
افتتاح مشساريع خدمية يف املخيم احلسسيني

261

سة
اد

لس
ة ا

سن
- ال

ة 
دس

ملق
ة ا

يني
حلس

ة ا
عتب

يف ال
الم 

إلع
م ا

قس
ن 

 ع
عيا

سبو
ر ا

صد
ت

2م 
01

0 /
ول 

 اال
ون

كان
 / 

30
فق 

ملوا
هـ ا

14
32

 / 
رام

حل
م ا

حمر
 /2

3 /
�س 

خلمي
ا

قال الإمام احلسسني عليه السسالم: اإن قومًا عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار، واإن قومًا عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد، واإن قومًا عبدوا اهلل �سكرًا فتلك 
عبادة الأحرار، وهي اأف�سل العبادة. )حتف العقول – ابن �شعبة احلراين – �س 246(.

جماناً
توزع 

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين)896(لسنة 2010م



:

المشاركون في الكتابة:

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ
رئيس التحرير

عندما تقوم النفو�س املري�شة باثارة النعرة الطائفية 
بني ابناء البلد الواحد فهنالك من يقف �شدها وهناك 
الواقفون �شدها   ، عليها  الوقود  في�شكب  يذكيها  من 
بالكلمة  يقف  من  فمنهم  املجابهة  يف  و�شائلهم  لهم 
ومنهم من بالعمل ومنهم من بالدعاء ويختلف تقييم 

املجابهة مع اآثارها املرتتبة على ذلك .
ال�شورة التي نقف امامها بانحناءة وباجالل واكرام 
هي عندما يفقد املجابه حياته من اجل حياة االخر 
اقوى  ال�شورة  هذه  مذهبه  نف�س  من  لي�س  هو  الذي 
وللذين  الطائفية  النعرات  �شور  ا�شكال  لكل  �شربة 
املعرب احلقيقي عن  الوقت هي  نف�س  ويف   ، يثريونها 
قلب  مكامن  ان  ليربهن  ال�شريف  االن�شان  يكنه  ما 
االن�شان اذا كان طاهرا  وال ينظر بعني الريبة واحلقد 

على من خالفه فانه يكون املثل االعلى لالن�شانية .
ا�شتذكر  الذي  البطل  هذا   ) املعظماوي   ( عثمان 
فانه  االن�شان  وقيمة  وال�شرف  االباء  يكون  كيف  فينا 
ا�شتطاع ان ينقذ جمموعة من زائري االإمام الكاظم 
عليه ال�شالم من الغرق وقد احياها فالذي يحيي نف�س 
يكون كمن احيا النا�س جميعا فاذا هو احيا اكرث من 
،  واهلل  النا�س جميعا اكرث من مرة  نف�س فانه احيا 

اعلم ان قلمي ال يفي حق عثمان مهما كتب .
بالل  ال�شهيد  النبيلة  ال�شورة  هذه  احيا  وباالم�س 
ج�شما  احت�شن  عندما  بلدروز  دياىل  من  ال�شاحلي 
ال�شعائر  يقيم  ح�شيني  موكب  تفجري  حاول  عفنا 
احل�شينية يف بلدروز فانه مل يتواَن مبنع هذا االرهابي 
باأرواح  فكر  ما  بقدر  بروحه  يفكر  ومل  احلقري 

االخرين.
ويف  االرهابيني  على  للرد  �شورة  ابلغ  وبالل  عثمان 
يتقا�شمون  ملن  در�شا  تكون  ان  امتنى  الوقت  نف�س 
هي  واالن�شانية  الكفاءة  وتكون  الوزارية  احلقائب 
ا�شم  يكون  ال  وان  املنا�شب  ل�شغل  احلقيقي  املعيار 
فان  لذلك  املعيار  هو  املذهب  او  احلزب  او  الكتلة 
عنه  نكتب  ان  يجب  مثل  امام  جعالنا  وبالال  عثمان 
حركة  او  كلمة  او  قلم  يف  نف�شه  ت�شول  من  كل  ومننع 

الثارة النعرة الطائفية .
هكذا  تكرمي  يف  ال�شباقة  املقد�شة  احل�شينية  والعتبة 
ابطال فانها ار�شلت وفدا خم�شو�شا اىل عائلة البطل 
تتجاوز اعمارهن اخلم�س  بنات مل  الذي ترك ثالث 
�شنوات لتعرب عن ثنائها واحرتامها واعتزازها بهكذا 

بطل وهكذا موقف م�شرف .
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العدد  في هذا 

نداُء الشسرفاء بني عثمان 
العظمية وبالل دياىل

وفُد االأمانتني العامتني للعتبتني احل�شينية والعبا�شية املقد�شتني 

تعمد اإخفاء ذكرى عا�شوراء احل�شني يف االإعالم العربي

العناد بني الزوجني..

بكلفة اجمالية بلغت )755( مليون دينار..
العتبة احل�شينية تعاقدت مع �شركة عاملية خلدمة زوار 

االإمام احل�شني)عليه ال�شالم(

الشسيخ حبيب الكاظمي

الدكتور ع�سام عبا�س

حممد احمد الزاملي

ر�سا اخلفاجي

السسيد �سادق اآل طعمة
info@imamhussain.org

Email  :  n o n  _  a  n  n  a  s  h  r  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org
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السالم على احلسني
وعلى علي بن احلسني

وعلى اوالد احلسني 
وعلى اصحاب احلسني



تقدم ممثل املرجعية الدينية العليا �شماحة ال�شيخ 
التقدير  اآيات  باأ�شمى  الكربالئي  املهدي  عبد 
واالإجالل وال�شكر لل�شهيد بالل علي حممد الذي 
فدى بنف�شه من اجل احلفاظ على اأرواح الع�شرات 
من الذين �شاركوا يف اإحياء مرا�شيم عا�شوراء يف 

بلدروز ..
املقد�شة يف  واأ�شاف خطيب اجلمعة  يف كربالء 
اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف 
ال�شحن احل�شيني ال�شريف يف 17 حمرم احلرام 

1432هـ املوافق 24-12-2010 م : 
اأبناء  اإن  على  تدل  اجلليلة  الت�شحية  تلك  اإن   
املذهبية  انتماءاته  مبختلف  العراقي  ال�شعب 
الت�شحية  وحب  املحبة  روح  تربطهم  والقومية 
ملواطني هذا البلد، ويك�شف هذا املواطن ال�شهيد 
من خالل ت�شحيته مدى اأهمية و�شرورة تر�شيخ 
ال�شعب  اأبناء  لدى جميع  ال�شاحلة  املواطنة  روح 
كل  تبذل  اأن  تعني  التي  الروح  هذه  العراقي، 
احلق  معايري  وفق  و�شعبك  بلدك  اجل  من  �شيء 
من  ومالك  بنف�شك  ت�شحي  اأن  ومنها  والعدالة، 

اجل حماية بقية مواطني البلد.

الروح  هذه  لرت�شيخ  اأحوجنا  ما  �شماحته:  وتابع 
العراقي، مطالبا جميع  ال�شعب  اأبناء  لدى جميع 
االإخوة  وكذلك  االأمنية  االأجهزة  منت�شبي  االإخوة 
يف الكتل ال�شيا�شية باأن يحملوا هذه الروح ويعني 
وجتريدها  االأنا  حب  من  النف�س  جتريد  ذلك 
وال�شيقة  ال�شخ�شية  امل�شالح  وفق  العمل  من 
على  والطائفية  والقومية  احلزبية  كامل�شالح 
اأن  بل  العراقي،  ال�شعب  عامة  م�شالح  ح�شاب 
يعمل اجلميع من اجل خدمة اجلميع دون متييز 
ملذهب اأو طائفة اأو قومية وان نحب لالآخرين ما 

نحب الأنف�شنا ونكره لهم ما نكره الأنف�شنا.

وبعد اإعالن الت�شكيلة احلكومية الأغلب الوزارات 
اأكد �شماحة ال�شيخ الكربالئي: ان هذه الت�شكيلة 
الكتل  قبل  من  اعتمدت  التي  املعايري  بح�شب 
ل�شغل  منها  ال�شخ�شيات  لرت�شيح  ال�شيا�شية 
تكن  ومل  املاأمول  بامل�شتوى  تكن  مل  الوزارات 
مب�شتوى طموح ال�شعب العراقي بل مل تكن متوقعًة، 
على  توؤكّد  ال�شيا�شية  الكتل  كانت جميع  اأن  فبعد 
�شرورة اعتماد معايري الكفاءة واخلربة والقدرة 
يحقق طموحات  الوزارية مبا  للمهام  االأداء  على 
واالرتقاء  اخلدمات  تقدمي  يف   العراقي  ال�شعب 
اإن  جند  بنا  واإذا  للمواطنني،  املعي�شي  بامل�شتوى 
اإر�شاء  على  احلر�س  هو  اعتمد  الذي  املعيار 
من  به  معتدًا  عددًا  اإن  حيث  الكتل  هذه  قياديي 
فمعيار  الكتل،  هذه  قياديو   �شغله  قد  الوزارات 
الذي  هو  الكتل  هذه  لقياديي  االإر�شاء  ومبداأ 
والذي  ال�شحيح  ال�شابق  املعيار  بدالً  من  اعُتِمد 

ينادي به اجلميع.
الدولة  وزارات  كرثة  الحظنا  اإننا  �شماحته  واأكد 
فهناك ع�شرة وزراء دولة وهناك 41 وزارة وهي 
عدد  حيث  من  االآن  حلد  عراقية  وزارة  اكرب 

تقرير عن �سالة اجلمعة يف ال�سحن احلسسيني الشسريف باإمامة الشسيخ عبد املهدي الكربالئي ممثل املرجعية الدينية العليا يف  17 / حمرم احلرام/  1432 هـ املوافق 12/24 / 2010م

الشيخ الكربالئي:  يصُف  التشكيلةَ  احلكوميةَ  بأنها خميبةٌ  لآلمال وينتقد 
زيادة  عدد الوزارات 

من ال�سرورة تو�سعة العتبات 
املقد�سة من اجل توفري اخلدمات 

املطلوبة للزائرين واأداء املهام 
والنشساطات الفكرية والثقافية 
واخلدمية، ولكن ل ميكن ذلك 

على حسساب املحافظة على الطابع 
الرتاثي لهذه املدن

4جملة األحرار االسبوعية  حمرم احلرام / 1432هـ

نداء الجمعة



الشسهيد بالل علي حممد من 
خالل ت�سحيته الكرمية 

اأثبت مدى اأهمية و�سرورة 
تر�سيخ روح املواطنة 

ال�ساحلة لدى جميع اأبناء 
الشسعب العراقي

تكاليف  الدولة  �شيحّمل  االأمر  وهذا   .. الوزراء 
باهظة كان ميكن ا�شتثمارها مل�شالح املواطنني 
اإن بع�س الدول املتقدمة عدد وزاراتها  يف حني 
15 وبع�شها يف اأق�شى حد 25 وزارة .. كل هذا 
اإال الإر�شاء هذه   العدد الكبري مل يكن له �شبب  
الكتل ال�شيا�شية وكان ذلك على ح�شاب م�شالح 

املواطنني.
اآثارًا  االأمر �شيرتك  اإن هذا  وتوقع �شماحته من 
الأداء  الوزارات  هذه  قدرة  مدى  على  وا�شحة 
بها  مير  التي  احل�شا�شة  املرحلة  يف  مهامها 
 – احلكومة   هذه  يجعل  مما  العراقي  ال�شعب 
رمبا –   اأ�شعف من احلكومة ال�شابقة، ولو اإن 
يف  اأي�شًا  ال�شيا�شية  الكتل  �شتعتمده  املبداأ  هذا 
تعيني وكالء الوزارات واملدراء العامني وروؤ�شاء 
املوؤ�ش�شات، فان ذلك �شيفقد ب�شي�س االأمل يف 
عدم  يف  احلا�شل  اخللل  هذا  معاجلة  اإمكانية 

�شحة االختيار  والرت�شيح.
باالإحباط  العراقي  املواطن  ي�شاب  ال  ولكي 
بالف�شل  اجلديدة  احلكومة  والع�شاء  والياأ�س   
احلا�شل  اخللل  هذا  وملعاجلة  والرتاجع 
اختيار  خالل  من  ذلك  ميكن  �شماحته:  قال 
م�شت�شارين اأكفاء ووكالء وزارة موؤهلني واأ�شحاب 
اخت�شا�س وخربة ومدراء عامني كذلك، وميكن 
على  يحا�شب  واقعي  وزاري  منهاج  و�شع  اأي�شا 
اأداء الوزير وم�شوؤويل الوزارة، والبد من  �شوئه 
رة  املق�شّ الوزارات  حما�شبة  يف  احلزم  اعتماد 
كما طالب الوزارة اجلديدة باتخاذ االإجراءات 
ملعاجلة مو�شوع الر�شوة والف�شاد املايل واالإداري 
فر�س  وبتوفري  الدولة،  باأجهزة  ينخر  الذي 
واأداء  العمل  قد�شية  على  والتاأكيد  اال�شتثمار 
املهام والواجبات على اأف�شل واأمت وجه، وبو�شع 
حّد لالإجراءات الروتينية املعقدة والبريوقراطية 

املتف�شية يف كثري من دوائر الدولة.
ويف �شياق اآخر وما يتعلق بت�شاميم التو�شعة للمدن 
بغداد  العا�شمة  يف  االأثرية  واالأماكن  املقد�شة 
والكاظمية والنجف اال�شرف وكربالء املقد�شة، 

املرجعية  اإن  الكربالئي  ال�شيخ  �شماحة  اأو�شح 
الدينية العليا توؤكد على �شرورة املحافظة على 
 .. نعم   .. واالأماكن  املدن  لهذه  الرتاثي  الطابع 
املقد�شة من اجل  العتبات  تو�شعة  ال�شرورة  من 
واأداء املهام  للزائرين  توفري اخلدمات املطلوبة 
والن�شاطات الفكرية والثقافية واخلدمية، ولكن 
ال ميكن ذلك على ح�شاب املحافظة على الطابع 

الرتاثي لهذه املدن.
وك�شف �شماحته عن  اإن املدن القدمية .. كمدينة 
والكاظمية  املقد�شة  وكربالء  اال�شرف  النجف 
ت�شم  االأخرى  املقد�شة  املناطق  وبع�س  املقد�شة 
حولها مناطق قدمية ت�شتمل على اأبنية تراثية بل 
هي يف طبيعة اأزقتها و�شكل البناء الأبنيتها حتمل 
عليها،  املحافظة  من  فالبد  تراثية  ب�شمات 
اجل  من  ملحة  �شرورة  للتو�شعة  كانت  واإذا 
تقدمي اخلدمات املطلوبة لالأعداد املتزايدة من 
الزائرين، فال بد اأن تكون �شمن حدود ال�شرورة 
فقط وبحيث يحافظ على الطابع الرتاثي جلزء 
اأزقتها  على  احلفاظ  فيتم  القدمية  املدينة  من 
مبا حتمله من طابع تراثي وان كانت هذه االأزقة 
حتمل  التي  ودورها  اأبنيتها  على  يحافظ  �شيقة 
واإن  املعمارية،  الهند�شة  من  تراثية  ب�شمات 
وحتتاج  لل�شقوط  اآيلة  والدور  االأبنية  هذه  كانت 
اإىل جتديد البناء فالبد اأن يحافظ على الرتاث 
املعماري لها مع التجديد وال يقبل عذر   اإنها مل 

تعد �شاحلة فُتزال بالكامل.
بلدنا  يف  املعنية  الوزارات  اإىل  كالمه  ووجه 
املعنية  الهند�شية  وال�شركات  وامل�شوؤولني 
وال�شياحة   واالآثار  البلديات  وزارة  من  بذلك 
وتو�شعة  تطوير  مل�شاريع  امل�شممة  وال�شركات 
الكثري  اإن  املعلوم  من  قائال:  املقد�شة  العتبات 
العامل  دول  جميع  من  املناطق  هذه  اأمثال  من 
تر�شى  ال  التي  الرتاثية  املحميات  من  تعترب 
حتمل  الأنها  الرتاثية  معاملها  بتغيري  الدول  تلك 
متتد  حل�شارة  ويوؤ�شر  وهند�شيًا  معماريًا  تراثًا 
ال�شعب،  وذلك  البلد  لذلك  التاريخ  اأعماق  يف 
تراث  القدمية  املقد�شة مبواقعها  ملدننا  وكذلك 
فهذه  والثقافة  والفكر  احل�شارة  من  هائل 
مدار�س  اأبنية  على  ت�شتمل  القدمية  املناطق 
ح�شارية  معمارية  ب�شمات  حتمل  وبيوت  دينية 
باأحداث  يذّكر  تاريخي  تراثي  ذات طابع  واأزقة 
تاريخية بهم، فالبد من املحافظة عليها �شمن 

خطة التو�شعة والتجديد.

اللجنة  اإىل   2011 عام  موازنة  اأحيلت  اأن  وبعد 
ال�شيخ  املالية يف جمل�س النواب تعر�س �شماحة 
املالية  باملوازنة  يتعلق  فيما  املالحظات  لبع�س 
للعتبات املقد�شة لهذا العام .. فقد مت تخفي�شها 
ب�شورة كبرية بحيث ال تفي مبتطلبات امل�شاريع 
للعتبات  واالعمارية  والتطويرية  اخلدمية 
املقد�شة وكذلك لتو�شعة هذه العتبات مبا يحقق 
بخطابه  وتوجه   .. للزائرين  املطلوبة  اخلدمة 
جمل�س  يف  ولالإخوة  النواب  جمل�س  يف  لالإخوة 

املقد�شة  العتبات  اإن  املعلوم  من  قائال:  الوزراء 
االأخرى فهي رمز هويتنا  االأماكن  لي�شت كبقية 
واإحياء  واعمارها   .. وح�شارتنا  وانتمائنا 
مرا�شم الزيارة فيها متثل ركنًا اأ�شا�شيا للحفاظ 

على ديننا وهويتنا االإ�شالمية.
و�شل  الذي  الزائرين  اأعداد  تزايد  اإىل  واأ�شار 
اإىل ع�شرات املاليني الذي يفر�س علينا جميعًا 
جهود  من  ميكن  ما  اأق�شى  تقدمي  �شرورة 
واإن�شاء  اخلدمات  لتوفري  مالية  واإمكانات 
االحتياجات  تلبية  يف  ت�شب  التي  امل�شاريع 
املختلفة لهوؤالء الزائرين، وقال �شماحته يف هذا 
ال�شاأن: ناأمل من االإخوة اأع�شاء اللجنة املالية يف 
جمل�س النواب واأع�شاء جمل�س النواب اأن يعيدوا 
النظر يف هذه التخ�شي�شات الأنها ال تفي باحلد 
لهذه  واالعمار  اخلدمة  متطلبات  من  االأدنى 

العتبات املقد�شة.
الكربالئي  ال�شيخ  �شماحة  �شدد  اخلتام  ويف 
بقوله:  الدينية  ال�شياحة  اإنعا�س  �شرورة  على 
عليها  يح�شل  التي  املوارد  اإن  فيه  ال�شك  مما 
اأبناء ال�شعب العراقي من هذه ال�شياحة الدينية 
وكذلك الدولة العراقية فيما لو توفرت اخلدمات 
دخل  زيادة  يف  االأثر  بالغ  لها  �شتكون  املطلوبة 
يف  وتقدمه  وتطوره  البلد  وازدهار  ال�شعب 

املجاالت كافة. 

