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ِن ِمَن  ًة َفَمن َينرُصُ َ ُه َرمحمْ بيِّ َوآَتاِن ِمنمْ ن رَّ َنٍة ميِّ ُتممْ إِن ُكنُت َعَلٰ َبييِّ ِم َأَرَأيمْ َق��اَل َيا َقومْ
ِ َلُكممْ آَيًة  ِذِه َناَقُة اللَّ ِم َهٰ ِس��ٍر )63( َوَيا َق��ومْ َ َتمْ ُت��هُ َفاَم َتِزيُدوَننِي َغرمْ ِ إِنمْ َعَصيمْ اللَّ
ُخَذُكممْ َعَذاٌب َقِريٌب )64(  ��وَها بُِسوٍء َفَيأمْ ِ َواَل َتَسُّ ِض اللَّ ُكلمْ ِف َأرمْ َفَذُروَها َتأمْ
ُذوٍب )65( َفَلامَّ  ُ َمكمْ ٌد َغرمْ لَِك َوعمْ اٍم َذٰ َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَتَُّعوا ِف َداِرُكممْ َثَلَثَة َأيَّ
ِمئٍِذ إِنَّ َربََّك  ِي َيومْ ا َوِمنمْ ِخزمْ نَّ ٍة ميِّ َ ِذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرمحمْ ا َوالَّ َنا َصاِلً يمْ ُرَنا َنجَّ َجاَء َأممْ
َبُحوا ِف ِدَياِرِهممْ  يمَْحُة َفَأصمْ ِذيَن َظَلُم��وا الصَّ َعِزيُز )66( َوَأَخَذ الَّ َقِويُّ المْ ُه��َو المْ
َثُموَد )68( ًدا ليِّ ممْ َأاَل ُبعمْ ُ ا ِفيَها َأاَل إِنَّ َثُموَد َكَفُروا َربَّ َنومْ مْ َيغمْ َجاثِِمنَي )67( َكَأن لَّ

إن امل��راد بالبينة اآلية املعجزة وبالرمحة النب��وة، وقد تقدم الكلم ف نظر اآلية من 
قصة نوح )عليه السلم( ف السورة.

وقول��ه: ﴿فم��ن ينرصن م��ن الل إن عصيته﴾ ج��واب الرشط، وحاص��ل املعنى: 
أخ��رون إن كنت مؤيدا بآية معجزة تنبئ عن صحة دعويت وأعطان الل الرس��الة 
فأم��رن بتبليغ رس��الته فمن ينجيني م��ن الل ويدفع عني إن أطعتكم فيام تس��ألون 

ووافقتكم فيام تريدونه مني وهو ترك الدعوة.
فف��ي الكلم ج��واب عن كلت��ي حجتيه��م واعتذار عام الم��وه عليه م��ن الدعوة 

املبتدعة.
وقول��ه: ﴿فام تزيدونني غر تس��ر﴾ تفريع عل قوله الس��ابق الذي ذكره ف مقام 
دح��ض الجت��ني واالعتذار ع��ن خمالفتهم والقي��ام بدعوهتم إىل خلف س��نتهم 
القومي��ة فاملعن��ى ف��ام تزيدونن��ي ف حرصكم عل ت��رك الدعوة والرج��وع إليكم 

واللحوق بكم غر أن ترسون فام خمالفة الق إال خسارة.

التف�سري

�سورة هود

َن��اٌت  َبييِّ  : اجلم��ع  ن��ة:  َبييِّ
ة واضحة،  تعني لغ��ة حجَّ
َنُة  برهان، دليل، ويقال اَلَبييِّ
َيِمنُي  َع��ى َوالمْ َع��َل َم��ِن ادَّ

َعَل َمنمْ َأنمَْكَر.
تسر: هلك.

قال اإلمام  
الحسين

اصبْر على الحقِّ وإْن 
كاَن ُمّرًا
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األفتتاحية مطالب��اُت اجلامهر العراقية الاش��دة باإلصلح وخروجها 
بالتظاهرات الشعبية ستقرتب من جاّدة اإلصلح الصحيحة 

الت��ي تنطلق من ش��هر حمّرم ال��رام الذي نعيش أيام��ه األليمة، 
فهو ش��هر اإلصلح الذي نادى به اإلمام الس��ني )عليه الس��لم( 

عندم��ا خرج عل س��لطة الظلم والدم��ار وطالب باإلص��لح ف أّمة 
جّده رس��ول الل )صّل الُل عليِه وآلِه( وكم جدير باملتظاهرين أن يرفعوا 

شعار اإلصلح السينّي ويقفوا حتت مظلته ورايته ف مواجهِة املتغطرسني 
واملفسدين ف العراق.

