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الشيخ الكربالئي مخاطباً قوافل 
إغاثة سوريا: قلوبنا مطمئنة من 

b والئكم ألهل البيت

أسطورة صقر سامراَء 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

كيف نجح الباحث االجتماعي في مجاراة التلميذ 
الكفيف المصاب بطيف التوحد؟؟

مدينة المعاجز: 327/2.

قال النب�ّي صّلى الله عليه وآله:  إّن الحس��ين بن علي في 
السماوات أعظم مما هو في األرض، واسمه مكتوب عن 
يمين العرش: إّن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة

الحسين العظيم

م��اذا قالت حكوم��ة إيطاليا عن جولِة س��فيرها 
جريجانتي الى كربالء؟

رات..  األفُق المظلم المخدِّ

جموع مليونية تحيي ذكرى 
الفاجعة الكاظمية

والعتبة الحسينية تقّدم خدمات كبرى 
خالل "10 أيام" من الزيارة



احلسينية  العتبة  "مشاريع  إن  الكريطي(:  )رعد  العراقي  امل��دّون  قاَل 
املقدسة غنّية عن التعريف".

وقاَل املدّون العراقي )حممد جواد(: إن "مشاريع العتبة املقدسة يشهُد 
هلا كّل العراقيني باإلبداع والنجاح".

العتبة  عىل  هجمتها  من  تصّعد  املأجورة  "األقالم  بأّن  ناشطوَن  وأكد 
احلسينية املقدسة بعد نجاح مشاريعها اخلدمية يف خمتلف القطاعات".

للعتبة  العامة  األمانة  أصدرته  ال��ذي  البيان  بعَد  احلديث،  هذا  يأيت 
بعض  يطلقها  التي  اإلشاعات  عىل  رّدًا  امل��ايض،  األسبوع  املقدسة، 

اإلعالميني املأجورين بخصوص مشاريعها.
وكان أهّم ترصيح ما أوردته خامتة البيان: إّن "نقل ملكية أرض معمل 
امللكية  بقيت  تعليب كربالء كان من وزارة وأصبح لوزارة أخرى أي 
أن  هلا  ُيراد  كان  كام  مستثمرين  ألفراد  وليست  العراقية  للدولة  عائدة 
استثامرًا  )ليست  مشاريعها  أّن  احلسينية  العتبة  من  إشارة  يف  تكون"!، 

خاصًا(، وهي )مساندة( للمشاريع احلكومية.
فضاًل  الشباب،  من  للكثري  العمل  فرص  وّفرت  طبعًا  املشاريع  هذه 
عن ختريج أجيال متسّلحة بالعلم واملعرفة، ناهيك عن مشاريعها التي 

تصّب مبارشًة يف خدمة زائري سيد الشهداء )عليه السالم(.
وخالل أزمة كورونا التي رضبت البالد سنة )2020(، أنشأت العتبة 
احلسينية العديد من مراكز الشفاء ملعاجلة املصابني، والتي مل تقترص عىل 
والنارصية  البرصة  لتشمل حمافظات  تعّدهتا  بل  املقدسة؛  مدينة كربالء 

والكوت وبابل واألنبار وتكريت واملوصل وحتى العاصمة بغداد.
من  عراقيني(  )مرىض  اليوم  هلا  التابعة  الطبية  املؤسسات  وتستقبل 
خمتلف املحافظات والطوائف واملكّونات بال متييز بني "عريب أو كردي 

أو شيعي أو سنّي وحتى مسيحي".
فإذا كان القايص والداين يشهد هلا بحسن إدارهتا وخوضها غامر إنشاء 

مشاريع مل تكن لرتى النور لوال هذه اجلهود احلسينية اخلالصة..
ملاذا يبقى البعض مرّصًا عىل الصيِد يف املاء العِكر؟!

نبٌع ح�سينّي ال نفاَد لعطائه

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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التأكيد بشكل متكرر يف خطابات منرب اجلمعة املبارك  يتم 
عىل أمهية األرسة، ونالحظ يف مثل هذا اخلطاب إن هنالك 
عىل  احلفاظ  رضورة  وهي  مسألة،  عىل  بالتحديد  تركيزا 
كيان األرسة، ورضورة استمرار العالقات العائلية داخلها 
قوية ومتامسكة بقدر املستطاع.. وطبعًا ال يتم ذلك إال من 
والتعاون  والتفاهم  واملحبة  التسامح  اجواء  اشاعة  خالل 
إن  أبناء.. حيث  أم  آباء  أكانوا  أعضاء األرسة.. سواء  بني 
بيئة األرسة هي املؤثر األبرز واملؤرش األوضح عىل صالح 

الفرد أو فساده.
وهذا اخلطاب املبارك إنام ينطلق من احلرص عىل املحافظة 
والتدعيم لقوة وثبات كيان املجتمع عمومًا وليس األرسة 
خصوصًا – فحسب - من حيث إنه ينظر إىل أمهية األرسة 
املجتمع،  كيان  يف  األوىل  واللبنة  النواة  متثل  إنام  إهنا  عىل 
وينظر إىل أمهية الفرد عىل أنه النواة واللبنة األوىل يف كيان 
هذه األرسة، فيكون عندنا فرد وأرسة وجمتمع، فإذا صلح 
صلحت  وإذا  األرسة،  صلحت  واليقني  فبالقطع  الفرد 

األرسة صلح املجتمع وهذه الغاية األسمى.

لذلك فقد جاء اخلطاب يف اخلطبة الثانية لسامحة السيد امحد 
الصايف ) دامت بركاته( بتاريخ  18مجادي االوىل1440ه� 
املوافق 2019/1/25م متناواًل ومركزًا عىل هذا املوضوع 

احليوي بقوله: 
االهتامم  البدّية  من  سابقًا  بّينا  ملا  امتامًا  اخوايت  "أخويت 
باألرسة وهذا االهتامم سواء من األب الكريم أو من األم 
احلفاظ  من  البد  إنُه  وقلنا  األك��رب،  االخ  من  أو  الكريمة 
كبري  دخل  من  له  ملا  األرسة  كيان  وهو  الكيان  هذا  عىل 
وانعكاسات اجيابية او سلبية عىل عموم املجتمع، والبد من 
يكن  مل  إن  أمهية  يقل  املعنوي ال  الزاد  إن  إىل  النظر  إلفات 
الرتبية  مسألة  كانت  ولذلك  املادي،  الزاد  من  أمهية  أكثر 
الصحيحة من املسائل التي ندَب إليها الشارع املقدس من 
جهة، وأيضًا حّث عليها املصلحون عىل أن البد أن تتامسك 

ااُلرس وفق قواعد سلوكية حمددة.
إن املؤثرات وانا احتدث االن عمليًا يف جمتمعنا القائم، إن 
املؤثرات ثالث حاالت وقد يتفرع من هذه احلاالت بعض 

الفروع:

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
االهتمام بتربية األبناء وتدعيم كيان األسرة 
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عىل  مؤثرات  يعني  بنفسها  ااُلرسة  حالة   : االوىل  احلالة 
الرتبية

احلالة الثانية: هي حالة املدرسة
احلالة الثالثة: هي حالة اجلو العام

هذه  من  واح��دة  كل  ان  حرضاتكم  عىل  خيفى  ال  وطبعًا 
الثالث حاالت حتتاج إىل رشح مفّصل وإىل كالم طويل، 
ب��رؤوس  أشبه  بشكل  هبا  ونحيط  ذل��ك  اىل  نشري  لكننا 

مطالب.
أما بالنسبة لألرسة فقد تكلمنا سابقًا بأن املسؤولية حقيقة 
ُملقاة عىل رّب األرسة، هناك وظيفة وهناك مسؤولية تكون 
عىل رّب األرسة، وهذه املسؤولية حتّتم عليه أن ُينتج أرسة 

سليمة ".
نوع  إىل  احلياة  يف  انطالقته  بداية  يف  اإلنسان  خيضع  نعم، 
وأسلوب من الرتبية داخل األرسة وتعّد املؤثر األول عىل 
سلوكه  يف  تؤثر  إهنا  حيث  املستقبلية،  شخصيته  تكوين 
ويكون  عمومًا،  الالحقة  حياته  جمريات  ويف  وأخالقه 
األثر األبرز ملثل هذه الرتبية هو األب، ولكن هنالك أيضًا 

مؤثرات أخر متمثلة باملدرسة ويكون املؤثر الثاين فيها عىل 
سلوك وتربية اإلنسان ويتمثل ذلك باملعلم، ولذلك يطلق 

أحيانا صفة املريب عىل املعلم، فيقول سامحة السيد.     
" اما بالنسبة للمدرسة مل نتكلم عنها بشكل مفّصل سابقًا 
وإنام ذكرنا أمهية املعلم يف تنشئة اجليل وهي عملية مشرتكة 
نقصد  ال  معلم  نقول  وعندما  العام،  بعنوانه  املعلم  بني  ما 
التعبري الدارج املعلم يف االبتدائية يسمى معلم يف املتوسطة 
تبدأ  التعليمية  العملية  وإنام  ال  مدرس..  يسمى  والثانوية 
العملية  ُيامرس  الذي  إىل اجلامعات..  من رياض األطفال 
مسؤولية  هذه  والشك  باملدرسة..  عنها  عربنا  التعليمية 
تشرتك فيها األرسة اضافة إىل املعلم.. ولعّل هذا احلديث 

يؤجل اىل وقت آخر ألن فيه بعض التفاصيل الكثرية".
املبارك  اجلمعة  منرب  من  املرجعي  اخلطاب  يتوقف  وهنا 
اخلطبة،  يف  م��ؤرش  هو  كام  واألخ��ري  الثالث  املؤثر  عىل 
الفرد  تربية  عن  أيضًا  املسؤول  كونه  واملعلم  األب  بعد 
عن  باحلديث  خمتص  وهو  احلياة،  يف  سلوكياته  وتثبيت 
احلديثة  املؤثرات  وتداعيات  الفرد،  عىل  املجتمع  تأثريات 

ذكرنا أهمية المعلم في تنشئة الجيل وهي عملية مشتركة ما بين 
المعلم بعنوانه العام، وعندما نقول معلم ال نقصد التعبير الدارج 

المعلم في االبتدائية يسمى معلم في المتوسطة والثانوية يسمى 
مدرس.. ال وإنما العملية التعليمية تبدأ من رياض األطفال إلى الجامعات

،،
،،
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التواصل  مواقع  من  وتوابعه  االتصال  تكنلوجيا  من 
االجتامعي وغريمها، وما خلقه كل هذا من جو عام مؤثر 
عىل سلوكيات وأخالق الفرد، وما أفزره مثل هذا الواقع 
اجلديد من حتديات مضافة كبرية عىل املربني، ستبقى تلقي 

بظالهلا عىل تنشئة األبناء، وتكوين أخالقهم. 
الذي  العام  اجلو  وهو  الثالث  املؤّثر  أو  الثالث  الوضع   "

يكون خارج إطار األرسة وخارج إطار املدرسة.
هاتني  خارج  أوق��ات  عندهم  البنت  أو  الولد  إن  الشك 
املؤسستني - لو صح أن ُنطلق عىل األرسة مؤسسة - يعني 
عندُه  ايضًا  املدرسة  وخارج  وقت،  عنده  األرسة  خارج 

وقت..
حقيقة إن ما يمر به جمتمعنا يف اجلو العام من الفوىض هو 
موضوع خطري جدًا وانا سبق وان تكلمت مع حرضاتكم 
اوالده،  أهله ويرى  ان االنسان عندما يرى جمتمعه ويرى 
ويبنّي  املشاكل  يبنّي  ان  يستطيع  ما  بمقدار  يسعى  ان  عليه 

اعتقد كٌل يف مسؤوليته.. االنسان يف بعض  احللول وهذا 
يكون  من  وهناك  اخلطاب  او  الكالم  وظيفته  ان  احلاالت 
جمتمعية  وظيفة  هي  عامة  وظيفة  وهناك  القرار  وظيفته 
يعني الناس فيام بينهم تتفق عىل سلوكيات حمددة ال تسمح 
عامة  جمتمعية  مسؤولية  وهذه  السلوكيات  هذه  باخرتاق 
ال ُيعفى منها أي احد.. املقصود من اجلو العام هي حالة 
بني  اخ��واين  فارق  هناك  الحظوا  نعيشها،  التي  الفوىض 
وبني  احلرية  بني  فارق  باآلخر..  احدمها  التبس  قد  أمرين 

الفوىض" .
لنا  املتاحة يف املجلة، ولكن  إىل هنا نتوقف لضيق املساحة 
عودة أخرى مع اخلطاب املرجعي من منرب اجلمعة املبارك 
من اجل تتمة احلديث.. كونه حديث طويل يف املؤثر الثالث 
واألخري، ويدور حول تأثريات اجلو العام يف املجتمع عىل 
أخالق وسلوكياتك األبناء، وخلق مثل هذه الفوىض بني 

الناس، سنكمله يف العدد  القادم إن شاء اهلل.  

إن ما يمر به مجتمعنا في الجو العام من الفوضى هو موضوع خطير جداً 
وانا سبق وان تكلمت مع حضراتكم ان االنسان عندما يرى مجتمعه ويرى 

أهله ويرى أوالده، عليه ان يسعى بمقدار ما يستطيع ان يبّين المشاكل 
،،ويبّين الحلول وهذا اعتقد كلٌ في مسؤوليته

،،
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والصوم  الواجب  الصوم  أقيض  أن  باإلمكان  هل  السؤال: 
املستحب يف نفس الوقت ؟

اجلواب: ال جيوز ذلك بل ينوي القضاء فقط اذ الجيوز التربع 
بالصوم ملن عليه قضاء شهر رمضان.

أن  واألح��وط  )األوىل  املنتخبة:  املسائل  يف  قلتم  السؤال: 
يقيض ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إىل رمضان االيت، 

وال يؤخره عنه ولو أخره عمدا كفّ�ر عن كل يوم... الخ(.
ما هو مفاد االحتياط هنا الوجوب أو االستحباب؟

اجلواب: احتياط مستحب وجتب الكفارة بالنص.
السؤال: ما حكم تفويت صيام قضاء شهر رمضان يف السنة 
وما  الفائتة  االي��ام  صيام  جيب  هل  ؟  حينها  احلائض  عىل 

حكمه؟
اجلواب: اذا مل تقضها اىل شهر رمضان التايل وجب القضاء 
ودفع كفارة التأخري وهي اطعام مسكني واحد عن كل يوم 
يدفع له ٧٥٠ غراما من طعام كالتمر او اخلبز او الطحني او 

غريها .
السؤال: هل جيوز اإلفطار بعد الزوال يف قضاء شهر رمضان 

عن نفيس ؟
اجلواب: ال جيوز اإلفطار يف قضاء شهر رمضان بعد الزوال، 
عرشة  إطعام  وهي   ، الكفارة  عليه  وجبت  ذلك  فعل  ومن 
مساكني يعطي كل واحد منهم ثالثة أرباع الكيلو غرام من 

الطعام فإن مل يتمكن صام ثالثة أيام .

مطمئنا  وك��ان   – الساعة  عىل  شخص  اعتمد  لو  السؤال: 
صيام  يف  الفجر  طلوع  أو  الليل  بقاء  تشخيص  يف   - بدقتها 
شهر رمضان فأكل ، ثم انكشف أنه أكل بعد طلوع الفجر، 

فام هو حكم صومه؟
اجلواب: جيب القضاء فقط .

السؤال: كيف يمكنني أن أكفر وأقيض عن ثالثة أيام فطرت 
هبا يف شهر رمضان.. حيث إنني ال أستطيع الصيام شهرين 

متتاليني؟
العلم  مع  اإلفطار  كان  وإذا  ايام  ثالثة  قضاء  جيب  اجلواب: 
وتعمدت  مفطر  ترتكبه  ما  وأن  عليك  الصوم  بوجوب 
كان  إذا  االح��وط  عىل  وكذا  ايضا  الكفارة  فتجب  اإلفطار 
اإلفطار عن جهل اال اذا كنت معذورا يف جهلك او مل تكن 
جتب  فال  غافال  او  باجلواز  واثقا  كنت  بل  احلكم  يف  مرتددا 
 � يوم  كل  عن   � للعمد  الكفارة  يف  ويكفي  حينئذ،  الكفارة 
إطعام ستني مسكينا تدفع لكل واحد ٧٥٠ غرامًا من حنطة 
او خبز او غريمها � حتى اذا كان االفطار عىل حمرم � وإذا كنت 
عاملًا بوجوب القضاء ومع ذلك مل تقض فتجب عليك كفارة 
� عن كل يوم مل  القضاء عن عامه األول ويكفي فيها  تأخري 
أو  أو خبزًا  � إطعام مسكني واحد ٧٥٠ غرامًا حنطة  تقضه 
غريمها. ومع الرتدد يف عدد االيام التي تم االفطار فيها يكفي 

االقتصار عىل املتيقن واالحتامل االقل.

3-3 ال���ص���وم  متابعة/ محمد حمزة الجبوريق��ض��اء 
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وهي  السالم(  )عليه  احلسني  بظالمة  قسام  بالوتر  القسم 
ملا حققته من حفظ  تعاىل هبا  يقسم اهلل  ان  ظالمة تستحق 
جده  ودين   وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد  اهلل  رسول  لدين 
إبراهيم  )عليه السالم(  من التحريف، وهذه الظالمة التي 
ثار  يا  عليك  )السالم  تعاىل  اهلل  هو  فيها  الساخط  جعلت 
اإلمام  كلف  الذي  هو  تعاىل  اهلل  الن  املوتور(  والوتر  اهلل 
احلسني )عليه السالم( بالنهضة عن طريق نبيه حممد )صىل 
إسامعيل  وىف  كام  بنهضته  احلسني  ووىف  وآل��ه(  عليه  اهلل 
اإلمامة  وجعل  السكني  حز  عىل  وصرب  السالم(  )عليهام 
)عليه  ذريته  يف  اإلمامة  تعاىل  اهلل  جعل  وكذلك  ذريته  يف 

السالم(  ملا صرب عىل هذه النهضة.
)عجل  باملهدي  قسم   :﴾ ِ َي���رْ إِذا  يرِْل  ﴿واللَّ تعاىل  وقوله   
اهلل فرجه الرشيف( االبن التاسع  من نسل احلسني )عليه 
السالم( الذي سيزول اهلل تعاىل به ليل الظلم كليا وترشق 

األرض بنور عدله وعلمه.
معنى  ٍر﴾:  ِحجرْ لِِذي  َقَسٌم  ذلَِك  يِف  ﴿َهلرْ  تعاىل:  وقوله 

هبا  املقسوم  لألمور  والتعظيم  التفخيم  هنا  االستفهام 
وحاصل معنى اآليات: ان من كان ذو عقل من الناس علم 
البيت  وبقاء  السالم(  )عليهام  وإسامعيل  إبراهيم  ان قصة 
قدمي  اثر  حيمل  الذي  احلجر  وبقاء  قواعده  رفعا  الذي 
وحتقق  باملاء  فياضة  زمزم  وبقاء  السالم(  )عليه  إبراهيم 
وبعثة  ذريته  أناس مسلمني يف  استمرار  من  إبراهيم  دعاء 
احدهم وهو رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه وآله( إليهم 
خاصة ثم اىل الناس عامة ليجدد ملة إبراهيم ورشيعته يعد 
من أعظم األدلة عىل وجود خالق عزيز حكيم كام هو من 

أعظم األدلة عىل النبوة اإلبراهيمية.
لقد أكرم اهلل تعاىل نبيه إسامعيل )عليه السالم( بان جعل يف 
ذريته طاهرين ومنهم خاتم األنبياء وسيدهم النبي املوعود 
)صىل اهلل عليه وآله( وأوصياءه )عليهم السالم(، وجعل 
ذلك نبوءة إبراهيم )عليه السالم( يف الكعبة لتتحقق بعد 

ألفني ومخسامئة سنة تقريبا.

ُبوَنَك  ُيَكذِّ اَل  مرْ  ُ َفإهِنَّ َيُقوُلوَن  الَِّذي  ُزُنَك  َلَيحرْ ُه  إِنَّ َلُم  َنعرْ {َقدرْ 
)األنعام/33(}..  وَن  ��دُ ��حَ جَيرْ اهلّلِ  بِآَياِت  امِلنَِي  الظَّ َوَلِكنَّ 
احلزن  حلظة  تعيش  أن  بل  احل��زن،  عدم  تعني  ال  اإلجيابّية 
اإلجيابّية  اجلوانب  ترى  وأن  فيه،  الغرق  بدون  ب�عقالنّية؛ 

رغم حزنك...  

آللئ قرآنية

عش بايجابية..