املاأمول من الوزارة اجلديدة اتخاذ 
الإجراءات الالزمة ملعاجلة مو�سوع 

الر�سوة والفسساد املايل والإداري 
الذي ينخر باأجهزة الدولة 

وتوفري فر�س ال�ستثمار  والتاأكيد 
على قد�سية العمل واأداء املهام 

والواجبات على اأف�سل واأمت وجه
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قبسات إيمانية

عاشوراُء.. دعوٌة للتزودِ من خيِر الزادِ 
م�شتقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�شماحة ال�شيد احمد ال�شايف  يف 2010/12/17

)عليه  احل�شني  اهلل  عبد  اأبو  االإمام  قال 
نقول  ونحن  عا�شوراء  يوم  يف  ال�شالم( 
الدنيا  مع  وكونوا  اهلل،  اتقوا  اهلل  معه:عباد 
بقي  اأو  احد  على  بقيت  لو  فان  حذر،  على 
بالبقاء،  اأحّق  االأنبياء  لكانت  اأحد،  عليها 
غري   ، بالق�شاء  واأر�شى  بالر�شا،  واأوىل 
باٍل،  فجديدها   ، للفناء  الدنيا  خلق  اهلل  اأّن 
ونعيمها م�شمحل، و�شرورها مكفهر، واملنزل 
الزاد  فاإّن خري  فتزّودوا   ، قلعة  والدار  تلعة، 

التقوى ، واتقوا اهلل لعّلكم تفلحون .
االأليمة  الذكرى  اليوم  هذا  مثل  يف  متر 
ال�شالم(،  احل�شني)عليه  االإمام  ال�شت�شهاد 
كربالء،  اأر�س  من  املقد�س  املكان  هذا  ففي 
قامت معركة الطف اخلالدة، وقد �شاء اهلل 
ال�شنني  بعد هذه  املكان  يكون هذا  اأن  تعاىل 
الطويلة واحلقب املتمادية، مهبطًا للمالئكة، 
االأر�س  م�شارق  يف  املوؤمنني  الأفئدة  ومهوًى 
ومغاربها، وطبعًا لوال عظمة االإمام احل�شني 
)عليه ال�شالم( وعظمة االأهداف التي قامت 
ليوم  كان  ملا  املباركة؛  االإلهية  نه�شته  عليها 
يف  الوقع  هذا  كل  كربالء  واأر�س  عا�شوراء 

احلياة، وهذا االأثر املدوي يف التاريخ.
االإمام  عن  حديثًا  لكم  انقل  اأن  اأود  وهنا 
توجه  حيث  ال�شالم(  ال�شادق)عليه 
بن  اهلل  عبد  وهو  اأ�شحابه  احد  اإىل  به 
�شيد  عظمة  اإىل  به  ي�شري  الب�شري،  حماد 
ال�شهداء)عليه ال�شالم(، فيقول عبد اهلل بن 

عندكم  اإن   : ال�شالم(  يل)عليه  قال  حماد، 
اأحد  اأوتي  ما  لف�شيلة  قريتكم  يف  قال  اأو 
معرفتها  كنه  تعرفونها  اأح�شبكم  وما  مثلها، 
واإن  القيام بها،  ، وال حتافظون عليها وعلى 
واأعطوها  لها،  �ُشموا  قد  خا�شة  الأهاًل  لها 
بال حوٍل منهم وال قوة، اإال ما كان من �شنع 
اهلل لهم، و�شعادٍة حباهم بها، ورحمة وراأفة 

وتقدم. 
و�شفت  الذي  هذا  وما  فداك،  ُجعلت  قلت: 

ومل ت�شّمه؟ 
ال�شالم(،  )عليه  احل�شني  جدي  زيارة  قال: 
زاره،  من  يبكيه  غربة،  باأر�س  غريب  فاإنه 
مل  من  له  ويحرتق  يزره،  مل  من  له  ويحزن 
ي�شهده، ويرحمه من نظر اإىل قرب ابنه عند 
رجليه يف اأر�س فالة، ال حميم قربه وال قريب، 
، وتوازر عليه اأهل الردة.. حتى  ثم منع احلقَّ
ومنعوه  باع،  لل�شِّ وعّر�شوه  و�شيعوه  قتلوه 
الكالب،  ي�شربه  الذي  الفرات  ماء  �شرب 
عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  حق  و�شيعوا 
واآله( وو�شيته به وباأهل بيته، فاأم�شى جمفوًا 
بني  و�شيعته،  قرابته  بني  يف حفرته، �شريعًا 
اأوح�س قربه يف الوحدة،  اأطباق الرتاب، قد 
والبعد عن جده، واملنزل الذي ال ياأتيه اإال من 

امتحن اهلل قلبه لالإميان، وعّرفه حقنا... 
اإىل اأن قال : بلغني اإّن قومًا ياأتون من نواحي 
يندبنه،  ون�شاء  غريهم،  من  ونا�شًا  الكوفة، 
اأي  يق�ّس-  وقا�س  يقراأ،  قارئ  بني  فمن 

يذكر امل�شائب- ونادب يندب ، وقائل يقول 
قد  فداك  جعلت  نعم   : له  فقلت   ، املراثي 
�شهدت بع�س ما ت�شف ، فقال : احلمد هلل 
الَّذي جعل يف الّنا�س من يفد اإلينا، وميدحنا 
عليهم  يطعن  من  عدّونا  وجعل  لنا،  ويرثي 
ويقّبحون  يهدرونهم  وغريهم  قرابتنا،  من 
االإمام  نداءات  اإن من جملة    . ي�شنعون  ما 
الطف  واقعة  يف  ال�شالم(  )عليه  احل�شني 
نا�شر  من  هل   ( ال�شالم(:  قوله)عليه 
مازال  النداء  هذا  فاإن  ريب  وال  ين�شرين( 
يا ح�شني  )لبيك  فيلبون  االأحرار،  ي�شتنه�س 
وال  ح�شني(  يا  لبيك  ح�شني..  يا  لبيك   ..
زالت  ال  ال�شالم(  م�شريته)عليه  اإن  �شك 
ما  اإىل  ت�شتمر  و�شوف  النداء،  بهذا  تنادي 
وهذه  امل�شاحة  هذه  واإن   .. تعاىل  اهلل  ي�شاء 
احل�شني  نه�شة  ت�شع  اأن  من  ا�شغر  املدينة 
كل  يف  فاحل�شني  ور�شالته؛  ال�شالم(  )عليه 
عا�شوراء  زيارة  يف  لكن  الزمن،  ولكل  مكان 
تبقى هناك حرقة ويبقى هناك اأمل .. عندما 
نزور احل�شني )عليه ال�شالم( نقول ال�شالم 
.. وهذا ال يقوم  ثاأره  ثاأر اهلل وابن  يا  عليك 
اإال باالإمام املهدي املنتظر )عجل اهلل تعاىل 
نرفع  اأن  اإال  ي�شعنا  وال   ) ال�شريف  فرجه 
يا  اأجرك  اهلل  عظم   : ونقول  التعازي  اأحّر 
�شيدي وموالي يا �شاحب الزمان اأينما كنت 
وتكون بهذه الفاجعة االأليمة، وبهذا امل�شاب 

اجللل. 
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اأ�سراُر الدعاء :
وواحة   ، ح�شني  وكهف   ، َركني  ُركن  االإ�شالم  يف  الدعاء 
تداهمه  امل�شلم عندما  االإن�شان  اإليه  يلجاأ  اأمان وطماأنينة 
د اأمامه االأجواء ، فيح�سُّ  اخلطوب ، وتنتابه العلل ، وتتلبَّ
�س ، ويبحث عن  باالختناق يف كل حلظة ، ويفت�س عن املتَنفَّ
االنعا�س ، وقد اأ�شار القراآن الكرمي اإىل هذا املعنى حيث 
نِبِه اأَْو َقاِعًدا اأَْو  رُّ َدَعاَنا جِلَ قال : ) َواإَِذا َم�سَّ االإِن�َشاَن ال�شُّ
ة  َقاآِئًما ( ، ) يون�س : 12 (. وهو �شعور فطري بوجود القوَّ
املنا�شبة  اللحظة  يف  متتد  التي  الغيبية  واليد   ، االأعظم 

الإنقاذ االإن�شان من حمنته .
دت على اأنَّ للدعاء اأهدافًا وحكمًا  واالأحاديث ال�شريفة اأكَّ
اكت�شف   ، االإن�شان الكت�شف كنزًا عظيمًا  لو عرفها  كثرية 
عالجًا مل�شاكل عوي�شة يعي�شها يف حياته ، وحالًّ للم�شاعب 
من  �شدره  يف  ملا  �شفاًء  بالتايل  واكت�شف   ، تعرت�شه  التي 
عن  روى  ما  االأحاديث  هذه  طليعة  ويف   . واالأدران  االآالم 
االإمام الر�شا ) عليه ال�شالم ( ، عن اآبائه ، عن الر�شول 
عاء �شالح  االأكرم ) �شلى اهلل عليه واآله ( اأنه قال : ) الدُّ

املوؤمن ، وِعَماد الدين ، ونور ال�شماوات واالأر�س ( .
ب�شبب  وذلك   ، كثرية  خماطر  حياته  يف  يواجه  فاملوؤمن 
يف  ب  وُركِّ  ، �شعف  من  خلق  االإن�شان  الأن   ، نف�شه  �شعف 

ِعيًفا ( ، ) الن�شاء : 28 (. �شعف : )َوُخِلَق االإِن�َشاُن �شَ
فحياته حمدودة ، وعمره حمدود ، وعلمه حمدود ، واأخريًا 
يخرج  كيف   : هو  وال�شوؤال   . حمدود  الدنيا  يف  حتركه 
االإن�شان من هذا ال�شعف الذي يحيط به ؟، وجوابه : اأنه 
يخرج بقوة خارجية ، وباإمداد غيبي ، هو االت�شال باهلل 

�شبحانه وتعاىل ، والتوكل عليه . كما اأن الدعاء - كما يف 
ين مظهر وجوهر ، مظهر  احلديث - عماد الدين ، فللدِّ
الدين هو ال�شالة ، وال�شيام ، واحلج ، اإىل اآخر العبادات 
الأن   ، الدعاء  اإنه  ؟،  وعماده  الدين  ما هو جوهر  ولكن   ،
جوهر الدين هو ات�شال االإن�شان باهلل ، وعماد الدين وهو 
عروج االإن�شان اإىل اهلل . فاإن اهلل �شبحانه وتعاىل حتدث 
يتحدث  كيف  ولكن   ، الكرمي  القراآن  عرب  االإن�شان  اإىل 
ه هو  ربِّ مع  االإن�شان  فمناجاة  ؟  �شبحانه  االإن�شان مع اهلل 

الدعاء .
ويظهر لنا وجه اآخر يف هذه الق�شية املُهمة ، وهو اأن االإمام 
 ، الر�شالية  م�شوؤوليته  بحكم   ) ال�شالم  عليه   ( ال�شجاد 
على  احلفاظ  عن  الفرتة  تلك  يف  االأول  امل�شوؤول  ولكونه 
اأ�شالة الفكر االإ�شالمي ، ونقائه ، ثم اإي�شاله اإىل االأجيال 
الالحقة ، �شليمًا معافًى من الت�شوي�س والتحريف ، وبعيدًا 
اأباطيل اخل�شوم وت�شويهاتهم ، �شواء منهم من كان  عن 
يكيد لالإ�شالم ، كاملنافقني ، اأم من كان يرتب�س الدوائر 

لالنق�شا�س عليه .
َحَمَلته تلك امل�شوؤولية على ا�شتخدام هذه الو�شيلة بلحاظ 
اأنَّها فيما ت�شتبطنه من م�شامني بعيدًا عن اأعني الرقباء 
اإىل  التنبيه  اأنه يقت�شي  العادية، على  ، وو�شائل ر�شدهم 
بعده ) عليه  ال�شالم ( من  البيت ) عليهم  اأهل  اأئمة  اأن 
ال�شالم ( ، وباالأخ�س ولده االإمام الباقر ) عليه ال�شالم ( 
، ثم حفيده االإمام ال�شادق ) عليه ال�شالم ( ، قد َنَه�شا 
بدورهما الريادي والقيادي يف جمال َبثِّ علوم اأهل البيت 
) عليهم ال�شالم ( ، ون�شر فقههم ، ومعارفهم ، بالو�شائل 
عليهم   ( حر�شوا  كله  ذلك  مع  اأنه  اإال  واملُتاحة،  املاألوفة 
ال�شحيفة  اأدعية  وترويج  نقل  على  بدورهم   ) ال�شالم 
حفظها  اإىل  ومريديهم  �شيعتهم  ودعوة   ، ال�شجادية 

واالهتمام بها .
وذلك لتبقى دائمًا واأبدًا يف كل ع�شر تدلُّهم فيه اخلطوب 
، فيكون الفكر االإ�شالمي النقي الذي حتمله مدر�شة اأهل 
ًة لال�شطهاد والتدمري ،  البيت ) عليهم ال�شالم ( ُعر�شَ
وا�شتنادًا  وت�شونها،  االأمانة  حتمل  ال�شحيفة  تلك  تبقى 

ُيعدُّ  ال�شجادية  ال�شحيفة  اإىل  الرجوع  فاإنَّ   ، هذا  اإىل 
رجوعًا اإىل الينابيع االأ�شيلة والنقية .

واإن البحث يف م�شامينها الراقية �شواء يف املجال الفكري 
وحماولة   ، واالأخالقي   ، االجتماعي  اأو   ، وال�شيا�شي   ،
 ، ال�شديدة  واالآراء   ، والنظريات  املفاهيم  ا�شتك�شاف 
اأن  اأجمل  وما  االإ�شالمي،  الفكر  م�شرية  �شكَّ  وال  �شيغني 
اأدعية االإمام ال�شجاد ) عليه ال�شالم  نختم احلديث عن 
املوؤمنني كيف  ُتعلِّم  التي   ، اأدعيته  رائعة من  ( مبقطوعة 
ينبغي االنقطاع اإىل اهلل ، واال�شتغناء عن اخللق ، والذلَّة 

لهم .
فيقول ) عليه ال�شالم ( : اللَُّهمَّ اإين اأعتذر اإليك من مظلوم 
ُظِلم بح�شرتي فلم اأن�شره ، ومن معروف اأُ�شِدَي اإيلَّ فلم 
اأ�شكره ، ومن ُم�ِشيء اعَتَذر اإيلَّ فلم اأعذره ، وِمن ِذي َفاَقٍة 
�شلني فلم اأوِثْره ، ومن َحقِّ ذي حقٍّ َلزَمني مِلُوؤمن فلم اأوفره 
، ومن َعيِب ُموؤمٍن ظهَر يل فلم اأ�شرته ، ومن كل اإْثم ُعِر�َس 

يل فلم اأهُجْره ( ، ) ال�شحيفة ال�شجادية : 147 ( .

اجلوانُب الرتبوية 
يف اأدعية الإمام زين العابدين ) عليه السسالم (

عن الزخم�شري يف ) ربيع االأبرار ( : ملا اأر�شل يزيُد بن معاوية 
، كفل زين  وا�شتباحتها   ، املدينة  اأهل  لقتال   ، م�شلَم بن عقبة 
 ، اأوالِدهن  مع   ، امراأة  اأربعِمائة   ) ال�شالم  عليه   ( العابدين 
واإحكاِمِهن   ، ِبنفقتهن  وقام   ، عياله  اإىل  ُهنَّ  مَّ و�شَ  ، وَح�َشَمهنَّ 

، اإىل اأن خرج جي�س ابن عقبة من املدينة .
من  ها  واأمِّ اأبيها  دار  يف  راأت  ما  اأنها  منهن  واحدة  فاأق�شمت 
 ( احل�شني  بن  علي  دار  راأته يف  ما   ، الَهِني  والعي�س   ، الراحة 

عليهما ال�شالم ( .
اأراد  : ملا  ويف ) تذكرة اخلوا�س ( : عن �شفيان الثوري ، قال 
علي بن احل�شني ) عليهما ال�شالم ( اخلروج اإىل احلج والعمرة 
عليها  اأنفَقْت   ، �ُشفرة  احل�شني  بنت  �ُشَكينة  اأخُته  له  اتَّخَذْت   ،
األف درهم ، واأر�شلت بها اإليه ، فلما كان ) عليه ال�شالم ( ِبظهر 

قت يف الفقراء وامل�شاكني . ة اأمر بها ، َفُفرِّ احلرَّ
ق على  وكان االإمام زين العابدين ) عليه ال�شالم ( كثري الت�شدُّ
 ( كتاب  وجاء يف  ر،  ال�شِّ ق يف  الت�شدُّ �ِشيَّما  ال   ، املدينة  فقراء 
احللية ( : اإن االإمام ) عليه ال�شالم ( كان يحمل جراب اخلبز 
رِّ  ال�شِّ َدقة  �شَ اإنَّ   (  : ويقول   ، به  ق  فيت�شدَّ  ، بالليل  على ظهره 

بِّ َعزَّ َوجلَّ ( . ب الرَّ ُتطِفُئ َغ�شَ
فلما تويف االإمام ) عليه ال�شالم ( َتبنيَّ اأنه كان ُيعيُل ِمائة عائلة 
دَقَة  من عوائل املدينة ، وكان اأهل املدينة يقولون : ما فقدنا �شَ

ال�شر حتى مات علي بن احل�شني ) عليهما ال�شالم ( .

كرُم الإمام زين العابدين 
) عليه السسالم ( 

وت�سّدُقه على الفقراء
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روايات  اجلمهور  م�شادر  يف  يوجد  فاإنه  املطلب  تف�شيل  واأما 
متعددة حول �شوم يوم عا�شوراء وا�شتحباب ذلك ، واأنه كفارة 
اأن �شوم عا�شوراء  اأي�شا  ي�شتفاد منها  ، كما  اأو غري ذلك  �شنة 
كان ماألوفا ومعروفا يف مكة فكان اهل اجلاهلية كانوا ي�شومونه 
، وكان النبي �شلى اهلل عليه واآله ي�شومه اأي�شا فلما نزل �شهر 
رم�شان تركه ، بينما يف روايات اأخرى ما هو خمالف لهذا بل 
، وغري معروف  اأمر �شوم عا�شوراء كان جمهوال  اأن  اإىل  ت�شري 
حتى للنبي �شلى اهلل عليه واآله واإمنا كان موجودا لدى اليهود 
فا�شتغرب ملا �شمع عن �شومه ، و�شاأل عن منا�شبة ذلك فاأخربوه 
اأنه الأجل اإنت�شار مو�شى على فرعون ، فقال : اأنتم اأوىل مبو�شى 
منهم . واالأمران ال ين�شجمان فاإن معنى �شوم اأهل اجلاهلية له 
ـ بل و�شوم النبي له ـ اأن يكون معروفا عند النبي �شلى اهلل عليه 
واآله ، بينما ا�شتغراب النبي و�شوؤاله بح�شب الرواية االأخرى عن 
هذا ال�شوم وما �شاأنه ؟ يعني اأنه مل يكن معروفا عنده �شلى اهلل 
عليه واآله . ومن الروايات ما ورد يف م�شند احمد عن ابن عبا�س 
قال قدم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم املدينة فاإذا اليهود قد 
�شاموا يوم عا�شوراء ف�شاألهم عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي 
ظهر فيه مو�شى على فرعون فقال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

الأ�شحابه اأنتم اأوىل مبو�شى منهم ف�شوموه .
كذلك فاإننا نعتقد ، ويفرت�س اأن جميع امل�شلمني يعتقدون ، باأن 
وعي�شى من  مو�شى  بدين  اأعلم  كان  واآله  عليه  �شلى اهلل  النبي 
ـ ف�شال عن عامة اليهود  االأحبار والرهبان الذين كانوا حينئذ 
والن�شارى ـ . فقد �شبق اأن قال لعدي بن حامت وكان على دين 

الن�شارى ومتعمقا فيه : اأنا اأعلم بدينك منك.
لنفو�س  اليهودي  النفوذ  جتاه  ح�شا�شا  كان  الوقت  نف�س  ويف 
امل�شلمني ودينهم فقد كان اهلل يعلم ) تقلب وجهك يف ال�شماء 
عليكم  للنا�س  يكون  لئال   ( وذلك   ،  ) تر�شاها  قبلة  فلنولينك 
وينقل  التوراة  يقراأ  اأن  امل�شلمني  . وعندما حاول بع�س  حجة ( 
ما فيها من املواعظ نهره النبي ونهاه عن ذلك . فكيف يقوم هو 

باأمر النا�س باأن يتابعوا اليهود يف �شومهم !!
وقبيل االنتهاء من هذا الكتاب عرثت على مناق�شة جيدة للمحقق 
العاملي يف املو�شوع قال يف كتابه ال�شحيح من �شرية الر�شول :

ونحن نعتقد وجنزم باأن ذلك كله من ن�شج اخليال الن : 

1 - املناق�شة يف اأ�شانيد تلك الروايات ، فاإن فيهم من مل يات 
اإىل املدينة اإال بعد عدة �شنني من الهجرة كاأبي مو�شى االأ�شعري 
، وفيهم من كان حني الهجرة طفال �شغريا كابن الزبري ، وفيهم 

من مل ي�شلم اإال بعد �شنوات من الهجرة كمعاوية .