املتظاه��رون اليوم بحاجة حقيقي��ة لتطبيق نظرية اإلصلح الس��يني عل أرض 
الواقع؛ فل يكفي بنا أن نتذكر مصيبة س��يد الش��هداء )عليه السلم( دون أن نحقق 

ما كان يصبو  إليه عندما قّدم روحه وأبناءه وأصحابه قرابني للفداء، وإهنا فرصة الزم 
التي ال تأيت مرتني وعل أبناء هذا البلد أن يس��تثمروا عاشوراء فيرصخوا ويرصخوا ضّد 

املستكرين ويقولوا )ال( كبرة ومدّوية بوجه اخلائنني.

محّرم الحرام 
وتجّدد نداء اإلصالح

الحياُة ال تقُف على أحد

التفْت

بعُض األشخاص ولألسف الشديد حييط نفسه بالة سوداء من 

التك��ّر واالزدراء من اآلخرين الذين يصفهم بالفاش��لني.. بينام 

جيد نفس��ه هو األنجح واألجدر حّت��ى ف البقاء عل قيد الياة.. 

وكأّن الل س��بحانه وتع��اىل ل خيلق غره ع��ل أرض املعمورة أو 

تصل به األمور ليظّن )وإن بعض الظن اثم( أّن الياة تقف عليه 

وعل كل خطوة خيطوها.. يا صديقي.. الياة بام نقدمه لآلخرين 

وباحرتامنا لبعضنا البعض وإعطاء كل ذي حٍق حّقه. 

َبَة  ��ي التَّومْ َعَمِل، َوُيَرجيِّ ِخَرَة بَِغ��رمِْ المْ ُج��و االمْ اَل َتُك��نمْ ِمَّنمْ َيرمْ

َمُل ِفيَها  اِهِديَن، َوَيعمْ ِل الزَّ َيا بَِقومْ نمْ َمِل، َيُقوُل ِف الدُّ بُِطوِل االمْ

َها َلمْ  ، َوإِنمْ ُمنَِع ِمنمْ ��َبعمْ َها َلمْ َيشمْ ِطَي ِمنمْ اِغبنَِي، إِنمْ ُأعمْ َبَعَم��ِل الرَّ

َياَدَة ِفَيام َبِقَي،  َتِغ��ي الزيِّ ، َوَيبمْ ِر َما ُأويِتَ ِجُز َعنمْ ُش��كمْ ، َيعمْ َنعمْ َيقمْ

اِلِنَي َواَل  يِت، حُيِ��بُّ الصَّ ُم��ُر باَِم اَل َيأمْ َتِهي، َوَيأمْ َينمَْه��ى َواَل َينمْ

َت  َومْ َرُه املمْ ، َيكمْ نِبنَِي َوُهَو َأَحُدُهممْ ُذمْ ، َوُيبمِْغُض املمْ َمُل َعَمَلُهممْ َيعمْ

َت َلُه. َومْ َرُه املمْ َرِة ُذُنوبِِه، َوُيِقيُم)*( َعَل َما َيكمْ لَِكثمْ

* ُيقيم عل اليشء: يداوم عل إتيانه

قال اإلمام علي

ينّبه الناس

a
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منر  عل  من  الشمعة  نطقت 
إن  أيقنت  أن  بعد  اإلرش���اد 
والضعفاء  للجبناء  مكان  ال 
وال���س���ارق���ني واخل���ون���ة من 
املتلونة   اجلنسيات  أصحاب 
واجب  وحماربتهم  العراق  ف 
وطني يكلف به مجيع العراقيني 
الشمعة  استثناء،وتنصح  بل 
با  يدرس  ثقافية  منهاج  اعتامد 
)حب الوطن(، بدءًا من رياض 
املستويات  أع��ل  اىل  األطفال 
خطة  األك��ادي��م��ي��ة..ووض��ع 
مللحقة وحماسبة املسؤولني عام 
السنوات  ف  ورسقوه  أفسدوه 
مئات  إض��اع��ة  م��ن  امل��اض��ي��ة 