إعداد: حسين النعمة

بحث أ. د. سعد عبد الحسين ناجي   ���  ح/5
اإلمام الحسين 

وسورة الفجر
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بحث أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/15التجارة البحرية في القرآن الكريم

أ.د. محمد كاظم الفتالوي

التجارة بالمنظور القرآني 

القرآن  اىل  وبالرجوع  القرآين  باملنظور  السفينة  تعريف 
سورة  ففي  مسمى  من  بأكثر  السفينة  اىل  يشري  فانه  الكريم 
آَياتِِه  {َوِمنرْ  جارية:  مجع  اجلوار  اسم  يستعمل  فانه  الشورى 
سورة  )الشورى/32(}ويف  ��اَلِم  عرْ َ َك��األرْ ِر  الرَْبحرْ يِف  ���َواِر  َ اجلرْ
ويف   { َوُدرُسٍ َواٍح  َألرْ َذاِت  َعىَل  َناُه  لرْ {َومَحَ )اآلي��ة/13(:  القمر 
ِر  الرَْبحرْ يِف  ُنَشآُت  املرْ َواِر  َ اجلرْ {َوَلُه  )اآلية/24(:  الرمحن  سورة 
ُك  ُفلرْ ِرَي الرْ اَلِم}، ويف سورة الروم )اآلية/46(: {َولَِتجرْ عرْ َ َكاألرْ
سورة  ويف  ُكُروَن}،  َتشرْ ُكمرْ  َوَلَعلَّ ِلِه  َفضرْ ِمن  َتُغوا  َولَِتبرْ ِرِه  بَِأمرْ
ِمن  َتُغوا  لَِتبرْ َمَواِخَر  ِفيِه  َك  ُفلرْ الرْ {َوَتَرى  )اآلي��ة/12(:  فاطر 
ُكُروَن} ويف سورة الشعراء )اآلية/119(:  ُكمرْ َتشرْ ِلِه َوَلَعلَّ َفضرْ
ُحوِن} ويف سورة الكهف  َشرْ املرْ ِك  ُفلرْ الرْ يِف  َعُه  مَّ َوَمن  َناُه  {َفَأنَجيرْ
َقاَل  َخَرَقَها  ِفيَنِة  السَّ يِف  َرِكَبا  إَِذا  َحتَّى  {َفانَطَلَقا  )اآلية/71(: 
ًرا}، ويف سورة احلاقة  ًئا إِمرْ َلَها َلَقدرْ ِجئرَْت َشيرْ ِرَق َأهرْ َتَها لُِتغرْ َأَخَرقرْ
ويف  اِرَيِة}،  َ اجلرْ يِف  َناُكمرْ  لرْ مَحَ َاء  املرْ َطَغى  مَلَّا  ا  {إِنَّ )اآلي��ة/11(: 
َعَك  َتَويرَْت َأنَت َوَمن مَّ سورة املؤمنون )اآلية/28(: {َفإَِذا اسرْ
امِلنَِي}، ويف  ِم الظَّ َقورْ اَنا ِمَن الرْ ِ الَِّذي َنجَّ ُد هلِلَّ مرْ َ ِك َفُقِل احلرْ ُفلرْ َعىَل الرْ
ا}،  ويف سورة  ً اِرَياِت ُي�رْ َ سورة الذاريات )اآلية/3(: {َفاجلرْ
َمِت  ِر بِنِعرْ ِري يِف الرَْبحرْ َك َترْ ُفلرْ لقامن )اآلية/31(: { َأمَلرْ َتَر َأنَّ الرْ

اٍر َشُكوٍر}.. نرْ آَياتِِه إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لُِّكلِّ َصبَّ ِ لرُِيَِيُكم مِّ اهللَّ
بقوله:  السفينة،  اسم  بالتشبيه  الناطق  القران  واستعمل 
"كأين بمسجدكم كجؤجو سفينة"، وكذلك ورد يف حديث 

الكساء: "وعزيت وجاليل إين ما خلقت سامًء مبنية وال أرضا 
إال  ي�ي  فلكا  وال  جيري  بحرا  وال  يدور  فلكا  وال  مدحية 
ألجلكم وحمبتكم.."، وكذلك ورد يف دعاء الندبة: "وبعض 

محلته يف فلكك ونجيته ومن آمن معه من اهللكة برمحتك".. 
عدة  يشري  الكريم  القرآن  ان  وللتأكيد  أخرى  مرة  يالحظ  
السفن وبأسامء خمتلفة وهي فلك وسفينة ومنشأة  اىل  مرات 
تعرف  مل  الكريامت،  اآلي��ات  هذه  ان  كام  وج��وار,  وجارية 
أمام  الذي بموجبه نكون  املعيار  اكتفت بذكر  السفينة، وإنام 
البحر،  املاء. وتري يف  تعوم عىل  إهنا  سفينة بحرية، فيجب 
بالتفسري ان سبحانه وتعاىل اقسم باجلاريات ي�ا أي  وورد 
قسام بالسفن التي تري يف  األهنار العظيمة والبحار الشاسعة 
هلا  سفينة  هي  اجلارية  ان  ذلك  من  فيفهم  وسهولة،  بي� 
القدرة عىل املالحة يف بحر أو هنر، فان كانت خمصصة للبحر, 
فمنطقا تسمى سفينة بحرية. وان كانت خمصصة لنهر عظيم 

أو غري عظيم فتسمى سفينة هنرية. 

عن  به  فيعرب  قلوب،  ومجعه  العقل،  القلب  أطالقات  ومن 
والباء أصالن  القاف والالم  فارس: قلب:  ابن  قال  العقل، 
صحيحان أحدمها يدل عىل خالص يشء ورشيفه، واآلخر 
عىل رد يشء من جهة إىل جهة، فاألول القلب: قلب اإلنسان 

وغريه، سمي به ألنه أخلص يشء فيه وارفعه.
الصنوبري  اللحم  هو  للقلب:  األول  فاملعنى    -
تتوقف  العروق وبتوقفه  الدم وجريانه يف  يقوم بضخ  الذي 
بالعواطف واألفكار  القلب  احلياة، وال عالقة واضحة هلذا 
الثاين للقلب؛ وهذا القلب يشرتك  املتعلقة باملعنى  والعقائد 

فيه األموات واألحياء حتى الدواب هلا قلوب.
فيوضحه  للقلب،  الثاين  املعنى  أما  الثاين:  املعنى    -
القلب  هبذا  هلا  روحانية  ربانية  لطيفة  )هو  بقوله:  بعضهم 
وهو  اإلنسان،  حقيقة  هي  اللطيفة  وتلك  تعلق،  اجلسامين 
املدرك العامل العارف من اإلنسان، وهو املخاطب واملعاقب 
واملعاتب املطالب، وهلا عالقة بالقلب اجلسامين وقد حتريت 

عقول أكثر اخللق يف إدراك وجه عالقته(.
ولفظ القلب يف القرآن الكريم ورد يف مائة وأربعة وعرشين 

آية بصيغه املختلفة، وذلك ألمهية القلب.

ودائٌع من وحي القرآن

ألفاظ العقل في القرآن الكريم )القلب( – ح/3
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لك عندي ما عشت يا ابن رسوِل
                                                    اهلّلِ حزن يفي بحّق ودادي 

ناظر بالّدموع غرُي بخيٍل
                                                  وحيش بالّسلّو غري جواِد

دامع عىل  الّشيعة: قلب حزين، و طرف  هذا هو شعار 
مصاب أهل البيت )عليهم الّسالم(.

و قال قائل: أال جيد الّشيعة سبيال يعرّبون به عن والئهم 
ألهل البيت غري البكاء و الّدموع؟!.

إىل  بالّصلوات  هلم  والئنا  عن  أيضا  نعرّب  أجل:  قلت: 
مقاماهتم املقّدسة، و الّتربك بأرضحتهم، و بشّد الّرحال 

إىل مقاماهتم املقّدسة، و الّتربك بأرضحتهم الرّشيفة.
تبكون  ثّم  الكواكب،  و  ّرة  ال��ذّ عرص  يف  تعيشون  قال: 
إىل  الّرحال  تشّدون  و  الّسنني،  مئات  من  مات  من  عىل 

األحجار و الّصخور؟!.
قلت: أّما البكاء عىل احلسني )عليه الّسالم( فليس بكاء 
عىل من مات، و ال هو بكاء الّذل و االنكسار، و إّنام هو 
صادق  تعبري  أّنه  أهله،  و  الباطل  عىل  صارخ  احتجاج 

عن اإلخالص للحّق، أّنه تعظيم للّتضحية و الفداء، و 
الّشجاعة عىل املوت، و الّصرب يف املحنة، و الّشدائد.

أّن اّلذين ينشدون يف حمافل الّتعزية ال يبكون بكاء الّذل 
و  دموعهم،  من  احلامسة  نشيد  ينظمون  بل  الّضعف،  و 

يرّددون هتاف احلّق و العدل من احل�ات و الّزفرات.
املصدر/ احلسني عليه السام وبطلة كربالء �� تاليف: مغنية، الشيخ 

حممد جواد    )80/1(

أّكد أغلب املؤّرخني أّن اإلمام احلسني )عليه السالم( ُولِد باملدينة يف الثالث من شعبان يف السنة الرابعة من اهلجرة، وثّمة 
مؤّرخون أشاروا إىل أّن والدته )عليه السالم( كانت يف السنة الثالثة.

رؤيا أم أيمن :أّوَل رسول اهلل )صىلَّ اهلل عليه وآله( رؤيا للسيدة أم أيمن � كانت قد فزعت منها حني رأت أّن بعض أعضائه 
� بوالدة احلسني)عليه السالم( الذي سيحّل يف بيتها صغريًا للرضاعة، فقد ورد عن  بيتها  )صىلَّ اهلل عليه وآله( ملقًى يف 
اإلمام الصادق )عليه السالم( أّنه قال :أقبل جريان أم أيمن إىل رسول اهلل )صىلَّ اهلل عليه وآله( فقالوا: يا رسول اهلل، إّن 
أم أيمن مل تنم البارحة من البكاء، مل تزل تبكي حّتى أصبحت، فبعث رسول اهلل إىل أم أيمن فجاءته فقال هلا: يا أم أيمن، 
ال أبكى اهلل عينك، إّن جريانك أتوين وأخربوين أّنك مل تزيل الليل تبكني أمجع، فال أبكى اهلل عينك ما الذي أبكاك؟ قالت: 
يا رسول اهلل، رأيت رؤيا عظيمة شديدة، فلم أزل أبكي الليل أمجع، فقال هلا رسول اهلل)صىلَّ اهلل عليه وآله(: فقّصيها عىل 
رسول اهلل فإّن اهلل ورسوله أعلم، فقالت: تعظم عيّل أن أتكّلم هبا، فقال هلا: إّن الرؤيا ليست عىل ما ترى، فقّصيها عىل 
رسول اهلل. قالت: رأيت يف ليلتي هذه كأّن بعض أعضائك ملقًى يف بيتي، فقال هلا رسول اهلل)صىلَّ اهلل عليه وآله( : نامت 

عينك يا أم أيمن، تلد فاطمة احلسني فرتّبينه وُتلبنيه فيكون بعض أعضائي يف بيتك.
املصدر/ بحار األنوار: 43 / 242.

ما هذا البكاء

الوليُد المبارك

يعّدها: رواد الكركوشي
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عليه  احلسني  ولد  ملا  قال:  أنه  عون:  أيب  بن  رشحبيل  عن 
إىل  االعىل، ونزل  الفردوس  السالم هبط ملك من مالئكة 
البحر األعظم ونادى يف أقطار الساموات واألرض: يا عباد 
اهلل ألبسوا ثياب األحزان وأظهروا التفجع واألشجان، فإن 

فرخ حممد صىل اهلل عليه وآله مذبوح مظلوم مقهور. 
ثم جاء  ذلك  امللك إىل النبي صىل اهلل عليه وآله وقال : يا 
حممد  حبيب اهلل يقتل عىل هذه األرض قوم من بنيك تقتلهم 
فرقة باغية من أمتك ، ظاملة متعدية فاسقة، يقتلون فرخك 
وهذه  كربالء،  بأرض  يقتلون  الطاهرة  ابنتك  ابن  احلسني 
تربته، ثم ناوله قبضة من ارض كربالء، وقال له: يا حممدًا 
وامحرت  تغريت  وقد  تراها  حتى  عندك  الرتبة  هذه  احفظ 
قد  السالم  عليه  احلسني  ولدك  أن  فاعلم  كالدم،  وصارت 
السالم  عليه  احلسني  تربة  من  امللك محل  ذلك  إن  ثم  قتل. 

عىل بعض أجنحته وصعد إىل السامء فلم يبق ملك يف السامء 
اال وشم تربة احلسني عليه السالم وتربك هبا. قال: فلام اخذ 
جعل  السالم،  عليه  احلسني  تربة  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي 
يشمها ويبكي  وهو يقول: قتل اهلل قاتلك يا حسني، وأصاله 
يف نار جهنم  اللهم  ال تبارك يف قاتله، واصله حر نار جهنم 
عليه  احلسني  تربة  من  القبضة  تلك  دفع  ثم  املصري،  وبئس 
عليه  احلسني  بقتل  وأخربها  سلمة،  أم  زوجته  إىل  السالم 
السالم بطف كربالء وقال هلا: يا أم سلمة خذي هذه الرتبة 
إليك، وتعاهدهيا بعد وفايت فإذا رأيتيها قد تغريت وامحّرت 
وصارت دما عبيطا، فاعلمي أن ولدي احلسني عليه السالم، 

قد قتل بطف كربالء.
املصدر/ املنتخب للطرحيي ص 62، مدينة املعاجز 2/ 92.

ماذا نادى الملك يوم ُوِلد سيد الشهداء         ؟
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ما حقيقة اإليمان عند اإلنسان؟
بقلم: طالب عباس الظاهر

أقىص ما يطمح إليه العبد يف سعيِّه الدؤوب يف احلياة من 
أجل دخول اجلنَّة، هو أن يكون عمله يف كسب رضا اهلل 
تعاىل عنه ويف سبيله، وتنّب  كل ما يكون يف غري مرضاته 
تعاىل، ويعّد هذا األمر غاية الغايات، ولكن بطبيعة احلال 
ال يتسنى حتصيل مثل هذا التوفيق من خالل كالم يقال.. 
بلقلقة لسان وادعاء، أو يمكن الوصول إليه بمجرد أمنية 
ببلوغ  يمنّي العبد النفس هبا.. بل إن ذلك ال يتحقق إالّ 
وأصل  القيم  قيمة  بمثابة  فهو  الصادق..  اإليامن  مرتبة 
الوصول  وإن  وأرشفها،  األهداف  أبعد  وفيه  الفرائض 
الفوز  يمثل  باحلقيقة  كونه  األعامل  أسمى  يمثل  إنام  إليه 

العظيم، وتكمن فيه عّلة خلق اإلنسان.
وإن اإليامن يف الرشع وكام قال أمري املؤمنني عليه السالم: 
سألت النبي صىل اهلل عليه وآله عن االيامن فقال: تصديق 

بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل باألركان. 
يشء  كل  قبل  اإلنسان  عىل  جيب  املنطلق  هذا  ومن  إذًا، 
ماذا  اإليامن،  نحو  بالقصد  الرشوع  قبل  اهلدف  حتديد 

يريد؟ وكيف يترصف؟  ليتسنى له بعد ذلك الرشوع يف 
اخلطوات املؤدية إليه.. أقصد اإليامن. 

فام هو اإليامن؟ 
وهل يمكن التعرف عليه؟! 

ولكن  اإليامن،  عىل  يتعرف  أن  لإلنسان  يمكن  بالطبع 
الوصول  يراد  حقيقة  لكل  خاص  منهاج  دائاًم  هنالك 
ذلك  يف  تتساوى  ال  أن  الطبيعي  ومن  وبلوغها،  إليها 
سنخ  نفس  من  املنهج  يكون  أن  جيب  بل  احلقائق..  كل 
احلقيقة  تلك  طبيعة  تتبع  املنهجية  وهذه  احلقيقة،  تلك 

بالرضورة.
فكام هو معروف إن اإليامن روح وعزم وإرادة، ولكونه 
هكذا فإن معرفة طريق الوصول إليه ليست باملشاهدة.. 
بل سيكون طريقه عقيل من خالل التدبر بأسامء اهلل تعاىل 
ويف  اآلفاق  يف  صنعه  بإعجاز  والتدبر  وصفاته  وآياته 

األنفس.
وهكذا فإن احلديث عن اإليامن يعني احلديث عن تليات 

ة
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آثار  ومجيل  الوجود،  هذا  خلق  يف  ورمحته  تعاىل  اهلل  قدرة 
جمردة  كحقائق  املعرفة  ممكن  وهذا  مشيئته،  واعجاز  صنعه 
مثلها مثل العلم، الروح، العقل، وسواها من أنوار إهلية َمَن 
اهلل تعاىل هبا عىل اإلنسان.. رشيطة امتالكه مسبقًا لالستعداد 

يف ذاته.
أيضًا  وُيعرب  كام  الروح،  اإليامن هو  الدقيق عن  التعبري  وإن 
وإن  أيضًا،  بالروح  كذلك  إهلي  تأييد  أو  نرص،  كل  عن 
مضمون هذه الكلمة يشري إىل ذلك األفق الواسع.. األعىل 
واألسمى من أفق املادة املحدود، ويطلق هذا اللفظ لتجسيد 

حقيقة اإليامن.
وأما العزم نحو هذه احلقيقة وبلوغها فال تتم وال تكتمل وال 
تثمر إال بتوفيق وتسديد من قبل اهلل تعاىل لعباده املخلصني 
واملستحقني ملثل هذا التوفيق، وإال من دون حتصيل مثل هذا 
فبعد  أكيد لن يصلوا ليشء،  النفيس والروحي  االستحقاق 
أن يتحرك اإلنسان ويسعى سعيه احلثيث باتاه اإليامن بعزم 
التوفيق اإلهلي والتسديد نحو اإليامن،  يأتيه حينئذ  وإرادة؛ 

النّية هلل تعاىل؛   وإذا ما وصل إىل هذا املستوى من خلوص 
فإن حتوالً عظياًم سيحدث يف نفسه، وهذا التحّول يعترب من 

أعظم التحوالت يف اخلليقة.
شيئًا  لكن  أبدًا،  يتغري  ال  لإلنسان  اخللق  جوهر  إن   غري 
املخلوقات  يتغري ويتحول من دون سائر  الذي  وحيدًا هو 
مصداقا  اإلنسان،  روح  يف  حيدث  التغيري  إن  أي  األخرى 
لقول اهلل تعاىل يف احلديث القديس "عبدي أطعني تكنرْ مثيل 

تقلرْ لليّشء كن فيكون".
وخالصة ما يمكن أن يتوصل إليه اإلنسان من خالل بلوغه 
اإليامن، باإلمكان تلخيصه يف كلمتني مها اهلدى والفالح، 
فاهلدى يعني معرفة احلقائق وما يتصل بروح اإلنسان وعقله 
ووعيه، بعد توفره عىل الرؤية الواضحة والبصرية يف ذاته، 
يعني  بام  ومعيشته..  وحياته  بجسده  فيتعلق  الفالح  وأما 
التمتع بأعىل درجات السعادة، وكام يرشدنا القرآن الكريم 
ِذيَن ُهمرْ يِف  ِمنُوَن، الَّ َلَح املرُْؤرْ إىل ذلك يف قول اهلل تعاىل:) َقدرْ َأفرْ

ِرُضوَن(. ِو ُمعرْ ِذيَن ُهم رَْعِن اللَّغرْ َصاَلهِتِمرْ َخاِشُعوَن، َوالَّ

الحديث عن اإليمان 
يعني الحديث عن 
تجليات قدرة الله 

تعالى ورحمته في 
خلق هذا الوجود، 
وجميل آثار صنعه 

واعجاز مشيئته..

،،

،،
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في الس��اعة الرابعة و17 دقيقة من صباح يوم االثني��ن 6-2-2023م ضرب زلزال عنيف يقدر ب 
7.8 درج��ات على مقياس ريخت��ر العالمي والخاص بحركة وجيلوجي��ا االرض منطقتي جنوب 
تركي��ا  وف��ي مدينة غ��ازي عنت��اب تحدي��داً وامتد الى الش��مال الغرب��ي للجمهوري��ة العربية 
السورية لقربه من حدود الجمهورية التركية ، وُيعد هذا الزلزال او االرتدادات الزلزالية وحسب 
المختصي��ن من اقوى ال��زالزل في تاريخ البلدين اذ خّلف اعداد كبي��رة من الوفيات والجرحى 

ناهيك عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمباني والمنشآت والمؤسسات.

الملتقى األسبوعي

الشيخ الكربالئي مخاطبًا قوافل إغاثة سوريا:
b قلوبنا مطمئنة من والئكم ألهل البيت

إعداد/ عيسى الخفاجي
تصوير/ صالح السّباح _ رسول العوادي
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بإغاثة عاجلة  والغربية  العربية  الدول  الكثري من  وقد هبت 
وكان  انقاذ  وفرق  مساعدات  بإرسال  املنكوبني  ألهايل 
العليا  الدينية  املرجعية  استشعرت  وقد  ضمنها  من  العراق 
فقامت  املواطنني  ومعاناة  املأساة  عمق  االرشف  النجف  يف 

بإصدار بيان هذا نصه:
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وال حول وال قوة اال باهلل العيل العظيم
من  واسعة  مناطق  أخريًا  رضب  الذي  الشديد  الزلزال  إن 
األرايض الرتكية والسورية قد أسفر - كام تشري إليه املعلومات 
املتجددة - عن أعداد كبرية من الضحايا واملصابني وخسائر 
مادية هائلة يف املساكن والبنى التحتية ، يف كارثة انسانية قّل 

نظريها يف العرص األخري.