2 - اإطالق كلمة عا�شوراء على العا�شر من حمرم اإمنا ح�شل 
بيته  واأهل   ،  " ال�شالم  عليه   " احل�شني  االمام  اإ�شت�شهاد  بعد 
اإقامة  ثم   ، اأجمعني  عليهم  و�شالمه  اهلل  �شلوات  و�شحبه 
اأهل البيت ) عليهم ال�شالم  اأئمة  املاآمت لهذه املنا�شبة من قبل 
قبل  معروفا  يكن  ومل   ، عليهم  تعاىل  اهلل  ر�شوان  و�شيعتهم   )
اأهل اللغة على ذلك ، فقد قال  ذلك على االطالق . وقد ن�س 
ا�شم  اإنه   : ابن دريد  وقال   ." اإ�شالمي  ا�شم  " هو   ، االأثري  ابن 
اإ�شالمي ال يعرف يف اجلاهلية . وثالثاأ : اإننا مل جند يف �شريعة 
اليهود �شوم يوم عا�شوراء ، وال هم ي�شومونه االآن ، وال راأيناهم 

يعتربونه عيدا اأو منا�شبة لهم.
اما روايات االمامية بهذا اخل�شو�س فهذه احداها عن احل�شني 
بن اأبي غندر، عن اأبيه، عن اأبي عبد اهلل )عليه ال�شالم( قال: 
�شاألته عن �شوم يوم عرفة ؟ فقال: عيد من اأعياد امل�شلمني ويوم 
دعاء وم�شاألة، قلت: ف�شوم عا�شوراء ؟ قال: ذاك يوم قتل فيه 
اإن  قال:  ثم  �شامتا ف�شم،  فاإن كنت  ال�شالم(،  احل�شني )عليه 
اآل اأمية نذروا نذرا اإن قتل احل�شني )عليه ال�شالم( اأن يتخذوا 
اأوالدهم،  ذلك اليوم عيدا لهم ي�شومون فيه �شكرا، ويفرحون 
ي�شومونه  فلذلك  اليوم،  اإىل  �شنة  �شفيان  اأبي  اآل  يف  ف�شارت 
قال:  ثم  اليوم،  ذلك  الفرح  وعياالتهم  اأهاليهم  على  ويدخلون 
اإن ال�شوم ال يكون للم�شيبة، وال يكون اإال �شكرا لل�شالمة، واإن 
فيمن  كنت  اإن  عا�شوراء  يوم  ا�شيب  ال�شالم(  )عليه  احل�شني 
بني  �شالمة  �شره  ممن  �شامتا  كنت  واإن  ت�شم،  فال  به  اأ�شيب 
ال�شائل قائاًل:  ، ثم خاطب االإمام  امية ف�شم �شكرا هلل تعاىل 

ت�شم". فال  اأ�شيب  فيمن  كنت  واإن  ف�شم،  �شامتًا  كنت  "اإن 
تكون  عندما  يكون  عا�شوراء  يف  ال�شوم  وحرمة  فالنهي  وعليه 
النية الفرح مل�شاب احل�شني عليه ال�شالم وغري ذلك جائز على 

كراهة. 

لو سألوكاستفتاءات متنوعة

مصطلحاتٌ فقهيٌة 

ال�شوؤاُل: لدي طلب �شابق على بع�س املحتاجني يقدر 
وبعد  النظام  �شقوط  قبل  دينار  مليون  من  باأكرث 
ذلك بداأ ق�شم منهم ي�شدد ذلك املبلغ الذي بذمته 

واأعرف انه من مال م�شروق كيف ذلك ؟
اجلواب: اإذا كان املال بعينه م�شروقًا اأو ثمن م�شروق 
فال  كذلك  يكن  مل  واإن  للدين،  وفاء  اأخذه  يجز  مل 

باأ�س به.
معلومة  غري  اجللود  ا�شتعمال  ميكن  هل  ال�شوؤال: 

التذكية يف بلد غري اإ�شالمي بدون حتقيق ؟
من  ماأخوذا  كونه  احتمل  اإن  يجوز  نعم  اجلواب: 

حيوان مذكى احتمااًل معتدًا به عند العقالء.
مال  املجنون  اأو  ال�شبي  تلف  اأو  �شرق  اإذا  ال�شوؤال: 
يح�شل  وكيف  ل�شاحبه،  املال  ي�شمن  فمن  الغري، 

�شاحبه عليه؟
اأو  ب�شرقة  الغري  مال  على  ا�شتوىل  اإذا  اجلواب: 
نحوها فللمالك انتزاعه من يده ولو توقف ذلك على 
الت�شرف يف نف�شه اأو يف ماله لزمته مراجعة وليه، 
ولو اتلف مال الغري �شمنه يف ذمته فان كان له مال 
فللمالك مطالبة الويل بتعوي�شه منه واإال انتظر اىل 

ح�شول املكنة له.
ال�شوؤال: هل يجوز بيع االأوراق النقدية ؟

اجلواب: االأوراق النقدية مبا اأنها من املعدود يجوز 
جن�شًا  اختالفهما  مع  متفا�شاًل  ببع�س  بع�شها  بيع 
كويتية  دنانري  خم�شة  بيع  فيجوز  ون�شيئة،  نقدًا 
يف  االحتاد  مع  واأما  مطلقًا،  عراقية  دنانري  بع�شرة 
واأما  نقدًا  بها  البيع  يف  التفا�شل  فيجوز  اجلن�س 
بتنزيل  باأ�س  وال  تركه،  لزومًا  فاالحوط  ن�شيئة 
ال�شكوك نقدًا مبعنى اإن املبلغ املذكور فيها اإذا كان 
ال�شخ�س مدينًا به واقعًا جاز خ�شمها يف امل�شارف 
ويكون  حااًل  منه  باأقل  الدائن  يبيعه  باأن  وغريها 

الثمن نقدًا.
ال�شوؤال: هل يجوز للمراأة اإيجار نف�شها لالإر�شاع؟

من  لالإر�شاع  نف�شها  اإيجار  للمراأة  يجوز  اجلواب: 
ذلك  اأوجب  لو  نعم  زوجها،  اإجازة  اإىل  حاجة  غري 

ت�شييع حقه توقفت �شحة االإجارة على اإجازته.
براتب  حكومية  دائرة  يف  ي�شتغل  �شخ�س  ال�شوؤال: 
بالعمل  االلتزام  وعدم  التغيب  له  يجوز  هل  �شهري 

ال ل�شبب ويقب�س راتبه كاماًل؟
اجلواب: ال يجوز.

تقا�شم  على  زوجته  اإجبار  للزوج  يحق  ال�شوؤال: هل 
اأو  بن�شف  االأبناء  واحتياجات  املنزل  م�شاريف 

حتمل م�شاريفها اخلا�شة بحكم اإنها تعمل؟
اجلواب: ال يجوز له ذلك من دون ر�شاها.

فيه اإ�سكال :   اأي اإن احلكم املذكور  اإحتياط وجوبي
فيه تاأمل :   اأي اإن احلكم املذكور اإحتياط وجوبي كذلك

ق�سد البدلية : اأي بق�شد اأن يكون بداًل عن �شيء خا�س.
الكافر الذمي :   من يعقد عقد الذمة مع ويل امل�شلمني، 

وال يوجد اليوم.

الكافر املعاهد :   من يعاهد امل�شلمني اأو بع�شهم على عدم 
االإعتداء.

الكافر املحرتم املال :   الذمي واملعاهد وامل�شتاأمن.

عن �سوِم عا�سوراَء

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«
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تعد �شحة االن�شان من االأمور التي حتر�س على �شالمتها 
تعمل  التي  االأ�شا�شية  الغاية  تكون  اإذ  العامل  دول  جميع 
خا�شة  واالأمرا�س  االأوبئة  من  وقايتها  على  الدولة 
التي  وامللوثة  املك�شوفة  االأطعمة  عرب  تنتقل  التي  تلك 
العراق  فقد  اأما يف  املتنقلة،  املطاعم  يف  تداولها  يتم 
انت�شار  ب�شبب  ثانويا،  �شيئا  املواطن  �شحة  اأ�شبحت 
كبري  وب�شكل  ال�شحية  وغري  النظامية   غري  املطاعم 
والتي يعود �شبب انت�شارها  لقلة فر�س العمل التي دفعت 
بالكثري من ال�شباب اإىل العمل يف هذا املجال علما اإنهم 
والقانونية. ال�شحية  ال�شروط  وكافة  للخربة   يفتقرون 

حمافظاتنا  جميع  يف  االأو�شع انت�شارًا  تعد  الظاهرة  هذه 
وخا�شة يف كربالء اإذ ال يخلو �شارع منها كونها ال حتتاج 

�شوى الأدوات ب�شيطة ت�شتعمل الإعداد االأكالت ال�شريعة 

يقول )جا�شم حميد( �شاحب مطعم يف منطقة حي احلر 
العمل  وانعدام فر�س  ال�شعبة  الظروف االقت�شادية  »ان 
هي التي ا�شطرتنا  للعمل بهذه املهنة التي تتطلب جهدا 
له  توفر فر�س عمل حقيقية  اإنه يف حال  كبريا، م�شيفا  
�شيتخلى عن مزاولة هذا العمل، داعيا اجلهات الر�شمية 
عمل  فر�س  اإيجاد  جمال  يف  جهودهم  ت�شخري  ب�شرورة 
التي ت�شهم  اإنهاء  وجود مثل هذه الظواهر  لل�شباب بغية 

يف حرق تلك الطاقات ال�شابة. 

ال�شريع جماور  ال�شارع  )ح�شن كاطع( �شاحب )مقهى يف 
فيه  انت�شرت  ال�شارع  هذا  ان  يو�شح   ) البيت  اأهل  جامعة 
الكثري  يرتادها  التي  املقاهي  بالذات  االأخرية  الفرتة  يف 
من ال�شباب يوميا وان لديه زبائن يرتادون املقهى كل يوم، 
ومت ا�شتغالل املقهى كي يزيد من رزقه اإىل اإعداد الدجاج 
امل�شوي بالتنور وخ�ش�شت جزءا من املقهى للعوائل اأ�شعارنا 
بداية  منذ  بال�شباب  يزدحم  املقهى  جتد  ولذلك  منا�شبة 

امل�شاء ولغاية �شاعات متاأخرة من الليل.

ونا�شد كاطع اجلهات احلكومية امل�شوؤولة اأن جتد لنا تعيينات 
كي نتخلى عن هذه املقاهي ولكن من اأين نعيل عوائلنا فال 
يوجد لدينا خيار غريها، اأنا خريج كلية االإدارة واالقت�شاد 

منذ عام 1996 ولغاية اأالن ومل اأجد يل وظيفة!!!.

اأما من جانب املواطنني فقد كانت اآراوؤهم  متفاوتة مابني 
اإن  حممد(  )وليد  يقول  اإذ  الظاهرة   لهذه  وموؤيد  راف�س 
املارة  على  يوؤثر  ما  االأر�شفة  ت�شتغل معظم  املطاعم  هذه 
الذين ي�شطرون للنزول اإىل ال�شارع لل�شري، ال�شيما الفتيات 

ال�شباب  لكرثة  منها  بالقرب  املرور  من  يتحرجن  اللواتي 
املتواجدين حولها واغلبهم من العاطلني عن العمل ، هذا 
منها  تنبعث  التي  املتطايرة  والدهون  االأدخنة  اإىل جانب 

والتي يتعر�س لها املارة يف حال �شاروا بالقرب منها.

البلدية  لدائرة  كيف  فيقول  حم�شن(  )علي  املواطن  اأما 
يف كربالء اأن تغ�س النظر عن جتاوز الكثري من اأ�شحاب 
الفارغة،  ال�شوارع  و�شاحات  اأر�شفة  على  املطاعم  هذه 
وحتى بنائها غري املنظم وكيف لدائرة ال�شحة ان تغفل 
عن هذا العدد الهائل الذي اخذ يتزايد يوميا فاأين الدور 

الرقابي الذي يزاولونه ح�شب اأقوالهم وت�شريحاتهم؟.

هذه  انت�شار  يف  �شرر  انه ال  �شما  اأم  املواطنة  ترى  فيما 
ال�شريعة  املاأكوالت  توفر  هي  العك�س  على  املطاعم  بل 
واإنها ترفع عنها عناء اإعداد الع�شاء  باأ�شعار” رخي�شة”، 
لزوجها الأنه ياأكل منها يوميا عندما يخرج مع اأ�شحابه اإىل 

املقهى. 

قال  جانبه  من 
�شالح  )الدكتور 
وزير  احل�شناوي( 
ال�شابق،  ال�شحة 
ال  القانون  اإن 
اأي  بفتح  ي�شمح 
باإجازة  اإال  مطعم 
�شحية،  ومراقبة 

وزارة ال�شحة هي اجلهة االإ�شرافية والتفتي�شية، ولكن وزارة 
الداخلية جهة تنفيذية.

وا�شاف: جزء كبري من حل هذه امل�شاكل يقع على احلكومات 
كل  تراقب  اأن  االحتادية ال ميكن  ال�شحة  وزارة  املحلية الن 
هذه اخلدمات يف كافة حمافظات العراق، نعم ن�شرع القوانني 
احلكومات  على  تنفيذها  اآليات  ولكن  املراقبة  نظام  ون�شع 

العامة  االأ�شرار بال�شحة  املحلية ومتابعة هذه الظواهر الن 
هو ا�شد �شرر يتعر�س له املواطن.

وتابع القول: عندما تذهب �شعبة الرقابة ال�شحية وتقرر غلق 
تنفذ  التي  اجلهة  ال�شحية  ال�شروط  ملخالفته  معني  مطعم 
املحلية،  ال�شرطة  طريق  عن  التنفيذ  ال�شحة  وزارة  لي�شت 
عليه  ت�شرف  اأن  يجب  مدينة  كل  يف  القطاعي  التعاون  هذا 
مكان  كل  يف  اإداري  نظام  وهذا  املدينة  يف  االإدارية  ال�شلطة 
من  كبريا  دورا  املحلية  للحكومات  ان  اىل  العامل.م�شريا  يف 
الناحية الت�شريعية والرقابية فعليها اأن تراقب هذه احلاالت 
وت�شكل فرقا مل�شاعدة فرقنا التفتي�شية يف غلق هذه املطاعم 

غري املجازة.

)دكتور عزيز جابر( مدير �شعبة الرقابة ال�شحية قال: يتم 
حاليا حما�شبة املطاعم املجازة فقط  الننا الن�شتطيع ان نغلق 
العديد  ار�شلنا   ، وب�شكل كبري  تنت�شر  ا�شبحت  التي  املطاعم 
التي يهمها االمر  امل�شوؤولة  الر�شمية اىل اجلهات  الكتب  من 
هذه  �شتبقى  جهة،  اأي  من  االن  لغاية  جواب  اأي  ي�شلنا  فلم 
املطاعم جتتاح املدينة لغاية ان ن�شهد حتركا معينا وت�شكيل 

فرق تهتم بهذا االمر.

وا�شاف: ان التجاوزات على ال�شاحات واالأر�شفة هي معلنة 
ذات  اجلهات  نطالب  لذلك  خمفية  ولي�شت  اجلميع  اأمام 
وغريها  والبيئة  والبلدية  )ال�شرطة  معنا  بالتعاون  العالقة 
من اجلهات التي يخ�شها هذا االمر( كي ن�شل اىل جمتمع 
حاالت  ح�شلت  حيث  والتلوثات  االمرا�س  من  خاٍل  �شحي 
هذه  من  االطعمة  بع�س  تناول  جراء  من  عديدة  ت�شمم 

املطاعم واملقاهي.

انت�شار هذه املطاعم وب�شكل متزايد ي�شع على اجلهات املعنية 
م�شوؤولية مهمة اال هي ايجاد اآليات �شريعة توقف هذا االنت�شار 
املخيف كون �شحة الفرد جزءا من �شحة املجتمع الذي البد 

ان يكون معافى كي يتم بناء الوطن ال�شليم ..  

مطاعمُ  ومقاٍه لألكالت السريعة..
 تنتشر في المدينة وتفتقر إلى الجوانب الصحية كافة

تقرير: تي�سري عبد عذاب
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تقرير : �سفاء ال�سعدي

احل�شينية  املقد�شتني  للعتبتني  العامتني  االأمانتني  من  وفد  زاَر 
يف  األ�شاحلي(  حممود  علي  )بالل  ال�شهيد  منزل  والعبا�شية 
الطاهر  بج�شده  �شحى  والذي  بلدروز،  ق�شاء  دياىل  حمافظة 
اهلل  عبد  اأبي  االإمام  معزي  من  املئات  اإنقاذ  اأجل  من  ال�شريف 
عندما  احلرام  حمرم  �شهر  يف  ا�شت�شهاده  ذكرى  يف  احل�شني 
املمتلئة  بنف�شه  يفجر  ان  حاول  الذي  املجرم  االإرهابي  احت�شن 
باحلقد والكراهية مواكب معزي االإمام )عليه ال�شالم( ليلتحق 
ال�شهيد )بالل( بجنان ال�شاحلني ولينعم من جنا من االنفجار 
بحب احل�شني )عليه ال�شالم( واآل بيته االأطهار وخدمتهم، تاركًا 

وراءه ثالث بنات اأكربهن بالربيع اخلام�س. 
ان  عوز(،  )فا�شل  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  وفد  رئي�س  وبنّي 
من »جملة املهام التي تقوم بها االأمانة العامة للعتبة احل�شينية 
باأنف�شهم  وامل�شحني  ال�شهداء  عوائل  وتفقد  زيارة  هي  املقد�شة 
مهامها  تقع من �شمن  كونها   ) ال�شالم  لالإمام احل�شني )عليه 
وم�شوؤولياتها جتاه حمبي االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( واالأئمة 
اأتباع  بني  والكراهية  العداء  يبث  ان  يحاول  وليعلم من  االأطهار 
ال�شهيد  عائلة  زيارة  وان  ال�شالم(،  )عليهم  البيت  اآل  وحمبي 
التوحد  على  البلد  هذا  اأبناء  اإ�شرار  مدى  تربهن  ذويه  وتفقد 

والتقدم بالعراق لرب االأمان«.
برهان  اكرب  هو  )بالل(  ال�شهيد  به  قام  »ما  اإّن  عوز،  واأ�شاف 
واأقوى �شربة وجهت لالإرهاب كونه منع بج�شده الطاهر االعتداء 

على حمّبي اآل البيت ليعلن انه ال فرق بني �شيعي و�شني وان حب 
احل�شني بروح وقلب كل موؤمن حمب لالإن�شان واخلري، وان هذا 
الوفد القادم اىل دياىل هو باأمر وتوجيه من �شماحة  ال�شيخ عبد 

املهدي الكربالئي االأمني العام للعتبة احل�شينية املقد�شة«.
فيما و�شف اللواء الركن )عبد احل�شني علي داموك( مدير عام 
�شرطة دياىل ان »الت�شحية وال�شهادة التي قدمها ال�شهيد )بالل 
باأجمعها،  واالإن�شانية  الوطنية  للوحدة  اأمنوذج  هي  ال�شاحلي( 
)عليه  للح�شني  العزاء  مواكب  اإقامة  وقت  يف  جاءت  كونها 
ال�شالم( واأعطته ميزة كبرية وعظيمة كونه جمع بني اأبناء البلد، 
ال�شهداء من اجل  الكثري من  اأبناء مدينة دياىل قد قدموا  وان 

حفظ �شمعة وكرامة  العراق«. 