املليارات ف مشاريع ومهية... 
وامل��دن  الديني  ال��ش��ارع  أخ��ذ 
األم����ور ال��ت��ي ط��رح��ت من 
الرشيف  السيني  الصحن 
وبدأ  والوعي،  اجلد  حممل  عل 
يناقش  اإلنسان العراقي الوهم 
العمل  جم��ري��ات  ف  والقيقة 

املؤسسايت للدولة...
: ان الشمعة من  يؤكد احدهم 
ربان  اطلقه  ال��ذي  النداء  أول 
السفينة  بحيزوم  شق  سفينتها، 
والعاتية  القوية  املياه  عباب 
،وأوقف بقوة زحف اإلرهاب 
وفضح  امل��م��ي��ت،  التكفري 
أمريكا  لعملء  الثان  الوجه 
مارسوا  الذين  املتأسلمني  من 
القتل حتت غطاء  حرية مزاولة 

اإلسلم...
لب  :ان  اخر  من  االجابة  لتأيت 
ملكانة  التنكر  ه��و  امل��وض��وع 
طوائفه  بكل  العراقي  اإلنسان 
ودياناته،وهناك حفنة  ومذاهبه 
نفسها  منحت  قد  الناس  من 
الدين،  باسم  القصاص  سلطة 
وإل��اق  الشعب  الض��ط��ه��اد 
بان  معرفة  به،ولدهيا  األذى 
أمريكا  لدى  اإلنسان  حقوق 
وإرسائيل وإتباعهام من العرب 
حريتهم  بقاء  ع��ل  حيافظون 

اإلرهاب  أنواع  أبشع  بمامرسة 
تبنيه  ما  كل  وتريب  ال��دويل 
الشعب  ان  وجي��زم  الشعوب، 
العراقي متمسك بحريته بعمق 
من  العمل  عل  العزم  ،عاقدا 
بني  والتفاهم  ال��س��لم  اج��ل 
ال��وار  بلغة  ال��ع��ال  ش��ع��وب 
وال��رق��ي  العلمي  والتنافس 
عل  باجلامل  والنهوض  األدب 
الظلميني...الن  ان��ف  رغ��م 
الذين مضوا  العلامء  كوكبة من 
وهم يغرسون بصامهتم ف عمق 
الاملون  مجيعها،فهم  االجيال 

بالفقراء املوهلني بالوطن.
من  امل��وه��وم��ني  ان  ون��ق��ول 
ف  املتنفذة  امل��راك��ز  اص��ح��اب 
ان  والرملان،عليهم  ال��دول��ة 
اذا  الشعب  خطورة  ي��درك��وا 
انتفض واملرجعية الدينية العليا 
االص��لح... شموع  له  توقد 
عن  الغشاوة  يزيلوا  ان  عليهم 
عيوهنم اجتاه ثورة اإلصلحات 

الوطنية وإحاطة ذاكرة الشعب 
ب��األس��لك  وت��ارخي��ه  وثقافته 

الشائكة.. 
تساندها  التي  التظاهرات  ان 
املرجعية الدينية بجهود املثقفني 
تتضافر  مشاربم  خمتلف  عل 
ك��ل��ه��ا م��ن اج���ل إهن����اء وب��اء 
)الفساد( ف الكومة والرملان 
عل  جاهدة  وتعمل  العراقي، 
ايقاف مرجل املؤامرات العاملية 
االنبياء  ارض  عل  والعربية 
واألتقياء ارض العراق املعطاء 
أمامها  ول��ي��س  تضع  ،ول���ن 
من  التغير  بصمة  وضع  سوى 
اجل عراق خال من الفاسدين 
ال��ع��ام...ه��ذا  امل���ال  ورساق 
عنه  يعر  ال���ذي  اإلي���امن  ه��و 
األمثل  اخليار  وهو  املتظاهرون 
الذي سيسجله التاريخ بأحرف 

من نور. 

المرجعية الدينية شمعٌة تضيُء الدروب 
حيدر عاشور العبيدي
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تكبد كيان داعش اإلرهاب ف بيجي خسائر فادحة باألرواح واملعدات 
عل يد ابطال لواء عيل األكر التابع للعتبة السينية املقدسة وفصائل 
من  لتحريره  القضاء  دخلت  التي  األمنية  والقوات  الشعبي  الشد 

دنس داعش االرهاب .
وفق  الرب(:  ل�)اإلعلم  مصلح  قاسم  األكر  عيل  لواء  أمر  وقال 
معلومات استخباراتية تكنا الصول عليها من مستشفى الرشقاط 
اثبتت ان تنظيم داعش اإلرهاب تكبد ف بيجي أكثر من 1000 قتيل 
منذ دخول إبطال لواء عيل األكر وفصائل الشد الشعبي والقوات 

