،  ن���واة  ه��ي  األرسة 
منذ  ال�تاريخ،  عرب  وج��دت  التي  االجتامعية 
التي  املؤسسة  وهي  البرشية،  أّول  اهلل  خلق  أن 

وجدت يف كل العصور، وكل املجتمعات.
عليها  مّرت  فقد  البش�ر،  قدم  قديمة  أهنا  وبام 
املصدر  حيث  من  ومتنوعة،  كثرية  ت��غ��رّيات 
وكيفّية  االجتامعي،  وتكوينها  االقتصادي، 
التي  العالقات  هذه  أف��راده��ا،  بني  العالقات 
أفراد  بني  االجتامعي  التفاعل  خالل  من  تظهر 
أنواع  ثالثة  يف  تتبلور  والتي  الواحدة،  العائلة 
بشكل  اآلخرين  نحو  التحّرك  التحّركات:  من 
والذي  اآلخرين،  عن  لالبتعاد  التحّرك  إجيايب، 
يكون يف بعض األحيان بشكل سلبي، والتحّرك 
هذان  يعّد  حيث  سلبي،  بشكل  اآلخرين  ضد 
والعنف  األزم��ات  حلدوث  مصدرًا  األخ��ريان 

داخل املجتمع عامة، واألرسة خاصة. 

التي  السعيدة  االرسة  بناء  منظومة  عن  العليا  الدينية  املرجعية  حتدثت 
حيفظ من خالهلا املجتمع الصالح، وقال ممثلها سامحة الشيخ عبد املهدي 
االخرة  مجادي   25 يف  اجلمعة  لصالة  الثانية  اخلطبة  خالل  الكربالئي 
بناء هذه االرسة  كيفية  »بيان  بام نصه  املوافق 2017/3/24م  1438ه� 
التي حيفظ من خالهلا املجتمع الصالح.. فهناك نظرتان للعالقة الزوجية.. 
النظرة املتدنية التي بسببها حتصل الكثري من املشاكل، والنظرة االسالمية 

السامية الراقية..«.
تكوين  وكيفية  بينهام  والعالقة  والزوجة  للزوج  االسالم  لنظرة  وبالنسبة 
االرسة الناجحة.. يتحدث ممثل املرجع السيستاين: »هناك اهداف مقدسة 
الناجحة  الزوجية  العالقة  من  واملجتمع  الفرد  حياة  يف  وخطرية  ومهمة 
تعاىل..  اهلل  رضا  عىل  وحيصل  وجمتمعه  نفسه  ليسعد  االرسة،  بناء  ومن 
من  واملجتمع  الفرد  وحتصني  والطهارة  والعفة  الدين  عىل  احلفاظ  أوهلا 
االنحراف والفساد: كام ورد يف احلديث الرشيف: »من تزوج فقد احرز 
حافظوا  دينكم  عىل  حتافظوا  ان  اردتم  اذا  الناس  اهيا  انتم  دينه«..  نصف 
عىل عالقة زوجية ناجحة.. فاذا اردتم ان حتافظوا عىل دينكم وان يكون 
العالقة  خالل  من  حيصل  انام  وطاهرًا  ومتعففًا  متدينًا  جمتمعًا  جمتمعكم 
تؤدي  الفاشلة  الزوجية  العالقة  ذلك  من  وبالعكس  الناجحة..  الزوجية 
املجتمع  تفكك  اىل  يؤدي  وهذا  الفرد  وانحراف  والفساد  االنحراف  اىل 
ووقوعه يف املشاكل االجتامعية الناجتة عن االنحراف يف العالقة الزوجية 
الناجحة.. وثانيا: دوام النسل االنساين، فاهلل تعاىل اراد من االنسان الذي 
اكرمه بالعقل ان يكون خليفة هلل يف االرض وتظهر منه العبودية هلل تعاىل، 
فانظروا اىل قيمة االنسان فهو خليفة اهلل لألرض وتتجىل فيه العبودية هلل 
الناجحة  الزوجية  والعالقة  االرسة  خالل  من  االنسان  هذا  دوام  تعاىل، 
يولد  ان  يمكن  حينئذ  طاهرة  وروحية  عبادية  اجواء  لألرسة  حتفظ  التي 
انسان تتجىل فيه العبودية وفيه بعض االخالق االهلية.. أما ثالثا: احلصول 
عىل االستقرار النفيس واالجتامعي، فاإلنسان الناجح يف عالقته الزوجية 
وحتديات  مشاكل  يواجه  ان  ويستطيع  واجتامعيًا  نفسيًا  مستقر  يكون 
ينجح يف حياته.. وتراه  أن  قادرة متكنه من  قوية  بنفس  احلياة  ومصاعب 
املجتمع حوله متامسكًا قويًا  حيصل عىل استقرار نفيس واجتامعي ويبقي 

من خالل هذه العالقات الناجحة.

بناء االس��رة

معالج��ات
وفق رؤى المرجعي��ة
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محمد ياسين كوسه - سوريا / دمشق 

ع���ل���ى أم���ل
النهضة  بعد  عاشوراء  يوم  كّل  أّن  احلياة  يف  شعارنا  اختذنا 
احلسينية التي بذل فيها سبط النّبي )صلوات اهلل وسالمه عليه( 
مهجته يف سبيل احلفاظ عىل الدين، وبعد ذاك احلدث الدامي 
اإلنسانية،  تاريخ  القلوب وأصبح وصمة عار يف  أدمى  الذي 
فالبد لنا أن نقرَّ بأّنه يف مقابل ذلك يوجد كل يوم شمر وعمر 
أننا  بن سعد وكل يوم هنالك حق يسلب وباطل يسود.. أي 
القائم  بظهور  اهلل  وعد  يتحقق  حتى  رصاع  دائرة  يف  نعيش 

ليمألها قسطًا وعدال.
والرش  اخلري  رصاع  أن  نجد  قرب  عن  حتليلية  نظرة  نظرنا  إذا 
مستمر منذ األزل ولكن ال ريب أن صوت احلق سيعلو بمشيئة 

اهلل .
حق  اهلل  يف  جاهد  عليه(  وسالمه  اهلل  )صلوات  عيل  اإلمام 
جهاده وصرب إلعالء كلمة احلق وقام بتمحيص َمن ادَّعوا اهنم 
من األصحاب مرارًا وتكرارًا، والبعض منهم أظهر اإلخالص 
ظاهرًا ولكنّه كان مزيفًا، بل أضمر احلقد والنفاق والضغينة، 
بايع اإلمام )عليه السالم( ثم خرج  اِبن ملجم الذي  واللعني 
اللحظات  أخر  يف  وجترأ  نفسه  له  وسولت  النهروان  يف  عليه 

لينال من اإلمام )عليه السالم( ُكتب عند اهلل اشقى األشقياء.
عن  تقاعس  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  عهد  يف  وكذلك 
املثال  نرصته من ادعوا أهنم أصحابه وموضع ثقته عىل سبيل 
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عبيد اهلل بن عباس، وايضًا  زوجته جعدة، والكثري ممن حوله 
مع  حصل  كام  عنها،  وتراجعوا  نرصته،  جتاه  نيتهم  تزعزعت 
معه سوى بضع  يكن  مل  السالم( حيث  )عليه  اإلمام احلسني 
سبيلهم،  ضلوا  وكيف  ختاذلوا  الذين  عن  ناهيك  وسبعون 
فيها  َعزَّ  ألحداث  تعرضوا  السالم(  )عليهم  األئمة  وسائر 

النارص وختاذل فيها من ادَّعى اإلخالص.
ما نود قوله أن إمام زماننا بحاجة إىل )313( من الثقاة اخللَّص 
رها  ليتحقق ظهوره الرشيف، وترشق االرض بنور رهبا ليطهِّ

بعدما ملئت ظلام وجورا.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيتحقق ذلك؟ والذين 
السالم(  اهلدى عيل واحلسن واحلسني )عليهم  أئمة  عارصوا 
كانوا بعيدين كل البعد عن اإلعالم املرئي والسمعي ووسائل 
مهمته  فتاك  سالح  أقوى  عرصنا  يف  باتت  التي  التواصل 
أنزل اهلل هبا من سلطان والطعن  ثقافات ما  التحريض ونرش 
ذلك  ومع  وتعاليمه،  مبادئه  وإسقاط  وتوهينه  القويم  بالدين 
القليلة  القلة  سوى  السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري  خيلص  مل 
الرمق  حتى  دينهم  عىل  ثبتوا  الذين  اخللَّص  األصحاب  من 
األخري وكذلك كل من اإلمام احلسن واإلمام احلسني )عليهام 
السالم(!  فكيف تصل اىل 313  يا موالي واين نحن من عدد 

كهذا؟!
أن نكون أصحاب أوفياء مَلصني ال يشء يزعزع إيامننا ليس 
باألمر السهل وان تكلمنا عىل مستوى األفراد فمن يقبل هبذا 
الزمان أن خيرج عن زوجه وماله وعياله بمجرد إعالء كلمة 
حق واالمتثال ألمر مواله دون مقابل دنيوي مادي ملموس 
إذا مل تكن العقيدة راسخة يف كيانه ومتمركزة يف وجوده قبل 
قلبه؟ كيف لك ويل وله وهلا أن نكون عبادا مطيعني ملوالنا ال 
هناب شيئًا سوى اهلل؟! ونبذل أنفسنا يف سبيله تاركني كل يشء 
مقابل اهلدف االسمى ونقتدي بأهل بيت العصمة )صلوات 

اهلل وسالمه عليهم( ونسري عىل هنجهم.
نحن نعيش بزمن أصبح فيه كل يشء مباح للجميع مع وجود 
اإلنساين  الضمري  حتى  رقيب،  أو  حسيب  بدون  املسوغات 

استطاعوا ان يطمسوه.
اذا سلت السيوف وقع االمتحان.. فكم من اِمرئ ُيكرم وكم 

من.. هيان!.
عندما  نسعى لنصل لذاك االخالص املطلق يتوجب علينا أن 
نطلقها ثالثًا ال رجعة فيها وأن تكون كلمة اهلل يف األرض أن 
أنه  نجد حقًا  أن  ناره،  من  نعبده ال طمعًا يف جنته وال خوفًا 
أهٌل للعبادة، وأن نقتدي بسيد البرش واألئمة الذين كانوا كل 