باعتباره  العايل  التكرمي  بالل  ال�شهيد  نال  »لقد  داموك،  وتابع 
اأمام  الطاهر  بج�شده  �شحى  كونه  الطف  �شهداء  من  االآن 
تكفلها  التي  والواجبات  احلقوق  بكافة  حظي  كما  االنتحاري 
احلكومة العراقية ووزارة الداخلية العراقية فقد مت تكرمي عائلة 
رتبة )مالزم  واإعطاوؤه  الوزراء    رئي�س  ال�شيد  قبل  من  ال�شهيد 
اأول(،  كما مت تكرميه من قبل ال�شيد وزير الداخلية ومن اأهايل 
االأخوة«،  اأجل  من  للت�شحية  رمزًا  اأ�شبح  كونه  كافة  حمافظته 
احدهما يف مدخل  لل�شهيد  ن�شب متثالني  »�شيتم  باأنه؛  م�شيفًا 
املحافظة واالآخر عند مدخل ق�شاء بلدروز الذي قدم هو االآخر 

الكثري من االأبطال وال�شهداء«.  

وفُد االأمانتني العامتني للعتبتني املقد�شتني احل�شينية والعبا�شية 

يزور منزل الشسهيد )بالل ال�ساحلي(  يف دياىل 

ختمة  بربنامج  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  اإعالم  ق�شم  بادر 
ليايل  خالل  ال�شريف  احل�شيني  ال�شحن  يف  الكرمي  القراآن 
اأيام عا�شوراء الذي �شهدت فيه كربالء جتمعا كبريا ومميزا 
�شم حمبي اآل حممد الذائبني يف حب ريحانة الر�شول )�شلى 
كي  املقد�س  مل�شهده  جاءوا  الذين  و�شلم(  واآله  عليه  اهلل 
�شاهموا  مما  فكان  الذكرى،  ويجددوا  حرى  الدموع  يذرفوا 
اإبان الزيارة  امل�شاركة يف اخلتمة القراآنية التي اأزمعها ق�شم 
االإعالم هديًة اىل املوىل اأبي عبد اهلل احل�شني )عليه ال�شالم( 
فوزعت مئات اخلتمات القراآنية على الزائرين ليهدى ثوابها 

لالإمام احل�شني واأوالده واأ�شحابه )�شالم اهلل عليهم(..
االإعالم  ق�شم  يف  القراآنية  الربامج  م�شوؤول  �شرح  وقد 
لـ)االأحرار( اإن "املبادرة جاءت ولل�شنة الثالثة كن�شاط عبادي 
ال�شعائر  اإقامة  يف  وامل�شاركة  الزيارة  مرا�شم  اإىل  ي�شاف 
احل�شينية ا�شتذكارا وتاأ�شيا ملا قام به االإمام واأوالده واأ�شحابه 

)�شلوات اهلل عليهم("،
وتابع )علي اخلفاجي( كانت الغاية من هذه ال�شعرية اإهداء 

اخلتمات القراآنية اىل االإمام )عليه ال�شالم( و�شهداء الطف 
من قبل زوار االإمام على مر ال�شنني الذين مل يزالوا يت�شاقطون 
وهم يوا�شلون ال�شري يف قوافل كربالء ليوؤدوا فرو�س الرباءة 
عليهم  اهلل  )�شلوات  املع�شومني  االأئمة  اأبي  حق  يف  والوالء 
اأجمعني("، م�شريا اىل   اإن "هذه اخلتمات عبارة عن قراءة 

اأوراق  خم�س   ي�شاوي  واحلزب  الكرمي  القراآن  من  اأحزاب 
لت�شكل مبجموعها مئات اخلتمات، مت توزيعها مب�شاعدة نخبة 
وبالتعاون  الديني  التوجيه  وق�شم  االإعالم  ق�شم  منت�شبي  من 
ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإمام  مدر�شة  وطالبات  طلبة  مع 

الدينية والقراء وخدمة الهيئات واملواكب احل�شينية".

الزوار  يختمون القراآن الكرمي ليلة عا�سوراء
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ق�شم  مع  بالتعاون  احل�شيني  املخيم  ق�شم  اأقام 
الزينبيات يف العتبة احل�شينية املقد�شة ماأمتا ح�شينيا 
الثالث ع�شر من �شهر حمرم احلرام داخل  اليوم  يف 
املنرب  فيه  ارتقى  امل�شرف،  احل�شيني  املخيم  �شحن 
�شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي ووجه �شماحته 
خطبة ذكر فيها جملة من الو�شايا لكل من جتعل من 
الدنيا،  يف  قدوة  عليها(  اهلل  )�شالم  احلوراء  زينب 
بعده ارتقى ف�شيلة ال�شيخ عبد ال�شتار الدك�شن ونعى 

م�شاب العرتة املحمدية واأبكى احلا�شرين..
خطبته  بداية  يف  الكربالئي  ال�شيخ  �شماحة  توجه 
اهلل  )عجل  احلجة  واالإمام  االإ�شالمي  العامل  بتعزية 
اهلل  عبد  اأبي  م�شاب  على  ال�شريف(  فرجه  تعاىل 
ثم  عليهم(  اهلل  )�شالم  املحمدية  والعرتة  احل�شني 
وبكاء  ال�شعائر احل�شينية من لطم  "ذكر  تعر�س اىل 
واآله  حممد  والنبي  الكرمي  القراآن  لتاأكيد  وعزاء 
االأطهار )�شلوات اهلل و�شالمه عليهم(عليها"، مبينا 
اإن "ال�شعائر احل�شينية عمل ا�شتحبابي وحمبوب عند 
النبي  كون  و�شلم(؛  واله  عليه  اهلل  )�شلى  ونبيه  اهلل 

اهلل  )�شلوات  �شبطه  على  وبكائه  حزنه  عن  عرب  قد 
ف�َشن  �شيقتل  اأنه  اإليه  اأُوحَي  حاملا  عليهما(  و�شالمه 
الطريق اىل ال�شعائر احل�شينية وكان يقبلُ  �شبطه من 

نحره ا�شارة اىل تعظيم ال�شعائر".
واأكد �شماحته على "م�شاألة االإقتداء بالزهراء وابنتها 
زينب الكربى )عليهما ال�شالم( بجهادهما وكفاحهما 

و�شربهما وطاعتهما وعبوديتهما هلل تعاىل"، مت�شائال 
وهما  االأ�شرة؟  داخل  يف  املراأة  تقلدهما  ال  "كيف 
اأ�شرة  هيكل  لبناء  بهما  االإقتداء  يجب  التي  الو�شائل 
اأما  املراأة  لتكون  منهما  التعلم  موؤمنة، موجبا  م�شلمة 

واأختا وابنة بارة وموؤمنة"..
ثم ا�شتطرق �شماحته اىل م�شاألة اأخرى بطرحه ت�شاوؤال 
اخر "عما هو واجب على االإن�شان امل�شلم اإزاء مر�شاة 
اهلل ونبيه واآله االأطهار؟ وما هو املفرو�س على املراأة 
املوؤمنة ملوا�شاة زينب )عليها ال�شالم(؟ على اأن ت�شع 
وكل  لل�شرب  وتعر�شت  زينب  �شبيت  ملاذا  اأمامها 
)�شالم  االإمام  خرج  وملاذا  القا�شية؟  الظروف  تلك 
اىل  م�شريا  لقي؟"،  ما  كل  ولقَي  وتعر�س  عليه(  اهلل 
"وجوب معرفة اأنهما تعر�شا لكل تلك املاآ�شي الإر�شاء 
ف�شائل الدين واإحياء مبادئه وا�شتمرار املنهج والفكر 
املحمدي االأ�شيل.. لذا وجب على كل من يقتدي بهما 
)�شالم اهلل عليهما( اأن يراعي ت�شرفاته واأفعاله يف 

كل مكان وزمان".          
ويذكر اإن مبادرة ق�شم املخيم احل�شيني لي�شت االأوىل 
احل�شيني  املاأمت  باإقامة  م�شتمرة  هي  بل  نوعها  من 
بالتعاون مع ق�شم  ثالث ع�شر من �شهر حمرم  يف كل 

الزينبيات..    

ال�شيُخ عبد املهدي الكربالئي من املخيم احل�شيني:
على املراأة املسسلمة قراءة زينب الكربى وتقليدها

تقرير: ح�سني النعمة
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احدى  مع  عقدا  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العامة  االمانة  ابرمت 
موا�شفات  وفق  متنقلة  �شحية  مرافقات  لتوريد  العاملية  ال�شركات 

حديثة يتم ا�شتخدامها خلدمة الزائرين يف الزيارات املليونية . 

املقد�شة  احل�شينة  العتبة  يف  اخلدمية  ال�شوؤون  ق�شم  رئي�س  وقال 
للعتبة  العام  االمني  توجيهات  على  بناء  ابودكة  خ�شري  حممد 
عدة  مفاحتة  مت  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ  املقد�شة  احل�شينية 
وفق  �شحية  مرافقات  لتوريد  البناء  بانظمة  متخ�ش�شة  �شركات 
موا�شفات حديثة، مبينا انه مت ا�شتقبال عطاءات من عدة �شركات 
منها عراقية ومنها مقيمة يف اقليم كرد�شتان واخرى تركية وعطاء 
�شركة  على  م�شتفي�شة  درا�شة  بعد  العقد  ور�شا  ماموت  �شركة  من 
�شحية  مرافقات  بتوفري  يتميز  كونه  البناء  النظمة  العاملية  متنقلة مبوا�شفات حديثة . ماموت 

وا�شاف: ان العتبة ا�شرفت على عملية ت�شنيع العجالت التي حتوي 
على املرافقات ال�شحية املتنقلة يف فرع ال�شركة يف طهران، مبينا ان 
القيمة االجمالية لعملية ال�شراء بلغت )755( مليون دينار خ�ش�شت 

من ديوان الوقف ال�شيعي. 

وتابع رئي�س ق�شم ال�شوؤون اخلدمية حديثه: ان الغر�س من �شراء هكذا 
باعداد  احلا�شل  للتزايد  نتيجة  جاء   ال�شحية  املرافقات  من  نوع  
الزائرين الذين يق�شدون مدينة كربالء املقد�شة يف منا�شبات عدة 
تفوق اعدادهم ع�شرات املاليني، مو�شحا ان هذه املرافقات �شيتم 

يف  ا�شتخدامها  اىل  ا�شافة  القادمة  االربعني  زيارة  يف  ا�شتخدامها 
الزيارات املليونية التي �شوف ت�شهدها بع�س املدن املقد�شة كالنجف 

اال�شرف والكاظمية و�شامراء املقد�شة . 

ال�شركات  اإحدى  هي  االأبنية  الأنظمة  ماموت  �شركة  اإن  يذكر 
م�شاهمة  �شركة  وهي  واال�شتثمار  لل�شناعة  اإعمار  ل�شركة  التابعة 
القطاع  يف  املتوفرة  النمو   فر�س  من  اال�شتفادة  اإىل  تهدف  خا�شة 
ال�شناعي يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا وجنوب اآ�شيا. 
اال�شتثمار  ا�شرتاتيجيات  من  االأبنية  الأنظمة  ماموت  ا�شتفادت  وقد 
ت�شعى  والتي  واال�شتثمار،  لل�شناعة  اإعمار  تنفذها  التي  املتنوعة 
لتحقيق اأهداف ا�شرتاتيجية مماثلة الأهداف ال�شركات التابعة لها. 

بكلفٍة اجماليٍة بلغت )755( مليون دينار
العتبة احل�شينية تعاقدت مع �شركة عاملية خلدمة زوار االإمام احل�شني)عليه ال�شالم(

ا�شتجابة ملا يتطلبه املخيم احل�شيني من تو�شعة ال�شتيعاب املزيد من الزائرين الوافدين لزيارة املكان 
املطهر وبقية االأماكن امل�شرفة احلاكية عن واقعة الطف اخلالدة، افتتح االأمني العام للعتبة احل�شينية 
امل�شرف وبح�شور  املخيم احل�شيني  املجمع اخلدمي يف  الكربالئي  املهدي  ال�شيخ عبد  �شماحة  املقد�شة 
م�شوؤول ق�شم املخيم وعدد اآخر من وجهاء مدينة كربالء وبع�س املتربعني واملح�شنني، وت�شمن امل�شروع 

اإن�شاء اأماكن خم�ش�شة الأمانات الزوار والتفتي�س وم�شتودعات اأحذية وجماميع �شحية.
اخلدمات  تقدمي  هي  امل�شاريع  هذه  من  الغاية  اإن  الكربالئي:  ال�شيخ  بني  لـ)االأحرار(  ت�شريحه  ويف   
الالزمة للزائرين الكرام وتطويرها، اإذ مت اإن�شاء هذا امل�شروع الذي يحتوي على جمموعة من املن�شاآت 
املقد�شة يف  بالعتبات  املتبع  املعماري  االأ�شلوب  يتنا�شب مع  باأ�شلوب حديث ومتطور  بنيت  التي  اخلدمية 
العراق حيث كانت هذه اخلدمات تقدم عرب كرفانات خدمية حلفظ االأمانات والتفتي�س والكي�شوانيات 

وغريها من اخلدمات املقدمة للزائرين.
واأ�شاف: مت اإن�شاء من�شاآت حديثة على جانبي املخيم احل�شيني تعمل على تقدمي اخلدمة الالزمة للزائر 
وفق اأبنية تتنا�شق وتتناغم مع الطراز العمراين املتبع بالعتبات لتعطي ان�شجامًا للبناء اخلارجي للمخيم 

امل�شرف مع البناء اجلديد.
كانت  �شواء  امل�شاريع  هذه  اإجناح  يف  �شاهم  من  لكل  والتقدير  بال�شكر  متوجها  حديثه  �شماحته  وتابع 
بالتمويل اأو بالت�شميم اأو بالتنفيذ اأو باالإ�شراف، كما اأعرب عن اأمله يف اأن ت�شتكمل االأعمال التي تقدم 
وب�شكل  ال�شالم(  العبا�س ) عليه  الف�شل  اأبي  واأخيه  ال�شالم (  االإمام احل�شني ) عليه  لزائري  اخلدمة 

ونبيه  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  عند  ال�شامية  املكانة  لهم  الزائرين  ان  خ�شو�شا  وديني  واأخالقي  ح�شاري 
االأكرم حممد امل�شطفى واالأئمة االأطهار ) عليهم اأف�شل ال�شالة والت�شليم(.

من جانبه بني م�شوؤول ق�شم املخيم احل�شيني فا�شل اأبو دكة انه بعد اجناز االأعمال يف املخيم احل�شيني 
من قبل االأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة وبجهود املتربعني الذين مل يتوقفوا عن الدعم من اجل 
واأهل  االإمام احل�شني  تتنا�شب مع مكانة خيمة  التي  بناء هذا املكان الطاهر حتى يكون بهذه اجلمالية 
بيته الكرام ) عليهم ال�شالم( ليتم اإن�شاء املرحلة الثانية من املجمع اخلدمي وعلى نفقة املتربعني من 
االأعمال من  اآخر من  تنفيذ عدد  اإىل  باالإ�شافة  الطائي( هذا  الرزاق  ورثة احلاج ) حممد ح�شن عبد 
قبل العاملني يف ق�شم ال�شيانة يف املخيم احل�شيني كما �شيتم العمل على اإن�شاء البوابة الفرعية الكبرية 

للمخيم احل�شيني والتي هي على �شاكلة البوابة الرئي�شية للمخيم.   

اأثناَء افتتاحه ملشساريَع خدمية يف املخيم احلسسيني
ال�شيُخ الكربالئيُّ يوؤكد: اإن اإقامة هكذا م�شاريع متطورة تتنا�شب مع االأ�شلوب املعماري املتبع واملكانة 

ال�شامية للزائرين الكرام
تقرير : �سفاء ال�سعدي
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تقرير : علي اجلبوري

 
الديني  املرجع  ملمثلية  التابع  الطبي  احل�شني  جمّمع  اأعلن 
ظله(   )دام  ال�شي�شتاين  علي  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية  االأعلى 
الت�شوير  جهاز  ا�شترياد  عن  املقد�شة،  كربالء  حمافظة  يف 
العراق  يف  نوعه  من  االأول   )OCT( الـ  ال�شوئي  املقطعي 
الك�شف  �شاهم يف  والذي  املبكرة،  العني  اأمرا�س  عن  للك�شف 
يقدم خدماته  الذي  املجمع  املراجعني يف  لدى  االأمرا�س  عن 

الطبية باأ�شعار رمزية.
الطبي  املجّمع  اأقامه  الذي  االفتتاح  حفل  خالل  ذلك  جاء 
وافتتحه  املا�شي،  االأ�شبوع  بكربالء  املوظفني  حي  يف  والكائن 
ال�شيخ  �شماحة  كربالء  مدينة  يف  الدينية  املرجعية  ممثل 
رئي�س جمل�س حمافظة  نائب  بح�شور  الكربالئي  املهدي  عبد 
ل�شوؤون  كربالء  حمافظ  وم�شت�شارة  اخلطابي  ن�شيف  كربالء 

املراأة وجمع من اأهايل كربالء الكرام.
»جممع  اإن  اإىل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  واأ�شار 
الطبية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  دائمًا  ي�شعى  الطبي  احل�شني 
تطوير  يف  املتميزة  امل�شاريع  اأحد  ويعّد  للمراجعني  احلديثة 

الواقع ال�شحي ملحافظة كربالء«.
ـــــال الـــدكـــتـــور  ــا ق ــم ــن ــي ب
ـــدي  ـــي ـــزب عــــمــــاد ال
العيون  جراحة  اأخ�شائي 
احلـــ�ـــشـــني  جمـــــّمـــــع  يف 
لـ  ت�شريحه  يف  الــطــّبــي 
بعون  »مت  )االأحـــــــرار(: 
اهلل تعاىل جتهيز العيادة 
يف  للعيون  التخ�ش�شية 

اليابانية  ال�شركات  اإحــدى  من  حديث  بجهاز  الطبي  املجمع 
والعالجية،  الت�شخي�شية  الطبية  االأجهزة  ب�شناعة  اخلا�شة 
وميثل جهاز الت�شوير املقطعي ال�شوئي الـ )OCT( طفرة 

نوعية يف طّب العيون واالأول من نوعه يف العراق«. 
مقطعية  �شورة  باأخذ  اجلهاز  »يقوم  بالقول،  حديثه  وتابع 
اإىل  ونقلها  واخللفية  االأمامية  العني  الأجزاء  االأبعاد  ثالثية 
االأمرا�س  ت�شخي�س  فيها  ميكن  ب�شورة  احلا�شوب  جهاز 
املر�شية  التطورات  متابعة  وكذلك  العني  ت�شيب  التي  املبكرة 
اأجهزة  عك�س  على  جدًا  دقيقة  ب�شورة  العالجية  واال�شتجابة 

الفح�س االأخرى«.
اإىل   )OCT( الـ  جهاز  تكلفة  »و�شلت  الزبيدي،  واأ�شاف 
اأمرا�س  ت�شخي�س  يف  و�شينفع  اأمريكي(،  دوالر  األف   115(
العني االأمامية مثل )قيا�س �شمك القرنية وقيا�س م�شح القرنية 
وقيا�س مقدار زاوية العني( اإ�شافة اإىل اأمرا�س �شبكية العني، 
والت�شخي�س  الفح�س  يف  واجلهد  الوقت  اجلهاز  هذا  ويوفر 
ال�شريع للمر�س«، مبينًا باأنه »مت اأخذ الدورات العملية الكاملة 
ال�شتخدام اجلهاز واملبا�شرة يف ا�شتقبال املراجعني يف املجمع 

الطبي«.
من جانبه اأو�شَح نائب رئي�س جمل�س حمافظة كربالء ن�شيف 
اأف�شال  اليوم  باأّننا »نتلم�س  لـ )االأحرار(  اخلطابي يف حديثه 
املجمع  هذا  مثل  اإن�شاء  خالل  من  العليا  الدينية  املرجعية 
الطبي الذي يقّدم عالجاته الطبية للمر�شى بوا�شطة االأجهزة 
تثقل  ال  التي  املنا�شبة  وباالأ�شعار  واملتطورة  احلديثة  الطبية 

كاهل املواطن«.
يف  نوعية  طفرة  اأحدث  »املجمع  اإّن  اإىل  اخلطابي  ولفَت 
جهاز  ا�شترياد  خالل  من  كربالء  يف  ال�شحي  الواقع  تطوير 
و�شي�شهم يف تقدمي  العراق  نوعه يف  االأول من   )OCT( الـ
ا�شطرارهم   دون  من  للمراجعني  احلديثة  العالجية  اخلدمة 
اىل  ال�شفر اإىل خارج العراق من اأجل املعاجلة بعد توفر مثل 

هذه االأجهزة املتطورة  يف املحافظة«.
جميلة  املراأة  ل�شوؤون  كربالء  حمافظ  م�شت�شار  قالت  فيما 
عبد املح�شن: اإن »�شعي املجمع الطبي  اىل ا�شترياد مثل هذا 
الطبي  العالج  تقدمي  يف  كبرية  خطوة  يعد  املتطور  اجلهاز 
وتكلفة  والوقت  اجلهد  توفري  اإىل  اإ�شافة  للمري�س،  الالزم 
خارج  ال�شفر  اإىل  اأغلبهم  ي�شطر  الذين  للمر�شى  ال�شفر 
العراق من اأجل املعاجلة، ونتمنى اأن يكون هنالك تعامل وثيق 
بني حمافظة كربالء واإدارة املجّمع الطّبي خالل االأيام املقبلة 

لتقدمي الدعم الكايف  له«.
اأحد  كربالء  حمافظة  يف  الطبي(  احل�شني  )جمّمع  اإن  ُيذكر 
امل�شاريع االإن�شانية الذي ت�شرف عليه ممثلية املرجعية الدينية 
ملعاجلة  تخ�ش�شية  عيادات  على  ويحوي  املحافظة،  يف  العليا 

اأمرا�س العيون واالأ�شنان وباأجهزة طبية متطورة.