عن  تعرّب  إذ  األرشف  النجف  يف  العليا  الدينية  واملرجعية 
املأساة  هذه  يف  أعزاءهم  فقدوا  من  مع  وتضامنها  مواساهتا 
وللجرحى  والسلوان  بالصرب  هلم  تعاىل  اهلل  وتدعو  الكبرية 
جهود  تتضافر  أن  تأمل  فإهنا  والعافية،  بالشفاء  واملصابني 
اجلهات املعنية وعامة أهل اخلري يف سبيل توفري االحتياجات 

الرضورية للمترضرين يف أرسع وقت.
نسأل اهلل العيل القدير أن يدفع البالء عن اجلميع وينعم عليهم 

باخلري والسالم إنه ويّل ذلك وهو أرحم الرامحني.
بواجبها  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  قامت  وقد 
الرشعي واالنساين ازاء هذه الكارثة وانقاذًا ألرواح مواطنني 
حمافظة  من  اخلريين  من  وبالتعاون  املواطنة  لشعور  واضفاء 
فهيئت  العراقية،  املحافظات  من  وعدد  املقدسة  كربالء 
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ومالبس  اغذية  من  العاجلة  باملساعدات  املحملة  القوافل 
هبم  االجتامع  بعد  كلمة  الرشعي  للمتويل  وكان  طبية  وامور 
قبيل مغادرهتم وتوجههم اىل االرايض السورية قال فيها :     

 حقيقة انا استذكر اليوم فتوى الدفاع الكفائي التي صدرت 
التي  الكبرية  االستجابة  ومدى  العليا  الدينية  املرجعية  عن 
الوطن  هلذا  االنتامء  وكذلك  والوالء  االيامن  عمق  عكست 
والنساء  الرجال  فيها  هب  التي  العظيمة  االستجابة  فتلك 

لفتوى سامحة السيد السيستاين )دام ظله( ..
مكتب  من  الدعوة  ايضا  صدرت  مضت  التي  االيام  خالل 
هيبوا  بأن  واالنسانية  اخلري  ألهل  ظله(  )دام  السيد  سامحة 
التي  االنسانية  الكارثة  جراء  االنسانية  املساعدات  لتقديم 
والتي  الزالزل  هذه  يف  والرتكي  السوري  بالشعبني  حّلت 
التي ُنكبت يف هذا  العوائل  الكثري من الضحايا هلذه  خلفت 

احلادث املروع.
ما نراه اليوم من حجم االستجابة ال�يعة والكبرية يطمئننا 
السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  احلب  وهذا  الوالء  هذا  بأن 
وعمق ارتباطكم باملرجعية الدينية العليا وكذلك انتامئكم هلذا 
الشعور  مراتب  اعىل  الشعب يف  البلد وهذا  بأن هذا  الوطن 

باملسؤولية..

والكبرية  الواسعة  االستجابة  هلذه  وتقديرنا  شكرنا  عن  نعرّب 
ونأمل ان شاء اهلل ان تسري هذه القافلة والقوافل التي تلحقها 
مدى  نعكس  لكي  مراعاهتا  من  البد  ومبادئ  اسس  وفق 
االلتزام واالنضباط من قبل ابناء بلدنا الذين استجابوا لنداء 
املرجعية الدينية العليا وهّبوا لتقديم هذه املساعدات االنسانية 
هلذه العوائل املنكوبة ومن اجل ان نعكس هذا االنتامء وهذا 
يف  السالم(   عليهم   ( البيت  اهل  اخالق  ونعكس  االرتباط 
املجتمع بصورة عامة ويف اي مكان  ابناء  اىل جانب  الوقوف 

كان.
كانت  املخاطر  اىل  العراقي  والشعب  العراق  تعرض  حينام   
االستجابة  تلك  ايضا  وحصلت  الكفائي  الدفاع  فتوى 
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ال�يعة، هناك عوائل اآلن خارج العراق تعرضت اىل هذه 
التعامل  الكارثة وهذه النكبة، هذه االستجابة تعكس مدى 
العراق  داخل  يف  كان  سواء  واحد  مستوى  عىل  االنساين 
املبادئ  هبذه  االلتزام  منكم  نأمل  لذلك  العراق،  خارج  او 
بمعاناة  اهتاممكم  وواقعًا   ً فعال  تعكس  التي  والضوابط 
اقليميا  او  حمليا  كان  سواء  مكان  اي  يف  البرشي  املجتمع 
املتطلبات  بجميع  االغاثة  قوافل  تستمر  ان  نأمل  ونحن   ،
االنسانية وبأرسع وقت بحيث انه حتقق الطلبات الرضورية 

والتي هلا املرتبة االمهية عىل وجه ال�عة..
االمر االخر الذي اود ان ابّينُه هو االلتزام باألمور الرشعية 
االنسانية،  االغاثة  مبادئ  تبنّي  التي  والضوابط  واالخالقية 
تعاىل  هلل  االخالص  غري  اخرى  دوافع  هناك  ليست 
واالستجابة لدعوة املرجعية الدينية العليا وان هذه الدوافع 
انسانية بحتة فالبد ان تصاحبها وترافقها االلتزام بالضوابط 
ما  اقىص  تقدموا  ان  يمكن  وكذلك  واالخالقية  الرشعية 
ال  وان  العوائل  هلذه  واالغاثة  والدعم  املواساة  من  يمكن 
تقرصوا يف ذلك بل اعملوا ليال ً وهنارًا كام حصل ملا تطلبته 
فتوى الدفاع الكفائي وايضًا ان تقترص القافلة عىل العنارص 
الرضورية واالساسية يف مقومات االغاثة االنسانية بعضها 

الغذائية  االغاثة  مواد  وبعضها  انسانية  اغاثة  وبعضها  طبي 
املتخصصة  االنقاذ  وفرق  االيواء  مستلزمات  توفري  وبعضها 
حضور  عىل  ومقترصة  االغاثة  هذه  منظمة  تكون  ان  فالبد 

االشخاص الذين هلم دور اسايس يف االغاثة.
وان  املعنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  التوزيع  يكون  ان  البد 
يكون  ال  وان  غريهم،  من  أوىل  هم  ملن  االغاثة  هذه  حتصل 
تنسيق  هناك  يكون  ان  البد  لذا  تنظيم  وعدم  عشوائية  هناك 
فيه  ستقّدم  الذي  البلد  ذلك  يف  واملسؤولة  املعنية  اجلهات  مع 

اإلغاثة..
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أعربْت حكومة إيطاليا عن سعادتها بالزيارة التاريخية والمهّمة المتّحققة من قبل سفيرها في 
العراق الس��يد )موريزيو جريجانتي( لمدينة كربالء المقدس��ة وتش��ّرفه بزيارة مرقد اإلمام الحسين 
)عليه الس��الم( واللقاء المه��م الذي جمعه بممث��ل المرجعية الدينية العليا والمتولي الش��رعي 

للعتبة الحسينية سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي.
وأّكد الس��فير اإليطالي على جهود العتبة الحس��ينية المقدس��ة في إقامة المش��اريع اإلنس��انية 
التي تخدم ش��رائح مختلفة م��ن المجتمع العراقي، فضالً عن التطّرق ألهمية الحوار ونش��ر ثقافة 

السلم والتسامح بين المجتمعات البشرية.

بعد زيارته للنجف وكربالء ولقائه بالشيخ الكربالئي

ماذا قالت حكومة إيطاليا عن جولِة 
سفيرها جريجانتي؟

ي 
سين

حل�
 ا

طاء
ع

ال

األحرار/ خاص
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ووفقًا ملا نرشته وسائل اإلعالم الرسمية واملوقع اإللكرتوين 
"زيارة  فإّن  )األح��رار(،  وترمجته  اإليطالية  اخلارجية  لوزارة 
جرجيانتي إىل مدينة كربالء املقدسة والتي سبقتها زيارة مدينة 
النجف األرشف، كانت زيارة مهّمة وتارخيية، كون أن هاتني 
العراق  يف  الشيعية  الدينية  املراكز  أهم  من  تعّدان  املدينتني 
أنحاء  خمتلف  من  سنويًا  الزائرين  من  املاليني  وتستقطبان 

العامل".
وذكرت بأن "جرجيانتي ذهب ممثاًل عن حكومة إيطاليا لزيارة 
املدينتني املقدستني، وعقد االجتامعات واللقاءات املهمة مع 

السلطات الدينية والرسمية فيهام".
"السفري بدأ مهّمته يف حمافظة النجف األرشف،  وتابعت بأن 
السالم( فضاًل عن  بزيارة رضيح اإلمام عيل )عليه  وترّشف 
املرجع  بينهم  الكرام  الدين  ورجال  مراجع  من  بعدد  اللقاء 
الديني سامحة آية اهلل العظمى الشيخ بشري النجفي )دام ظله( 
اللقاءات  "هذه  بأن  العلوم"، مضيفة  بحر  والسيد حممد عيل 

املتبادل  واالح���رتام  األدي��ان  بني  احل��وار  دع��م  عىل  أك��دت 
السالم  لضامن  أساسية  قضايا  باعتبارها  املتبادل  والتفاهم 

واالستقرار يف البلدان".
وأكملت، "ثم واصل جرجيانتي زيارته ملسجد الكوفة املعظم، 
وقد ُأعجب السفري بأماكن العبادة، حيث تعمل البعثة األثرية 
يف  سابينزا"  "ال  جامعة  من  سيزار  دي  ميشالينا  للربوفيسور 
روما داخل املوقع، الذي يعود تارخيه حلوايل )650 م( وهو 

مكان استشهاد اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(".
وسائل  وصفتها  والتي  املقدسة،  كربالء  إىل  زيارته  عن  أما 
ثقايف  مركز  أهم  بثاين  اإليطالية،  اخلارجية  وبيان  اإلع��الم 
بزيارة  ت��رّشف  "السفري  أن  أوضحت  ال��ع��راق،  يف  وديني 
السالم(،  )عليهام  العباس  وأخيه  احلسني  اإلم��ام  رضحيي 
والتقى خالهلا مع املسؤولني عىل العتبتني املقدسني، وُأعجب 
للفئات االجتامعية األكثر  يقّدم  الذي  بالعمل اإلنساين  كثريًا 

ضعفًا من السكان".
الشيخ  سامحة  مع  اإليطايل  السفري  حتّدث  الزيارة،  هناية  ويف 
ملرجعية  العليا  الشيعية  السلطة  ممثل  الكربالئي  املهدي  عبد 
اتفقا  "اجلانبني  أن  إىل  الفتًة  ظله("،  )دام  السيستاين  اهلل  آية 
من  هشاشة  األكثر  للفئات  وفّعال  هادٍف  لدعم  احلاجة  عىل 
باحلوار  إيطاليا  التزام  التأكيد عىل  أعاد  العراقي، كام  الشعب 
ومحاية  والعبادة  الدين  حرية  عن  دف��اع��ًا  الطوائف،  بني 

األقليات يف مجيع أنحاء العامل".
)األحرار(،  جمّلة  مراسل  حرضه  الذي  املهم،  اللقاء  وخالل 
إىل  بضيفه  الرتحيب  بعد  الكربالئي  الشيخ  سامحة  تطّرق 
الرئيسية،  الدينية  مهامها  ورغم  املقدسة  احلسينية  "العتبة  أّن 
أبناء  جلميع  خدماهتا  تقّدم  إنسانية  مشاريع  أنجزت  أهنا  إال 

الشعب العراقي".
مستشفيات  عدة  أقامت  احلسينية  "العتبة  إن  سامحته:  وقال 
يف كربالء املقدسة، ومن بينها مؤسسة وارث ملعاجلة األورام 
ال�طانية التي يتلّقى العالج فيها مرىض عراقيون من خمتلف 

الطوائف واملحافظات".
ويتلقى  الدم  أورام  لعالج  مستشفى  أيضًا  "لدينا  وأضاف، 
فيها العالج أطفال من األنبار وبغداد واملوصل ودياىل وحتى 

من إقليم كردستان العراق".
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األمين العام يعقد مذكرة تعاون مع 
وزارة التخطيط من أجل تبادل الخبرات 

في مجال تدريب وتطوير المالكات
األحرار/ نمير شاكر

أك��د االمي��ن العام للعتبة الحس��ينية المقدس��ة األس��تاذ حس��ن رش��يد العبايجي عل��ى ضرورة 
معالج��ة البطال��ة وتوفير فرص العمل للخريجين... جاء ذلك خ��الل عقد مذكرة تعاون مع المركز 
الوطن��ي للتدريب واالستش��ارة التابع ل��وزارة التخطيط العراقي والتي تضمن��ت مجموعة كبيرة 
م��ن الم��واد الت��ي تصب في اتج��اه تنمي��ة ق��درات الطرفين س��واء أكان��ت الق��درات الوظيفة او 

اللوجستية باإلضافة الى تقنية المعلومات واالمور اإلدارية.
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احلسينية  العتبة  يف  البرشية  املواد  تطوير  قسم  رئيس  وقال 
)االحرار(:  جملة  به  خص  لقاء  يف  الكناين  حممد  املقدسة 
"ضمن سعي قسم تطوير املواد البرشية يف العتبة احلسينية 

بيئات  حتسني  ضمن  الرشاكات   مع  بالتعاون  املقدسة 
حيث  واالستشارات،  التدريب  خربات  وأيًضا  التدريب 
تم اتفاق تعاون مع وزارة التخطيط املتمثل بمركز الوطني 
فؤاد  الدكتور  باالستاذ  املتمثلة  واالستشارات  للتدريب 

الربيعي وايضًا احلاج حسن رشيد".
مؤكدا: ان هذه املذكرة التعاونية ستضيف لنا إضافة نوعية 
كون املركز له بعد طويل يف حمال التدريب واالستشارات 
والتعاون  االتفاقية  هذه  بعد  ما  اليوم   At التقنية  واملجال 
راح يكون هناك وضع خطة شاملة خالل عام 2023 لكل 
 ،Atمفاصل يف جمال التدريب والقيادة وأيًضا يف جمال ال
ايضًا يف جمال تبادل اخلربات ما بني مدربني املركز الوطني 

وقسم التطوير يف العتبة احلسينية املقدسة.
فيام اكد مدير عام املركز الوطني للتطوير االداري يف وزارة 
التخطيط الدكتور فؤاد الربيعي قائال: ان وزارة التخطيط 
املؤسسات  مع  للتعاون  مستمر  وبشكل  جاهد  تسعى 
سعداء  حقيقة  املقدسة،  احلسينية  العتبة  السيام  احلكومية 
اليوم لرتسيغ مبادئ اساسية لدى وزارة التخطيط واالجل 
املوظفني  قدرات  وتنمية  احلكومية  املؤسسات  دعم 

أمني  احلاج  بلقاء  وترشفنا  املؤسسات،  هذه  يف  العاملني 
تعاون  مذكرة  توقيع  آجل  من  املقدسة  احلسينية  العتبة 
التخطيط  وزارة  تشكيل  أحٍد  الوطني  املركز  بني  مشرتكة 

والعتبة احلسينية املقدسة.
واكد الربيعي: ان الوثيقة تضمنت جمموعة كبرية من املواد 
التي تصب يف اتاه تنمية قدرات الطرفني سواء القدرات 
الوظيفة اللوجستية باإلضافة اىل تقنية املعلومات واالمور 
االمني  السيد  قبل  من  رائع  حديث  هناك  وكان  اإلدارية، 

العام يصب يف اتاه تنمية قدرات املؤسسات احلكومية
مضيفا: نحن مبهورين كمجتمع عراقي وكمواطن عراقي 
قبل ان اكون مدير عام يف الدولة العراقية ألعامل العتبات 
املقدسة  العباسية  العتبة  كانت  سواء  املقدسة  احلسينية 
يف  تصب  استثامرية  مشاريع  من  قدموه  وما  احلسينية  او 
يف  او  الصحي  القطاع  يف  سواء  العراقي  املواطن  مصلحة 
قطاع اخلدمات بصورة عامة نأمل ان نحذو حذو العتبات 
وتقنية  االداري  للتطوير  الوطني  مركزنا  يف  املقدسة 

املعلومات.
واالستشارة  للتدريب  الوطني  املركز  ان  بالذكر  واجلدير 
التدريب  جمال  يف  املعتمد  العراق  يف  الوحيد  املركز  يعترب 

واالستشارات يف كل املجاالت 

محمد الكناني
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بقلوب اعتصرها األلم والمواس��اة، أحيت جموع مليونية من محبي أهل البيت )عليهم الس��الم( 
الذك��رى الس��نوية الستش��هاد األمام الكاظ��م )عليه الس��الم(، والتي ب��رزت خالل جه��ود الخدمة 
المخلصين والعتبات المقدس��ة كال على حٍد س��واء، فهناك من قدم الطعام والش��راب وآخر هّيأ 

المبيت ورّحب بقدوم الزائرين، ومجاميع أخرى خرجت بموكب عزائية تعظيماً للفاجعة األليمة.
وأس��وًة بالس��نوات الس��ابقة وللعام الخامس عش��ر على التوالي، ش��اركت األمانة العامة للعتبة 

الحسينية المقدسة بمختلف أقسامها الخدمية وألكثر من )10 أيام( متتالية

جموع مليونية تحيي ذكرى الفاجعة الكاظمية

والعتبة الحسينية تقّدم خدمات كبرى 
خالل "10 أيام" من الزيارة
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مع  يتناسب  بام  الكرام  للزائرين  املتنّوعة  اخلدمات  بتقديم 
حجم وعظمة الزيارة املباركة، فقسم اآلليات وّفر عددًا كبريًا 
من العجالت لنقل الزائرين جمانًا من أماكن القطع املحددة 
وبالعكس،  السالم(  )عليهام  الكاظميني  صحن  اىل  مسبقًا 
فضاًل عن قسم اخلدمية اخلارجية الذي استنفَر جهدًا كبريًا 
بتوفري خمتلف اخلدمات للزائرين الكرام، وكذلك اخلدمات 

الطّبي  والتعليم  الصحة  هيأة  قبل  من  اخلاصة  الصحية 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة بتقديم العالجات للزائرين 
الكرام لضامن سالمة وصوهلم اىل مناطق سكناهم، فضاًل 

عن )أقسام املخازن واملضيف وحفظ النظام(.
خدمات مختلفة

للعتبة  العامة  األمانة  وفد  مسؤول  بني  السياق  هذا  ويف 
احلسينية املقدسة اخلدمي اخلاص بتقديم اخلدمات يف مدينة 
ل� )األحرار( قائاًل:  الكاظمية املقدسة احلاج حممد أبو دكة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  ببن  ما  "بالتنسيق 
ظله(  )دام  السيستاين  عيل  السيد  اإلمام  مرجعية  وممثلية 
املتمّثلة بجامع آل ياسني والعتبة الكاظمية املقدسة وأهايل 
مدينة الكاظمية الكرام، حرض وفد العتبة احلسينية املقدسة 
اىل مدينة الكاظمية من أجل تقديم خمتلف اخلدمات للعام 
هبدف  وذلك  متتالية،  أيام  عرشة  من  وألكثر  عىل  ال�)15( 
اىل  والعودة  املباركة  الزيارة  ألداء  الكرام  الزائرين  خدمة 

مناطقهم ساملني غانمني".
جهد كبير ومضاعف

وقد شارك يف اخلدمة بحسب أبو دكة "عدد من أقسام العتبة 
احلسينية املقدسة التي استنفرت جهدًا كبريًا ومضاعفًا وهم 
املضيف،  قسم  املخازن،  قسم  اخلارجية،  اخلدمية  )قسم 
والتعليم  الصحة  هيأة  اآلليات،  قسم  النظام،  حفظ  قسم 

الطبي(".
توفير المنشآت الصحية والكابسات

تابعة  صحية  منشأة   )30( من  أكثر  جلب  "تم  وأض��اف، 
من  متعددة  مناطق  عىل  ووزعت  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الزائرين  األخوة  وخروج  دخول  حسب  الكاظمية  مدينة 
الكرام، وهي من النوع احلديث كال منها حيتوي عىل )20( 
األريض  املاء  خزان  عن  فضاًل  باملاء  جمهزة  وهي  وح��دة، 
جلب  تم  وكذلك  املاء،  من  لرت(  ألف   13( ل�  يتسع  الذي 
من  تتطلبه  بام  الصحية  املنشأة  هذه  لتزويد  ماء  تناكر  ثالثة 
ماء غسل، كام وتم إنشاء بالقرب من كل منشأة صحية عني 
ماء ومضّخات تغذية هلا، كام وتم جلب عدد من الكابسات 

اخلاصة برفع النفايات".