جديد  من  للعمل  بيجي  قضاء  ف  امل��اء  إسالة  األك��ر  عيل  ل��واء  اع��اد 
الشهيد  اسم  االهايل  عليها  ليطلق  املزرعة  منطقة  أهايل  مع  وبالتعاون 
وقال«  للواء.  العسكري  املستشار  ألسناوي  الكريم  عبد  اللواء 

األمنية إىل قضاء بيجي من اجل حتريره من االرهاب.
وأضاف مصلح : ان ابطال لواء عيل األكر ف استعداد تام لتحرير 

ما تبقى من قضاء بيجي .

اخبار
العتبة الحسينية تكشف عن العدد الحقيقي

 لقتلى داعش في بيجي على يد القوات 
                األمنية والحشد الشعبي

لواء علي األكبر يعيد إسالة الماء في بيجي

الحشد الشعبي: سنحرر الرمادي بوقت قياسي خالل يومين 

الحشد الشعبي يدخل طائرة استطالع في المعركة ضد داعش

السينية  للعتبة  الرب  ل�)االعلم  مصلح  قاسم  األكر  عيل  لواء  أمر 
بيجي  أهايل  مع  بالتعاون  بارشوا  األكر  عيل  لواء  ابطال  :ان  املقدسة( 
العمل  استمر  حيث  بيجي  ف  املزرعة  منطقة  ماء  إسالة  تاهيل  باعادة 
با ملدة شهر. وأضاف مصلح انه  تم ضخ املاء باإلسالة بشكل جتريبي 
بعد إيصال التيار الكهربائي من حمطة توزيع الكهرباء ف منطقة املزرعة 
فيام تم إيصال املاء من خلل شق هنر من شط دجلة ، مؤكدا ان افتتاح 
أهايل  ان  مصلح  وبني  قليلة.  أيام  بعد  سيكون  رسمي  بشكل  االسالة 
اللواء  الشهيد  باسم  اإلسالة  هذه  تسمى  إن  عل  اتفقوا  املزرعة  منطقة 
عبد الكريم ألسناوي مستشار لواء عيل األكر عليه السلم الذي لبى 

نداء املرجعية الرشيدة واستشهد ف قضاء بيجي..

ذكرت وكالة الفرات نيوز ان »ابطال رسايا انصار العقيدة  ادخلوا طائرة استطلع مسرة اىل العمل للستعانة با ف 
معركتهم ضد عصابات داعش االرهابية«.

واشارت الوكالة ف خر هلا اىل ان »الطائرة مسرة عن طريق خدمة ال��)Wi-Fi(، لتزويد القيادة العسكرية بالصور 
ومواقع الدواعش«، مبينا ان »الطائرة ستتصل بفرقة املدفعية والطران لتزويدهم باالحداثيات«.
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أمني  عنرص  ألف   30 مشاركة  عن  الطرحيي،  عقيل  كربلء  حمافظ  أعلن 
حمرم  شهر  من  العارش  زي��اريت  لتأمني  متطوعة  ام��رأة  أل��ف  من  وأكثر 

واألربعني.
رشطة  م��دراء  بحضور  عقده،  صحاف  مؤتر  خ��لل  الطرحيي  وق��ال 
الوضعني  لتهيئة  يأيت  املؤتر  »هذا  إن  وكربلء،  والنجف  بابل  حمافظات 
األمني واخلدمي لزياريت عاشوراء واألربعني«، مشرا إىل »تشكيل فريق 

عمل للرشوع بتهيئة الساحات والطرق التي يسلكها الزوار«.
وأضاف الطرحيي، أن »اخلطة األمنية اخلاصة بالزيارتني سيشارك فيها 30 
الشعبي، فضل عن مشاركة ألف  ألف عنرص أمني وقطعات من الشد 

و200 امرأة متطوعة لتأمني الزيارتني«.

أكدت هيئة الشد الشعبي، ان القوات األمنية وجماهدي الشد الشعبي 
سيحررون مدينة الرمادي بوقت قيايس من عصابات داعش االرهابية.