كربالُء: جممع 
المام احلسسني 
عليه السسالم 

الطبي ين�سب 
جهازا للت�سوير 

ال�سوئي
الول من نوعه 

يف العراق 
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)عبد  الركن  اللواء  دياىل  �شرطة  مدير  �شّرَح 
احل�شني علي داموك ال�شمري( عن وجود العديد 
من التنظيمات االإرهابية التي تعمل حتت مظلة 
القاعدة، مبينًا اإنه مت اإلقاء القب�س على )80( 
�شخ�شًا مطلوبا  للعدالة من �شمنهم ن�شاء و�شعَن 
حتت  تاثري املُخدر، وجهزَن للتفجري. جاء ذلك 
خالل احلوار الذي اأجرته معه )االأحرار( خالل 

زيارتها اإىل حمافظة دياىل.

ماذا   ، املدينة   يف  االمني  امل�شتوى  على   •
املجاميع        على  وجناحات  ن�شاطات  من  حققتم 

االإرهابية خالل هذه الفرتة ؟

حمرم  �شهر  يف  عمل  من  حتقيقه  مت  ما  ان    -
بالعمليات  امتاز  متميز  عمل  هو   احلرام 
القب�س  اإلقاء  مت  واالجها�شية،حيث  اال�شتباقية 
من  اثنني  و�شبط  االنتحاريات  من  اثنتني  على 
ذات  وهي  للتفجري  واملعدة  النا�شفة  االأحزمة 
على  القب�س  القاء   مت  كما  كبرية  و�شعة  حجم 
جتهيز  على  تعمل  التي  واملجاميع  الع�شابات 
)الكاطون،  منطقتي  يف  وباالأخ�س  االنتحاريني 
وبلدروز( وانه مت القاء القب�س على ن�شبة )%80( 
البع�س منهم متواجد  واأن  من هذه  الع�شابات 
بالكامل،  تفكيكها  مت  ال�شبكات  وهذه  بغداد  يف 
عن  الكافية  املعلومات  متتلك  املحافظة  وان 
حمدودة  مناطق  يف  وهي   االإرهابية  احلوا�شن 
الفر�س  لتفويت  بالقوة  فيها  االأمن  فر�شنا  وقد 
لديهم وان ما نتج عن العمليات هو القاء القب�س 
 4 املادة  وفق  على)276( مطلوبا  منهم)134( 
وغريها  وقتل  �شرقة  هو  االآخر  والعدد  اإرهاب 

الهجمات  اإيقاف  ا�شتطعنا  العمليات  بهذه  وان 
املوجهة �شد املحافظة والتي كان باإمكانها العبث 

باأمن املحافظة.

• �شيادة اللواء ماذا عن الر�شائل التهديدية التي 
تعرت�س حمافظة دياىل وباالأخ�س بعد تنفيذكم 
االإرهابية،ماذا  املجاميع  �شد  ا�شتباقية  اأعماال 

حققتم بهذا ال�شاأن؟

- هناك ا�شتهدافات عديدة وملواقع كثرية وهذا 
و�شل  ر�شائل حيث  من  لنا  اإي�شاله  يتم  ما  عرب 
خالل  تهديدية  ر�شالة  الـ)21(  يقارب  ما  الينا 
لقيادة  موجهة  وكانت  الق�شرية  الفرتة  هذه 
�شرطة دياىل ومنت�شبيها وهناك تهديد لالأهايل 
كونهم اأدوا ما عليهم من عمل بال�شكل ال�شحيح 
وباالأخ�س بعد ان مت القاء القب�س على الـ)80( 
�شخ�شا من املطلوبني للعدالة ومنهم  ن�شاء ُكن 
مت  كما  للتفجري،  ومعدات  املخدر   تاثري   حتت 
موجهني  انتحاريني  خم�شة  على  القب�س  القاء 
وانتحاريات   مفخختني  و�شيارتني  دياىل  �شد 
واأحزمة نا�شفة وهذا يوؤكد ان االرهاب قد ترك 
دياىل  حمافظة  نحو  قوته  ووجه  املناطق  كافة 
وحول مركزها بالتحديد، لذلك قامت االجهزة 
�شيء غري  وهو  املواكب احل�شينية  بتاأمني حركة 
خالل  منعوها  كونهم  االإرهابيني  لدى  مقبول 
لهذا  املواكب  اعداد  و�شل  فقد  املا�شية  االعوام 
العام اىل)46(موكبا وهناك )4(مواكب للن�شاء 

وموكب للعوائل املهجرة.   

األتزمتها  معينة  ا�شاليب  من  هناك  هل   •
املجاميع االرهابية يف العمليات االرهابية وطرق 
عن�شر  ا�شتخدام  من  هناك  تنفيذها،وهل 

الن�شاء؟

للمجاميع  متبعني  ا�شلوبني  هناك  ان   نعم   -
االول  اال�شلوب  العمليات،  تنفيذ  عند  االرهابية 
الذي اتبعته العنا�شر االرهابية مع الن�شاء على 
وجه اخل�شو�س عرب التجنيد وغ�شل الدماغ، حيث 
متكنت  فقد  دياىل  يف  انتحارية   28 هناك  كان 
القوات االمنية من اعتقال )10( منهن والعدد 
االخر موزع على االجهزة االمنية واآخرها كانت 
)رجاء عبا�س اخلزرجي( والتي كانت خمتطفة 
وجمهزة  وخمدرة  االرهابية  املجاميع  قبل  من 
لدى  املتبع  االآخر  اال�شلوب  هو  وهذا  لالنفجار، 
االرهابية  احلركات  وباقي  والقاعدة  االرهاب 
التي حتاول تدمري البلد فهي عرب توريط الن�شاء 
للعمل  توجه  وبعدها  واالغت�شاب  اخلطف  بعد 
القب�س على )اأم  القاء  االرهابي كما متكنا من 
وكانت   االرهابي  القاعدة  تنظيم  من  املوؤمنني( 
تعمل على جتنيد الن�شاء  يف بغداد اذ عملت على 
جتنيد 80 امراأة يف مناطق  الزعفرانية والدورة 
واملدائن وبعدها انتقلت اىل دياىل ليتم اعتقالها 
من قبل القوات االمنية يف دياىل وقد �شلمت فيما 
بعد  اىل جهاز مكافحة االرهاب الذي اعلن  عن 

)االأحرار( يف حوار مفتوح مع ال�شيد مدير �شرطة دياىل
اللواء الركن عبد احلسسني علي داموك الشسمري 

حاوره : �سفاء ال�سعدي
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اعتقالها يف حينها .

وا�شحة  غري  �شورة  امام  املواطن  ا�شبح   •
حقيقة  هي  فما  االرهابية  املجاميع  ماهية  عن 
املجاميع املوجودة يف دياىل هل هي من تنظيم 

القاعدة فقط ام هناك غريها؟

• هناك العديد من التنظيمات التي تعمل حتت 
النق�شبندية  فهناك)  غريها  او  القاعدة  مظلة 
،وحزب العودة، وجي�س ان�شار اال�شالم، وجي�س 
املجاهدين، وجي�س عمر، وجي�س حممد( وهذه 
املجاميع تنفذ ما توجهه القاعدة حيث باتت هذه 
ال�شبكات �شبه منتهية يف املحافظة ،واالن نعمل 
على مطاردة الفلول االرهابية من اجل الق�شاء 
على البوؤر وهذا بالتن�شيق مع اجلهات الر�شمية 

ويف االخ�س املناطق التي حتوي بوؤر االإرهاب. 

الذين  واال�شخا�س  العوائل  الكثري من  هناك   •
غرر بهم للعمل مع االرهاب وهناك من تاأثر بهم 
ال�شالحهم  اجلانب  بهذا  فعلتم  ماذا  وبفكرهم 
عرب املعاجلة الندماجهم يف املجتمع من جديد؟ 

اخل�شو�س  بهذا  عديدة  و�شائل  اتبعنا  لقد   -
تبناها  بهم عرب مبادرة  املغرر  واولها كان بحق 
وفق  انف�شهم  ت�شليم  عرب  الداخلية  وزير  ال�شيد 
حققنا  وقد  و�شفافة  و�شليمة  عادلة  حماكمة 
جناحا كبريا  عرب تربئة عدد كبري منهم واحالة 
اعادة  هو  االهم  ولكن  للعدالة،  منهم  البع�س 
بفكرهم  واملتاأثرين  االرهابية  العوائل  تاأهيل 
متطورة  درا�شات  وفق  االنفتاح  عرب  ياأتي  وهذا 
االديب  علي  اال�شتاذ  امل�شروع  هذا  تبنى  وقد 
وفق حتديد مناطق معينة واعمار معينة واعداد 
معينة ليتم اجراء التثقيف لها باأعلى امل�شتويات 
واجتماعية  ونف�شية  وعلمية  دينية  جلان  عرب 
وتهيئة  املجتمع  با�شالح  يدخل  كونه  مهم  وهذا 

الظروف املنا�شبة لها.

• ماذا فعلتم لتطهري االجهزة االمنية ؟

- ورثنا تركة  ثقيلة عند ا�شتالمنا امن املحافظة،اإذ 
خمتلف  حتقيقي  جمل�س   األف  اجناز)12(  مت 
ب�شبب  جاءت  اخلروقات  وان  الداخلية  ملنت�شبي 
 )2006-2005( ال�شابقة  لالأعوام  دياىل  ترك 
ب�شائر  عملية  جميء  حني  االرهاب،اىل  بيد 
على  مفتوحا  التطوع  باب  فيها  كان  التي  اخلري 
م�شراعيه عرب �شيوخ الع�شائر واملناطق وهذا ما 
وبذلك  املتقدم  التحقق من هوية  ادى اىل عدم 
برزت لدينا حاالت غري منتظمة فقد عملنا على 

للق�شاء  البع�س  البع�س واحالة  التطهري وف�شل 
ولكن ما موجود االن هم من خرية الرجال وان 
كل من تثار حوله �شائبة وتثبت بحقه ال جمال له 

يف �شفوف القوات االمنية مبحافظتنا .

• حمافظة دياىل �شهدت نزوح العديد من العوائل 
يطالبهم  من  وهناك  والتهديد  االرهاب  نتيجة 
بالعودة يف املحافظة ولكن التخ�شي�شات هي ما 

تقف امام املواطن ماذا فعلتم بهذا ال�شان ؟

دياىل  حمافظة  يف  امل�شوؤولية  ت�شلمنا  منذ   -
بتاريخ)2008/10/15( مت افتتاح غرفة عمليات 
حيث  عليها  واالنفتاح  املهجرة  العوائل  لعودة 
املناطق  وبع�س  بابل  كربالءو  اىل  وفودًا  ار�شلنا 
التي حتوي عوائل مهجرة فقد متكنا من اعادة 
ما يقارب 68% من مهجري دياىل وكان اآخرها 
ميار�شون  االن  وهم  بلدروز  يف  عائلة   45 عودة 
بالتعوي�شات  يتعلق  ما  اما  الطبيعية،  اعمالهم 
فتتحملها  املحافظة  يف  والواطئة  املنخف�شة 
فهو  وجد  وان  التعوي�س  كون  املحلية  احلكومة 
باأعلى كلفة 10 ماليني دينار  يتجاوز  ب�شيط وال 
وانه لدينا ما يقارب الـ)193( قرية ممحية عن 
الوجود وبن�شبة 70% وهي بحاجة اىل مبالغ كبرية 
العادة احلياة لها وان دياىل بحاجة اىل  زيادة 
لعودة  حافزًا  لتكون  لها  املخ�ش�شة  التعوي�شات 
العوائل املهجرة وممار�شة حياتهم الطبيعية يف 
اما  لالرهاب  كربى  هزمية  لتكون  حمافظاتهم 
وطبيعي  م�شتقر  االأمن  فاإن  االمنية  الناحية  من 
اال  لدينا  العوائل  ا�شتقبال  يف  م�شكلة  ال  وانه 
العوائل  منها  تعاين  التي  التعوي�شات  م�شكلة 

املهجرة.

• ماذا قدمتم للمحافظة ب�شورة عامة مب�شاريع 
االعمار النعا�س الو�شع فيها ؟

- �شعينا بتطبيق اخلطة اال�شتثمارية املتاحة لنا 
وب�شكل جيد حيث ا�شتطعنا اجناز من 15 اىل 17 
امل�شاريع  بناء عدد من  اعادة  فقد مت  م�شروعا  
وزير  ال�شيد  تكرمي  بها  ونلنا  اآخر  عدد  وترميم 
لل�شيافة  دار  بناء  ا�شتطعنا  كما  الداخلية 
مت  فقد  فنادق  على  حتتوي  ال  كونها  للمحافظة 
والتدريب  لالجتماعات  خا�شة  قاعات  بناء 
اىل  القادمني  الوزراء  القامة  خا�شة  واماكن 

حمافظة دياىل .

• �شيادة اللواء ما الذي قدمتموه لعائلة ال�شهيد 
ليمنع  بنف�شه  �شحى  الذي  ال�شاحلي  بالل 

االنتحاري من دخول العزاء يف ق�شاء بلد روز؟

البطل  قدمها  التي  وال�شهادة  الت�شحية  ان   -
الوطنية  للوحدة  امنوذج  هي  ال�شاحلي  بالل 
واال�شالمية كونه قدم عمال مميزًا وهو يف وقت 
العزاء احل�شيني يف �شهر حمرم  اقامة جمال�س 
احلرام وهي التي جعلت له ميزة عن غريه من 
ال�شهداء يف حمافظة دياىل التي اعطت العديد 
من ال�شهداء �شد االرهاب لكنه متيز النه اح�س 
يف نف�شه انه ال فرق بني الديانات واملذاهب لكن 
اإن  كما  االن�شان،  وكرامة  دماء  حفظ  هو  االهم 
احلكومة  له  كفلتها  التي  والواجبات  احلقوق  له 
ذويه  تكرمي  عرب  الداخلية  ووزارة  العراقية 
قبل  من  مالزم  رتبة  الفخرية  الرتبة  واإعطائه 
وزير  ال�شيد  مقابلة  وكذلك  الوزراء  رئي�س  دولة 
الداخلية الذي امر باال�شراع  يف  اإجناز  معاملته 
فر�س  يف  لذويه  االولوية    اعطاء  و  التقاعدية 
التي يرغبون بها كما �شنعمل على ن�شب  العمل 
متثالني لل�شهيد يف املدينة كونه ج�شد الت�شحية 
ال�شط  جديدة  منطقة  بداية  يف  اولهما  والفداء 
واالخرى  يف ق�شاء بلدروز كما �شيتم ت�شمية احد 
ال�شوارع با�شم ال�شهيد تخليدًا لذكراه النه جتاوز 

بعمله هذا كافة امل�شميات واالأمور االأخرى.  

وتقع حمافظة دياىل  باجلهة ال�شرقية من العراق 
ناحية  من  بغداد)57(كم  العا�شمة  عن  وتبعد 
بطبيعتها  دياىل  حمافظة  ت�شم  ال�شمال،حيث 

ال�شكانية على القوميتني العربية والكردية يف

اأق�شيتهاال�شتة)بعقوبة،املقدادية،خانقني،اخلال�س
،كفري،بلدروز،ديل عبا�س ، املن�شورية(.  

مدى  وعلى  عانت  دياىل  حمافظة  ان  ويذكر 
وحتى  ال�شنم  �شقوط  بعد  من  املا�شية  االأعوام 
االأمني  الو�شع  تدهورًا يف  عام )2009-2008( 
لتطهري  اخلري  ب�شائر  عملية  قدوم  وحتى 
العمل  وليبداأ  االإرهابية  املجاميع  من  املحافظة 
بتاأ�شي�س جهاز امني مطهر من �شعاف النفو�س 

يعمل على حفظ دماء العراقيني وكرامتهم. 
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�شي  بي  االأم  وقناة  اجلزيرة  وقناة  العربية  قناة 
)mbc( وقنوات عراقية ف�شائية والقنوات امل�شرية 
االخبارية  الكويتية  والقنوات  االماراتية  والقنوات 
ابو  جيوغارفيك  نا�شينال  كقناة  التقارير  وقنوات 
ظبي واجلزيرة الوثائقية ... التي بخلت حتى بتقرير 

وثائقي حول الواقعة اأو عادات ال�شعوب حولها ...
على  التعتيم  وهو  اأيام  قبل  واحد  ب�شيء  اإ�شرتكوا 
ال�شالم(  )عليه  احل�شني  عا�شوراء  ذكرى  تغطية 
اإعالميًا وتعمد اإخفاء وطم�س الذكرى وعدم التلميح 

لها اأ�شاًل ...
الوافدين  عدد  و�شل  قد  املحرم  من  العا�شر  يوم  يف 
الزائرين ملرقدي احل�شني والعبا�س )عليهما ال�شالم( 
الف  وخم�شمائة  ماليني  ثالثة  من  اأكرث  كربالء  يف 
الف  وخم�شون  مائة  منهم   )3.500.000( زائر 
اأجنبي )150.000( من خم�س وع�شرين )25( دولة 

عربية واجنبية ...
يوم  من  الفجر  �شاعات  اوىل  من  امتدت  مرا�شيم 
الرابعة  ال�شاعة  حوايل  ولغاية  املحرم  من  العا�شر 
م�شاًء ، مل يتم نقلها وال ذكرها وال حتى التلميح لها 

بال�شبتايتل االأخباري ...
بينما يذكرون حتى الهفوة ال�شغرية ملا يحلو لهم من 

�شيء ح�شل يف العراق ...
قنوات تغطي كل ت�شريح وحدث ولو ب�شيط ... ولكن 
ذكرها  يتم  البلدان مل  املليونية يف خمتلف  ال�شعائر 

وال نقلها وال حتى بدقائق يف ن�شرة االأخبار ...
تنقل  للجميع(   احرتامنا  القنوات)مع  ذات  بينما  
الفاتيكان  بابا  تن�شيب  مرا�شيم  ل�شاعات  وتغطي 
البوذيني  زعيم  الما  للداالي  وكالم   ، بينيديكت 
ب�شلة  لواقعنا  ال مت�س  لدول  دينية  و�شعائر  وطقو�س 

... ولكن مع �شعائر ح�شينية ال والف ال ... 
فهي خط اأحمر حتى لالإعالمي احلر الذي ال يت�شنى 

له ك�شر �شيا�شة القنوات ...
وما اأدراك ما �شيا�شة القناة ..؟!!