األحرار/ قاسم عبد الهادي 

تصوير/ حسنين الشرشاحي وقاسم العميدي
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الحفاظ على صحة الزائر
األمانة  قبل  من  املقدمة  "اخلدمة  بأن  دكة،  أبو  وأوض��ح 
مفرزتني  نصب  شملت  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
طبيتني مع سيارة إسعاف، األوىل ُنصبت بالقرب من ج� 
بالقرب  الثانية  الطبية  واملفرزة  السالم(  )عليهم  األئمة 
من  بالقرب  الكاظمي  املحسن  عبد  الشيخ  تقاطع  من 
حتتويان  الطبيتني  "املفرزتني  أن  مبينًا  )مكسمول("،  متجر 
الزائر  حيتاجها  التي  الطبية  والعالجات  األدوية  مجيع  عىل 
الكريم؛ نظرًا للخربة املرتاكمة التي يمتلكها الكادر الطبي 
يف العتبة احلسينية املقدسة بمعرفة نوع العالجات التي يتم 

توفريها خالل فرتة الزيارة املباركة".
املفرزتني  عىل  كبريًا  إقباالً  هناك  "الحظنا  حديثه،  وأكمل 
الزائر  به من سمعة طيبة وثقة  تتمتع  ملا  الزائرين؛  قبل  من 
باألدوية التي يتم جلبها عن طريق العتبة احلسينية املقدسة، 
املقدسة  الكاظمية  أهايل  قبل  من  متطوعون  أخوة  ولدينا 
إن  املرضية  احل��االت  ملعاجلة  اختصاص  أطباء  بضمنهم 

حصلت ال سمح اهلل".
جهود مراكز المفقودين

أبو دكة خالل فرتة  املقدمة بحسب  ومن ضمن اخلدمات 
باملفقودين،  خاصة  مراكز  أربعة  نصب  "تم  فقد  الزيارة، 
األّول يف منطقة الشوصة والثاين يف ساحة الزهراء )عليها 
السالم(  )عليه  اجلواد  حممد  ساحة  يف  والثالث  السالم( 
الشيخ عبد  بالقرب من ساحة  نصبه  تم  الرابع  املركز  بينام 

املحسن الكاظمي".
منح البطاقة التعريفية

خلدمة  تعريفية  )خ��ي��م(  م��راك��ز  أرب��ع  "نصب  وت��م  ك��ام 
املراكز  هذه  يف  العاملني  "األخوة  أن  مبينًا  الزائرين"، 
وكذلك  بالعمر  الكبرية  امل��رأة  أو  الرجل  بمنح  يقومون 
الزمحة  ظل  يف  فقداهنم  لتجنب  تعريفية  بطاقة  األطفال 
اهلل،  سمح  ال  حادث  ألي  تعرضهم  أو  للزائرين  الكبرية 
وأقرب  اهلاتف  ورقم  االسم  التعريفية  البطاقة  وتتضمن 

نقطة دالة عن موقع سكناهم".
توفير أماكن إليواء الزائرين

وأردف أبو دكة، "قمنا بنصب أكثر من )30 خيمًة( إليواء 
الكهربائية  باملدافئ  تأثيثها  وتم  الكرام  الزائرين  األخوة 
اخليم  تلك  نصب  وت��ّم  الصالة  ب��أداء  اخل��اص  والسّجاد 
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السالم(  )عليه  عيل  اإلم��ام  ش��ارع  يف  األوىل  بمنطقتني، 
مول  من  بالقرب  نصبها  تم  اخليم  من  الثانية  واملجموعة 
من  كبرية  بمجموعة  اخليم  تلك  وع��ززن��ا  الكاظمية، 
البطانيات ُوّزعت عىل األخوة املتطوعني وبعض أصحاب 

املواكب واهليئات احلسينية".
لآلليات جهد مهم

وأشار مسؤول وفد العتبة احلسينية، إىل أن "قسم اآلليات 
أحرض معه )40 عجلة( من نوع )كوسرت(، وتم االتفاق مع 
التابع للرشطة االحتادية بتخصيص  الثامن  باللواء  األخوة 
من  املقدم  املقرتح  وحسب  املقدسة  احلسينية  للعتبة  خط 
قبلنا ملعرفة سري العمل واملتابعة اخلاص بنقل الزائرين من 
منطقة املغتسل القديم أو ما يسمى بشارع )60( اىل فلكة 
العمل  واستمر  وبالعكس،  السالم(  )عليه  اجلواد  حممد 
عىل مدار اليوم الكامل وبواقع وجبتني صباحية ومسائية، 
)زيت  وق��ود  من  كبرية  بكمية  احلافالت  تزويد  وج��رى 

الغاز( ملواصلة العمل واخلدمة".
لماذا غاب فرن الصمون عن الخدمة؟

ويف معرض سؤالنا للحاج حممد أبو دكة عن سبب غياب 

قائاًل:  أجاب  املناسبة؟  هذه  يف  عليه  املعتاد  الصمود  فرن 
الكاظمية  العام تم جلب فرن الصمون اىل مدينة  "يف هذا 

الصمون  بتقديم  واحد  يوم  ملدة  بالعمل  وبارش  املقدسة 
املختلفة،  واهليئات  املواكب  وأصحاب  الكرام  للزائرين 
احلسينية  العتبة  يف  العليا  اجلهات  توجيه  وحسب  وبعدها 
العتية  وفد  مع  به  والذهاب  الفرن  سحب  تم  املقدسة 
احلسينية املقدسة اىل دولة سوريا الشقيقة لتقديم اخلدمات 
التي  الزالزل  من  املترضرين  السوريني  األشقاء  اىل  هناك 

حدثت مؤخرًا".
شكر وتقدير

وأعرب أبو دكة يف ختام حديثه عن شكره وتقديره لألمانة 
وأهايل  ياسني  آل  وجامع  املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العامة 
"لتعاوهنم  األمنية  القوات  عن  فضاًل  الكرام  الكاظمية 
املناسبة  هذه  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  وفد  مع  الكبري 
تناكر  وخ��روج  دخول  عملية  تسهيل  خالل  من  األليمة 
التي سامهت  األمور  النفايات وغريها من  املاء وكابسات 
الزيارة  ونجاح  الكرام  الزائرين  خدمة  يف  فعال  بشكل 

الرجبية العظيمة".
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كيف نجح الباحث االجتماعي 
التلمي��ذ الكفيف  ف��ي مج��اراة 

المصاب بطيف التوحد؟؟

األحرار/ ُألفت الفتالوي

لم يكْن من السهل أبداً أن َتعدَّ من أرٍض َقَفر أرضاً صالحة للزراعة، فذلك أمرٌ صعب، 
ويتطل��ب الكثير من الجهد والوقت، وجلُّ م��ا كان يرنو اليه التلميذ الكفيف أحمد 
كري��م زوير ف��ي معهد نور اإلمام الحس��ين )علي��ه الس��الم( للمكفوفين وضعاف 

البصر/ فرع كربالء هو زجه في المجتمع والصبر على مجاراته.
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الباحث االجتامعي يف معهد نور اإلمام احلسني  هكذا بدأ 
حممد  االستاذ  البرص  وضعاف  للمكفوفني  السالم(  )عليه 
التلميذ  شخصية  حول  )األحرار(  ل�  حديثه  هاشم  كريم 
األول  اليوم  منذ  قال:  حيث  جماراته  يف  نجح  وكيف  أمحد 
الذي جاء فيه أمحد للمعهد الحظُت عليه طيفًا من التوحد، 
سببًا  كانت  التي  العدوانية  السلوكيات  بعض  عن  فضاًل 
التالميذ، فكانت أوىل خطوات  أقرانه من  إثارة غضب  يف 
ويل  مع  والتواصل  به  خاص  سجل  فتح  هو  معه  العمل 
أمره؛ بغية تدوين سلوكياته وتصنيف مشكالته ُكاًل حسب 
أمته  الذي  اجلاد  مشواري  معه  بدأُت  بعدها  حلها،  طريقة 
ومشاركته  عامله  اىل  الدخول  خالل  من  بالنجاح  علينا  اهلل 
وكذلك  الصف  يف  زمالئه  ومرافقة  ألعاب  من  حيب  ما 
التعرف عىل بقية الزمالء من املراحل األخرى، فكانت هذه 
يل  فتحت  كوهنا  يل؛  بالنسبة  مميزة  ومرها  بحلوها  املرحلة  
آفاقًا أخرى يف كيفية التعامل مع هكذا حاالت، فكنُت ال 
أطلب منه القيام بأموٍر صعبة وال االلتزام الكامل، ولكن 
بدأُت عميل معه بالتدريج وهبدوٍء تام، فيجدر بنا أن نقول 
هنا وبالتحديد يف هذه املرحلة متت السيطرة عىل سلوكيات 

أمحد الغري سليمة.

من  هالة  يل  تكونت  املرحلة  هذه  بعد  حديثه:  وأكمل 
كانت  حيث  وسلوكياته،  أمحد  شخصية  حول  املعلومات 
طريقًا ممهدًا للدخول بمرحلٍة أخرى أال وهي مرحلة الدعم 
والتشجيع، ثم تلتها مرحلة االستفزاز وإثارة الفضول التي 
قمُت هبا من خالل قراءة األناشيد وبعض الكلامت وترديده 
هلا بعدي، فبعد تدريبه عىل هذه اآللية التي لطاملا متنيُت أن 
يشاركني هبا بنفسه، القيت منه استجابة واضحة موسومة 
خالل  من  عليه  واضحًا  ذلك  وبدى  اجلذري،  بالتغيري 
الدروس،  يف  االساتذة  مع  والتفاعل  اهلادئة،  السلوكيات 
فضاًل عن مشاركة زمالئه احلديث واللعب خالل الفرصة 
بعيدًا عن أي ترصف عدواين، إذ متت معاجلة مشكلة النطق 
لديه هبذه املرحلة، فضاًل عن حدوث نقلة فارقة وملحوظة 

يف كافة سلوكياته . 
وختم حديثه قائاًل: عىل هامش تلك املراحل التي أخذت 
من عمر أمحد الدرايس ما يقارب النصف الدرايس األول، 
أن كل مرحلة قضيناها معًا كانت ترفدين بمعلوماٍت أكثر، 
السداد  هذا  عىل  هلل  فاحلمد  العمل،  مهمة  عيلَّ  وتسهل 
لدى  حاالت  هكذا  ملعاجلة  إياه؛  وهبنا  الذي  والتوفيق 

تالميذنا. 
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األحرار/ أحمد الوراق - تصوير: حسين العطار

العتبة الحسينية المقدسة
 تشارك بمعرض المستقبل لتوظيف الخريجين

ش��اركت ع��ّدة أقس��ام تابع��ة للعتبة الحس��ينية المقدس��ة، بمع��رض المس��تقبل لتوظيف 
الخريجين الذي أقامته كلية المس��تقبل الجامعة لنسخته الثانية في محافظة بابل ولمدة 
ثالثة أيام على قاعة الجامعة، وذلك لتحسين مهارات البحث عن عمل واستكشاف وظائف 

جديدة لجميع الشرائح ولكال الجنسين والتوصل المباشر مع اصحاب العمل.

للبحث عن عمل واستكشاف وظائف جديدة
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احلسيني  املتحف  بقسم  متثلت  املقدسة  العتبة  مشاركة 
ومزرعة فدك للنخيل ومزرعة االمام احلسني )عليه السالم( 
للمنتجات احليوانية والنباتية ودار الوارث للطباعة والنرش 
لصناعة  الوارث  ومعامل  الوارث  بركات  مياه  ومعمل 
الكايش والبلوك ورشكة نسيم الوارث لألجهزة الكهربائية.

نبذة عن املعرض
املساعد ومديرة وحدة  املدرس  املعرض حتدثت  وعن هذا 
التأهيل والتوظيف واملتابعة يف كلية املستقبل اجلامعة رسل 
املستقبل  كلية  "حترُص  قائلًة:  االحرار"  "ملجلة  بدر  ستار 
سبل  مجيع  وتوفري  اخلرجيني  الطلبة  دعم  عىل  اجلامعة 
التوظيف  معرض  بتنظيم  قامت  لذا  والتحفيز هلم،  الراحة 
عىل  والتعرف  عمل  عن  الباحثني  يساعد  الذي  السنوي 
اهم الرشكات الرائدة يف سوق العمل عىل مستوى العراق 
وخارجه، اضافة اىل دوره البارز يف تطوير مهاراهتم املعرفية، 
التدريبية  الدورات  عىل  االطالع  يف  مساعدهتم  وكلك 
تشجيعهم  شأهنا  من  والتي  املتاحة  املهني  التطوير  وبرامج 

عىل االنخراط يف سوق العمل".
واضافت: ان "من النقاط املهمة التي يستفاد منها اخلرجيني 
معارض  ألن  اهلية،  او  حكومية  جامعات  يف  كانوا  سواء 
الوظائف سوف تربط اخلرجيني بسوق العمل، حيث هناك 
واملهارات  ما هي اخلربات  يعرفون  الكثري من اخلرجيني ال 
املطلوبة بسوق العمل فهذه املعارض سوف تربط اخلرجيني 

مع ارباب العمل". 
من  رشكة(   82( فيه  "شاركت  املعرض  بأن  وأوضحت 
القطاع اخلاص والقطاع العام ومؤسسات ومنظامت، حتى 
تقدم درجات وظيفية للخرجيني، البعض منها تقدم تدريب 
املطلوبة  باخلربات  وتزويده  وتأهيله  للخرجيني  وتطوير 

بالسوق احلايل".
املشاركة يف  العامة واخلاصة  "تستطيع الرشكات  وأردفت: 
معرض التوظيف لعام 2023م نرش برامج التوظيف التي 
يف  اخلرجيني  الشباب  متكني  اجل  من  حتقيقها،  عىل  تعمل 
خمتلف القطاعات، ولعرض اي وظائف شاغرة يف العراق".

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2023 م

29



إىل ماذا يسعى املعرض؟
يسعى معرض التوظيف يف كلية املستقبل اجلامعة اىل زيادة 
التنمية  ألهداف  دعاًم  الكلية،  خرجيي  من  العاملة  القوة 

املستدامة التي تعنى بزيادة انتاج القوى العاملة.
االهداف

مقابلة مئات اخلرجيني من حاميل الدرجات املهنية والتعليمية 
اخلرجيني  من  العمل  عن  الباحثني  مع  التواصل  املختلفة، 
التعليمية  املؤسسات  مع  التواصل  االجتامعية،  املواقع  عرب 
مع  تتناسب  التي  الكفاءات  توظيف  اجل  من  واملهنية 
الضوء  وتسليط  الرتكيز  العراق،  يف  العمل  سوق  حاجات 
بناء  التدريبية،  العليا والدورات  الدراسات  امتام  عىل امهية 
من  اخلرجيني  الطلبة  مجيع  معلومات  تضم  بيانات  قاعدة 
الباحثني عن العمل، توفري تكاليف اعالنات التوظيف عىل 

الرشكات واطالق احلمالت التسويقية يف املعرض.
القطاعات املشاركة يف معرض التوظيف

مكاتب  املالية،  واملؤسسات  البنوك  احلكومية،  املؤسسات 
رشكات  االتصاالت،  رشكات  التوظيف،  ورشكات 

املهني،  التدريب  ورشكات  مكاتب  والنفط،  البرتول 
اجلامعات، املراكز الطبية.

وبدورة حتدث عميد كلية املستقبل اجلامعة االستاذ الدكتور 
اجلامعة  املستقبل  كلية  نظمت  قائاًل:  جمدي  شاكر  حسن 
يف  واملشاركة  بحضور  وترّشفنا  للوظائف،  الثاين  معرضها 
اندفاع  ليعطي  املقدسة  احلسينية  العتبة  اقسام  املعرض  هذا 
من  واالستفادة  للعمل  الرشكات  ولباقي  وللطلبة  للكلية 
القطاع  لتقوية  ومصانعها  ومعاملها  املطهرة  العتبة  خربة 
الرشكات  هذه  يف  للعمل  اخلرجيني  اندفاع  وايضا  اخلاص، 

الواسعة واملعروفة لدى اجلميع.
مشريًا إىل أن "ما تقدمه العتبة احلسينية املقدسة من خدمات 
بالتأكيد  التوظيف،  ناحية  من  او  التشغيل  ناحية  من  سواء 
مجيع هذه املنتجات واخلدمات كلها تغطي السوق املحلية، 
اضافة اىل ان وجود العتبة هذا فخر لنا ككلية وايضا فرصة 
مستقبال  والعمل  العتبة  مشاريع  عىل  للتعرف  للطلبة  طيبة 

فيها ان شاء اهلل تعاىل".
التوثيق واملعارض  ومن جهة اخرى حتدث مسؤول شعبة 
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يف العتبة احلسينية املقدسة املؤرخ سعيد رشيد زميزم قائاًل: 
"تلبية لدعوة كلية املستقبل اجلامعة يف حمافظة بابل، باملشاركة 
بأحد اجنحة العتبة احلسينية املقدسة وهو قسم املتحف يف 
معرض املستقبل لتوظيف اخلرجيني، حيث قام كادر العتبة 
احلسنية املقدسة بنقل العديد من الصور والتحف والنفائس 
ثم  ومن  املبارك،  احلسيني  املتحف  داخل  يف  املوجودة 
ومتميز  رائع  جناح  هو  حقيقة  الذي  اجلناح  هبذا  املشاركة 
وهم  والطلبة  الزائرين  باإلخوة  واذا  الصباح  منذ  حيث 
يتوافدون عىل هذا اجلناح، واضافة اىل تقديمهم للعديد من 
العتبة وما حتتويه من اقسام، وحقيقة اصبح  االسئلة حول 
والزوار  الطلبة  مع  املحاورة  ابواب  لنا  فتح  املتحف  هذا 
والوافدين االعزاء ورشحنا هلم بالتفصيل عن اعامر العتبة 
حيتويه  وما  العتبة  ادارة  تقدمه  وما  العتبة  بناء  ومراحل 
متحف العتبة، اضافة اىل بقية االقسام واخذوا جمموعة من 

الصور واشادوا هبذه املبادرة ومتنوا لنا التقدم والتطور". 
ومن جهته حتدث مسؤول العالقات يف رشكة رحيانة الوارث 
للصناعات الورقية والبالستيكية يف العتبة احلسينية املقدسة 

من  املشاركة  "متت  قائاًل:  احلمريي  هادي  حممد  املهندس 
للصناعات  الوارث  برشكة  اخلاص  الكارتون  معمل  قبل 
بكلية  اخلاص  التوظيف  معرض  يف  والبالستيكية  الورقية 
كيفية  هلم  واوضحنا  بالطلبة  القاء  وتم  اجلامعة  املستقبل 
االقتصاد  تنمية  يف  مشاريع  هكذا  وامهية  الكارتون  صناعة 
العاملة  االيادي  وتوفري  الشباب  واستقطاب  الوطني 

للشباب اخلرجيني".
الورقية  للصناعات  الوارث  "رشكة  بأن  واضاف: 
والبالستيكية تأسست هذه الرشكة يف بادئ االمر كمعمل 
قادم  يف  ولكن  املعّرج،  الكارتون  معمل  وهو  واحد 
الورقية  بالصناعات  اخلاصة  املشاريع  بعض  هناك  االيام 
يتم  اهلل  وان شاء  الدراسة  قيد  البالستيكية يف  والصناعات 

انشائها لتوفري فرص اكرب للعمل". 
كانت  االمر  بداية  يف  للمصنع  االنتاجية  "الطاقة  ان  مبينًا: 
ما يقارب 50 طن يوميا، وبدأنا بزيادة االنتاج حلني غّطى 

اغلب املصانع املوجودة يف خمتلف حمافظات العراق".
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في رحاب شهر رسول الله
شعبان المعظم

بقلم/ محمد الموسوي

هبام  التفريط  وعدم  منهام  والتزود  إلغتنامهام  دعته  كام 
وهو  شعبان  شهر  اهلل  رسول  شهر  دخول  بعد  وخصوصا 
)عليهم  البيت  آل  من  الزاهرة  األقامر  والدات  شهر  أيضا 
السالم(. ومتيزت األمة اإلسالمية عن سائر األمم يف املايض 
التمييز  , ومن هذه  واحلارض بميزات خصها اهلل سبحانه هبا 
هو شهر شعبان املبارك لكونه شهر والدات بعض من األئمة 
املعصومني )عليهم السالم( ولكون شهر شعبان مل يذكر فيه 

ذكريات وفيات آل البيت ولذلك متيز هذا الشهر املبارك عن 
باقي شهور السنة اهلجرية , ولذلك عرف هذا الشهر الرشيف 
بشهر رسول اهلل حممد) صىل اهلل عليه وآله( , فقال رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( : ) شهر شعبان شهري , وشهر رمضان 
اهلل فكم من سعيد  عباد  يا   (  : أيضا  ( وقال  تعاىل  اهلل  شهر 
بشهر شعبان يف ذلك , وكم من  شقي هنالك إال أنبئكم بمثل 
, فيكون املؤمن  حممد وآله ( ألن هلم درجات عند اهلل تعاىل 

يحتفل العالم اإلس��المي من محبي آل البيت األطهار في مش��ارق األرض ومغاربها في كل عام 
هجري وفي بداية ش��هر ش��عبان المعظم بإحياء ش��هر رس��ول الله محمد)صلى الله عليه وآله( 
وبذك��رى والدات األقم��ار الزاه��رة م��ن آل البيت )عليهم الس��الم( . وقد أولت الش��ريعة اإلس��المية 
الزمان والمكان أهمية خاصة، ودعت الفرد المسلم إلحترامهما وعدم التعدي عليهما، فقد ورد 

في الحديث الشريف عن رسول الله )صلى الله عليه وآله( قوله: ال تعادوا األيام فتعاديكم .