جهادهم للحفاظ عىل دين اهلل.
ربام البعض ينظر اىل تلك الطاعة أهنا طاعة عمياء عىل أنه غري 
حتى  متامًا،  العكس  ولكنه  مسري  وأنه  ألفعاله  متار  وال  مري 
جيب  أصابع«.   )4( والباطل  احلق  »بني  السالم(:  )عليه  قال 

علينا أن نرى دائاًم بعني قلوبنا أين احلق وأين الباطل.
كان  معاوية  عىل  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  َحّشد  عندما 
بإمكانه مسح جيشه عن بكرة أبيه ولكنه افتقد النارص كام أبيه 
العصيبة  واملواقف  عليهم(..  وسالمه  اهلل  )صلوات  واخيه 
فعندما  االبدي،  املصري  تكتب  التي  هي  االمتحان  وحلظات 
أنه  يقني  عىل  كان  اإلمام  ألمر  االمتثال  منه  طالبًا  اليه  أرسل 
عليه  يقيم  أن  اىل  السالم(  )عليه  يسعى  كان  لكنّه  يقبل..  لن 
لقاتلنا  القرار  يتخذ  أي منكم من  أو  أنا  لو كنت  رّبام  احلجة، 
معاوية ولكنا ال نملك احلجة وال احلكمة وال بواطن االمور 

مع العلم باليقني أنه لن يبايع، وهنا يكمن الرس اإلهلي.
من  كانوا   عدة   أشخاص  السالم(  )عليهم  األئمة  زمن  ويف 
لألئمة  عدائهم  وأظهروا  السبيل  ضلوا  ولكنّهم  العابدين  
الدنيا  مقابل  زماهنم   إمام  عىل  خرجوا  الذين  كاخلوارج 
الوالء  جذوة  قلبه  يف  ارشقت  من  نجد  باملقابل  واطامعها، 
الوالية  واستقرار  عليهم(  اهلل  )صلوات  وآله  للنبي  واحلب 

وعقد القلب عليها.
السالم(  )عليه  اإلمام  أزعج  بدايًة  الرياحي  احلر  أن   فنقرأ   
وأرهب بنات رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ويف حلظة يقظة 
ارجتع؛ وكان ملصًا، لذلك ينبغي علينا أن نكون مطيعني كل 
الطاعة ألمر موالنا ونسعى جاهدين أن نصل لدرجات عليا 
من االيامن عن طريق جهاد النفس وتزكيتها وهتذيبها واقتالع 
متى  ندري  فال  الكامل  نحو  مسريها  يعيق  أن  يمكن  ما  كل 

يكون االمتحان؟.
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هديُة حامِل اللواِء لزينَب الَحوراء

ال�����َع�����ش�����ريْة َق�������م�������ِر  ِم�����������ْن  حُت�������ف�������ٌة  ِذي 
�����������ِه َع������ب������اُس َق�������������د َص�����اَغ�����������ه�����ا بِ�����ك�����فِّ
َوَم������ا  زاَدت  َب��������ْل  األع������������واِم  ِم��������َن  أل��������ٌف 
َم���������ْن ك���������اَن ل�����إلي�����ث�����اِر َوال������َف������ض������ِل َأَب�������ا 
أه�������������دى إل������ي������ه������ا حُت���������َف���������ًة ك������ري������َم������ْة
��������������������امَ ال��������نِ�����������������داُء ل���ل���َك���ف�����������ي���ِل ك������أنَّ
��������َواِء ش������ك������ًرا أخ��������ي ي������ا َح��������اِم��������َل ال��������لِّ
������������ْة أحَت��������ف��������َت��������ن��������ي هب�����������������ذِه اهَل������������ديَّ
هَي������ِدُم������وا  أن  ��������م  أذن��������اهُبُ َس������َع������ى  َف������َك������م 
احِل�����ك�����اي�����ْة ل���������َك  أح������ك������ي  أيب  ب���������َن  ي�������ا 
َط�������غ�������اُم َن��������واَص��������������������������ٌب  أراِذٌل 
ب������املِ������رص������اِد ال���������َع���������رِش  ربَّ  ل������ك������نَّ 
َف���������َه���������بَّ أب���������ط���������اٌل ِف�����������������داَء ال�������َق�������رِب
م��������اُء َج�������ن�������َب رَضحِي�������������ي َس��������اَل��������ت ال��������دِّ
ق������د َخ������َت������ُم������وا احَل��������ي��������اَة ب�����ال�����ش�����ه�����اَدْة 

لِ��������َزي��������َن��������َب احَل���������������������وراِء واأَلم�����������������ريْة
َم�����������ْن ُج�����������������وُدُه َوف�������ُض�������ُل�������ُه نِ�����������رباُس
َم���ع�����������َل���ام  ل����ل����َوف��������������اِء   ال����َك����ف���������ي����ُل  َزاَل 
ِم�������ن َخ������������رِيِه املَ�����ش�����ه�����وِد أه����������َدى َزي���ن���ب���ا 
َوه����������������َي ب�����������ِه َخ�����������ب�����������رَيٌة َع�����ل�����ي�����َم�����ْة
اجَل����م����ي����ِل لِ������������َذا  َرًدا  َزي�������ن�������ٍب  ِم��������ن 
َف������َأن�������������َت َأن���������������َت َم����ن���������َب����ُع ال����َع���������ط����اِء
������ْة َف������ل������َي������ن������ُظ������ِر ال����������َي����������وَم ب�����ن�����و أم������يَّ
َق����������ربي َوُك�������������ٌل َن�������ح�������َوه ق������د أق�������َدُم�������وا
�������������وُع ال�����ُك�����ف�����ِر وال�����َغ�����واي�����ه  َج�������������اَءت مُجُ
بِ�����َب�����غ�����ي�����ِه�����ْم ل�����ل�����َق�����رِب َه�������دًم�������ا راُم����������وا 
ل��������ُك��������لِّ َب����������������اٍغ ح����������اِق����������ٍد ُم�������ع�������ادي 
وأرَج����������ع����������وا ك������ي������َد ال���������ِع���������َدى ب�����َص�����رِب
���������������ْم َوف�������������اُء ِم����������ن ِش������ي������ع������ٍة ل�����ن�����ا هَلُ
ُم��������������راَدْه ال��������ِع��������َدى  ِف������ك������ُر  َي������ن������ْل  ومل 

شعر: عدنان الموسوي
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وروحي  رضحيك،  عمق  يف  أترضع  عال  بصوت  سيدي، 
انحناءهتام  تدور  وعيناي  هلا..  حد  ال  آالما  لنفسها  ختتلق 
الزائرين،  نظرات  يف  كله  دمعي  فيسيل  دع��اء،  كل  حول 
ترتدي معطف والءك.  يأخذ شكل كلاميت وهي  وفضاءك 
أتبنُي حقيقتي من وضوح االنسان.. هذا وضوحي، وانت 

ُترسُل احلزن يل دمعًة لتهذبني.
خائفة  ترعد  جدثك،  س��امء  ق��رب  تتيه  روح��ي  سيدي، 
يعلوها الترضع هلل بك، كي أجد نفيس بقربك.. أن استمر 
فأغمرها  ضياءك،  يّد  يل  متد  أن  عسى  نحوك،  هرويب  يف 
بدموعي، فأنا عبدك وبن عبدك، ال أصغي اال اليك حتى 
مقدسك  عرب  أراه  أن  يمكن  وما  شفاعتك..  جائزة  أنال 
يف  القوة  وتعطيني  ختيفني  وأنوارًا  ارسارًا  بخلودك،  القائم 
آن واحد.. فأبكيك، وعيناي ال تبضان بدمعة، لكن قلبي 
عيون  متأل  بكلامت  متعجل،  بصوت  يرصخ  اجلزع،  ينهشه 
بئٌر  الطاهر  دمك  ان  املرئي:  يقينها  بكل  تعرف  أحرارك.. 
وُينجي من ضّل طريقه،  االمان من كل خوف،  منه  ينبثق 

وخيفف عمن أضّله أمله العميق.    

وأنا  الذنوب،  زامحتني  إذ  يسندين  غريك  يل  من  سيدي، 
اغرق يف حروَف روافدك. متأمل ومرايا أمنية، ومنشوري 
للعقل  لْيعِط  –مخيساتك-  فجر  يتنفس  يزال  ال  توسالت 
الذي ختلص من ماضيه،  البصرية، ويرفع االنسان  أجنحة 
وَحّل حزامه قاساًم بدمك الطاهر ان تفرق بني كل يشء اال 
يدي  وخذ  القبول  فرصة  أمنحني  مقامك.  عن  تفرقني  ان 

وقدين اىل قناديل قربك، فأنا العبد الفقري ال أزدان إال بك.
أن أكون  اليك، ونفيس تشتاق  ال زلُت يف طريقي  سيدي، 
حكياًم، أقيض عمري القصري بني أذرع نورك، بال خوف أو 
وكلام  اليك،  بعيد  من  الصوت جيذبني  ومازال شْدو  قلق. 
السامء،  من  كملك  رأيس  مملكة  يف  أنه  أشعر  منه،  أقرب 
يسريين نحو الضياء، فتطرُي روحي بنشوة القبول، بينام تتعلق 
يداي بفتاحات شباك الرضيح.. فأرى نفيس تتلو ما حفظ 
يذكرين.  أخر  القلب من دعاء، كلام توقف صويت، صوٌت 
مشهٌد يتكرر كل يوم.. ثمة رس، هو رسي وحدي ال يعرفه 
غريي.. لكني ال أخطئ باملعرفة، فاملالئكة من حويل، أراهم 

يف وجوه ألناس أعرفهم قد مّروا يب يف عمق الرضيح...

يا اسمك الذي في الضمير..
وبكلُ العيون الدامعة
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)جسام يا ضنوتي(؟!