ذكرى  الإحياء  االآالف  ع�شرات  جتمع  تركيا  يف 
الرئي�س  واألقى  التجمع  وح�شر  احل�شني  عا�شوراء 
باملنا�شبة  كلمة  واليتي  اأكرب  علي  االأ�شبق  االإيراين 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  من  كل  كلمة  القى  كما 

اردوغان ورئي�س الوزراء عبد اهلل غول وقال معلومة 
كليًا بطريقة �شياغة  النظر  �شيعيد  )اأنه  مهمة وهي 
املناهج التاريخية االإ�شالمية و�شيتم تعديلها بعد اأن 

تفاجاأ بحقيقة االإمام احل�شني )عليه ال�شالم(
املالكي  نوري  ال�شيد  الوزراء  رئي�س  األقى  العراق  ويف 
اهلل  عبد  ابي  ملقتل  احلزينة  باملنا�شبة  مهمة  كلمة 

احل�شني ... ومل يتم نقلها اأو التلميح لها ...
طبعًا �شيتم تغطية خرب تفجري ح�شل لتلك ال�شعائر 
وتهويل   ، القتلى  اأعداد  بذكر  ال�شّباقني  و�شيكونون 

ال�شحايا  دماء  ب�شور  امل�شاهدين  وترويع   ، احلدث 
و�شور قتالهم و�شحابات الدخان ...

دون  من  املليونية  احل�شينية  ال�شعائر  مرت  اإن  ولكن 
اإخفاوؤها وعدم تغطيتها ...  اإرهابي ، ف�شيتم  حادث 

!!
  طبعًا اإ�شجل �شكري هنا لقناة (الر�شالة( اخلليجية 
اإعدادها  من  ت�شجيليًا  وفيلمًا  تقريرًا  بثت  والتي 
املعد  كان  طبعًا  لهم  ف�شكرًا  �شاهدته  وقد  باملنا�شبة 
اأن  اأكره  وانا   ... ال�شنة  �شيوخ  االأخوة  واملقدمون من 
التكلم  الدواهي  علّي  جرت  ولكن  و�شيعة  �شنة  اأقول 

بتلك امل�شميات فالعيون عربى والقلوب حرى ...
طويريج  ورك�شة   ، املليونية  ال�شعائر  يغطوا  مل 
�شاعات  ثالث  من  الأكرث  دامت  التي  املاراثونية 
واأطفااًل  و�شيبًا  �شبابًا  طويلة    ومل�شافات  متوا�شلة 
مرقدي  جتاه  يبكون  وهم  يهرولون  ورجااًل  ون�شاًء 

احل�شني واأخيه العبا�س بكربالء ...
اإحياء للثورة  ولكنهم يخ�شون هذه ال�شعائر الأن فيها 
يف  الأن  عليه  ونبكي   ... احلق  على  للثبات  واإحياء 
العزة  لذكرى  وخلودا  ونه�شة  اإحياء  عليه  البكاء 

والكرامة والثبات على االإميان ......

تفجريات يف مناطق متفرقة ت�شتهدف مواكب عزاء 
ل�شهادة اأبي عبد اهلل احل�شني )عليه ال�شالم( وو�شائل 
اإعالم تغطيها ولكن تخفي ن�شر تلك ال�شعائر وال تعري 

لها اأدنى اأهمية ... وال�شوؤال هنا : 
و�شيا�شيوهم  هوؤالء  منه  يخاف  الذي  اخلطر  ما 
وتنا�شرهم   ومتولهم  تدعمهم  التي  العظمى  والدول 
فما الذي يخ�شونه ويخافونه من كرثة املد احل�شيني 

وخط ن�شرة احل�شني )عليه ال�شالم( يف العامل !!
ومرت�س  فا�شد  لكل  وعدو   اهلل  نهج  ن�شري  احل�شني 
ال�شهوات  ين�شر  ومن  عّماله  حلقوق  وم�شتغل   ٍ
وال�شوارع  والربامج  واالأغاين  االأفالم  يف  واخلالعة 
وحياتنا اليومية لي�شيل لعاب البع�س ال ل�شهوة طعام 

بل ل�شهوة احليوان ...
واحل�شني حرب  �شد كل من ي�شرق املال العام واحلق 
بها  وميالأ  ال�شعب  واأموال  العامة  واملمتلكات  العام 
بطنه وبطن عائلته بينما يجوع الفقراء ممن يدعون 

عليه بالويل واالإنتقام يف الليل والنهار ...
من  يخاف  والبع�س   ، تغيري  والثورة  ثورة  واحل�شني 
التغيري الأن هذا البع�س �شيكون اأول من يطرد بف�شل 

هذا التغيري ...
اأراد يزيد اأن يقتل مبادئ ر�شول اهلل يف كربالء بقتل 
احل�شني فبث مقتل احل�شني الروح يف االأمة واأحيتها 
من جديد بعد اأن زاغت العيون وتعطلت العقول عن 

التفكري ... 
كل من ذكر عنده ا�شم احل�شني وانزعج اأو �شجر اأو 
اأو  قاتل  اأو  اأو ظامل  فا�شد  اأنه  فاأعلم  لذكره  مل يرحت 

جاهل بحقه ...
فاحل�شني م�شباح هدى وهم يكرهون اأن يف�شح نور 

امل�شباح ظلم و�شواد لياليهم الفا�شدة ...
بحيث  خنقها،  يريد  ممن  دومًا  تنجو  الفكرة  اإن 
�شكل  من  تتحول  فهي  الأعدائها،  مرئية  غري  ت�شبح 
اأوغطيناها  اأطفاأناها،  اإذا  ت�شع  تظل  وال�شعلة  الآخر، 
بالظلمات !!! فال�شعلة ت�شبح �شوتا، و ال ميكن فر�س 
املتكلم  فم  اأغلقنا  فلو  الكلمة.  على  البهيم  الليل 
اإىل نور و ال ميكن حجب  الكلمة   �شرعان ما تتحول 

النور.

تعمُد اإخفاء ذكرى عا�سوراء احلسسني يف الإعالم العربي

كل هفوة وخطوة وندوة و�سطوة حت�سل يف العراق تبثها القنوات الإعالمية البارزة والعربية 
خ�سو�سًا ول يبقون �سيئًا اإل ويذكرونه ويحللونه ويف�سلونه ويبثون �سمومهم فيها طبعًا اأثناء اخلرب 

،،والتحليل والتقرير فكل  يعمل على �ساكلته وعلى اجلهة التي تدفع اأكرث.  ،،

يف يوم العا�سر من املحرم قد و�سل عدد الوافدين الزائرين ملرقدي احلسسني والعبا�س )عليهما 
السسالم( يف كربالء اأكرث من ثالثة ماليني وخمسسمائة الف زائر )3.500.000( منهم مائة 

وخمسسون الف اأجنبي )150.000( من خمسس وعشسرين )25( دولة عربية واجنبية ...

حيدر حممد الوائلي
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هنالك كثري من املواقف التي تتطلب فعل اخلري اال ان �شاحبها ال يقدم عليها م�شت�شغرا اياها او انه لو فعل اخلري فان تاثريه ال يتنا�شب وحجمه او انه 
لو مل يفعل اخلري ما تاثر احد بذلك وال احد �شيلومه على ذلك وهذا اخلطاأ بعينه فان كل انطالقة نحو االف�شل تبداأ بخطوة ب�شيطة ومن هذا املنطلق 
فلو اقدم كل مواطن على رفع قطعة النفاية التي تعرت�شه يف طريقه وو�شعها يف احلاوية املخ�ش�شة لها فاننا ويف نف�س الوقت اىل كل من يرميها لو امتنع 
عن رميها يف ال�شارع فان مثل هذا �شيكون ظاهرة ح�شنة تعم باخلري على كل ابناء البلد ون�شبح م�شرب املثل لكل من يزورنا من اخلارج فيتحدث عن 

النظافة التي تعد الطريق االمثل اىل التطور والرقي فيكفي النظافة انها من االميان.  
قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ:

ا�ست�سغاُر فعل اخلري

16
261

 23/ حمرم احلرام 1432هـ 
املوافق 30/  كانون االول2010م

م /اي�ساٌح
اإىل / القارِئ الكرمِي

الكفار  واجه  واآله(  عليه  النبي )�شلى اهلل  اإن 
من  كبري  حد  اإىل  وجنح  املباركة  هجرته  يف 
جذبهم ب�شكل اأو باآخر فمنهم من اهتدى ودخل 
االإ�شالم ب�شالم ،  ومنهم من يئ�س من مواجهة 
احلق فا�شت�شلم واأطلق عليهم النبي )�شلى اهلل 

عليه واآله( بالطلقاء ..
وهنا تكمن م�شائبنا .. هل كان هوؤالء الطلقاء 
اأوفياء لالمني املر�شل الذي ائتمنهم واأعلن اأن 
نفعية  مكيدة  الق�شية  كانت  اأم  اآمنة  ديارهم 
واأخذوا  االأحوال  لهم  ا�شتتبت  حيث  دنيوية 
لالنق�شا�س  الفر�شة  ويتحينون  يرتب�شون 
رحيل  فانتهزوا   ، البناءة  الر�شالة  هذه  على 
يزرعون   واأخذوا  ربه  جوار  اإىل  االأكرم  النبي 
حقدهم االأعمى وِغلّهم البغي�س يف كل فر�شة 
االنقالب  الإعالن  وبالتخطيط   ، لهم  ُتتاح 
م�شدر  من  اأرادوها  ولكن  الر�شالة  هذه  على 
اأ�ش�س املكر واخلديعة ..    رمبا مل  القوة على 
ا�شتفحلت  لكن   ، االأوىل  املراحل  يف  يتمكنوا 
علي  االإمام  هاجر  عندما  ومتكنوا  �شرورهم 
هناك  من  لُيعلن  الكوفة  اإىل  ال�شالم(  )عليه 
اأن الكوفة عا�شمة الدولة االإ�شالمية ، فواجهوا 
اخلليفة بحروب �شعواء حققوا من خالل  املكر 
واأذلت  االأمة  كيدية هدمت  مكا�شب  واخلديعة 

جديد  من  اجلاهلي  احلكم  واأعادوا  االإن�شانية 
ولكن بوجه اآخر كما ذكرت ..

نبي  ويحاربوا   االإ�شالم  با�شم  يحكموا  اأن 
االإ�شالم حقدا وكراهية على مبداأ :    ال خرب 

جاء وال وحي نزل ..
عن  بالردة  ال�شمني  االعرتاف  هو  وهذا 
يف  والت�شكيك  ال�شماوية  والر�شالة  االإ�شالم 

هبوط الوحي ونزول القراآن الكرمي .. 
واملبداأ االآخر هو االنتقام من ر�شول اهلل )�شلى 
وثنيتهم وحطم  اأجه�س  الذي  واآله(  عليه  اهلل 
كانت  للنا�س حيث  ا�شتعبادهم  وبدد  جهالتهم 
الكفر  روؤية  اإىل  والعودة  االنتقام   : غايتهم 
و عليها  ومَنَ باأ�شالبهم  التي حملوها  وثقافاته  
منهجية  لذلك  واأ�ش�شوا  اأمهاتهم  اأرحام  يف 
بدل  وعرتته  النبي  من  والثاأر  بالكفر  الت�شبث 
االن�شهار يف روح الر�شالة ال�شمحاء التي جاء 
بها نبي الرحمة حممد )�شلى اهلل عليه واآله(،  
ل�شُت من خندف  يقول:  يزيد  خليفتهم  فوقف 

اإن مل انتقم من بني احمد ما كان فعل
باأ�شكال  هذا  يومنا  حتى  احلالة  وا�شتمرت 

خمتلفة واألوان متعددة ..
ال�شالم( )عليه  احل�شني  االإمام  فنه�شة   
كانت مهمة جدا وجاءت يف وقتها عند اإعالن 

املف�شدة الكربى والردة  من على منرب االإ�شالم 
بالقوة ترغيبا  ب يزيد حاكما لالأمة  ُن�شّ حيث 
وترهيبا ،  فكان االإرهاب حمطة خطرية يجب 
مواجهتها بقوة خارقة ، بقوة ر�شالية ، بقدرة 
طراأت  التي  احلا�شمة  املرحلة  حتتاجها  اإلهية 
على االأمة االإ�شالمية الفتية   فكان �شيف ر�شول 
االإمام  حمله  واآله(الذي  عليه  اهلل  اهلل)�شلى 
ر�شول  بالغة  ال�شالم(وكانت  )عليه  احل�شني 
بها  نطقت  واآله(التي  عليه  اهلل  اهلل)�شلى 
ال�شيدة زينب )عليها ال�شالم(يف وجه الطغاة 
التي  وال�شرورية  املنا�شبة  والقدرة  القوة  هما 
متكنت من مواجهة الردة اخلطرية والطغيان 
البغي�س االأعمى ..    اإذ لوالها النهار االإ�شالم 
قادة  اإىل عبودية  االإن�شانية  و�شيقت  وقتها  من 
جعله  الذي  االإن�شان  حرية  وم�شادرة  اجلهل 

اهلل حرا ال ُيجيز له عبادة غريه.
احلرية  هي  وحده  اهلل  عبادة  كانت  هنا  من 
والعزة  الكرامة  م�شنع  وهي  لالإن�شان  املطلقة 
له وهذا ما جتلى به اخلطاب احل�شيني الذي 
كان �شمة العزة والكرامة وحماية احلقوق التي 
وقت  كل  الدولية  واملنظمات  االأمم  بها  تنا�شد 

ويف كل ع�شر .. 

(č-č) اإلصالُح الحسينيُّ ..خيارنا األوُل واألخيُر
الدكتور ع�سام عبا�س
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َب  غيَّ قلبي،  اأتعب  اأنيًنا  ِه  رْبِ حِلِ ف�شمعُت  قلمي،  بكى 
حلظات  ف�ُشجنت  الفرح،  عيوين،هجرين  عن  ال�شعادَة 
العمر يف لوعات، ما اأبقت اآثارا لرونق الورود يف رحاب 
عاملي، غاب �شدى اأحلاِن طيوٍر كانت توا�شي جراحي، 

جْترُب خاطري .
اأُيقظ وجداين، لذكرى �شرخات جرحي الذي نزف من 
فحبات  ال�شحراء،  قلب  �شربت  عا�شفة  كاأنها  �شنني، 

الرمال عانقت عنان ال�شماء .
ذكريات ليتها ُتْقَتَلع من جذورها، وقفات ُتْقِلُق خفقات 
ئ  لُتَهدِّ اجلبال؛  اأركان  َم�ْشك  تريد  االأيدَي  القلب،كاأن 
اجَلْفن؛  اإغما�َس  تتمني  الأملي،العني  اأملها  �شدة  من 
حتى ال ترى حزن القمر على حزن وجهي ال�شاحب، يا 
روحي، حترري من �شجن اأحزاين، حطمي قيود وقفات 
زماين،ال تبايل من �شدة ذكرى ذكرياتي،ِارَحلي لالآفاق، 
موالي،يا حلظات  بنعم  تنعمي  اإلهي،  وتلذذي مبناجاة 
العمر، ال ترتكي  حلظة متر بعيدًا عن ربي،يا ن�شماِت 
الليل، اأثلجي �شدري الذي ما عاد يحتمل �شقوط الدموع 
احلارة،ال، اجعليه خ�شبًا لينمو االإميان يف ربوعه،يا من 
اأوجدتنا من العدم،ِاجعل لنا يف الدنيا نورًا، ويف القرب 
على   وال�شالم  تامًا،وال�شالة  نورًا  االآخرة  ويف  نورًا، 

نا نوِر الهدى .  نبيِّ

ــا  ــه ــي ــس ــاآ� ـــطـــفـــوف و�ـــســـلـــهـــا عــــن م ـــال قــــف ب

ــــهــــا بــــرك  ـــــارع قـــــامـــــت حــــول ـــــ�ـــــس عــــــن امل

ممـــاثـــلـــة  ارزاء ً  الـــــكـــــون  ـــهـــد  يـــشـــس مل 

هــــــــّزت مـــ�ـــســـائـــبـــهـــا الــــدنــــيــــا بـــاأجـــمـــعـــهـــا 

ــا وغـــدت ــه ــل ــمــســس قـــد كــســســفــت مـــن اج ــشــس وال

ـــرت  ـــع ـــت ـــس ا� بــــــه  يــــــــوم  مــــــن  اأكـــــــــرب  اهلل 

ــت  ــم ــظ ع قــــــد  اأرزاء  مــــــن  اكــــــــرب  اهلل 

دامـــــيـــــة  بـــــالـــــطـــــف  وقــــــفــــــة  ـــــــا  ي اهلل 

وهـــــــــزت الــــــكــــــون فـــاظـــلـــمـــت لـــوقـــعـــتـــهـــا 

ــه  تــطــفــئ ـــس  ـــس ـــي ل ـــري  ـــع ـــس � ــــوب  ــــل ــــق ال اإذا 

تـــفـــجـــرهـــا  ــــــراكــــــني  ب الــــنــــفــــو�ــــس  ويف 

 *  *  * 

ــــد الـــــركـــــب والأعـــــــــــــوام فــانــيــة يـــــا قــــائ

لـــقـــد حتـــكـــمـــت الأقــــــــــــدار حـــيـــث قــســســت 

ــــر بــاعــثــهــا ــــف ــــك ـــهـــا وال ــــــــاءت جـــحـــافـــل ج

ــه  ــع ـــــــــــذي م وحـــــــاربـــــــت �ـــســـبـــط طــــــه وال

ــــــــــاء دونــــهــــم  ـــدوا ظــــمــــاأ وامل ـــه ـــس ـــش ـــت ـــس ـــا� ف

وبــغــت  طـــغـــت  مــــــــــروان(  اآل   ( بــــه  يــــــوم 

ـــفـــت اأ�ـــســـغـــانـــهـــا وكـــمـــا  بـــفـــعـــلـــهـــا قـــــد �ـــس

ـــم  ـــه ـــل اأ�ـــس اهلل  ــــق  خــــل اأراذل  كــــــانــــــوا 

ـــــا عــــمــــا جـــــــرى فــيــهــا ـــــه تـــنـــبـــئـــك اأهـــــوال

مـــــن الــــــدمــــــاء وقــــــد فـــا�ـــســـت بـــواديـــهـــا 

ــــخ يـــرويـــهـــا  ــــاري ــــت لـــهـــا عـــلـــى الأر�ـــــــــس وال

ـــيـــهـــا  ــــــــــس فــــاهــــتــــزت روا�ـــس ورجـــــــت الأر�

ــا  ــه ــي ــك ــب ـــاهـــا وت ـــع ـــن اأهــــــــل الــــســــســــمــــوات ت