ف
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الفائز بالتقرب اىل اهلل سبحانه هو املجد يف طاعة اهلل ورسوله 
ودينه , وخصوصا يف شهر شعبان مثل نتائج اإلمتحان التي 
فيها يكرم املرء أو هيان . وشهر شعبان املعظم هو متميز بشهر 
والدات األقامر الزاهرة من آل البيت )عليهم السالم( , وعن 
األمة  أعطيت   (  : قال  السالم(  الصادق)عليه  اإلمام جعفر 
رجب  مها  األمم  من  أحد  تعطى  مل  أشهر  ثالثة  اإلسالمية 
األشهر  من  شعبان  شهر  فيكون   ) رمضان  وشهر  وشعبان 
اهلل  رسول  املصطفى  حبيبه  اىل  تعاىل  اهلل  ومنحها  املباركة 
حممد)صىل اهلل عليه وآله( وألمته , وهذه األشهر يتفضل هبا 
اهلل سبحانه عىل عباده باملغفرة والرمحة , ويتكرم هبا عىل عباده 
املؤمنني  لعباده  وتكريام   , العبادات  تلك  أثر  من  هلم  يعد  بام 
ومن  واملحسنني،  باألسحار  املستغفرين  التائبني  الصاحلني 
اخلريات،  فيه  تتشعب  الذي  شعبان  شهر  هو  املواسم  هذه 
فيه  دعا  وقد  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  شهر  وهو 
أن  كام  والطاعة.  بالعبادة  هذا  شهره  عىل  أعانه  ملن  بالرمحة 
شهر شعبان يعترب مقدمة لشهر رمضان املبارك، فيعد املؤمن 
واملغفرة.  الصيام  أهبة الستقبال شهر  ليكون عىل  نفسه  فيه 

عن  رشيفة  أحاديث  شعبان  شهر  فضل  يف  وردت  وقد 
رسول اهلل وأهل بيته الكرام )صلوات اهلل عليهم أمجعني(، 
عىل  املرء  وحتث  وحرمته،  الرشيف  الشهر  هذا  عظمة  تبني 
الشهر  هذا  جاللة  ومن  فيه  الصالح  العمل  ولزوم  إغتنامه 
عليه  أضفت  رشيفة  مناسبات  وقوع  عن  فضال  وعظمته، 
هباًءا وهبجة، كوالدة سيد الشهداء ومصباح اهلدى وسفينة 
بني  قمر  ووالدة  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  النجاة 
طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  ابن  العباس  موالنا  هاشم 
احلسني  بن  عيل  اإلمام  والدة  وذكرى  السالم(،  )عليه 
ابن  األكرب  عيل  والدة  وذكرى  السالم(،  )عليه  السجاد 
اإلمام احلسني، ويف النصف من شهر شعبان تكون ذكرى 
البرشية صاحب العرص والزمان اإلمام احلجة  والدة منقذ 
بن احلسن الزكي العسكري املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه 

الرشيف(.
وشهر شعبان هو من أعظم الشهور ، فعىل املرء املسلم أن 
سلوكه  وتغيري  نفسه  لبناء  املبارك،  الشهر  هذا  من  يستفيد 
نحو األحسن ليكون حمبوبا من جمتمعه، حيث قال رسول 
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عن  مسؤول  وكلكم  راع  كلكم  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
نفسه  وهيذب  روحه،  يبني  أن  عليه  النفيس  والبعد   . رعيته 
من الصفات الذميمة، وحيّليها بمكارم األخالق والصفات 
لياليه  يف  وقيامه  صيامه  يف  شعبان  شهر  يف  فيدأب  احلميدة، 
وأيامه، كام كان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يفعل ذلك، 
ولنا يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل تعاىل واليوم 

اآلخر.
فيه  حدثت  شعبان  شهر  واملبارك  الرشيف  الشهر  هذا  ويف 
تعاىل عنهم  اهلل  أذهب  الذين  البيت  الكريمة آلل  املناسبات 
الرجس وطهرهم تطهريا بوالدات أئمة أهل البيت )عليهم 
الثالث من شهر شعبان تصادف والدة  اليوم  , ففي  السالم( 
النجاة اإلمام احلسني بن عيل بن أيب  مصباح اهلدى وسفينة 
 , املباركة   للهجرة  الرابعة  السنة  يف  السالم(  )عليهام  طالب 
ويف اليوم الرابع منه ذكرى والدة سيدنا العباس بن عيل بن 
اليوم  , ويف  للهجرة  السنة 26  السالم( يف  أيب طلب )عليهام 
اخلامس منه يف السنة 37 للهجرة حدثت والدة اإلمام عيل 
بن احلسني السجاد )عليهام السالم( , ويف اليوم احلادي عرش 
منه حدثت والدة أحد األقامر الزاهرة هو) اإلمام عيل األكرب 
بن اإلمام احلسني عليهام السالم ( يف السنة 32 للهجرة , ويف 
اإلمام  والدة  كانت  املعظم  شعبان  شهر  من  النصف  اليوم 
الزكي  بن احلسن  األئمة األطهار احلجة  الثاين عرش وخاتم 
املباركة  للهجرة   255 السنة  يف  السالم(  العسكري)عليهام 
وجود  عىل  وغريهم  املسلمني  طوائف  أكثر  أجتمعت  وقد   ,
أوصافه  يف  اإلختالف  مع  ولكن   ، للبرشية  منتظر  خملِّص 
وذكرت   . وتعاىل  سبحانه  اهلل  بإذن  خروجه  ويوم  وظروفه 
بن  احلجة  اإلمام  والدة  بأن  الرشيفة  األحاديث  من  الكثري 
ستحاط  السالم(  )عليه  املهدي  العسكري  الزكي  احلسن 
باخلفاء وال�ية ونسبت اإلخفاء اىل اهلل تبارك وتعاىل وشبهت 
 , السالم(  )عليه  موسى  والدة  بإخفاء  والدته  إخفاء  بعضها 
علة  وبّينت   , السالم(  )عليه  إبراهيم  النبي  بوالدة  وبعض�ها 
املنتظر)عليه  املهدي  حممد  آل  قائم  بحفظ  اإلخف�اء  ذلك 
خمرجه(  وسهل  الرشيف  فرجه  تعاىل  اهلل  وعجل  السالم 
يف  الصدوق  الشيخ  روى  وقد  ودوره,  رسالته  يؤدي  حتى 
إكامل الدين واخلزاز يف كفاية األثر مسندًا عن اإلمام احلسن 

بن عيل املجتبى )عليه السالم( ضمن حديث قال فيه : )أما 
علمتم أنه ما منّا إال وتقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه إال القائم 
الذي يصيّل النبي عيسى بن مريم خلفه ؟ وأن اهلل عز وجل 
خيفي والدته ويغّيب شخصه لئاّل يكون ألحد يف عنقه بيعة , 
إذا خرج ذلك التاسع من ولد أخي احلسني عليه السالم أبن 
بقدرته...(.  يظهر  ثم  يطيل اهلل عمره يف غيبته  النساء  سيدة 
وعن  ليلة النصف من شهر شعبان املبارك واملعظم قال عنها 
رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( : )يطلع اهلل تبارك وتعاىل اىل 
خلقه ليلة النصف من شعبان , فيغفر جلميع خلقه إال ملرشك 
, فتكون هذه الليلة املباركة هي فرصة لإلنسان  أو مشاحن( 
ويستغل  لذنوبه  ويغفر  أخطائه  ويرتك  نفسه  يراجع  حتى 
التي منحها اهلل تعاىل عىل عباده ليكونوا  املباركة  هذه األيام 
قريبني منه , والتقرب يكون باإلخالص بالعبادة واإلستغفار 
املنكرات  وترك   , األرحام  وصلة  املحتاجني  ومساعدة 
واألحقاد والفساد بكل أنواعه ليكون من التوابني ) كل أبن 
التوابني ( ولذاك يكون اإلنسان  , وخري اخلطائني  آدم خطاء 
املؤمن يف هذا الشهر الرشيف واملعظم قد بدل حياته من الرش 
 . تعاىل  اهلل  املوعودة من  باجلنة  النجاة والفوز  اىل اخلري نحو 
املسلم قد هييء نفسه ويستعد لشهر  فيه  الشهر يكون  وهذا 
املبارك  رمضان  لشهر  تعاىل  اهلل  ضيافة  يف  والطاعة  العبادة 
ومنها  يشء  كل  عن  والصيام  والتوبة  الغفران  شهر  وهو 
بالسوء  أمارة  النفس  ألن  واملعصيات  واملكرهات  املنكرات 
الدنيا  ملذات  تاركا  تعاىل  وتقواه هلل  بعبادته  إال من أخلص 

وإغراءاهتا . 

شهر شعبان الذي تتشعب 
فيه الخيرات، وهو شهر 

رسول الله )صلى الله عليه 
وآله( وقد دعا فيه بالرحمة 
لمن أعانه على شهره هذا 

بالعبادة والطاعة..

،،

،،
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م��ا زل��ت ف��وق أدي��م ضريح��ك 
أتوّسل بترابك

حسين... يا 

لوقت  أطالب  مقدسك؛  بمحراب  دموعي  وافرتشت  املوت  حد  عشقتك  سيِّدي، 
لكل  ليكون  اليك..  يقينا  وأميض  معناي  ألمحل  طاعتك  يف  وتوفقني  مهله،  احلساب 
زيارة حضورا مقبوال حتت ظلك، ولكل خدمة يف رحابك يل ضوء ونور، وهذا ورق 

كلاميت يمد روحي اليك، فأكون به بصمة صوت تبوح أللئ من قلب عاشق.
ليايل رجب.. هم قاصدوك  يقيمون  زائريك أسمع وأتعلم وهم  ما زلُت بني  سيِّدي، 
بالدموع حتت  املبتلة  فأيام مرورها رسيع، فتلهب الترضعات  الشفاعة  بقافلة  ليلحقوا 
أبكي  اليك  جئت  وأنا  والنور..  باملاء  شباكك  عند  توهجت  املصابيح  كأهنا  قبتك 

بترضعي، وأوجاع حيايت أنثرها أمل يف كل سالم عليك يا سيَّدي..
عن  أبحث  برتابك.  اتوسل  رضحيك  اديم  فوق  زلت  ما  زائرك..  عبدك..  أنا  سيِّدي، 
وكلام  وخشوعي،  صلوايت  يف  دائاًم  عنها  أبحث  أحد،  قبيل  اليها  يصل  مل  بيضاء  مفردة 
أشعر اين لقيتها تكتظ يّف االوجاع وتفيض يف الالوعي مفردات عشق مؤجلة.. فأنفض 
عن مرتاكامت معرفتك غبار ركام الصمت، فينطلق قلمي وعشقك لصق الروح يف نص 

ينثر نزف الكلمة عطرا.. وكل مهي أن أكون الفائز االول باألخري يف رضاك.    
أراك عيني تشتاق  بنية أن  ان أمسكته يشفيني، وان شممته  ترابك  سيِّدي، من يل غري 
اىل زيارتك.. يا ملح الدموع.. يا صدق املعاين التي كتبتها برشاقة التوسل، وأنا رصيع 
تنهشني اصوات ترهلت بفراغها.. نيئة بكالمها.. تتعثر رغم عيون احلقيقة، وتصدح 

بسواد منطقها أين املقلتان..؟.
أوراقي،  طيات  يف  عشقًا  أزرعه  كي  يل،  وأنفاسك  توفيقك  احتاج  زلُت  ما  سيِّدي، 
التمني أن أصبح خادمًا حقيقيا يمسح عتبات أبوابك، ويمسح بوجه  وأحلُم، أحالم 
شوقي  حبائل  بخدمتي  تفك  ان  عسى  بدموعهم..  وأغرق  زائريك،  أرجل  تراب 

لرؤياك. مل يعد يل يف الكون غري طهر رضحيك كامء سلسبيل بل هو أعذب..

حيدر عاشور
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من مثلي وأنا عتيق الحسين
بقلم/ سامر قحطان القيسي

عّمت البش��رى س��ماوات الله تعال��ى وأرضيه.. بوالدة ثاني الس��بطين وثالث االئم��ة االطهار امامنا 
الحس��ين ب��ن علي )عليهما الس��الم( ي��وم الخميس لثالث خلون من ش��هر ش��عبان المعظم من 
الس��نة الرابعة للهجرة، الذي ميزه الله بوالدة اقمار من س��اللة س��ّيد المرس��لين ومن صلب سّيد 

الوصيين، وهم رجال قد كانوا من التأريخ عظمائه ومن اإلسالم أبطاله..

وبقائه غضًا  الدين  اعوجاج  بدمه  الذي صحح  أوهلم حسنٌي 
ومتّيز  باإليثار  عرف  الذي  العباس  الفضل  أبو  وثانيهم  طريًا 
بالشجاعة والصمود العظيم وثالثهم عيل بن احلسني )عليهام 
السالم( الذي ُعرف بالعبادة ومجال اإلمامة وكان دأبه التهّجد 
ُيقام  به  منتظر  ورابعهم  الساجدين..  سيد  ليصبح  والدعاء 

العدل فتهتدي به االمم اىل يوم يبعثون.

حسن  التشكييل  الفنان  اعامل  من  اعاله  اإلبداعي  التكوين 
العقائدية املتجددة  روح االمني، وهو جزء من سلسلة اعامله 
الزيت عىل  بتقنية  التي نفذت  املميزة  برؤاه احلداثوية الرشقية 
القامش، والذي كان مناسبا لتصوير دالالت تعبريية قريبة من 
احلدث وفكرة املوضوع املتمثلة بيوم والدة االمام احلسني بن 
عيل وهو ملقى يف حجر جده املصطفى وجناحي امللك فطرس 
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متخيلة  بمفردات  اللوحة  فكرة  الفنان  صور  وقد  هبام،  حتيط 
تبدو جليًة للمشاهد انه استقاها من الروايات الواردة عن هذه 

اللحظة املباركة.
نحى الفنان يف هذه اللوحة كعادته منحى روحيا مؤثرا ، فهو 
كام هو معروف يف اغلب اعامله الفنية يبدع وفقا إلحلاح داخيل 
يسيطر عليه يرتقي بفكره واعامله اىل التعبري عن حالة وجدانية 
داخلية صادقة قد تأثر هبا دون غريها، فقد عمد روح االمني يف 
تكوين هذه الرائعة اىل االستفادة من مبادئ املدرسة الواقعية 
املتمثلة بشخص  اللوحة  تقنياهتا يف متثيله لشخصيات  وسحر 
مكنونات  عن  والتعبري  االطهار  بيته  وآل  االعظم  الرسول 

اللوحة وروحانيتها .
يتطرق الفنان يف بعض اجزاء هذه اللوحة اىل احدى الروايات 
املتعلقة بامللك فطرس الذي عوقب بك� جناحه.. حتى مىض 
مع امللك جربائيل واملالئكة املهنئني بوالدة ايب عبد اهلل احلسني 
واقرتب من مهد احلسني بن عيل يتمرغ به ويمسح به جناحيه.. 
ورسول اهلل يدعو له حتى عاد جناحه اىل ما كان عليه بأمر اهلل، 
السامء وصار إىل موضعه ليكون عتيق  وعرج مع جربئيل إىل 
يسلم  من  كل  سالم  يوصل  أن  نفسه  عىل  ال  وحينها  احلسني 
احلسني  يسلم عىل  أحد  من  فام  قربه،  إىل  بن عيل  احلسني  عىل 
)عليه السالم( إال وسالمه يصل إىل قرب احلسني بواسطة امللك 

فطرس .
عنارص  اختزال  خالل   من  املشهد  تصوير  يف  الرسام  أبدع 
الوقت  بأبسط صوره وعمد إىل ك�ها بذات  باملكان  اإلهيام 
و  خمتلفة  بتدرجات  الساموي  االزرق  اللونني  باستخدامه 
الربود،  من  أكثر  الدفء  إىل  املائلني  واالصفر  واالبيض 
مبدأ  عىل  التصويري  السطح  هذا  تنفيذ  يف  الفنان  اعتمد  فقد 
البساطة واهلدوء يف التكوين، جمسدا ذلك من خالل انسيابية 
يف  وانتشارها  وانصافها  الدوائر  اىل  االقرب  األلوان  حركة 
مساحة اللوحة بالكامل والتي من خالهلا خلق عمقًا منظوريًا 
مساحات  اىل  املشهد  تقسيم  إىل  االمني  عمد  وقد  ومهيًا،  
لشخصيات  االفقي  توزيعه  خالل  من  االمكان  قدر  متكافئة 
وقد   ، املباركة  الوجوه  مالمح  عن  بعيدا  وعنارصها  اللوحة 
متيز فضاء اللوحة بالضبابية اللونية بعيدًا عن التفاصيل املكانية 
الفاتح  االزرق  بني  تفاوتت  بدرجات  لونية  تكوينات  سوى 

االبيض  اللونني  اللوحة من  افق  املتناثرة يف  اخلطوط  وبعض 
واالصفر الفاتح  والدالة عىل اشكال الريش املتطاير من جناح 
امللك املمثل يف باللون االبيض واالصفر.. فضال عن خلفية 
اللون االبيض  املمزوجة بحذر مع  اللوحة وفضائها والواهنا 
بينها،  بانتشاره فيام  الذي جعل باقي االلوان متيل اىل الربودة 
وأتى ذلك يف حماولة موفقة من الفنان لشد انتباه وتركيز الناظر 
ال  وكرامات  املباركة  بالوالدة  املتعلق  األسايس  املوضوع  إىل 

بيت النبوة االطهار.
سعى حسن روح االمني يف هذا التكوين االبداعي  إىل متثيل 
فقد  عمومًا،  احلواس  تدركه  عام  بعيدًا  اللوحة  شخصيات 
واهلالة  االلوان  خالل  من  هلا  الثابتة  األعيان  بوصف  اكتفى 
النورانية املحيطة هبا.. ففي وسط اللوحة ُمثلت الشخصيات 
بالفيض  ممثلة  منها  تنبثق  عاٍل وروحانية واالنوار  بوقار  افقيًا 
اهلل  العباد بوجود رسول  التي منَّ اهلل هبا عىل  والرمحة االهلية 
وإحقاق  االسالم  مسرية  ديمومة  وضامن  الطاهرة  وعرتته 
بتناغم  موزعا  النور  هذا  وأتى   ، عليهم  اهلل  سالم  هبم  احلق 
ملالمح  الفنان  تغييب  عن  فضال  كاماًل،  اللوحة  فضاء  ليمأل 
وما  اللوحة  حيثيات  مع  احلر  التفاعل  اىل  باملتلقي  دفع  مما   ،
إدارة  يف  الفنان  وعي  للمتأمل  يتضح  وهنا  األشكال،  وراء 
الرغم من صعوبة ختيل  اللوحة عىل  أجزاء  تشكيل وتصميم 
هذا املوضوع، كاشفًا بذلك ذات وفاعليتها يف تشكيالته الفنية 
التارخيية  وثقافته  نفسه  يف  الكامن  اخلصب  خياله  خالل  من 
البيت  وآل  اهلل  املتمثل هبيبة وعظمة رسول  والواقع  والدينية 

صلوات اهلل عليهم امجعني.

ُمثلت الشخصيات افقياً بوقار 
عاٍل وروحانية واالنوار تنبثق 

منها ممثلة بالفيض والرحمة 
االلهية التي منَّ الله بها على 

العباد بوجود رسول الله وعترته 
الطاهرة وضمان ديمومة مسيرة 

االسالم

،،

،،
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ُتعّد مش��كلة المخدرات حالّياً من أكبر المش��اكل واس��وء الظواهر الت��ي تعانيها دول 
العال��م عامة والعراق أيضاً، وتس��عى الحكومات جاه��دة لمحاربتها؛ لما لها من أضرار 
جس��يمة على المجتمع من النواحي الصحية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية، ولم 
تع��د هذه الظاه��رة قاصرة على نوع واحد م��ن المخدرات أو على بل��د معين أو طبقة 
مح��ددة من المجتمع، بل ش��ملت جمي��ع األنواع والطبقات وفي اغل��ب المجتمعات، 

وفي هذه الحال نحتاج الى تعريفين للمخدرات اوالً ولإلدمان والتعاطي ثانياً.

رات..  المخدِّ
استطالع/ عيسى الخفاجي � تصوير/ صالح السّباح

األفُق المظلم

ع
طال

�ست
ا
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عىل  حتتوي  مصنّعة  أو  نباتية  مادة  كل  هي  فاملخدرات: 
يف  تستخدم  ال  والتي  مفرّتة،  أو  مسّكنة  أو  منّومة  عنارص 
تصيب  فإهنا  وعليه   هلا...  املعدة  الطبية  األغراض  غري 
الدوران   التنفيس وجهاز  املركزي واجلهاز  العصبي  اجلهاز 
باألمراض املزمنة، وتشل حركة اجلسم  كام تؤدي إىل حالة 
والبدنية  النفسية  بالصحة  بالغة  أرضاًرا  مسببة  التعود  من 

واالجتامعية.
استعامل  عن  الناتة  احلالة  فهو  االدمان  او  التعاطي  أما 
بحيث  مستمرة،  بصفة  املصنّعة  او  النباتية  املواد  تلك 
وحيتاج  بل  ا،  وجسديًّ نفسيًّا  عليها  معتمًدا  اإلنسان  يصبح 
نفسه  األثر  زيادة اجلرعة من وقت آلخر ليحصل عىل  إىل 
دائاًم، وقد يتناول املدمن جرعات تتضاعف يف زمن وجيز 
والعقل  باجلسم  الرضر  أشد  تسبب  درجة  إىل  تصل  حتى 
فيفقد الشخص القدرة عىل القيام بأعامله وواجباته اليومية 

فقد  استعامهلا  عن  التوقف  حالة  ويف  املادة،  هذه  غياب  يف 
تؤدي إىل املوت.

وختتلف أنواع املخدرات وأشكاهلا حسب طريقة تصنيفها، 
فبعضها يصنف عىل أساس تأثريها، وبعضها اآلخر يصنف 
بحسب  وربام  لوهنا،  حسب  أو  إنتاجها  طرق  أساس  عىل 
أنواع  وتتفاوت   ، والعضوي  النفيس  )اإلدمان(  االعتامد 
املواد املخدرة يف درجة تأثريها وطريقة عملها عىل اجلهاز 

العصبي لإلنسان:
1- احلشيش واملارجيوانا.