قصة قصيدة

م�����ن م����ّن����ا ل��م 
يستمع لقصيدة 

أبو  احلسني  عبد  الشيخ  الكبري  الشاعر  نظمها  خالدة  قصيدة 
جاسم  احلاج  الكبري  احلسيني  الردود  وقرأها  النجفي،  شبع 

النويني الطويرجاوي )رمحة اهلل عليهام(.
أطراف  إيّل من  الذي وصلت  البحث  إىل قصتها حسب  نأيت 

عدة: 
- يقول املرحوم الشيخ جاسم النويني يف لقاء خاص أجريته 
العلوية  العتبة  عن  تصدر  التي  الوالية  جملة  يف  ونرشته  معه 

املقدسة.
عبد  للمرحوم  الرائعة  القصيدة  عن  النويني  لكالم  نعود 
احلسني أبو شبع، قال: دعيت يف حمرم احلرام يف عام 1971م، 
من قبل موكب اجلصاصنة يف الكوت حمافظة واسط العزيزة. 

القصاب  ه��ادي  الشيخ  الكبري  الشاعر  املرحوم  فقصدت 
قّدم  األرشف،  النجف  يف  احلسينية  اهلداية  دي��وان  صاحب 
مذبوب  نجم  احلاج  الرادود  مع  النشغاله  وذلك  يل  اعتذاره 

النجفي والسفر معه إىل دياىل - خرنابات. 
فقال له النويني: ماذا أصنع وقد اقرب شهر حمرم؟.. فقال يل 

القصاب رمحه اهلل تعاىل:
شابًا  وكان  النجفي،  جدي  عدنان  الشاب  الشاعر  لكم  أقدم 
قدر  عليها  ينظم  حتى  املطلوبة  األط��وار  له  فقدمنا  يافعًا، 

اإلمكان . 
الشاعر  السنة، واصطحبت معي  تلك  وجاء حمرم احلرام من 
الليايل  وحسب  مني  مقربة  عىل  النظم  ليكون  جدي  عدنان 

املعروفة. 
وسافر القصاب مع نجم مذبوب إىل خرنابات دياىل املوكب 
نفسه احلسيني الذي قرأ فيه املرحوم الشيخ ياسني الرميثي عام 

1977م قصيدته اخلالدة )حيسني بضاميرنه(.
بن  القاسم  حق  يف  قرأهتا  التي  احلسينية  القصائد  أبرز  ومن 
آنذاك - للشاعر عدنان جدي: )ماين  السالم -  احلسن عليه 
أمك ال تنساين ربيتك يا جسام( ونجحت وانترشت يف ذلك 

الوقت أيضًا. 
وذكر يل الشيخ جاسم النويني يف عام 1972م أنه قصد الشاعر 
الكبري الشيخ عبد احلسني )أبو شبع( النجفي رمحه اهلل يف مدينة 

كتبها: أحمد الكعبي

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

44



الشعر احلسيني  التعامل معه وأخذ  النجف األرشف لغرض 
من  جمموعة  هذه  للنويني  قال  ولكن  شبع  أبو  اعتذر  منه، 
القصائد احلسينية نظمتها للحاج عبد الرضا النجفي، والشيخ 
وطن النجفي،  والشيخ حسون شيحان، أنقل ما حتب منها، 

أما أحلاهنا فهي موجودة عند حسون شيحان )رمحه اهلل(. 
نقل الشيخ جاسم النويني مما أعجبه من أشعار الرثاء احلسيني، 
وكان من تلك القصائد )جّسام يا ضنويت( و)من حيدر هذا 
موكب  يف  أنشدها  التي  احلسينية  القصائد  وعرشات  اجلود( 

اجلصاصنة بقضاء احلي. 
بقراءهتا وسط  القصيدة  باحلديث عن  الشيخ جاسم  واستمّر 
مجع غفري من املعزين وقد نالت استحسان اجلمهور احلسيني 

يف وقتها. 
عام  اآلف��اق  يف  تطري  وأخ��ذت  القصيدة  اشتهرت  ولكن 
حيث  اإليرانية،  العراقية  احل��رب  ان��دالع  بسبب  1981م، 
يتذكرون  كانوا  عندما  أهاليهم  من  عليهم  والبكاء  الشهداء 

مصاب موالنا القاسم بن احلسن )عليهام السالم(.

حميي  رسول  احلاج  املرحوم  أرشيف  يف  وجدهتا  والقصيدة 
الدين حيث قرأها يف احلمزة الغريب. 

ثراه(  اهلل  )طيب  النجفي  الرضا  عبد  احلاج  قرأها  وكذلك 
شالكة،  حسن  األخ  عند  مسجلة  وهي  األرشف  النجف  يف 

وطريقتها ختتلف عن طريقة النويني )رمحه اهلل تعاىل(. 
املرحوم  بخط  للقصيدة  األصيلة  باملخطوطة  احتفظت  وقد 

الشيخ جاسم النويني. 
وكذلك نسخة منها مطوطة يف أرشيف املرحوم احلاج  رسول 
الدين  حميي  أمحد  القدير  األستاذ  الباحث  عند  الدين  حميي 

اجلامعي.
ثم أصبحت القصيدة هوية الشيخ النويني يف العراق وخارجه، 
رغم أن أرشيف املرحوم حافل بالعطاء والتسجيالت الفريدة 

واملنوعة واهلادفة. 
اهلل  ورحم  النويني  جاسم  العزيز  الفاضل  شيخنا  اهلل  رحم 
شاعرنا الكبري عبد احلسني )أبو شبع( النجفي، وحرشمها مع 

آل حممد عليهم السالم.
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بعد فاجعة كربالء األليمة تلك امللحمة اخلالدة التي دوهنا املؤرخون 
مسلمون وغريهم يف كل بقاع األرض منذ سنة61 للهجرة وإىل اآلن, 
رغم مرور أكثر من )1400( عاما عىل تلك الفاجعة التي أستشهد 
وأوالده  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  اجلنة  أهل  شباب  سيد  فيها 
وأخوته وأقربائه وأصحابه أمام سيل الطغاة احلقد والظلم األموي 
أيام اجلاهلية شيئًا فشيئًا  إىل  الذين أرجعوا اإلسالم  الكافر  اجلاهيل 
السيف  الدم عىل  لينترص  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  لوال هنضة 

ببقاء ثورته وهنضته.
كان قدوم سبايا آل الرسول حممد )صلوات اهلل عليهم أمجعني( إىل 
أو  اخلوارج  سبايا  كأهنم  هبيئة  وأطفاال  نساًء  مقيدون  وهم  الكوفة 
بدر  معركة  ثأر  بأخذ  منهم  االنتقام  حياولون  االعداء  وكأن  الكفار, 
وغريها التي بسببها هم أستسلموا بالقوة!, فأرادوا الرجوع إىل عهد 
من  أكثر  يف  معاوية  بن  يزيد  حاكمهم  رصاحة  أعلنها  كام  اجلاهلية 

مناسبة وال أحد يمنعه يف ذلك الوقت.
بالنسبة ملدينة الكوفة قبل عرشين سنة من واقعة الطف األليمة كان 
خليفة  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  فيها 
حكومته  أبان  الشعب  أفراد  مع  تعامله  أسلوب  وكان  للمسلمني 
طبقات  مجيع  شملت  التي  فعواطفه  أحد,  بني  تفريق  دون  العادلة 
وطوائف الشعب وتوفري لوازم احلياة هلم ومراعاة اليتامى والفقراء, 
أحسن  فأخذوا  والرضاء,  الرساء  يف  الكوفة  أهل  مع  كان  حتى 
اإلنطباعات عنه وعن أهل بيته الكرام, وكذلك نساء أهل الكوفة من 
يعرفن بطلة كربالء احلوراء زينب )عليها السالم( حق املعرفة, وهي 
عىل  التباكي  موقف  فكان  السالم(,  )عليهم  البيت  آل  سبايا  ضمن 
مصائب آل البيت من قبل نساء الكوفة, فناولن التمر واخلبز واملاء إىل 
السبايا واألطفال فصاحت هبم السيدة أم كلثوم بنت أمري املؤمنني 
عيل )عليهام السالم(: »يا أهل الكوفة أن الصدقة علينا أهل البيت 
حرام, صه يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم؟ فاحلاكم 

بيننا وبينكم اهلل سبحانه يوم فصل القضاء«.

دور سبايا الطف 
في توعية المجتمع اإلسامي

بقلم: محمد الموسوي
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بقلم: محمد الموسوي

العدالة بفضل حكم حاكم جائر وفاسد ال يعرف  فقدان  وكان 
باإلسالم أصاًل وعقيدته وترشيعاته وال يعرف بحقوق اإلنسان 
ومحايته, والدليل عىل ذلك طواف سبايا آل الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله( نساًء وأطفاال ال ذنب هلم مقيدون باحلبال يطوفون من أرض 
كربالء،  أرض  اىل  ثم  الشام  إىل  ومنها   الكوفة  مدينة  إىل  كربالء 

ومنها إىل مدينة جدهم رسول اهلل )املدينة املنورة( حتت 
وشاقة  جدا  طويلة  رحلة  يف  احلارقة  الشمس  هليب 
اإلسالمي,  املجتمع  توعية  اهلل  سبيل  يف  سبايا  حتملتها 
مكملني دورهم الرسايل يف املجتمع بشكٍل مؤثر وحمرك 
للضامئر نحو احلرية التي نادى هبا اإلمام احلسني )عليه 
السالم(، ومنها كان دور بطلة كربالء صاحبة املصائب 
السجاد  احلسني  بن  عيل  اإلمام  دور  اىل  إضافة  العظام 
الدولة  وظلم  وسياسة  إعالم  فضح  يف  السالم(  )عليه 
زينب  خطبة  طريق  من  بدءا  برمتها,  اجلائرة  األموية 
أخيها  أبن  وخطبة  والشام،  الكوفة  يف  السالم(  )عليها 
اإلمام السجاد )عليه السالم( يف الكوفة والشام أيضا، 
البالغة والفصاحة وآية  فكانا يف كل خطاباهتم قمة يف 
أمام  القلوب بظهورهم  إهلية يف  البيان ومعجزة  يف قوة 
فضحوا  حتى  والشام  الكوفة  يف  الطغاة  وأمام  الناس 
رسول  أبن  وقتلهم  اإلسالمي  الدين  ضد  يزيد  جرائم 
اهلل اإلمام احلسني ومن معه )عليهم السالم( يف أرض 
التمرد عليه وعىل  يزيد وخيش من  ُرِعب  كربالء, حتى 
يقدم  بأن  فأمر  االنتفاضة  بقيام  اجلائر  األمويني  حكم 
السيدة زينب  رأس اإلمام احلسني )عليه السالم( أمام 