ـــــــان احلـــــقـــــد يـــذكـــيـــهـــا  ـــــــار املــــــظــــــامل ك ن

نــاعــيــهــا  اهلل  ـــــول  ـــــس ر� كـــــــان  قــــبــــل  ـــــن  م

ـــــى اأ�ـــســـاحـــيـــهـــا  ـــــــالأ الأعـــــل قــــد اأبــــكــــت امل

ـــا  ـــه ـــي ـــاج ـــــتـــــدت دي اآفـــــــاقـــــــه وقــــــــد ا�ـــــس

جمـــاريـــهـــا  فـــا�ـــســـت  اإذا  الــــــدمــــــوع  اإل 

مـــاآ�ـــســـيـــهـــا  مـــــن  حـــــني  كـــــل  يف  ذكــــــــــراك 

 *    *    * 

تــطــويــهــا  الأزمـــــــــــــان  مـــــع  واأنــــــــــت حـــــيٌ  

ــــا  ــــه ــــادي بــــهــــا قـــــلـــــوب الـــــعـــــدى تــــبــــت اأي

ـــا  ـــه ـــادي ــــم ح ــــل ــــظ ــــا وال ــــه ــــع ــــر داف ــــس ــــش وال

ــيــهــا  مــــن الأ�ــــســــحــــاب فـــاأرجـــعـــتـــهـــم مــوا�ــس

ــا  ــه ــاري ــب ــو ل ــك ــس ــش ـــــدت ت اأ�ــــســــالوؤهــــم قــــد غ

واأ�ــــســــفــــر اجلــــــــور مـــنـــهـــا عـــــن خمـــازيـــهـــا 

بـــقـــتـــلـــهـــم عــــــادلــــــت ثـــــــــــارات مـــا�ـــســـيـــهـــا 

ــيــهــا  بــــاملــــوبــــقــــات منـــــا والــــرجــــســــس مــنــشــس

يا غصنَ أحمدَ )صلى اهلل عليه واله وسلم( 

يومَ حشري

خاطرة

�سربت قلب ال�سحراء  السسيد �سادق اآل طعمة
 حممد اأحمد الزاملي

6
ولقد وا�شلت النف�س ُخطاها بثبات 
وم�شت تنهل من كل تعاليم التقاة 

داأبها ان تبلغ ال�شعد با�شباب النجاة 
وجناتي ِعرتة الهادي ، يقيناً  ، يوم ح�شري

7
يف ربيع العمر اأبحرتُ  مييناً  و�شماال 

وحتملت ِمن الغربةِ  اأعباءً  ثقاال
فنزفت الهمَّ فيها تائها اأبغي املحاال 

فكاأين كنت عرياناً  وحيدًا ، يوم ح�شري 
8

كل اإن�شان له �شعي حثيث يف الوجود 
قد �شعت نف�شي دوماً  تبتغي �شّر اخللودِ 

فتاأكدت باأن ال�شرَّ يف بذل اجلهودِ 
نت نف�شي يوم ح�شري كلما اإزددتُ  يقيناً  �شُ

9
ما الذي قاد �شباباتي اىل هذا الطريق ؟
ما الذي اأنقذين من ليل بوؤ�شي وحريقي؟

من هدى نف�شي وقد اأّرقني هّمي و�شنيعي !
هو ربي من له اأعددت نف�شي يوم ح�شري 

10
هذه الدنيا طريق – كلنا منرق منهُ 
ولنا فيها جهاد ٌ     يف غدٍ  ُن�شاأل عنهُ 

ما تراين فاعل ٌ              ان �شاع جهد ٌ مل اأ�شنه 
اأو تلكاأت بفر�سٍ  من فرو�شي ، يوم ح�شري 

الشساعر احلسسيني: ر�سا اخلفاجي

هذه جمموعة رباعيات حتت عنوان)يوَم ح�شري( خ�س ال�شاعر بها ن�شرة "االأحرار" ول�شيق امل�شاحة 
ارتاأينا ن�شرها تباعًا على �شكل حلقات.
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موالنا  تالمذة  خوا�س  من  وكان  وهب،  ا�شمه 
احلكم  فنون  يف  كاماًل  ال�شالم(  )عليه  ال�شادق 
على  املفتني  جملة  ومن  بل  واالآداب،  واملعارف 
العامة  عند  مقبواًل  زمانه  يف  احلق  اأهل  طريقة 
الر�شيد  عم  كان  عمروًا  اأباه  اإن  ويقال:  اأي�شًا، 
العبا�شي كما يف "تاريخ امل�شتويف" ويف "املجال�س" 
اأثر  قمع  على  اأمره  اأجمع  ملا  العبا�شي  الر�شيد  اأن 
يف  يحتال  وجعل  ال�شالم(  )عليه  الكاظم  موالنا 
اإباحة  ذلك، اأر�شل اإىل حملة الفتيا ي�شتفتيهم عن 
بداعية  اإياه  متهمًا  ال�شالم(  )عليه  املع�شوم  دمه 
– باالإباحة  – قاتلهم اهلل جميعًا  اخلروج، فاأفتوا 
�شوى البهلول، وكان منهم، فاإنه لقى يف �شره االإمام 
منه  وطلب  بالواقعة،  واأخربه  ال�شالم(  )عليه 
الهداية اإىل طريق النجاة، فاأ�شار )عليه ال�شالم( 
والهذيان  ال�شفه  واإظهاره  اأعينهم  بالتجنن يف  اإليه 
�شيانة لنف�شه ودينه، واقدارًا له على اإحقاق احلق، 

واإبطال الباطل كما يريد.
قلت: ويوؤيد ذلك ما نقله ال�شيد نعمت اهلل الت�شرتي 
املو�شوم  كتابه  يف  الرجل  حق  – يف  اهلل  – رحمه 
العبا�شي  اأن هارون  روى  االأخبار" قال:  بـ"غرائب 
اأ�شحابه  ف�شاور  بغداد  ق�شاء  اأحدًا  يويل  اأن  اأراد 

فقالوا: ال ي�شلح لذلك اإال بهلول.
فا�شتدعاه وقال: يا اأيها ال�شيخ الفقيه!.. اأعنا على 

عملنا هذا.
قال: باأي �شيء اأعينك؟..

قال: بعمل الق�شاء.
قال: اأنا ال اأ�شلح لذلك.

قال: اأطبق اأهل بغداد على اأنك �شالح لهذا العمل.
فقال: يا �شبحان اهلل!.. اإين اأعرف بنف�شي منهم.. 
ثم اإين يف اإخباري عن نف�شي باأين ال اأ�شلح للق�شاء، 
ال يخلو اأمري من وجهني: اإما اأن اأكون �شادقًا، فهو 
ما اأقول، واإن كنت كاذبًا.. فالكاذب ال ي�شلح لهذا 

العمل.
تقبل  اأو  ندعك  ال  وقالوا:  و�شددوا،  عليه  فاأحلوا 
الليلة  فاأمهلوين  بد  وال  كان  اإن  قال:  العمل،  هذا 
حتى اأفكر يف اأمري، فاأمهلوه.. فخرج من عندهم 
اأ�شبح يف اليوم الثاين جتانن، وركب ق�شبة،  فلما 
ال�شوق، وكان يقول: طّرقوا خّلوا الطريق ال  ودخل 
يطاأكم فر�شي.. فقال النا�س: جّن بهلول فقيل ذلك 
وبقي  منا،  بدينه  فّر  ولكن  جن  ما  فقال:  لهارون، 
املجانني  وكان من عقالء  مات،  اأن  اإىل  على ذلك 

.- اهلل  – رحمه 

الشسيخ املتورع الكامل
 اأبو زيد ربيع بن خثيم

الأ�سدي الثوري التميمي الكويف
�شاحب  برواية  الربيع  اأخبار  طرائف  جملة  من  اإن 
"االأحياء" - عامله اهلل مبا ي�شتحقه – اأنه كان قد حفر 
فيه  دخل  ق�شاوة  قلبه  يف  وجد  اإذا  فكان  قربًا،  داره  يف 

وا�شطجع ومكث فيه ما �شاء اهلل ثم يقول:
فيما  �ساحلًا  اأعمل  لعلي  ارجعوين  رب!..   
يا  نفسسه:  على  يرد  ثم  يرددها  تركت، 

ربيع!.. قد رجعناك فاعمل.
اأنه  عليه  اهلل  رحمة  البهائي  �شيخنا  ك�شكول  يف  ونقل 
قيل للربيع بن خثيم : ما نراك اأبدًا؟.. فقال: ل�شت عن 

نف�شي را�شيًا، فاأتفرغ لذم النا�س ثم اأن�شد:
عن  نف�شي  يف  لنف�شي  لغريها  اأبكي  ل�شت  اأبكي  لنف�شي 

النا�س �شاغل
الك�شكول: 100، ابن اأبي احلديد :65/9 وفيه تعيب بدل 

تغتاب
وفيه اأي�شًا اأن من جملة كلمات الربيع:لو كانت الذنوب 
تفوح ما جل�س اأحد اإىل اأحد. الك�شكول: 132، وابن اأبي 

احلديد: 1002
ومنها: اأن العجب من قوم يعملون لدار يبعدون منها كل 
اإليها كل يوم  يوم مرحلة، ويرتكون العمل لدار يرحلون 
مل  اأعطينا  ما  �شر  من  عوفينا  اإن  يقول:  وكان  مرحلة، 

ي�شرنا ما زوى عنا.

بهلول بن عمرو العاقل العادل الكويف
 ال�سويف املشستهر باملجنون

احل�شيني  حممد  ال�شيد  اهلل  اآية  يل  قال 
املرحوم  عن  نقاًل  ظله(  )دام  امليالين 
اهلل  عبد  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية 
�شابًا من طلبة  اإن  ال�شريازي رحمه اهلل: 
جاء  االأ�شرف  النجف  يف  الدينية  العلوم 
احل�شن  اأبي  ال�شيد  االأعلى  املرجع  اإىل 
منه  وطلب  �شره،  قد�س  االأ�شفهاين 
اأن  ال�شيد  فاأمره  للزواج،  ماليًة  م�شاعدًة 
ال�شيد  ُفجع  اأن  وح�شل  يوم،  بعد  ياأتيه 
من  ُذبح  حيث  ح�شن  ال�شيد  ولده  مبقتل 
خبيث  جمرم  يد  على  الوريد  اإىل  الوريد 

حينما كان ي�شلي خلف والده.
فبينما كان ال�شيد االأ�شفهاين حا�شرًا يف 
بع�س  الحظ  العزيز  ولده  جنازة  ت�شييع 

احلا�شرين بالقرب منه اأنه يلتفت ي�شارًا 
وميينًا، وكاأنه يبحث عن �شخ�س ما، وملا 
يظنون  اأولئك  وكاد  ال�شيد  نظرات  كرثت 
اأن ال�شيد قد فقد توازنه يف هذه امل�شيبة 
االليمة، واإذا به راأى الذي كان يبحث عنه 

فاأ�شار اإليه!..
اإليه  اأ�شار  الذي  هذا  يكون  ُترى  يا  َمن 

ال�شيد اأن ياأتيه؟!..
منه  قد طلب  كان  الذي  ال�شاب  اإنه  نعم، 
االأ�شفهاين  فاأعطاه  للزواج،  م�شاعدًة 
فتعجب  ذهبية،  �شّكة   )40( فيه  ظرفًا 
وعده  ال�شيد  ين�س  مل  كيف  احلا�شرون 
به  اأملّت  وقد  املحتاج  ذلك  مع  االإن�شاين 

تلك امل�شيبة؟!..

تلك ال�سالة 
الشساهدة

لقد ا�شت�شهد ال�شيد حممد ر�شا يف اإحدى املعارك �شد 
هذا  ينقلوا  اأن  املوؤمنون  ويريد  الربيطاين،  االحتالل 
اخلرب املفجع اإىل اأبيه ال�شيد اليزدي، ولكنهم متحرّيون 

يف االأ�شلوب املطلوب.
اإىل غريه،  فكان كل واحد منهم يحّول مو�شوع االإخبار 
حتى ا�شتقر راأيهم على ما يلي: اأن يحملوا جنازة ال�شهيد 
في�شعوها  االأ�شرف..  النجف  اإىل  الكاظمية  مدينة  من 
يف �شحن حرم االإمام علي )عليه ال�شالم(، ثم يجتمع 
اأحد  ومعهم  اليزدي،  ال�شيد  طلبة  من  العلماء  بع�س 
القّراء احل�شينيني، فيذهبوا اإىل ال�شيد اليزدي، يقولوا 
له: اإن جنازة �شهيد و�شلت من اأر�س املعركة اإىل �شحن 
احلرم ال�شريف، ولك الوالية اخلا�شة لل�شالة عليها!..

اأن  كالمهم  من  اليزدي  ال�شيد  ففهم  فعلوا،  وهكذا 
لالأب  اإذ  ر�شا،  حممد  ال�شيد  العزيز  ابنه  هو  ال�شهيد 
�شابرًا  اإليه  ُدعي  ما  اإىل  فقام  االبن..  اأمر  يف  الوالية 
حمت�شبًا اأجره عند اهلل تعاىل.. وكان يف عام )1325( 

للهجرة تقريبًا.

حتى كاد اأن يسساء به الظن!..
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�س1/من هو الإمام الذي كانت اأّمه مغربية؟

�س2/   ملاذا �سمي النبّي يونسس عليه السسالم

 ذا  النون ؟

�س3/من هو ال�سري  الذي قتله الشسمر  يف 

واقعة الطف ؟

الرا�سد !
هنا يعمل 

وهناك ل يعمل
حمافظات  اغلب  يف  املنت�شرة  ال�شيطرات 
العراق يف داخلها وعلى حدودها جاءت للحد 
من العمليات االرهابية التي يقرتفها املجرمون 
بحق ال�شعب العراقي ولهذه ال�شيطرات جهود 
وقد  حقها   يغمطها  ان  الحد   ميكن  ال  رائعة 

ك�شفت ومنعت الكثري من العمليات االرهابية 
يف  اليها  اال�شارة  نود  حالة  ر�شدنا  ولكننا 
ال�شونار  جهاز  ا�شار  التفتي�س  نقاط  احدى 
انزلنا  وقد  ال�شيارة  يف  ما  �شيء  وجود  اىل 
بالتفتي�س  وقاموا  النقطة  يف  العاملون  االخوة 
من  ذلك  اىل  وما  العطور  وعزلوا  الدقيق 
مواد يوؤ�شر عليها اجلهاز ، ويف نقطة التفتي�س 
التي  اعقبتها واثناء الفح�س مل يوؤ�شر جهاز 
يا هل ترى ملاذا حت�شل مثل هكذا   . ال�شونار 

حاالت ؟!!!

البرتقال فاكهة شتوية رفيقة جمالك  

سبعة أشياء يجب أن ال تمارسها بعد األكل 
ويفضل تجنبها

التوتر  من  التخل�س  و  ال�شمنة  قهر  يف  رغبت  اإذا 
اأهدافك  لتحقيق  فر�شة  اأف�شل  فال�شتاء  واالأنفلونزا، 
فيتامني  على  حتتوي  التي  ال�شحرية  الربتقال  بثمرة 
"C" الذي يحد من اإفراز الهرمون امل�شئول عن التوتر 
الع�شبى ، ويكفيِك تناول ثمرة واحدة يف منت�شف اليوم  

لتوفري جل�شمك حاجته اليومية من الفيتامينات.
الربتقال يعالج 12 مر�شًا.

وال تقت�شر اأهمية الربتقال على اأنه عالج فعال لالأنفلونزا 
فقط ، بعد اأن اأكدت الدرا�شات اأن ثمار الربتقال تعالج 
12مر�شًا ، وتقوي جهاز املناعة باالإ�شافة اإىل ن�شاطات 

بيولوجية عديدة .
واأفادت الدرا�شة باأن ثمار واأوراق الربتقال غنية مبادة 
ومادة  الدم،  يف  الكولي�شرتول  ن�شبة  تقليل  على  ت�شاعد 
متنع جتلد الدم على جدران االأوعية الدموية، وت�شاعد 
على �شخ الدم ب�شهولة، وتقلل حدوث االإ�شابة باأمرا�س 
 ، ال�شغط  تقليل  على  الربتقال  وي�شاعد ع�شري  القلب، 
والتقليل من حركة ع�شالت االأمعاء، وميكن ا�شتعماله يف 
حاالت ارتفاع �شغط الدم، واملغ�س، وحاالت االإ�شهال، 
كما اأنه يعطي تاأثريًا ي�شابه هرمون الربوج�شرتون، على 

االأغ�شية املخاطية للرحم .
تناول الربتقال يف حاالت  باالإكثار من  وين�شح االأطباء 
احلمل، واحلاالت التي يكون فيها الرحم متقل�شًا، كما 
اأن له تاأثريًا قويًا �شد البكرتيا، وامليكروبات، التي تهاجم 
الربتقال  رائحة  اأن  اآخر  فريق  اكت�شف  كما  االإن�شان، 

ت�شاعد على تهدئة االأع�شاب.

بكل  وهي  االأكل  بعد  متار�شها  ال  اأن  يجب  اأ�شياء  �شبعة 
تاأكيد �شتحافظ لك على �شحتك . نقرتح عليك متابعة 

هذه املعلومات الهامة ، التي من �شانها ان تفيدك ..
1. ال ت�شرب ال�شاي - الأن اأوراق ال�شاي حتتوي على ن�شبة 
الربوتني  على  �شتوؤثر  املادة  وهذه  احلم�س.  من  عالية 
جافة  وجتعلها  ن�شتهلكها  التي  االأطعمة  يف  املتواجد 

وع�شرية اله�شم.
2. ال تاأكل الفواكه بعد االأكل مبا�شرة - اإن اأكل الفواكه 
مبا�شرة بعد االأكل يت�شبب يف اإنتـفاخ البطن بالهواء. لذا 
اأخذ احليطة يف عدم تناول الفواكه قبل  يجب احلذر و 

م�شي �شاعة اإىل �شاعتني من االأكل اأو قبل �شاعة من الوجبة الغذائية.
3. ال ترِخ حزام ال�شروال - ال ترِخ حزام )م�شد( ال�شروال بعد االأكل الأن ذلك يت�شبب يف اإلتواء االأمعاء وتك�شريها.

4. ال ت�شبح بعد االأكل – اإن ال�شباحة بعد االأكل ي�شبب اأرتفاع تدفق الدم لليدين و االأرجل وبالتايل �شيقلل تدفق الدم 
يف مناطق كثرية من اجل�شم وباالخ�س حول منطقة البطن وعليه �شي�شعف ذلك اجلهاز اله�شمي.

5. ال مت�ِس – الكثري من النا�س يعتقدون بجدوى امل�شي بعد االأكل مائة خطوة �شتجعلك تعمر ت�شعة وت�شعني عاما. يف 
احلقيقة اإن هذا غري �شحيح. الأن امل�شي �شيعطل اجلهاز اله�شمي من اإ�شتخال�س الغذاء من االأطعمة التي اأكلناها 

يف التو.
6. ال تنم يف احلال – اإن النوم بعد االأكل مبا�شرة يت�شبب )يعطل( اإكمال عملية ه�شم الطعام ب�شكل جيد. بالنتيجة 

�شيقودنا ذلك اإىل عدوى معوية اأو اإلتهاب معوي.
7. ال تدخن – جتربة من خبري تدخني)مدخن( �شابق ، تدخني �شجارة واحدة بعد االأكل تعادل تدخني ع�شر �شجائر 

يف االأوقات االأخرى ) لذلك ن�شبة االإ�شابة بال�شرطان اأكرث يف حالة التدخني بعد االأكل مبا�شرة(.
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مسسابقة العدد 261
جيري السحب لكل اربعة اعداد  متنح جوائز للعشرة األوائل.       