2- املخدرات املهدئة.
3- املخدرات املنشطة مثل: الكوكايني.

4- املواد املهلوسة مثل )إل. إس. د) .
5- املواد املستنشقة )العطرية( مثل الصمغ.

6- املسكنات واملهدئات الطبية مثل املورفني
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جمتمعًا  يشمل  كونه  جهة  من  املوضوع  ألمهية  ونظرًا 
امام  بحاله وعمقه كونه أصبح خطرًا كبريًا وعائقا معقدًا 
هذا  )األحرار(  ل�  كان   ، أفراده  وتنمية  املجتمعات  تّقدم 
واملهنني  واملسؤولني  املختصني  من  عدد  مع  االستطالع 
الظاهرة  هذه  انتشار  أسباب  عىل  للوقوف  واملثقفني، 

والعالجات الناجعة للقضاء عليها.
الوارث  أكاديمية  البرشية يف  التنمية  أستاذ  لنا  بدءًا حتدث 

عقيل كاظم الرشيفي قائاًل:  
رأسها  عىل  وتقف  كثرية  املخدرات  لتعاطي  االسباب  إن 
السبب  وهو  الديني  الوازع  وضعف  الروحي  الفراغ 
متابعة  يف  اآلباء  وامهال  السوء  اصدقاء  كذلك  الرئيس 
حكومية  برامج  وجود  وعدم  البطالة  عن  فضال  ابنائهم 
وفنية  ورياضية  شبابية  انشطة  يف  الشباب  الستقطاب 
خاّلقة مما يدفعهم اىل التسكع يف املقاهي املشبوهة وارتياد 

للمروجني  سهال  صيدا  يكونون  حيث  الليلية  النوادي 
العاملني ضمن شبكات االتار.

نعم هذا األمر مؤكد  فيام خيص ضعف احلكومة والرقابة 
اجندات  وقوف  من  خيلو  ال  األمر  فأن  احلدودية   ملنافذه 
دولية هلا امتدادات حملية خلف انتشار الرتويج للمخدرات 
لإلبقاء  حماولة  يف  العراقي  املجتمع  استهداف  عملية  يف 
وفئاته  تدمري شبابه  األبد عرب  اىل  فاشلة  دولة  العراق  عىل 
اجتامعيا واخالقيا وهدم املورد البرشي الذي يعد العمود 
لسبب  جدا  ورد  وهذا  األمم  من  امة  أي  لنهضة  الفقري 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  الرصاع  بطبيعة  يرتبط  بسيط 
طبيعية  موارد  ذات  قوية  دولة  العراق  عودة  أن  حيث 
ضخمة ال تنفد وموقع جغرايف اسرتاتيجي وموارد برشية 
ونفوذ  دور  الغاء  يعني  فهذا  معريف  برتاكم  ومتميزة  شابة 

العديد من الدول الطاحمة يف تسيد الرشق األوسط .. 

عقيل كاظم الشريفي
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ان ظهور الطائرات املسرية والتي باتت وسيلة فعالة لنقل 
خمتلف  يف  موجودة  طائرات  وهي  احلدود  عرب  املخدرات 
االسواق فضال عن هذا وذاك فإن احلدود الطويلة للعراق 
احلدود  اجلوار ووعورة األرض جيعل من ضبط  مع دول 
بشكل كامل امرا صعبا ومعقدا فضال عن ذلك فإن الكثري 
من العصابات العاملة يف هذه التجارة يمكن أن تكون قد 
نجحت يف اخرتاق بعض االجهزة األمنية العاملة يف محاية 

احلدود.
وفيام خيص االحكام التي يتبناها القضاء العراقي  برصاحة  
فأن األمر ال يتوقف عند كفاية االحكام اخلاصة بعقوبات 
بجدية  يرتبط  ما  بقدر  وتعاطيها  او  باملخدرات  املتاجرة 

تطبيقها عىل من يثبت تورطه هبذه اجلريمة .
املخدرات  فأن  وفتكًا  رضرًا  و  تأثريًا  اكثر  اهيام  حول  اما 
عالج  ألن  ومواقعه  االنرتنيت  ادمان  من  خطرًا  اشد 
اىل  واعادته  بكثري  اصعب  املخدرات  بتعاطي  املتورط 

جمتمعه واندماجه مرة اخرى واعادة تأهيله وهيبته وقيمته 
جهد  اىل  وحيتاج  فيه  يعيش  الذي  الوسط  يف  االجتامعية 
كبري كام أن املتعاطي يكون عبارة عن قنبلة موقوتة جاهزة 
للقتل والتدمري فمن املمكن أن يقرتف خمتلف انواع اجلرائم 
اىل  يقود  االباحية  املواقع  ادمان  نعم  واالغتصاب  كالقتل 
امراض نفسية واقرتاف اخلطايا والذنوب ولكن مع ذلك 

فحني مقارنتها بتعاطي املخدرات فهي اهون نوعا ما.
الدينية  املرجعية  أنا مع توجيهات  الرشيفي حديثه:  وختم 
اقوم  شخيص  جهد  وهناك  التعاطي  عن  بالكف  العليا 
التزاما  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  وباخلصوص  به 
باملسؤولية الرشعية واالخالقية والوطنية تاه الوطن وابناء 
املجتمع الذي اعيش من جهة وكذلك من موقع املسؤولية 
من جهة اخرى يف ادارة أكاديمية الوارث للتنمية البرشية 

والدراسات االسرتاتيجية.
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حتدث  كربالء  حمافظة  من  باقر  صادق  حممد  املواطن  اما 
لنا قائال : نظرا للظروف االجتامعية واالقتصادية التي مر 
البلد بعد عام 2003ه� ووعود السياسيني باإلصالح  هبا 
والتغيري اال ان االمور زادت سوءا وتفاقمت واستحدثت 
وقد  املخدرات  وهي  املحتل  اماين  ضمن  كانت  امور 
والبطالة  للمجتمع  االقتصادية  الظروف  بتناغم  ظهرت 
حماذيره  رغم  الشباب  اتاه  فصار  الزواج  عن  والعزوف 
تعاطيا  او  املال  لكسب  تارة  اما  الشباب  نحو  ومضارة 
للهروب من الواقع مما أثرت سلبا عىل فئة الشعب وفئات 
الرقابة  الدولة وعجزها وضعف  تراجع  ، ولوال  املجتمع 
ومؤرشات  مقيدة  التجارة  هذه  لكانت  احلدودية  للمنافذ 
وال  الدولية  اجلهات  استطاعت  وملا  كبري  منها  احلد 
االقليمية من هتريب املخدرات اىل العراق ألسقاط شبابه 
ودهاء  وذكاء  دقة  خيص  وفيام   .. احليوي  دورهم  والغاء 
اكد  فقد  بالتهريب  املخدرات  جمرمو   يتبناها  التي  اخلطط 
حممد باقر بان القوات االمنية لدهيا الكفاءة بدهم االوكار 

خطط  بتغيري  احيانا  تصطدم  ولكن  التهريب  من  واحلد 
املهربني وعملياهتم النوعية التي ختتلف من عملية ألخرى 
ولكن ثقتنا بأبنائنا واخواننا عالية ، اما االحكام او القوانني 
وانام  كافية  غري  ليست  فهي  العراقي  القضاء  يتبناها  التي 
او  لدواعي سياسية  اما  تأخري يف االحكام  او  تباطؤ  هناك 
حمسوبية او قضايا فساد حتول دون انزال العقوبة القصوى 

للتاجر او املتعاطي.
املجتمع  عىل  وتأثريًا  فتكًا  أشد  أهيام  له:  سؤالنا  وحول 

املخدرات ام االنرتنيت؟
عىل  مبارش  تأثري  لألنرتنيت   ان  صحيح  باقر:  أجاب 
املجتمع ولكن يتباين قياسا للمخدرات فاملخدرات الغاية 
منها اسقاط الدعامة القوية التي يقف عليها املجتمع وهي 
والضعف  الوهن  اىل  كاملة  واحالة جمتمعات  الشباب  فئة 
خطبها  عرب  الشديدة  مرجعيتنا  نبهت  وقد  والزوال 
وهنا  شخصيًا  وعني  املوضوع  هذا  خطورة  اىل  والفتاوى 
وروجت  التوجهات  تلك  مع  كنت  بكالمه:  باقر  ختم 

المواطن 
محمد صادق باقر
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املبارش  الشباب  وتوعية  النصح  خالل  من  بإجيابية  عنها 
التواصل االجتامعي والتحذير  اومن خالل صفحتي عىل 
هناية  اىل  يودي  والذي  اخلطر  الطريق  هلذا  االنزالق  من 

مأساوية.
بجغرافية  املختص  احلميداوي  خلف  هاشم  الدكتور  أما 
لألحكام  االصالحي  النارصية  سجن  ومدير  اجلريمة 

اخلفيفة فقد أوضح وهو يتحدث عن املخدرات:
تدفع  التي  والقاهرة   احلقيقية  األسباب  من  العديد  هناك 

بعض الشباب لتعاطي املخدرات او االتار هبا منها:
بسبب   األرسة  عىل  الرقابة  وغياب  العائيل  التحلل  أ- 
بظالهلا  ترمي  والتي  الزوجني  بني  حتدث  التي  املشاكل 

كضغوط نفسية عىل االرسة وعىل االبناء خصوصا 
ب- اصدقاء السوء ويعترب الدافع الثاين بعد انزالق االبناء 
من االرسة حيث االقناع باهلروب من واقعه وابداله بتناول 

وتعاطي املخدرات..
ج- البطالة.

د- الفقر مع غياب الواعز الديني واألخالق.
أما أسباب املتاجرة باملخدرات فالدافع األساس لذلك هو 

احلصول عىل الربح املادي الكبري يف وقت قصري.
كونه  للعراق  املخدرات  دخول  حول  له  سؤالنا  حول  اما 
يعاين من ضعف احلكومة وضعف الرقابة للمنافذ احلدودية 

فكان رده باإلجياب، وقال: ال شك يف ذلك.
هلا  إقليمية  جهات  هناك  تكون  أن  املمكن  من  واضاف 
الشباب  تدمري  إىل  تسعى  للعراق  معادية  سياسية  اهداف 
مستنقع  يف  زجهم  خالل  من  دورهم  والغاء  العراقي 
املخدرات للقضاء عليهم فكريا ونفسيا وجسديا ،واكد عىل 
ان االهداف املستوخاة  من دخول اغلب انواع املخدرات 

للعراق هي حصول تلك املافيات عىل االموال..
وأكمل حديثه، ان اخلطط التي تنتهجها مافيات املخدرات 
خطط  من  بكثري  اكرب  وإمكانياهتم  التهريب  وشبكات 
رأيي  ويف  هبم  لإليقاع  املعدة  األمنية  األجهزة  وإمكانيات 
بعد  العراقي  القضاء  يتبناها  التي  االحكام  ان  الشخيص 

د. هاشم خلف الحميداوي
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متاما  للردع  كافية  غري  العصابات  تلك  عىل  القبض  القاء 
للحيلولة  ورصامة  شدة  اكثر  قضائية  احكام  اىل  ونحتاج 

دون تفاقم هذه املشكلة.
مع  سأبقى  وابدًا  دائاًم  كنت  حديثه:  احلميداوي  وختم 
مجيع التوجيهات التي صدرت من املرجعية العليا  يف هذا 
عقدت  التي  الندوات  مجيع  يف  هلا  وروجت  اخلصوص 
يف  فيها  حمارض  كنت  التي  املخدرات   انتشار  من  للحد 
قار كوهنا  والكليات يف حمافظة ذي  اجلامعات  العديد من 
استشعرت حجم االرضار واخلراب الذي رضب املجتمع 

العراقي وقوضت من اداء شبابه .. 
مدير  التميمي  يوسف  حسني  احلقوقي  يقول  حني  يف 
املخدرات  لشؤون  العامة  املديرية  يف  واالعالم  العالقات 

واملؤثرات العقلية يف وزارة الداخلية:
إن من  اهم االسباب احلقيقية والقاهرة للتعاطي واالتار 
تكمن يف مجلة من الظروف التي تواجه االنسان يف حياته: 

االبناء  متابعة  عدم  يعترب  إذ  االرسي،  التفكك   -1
وارشادهم من االسباب الرئيسية

2 - اجلهل بأخطار املواد املخدرة ومدى تأثريها.
3- الفقر واجلهل واالمية والبطالة والفراغ.

4- ضعف الوازع الديني.
5- مصاحبة رفاق السوء واالبتعاد عن االهل واالصدقاء.

6- منح املال لألبناء بطريقة مبالغ فيها.
اجلرائم  من  تعترب  هبا  والتعاطي  املخدرات  ان  واضاف، 
الرضر  وتلحق  لوحده  العراق  عىل  تقترص  ال  اذ  الدولية 
او  عبور  او  مصدرة  بلدان  كانت  سواء  البلدان  بجميع 
جهة وتعمل املديرية العامة لشؤون املخدرات واملؤثرات 
الداخلية عىل مالحقة وتفكيك شبكات  العقلية يف وزارة 
القضاء  اىل  واحالتهم  عليهم  والقبض  املخدرات  وتار 

لينالوا جزائهم العادل ..
مع  متواطئة  اقليمية  جهات  هناك  ان  هل  سؤالنا:  وحول 
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جهات داخلية لتسقيط فئة الشباب وإلغاء دورهم؟
االوىل  جنبتني  عىل  تعمل  املخدرات  فعصابات  نعم  قال: 
التأثر  والثاين  دورهم  واضعاف  الشباب  فئة  عىل  التأثري 
توجيهات  عىل  وبناًء  واالقتصادي  السيايس  الوضع  عىل 
من  الكثري  تفكيك  او  القبض  القاء  تم  العليا  االدارات 
منتسبي  وارواح  دماء  من  كثري  تقديم  مقابل  الشبكات 
العراق  سالمة  عىل  احلفاظ  اجل  من  املخدرات  مكافحة 

وجمتمعه.
عىل  املخدرات   هتريب  شبكات  تعمل  حديثه،  وأكمل 
العديد  وهنالك  والوعرة  النائية  الطرق  خالل  من  ادخاهلا 
نواصل  مازلنا  ونحن  زالوا  وما  ابتكرها  التي  االمور  من 
اما يف ما   ، الفتاكة  الليل والنهار حلد من دخول هذه االفة 
اشتملت  فقد  العراقي  القضاء  يتبناها  التي  االحكام  خيص 
املادة 50 لسنة 2017م  ويف املواد القانونية 27 و 28و 32 
و 40 اذ نصت املادة 27 باإلعدام او السجن املؤبد كل من 
استورد او صّدر بقصد االتار يف حني ان املادة 28 اكدت 

عىل السجن املؤبد او املؤقت وبغرامة ال تقل عن 10 مليون 
دينار وال تزيد عن 30 مليون دينار كل من حاز او احرز او 
اشرتى او باع او متلك بقصد االتار وكذلك املواد االخرى 

املشددة.
تأسيسها  منذ  مديرتنا  عملت  حديثه:  التميمي  وختم 
عىل  والتأكيد  الدينية  املؤسسات  مع  املشرتك  التعاون  عىل 
املخدرات  آفة  حماربة  يف  العليا  الدينية  املرجعية  توصيات 
بني  التعاطي  حاالت  ردع  يف  كبري  بشكل  اسهمت  والتي 
التثقيفية  واملؤمترات  الندوات  اقامة  خالل  من  الشباب 
وغري  احلكومية  الدولة  ودوائر  مؤسسات  يف  والورش 
خطر  عن  وابعادهم  الشباب  توعية  اجل  من  احلكومية 
املخدرات وعن املجتمع من خالل تعزيز الثقة بني املواطن 
من  املشبوهة  احلاالت  عن  التبليغ  من  االمنية  واالجهزة 
الفتات  وضع  اىل  باإلضافة   )178( الساخن  الرقم  خالل 

يف مداخل وخمارج املحافظة.
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عضو  عزيزي  مصطفى  الدكتور  الباحث  شغل  أمر 
للدراسات  الدليل  مؤسسة  يف  العلمي  املجلس 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  العقدية،  والبحوث 
ونقد"،  عرض  الدينية..  "التعددية  كتابه  ألف  لذا 
كون  عن  فضال  األستفهامات،  هذه  عن  لإلجابة 
الكتاب ينفع أصحاب التخصص واملهتمني بالعلوم 

العقلية والعقدية، وعموم املثقفني.
وصدر عن مؤسسة الدليل أنفة الذكر هذا اإلصدار 
ابريل عام )2022(، ال شك أن هناك أديانا متعددة 
العامل،  يدافعون عنها يف  أتباع  ومذاهب متكثرة، هلا 
التقنيات  وت��ط��ور  العوملِة  حركة  س��اع��دت  وق��د 
تلك  معرفة  يف  االجتامعي  التواصل  وشبكات 
ومن  الطرق،  بأسهل  وعقائدها  وتعاليمها  األديان 
كاإلسالم  املختلفة  للديانات  مقارنة  بدراسة  يقم 

واملسيحية واليهودية واهلندوسية والبوذية والسيخية 
يف  واضحا  وتنافيا  تعارضا  هناك  أن  جيد  وغريها، 
يمتلك  أنه  يدعي  تعاليمها ومعتقداهتا، وكل  بعض 
الرئيسة  واألسئلة  لنفسه،  وحيتكره  املطلق  احلق 

املطروحة يف هذا املجال هي: 
وكيف  وتعددها؟  األديان  كثرة  تفسري  يمكن  كيف 
احلق  عىل  األدي��ان  مجيع  وهل  ذلك؟  تقييم  يمكن 
السعادة  تضمن  كلها  وهل  املحض؟  والصواب 
التعايش  يمكن  وهل  للبرشية؟  والفالح  والنجاة 
السلمي والتعامل اإلنساين مع أتباع سائر األديان؟..

وجي��ي��ب ه���ذا ال��ك��ت��اب ع��ن ك��ل ه���ذه األس��ئ��ل��ة، 
الصدد،  هذا  يف  املطروحة  النظريات  ويستعرض 

ويقدم للقراء إجابات علمية مقنعة.

البحُث في قضية تعدد األديان، واإلجابة على أسئلة من قبيل: هل يمكن أن يكون أكثر من دين حقا في 
آن واحد؟ وهل جميع األديان تضمن السعادة للبشرية؟ وهل يستطيع البشر الحصول على السعادة في 
ظل أديان متعددة؟ وهل يمكن ألتباع الديانات المختلفة تحقيق التعايش السلمي في ما بينهم في 

ظل اختالف عقدي شاسع؟..

التعددية الدينية
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إعداد/ حسين النعمة
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فتوى هدم قبور 
أئمة البقيع

شرح تقدمة تقويم اإليمان..

يصدر قريبا

صدر حديثًا عن مركز الدليل العقائدي 
كت��اب )فتوى هدم قب��ور أئمة البقيع - 
عرض ونقد( من تأليف الس��يد مهدي 

املوسوي اجلابري.
جدير بالذكر أن املركز هو مركز علمي 
وبحثي هيتم باملس��ائل وردود الشبهات 

يف العقيدة اإلسالمية.