)عليها السالم( ليقطع خطبتها.
وأوالده  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  وبإستشهاد 
إصالح  يف  األوىل  املرحلة  أنتهت  وأصحابه  وأخوته 
)عليه  احلسني  اإلمام  أجلها  من  هنض  التي  األمة 
آل  سبايا  بدور  وكانت  ثانية  مرحلة  وبدأت  السالم(، 
العقيلة  كربالء  بطلة  بقيادة  كربالء  أرض  من  البيت 
دور  اىل  إضافة  واإلنسانية  اإلسالمية  املفاهيم  نرش  يف 
اإلمام السجاد )عليه السالم( الذي فضح وايل الكوفة 
بسياسته املجرمة وفضح يزيد بن معاوية عىل منرب الشام 
وفضح إعالم األمويني الزائف ورشح لألمة النهوض 
من هذا السبات األعمى لينري طريق احلرية واالستقالل 
نبيه  وسنة  سبحانه  اهلل  بكتاب  والعمل  والكرامة 
الرشيعة  وحفظ  وتعاليمه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد 

اإلسالمية.
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الى روِح الشهيِد البطل 
)كاظم فالح رخيص العبيدي(

أسطورة الرقم سبعة الذهبي 
حيدر عاشورفي استشهاد أبي عبره

منُذ  ان المس سر ذاك الرقم الذي حلّ في حياته وكبر معه في قرية)الشجري(، 
غريبة  احداث  من  عليه  ستؤول  وما  المستقبلية،  تفاسيره  عليه  اختلطت 
وعجيبة سجلت في تاريخ عمره نقطة ضوء متوهجة تنير بصيرته، وتفعم قلبه 
باألمل واالنتظار بما رسمه له القدر، مظّلال بالهم والحزن، كأنه موسوم بهذا 
الرقم الذي يسير مع افعاله كظل ضوء امتزج به. قلبه المفرط بكل شيء اسمه 
إنساني ازداد نمواً تحت سر االنتظار.. واجمل اإلنتظارات في ذاته ان يكون إلى 
)الشهيد ابي عبره(. فأصبح كيانه المحاط بهموم مدينته وما  ربه باسم  جوار 
حولها من قرى محاطة بأشواك الحرمان تنهش في داخله من أجل تحسينها. 

فهو انسان أكثر هما من أّي انسان.  
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هكذا مرَّ عمره ومعه كّل يشء يتغلغل يف عمق روحه ب�)عفك( حمطة 
والدته التي ال يبدهلا بكنوز العامل. حني يغار عليها تراهم يقولون 
للجبل ما هذا الصدى، وللنحلة احريس زهور )الديوانية(. فسامء 
 ( اىل عشرية  تركن  يقف عند حد، وسمعته  الذي ال  فرسه  مدينته 
العبيدي( الصخرة والشمعة، االوىل تشج رؤوس الظاملني، والثانية 
اجلبال  جيرحون  رج��ال  املظلومني.  وتنرص  التائهني  طريق  تنري 
هذا  وازاء  لتتحّدينا..  تعايل  لألسود  وينادون  والبحار،  والتالل 
التاريخ الساطع، توقدت فيه شجاعة نادرة يف حب اخلري وصناعة 
األول سنة 1967..  مهده  منذ رشوق  الشمل. وهكذا  ومّل  الفرح 
والقدر يسريه نحو النظر إىل األمام، ال يمكن الرجوع وال خطوة اىل 
الوراء.. حيمل معه حظه وقدره بالرقم الذي عكس كل افعاله. كان 
حيمل به عىل ظهره اثقال الوطن والعقيدة واملذهب، وحني يتقوس 
أكثر، حتى اطلق عليه )ابو عربه  يتقوى  اهتزازاته  كالسهم وتزداد 
الشمس  صديق  فهو  رّسه.  يكمن  أين  أبدا  تعرف  ولن  العبيدي(. 
واخلرضة والفقراء، صديق االنسانية. سبع من قرى الديوانية تشهد 
له كيف جعلها ترشب املياه النقية بشكل دائم، وسبع أخرى حّول 
شوارعها  الطينية اىل اسفلت صلد، وسبع زهرات من صلبه، يرفعن 

وجوههن كل صباح ليسألن اهلل تعاىل ان حيفظ أباهن)ابا عربه(. 
يميض  صامت  زمن  هو  مزهوة..  شمسا  ترشق  معطاء  ديمة  هو 
حتفره  ملدا  اساًم  يكون  ان  هو  حلمه  جل  ساعة،  اثر  ساعة  باخلري 
من  اجلهادي،  النداء  وجاء  وقتها،  ازف  وحني  الشهادة،  ازاميل 
)ابو عربه  املجاهد  بارش  الشعبي:  احلشد  فوره سجل يف سجالت 
الشعبي.   باحلشد  جماهدا  ه�   1435 شعبان   17 بتاريخ  العبيدي( 
هبا  يطرد  معركة  كل  مع  ينمو  عروقه  يف  االستشهاد  عشق  فبدأ 
)داعش( التكفريي. مل يتوقف عند معركة واحدة بل كان يتنقل من 
معركة اىل أخرى، وال يصغي ألي صوت وال هيمه اصداء اصوات 
االصوات  كل  بني  من  غري  ال  واحد  لصوت  يصغي  كان  النشاز. 
احلق  بني  الفاصل  احلقيقي  القائد  السيستاين.  اإلمام  صوت  هو 

والباطل.. املسدد من اهلل واملنتظر القائم.
يف  يعيش  أنه  املتجّعدة،  وجبهته  السمراء  سحنته  من  تتعجبوا  ال 
يعادي  البسطاء، ويف حرب مع كل من  والناس  الفقراء  سالم مع 
يف  وجوده  هي  آثاره  عربه  ابو  أنه  العليا,  الدينية  واملرجعية  الوطن 
كل مكان يتواجد فيه ال يشء أكثر. بعد كل انتصار كان حيقق مراد 
املجاهدين بكل ما يتمنونه يبث فيهم الفرح واالمل. كان يشد من 
أزرهم ويعلمهم الصرب عند احلصار، والصوم وقت اشتداد اجلوع 
ان  املجاهدون  اهيا  يردد:  كان  احلرب  عاصفة  هدوء  عند  واحلذر 
البطن اخلاوية ال مشكلة فيها تصرب عىل خوائها ولكن نحن يف هذه 

اجلحيم  هذا  يف  نمثل  نحن  اخلاوية،  ال��رؤوس  من  نخاف  احلرب 
الداعيش، املرجعية والعراق نسري باسمهام يف الظلمة ونحمل عىل 

ظهورنا القناديل. 
اىل  وصعودا  الصخر(  )جرف  حترير  مع  النرية  افكاره  وس��ارت 
حمافظات املثلث السني الذي ذبح االهايل وفجر املقدسات وعشش 
املتميزين  من  فكان  والناصبي.  الوهايب  العامل  وجمرمو  القتلة  فيه 
عاشوراء-  رسيا   - يف  والثقيلة  اخلفيفة  األسلحة  كافة  باستعامل 
احدى تشكيالت قوات احلشد الشعبي اخلاصة، والرجل املهم يف 
- رسية ناقالت الدبابات الثامنة- واخلبري يف هندسة الكهرباء التي 
الكهرباء  استخدام  االكاديمية سنة 1997.. وبرع يف  نال شهادته 
تم  باحلالل  رؤوس  سبعة  جيمع   ان  اقناعه  بقوة  واستطاع  عمليًا. 
كل  يّذكر  كان  املجاهدين،  اسراحات  يف  يديه  عىل  قراهنم  عقد 
)عليه  القاسم  زفاف  تم  وكيف  كربالء،  بطف  متزوج  غري  جماهد 
واحلزن  وامل  والعطش  اجلوع  وشدة  احلرب  طبول  حتت  السالم( 

واجلزع املميت..؟. 
كان يشبه احلجر الرقيق يف ايام املواجهة، يغرق بتصفية الدواعش 
ويربق حتت جثثهم النتنة، ويروض عرب سواتر الصد سبل األقناع: 
ان اجلهاد واالستشهاد خلقت من أجل ان ينال االنسان اجلنة هبن. 
نوعها  من  فريدة  نقاوة  يملك.  شفافية  وأية  هو،  صلب  حجر  أي 
ام هي قطرات دم ثائر ترسي يف رشيانه، وكأنه روح مرئية حيملها 
برشف اىل هدفه السامي. وينتظر ان يفوز بعيون بناته السبع، ويرفع 
نيل رشف االستشهاد بكل  بعد  يفزن برضا اهلل  من رؤوسهن كي 
جالل.  كانت معركته األخرية مع الدواعش وضمريه.. الدواعش 
وضمريه  والعلني،  املشهود  بجرمهم  اإلنسانية  لقانون  املخرقني 
وص��وب،  ح��دب  ك��ل  م��ن  املحارصين  الفلوجة  مدينة  أله��ايل 
تأكل)داعش( بخرياهتم ورشفهم وتطعن شيوخهم وتذبح شباهبم، 
وحرائر  يافعات  من  مضض  عىل  اجلهاد(  )نكاح  زنى  من  وتكثر 

كان يحمل معه حظه وقدره 
بالرقم الذي عكس كل أفعاله.. 