وقال عضو هيئة الرأي ف الشد ريان الكلدان ان »الشد الشعبي والقوات 
األمنية خيوضون االن معارك رشسة مع الدواعش ف الرمادي ومستمرون 
بالتقدم نحو مركز املدينة«، مبينا ان »الدواعش ال يقاتلون الشد الشعبي 

وجها لوجه وانام بالقنص والعبوات وتفخيخ الدور والشوارع«.
ف  نوعية  عسكرية  بعمليات  يقوم  الشعبي  »الشد  ان  الكلدان  وبني 
اليومني  »خلل  انه  مؤكدا   ، تطويقها«  بعد  القتحامها  تهيدا  الفلوجة 

املقبلني ستنطلق ساعة الصفر لتحرير الفلوجة من الدواعش«.

ف  الكريم  القرآن  دار  أقامت 
حمفًل  املقدسة،  السينية  العتبة 
العسكرية  القواطع  ف  قرآنيًا 
صلح  شامل  »الفتحة«  بمدينة 
الدين تيمنا بحلول عيد الغدير 

األغر.
ترعاه  ال���ذي  املحفل  وش��ه��د 
وح����دة اإلع�����لم ال��ت��ع��ب��وي 
من  نخبة  مشاركة  ال��ق��رآن؛ 
ملسك  امل��راب��ط��ني  املجاهدين 
ال��دي��ن«  »ص���لح  ف  األرض 

قراء  من  جمموعة  واستضافة 
حمافظة بابل.

وقال مسؤول اإلعلم ف الدار 
»إحياء  إن  اخل��زاع��ي«  »ع��امر 

البيت  ألهل  الدينية  املناسبات 
األم���ور  م��ن  ال��س��لم  عليهم 
امل��ه��م��ة، وم����ن ال�����روري 
اختلف  عل  إحيائها  مواصلة 

الظروف واألزمنة«.
املحافل  إق��ام��ة  إن  وأض���اف، 
القرآنية مع املقاتلني وف أرض 
لثهم  رضورية  خطوة  املعركة 
وترسيخ  القتال  مواصلة  عل 

مفهوم اجلهاد قرآنيًا لدهيم.

العتبة الحسينية تكشف عن العدد الحقيقي
 لقتلى داعش في بيجي على يد القوات 

                األمنية والحشد الشعبي

لواء علي األكبر يعيد إسالة الماء في بيجي

أبناء الحشد الشعبي يشاركون القوات األمنية بحماية زائري كربالء

الحشد الشعبي: سنحرر الرمادي بوقت قياسي خالل يومين 

محافُل قرآنية للقطعات العسكرية تقيمها العتبة الحسينية شمال صالح الدين
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الشيخ الكربالئي يجدد 
مطالبة الجهات األمنية 

بتحمل مسؤوليتها في 
حماية المواطنين من 

اإلرهابيين االشرار، ويأمل 
بوضع خطط مناسبة 

لمعالجة حقيقية وجادة 
للمشاكل المالية القائمة 

قبل تفاقمها وتتعذر 
معالجتها

األمر االول :
يف  وابناؤنا  اخواننا  ي��زال  ال 
ومن  البطلة  املسلحة  القوات 
املتطوعني  م��ن  ي��س��ان��ده��م 
االبطال وابناء العشائر الكرام 
االرهابيني  منازلة  يواصلون 
ويف  اجل��ب��ه��ات،   خمتلف  يف 
تقدم  هلم  كان  االخرية  االيام 
االنبار،  حمافظة  يف  ملحوظ 
ومت��ك��ن��وا م��ن حت��ري��ر بعض 

املناطق املهمة..
يمنحهم  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
م��زي��دًا م��ن ال��ق��وة وال��ص��ر 
وال��ث��ب��ات، وي��ن��ره��م عىل 
لشهدائهم،  ويغفر   ، اعدائهم 

بالشفاء  جرحاهم  عىل  ويمن 
والعافية..

االره���اب���ي���ون  ي�����زال  وال 
ابشع  ي��ارس��ون  ال��دواع��ش 
اجلرائم وافظعها، ويتبجحون 
ومن  وخجل،  حياء  بال  هبا 
بالسيارات  استهدافهم  ذلك 
املكتظة  االس���واق  املفخخة 
خالل  حصل  كا  باملواطنني، 

مدينتي  يف  االس���ب���وع  ه���ذا 
اخل��ال��ص وال���زب���ري، وذه��ب 
االبرياء  من  الكثري  ضحيته 
الزكية  دماؤهم  اريقت  الذين 

ظلًا وعدوانًا . 
بالرمحة  هلم  تعاىل  اهلل  ندعو 
الواسعة، وللمصابني بالشفاء 
مطالبة  ون��ج��دد  ال��ع��اج��ل.. 
بتحمل  االم��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 

املواطنني  محاية  يف  مسؤوليتها 
من هؤالء االرشار.