يس��عى مركز إحياء الرتاث الثقايف والديني التابع لقسم الشؤون 
الفكري��ة والثقافية يف العتبة احلس��ينية املقدس��ة اىل إصدار كتاب 
"رشح تقدم��ة تقويم اإليامن يف فضائل اإلمام أمري املؤمنني عيل 

ب��ن أيب طالب )عليه الس��الم(" للعاّلمة األمري الس��يد حممد باقر 
اإلس��رتابادي )رمحه اهلل( املعروف ب�)الس��يد الداماد( املتوىّف سنة 
1041ه�، حتقيق الس��ّيد مهدي الرجائي وضمن سلس��لة تراث 

العلامء املخطوط.
والكتاب ه��و رشح تقدمة تقويم اإليامن، وأص��ل الكتاب أيضًا 
للمؤل��ف )ق��دس رسه(، وقد رشح املؤلف تقدم��ة كتابه، حيث 
يرتبط بفضائ��ل ومناقب اإلمام عيل وأوالده املعصومني )عليهم 
الس��الم(، وهو كتاب قيم يبحث عن إثب��ات وصاية اإلمام عيل 
ب��ن أيب طالب )عليه الس��الم( حس��ب النص��وص الصادرة عن 

الفريقني، وباألخص عن طريق العامة...
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ودرسًا  ساميًا،  وهدفًا  عظيمة،  رسالة  الشعر  يكون  عندما 
واضَح املعامل، وأثرًا طيبًا.. تكون النتيجة ناجحة وطيبة بني 
أفراد املجتمع الواعي واملثقف فضال عن سلوكياته وأفكاره 
الرشيفة،  احليدرية  بالوالية  املتمثل  الضوء  نحو  وخطواته 

وسفينة النجاة االمام احلسني )عليه السالم(.
كانت  املايض  القرن  من  السبعينات  يف  الشعرية  املجالس 
والفوز  النجاة  يريد  للذي  وفكر  ومفهوم  درس  حلقات 
اهلل  صلوات  )عليهم  الكرام  واله  الكريم  الرسول  بخدمة 
احلوزة  وفضالء  املذهب  علامء  نرى  لذلك   ، وسالمه( 
الرشيفة حيرضون وجيالسون الشعراء واالدباء ليكون الشعر 

رسالة اىل العامل اإلسالمي .
ومن تلك املجالس املباركة ) جملس أرسة ال حميي الدين ( 
يف مدينة النجف االرشف ، الذي ُعرف بكل معاين الفخر 
والرشف والرفعة وخدمة االمام احلسني عليه السالم وحتى 
يف أيام املنع والقمع يف تسعينات القرن املايض ، وأذكر من 
أبرز الشخصيات اخلطابية التي قرأ يف هذا املجلس اخلطيب 
احلسيني الكبري الدكتور الشيخ عيل الساعدي ) تغمده اهلل 
برمحته ( من أهايل بغداد وكان لصوته وعلمه وثقافته األثر 
كان  وخاصة  املؤمن  الشباب  وسلوك  قلوب  يف  الواضح 

ه��ذي تربي��ة حي��در 

قصة قصيدة

للشاعر الحسيني الحاج رسول محيي الدين النجفي 

يرويها/ أحمد الكعبي

أمتداد خلطابة الدكتور الشيخ أمحد الوائيل ) طيب اهلل ثراه( .
ظهرت قصيدة ) هذي تربية حيدر ( يف السبعينات ، وتعترب 
طالب  أيب  بن  عيل  االمام  وتربية  بسلوك  تعريف  القصيدة 
)عليه السالم( ،  ألصحابة  وأتباعة وشيعته الذين كانوا عىل 

هنجة القويم وكالمه العظيم وسلوكه الكريم .
ذكر يل األستاذ الباحث أمحد بن عبد األمري بن جواد حميي 
 (  : قائاًل  الرائعة  القصيدة  هذه  نظم  ظروف  عن  الدين 
االمام عيل )عليه  تربية  أثر  لبيان  لوحة مجيلة  القصيدة متثل 
السالم(  ، وهلذه القصيدة صدى واسع بني اجلامهري احلسينية 

يف العراق ( .
 � البكاء  عدنان  السيد  الراحل  العالمة  سامحة  أن  ويذكر 
عميد كلية الفقة � كان جالسًا يف جملس لالمام احلسني )عليه 
حي  يف  الكائن  الدين  حميي  جواد  احلاج  منزل  يف  السالم( 
القصيدة من احلاج  ، وسمع  النجف االرشف  احلنانة / يف 
رسول ) شاعرها( ، فقال األستاذ السيد البكاء : ) أن هذه 

القصيدة متثل الفلسفة املفهومة التي تصل اىل املجتمع ( .
وينقل عن األستاذ الشاعر املرحوم عبد الواحد معلة سمع 
القصيدة فقال : ) قصيدة هذي تربية حيدر ، تفوق قصيدة 
والتعبري  والوصف،   ، السبك  ناحية  من   ، بضاميرنة  حيسني 
يف  والطبقية  التارخيية  الصور  ورسم   ، االلفاظ  وجزالة   ،

االبيات مما جعلها أنشودة رائعة ( .
البيت  من  الشطر  هذا  الدين  حميي  الشاعر  قرأ  وعندما 
األخري الذي نظم للموىل أبا الفضل العباس عليه السالم : 

)هاجلندي فكد يمناه   وبكه يذب عن سقوط لواه   
                           كبل البريغ أعله املرشعة أتنكنطر    

                                                                   هذي تربية حيدر ( 
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قبل  من  قرأت  وقد   ، الطويل  البحر  وزن  من  القصيدة 
شاعرها عدة مرات يف النجف االرشف ، واحلمزة الغريب 
، والعاصمة بغداد ، وقرأها الرادود القدير املرحوم الشيخ 
قضاء  دياىل  حمافظة  يف  اهلل(  )رمحه  الرميثي  ياسني  احلاج 
خرنابات سنة 1977 م ، وسجلت وأنترشت بني املجتمع 
العراقي ،  فضال عن بثها يف أذاعة طهران القسم العريب ، 

وإذاعة االهواز صوت املجاهدين .
وأنشدها الرادود القدير أمحد حمي الدين يف جملس ال حمي 
الدين الصباحي العرشة األوىل من املحرم ، وأنشدها أيضًا 
يف جملس طرف الرباق بيت )السادة ال الرشدي(  وكذلك 
قرأت يف العتبة العلوية املقدسة تالوة يف ذكرى مولد االمام 

عيل )عليه السالم ( .
طبعت القصيدة يف ديوان ) أناشيد املسرية والوالء للشاعر 
احلاج رسول حمي الدين ( متوفر يف مكتبة حسني العبايس � 

سوق احلويش � النجف االرشف 
وطبعت يف كتاب ) أشهر ما قرأه رواد املنرب احلسيني اجلزء 
تأليف   ) الرميثي  ياسني  الشيخ  الرادود  ترمجة  يف  األول 
مكتبة  يف  ومتوفر  بريوت  طباعة   ، الكعبي  أمحد  الكاتب 
املعرفة احلاج مؤيد حممد مسلم اجلصاص / سوق  طريق 

احلويش / النجف االرشف .
نقف عىل مفردات القصيدة يف املطلع واجلسد األول :

يظهر ش��ه��م  ب��ك��ل  ك���ول 
ي��ف��دي ب��اجل��ه��اد أن��ح��ور

أتسري ي��احل��ي��اة  أو  ال��ن��اس 
ب��ت��ك��وي��ن وف���ن���اء أت���دور
اع��امل ذك��ري��ات  وصفحة 
وع�����ىل م����ق����دار أمه��ي��ت��ه
فعله ص���ور  ي��رس��م  جي���ي 
مشوهة ص��ورت��ه  ال���يسء 
ارسمها ه��ال��ق��اع��دة  ع��ىل 
يب م���ر  ال����ذي  دوره  ك���ل 
ارسمه بكل سلوكه اشجان
ارس����م����ه وي�����ا ح���واري���ه
ارس����م����ه ب���رتب���ي���ة ج��ي��ل��ة

أب��س��ج��ة ح����ارض وب��ائ��د 
شاهد  ال��ع��م��ل  وال��ي��ب��ك��ه 
ت��ت��ث��ب��ت ل���ك���ل واح����د   
ي����ت����ك����ون ال�������ه ن���اق���د 
زاي����د  وال  ن����اق����ص  ال 
وال���ص���ال���ح ي��ظ��ل خ��ال��د 
ص�����ورة ح���ي���در وش��اه��د 
ع������امل ح����اك����م اجي���اه���د 
وق��ائ��د  ويص  او  م��ع��زول 
ارس���م���ه أب��م��ن��زل��ة وال���د 
وج��ي��ل ال�����راح وال�����وارد 

اخل��در وتتكف��ل  بالس��بي  ال  حت��ى 

اع��امل رج��ال  اخت��ص  ابص��ورة 
بالس��انه يكل��ك عال��ذي أتص��ور

ه������ذي ت���رب���ي���ة ح���ي���در 
ي��ق��دم��ه��ا م��ش��اع��ل ن��ور

هذي تربية حيدر 

متثال  مو نحت  واقع 
حيدر  تربية  ه��ذي 
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إلى روِح الشه��يِد السعيد )حسين عطيه محمد الساعدي(

أسطورة صقر سامراَء 
في ل�ح�ظِة االستشهاد ش�مَّ رائح�ة كربالء
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حيدر عاشور
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بالنهج  مؤمنون  بشر،  شبرا  المستقيم  الصراط  على  يدلّون  رجال  زمان  ولكل  فجُره،  ليٍل  لكلِّ 
يتيماً لم يبق معك  السليم، تدخل الشهادة  فيهم كما تدخل الحياة، وأنت فقد ولدت  وحيداً 
أحد، وتوّلد فيك وكبر ألم زمانك، ووّلد األلم غضباً ودماً على العقيدة والمذهب يسيالن فيك مع 
كل لحظة تكبر فيها، وحين ظهر -الليث األبيض- وحارب ظلم القائد األوحد.. كنت أنت قائدا صغيرا 
فلبست  عمرك،  من  للمتبقي  نور  فرصة  لوضعك  بالنسبة  كانت  خوف.  او  تردد  بال  ألوامره  منفذا 
الكفن االبيض وختمت قلبك بخواتم -آل الصدر- وعيونك انطلقت في الحفر في المكان والرمال 
قائدا  وجعلك  اليتم  حالة  البيضاء  بيديه  مسح  الذي  حبيبك  بلقاء  طمعا  الدنيا  وهجرت  واإلنسان، 
وانت  الدنيا،  هذه  من  تخرج  ان  فأبيت  بالدم.  مخضبا  شهيدا  مثله  تكون  ان  تحلم  فبقيت  فذا، 
مجاهد بسيط متواضع ال يبحث عن تمّيز وال يطالب علّوا في األرض، وال مال بل اكتفيت بالبحث عن 

السعادة األبدية .. فكنت بهذه الصفات فخر – محافظة ميسان- التي أنجبتك..

كل  عن  حدثني  االستشهاد..  يف  التعجل  مِلَ  مهاًل  صديقي   
يشء عن حلظة الشهادة، وما هبا من سعادة...؟. 

أن تروي يل  انك اآلن يف ملكوت اهلل، وال تستطيع  أعرف 
مدينة  من  الدفاع–الكفائي-  فتوى  جاءت  حني  صنعته  ما 
بعيون  اراك  ان  جيعلني  ضمريي  لكن  األرشف..  النجف 
كل العراقيني الذين عشقوا االرض كوطن، ولبسوا أكفاهنم 
العراقيات.. وقد وثقت مئات  املقدسات ورشف  من أجل 
التي  العراق  مناطق  أصعب  حترير  يف  صوالتك  العدسات 
سمومه  منها  يبث  ومتركز  اإلره��ايب،  )داع��ش(  هبا  عبثت 
غريتك  كانت  الُسنة..  أبناء  من  أنفسنا  قلوب  يف  القاتلة 
اهايل سامراء واخلطر  تسبق روحك حني سمعت بمصاب 
العسكريني..  النور االهلي لرضحيي  اىل هتديم مشاهد  اشار 
هبت رجولتك وركبت مركب املوت، وحررت ما ال يمكن 
اخلونة  والزمت  –الدواعش-  وحجمت  بالقوة  إال  حتريره 
حدودهم، وارجعتهم اىل مغارات املجاري خيتبئون كالفئران 
بحكمتك  القيادة  وتقلدت  املخلفات،  ببقايا  املتسخة 
عىل  احلفاظ  يف  السالم  ل�ايا  السالم  قائد  لتكون  وصربك 
من  السالم..  سامراء  مدينة  يف  األطهار  األئمة  مقدسات 
وشوارع  األرضحة  أبواب  عرفتك  وحرصك  دمك  فوران 
املدينة وكل بيوتات سامراء تعرف من هو قائد محاية مرقد 
ثاقبة  بعني  ترتصدها  كنت  وكبرية  صغرية  فكل  االمامني.. 
وإرصار ثابت.. وحني استغاث بك أهايل منطقة -احلويش 
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السامرائية- لوجود كائنات)داعشية( مسودة الوجوه فيها.. 
انطلقت ووضعت خطة خاطفة ورسيعة وأنقذت األهايل.. 
لوليك  اللهم عّجل   ( الذي حتبه  بالورد واهلتاف  فاستقبلوك 
مبتسام  الرأس  مرفوع  شاخمًا  أمامهم  وقفت  وقتها   .) الفرج 

وتردد نصيحتك:
-  َمن يريد أن يستمّر يف خط  املرجعية الدينية العليا.. عليه أن 
يعطي هلا األولوّية يف الدفاع عن العرض واألرض والوطن، 
وجيب أن يضّحي، وال بّد من التضحّية كي  يوحد اإلخالص، 

فإن مل يكن هناك إخالص فال قيمة للعمل!..  
 ال أنكر رغم فقرك املادي واملعنوي كنت كرياًم بدمك وانت 
النقاء  هبذا  تعاىل  اهلل  إىل  لتصل  االستشهاد  طريق  تسلك 
اجلهادي.. من أجل ان يعيش الناس بأمان يف بكل بقعة من 

األرض. 
جحافل  بمطاردة  قمت  بل  وأهلها  سامراء  بأمان  تكتف  مل 
ذلك  صيد  مهك  وكل  الصحراء  عمق  يف  والتكفري  اخليانة 
املعتوه القاتل )ادريس عدنان اسامعيل أمحد العبايس( امللقب 
)بايب رمحة( املسؤول عن مجيع ما حدث من ختريب وانفجارات 
وخطف وذبح األبرياء يف رس من رأى.. ويف كل صولة بحث 
ومدامهة ومطاردة كنت توّجه املجاهدين بان االستشهاد قائم 
احلسني  باإلمام  اجلهادية  شخصيتنا  تكتمل  ان  علينا  ولكن 
أن يكون  فباحلسني يستحّق اإلنسان  ( كقائد،  السالم  )عليه 
أن  يستحّق  ال  ذلك  ودون  بمنهجه،  يصطبغ  حينام  قائًدا 
يتسّنم سنام القيادة حينام يتخّلف عن منهج احُلسني!. بذلك 
املنهج، وذات العقيدة، وبإيامن مطلق بتوجيهات قيادة احلشد 
2019/2/14م  اخلميس  يوم  صباح  خرجت  الشعبي.. 
املوافق 9 مجادى اآلخرة 1440ه�... لتالحق ذلك االرهايب 

ووضعت  الدين..  صالح  حمافظة  كل  عمله  اره��ب  ال��ذي 
وحارصت  سامراء،  صحراء  عىل  للسيطرة  مستحكمة  خطة 
مل  الثرثار  منطقة  حتى  تكريت  جنوب  منطقة  يف  االره��اب 
جمموعته  اصطياد  تم  فقد  يتنفس  الداعيش(  رمحة  )أبا  تعل 
رغم كثرهتا وجندلتهم عن بكرة أبيهم، لكن كبريهم ال يزال 
بعمق اجلزيرة يمرح وي�ح ويقيم الكامئن ويغدر املواطنني، 
وأخذت  )داعش(  تواجد  عرين  يف  للصيد  اخلروج  فقررت 
البطل  يمينك  عن  فكان  املقاتلة  رسيتك  أبطال  خرية  معك 
)حسني بركه احلريشاوي( وخلفك جيلس املجاهد) سيد عيل 
حيث  اىل  العسكرية-  -اهلمر  بسيارة  وانطلقت  البحراين(، 
ذلك  كان  اخلرافة.  بدولة  املوهوم  –الدواعش-  جرذ  خيتبئ 
)عليه  احلسني  اإلمام  احلبيب  مع  موعدا  عندك  يمثل  اليوم 
السالم( تزوره وتشكر اهلل عىل نعمة اجلهاد يف سبيل القضية 
احلسيني   عيل  سيد  األعىل  املرجع  فتوهتا  حسم  التي  اإلهلية 

السيستاين.. 
تتأثر  القناصني ومل   سارت )اهلمر( ومل تتوقف عىل رضبات 
هباون قريب وال عبوة ناسفة عىل الطريق فقد منحت االوامر 
لفصيلك بان ينتظروك كي تأيت برأس الفتنة والتكفري واملوت 
تسمح  وال  احلشدية..  بأحذيتهم  ويسحقوه  أمامهم  لتضعه 
لغراب ينعق يف املنطقة وال غريه من الغربان السود واخلونة 
فالصحراء  رمح��ة..  بال  تقتله  ان  دون  أمامك  من  يمروا  أن 
برتاهبا يف خنادق ومضايف  والتكفرييون مطمورون  واسعة 

صنعوها لالختفاء..
 كان النهار يسري وسيارة اهلمر حتفر بعجالهتا االرض لتصل 
البنزين..  دواس��ة  عىل  غضبك  واطلقت  املحدد..  هلدفها 
وأنت تردد: املجاهدون صابرون يف بلد اجلميع بال استثناء، 

علينا أن تكتمل شخصيتنا الجهادية باإلمام الحسين )عليه 

السالم ( كقائد.. فبالحسين يستحّق اإلنسان أن يكون قائًدا 

حينما يصطبغ بمنهجه.. ودون ذلك ال يستحّق أن يتسّنم 

سنام القيادة حينما يتخّلف عن منهج الُحسين!.

،،
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ينتظرون أن نقرأ هلم باإلنابة زياريت -وارث وعاشوراء- 
ودعاء كميل.. فاليوم مخيس .. 

تكون  أن  وعليك  اجلهات  كل  من  يدامهك  املوت  بدأ 
أكثر صربا. وقفت عند منتصف اجلزيرة، وكل الشواهد 
داعشية  جماميع  عىل  حيوي  املكان  ان  اىل  تشري  واألدل��ة 
أن  لرفيقيك  األوام��ر  أعطيت  حلظة،  أي  يف  سيظهرون 
يكونوا عىل استعداد للمواجهة، وكام توّقعت ظهر رسب 
من االفاعي من جحر األرض ليشهروا عليكم أسلحتهم 
السيارة،  قيادة  من  متكنت  ال��ربق  وب�عة  الفتاكة.. 
بحصدهم  وب��دأت  شملهم  وفرقة  عليهم  وهجمت 
القتال  من  ساعات  وخيرجون..  تقتلهم  بطويل،  بشكل 
اخلطر املميت مل تكّل، ومل ختاف، ومل ترتاجع بل حّولتهم 
تتمتع  كأنك  وجهك  تفارق  ال  والضحكة  جنائز،  اىل 
هيربون،  الدواعش  من  جعلت  التي  املهارة  هبذه  بقتلهم 

وينادون: اهربوا هذا قائد محاية مرقد العسكريني)حسني 
الساعدي(.. 

املرقد  رشف  عىل  هيادن  ال  الذي  اجلزيرة  صقر  حقا  كنت 
ملن  املحقق  امل��وت  يعني  املعارك  يف  فوجودك  املقدس.. 
سطوتك  يعرفون  األهايل  من  سامراء  ف�)دواعش(  أمامك، 
الرعب  زرع  يف  تأثريا  أكثر  فقط  فاسمك  باسك،  وش��دة 
سالحك  من  رصاصة  اول  فمن  املواجهة.  بعمق  واخلوف 

يعرفون ان املوت قادم.. 
استطاع القائد )حسني عطيه حممد الساعدي( ان يسيطر عىل 
حمفل  ليبدوا  راجع  بأنه  املجاهدين  وبرّش  بالكامل  اجلزيرة 

قراءة الزيارة، وقد قال بصوت عال:
رائحة  أشم  أنا  واملذهب  والعقيدة  اجلهاد  يف  أخويت  يا    -
اهلل  إىل  نرحل  قد  بيننا  قريبة  كانت  مهام  فاملسافة  كربالء، 

شهداء يف أية حلظة..
وهم  ال���اي��ا  أبطال  من  املجاهدين  القول  ه��ذا  ارع��ب 
ينتظرون عودة قائدهم ومن معه ساملني، ومن بعيد ظهرت 
والعراق،  الشعبي  احلشد  برايتي   ترفرف  اهلمر  سيارة 
مرحبني  ال��راي��ات،  بدورهم  ورفعوا  وجوههم  فهلهلت 
كيلومرت  بعد  عىل  السيارة  وقفت  ولكن  املنترص،  بالقائد 

من الصحراء وفجأة انفجرت لرتتفع اىل عنان السامء، هبرْ 
املقاتلون اىل موقع االنفجار كانت هناك عبوة حديثة الوضع 
ورغم  عاليتني،  وتقنية  بخبث  العودة  بطريق  وضعت  قد 
)أبو رمحة  اخلائن واملجرم  قبل عبورها ولكن  اكتشافهم هلا 
الداعيش( كان باملرصاد وفجرها عن ُبعد.. غادر القائد ومن 
معه اىل مليك مقتدر.. ومل يقف األبطال مكتفي األيدي بل 
الذي  الداعيش  املجرم  عىل  القبض  والقوا  املكان  حارصوا 

من أجله رحلت أعز األرواح يف رسايا اجلهاد.. 
الساعدي(  )حسني  ان  نعرفه  الذي  فكل  حصل  ما  نِع  مل 
الدنيا  حطام  موّدعا  غادر  ولكنه  السهل  بالرجل  يكن  مل 
التي  واملالبس  السالح  اال  منها  له  يكن  مل  التي  وغرورها 
تناسب جسمه القوي حتى هذه مل تبق.. الن شدة العصف 
وقوة االنفجار خلط دمه وحلمه بالرتاب. ومل يبق منه أثر.. 

فالنفجار كان كالربكان أذاب األجسام واحلديد..
ذهب صديقي اىل من حيب، ويف عينيه سامء من الدمع، مل يكن 
له يف قاطع سامراء مثيل وال شبيه، ومل يكن له ظل أبدا فهو 
املزهرة  اوراق��ه  كل  اوالد  وال  زوجة  وال  واالم،  االب  يتيم 
كانت يف اجلهاد، جيمع روائعها كأهنا أوراق يف مذهب وعقيدة 

ووطن، كأهنا طيور السالم يف أجنحتها رسم األمان.
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يعة شر

الرب��ا في اللغة: نمو المال وزيادته، وفي المصطلح الفقهي والمعرفي أخذ زيادة على 
ين مطلقاً،  المال الُمقَتَرض في قبال الزمن يبقى المال عند المستقرض، أو في قبال الدَّ
أو زي��ادة عل��ى الُمثّمن في بي��ع المتماثلين فيما إذا كان العوضان م��ن الكيل والموزون، 
وعليه فالربا يتحقق في موضعين، أن يستدين شخص من آخر ماالً لمدٍة ما وُيشترط بأن 
يزيد عليه لدى إرجاع المس��تدين المال الى المدين، أو أن يش��تري ش��خص من آخر ما ُيكال 

بكيل أو يوزن بوزن شيئاً يكون الثمن والمثمن )أي العوضين( من جنس واحد.