يحمل به أثقال الوطن والمذهب 
وحين يتقوس كالسهم وتزداد 

اهتزازاته يتقوى أكثر حتى اطلق 
عليه )أبو عبره العبيدي(
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أجل  من  انتفض  برجاله  والعراق  ازف  فالوقت  الكريمة.  الفلوجة 
عمليات  فبدأت  الفلوجة..  يف  رشيفة  وعراقية  رشيف،  عراقي  كل 
كانت رسايا عاشوراء. وكان  املقدمة  –الفلوجة- ويف  حترير وتطهري 
أبا عربه صائام وهو خيطط الخراق حدود سواتر العدو ونجح سبع 
مرات يف تفجري معداهتم وقتل سبعة من أهم قادة الدواعش يف بيت 
اغتصبوه من أهله وهجروهم اىل طريق املوت، فجاء نداء االستغاثة 
منهم، فكان أول املتطوعني لتطهري البيت واملزرعة.. وبقي سبع ليايل 
تامات يف عمق معسكرات )داعش( صفى وقتل ما يمكنه النيل منهم، 

واجهض خططهم يف عقر مقراهتم. 
 /  5  /  24 املوافق  1437ه���  شعبان   17 الثالثاء  يوم  صباح  ويف 
عمليات  حزنت  اجلهادية،  الفتوى  من  سنتني  بعد  اي  2016م.. 
اخوته  مع  الشجاعة  صولته  صال  أن  بعد  عاشوراء  ورسايا  الفلوجة 
حتركات  لكثافة  واحلشدية،  األمنية  القوات  حصار  لفك  املجاهدين 
احلية  املفخخات  وارسال  البعيد،  القنص  من  واستمكاهنم  )داعش( 
إليقاف  يتقدم  ان  عليه  كان  باملوت،  امللغومة  واهلمرات  والسيارات 
ارتفعت  الداعيش  العدو  مع  تالمحه  وعند  املميت،  الزحف  هذا 
االنفجارات إىل عنان السامء يتخللها صوت � اهلل أكرب احلسني انترص- 
القتال، ومل هتدأ  اجلميع كانوا يميزون صوته وانفعاالته وغضبه عند 
تقهقريا،  هروبًا  )داعش(  انسحب  ان  بعد  اال  االنفجارات  عاصفة 
فالح  )كاظم  البطل  ولّوح  مضحكة.  –قرقوزات-  كأهنم  ينهزمون 

ورفع  النرص  بعالمة  بيديه  العبيدي((  عربه  ابو   ( العبيدي  رخيص 
لتدخل  القوات  وزحفت  عاليا..  الشعبي  واحلشد  العراق  رايتي 
عربة  وابو  واخلونة.  والسلفية  الوهابية  قذارات  من  االرض  وتّطهر 
يواصل مالحقة املهزومني من )داعش( ليبعدهم اىل مسافات كبرية ال 
يمكن ان تصل اليها رصاصاهتم الغادرة.. وكانت بقايا من عصابات 
)داعش( االنتحاريني يربصون بكل بطل حشدي فكان املفخخ من 
نصيبه هذه املرة، ولكنه مل يتمكن منه قاومه وقتل مع ستة من القنابل 
البرشية الداعشية.. ومل تتم فرحته حني غدر  به قناص لئيم عن بعّد 
بكت  شهيدا  ليكون  االربعاء  ليلة  غروب  عند  الطاهرة  روحه  فسّلم 
عفك  وقضاء  بغداد،  يف  شّيع  فقد   . مرات  سبع  وشّيع  الرجال  عليه 
عفك  صباح  يف  والئية  بأهازيج  وشّيع  )الشجري(،  قريته  ويف  ليال 
مرورا بمدينته الديوانية، ويف قضاء الشامية وتشييع مهيب مجع العوام 
االرشف  النجف  املتقني  وأمري  البلغاء  سيد  مدينة  ربوع  يف  والسادة 
ليدفن فيها بعد ان تم سبع تشييعات مل ينلها شهيد قبله. فهي ليست اال 
حقيقة ذلك الرس يف رقم سبعة بحياته، الرقم الذي يعد االكثر عمقا 
فام  به،  اجلاري  كالنهر  مرهونة  رجل  حياة  جيعل  وهو  حقيقة  أي  من 
يزال عطاؤه الثري جاريا، بكنيته التي يعتز هبا.. لذا اطلق عىل قرية ) 
الشجري( قرية الشهيد ) ايب عربه العبيدي(. ليكون يف بكاء قريته عليه 
التي تتوسدها سبع سنابل حيملن اسمه برشف عظيم  كسقاء أرضها 

يشعرن بوجوده حيا يرزق بينهن أكثر مما حيسْن برحيله االبدي...  

كان يشبه الحجر الرقيق 
في المواجهة، يغرق 

بتصفية الدواعش ويروض 
عبر سواتر الصد سبل األقناع: 

إن الجهاد واالستشهاد 
خلقت من أجل أن ينال 

اإلنسان الجنة بهن
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نعيش  ونحن  يرى،  أن  اجلميع  وعىل  حقيقة  الشعبي  احلشد 
اليوم -تاريخ مرهتن- حيد من مجوح انتقالنا اىل مستقبل افضل، 
املستقبل الذي كنا نحلم به ونحمل اليه الكثري من اآلمال التي 
متكن  ان  منذ  وعقولنا  نفوسنا  يف  وتنمو  تعيش  رؤاها  بدأت 
الشعب املظلوم ان يأخذ حقه ممن ظلمه، وهو يرفع رايات أهل 
البيت عليهم السالم يف كل بقعة من العامل. ولو سألنا أنفسنا، 
هل املستقبل الشيعي الذي حلمنا به وعشنا له وكتبنا الكثري مما 
كتبناه حتت واقع رؤاه يف نفوسنا وعىل وجداناتنا.. هل ان هذا 
بأمان..؟.  اخللق  مثل  نعيشه  ان  عىل  عصيا  سيصبح  املستقبل 
وهل ان االخرين بوجوه ) معارضتهم( الدائمة واتفاقياهتم مع 
حلفاء بعض الدول العاملية والعربية خيافون تسلط الشيعة عىل 
احلكم..؟ بوصف هذا الدول نموذج العداء الدائم لكل ما هو 
شيعي ونمطها الذي حيكم مسارنا ضمن قوانيهم وكام يريدون 

تسرينا.. 
فصناعة )داعش( اإلرهايب خرج من مصانعهم حلرق كل ما 
الشعبي  احلشد  ولكن  العراق،  ارض  مساحة  عىل  اخرض  هو 
التي  العراقية  القوة  كان  العليا  الدينية  املرجعية  صنعته  الذي 

ذلك  اصبح  اي��ن  ال��ع��امل..  يف  اجرامية  صناعة  أك��رب  قهرت 
االنتصار الذي صاغته دماء شهداء احلشد الشعبي عىل مدى 
مخسة سنني أو اكثر.. وقد وصفوه املعتدلون بالعرص الذهبي 
للشيعة، وهم يدافعون عن االرض والعرض واملقدسات، بل 
مدافعني عن خراب العامل املنتظر عىل يد دولة اخلرافة اإلرهابية 
)داعش(. الن االنتصارات كانت تبشريا بدولة قوية تسندها 

املرجعية الدينية العليا طرفاه االنسان واملذهب.
التي تواجه الشيعة يف واقعهم احلارض هو واقع  لعل املشكلة 
استالب إلرادهتم وحتجيم لطروحاهتم، ومصادرة ملرشوعهم 
يف بناء اإلنسان، وجتاهل ما قدمه احلشد الشعبي من تضحيات. 
هيمنتها  لغرض  توجهات  من  االخرى  القوى  به  تتحرك  فام 
عىل ما تدعوه) رصاع داخيل( هو تسقيط ضمن حراك جديد 
قد يكون متلفا عن سابقاته.. من هنا ننبه عىل حساسية املوقف 
بام عملته )داعش(  التذكري  اىل  الراهن.. وندعو  الواقع  بأزمة 
العراق  عىل  احلاقدون  سيعمله  وما  والتكفري،  اإلرهاب  بقوة 

اآلن، اذا ما نجحت خطة التفريق السيايس والشعبي...      

دفاعا عن الحشد الشعبي.. 
عاشوردفاعا عن شهدائه ح��ي��در 



الش��ائعة في اللغة : هي مؤنث الش��ائع وهو الذائع، والش��ائعة األخبار المنتش��رة وهذه جمع 
ش��ائع، وأم��ا في المصطل��ح االجتماعي هي الكذب��ة المرّوج��ة والُتهمة الذائعة بي��ن الناس بغرض 
إس��قاط الجهة التي ُتتَّهم بتلك التهمة والتي البد وأن تكون مس��يئة له وإال لما قيل لها ش��ائعة، 
ف��إذا اّته��م أحد طرفاً بأن��ه كريم فإن لم يكن هو كذلك فهي ش��ائعة ولكن لم يتعارف تس��ميتها 
بذلك وربما قيل عنها إش��اعة في الُعرف الس��ائد، أما إذا اّتهمه بالفس��اد وهو ليس بمفسد ونشر 

ذلك حتى تداوله الناس قيل له شائعة.

إذًا فالشائعة حسب املطلح هلا رشوطها، منها: أن ال يكون هلا واقع، 
بمعنى أهنا تكون كاذبة، وباملصطلح تكون هتمة ومل تكن صادقة، 
واجيايب،  صالح  باجتاه  تكون  وال  وسلبي  فاسد  باجتاه  أهنا  ومنها 
ومنها أن تنترش بشكل كبري بني الناس، فإذا تداوهلا واحد أو إثنان 
فال ُتعد شائعة، وهذا ال يعني أهنا جائزة بل ال يتطابق االسم عىل 
امُلسّمى، ومنها أن يكون الغرض منها تسقيط الطرف املتَّهم بذلك، 
حتقق  حتققت  إذا  االربعة  الرشوط  فهذه  مؤسسة،  أو  كان  شخصا 
آثارها  وتبعتها  الالأخالقية  العملية  هذه  عىل  االسم  إطالق  معها 

السلبية املنهيُّ عنها رشعًا. 
فالشائعة يف احلاصل هي التهمة املنترشة عىل صعيد واحد لغرض 
فاسد مع العلم بأهنا هتمة وليست هلا حقيقة، وربام كان الفرق بينها 
يتم  مل  أهنا  إال  أن تكون صادقة  فيها  تمل  حُيُ التهمة  أن  التهمة  وبني 
إسنادها اىل دليل، فإذا حصلت البّينة أصبحت واقعًا، وإذا مل حتصل 
عىل البّينة بقيت هتمة، إذ قد يكون مّدعي التهمة عىل الطرف اآلخر 
صادقًا إال أنه ال دليل لديه فال يثبت رشعًا وُعرفًا انه مرتكب لتلك 

التهمة والشائعة، والفرق اآلخر  الفوارق بني  التهمة، هذه إحدى 
أن التهمة تصدق عىل إذاعتها لشخص واحد فقط، بينام الشائعة ال 
تصدق إال إذا شاعت وانترشت بني الناس بحيث أن اجلميع بشكل 