األمر الثاني :
يف ظل األوضاع املالية الصعبة 
التي يمر هبا العراق، وتوقعات 
الواردات  اخلراء بعدم حتسن 
املستقبل  يف  للبلد  امل��ال��ي��ة 
القريب والذي ينذر بمشاكل 
جدية للموازنة العامة للسنني 
القادمة، مع احلاجة اىل رصف 
تغطية  يف  مهمة  مالية  م��وارد 
داعش،  عىل  احلرب  تكاليف 
استنزاف  م��ن  ي��الح��ظ  وم��ا 
تغطية  يف  االم���وال  م��ن  كثري 
داعش  عىل  احل��رب  تكاليف 

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الجمعة 
في كربالء المقدسة في الُخطبته الثانية من صالة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني 

الشريف في 25 /ذي الحجة/ 1436هـ الموافق 2015/10/9م، تطرق الى ثالثة أمور جاءت كما يأتي:

* ال يزال اخواننا وابناؤنا في القوات المسلحة البطلة ومن 
يساندهم من المتطوعين االبطال وابناء العشائر الكرام 
وفي  الجبهات،   مختلف  في  االرهابيين  منازلة  يواصلون 
االيام االخيرة كان لهم تقدم ملحوظ في محافظة االنبار، 

وتمكنوا من تحرير بعض المناطق المهمة.
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استنزاف  م��ن  ي��الح��ظ  وم��ا 
االنفاق  يف  االم��وال  من  كثري 
وج��ود  دون  االس��ت��ه��الك��ي، 
مسار  يف  ملحوظة  م��ؤرشات 
الصناعي  االنتاج  يف  التطور 
جلوء  واحتالية  وال��زراع��ي، 
الذي  االقرتاض  اىل  احلكومة 
بشكل  الدولة  ميزانية  سريهق 
من  تتحمله  ما  بسبب  اك��ر، 
عىل  االرت��ف��اع  بالغة  ف��وائ��د 
اىل  احلاجة  فإن  املديونية؛  هذه 
ومالية  اقتصادية  اج���راءات 
افق  وضمن  حقيقة  وتنموية 
اكثر  اص��ب��ح  واض���ح  زم��ن��ي 

رضورة من أي وقت مىض.
املعنية  اجلهات  من  املأمول  ان 
بأهل  االستعانة  اىل  تسارع  ان 
اخلرة واالختصاص وال سيا 
احلريصة  العراقية  الكفاءات 
عىل مستقبل هذا البلد، لوضع 

حقيقية  ملعاجلة  مناسبة  خطط 
قبل  القائمة  للمشاكل  وجادة 

ان تتفاقم وتتعذر معاجلتها..
وم����ن اه����م االج�������راءات 
املطلوبة هو العمل عىل حتقيق 
االج��ت��اع��ي��ة ضمن  ال��ع��دال��ة 
ال��وظ��ائ��ف احل��ك��وم��ي��ة ويف 
خالل  من  التقاعدية  احلقوق 
الكبرية  ال��ف��روق��ات  ختفيض 
واملخصصات  ال��روات��ب  بني 
امل��ب��ال��غ  ال��ن��ظ��ر يف  واع�����ادة 
استهالكية  كنفقات  املروفة 
وذلك ملنع اهدار املال العام يف 
امور غري رضورية وال سيا يف 

مثل هذه الظروف..
عىل  العمل  ايضًا  املهم  من  ان 
معاجلة  يف  املواطنني  ارشاك 
االزمة الراهنة، ويتطلب ذلك 
ليارسوا  وتثقيفهم  توعيتهم 
ترشيد  خ���الل  م��ن  دوره����م 
اجلهد  واستفراغ  االستهالك 
وال��وق��ت يف زي���ادة االن��ت��اج، 
والوطنية  الرشعية  واملسؤولية 
يساهم  ان  تقتيض  واالخالقية 
موقعه  م��ن  ك��ل  امل��واط��ن��ون 
وحسب االمكانات املتاحة له 
يف معاجلة هذه االزمة الوطنية، 
الالمباالة  موقف  يقف  وال 

جتاهها.
األمر الثالث:

التي  الصعبة  االوض����اع  ان 
القوى  البلد حتتم عىل  يمر هبا 
السلطة  يف  املشاركة  السياسية 
بمتابعة  اه��ت��ام��ه��