)2 الربا )2 – 
لمحّق��ق م��ة ا لعال م��ن فك��ر ا

س��ي با لكر ا ق  د صا محم��د  لش��يخ  ا  
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األخالقي  االتاهني  يف  الربا  أرضار  تلخيص  ويمكن 
رسيع  بشكل  نذكرها  التالية  النقاط  يف  واالقتصادي 

حيث ال جمال للنقاش الطويل هنا وهي:
التي  األخالقية  الصفات  االنسان  يف  الربا  يميت   –  1

جيب أن يتحىل االنسان هبا مادام يتصف باإلنسانية.
أ – يوجب ُبخل الطرفني يف التعامل بل يف سائر األمور، 
حيصل  أن  تعلَّم  النه  العطاء  يف  جيود  ال  املرايب  فاإلنسان 
من وراء كل درهم أو دينار يعطيه لآلخر عىل مقدار من 
املال، فال تروق لنفسه أن يدفع ماالً دون أن حيصل شيئًا 

يف الدنيا، وال هتمه حينئذ املودة وكسب اآلخرين ولقضاء 
حاجات الناس بال تلذذ من قيامه باملهام اإلنسانية.

حتركه  فال  قلبه  يقسو  فاملرايب  القلب:  قساوة   – ب 
م  العاطفة اإلنسانية سواء يف الكوارث أو يف غريها ليقدِّ
شيئًا اىل جمتمعه أو بني جلدته ألنه حيسب لكل يشء ألف 
املال والدنيا وال يرى  حساب وال هتّمه اآلخرة بل يرى 

ما بعدمها.
ويسوقه  للامل  عبدًا  املرايب  يصبح  للامل:  العبودية   – ت 
عدم  اىل  املال  حيول  كام  بيشء  القيام  اىل  املآل  يف  املال 
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القيام بأمر آخر، فاملال يصبح إمامه ومقتداه، وهذه احلالة 
تصبح ملكة ال يمكنه مفارقتها، بل يتكالب عىل مجع املال 

وتكديسه دون مربر.
أن  املفرتض  من  التي  األخوة  روح  عن  االبتعاد   – ث 
يكون متحليًا هبا حيث أن أخاه هو ماله، ومنقذه هو ماله، 
فال جيد يف نفسه تاه والديه وال أخوته وال بني جلدته أي 

عطف وال متايل سوى ما ينفعه.
األخالق  مكارم  عىل  الناس  حيث  وتعاىل  سبحانه  واهلل 
ويوصيهم  العالية  اإلنسانية  بالروح  االنسان  يتلبس  وأن 
الرب  عىل  "وتعاونوا  تعاىل:  قال  وقد  والرتاحم،  بالتودد 
والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان، واتقوا اهلل إن 
)ص(:  الرسول  وقال   ،]2 ]املائدة:  العقاب"  شديُد  اهلل 
"إن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بني 

أصابعه" ]صحيح البخاري: 122/1[.
القومي  باالقتصاد  يرض  األولية  نتائجه  يف  الربا  إن   –  2
والوطني بل باالقتصاد العام فام حصل يف هذه األيام من 
الركود يف االقتصاد العاملي هو نتيجة االعتامد عىل الربا يف 
الشخصية  سواء  البيئية  والتعامالت  املرصفية  املعامالت 
أو املؤسساتية، وللعلم فإن اليهود منذ اجلاهلية كانوا من 
الصهيوين  اللويب  وأن  زالوا  وال  الربا  فكرة  طرح  وراء 
األمور  بزمام  أخذ  الذي  هو  فإنه  املعارص  تارخيه  يف 
اإلعالم  منها  والتي  الوسائل  كل  مستخدمًا  االقتصادية 
الذي هو اآلخر مستحوذ عليه ليستخدمه يف هذا االتاه، 
الذي ساقه اىل  بالشكل  العامل  واستوىل عىل مقدرات هذا 
وعىل  األمم،  سائر  دون  وينتعش  هو  ليعيش  االنحطاط 
االقتصادية  األمور  من  عددًا  يوجب  الربا  فإن  حال  أي 
نشري  مجيعًا  لذكرها  جمال  ال  أنه  وبام  السلبي  الطابع  ذات 

اىل بعضها وهي كالتايل:
التجارة  يف  االنسان  فإن  البرشية،  الطاقات  تعطيل   – أ 
اجلانب  يف  ليبدع  طاقات  من  يتملكه  ما  كل  حيرك 
احلالل  املال  حصول  من  يتمكن  وبالتايل  االقتصادي 

واالجتامعي  الفردي  اجلانب  يف  االقتصاد  بذلك  وينعش 
والربا يؤول اىل تعطيل هذه الطاقات ويميت يف االنسان 
روح العطاء واإلبداع، والتجارة بحد ذاهتا هي استخدام 

للفنون االقتصادية، وهذا ما ال حيصل يف الربا.
االنسان  فإن  العمل،  عن  العاطلني  ومزيد  الكسل   – ب 
كل  يف  فإنه  العمل  اىل  حاجة  جيد  ال  بل  يعمل  ال  املرايب 
حيتاج  ال  وهذا  معينة،  نسبة  عىل  حيصل  مالية  وحدة  مائة 
لديه  ليس  الذي  امُلعدم  واإلنسان  جهد،  وبذل  عمل  اىل 

املال ال جيد وسيلة للعمل واإلبداع.
املرايب  الذي يشاهده  النمو  الكاذب، فإن  – االقتصاد  ت 
من  املال  انتقال  هو  وإنام  حقيقيًا  نموًا  ليس  الواقع  يف  هو 
أو باألحرى هو عملية اختالس األموال  مكان اىل آخر، 

بطريقة ال أخالقية لتتكدس يف مكان واحد.
مما  التجاري  والعمل  االقتصاد  يف  التضخم  يولد   – ث 
وتواجد  العاطلني  بزيادة  ذلك  االقتصادية  احلركة  يعطل 

املال يف أماكن حمددة وعدم توزيعها بالشكل املطلوب.

المرابي يقسو قلبه فال 
تحركه العاطفة اإلنسانية 
سواء في الكوارث أو في 

م شيئاً الى  غيرها ليقدِّ
مجتمعه أو بني جلدته 
ألنه يحسب لكل شيء 

ألف حساب وال تهّمه 
اآلخرة

،،

،،
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متى  وتخبريننا  نفسك  تقدمين  هل 
الحجاب؟ ارتداء  وبدأِت  أسلمِت 

ورددت  إسالمي  وأشهرت  براون  خايمي  اسمي  براون: 
ديسمرب  املغرب يف شهر  بمدينة  البيضاء  الدار  الشهادات يف 
خالل  اإلسالم  عىل  تعرفت  أنني  إال   ،)2010( العام  من 
أعتنق  أن  جيب  أنني  وعرفت  كاليفورنيا،  مدينة  يف  إقامتي 

هذا الدين وأردد الشهادة يف بلد مسلم.
وكنت  كمسلم  جديد  من  حيايت  أبدأ  أن  فقط  أردت  لقد 
مع  أنجلوس  لوس  يف  أعيش  أن  أستطيع  ال  أنني  أعرف 
أنني  أيقنُت  كام  واملواقف،  األجواء  ونفس  وظيفتي  نفس 
سأكون شخصًا جديدًا بمجّرد أن أدخل للدين اإلسالمي، 
بلد مسلم حيث كنُت حّرة  أبدأ حيايت يف  لذلك أردت أن 
إىل  فسافرت  الدينية،  اعتقادايت  من  عليه  سأكون  فيام 
املغرب، ويف املطار ارتديت احلجاب ألول مّرة ومنذ ذلك 

اليوم فصاعدًا مل أخلعه أبدًا.

والحجاب  لإلسالم  دافعِك  كان  ما   
الطريق؟ هذا  اخترِت  ولماذا 

هلا،  معنى  ال  املسيحية  من  أجزاًء  أن  أعلم  كنت  براون: 
جدوى.  دون   - إجابات  عن  دائاًم  أبحث  كنت  لذلك 
وأدركُت  منطقيًا،  األمر  كان  الكريم،  القرآن  قرأت  عندما 
أن مجيع اإلجابات التي كنت أبحث عنها موجودة يف هذا 

املقدسة. الكتاب 
ولذلك قلت وداعًا حليايت كمدير إنتاج لألفالم والتلفزيون 
يف  الساحرة  احلياة  وسأعيش  هوليود،  يف  الفيديو  ومقاطع 
بيفريل هيلز، أعطيت كل ما أملك وحزمت حقيبة واحدة، 
طائرة  وركبت  املغرب،  إىل  فقط  ذهاب  تذكرة  واشرتيت 
أو أرسة  أي أصدقاء  لدي  وليس  قبل،  أزره من  مل  بلد  إىل 
احلمد  لكن  العربية،  أو  الفرنسية  باللغة  أحتدث  ومل  هناك، 
هلل، كّل يشء سار عىل ما يرام وكان أفضل قرار اختذته عىل 

اإلطالق.

ترجمان
أمريكية:  مسلمة 

تمكينها على  ويعمل  المرأَة  يحمي  الحجاب 
بقلم: ساندرا وايتهيد

تدعى  مستبصرًة  أمريكية  ام��رأة  أكدت 
الجيد  ال��ش��ع��ور  على  ب����راون(  )خ��اي��م��ي 
بارتداء الحجاب، واصفاه إياه بأنه "تمكين 

حًقا".
صحفية  م��ق��اب��ل��ة  ف���ي  ب�����راون  وق�����ال 
إنه  للحجاب:  العالمي  اليوم  بمناسبة 
ال��م��رأة  ت��ك��ون  أن  ح��ق��اً  الممتع  "ل��م��ن 
محّجبة"، وفيما يلي نص المقابلة التي 

ترجمتها )األحرار(:
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الحجاب؟ تعّرفين  كيف 
براون: احلجاب ليست جمّرد وشاح أو قطعة قامش، إنام هو 
الطريقة الصحيحة التي جيب أن تترّصف هبا املرأة، وحتمي 

نفَسها، وحتافظ عىل حيائها ورشفها.
كما تعلمين، صادف األول من فبراير )شباط( 
أهمية  مدى  فما  للحجاب،  العالمي  اليوم 

االحتفال بهذا اليوم في رأيِك؟
أنه من األمهية بمكان االعرتاف بأن ارتداء  براون: أعتقد 
"طبيعيًا" يف كل  احلجاب هو أسلوب حياة وجيب اعتباره 

جمتمع حديث.
للحجاب  المعادية  الحركات  في  رأي��ك  ما   
فعله  يجب  وماذا  الغرب  في  والمسلمين 
للتعامل معها؟ وما هو واجب الحكومات؟

هذا  من  راديكالية  األكثر  هي  فرنسا  أن  أعتقد  براون: 
معاملة  كيفية  عىل  مثال  أسوأ  بعيد  حد  إىل  وهي  املنطلق 
كل  فعىل  للحكومات  بالنسبة  أما  للمسلمني،  الغرب 

خللق  تسمح  أو  ختلق  فال  مواطنيها،  محاية  واجب  حكومة 
سياسات كراهية وغري رضورية وغري عادلة تاه جمموعات 

بعينها. حمّددة 
خاصة،  كلمة  لديِك  كانت  إذا  النهاية،  في   

فيرجى إخبارنا بذلك
برصاحة،  شعور  أفضل  هو  احلجاب  ارتداء  إن  براون: 
يف  بالوحدة  يشعرن  ربام  حديثًا،  للمسلامت  وخصوصًا 
من  وستشعر  ب�عة،  متّر  املشاعر  هذه  لكن  األمر،  بداية 
ترتدي حجابًا أنه حقًا مهم لتمكني املرأة داخليًا وخارجيًا، 
فاحلجاب كام قلت: ليس جمّرد قطعة قامش، إنه أكثر وأعظم 

من ذلك بكثري.

عندما قرأت القرآن 
الكريم، كان األمر 

منطقياً، وأدركُت أن 
جميع اإلجابات التي 

كنت أبحث عنها 
موجودة في هذا 
الكتاب المقدسة

،،

،،
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ال خيف��ى ع��ىل كّل ذي عق��ٍل واٍع وفكٍر راش��ٍد ِم��ن متابعي 
مواق��ع التواصل االجتامع��ي أّن هناك جه��ات وصفحات 
ومنّص��ات وش��خصّيات وأجن��دات ترف��ع راي��َة اإلفس��اد 
األخالقي والثقايف يف الواقع اخلارجي، ويف مواقع التواصل 
االجتامع��ي، وختوض محلًة واس��عًة تس��تهدف فيه��ا الديَن 
العزي��َز أّواًل وبال��ّذات، ومنظوم��ة القي��م الداخلّية لألرسة 
العراقية األصيلة واألعراف الس��ليمة والسلوك االجتامعي 
املقبول، وحتّرض عىل التجاوز عليها، والتهّتك فيها بذرائع 
ثقافي��ة وفكرية واهي��ة وتربي��رات مرفوضة رشع��ًا وعقاًل 

وقانونا.
وحت��اول تكيي��ف رغباهت��ا وش��هواهتا غ��ري امُلنضبط��ة وفق 
ش��عارات جوفاء كحري��ة التعبري الش��خصية، أو التعددية، 
أو حتت مس��ّمى إيديولوج��ي مبغض للّدين نفس��ه، علامين 

اهلوى، ليربايل املنهج واملقاصد.
وهو )أنَّ اس��تعادة احلي��اة بطريقتهم املدنّي��ة أو احلداثوية يف 
تقّبل الرذائل وممارستها أفضل من مشاهد الفضيلة والّدين 
وُمريديه بحسب زعمهم(، وهذه مغالطة مفضوحة وراسبة 
يف قعر التس��افل والنكوص الش��خيص والفكري والرتبوي 
عنده��م، وهي يف حقيقتها متّثل دفاعًا س��لبّيًا عن انحرافهم 
اإليديولوجي الذهني والنفيس والشخيص واألخالقي، أو 

تنصاًل عن إصالحه ومعاجلته واقعًا . 

  عىل اإلنس��ان أن يعيش مش��اعر نبي اهلل يونس )عليه الس��الم(: ألنه 
ه��و أيضا يف ظل��امت كثرية: ظل��امت اجله�ل، وظلامت زم��ان الغيبة: 
ظلمة االنقطاع عن احلجة والويل، وظلمة الشهوات الباطنية، وظلمة 
املجتم��ع الذي يعي��ش فيه.. فكل ه��ذه ظلامت، وهو غ��ارٌق يف هذا 
البحر.. لذا عليه أن يقول كام قال نبي اهلل يونس )عليه الس��الم(: {الَّ 
امِلنَِي}.. وال داعي لاللتزام بعدد  إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُسبرَْحاَنَك إيِنِّ ُكنُت ِمَن الظَّ
معني، فلو قلَتها مرة واح�دة بصدٍق وإخالص، لكنت من الفائزين.

  َلْن يدْعَك اللُه تجُبَر كُسوَر عباِدِه
ثمَّ ال يجُبُرَك.

  كن أكثر سعادة

ماذا تقول عند الظلمات؟ 

والهابط  السيء  المحتوى 
وُمريديه! أصحابه  وُمغالطة 

كثر األرواح س��عادة، وأكثر النفوس راحة؛ تلك التي 
حتم��ل ِحّس االمتنان يف داخلها، الش��اِكرة يف كل حاٍل 
ر كل نعم��ة متلكها، صغرية كانت أو  وح��ني، التي ُتَقدِّ
كبرية، وحتمل الِعرفان لعطايا الَرّب يف حياهتا؛ س��تجد 
الِرض��ا يغمرها، والطمأنينة تكس��وها، واهلن��اء ُيَعانِق 

دروهبا.

. لحّلي تض��ى عل��ي ا : مر بقل��م
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المفاهيم؟ عليك  هل تغيرت 

ُيمِك��ُن  ال  بغ��داد،  أرساِر  م��ن  رِسٌّ 
للعقوِل فهُمه، بعُض األحياِن هناك 
أشياٌء يعجُز املنطُق عن تفسريها ألهّنا 
أموٌر ُمرتبطٌة بامللكوِت األعىل.. ُكّلام 
تقرتُب من مدينِة الكاظمية ستش��عُر 
ب��أنَّ اهلواَء ق��د تغ��رّي وكأّن��ه أصبَح 
أق��لَّ ثقاًل أو أكثَر نق��اًء، طاقٌة اجيابيٌة 
تكتسُبها ُكّلام تقرتُب خطواُتك أكثر 
من الرضيِح امُلقّدس.. أنواُر الِقباِب 
الذهبيِة تس��طُع يف سامِء القلوِب لياًل 

وهناًرا، متأُلها راحًة وطمأنينًة! 
حتى احلامم يش��عُر باألم��اِن هناك!، 

ُيرف��رُف بجناحي��ه، وكأّنه ُيريُد إيصاَل رس��الٍة للب��رِش، بأّن احلري��َة احلقيقيَة هي 
ُر من قيوِد النفِس، فحتى سالس��ل الّس��جان مل ُتقّيدرْ قل��َب إماِمنا املظلوِم   التح��رُّ
ب��ل كاَن ُح��ًرا يف قعِر تلك الزنزان��ة، فللُحريِة مفهوٌم عمي��ٌق ذو أبعاٍد كثرية.. ال 
ُيمِكُن أنرْ يناَل عمَق معناها إال من حتّرَر من قيوِد نفِس��ه ودخَل يف عبوديِة اخلالِق 

احلقيقي.

ف��ي االن��ت��ظ��ار

في بغداد تغّيَر الهواء 

 تغَيرت في حياتنا الكثير من المفاّهيم... و أدركنا أن الوضوح 
الشديد شيء سيء، وأن الغموض مطلوب، وأن االبتسامة 
له��ا أكثر من معنى، وأن بعض الوجوه من حولنا ترتدي أكثر 
من قناع، وأن مواقف بسيطة تجعلنا نعيُد ترتيب األشخاص 

من جديد..! .

ملن أشكو لوعة غيابك، وكيف يل الصرب عىل 
فراقك؟ أنت املرتبع عىل عرش القلب، املتّوج 

باحلب، املفّدى بالروح، وبكّل عزيٍز غاٍل. 
وال��س��امء  وأه��َل��ه��ا  األرَض  عنك  أح���ّدث 
منك  أث��ٍر  عن  أفتُش  اتهُت  أّن��ى  وسكاهنا، 
روع��ة  ينرش  عطٍر  أو  طلعتك  هب��اء  حيكي 

حضورك.  
بسياط  تلهبني  الوجود،  أسئلة  عيّل  تنهاُل 
الشك واليقني، فهل من جميٍب سواك، أ لسَت 

املوعود؟!
وتنثر  ض���وءًا،  احل���روف  تبذر  رأي��ت��ك  م��رًة 
بني  امل��س��اف��اُت  فتنح�  ض��وع��ًا،  الكلامت 
اخلوف  بأرغفة  الدمع  مت��زج  وم��رة  يديك، 
فتنك� املرايا حذر حلظتك. وإذ ختّط مسارك 
أبواب  عند  أخيلتي  حتّط  الغياب،  رمل  عىل 

العتاب.
ب��ال��وداع،  امل��ل��ّوح��ة  البيض  امل��ن��ادي��ل  تلك 
سواء،  والنوارس  هي  اللقاء..  بأمل  املوردة 
وشيٍك،  ظهور  رج��اء  الشمس  وجه  تغطي 
اخلفّي.  الَ�  رهبة  ويا  احليّي،  النور  بسمة  يا 
لدفء  وتاقت  العيون،  لرؤيتك  اشتاقت  كم 
مهستك  للطف  وتلهفت  القلوب،  ملستك 

األسامع..!  
به  يضج  الذي  الصمت  هذا  يؤملني  ما  أكثر 
أراهن  الوقت..  لعاب  عليه  ويسيل  املكان 
أنك اآلن ترفع كفيك بالسؤال: متى الفرج؟!.

اللقاِء أملُ 
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150 طن طحين
100 طن رز

100 طن سّكر
50 طناً معجون طماطم

90 طناً من الزيت
40 طناً من الحمس
40 طناً من العدس

50 طناً من الفاصوليا
10 أطنان من حليب األطفال

50 طناً من الحليب للكبار
50 طناً من التمر

5 أطنان من الملح
5 أطنان من الراشي

100 طن من المواد الطبية

20 ألف بطانية
10 ألف فراش )مندر(

10 آالف وسادة
مستشفيات متنقلة عدد )2(

50 طناً من وجبات طعام مطبوخة
فرن صمون مع 50 طناً من الطحين

كوادر طبية عدد 100 شخص
10 آالف لتر بنزين

15 ألف لتر زيت الغاز )كاز(
)RO( 10 لتر ماء نقي

10 آالف كارتون ماء قدح
2500 علبة معّجنات

مالبس متنوعة ل� )1500 عائلة(

تلبية لنداء المرجعية الدينية العليا
العتب�����ة الح������سيني����ة المق�������دسة

تغيث الشعب السوري المنكوب من الزلزال

)1000 طن( حجم المساعدات، وهي كالتالي:

@تجدونا  على : A L A H R A R