عام وغالب يكونوا عىل اطالع بذلك.
الرشعية،  االحكام  يف  يشركان  والشائعة  التهمة  أن  خيفى  وال 
فالتهمة إذا كانت مفتعلة فهي والشائعة واحدة ولكن إثم الشائعة 
أكرب حسب حجمها وانتشارها، كام أن آثارها السلبية أوسع وأكثر 
بكثري وال حاجة هنا لبيان ما ورد من الرشع احلنيف يف هذا االجتاه 
ألهنا هي أعظم من التهمة وهي مبّينة يف حملها وحسب قول الفقهاء 
عىل  وشّدد  اهلل  حّرمها  التي  املناكري  من  منكٌر  هي  أوىل  بطريق 
حرمتها، وهي من قول الزور الذي يقول عنه عزوجل: »«فاجتنبوا 
التي منها  الزور« ]احلج: 30[  الرجس من األوثان واجتنبوا قول 
التهمة والكذب والفحش وغريها، اىل غريها من اآليا التي وردت 

يف الكذب والتهمة والغيبة، فال حاجة اىل بياهنا.
إن اجلانب املخيف يف الشائعة أهنا تدمر املجتمع والدولة والعقيدة 

شريعة الشائعة
من فكر العاّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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واالنسان، وُتعد هذه ظاهرة غري صحية وسالح الضعيف الذي ال 
يستخدمه إال الذي يرضخ للباطل، وبه يريد احلصول عىل مآرب غري 
أن يسيطروا  يريدون  الذين  الطواغيت  مرشوعة، والشائعة سالح 
عىل األمة عرب وسائل مملية دون أن يتوّرطوا بالقتال الذي قد ال 
يصلون اىل مآرهبم الدنيئة ألهنا واضحة املعامل، بينام الشائعة يمكنهم 
وإيصال  القضاء عىل شخصية  أو  كيان  أو  دولة  إسقاط  بواسطتها 

َمن يشاؤون اىل السلطنة، ولدهيم القدرة االعالمية فيستخدوها.
العاملي  املجتمع  يف  جتذرتا  بعدما  والصليبية  الصهيونية  احلركة  إن 
وسيطرت عىل مقومات احلياة الثالث: األمن واالقتصاد واإلعالم، 
ضد  الشائعة  سالح  استخدام  اىل  عمدت  مصاحلها  اىل  للوصول 
فلم  يلفظوهنم،  الذين  االفراد  وضد  معها،  تتعاون  ال  التي  الدول 
جيدوا حرجًا من العمل بالشائعة وبثها بني الناس عرب املرتزقة الذين 
وقياداته  باله  ضد  يعمل  مأجور  كل  وعرب  ناعق،  كل  مع  ينعقون 
إرسال  من  كلفة  أقل  هي  حيث  آنية  ومصالح  مادية  ألغراض 
هتّيج  التي  والدمار  القتال  وسائل  واستخدام  واملقاتلني  اجليوش 
األمم عليهم ويصطفون معها مجيعا وينسون خالفاهتم جتاه العدو 
ثمنها  الشائعة  أن  تؤكد  الدراسات احلديثة  فإن  املشرك، ومن هنا 
ليس بالباهض كام هو احلال يف احلرب، بل وأثرها ناجع أكثر من 
احلرب، بل بلوغهم للهدف يكون أرسع، ومن هنا نجد اليوم ويف 
بينها  فيام  األدوار  وتقاسمتا  احّتدتا  املؤسستني   أن  املعارص  تارخنا 
باتت  التي  الشائعة  سالح  عر  الشخصية  ملآرهبام  األمم  الخضاع 

األقوى وأقل رضرًا من غريها، وحتفظ هلم كرامتهم
   ولكن جيب دراسة هذه الظاهرة من خالل الشعوب واألمم بعد 
اتضحت مآرب القوى العظمى يف العامل وما هو دورهم يف إشاعة 
نشاهده كل  الذي  الواقع  من  يظهر  ما  الشائعات، وعىل  مثل هذه 

يوم يكمن يف االمور التالية:
تصتع  بحيث  وأخالقيتها  وعقيدهتا  قيادهتا  عن  األمم  ابتعاد   -1
الشائعة وتنرشها وتتقبلها، فلو كانت األمة بمستوى العقيدة وذات 
أخالقية عالية ال تنزلق ال هذه الدرجة سواء يف االجتاه التصنيعي 

أو يف االجتاه التوصييل أو يف االجتاه الوصويل.
املروءة  وذو  القوي  فاالنسان  ومرضها،  النفوس  ضعف   -2
كان  فإن  اآلخر،  إلسقاط  االعامل  هذه  مثل  يرتكب  ال  والسليم 
القتال،  ميادين  يف  االبطال  قتال  وقاتله  لوجه  وجهًا  واجهه  عدوًا 
اىل  الوصول  يف  وعاضده  وتعاون  معه  تآلف  صديقًا  كان  وإن 
مصاّف الرجال واألعيان، وإن كان منافسًا قارعه بالعلم والفضيلة 

واالخالق والنُّبل وكسَب شعبيته بأخالقه وسريته دون اللجوء اىل 
مثل هذه املوبقات.

3- الفساد اإلداري سواء يف احلكم أو يف الربية املنزلية أو املدرسية 
البيئة  الصالح بسبب  الفرد  بناء  الثالثة من  املوارد  تتمكن  حيث مل 

الفاسدة واألجواء غري النقّية التي تعّم البالد والعباد.
اخلاوية  الشخصية  تلك  االنسان  الثالثة معًا ختلق من  هذه االمور 
القادرة عىل الوصول اىل ما يتمناه باستحقاق، ومن هنا جيد  وغري 
لنفسه مارج غر الئقة باالنسانية وغري مرشوعة لدى اهلل سبحانه 
وتعاىل فينزلق اىل احلضيض ألجل أن يصل اىل قّمة السلطان وهوى 

النفس التي مل تفارقه مادامت أّمارة بالسوء.
إن املجتمع الذي يركن اىل مثل هذه الوسائل املدمرة للوصول اىل 
وعن  عنها  ومتخّلف  احلضارة  عن  بعيد  جاهيل  جمتمع  إنه  مآرهبا 
حّس  له  َمن  عىل  وجب  هنا  ومن  الرفيع،  اخلُلق  وعن  االسالم 
ال  كي  نفسه  إصالح  اىل  يسعى  أن  االنسانية  وشعور  االصالح 
إصالح  اىل  يسعى  كام  الالأخالقية  االساليب  هذه  مثل  اىل  ينزلق 
أهله ثم جمتمعه حيث أن اخلطورة تكمن اىل ما بعد ذلك، فإذا ُأبيح 
للشائعة أن تأخذ دورها يف مسار احلياة االجتامعية ابتعدت العقيدة 
بشكل جيّل عن األمة وأصبح املجتمع جمتمع غاب ووحوش، مّزق 
والعباد  بالبالد  املربص  األجنبي  عليهم  وغلب  اآلخر  أحدهم 
التي  اجلهنمية  اخلطط  من  وهي  العباد،  ويستعبد  الثروات  ليغزو 
ابرها إبليس وأغوى هبا َمن أغوى والزال يغوي أصحاب السيادة 
السيطرة عليهم  والقيادة، وامتنع من ذوي االيامن لعدم متكنه من 
تعاون  يتبني  هنا  ومن  يمتلكوهنا،  التي  االيامنية  احلصانة  بفعل 
من  سبيال  الشائعة  ليجعلوا  االنسان  عىل  واإلنس  اجلن  شياطني 
تعاىل:  قال  وقد  احلياة،  تتطلبه  عىل  للحصول  املستساغة  الُسبل 
يوحي  واجلن،  اإلنس  شياطني  عدوًا  نبي  لكل  جعلنا  »وكذلك 
وقد   ،]112 ]األنعام:  غرورًا«  القول  ُزخرف  بعض  اىل  بعضهم 
قال جل وعال:  مكايد هؤالء عندما  وتعاىل من  اهلل سبحانه  حّذر 
»إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوًا« ]فاطر: 6[، وعىل املؤمن أن 
يكون حذرًا من وساوس الشيطان إنسًا كان أو ِجنًّا، وعليه أن يكون 
عىل حذر من الوسائل االعالمية يف يومنا احلارض والتي ُبنيت عىل 
الكذب والدجل ونرش الشائعات خدمة ملصالح األجانب ومطامع 
التي  السلبية والسيئة  لبيان اآلثار  السلطان، وما هذه األحكام إال 

تركها هذه الشائعة أو تلك، إنه تعاىل ويّل املؤمنني.           
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بقلم: وجدان الشوهاني

ِر البعُض بالسبب حتى توّهَم الكثرُي بأنَّ املنرَب  لطاملا اقرَن املنرُب باإلماِم احلُسني )عليه السالم(، ومل ُيفكِّ
هو اكتشاٌف ظهَر بعَد عاشوراء احلسني )عليه السالم(! مع أّن التأريَخ أثبَت أّن املنرَب هو مرقاٌة يرتقيها 
اخلطيُب لُيكّلَم الناَس، وهو مرتبٌط باألنبياء )عليهم السالم(؛ ألهّنم ُبعثوا من أجِل أْن ُيكلِّموا الناَس 
، كام إّن القرآَن أشار لذلك من خالِل قصِة النبي ُشعيب )عليه السالم( مع  وُيرشدوهم لطريِق احلقِّ
قوِمه؛ فكان من ألقابه )شيُخ اخلطباء(. وال ننسى ارتقاَء نبّينا األكرم حُممٍد )صىل اهلل عليه وآله( املنرَب 

وكذلك املعصومني من أهل بيت النبّوِة )عليهم السالم(.
وهبذا فاملنرُب ليس اكتشاًفا عاشورائًيا وال إسالمًيا، بل هو قرآيٌن أهلٌي للخواِص من الناس، ولكنّه كام 
الكثري من الرشائع التي أصاهبا التحريف فانحرفت، كذلك املنرُب انحرف عن املساِر الذي أراَده اهللُ 
)عّز وجل( له من خالِل اعتالئه من قبل ُكلِّ َمن هبَّ ودب، بعد شهادة النبي )صلوات اهلل عليه وآله( 
السالم( من  النبّوِة )عليهم  بيِت  أهِل  الطفِّ وما جرى عىل  واقعة  اهلجرة، حيث  حتى سنة 61 من 