مكان التسليم: استعالمات قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة

�س1/من هو الإمام الذي كانت اأّمه مغربية؟

�س2/   ملاذا �سمي النبّي يونسس عليه السسالم

 ذا  النون ؟

�س3/من هو ال�سري  الذي قتله الشسمر  يف 

واقعة الطف ؟

تبداأ امل�شكالت بني الزوجني يف الظهور عندما 
منهما  كل  اأن  املراأة  تن�شى  اأو  الرجل  ين�شى 
طبيعة  منهما  لكل  واأن  االآخر  عن  خمتلف 
اأو رد فعل  االآخر فعال  فيتوقع من  به ؟  خا�شة 
الفعل  يكون  ثم  هو،  طبيعته  مع  يتنا�شب  معني 
غري ما توقع الختالف الطبيعة، فالرجل يريد 
من املراأة اأن تطلب ما يود هو احل�شول عليه، 
به  هي  ت�شعر  مبا  ي�شعر  اأن  منه  املراأة  وتتوقع 

متاًما.
ويبدو اأن الرجل ب�شكل عام يقدر مو�شوع ' اال�شتقاللية ' بينما تقدر املراأة جانب 'املودة' ولذلك جند الزوجة تفكر ' 

لو كان يحبني ملا غادر املنزل دون اأن ي�شلم علي '.
بينما يفكر الزوج 'هل تريد هي اأن ت�شيطر علي ؟ وملاذا علي اأن اأفعل دوًما ما تطلبه مني'.

اإن كال منهما يفرت�س خطاأً اأنه اإن كان االآخر يحبه ف�شوف يت�شرف بنف�س الطريقة التي يت�شرف فيها هو عندما 
يعرب عن حبه وتقديره، وهذا االفرتا�س اخلاطئ �شيكون عند �شاحبه و�شيلة اإىل جتميع خيبات االأمل املتكررة، 

و�شي�شع احلواجز الكثرية بني الزوجني.
وتختلف التوقعات عند االثنني ب�شبب االآتي:

1ـ اختالف ال�شخ�شيتني.
2ـ اختالف الن�شاأة واختالف االأ�شرتني.

3ـ اختالف ما يحمله كل منهما من تاأثري االإعالم ومفاهيم املجتمع الثقافية وغريها.
من  كثري  لتاليف  االآخر  وبني  بينه  الفروق  معامل  على  التعرف  منهما  طرف  كل  على  الواجب  من  كان  ولذلك 

امل�شكالت وخللق جو من احلوار املثمر والفهم املتبادل بني الطرفني يثمر عن حياة هادئة و�شعيدة.
واإليك عزيز القارئ مالمح الفروق بني الرجل واملراأة.

1ـ اختالف القيم والنظرة اإىل االأمور:فالرجل يخطئ عندما يبادر اإىل تقدمي احللول العلمية للم�شكالت، وال يرى 
اأهمية ل�شعور املراأة باالنزعاج اأو االأمل، وهذا ما يزعج املراأة من حيث ال يدري.

واملراأة تبادر اإىل تقدمي الن�شائح  والتوجيهات للرجل، وهذا ما يزعجه كثرًيا من حيث ال تدري واإننا من خالل 
فهم اختالف قيم اجلن�شني ونظرتهما لالأمور �شنفهم ملاذا يخطئ كل من الرجل واملراأة يف تعاملهما مع بع�شهما 

من حيث ال يدريان ؟ و�شيعيننا هذا على ت�شحيح ت�شرفاتنا مع ال�شريك االآخر.
االنعزال  اإىل  بطبعه  فاإنه مييل  ما،  م�شكلة  يواجه  عندما  امل�شاكل:فالرجل  مع  التعامل  الو�شائل يف  اختالف  2ـ 
الرغبة يف اجللو�س مع  اإىل  املراأة  بينما متيل  تواجهه،  التي  امل�شكلة  والتفكري بهدوء يف خمرج من هذه  بنف�شه 
اإىل  بالها كثرًيا وكانت يف حاجة  امل�شكلة كبرية �شغلت  بالها، واملراأة كلما كانت  ي�شغل  االآخرين واحلديث فيما 

الكالم كثرًيا والعك�س من ذلك الرجل.
3ـ اختالف املحفزات والدوافع للعمل والعطاء:فالرجل يقدم ويعمل ويعطي ما عنده عندما ي�شعر اأن هناك من 

يحتاج اإليه، بينما متيل املراأة للعمل والتقدمي والعطاء عندما ت�شعر اأن هناك من يرعاها.
4ـ القرب من الطرف االآخر:فعندما يقرتب الرجل من املراأة ي�شعر باحلاجة امللحة لالبتعاد لبع�س الوقت، ليعاود 
االقرتاب من جديد، مما ي�شعره با�شتقالليته املتجددة، بينما متيل املراأة يف عالقتها وم�شاعرها اإىل ال�شعود 
والهبوط كموج البحر، وفهم هذه الفروق ي�شاعد املراأة على التعامل االأمثل مع االأوقات التي مييل فيها الرجل 
لبع�س االبتعاد، ويعني الرجل على التعامل االأف�شل مع املراأة عندما تتغري فجاأة طبيعة م�شاعرها جتاهه، وكيف 

يقدم لها ما حتتاجه يف هذه االأوقات.
6ـ اختالف احلاجات العاطفية:فالرجل يحتاج اإىل احلب الذي يحمل معه الثقة به وقبوله كما هو، واحلب الذي 
يعرب عن تقدير جهوده وما يقدمه بينما حتتاج املراأة اإىل احلب الذي يحمل معه رعايتها واأنه ي�شتمع اإليها، واأن 

م�شاعرها تفهم وتقدر وحترتم.
7ـ اختالف اجلدال:الرجل يت�شرف وكاأنه دوًما على حق مما ي�شعر املراأة بعدم �شحة م�شاعرها وعواطفها، اأما 
املراأة فاإنها بداًل من اأن تعرب عن عدم موافقتها على اأمر ما يقوم به الرجل، فاإنها ت�شعره باأنه غري مقبول لها كلًيا 

؟ مما يدفعه الأخذ املوقف الدفاعي.
8ـ االختالف يف طريقة ح�شاب االأعمال:حيث تقوم املراأة باعتبار وتقدير كل العطايا وما يقدمه الرجل بنف�س 
الدرجة بغ�س النظر عن حجم هذا العمل، بينما مييل الرجل اإىل الرتكيز على عمل واحد كبري اأو ت�شحية عظيمة 

ويهمل االأعمال االأخرى ال�شغرية.
واأخرًيا نقول اإن بداية حل اأي م�شكلة هي تفهم دوافع الطرف االآخر ' ما حملك على هذا ؟ '

وفهم طبيعة وجبلة الطرف االآخر يعني على التفاهم معه.

العناد بين الزوجين

من أقوال الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم 

وأهل بيته عليهم السالم 

فوائد السفرجل

عن النبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( قال: كلوا ال�شفرجل، فاإنه يقوي القلب وي�شجع 
اجلبان. ويف رواية: كلوا ال�شفرجل، فاإن فيه ثالث خ�شال، قيل: وما هي يا ر�شول اهلل 

؟ قال: يجلو  الفوؤاد وي�شخي البخيل وي�شجع اجلبان. 
يجلو  فاإنه  بينكم،  وتهادوه  ال�شفرجل  كلوا  قال:  و�شلم(  واآله  عليه  اهلل  )�شلى  وعنه 
رواية:  اأوالدكم، ويف  فاإنه يح�شن  واأطعموه حباالكم،  القلب.  املودة يف  وينبت  الب�شر 

يح�شن اأخالق اأوالدكم.
وي�شجع  الفوؤاد  وحياة  القلب  قوة  ال�شفرجل  قال:  ال�شالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  عن 

اجلبان. 
عن ال�شادق )عليه ال�شالم( قال: من اأكل ال�شفرجل اأجرى اهلل احلكمة على ل�شانه 

اأربعني �شباحا. وقال )عليه ال�شالم(: رائحة ال�شفرجل رائحة االنبياء. 
و�شلم( �شفرجال،  واآله  النبي )�شلى اهلل عليه  اأتي  ال�شالم( قال:  الر�شا )عليه  عن 
ف�شرب بيده على �شفرجلة فقطعها، وكان يحبه حبا �شديدا، فاأكل واأطعم من بح�شرته 

من اأ�شحابه، ثم قال: عليكم بال�شفرجل، فاإنه يجلو القلب ويذهب بطخاء ال�شدر . 
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مرقد المامني الكاظمني )عليهما السسالم(..

بريد "االحرار"

ر�سالة من "الحرار"اىل الخوة 
القراء 

امل�شوؤولية  مب�شتوى  نكون  ان  نطمح  ونحن 
البلد  ابناء  بني  احل�شينية  الثقافة  ون�شر 
حتى نرتقي نحو االف�شل نود ان ن�شري اىل 

امر مهم ناأمل ان يراعوه االخوة القراء .
"االحرار"  االمر املهم ان اغلب �شفحات 
اال�شماء  وبقية  وجل  عز  اهلل  ا�شماء  فيها 
املقد�شة وهذا يتطلب العناية بها وو�شعها 
اىل  توؤدي  ال  التي  ال�شليمة  االماكن  يف 
املقد�شة  اال�شماء  هذه  حرمة  انتهاك 
احل�شول  يريد  ممن  االخوة  من  فرنجو 
ل�شد  كفايته  ياأخذ  ان  "االحرار"  على 
حاجته الن هنالك من يحرم منها اذا ما 
اخذ اأحد ما اكرث من ا�شتحقاقه ويف نف�س 
الوقت حتى نتجنب و�شعها يف اماكن غري 

�شليمة بعد االنتهاء من قراءتها.  
وحتياتنا لكم باملوفقية .

تطورا  االأ�شرف  النجف  يف  ال�شحي  الواقع  ي�شهد 
املتحققة  االإجنازات  واآخر  واأخرى،  فرتة  بني  ملحوظا 
ح�شى  تفتيت  عملية  اإجراء  جناح  هو  املجال  هذا  يف 
نوعها  من  عملية  كاأول  والنواظري  الليزر  باأ�شعة  الكلية 

يف العراق. 
هذه  الإجراء  الطبية  ال�شدر  مدينة  يف  امل�شكل  الفريق 
حممد  الدكتور  برئا�شة  اأطباء  جمموعة  �شم  العملية 
من  النحا�س  رفعت  اأحمد  والدكتور  املو�شوي  نوري 

جمهورية م�شر العربية . 
دورة  الإقامة  فر�شة  اإنها   : النحا�س  الدكتور  قال  حيث 
ومناظري  الكلى  مناظري  باأ�شتخدام  لالأطباء  تدريبية 
هذه  فيها  تقام  التي  االأوىل  املرة  وهي  واملثانة  احلالب 

لهكذا  خمت�شني  اأطباء  الإعداد  النجف  يف  الدورة 
عمليات متطورة. 

مدير  املو�شوي  نوري  حممد  الدكتور  حتدث  جانبه  من 
يف  الطبية  ال�شدر  مدينة  يف  احل�شى  تفتيت  مركز 
عملية  اجراء  جناح  عن  اال�شرف   النجف  حمافظة 
تفتيت احل�شى بتقنيات حديثة كاإجناز يفتح الباب اأمام 
املر�شى للمعاجلة باأقل التكاليف وبن�شب �شفاء مرتفعة 

جدا . 
م�شرفا  �شيكون  النحا�س  احمد  الدكتور  اأن  يذكر 
االأطباء  العديد من  ور�شة عمل مب�شاركة  وحما�شرا يف 
هذه  �شت�شتمر  حيث  اجلنوبية.  املحافظات  خمتلف  من 

الور�شة ع�شرة ايام .  

أول عملية تفتيت حصى الكلى بالليزر
 في مدينة الصدر الطبية بالنجف االشرف
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الكاظمي حبيب  • الشسيخ  مصطلحات
بوجهه  املوىل  ملال  املوىل،  عن  بوجهه  العبد  مال  لو  
عند  ال�شالم(  )عليه  ال�شجاد  ذكره  كما  عنه، 
البحار-  ( اجلبار  يدي  بني  الوقوف  حلقيقة  ذكره 
احلقيقة  - هذه  العبد  ا�شتح�شر  فلو   ..) ج46�س34 
- يف كل مراحل حياته، لكان ذلك كافيا ) لردعه ( 
عن كثري من االأمور، خوفا من الوقوع يف جزاء ذلك 
ال�شرط وما اأثقله من جزاء !.. واإذا مال املوىل بوجهه 
اأخرى  مرة  املوىل  التفاتة  ا�شرتجاع  فاإن  العبد،  عن 
يحتاج اإىل جهد جهيد .. فاالأوىل بذي اللب ) ترك ( 
ما يوجب ميل وجه املوىل، بدال من ) طلب ( االلتفات 
اإىل  التكامل  �شلم  يف  االإن�شان  ويرتقى   .. امليل  بعد 
مرحلة يرى فيها جهدا مرهقا يف اأن مييل بوجهه اإىل 
غري احلق تبارك وتعاىل، بل ي�شل االأمر يف املع�شوم 
اإىل ا�شتحالة ذلك، مبا ال يتنافى مع االختيار امل�شحح 

للمدح واجلزاء. 

الفيتو Veto وجُه الرب
الفيتو تعبري التيني معناه اأنا امنع وي�شتعمل مبعنى حق االعرتا�س 
اإ�شدار ت�شريع  اأو هيئه على  اأي اعرتا�س �شخ�س  )اأو النق�س( 
يقدم  قرار  اأي  على  االعرتا�س  حق  وهو   : الفيتو  حق  مقرتح. 

الفيتو لالأع�شاء  ، و مينح حق  اأ�شباب  اإبداء  االأمن دون  ملجل�س 
 ، رو�شيا  وهم:  االأمن،  جمل�س  يف  الع�شوية  دائمي  اخلم�س 
ال�شني، اململكة املتحدة، فرن�شا، الواليات املتحدة. وهذا النظام 
يف الت�شويت اعتمد يف جمل�س االأمن لت�شجيع بع�س الدول على 

امل�شاركة يف االأمم املتحدة عقب احلرب العاملية الثانية.

مــــعــــلــــومــــة
م�شطلح ) زواج ال�شغار( يف 
القانون القدمي ال�شائد  يف 

القبائل العربية معناه بامل�شطلح 
العامي املتداول هو زواج )ك�شة 
بك�شة( – اأي زواج اخت واخ من 
اخ واخت- .حيث كان امل�شطلح 

املتداول عند القبائل العربية 
القدمية هو  زواج ال�شغار الذي 
غالبًا ما يكون اجباريا ولي�س 
اختياريا اأي انه يفر�س على 

الفتاة فر�شًا.

خادمة احل�سني )عليه ال�سالم(

مرج العذراء ا�شم لقرية يف �شواحي دم�شق، وعرف 
ملقتل  التاريخ  يف  وعرفت  وباالأق�شاب  بغوطة  اليوم 
التي  املنكرة  املاأ�شاة  )هذه  ح�شني:  طه  قال  حجر، 
يعاقب  اأن  امل�شلمني  اأمراء  من  اأمري  فيها  ا�شتباح 
وجوه  يكره  واأن  فيها،  اإثم  ال  معار�شة  على  النا�س 
زورًا  عليهم  ي�شهدوا  اأن  على  واأ�شرافهم  النا�س 
وبهتانًا، واأن يكتب �شهادة القا�شي على غري علم منه 

وال ر�شا...
االإثم  هذا  لنف�شه  امل�شلمني  اأمراء  من  اأمري  ا�شتباح 
وا�شتحل هذه البدع وا�شتباح اإمام من اأئمة امل�شلمني 
اهلل  ع�شم  الذين  من  نفر  على  باملوت  يق�شي  اأن 
لهم  ياأذن  اأو  لهم  ي�شمع  اأو  يراهم  اأن  دون  دماءهم 
اأنف�شهم( )الفتنة الكربى علي وبنوه  يف الدفاع عن 

�س 243(.
وقد روى الطربي مقتل حجر بن عدي قائاًل:

)جاء قي�س بن عباد ال�شيباين اإىل زياد فقال له: اإن 
�شخ�شًا منا من بني همام، يقال له �شيفي بن ف�شيل 
عليك،  النا�س  اأ�شد  وهو  حجر،  اأ�شحاب  روؤو�س  من 
فبعث اإليه زياد، فاأتي به فقال له زياد: يا عدو اهلل ما 

تقول يف اأبي تراب، قال: ما اأعرف اأبا تراب.
قال: اأما تعرف علي بن اأبي طالب؟ قال: بلى، قال: 

فذاك اأبو تراب.
قال: كال ذاك اأبو احل�شن واحل�شني.

اأبو  هو  االأمري  لك  يقول  ال�شرطة:  �شاحب  له  فقال 
تراب؟ وتقول اأنت ال؟

قال: واإن كذب االأمري اأتريد اأن اأكذب واأ�شهد له على 
باطل كما �شهد؟

بالع�شا.  علي  ذنبك،  مع  اأي�شًا  وهذا  زياد:  له  قال 
فاأتي بها، فقال: ما قولك؟

اهلل  عباد  من  عبد  يف  قائله  اأنا  قول  اأح�شن  قال: 
املوؤمنني.

باالأر�س  يلت�شق  حتى  بالع�شا  عاتقه  ا�شربوا  قال: 
ف�شرب حتى لزم االأر�س.

ثم قال: اقلعوا عنه ف�شاأله: ايه ما قولك يف علي؟
قال: واهلل لو �شرحت باملوا�شي واملدى ما قلت اإال ما 

�شمعت مني.
قال: تلعنه اأو الأ�شربن عنقك قال: اإذًا ت�شربها واهلل 
باهلل  ر�شيت  ت�شربها  اأن  اإال  اأبيت  فاإن  ذلك  قبل 

و�شقيت اأنت، قال: ادفعوا يف رقبته.
ثم قال: اأوقروه حديدًا والقوة يف ال�شجن...

واالأعيان  االأكابر  من  زور  �شهادات  زياد  لفق  ثم 
باأنه  املغفلة  اجلماهري  �شهادات  ذلك  على  واأ�شهد 
كفر باهلل عز وجل ولفقت ال�شهادات املزورة لل�شلطة 

احلاكمة.
فريوي  املاأ�شاة  تلك  �شرد  على  الطربي  وي�شتمر 
حكام  لفقها  التي  الكربى  الزور  �شهادة  ق�شة  لنا 

امل�شلمني اآنذاك على هوؤالء النفر من امل�شلمني.
وكان ممن اأدرج ا�شمه يف ال�شهادات زورًا �شريح بن 
هاين احلارثي، الذي بادر واأر�شل كتابًا اآخر بوا�شطة 
وائل بن حجر هذا ن�شه: )فاإنه بلغني اأن زيادًا كتب 
�شهادتي  واإن  عدي،  بن  حجر  على  ب�شهادتي  اإليك 
الزكاة  ويوؤتي  ال�شالة  يقيم  ممن  اأنه  حجر  على 
عن  وينهى  باملعروف،  وياأمر  والعمرة،  احلج  ويدمي 

املنكر، حرام الدم املال...(.
ومل ينفع هذا الكتاب الأن ال�شلطة احلاكمة كانت تريد 
اإخماد احلق فقتلت يف مرج العذراء بـال�شام �شنة 51 

للهجرة حجرا واأ�شحابـه، وهم، كما يف الطربي -:
احل�شرمي،  �شداد  بن  و�شريك  عدي،  بن  )حجر 
�شبيعة  بن  وقبي�شة  ال�شيباين،  ف�شيل  بن  و�شيفي 
املنقري  ثم  ال�شعدي،  �شهاب  بن  وحمرز  العب�شي، 
بن ح�شان  الرحمن  وعبد  العنزي،  بن حيان  وكدام 
)الطربي  حيًا.  فدفن  زياد،  اإىل  رد  الذي  العنزي 

.)155 - 6
وبالنتيجة ملا و�شلوا اإىل قرية عذراء اأر�شل لهم معاوية 
من ماأموريه ليقتلهم اإن مل يبرتاأوا من �شاحبهم علي 
ال�شيف  اأبي طالب فقالوا: )اإن ال�شرب على حد  بن 
اهلل  على  القدوم  ثم  اإليه  يدعونا  مما  علينا  الأي�شر 
وعلى ر�شوله وعلى و�شيه اأحب اإلينا مما تدعونا اإليه 

من دخول النار، فنفذ فيهم االإعدام(.

مرج العذراء
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