مصائَب يشيُب هلا الرأس.
»فعاشوراُء قضيٌة خرَج من أجِلها خامُس أهِل الكساء )عليه السالم(، وكتَب بدِمه ودماِء أهِل بيتِه 
وأنصاِره عنواهَنا وهو اإلصالح عندما قال )عليه السالم(: »إيّن مل أخرج أرًشا وال بطًرا وال ُمفسًدا وال 

ظامًلا، وإّنام خرجُت لطلِب اإلصالِح يف ُأّمِة جّدي«.
وكان  اإلصالح،  اسُمها  قضيٌة  له  وأصبحت  السالم(،  )عليه  احلُسني  باسِم  املنرُب  اقرَن  ُهنا  ومن 
بعد  أو  اإلسالم  قبَل  سواًء  الكثري  قبِل  من  طالته  التي  االنحراِف  شوائب  من  املنرب  تنزيُه  هو  اهلدُف 
استشهاد النبي )صلوات اهلل عليه وآله(، حيث اعتاله من انحرف عن مساره )صلوات اهلل عليه وآله( 

وباخلصوص بني أمّية.
ُد قوَلنا هو كالُم اإلمام السجاد )عليه السالم( عند دخوله جملَس الطاغيِة يزيَد )لعنه اهلل( يف  وممّا يؤكِّ
الشام بعد مقتِل أبيه احلسني )عليه السالم( فقال: »يا يزيد، ائذن يل حتى أصعَد هذه األعواَد فأتكّلُم 

بكلامٍت هللِ فيهنَّ رضا وهلؤالء اجللساء فيهنَّ أجٌر وثواب«.
كنايًة  باألعواد  املنرب  ُحسيني-  خطيٍب  أّوُل  -وهو  السالم(  )عليه  السجاد  إماُمنا  َوصف  كان  فربام 
وتأكيدًا لالنحراف األموي، حيُث كانت منابُرهم للتضليل، واملنرب إّنام أراَده اهللُ وأهُل بيته )صلوات 

اهلل عليهم( أْن يكوَن منرَب إصالح.

المنبُر الُحسيني 
قضيٌة وهدف
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)عليها  زينب  ملوالتنا  كانت  السالم(  )عليه  السّجاِد  بعِد  ومن 
اهلل(،  )لعنه  يزيد  الشام  طاغيِة  ضدَّ  أخرى  منربيٌة  وقفٌة  السالم( 
املرأَة  أنَّ  السالم( يف  احلُسني )عليه  أهداِف  آخر من  وهذا هدٌف 
اهللِ  مشيئَة  وأنَّ  خصوًصا،  اإلصالحية  القضيِة  يف  مهٌم  رشيٌك 
يف  السالم(  )عليه  احلُسني  مع  النساء  خروج  اقتضت  )تعاىل( 
والسّجاُد  فزينُب  بارٌز؛  دوٌر  للمرأِة  فكان  اإلصالحية،  قضيته 

)عليهام السالم( كانا رائدي املنرِب احلُسيني..«.
اهلل فرجه(  اإلمام )عّجل  غيبِة  بعَد  احلُسيني  املنرُب  يسلِم  مل  ولكن 
من امُلغالطات، فُهناك الكثرُي ممن يعتيل املنرب احلسيني، ويرفُع رايَة 

ُيسّمى  ما  وهذا  الناس،  تضليَل  به  ُيريُد  ولكن  اإلصالح 
)كلمُة حقٍّ ُيراُد هبا باطل(..

اهلل  )عّجل  احلجة  اإلمام  أهداِف  أحُد  سيكوُن  هنا  ومن 
نفهُم  ذلك  ومن  املنرب،  تنزيه  يف  اهلدِف  حتقيُق  هو  فرجه(، 
معنى نداء اإلمام عند ظهوره – كام ُينقل عن لسان حاله: 
»يا أهَل العاملِ، إنَّ جّدي احلُسني ُقتَِل عطشاًنا«، وما ذلك إالَّ 
للتذكري بالقضية وحتقيق اهلدف، فإىل ظهور اإلمام )عّجل 
اهلل فرجه( نسأل اهلل )تعاىل( أْن نكون وُكلُّ من ُيقّدُس املنرَب 

ممّن وعى قضيَة وهدَف املنرِب احلُسيني وعمل به.
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السالم( مع جدِه ست سنوات، ومع  اإلمام احلسني )عليه  اقاَم 
أبيه ثالثني سنة، ومع أخيه احلسن َبعد وفاة أبيه عرشًا، وبقي بعد 

أخيه عرشًا، فكان عمره الرشيف 56، وقيل 57 سنة.
نحُن يف كِل سنة نتحدث عن يوم واحدة من أيام اإلمام احلسني 
هو يوم عاشوراء يوم واحد فقط من عمرِه الرشيف بل ساعة من 
ساعات يوم عاشوراء كيف بنا لو تم إحياء ذكرى احلسني من يوِم 
والدته اىل شهادتِه، وهذا ما حيتاج إىل وقت طويل وقد ُكُتَب يف 

ذلك الكتب واملصنفات بل املوسوعات.
عليهام  احلسن  أخيه  بعد  سنوات  عرشة  احلسني  اإلم��ام  ع��اَش 
السالم هذه الفرة الزمنية ماذا كان يصنع وماهي األهداف التي 
التي قام هبا اإلمام احلسني  املواقف واخلطط  حققها ؟، وما هي 

بعد شهادة أخيه احلسن )عليه السالم(؟.
فلو أخذنا فرة زمنية حمددة وتم تسليط الضوء عىل مجيع أحداثها 
ودراستها دراسة حتليلية لكانت الفائدة عظيمة وجليلة، خصوصا 
اذا تم تصنيفها بحسب األحداث التي وقعت بعد شهادة االمام 

احلسن)عليه السالم(.
أن  نجد  السالم  عليه  عيل  االمام  شهادة  َبعد  اىل  َرَجعنا  لو  مثاًل 
اول َحدث هو إرصار اخَلوارج عىل احلرب مع اهل الشام وهذه 
االسالم  روح  مع  تنسجم  ال  افكار  حتمل  اخل��وارج  من  الطبقة 
فهؤالء ال يعتقدون بمقامات آل البيت عليهم السالم، لذا أهنم) 
االمام  احلسن وطلبوا من  االمام  مبايعة  وأَبوا  اخلوارج( رفضوا 

واجاهبم:  ذلك  فرفض  ليبايعوه   ، البيعة  يد  هلم  يمد  ان  احلسني 
معاذ اهلل ! ان أقبل ذلك مادام اخي احلسن حيًا فرجعوا وبايعوا 

احلسن)عليه السالم(.
مما ينبغي االشارة إليه يف هذا السياق ان االمام احلسني كان شديد 
وحمبة  احراما  احلسن  االمام  ألخيه  واملحبة  والتقدير  االحرام 
شديدة، فإذا دخل جملسا فيه أخاه احلسن )عليه السالم( مل يتكلم 

قط احراما واجالال.
بني  حتصل  التي  املواقف  من  كثري  يف  كام  يعمل  ال  لسانه  أن  أي 
االئمة وتالمذهتم كام عن أيب عبد اهلل الصادق وحممد بن مسلم 
احلسن  ح��ال  وهكذا  يعمل  ال  لسانه  ان  االخ��ري  اخ��ربه  حيث 
االمام  أبيهم  بمحرض  يتكلمون  ال  صغارا  كانا  عندما  واحلسني 

عيل )عليه السالم(.
السالم(  )عليه  احلسني  واجه  معاوية  مع  الصلح  أحداث  بعد 
اعراض الشيعة بالوقوف مع خيار أخيه احلسن) عليه السالم( 
»ان  بقوله:  ذلك  عىل  ورصح  به  وااللتزام  بالصلح  الرضا  عىل 

احلسن هو امامي ويلزم عيل متابعته واطاعته«.
عليه  احلسني)  االم��ام  غ��ادر  معاوية  مع  الصلح  معاهدة  بعد 
 41 سنة  الكوفة  من  السالم(  احلسن)عليه  أخيه  برفقة  السالم( 

مصاحبا أخاه متوجها منها نحو املدينة .
املصدر / املجالس احلسينية  تأليف مغنية، حممد جواد، ص131

ومضات من حياِة االمام الحسين 
في زمِن إمامة أخيه الَحسن 
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ان صفات االمام احلسني )عليه السالم( الّنفسّية و العقلّية 
أن  األرض  ألهل  أّن��ى  و  األرض،  أهل  عىل  هبا  عال  فقد 
و   ، احل��قّ يف  جترد  الغاية،  يف  سمو  الّسامء؟!  أهل  يسامتوا 
رياضة للّنفس، و انرصاف إىل العلم، و العبادة، و ابتعاد عن 
الّدنيا و مآرهبا، و بصرية تبّدد الّظلامت، و إخالص ال يفوته 
يكن  مل  إذا  و  الّنبّوة،  معدنه، من شجرة  إخالص، ألّنه من 
اإلخالص يف عرة الّنبّي، و أحفاد عيّل ففيمن يكون؟! فلقد 
توارث أحفاد عيّل اإلخالص خلفا عن سلف، و فرعا من 
أصل، فكانوا حيّبون هلّل، و يبغضون هلّل و يعتربون ذلك من 

أصول اإليامن و ظواهر اليقني.
ِذيَن  الَّ اْلِكتاَب  َأْوَرْثَنا  »ُثمَّ  تعاىل:  لقوله  الّصادق مصداق  و 
اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا«، و هو من أولياء اهلّل اّلذين قال فيهم: 
َزُنوَن »، و هو  ِ ال َخْوٌف َعَلْيِهْم  َو ال ُهْم حَيْ »َأال إِنَّ َأْولِياَء اهللَّ
من اّلذين عناهم جّده الّرسول بقوله: »أّن اهلّل حيّب ذا البرص 
عند  الكامل  العقل  ذا  حيب  و  الّشبهات،  ورود  عند  الّنافذ 
حلول املشكالت«. و من غري الّصادق يبدد الّشبهات بعقله 

الّنري، و بصريته اهلادية املرشدة؟!.
من  بل  الّصحابة،  أسخى  من  طالب  أيب  يب  ع��يّل  ك��ان  و 
فزين  بعده،  من  كذلك  أحفاده  كان  قد  و  العرب،  أسخى 
العابدين كان حيمل الّطعام ليال ليوزعه عىل بيوت ما عرفت 
اإلمام  يكون  أن  غريبا  يكن  فلم  بعده ،  من  إاّل  خصاصتها 
فقد  جوادا،  سخّيا  الكريم  البيت  ذلك  يف  الّنابت  الّصادق 

يعطي حّتى ال يبقي لعياله شيئا.
و كان حليام ال يقابل اإلساءة بمثلها، بل يقابلها باّلتي هي 

تِي ِهَي َأْحَسُن. أحسن عمال بقوله تعاىل: اْدَفْع بِالَّ
فيهم  هي  و  عيّل،  لذّرّية  مالزمة  كانت  فقد  الّشجاعة  أّما 
مثل  يف  يكونون  من  بخاّصة  و  املوت،  هيابون  ال  كاجلبّلة، 
حال أيب عبد اهلّل الّصادق اّلذي عمر اإليامن قلبه، و انرصف 
تعاىل  اهلّل  خوف  عليه  استوىل  و  الّشهوات،  و  األهواء  عن 

وحده، و من عمر قلبه باإليامن ال خياف أحدا إاّل اهلّل.
و كان ذا فراسة قّوية جعلته ذا إحساس قوي يدرك به مغبة 
األمور، و الفراسة من أخالق املؤمنني، كام أّن اهلّل سبحانه 
قد أضفى عليه جالال و نورا من نوره، و ذلك لكثرة عبادته 
و صمته عن الّلغو، و قد راع أبا حنيفة منظر اإلمام الّصادق، 
و اعراه من اهليبة له ما مل يعره من اهليبة للمنصور صاحب 
الّطول و احلول و القّوة، و التقى به ابن أيب العوجاء، و هو 
من دعاة الّزنادقة فارتاع، و مل حير جوابا، فتعجب الّصادق 
من أمره، و قال له: مالك؟! ... فقال: ما ينطق لساين بني 
فام  املتكلمني،  ناظرت  و  العلامء،  شاهدت  ف��إيّن  يديك، 

داخلني قّط مثل ما داخلني من هيبتك ! ..
هذه بعض صفاته الّنفسّية، و ببعضها يعلو عىل الّرجال، و 
الّصفات و  املراتب، فكيف و قد حتىّل هبذه  يرتفع إىل أعىل 

غريها؟! ..

صفات االمام الحسين                الّنفسّية والعقلية
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ينظ��م مركز االرش��اد األرسي برام��ج تس��تهدف االطفال منه��ا برنامج 
)حس��يني اخلطى( ال��ذي يفتح باب املش��اركة فيه لألطفال م��ن عمر )8  
اىل 12( عام��ا ب��أرشاف استش��اريني ماهرين عىل مدى اس��بوع ويتضمن 
الربنامج موضوعات عدة منها: )إرشاقات من زين العباد )عليه السالم( 
وتصحيح قراءة س��ورة الفاحتة ورشح معانيها، وتنمية مهارات الس��لوك 

القيادي لدى االطفال(. 
املركز الذي ينظم هذا الربنامج يطرح موضوعاته بأس��لوب ش��يق ومجيل 
خ��الل ع��روض فيديوية تس��اعد الطف��ل عىل تقب��ل املعلومة واملش��اركة 

الفاعلة.
ويث��ري الربنام��ج جمموع��ة أم��ور يس��لط خالهل��ا الض��وء فيه��ا ع��ىل أبزر 
السلوكيات اخلاطئة الواجب تصحيحها مستلهمني العرب من ثورة اإلمام 

احلسني وأهل بيته األطهار.
وكان املركز قد اختتم نس��خة من الربنامج بفعالي��ات محلت عنوان: )من 
فيض س��يد الش��هداء )عليه الس��الم( عرض خالهلا بيان ش��خصية س��يد 
الش��هداء اإلم��ام احلس��ني )عليه الس��الم( تضمن االح��داث التي جرت 
يف واقع��ة عاش��وراء فض��اًل عن والدت��ه، واستش��هاده، وألقابه، وس��بب 
تس��ميته ومدة إمامته وس��بب خروجه حتى وصول��ه اىل كربالء وأهداف 
ثورت��ه العظيمة(، وانتهت هذه النس��خة بمعاهدته عىل س��لوكيات محيدة 
وتوجهات حتف��ظ لألطفال دينهم وتع��زز هويتهم الوطني��ة وتراعي فيها 

مستقبلهم.

ق��ال أمير المؤمنين علي )عليه الس��الم(: »س��مو أوالدكم 
قب��ل أن يول��دوا ف��أن لم ت��دروا أذك��ر أم أنثى، فس��موهم 
باألس��ماء الت��ي تكون للذك��ر واألنث��ى فإن أس��قاطكم إذا 
لقوكم يوم القيامة ولم تس��موهم يقول السقط ألبيه: 
أال سميتني وقد سمى رس��ول الله )صلى الله عليه وآله( 

محسنا قبل أن يولد«.
المصدر : الكافي ج6 ص ١8

  ماذك الزاه��ي يزيدني تف��اؤاًل يا كوكبا 
يحتار فيه العشِق.

المرأة صاح 

االوالد تربية 

سمو أوالدكم قبل أن يولدوا..

ِقَيم أخالقّية في واقعة كربالء

إذا أصلح��ت املرأة ما بينها وب��ني خالقها، أصلح 
اهلل هل��ا زوجه��ا وأبناءه��ا، وأنجب��ت الصاحل��ني 
األب��رار، أم��ا إن أدمن��ت األفالم واملسلس��الت 
واألس��واق والتجمعات النسوية التي ال جدوى 

منها، سينتج هلا ما يرض نفسها واملجتمع..



م�����داه�����ن�����ة

يقول الش��يخ حممد فاضل اللنكراين ]طاب ثراه[: »ال يؤمن اإلس��الم عىل 
غ��رار حكومات الرشق والغرب بتش��ييد رصح الدولة ع��ىل إراقة الدماء 
وس��فكها«، ويرى )رمحه اهلل( أّن س��فك الدم يش��ّكل اللبنة األساس��ّية يف 

تآكل احلكومة وانتقاهلا إىل اآلخرين.
والنظرة اإلس��المّية إّنام تستند إىل اإليامن الراسخ بكرامة اإلنسان، بل أبعد 
من ذلك أّن اإلس��الم يرى قت��ل الفرد بمثابة قتل البرشي��ة برّمتها، وإحياء 

الفرد إحياًء لكاّفة اإلنسانية.
فقد رّصح القرآن الكريم هبذا اخلصوص قائاًل: »َمْن َقَتَل َنْفس��اً بَِغرْيِ َنْفٍس 
اَم َأْحَيا النَّاَس  اَم َقَتَل النَّاَس مَجِيعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ ْرِض َفَكَأنَّ َأْو َفَساٍد يِف اأْلَ

مَجِيعًا«.
ويبدو أّن الرّس يف ذلك هو أّن اإلنسان إذا استعّد لقتل أحد دونام سبب فقد 
خالف يف ذلك أصل ظهور اإلنس��ان واإلنس��انية وأّنه ال يرى هلذا الكائن 
م��ن وج��ود عىل س��طح األرض، فليس هنال��ك من فارق ب��ني قتل زيد و 
عمرو، فمن ُيقدم عبثًا عىل قتل زيد ال يتحّفظ عن قتل عمرو، ولو استطاع 

ألهلَك كلَّ َمن عىل األرض..

االنتظار في 

كل ما حويل، من احلجر إىل القمر يسأل عنك، 
ليس مني من مل حيبك، عميت عني ال تراك قرى 
تكن  مل  إن  احلياة  وبئست  جوى،  تبكيك  وال 

زينها.
احلنني،  بأدمع  املنّدى  الصباح  حتيات  مني  لك 
لقائي  ساعة  حتني  متى  بالرجاء.  املورد  واملساء 
األمنيات؟  باخرضار  معي  الربيع  فيحتفل  بك 
األم��س؟!  حكايات  من  الصرب  يصبح  متى 

والوجد من ذكريات العاشقني؟!
العابرين  حتية  يؤدي  الطرقات  كل  يف  صوتك 
وأنا منهم، لكنك أبعد من أن أراك، وأقرب من 

أن أبحث عنك. 
عن  بالتحري  الرغبة  لدي  تثري  الظهور  جدلية 
يف  عرفني  املنتظرين.  صفوف  يف  وج���ودي 
ألكون  مقامك،  عند  اجلاثي  النهر  ماء  صفحة 
ومثل  سجيتي  عىل  أجرى  منهم،  واحد  كأي 
حت��اول  نخل،  كربة  ع��ىل  تطفو  بخور  شعلة 

الوصول إليك إن مل متانع.
هيرب  براءته،  تغتال  وجهي،  عىل  ختيم  ظالل 
مني، ينكرين، أخشى أن أفقد معنى وجٍه واحٍد؛ 
شوهاء  وامل��الم��ح  األوج���ه،  متعددة  فاملرايا 
خرساء، مثل خطوط احلظ الغائرة بكف أعمى.   

الحظ خطوط 

مي 
�سا

ر ال
حيد

الدماء الحكومة بسفك  انهيار 

ٍف غري َمْش��فوَعني  ٍد وتلطُّ إظه��اُر املَْرء ِخالَف ما ُيْضِمر، وتظاُهره بتودُّ
بام َيْنطوي عليه الَقْلب، ويف ذلك ورد يف )بحار االنوار ج12 ص386 

ح12( قول اإلمام الباقر )عليه السالم(:
»إن اهلل )عز وجل( أوحى إىل شعيب النبي )عليه السالم(: إين معذب 
من قومك مائة ألف، أربعني ألفا من رشارهم وستني ألفا من خيارهم، 
فق��ال: يأرب ه��ؤالء األرشار فام بال األخيار؟ فأوح��ى اهلل عليه: أهنم 

داهنوا أهل املعايص ومل يغضبوا لغضبي«.




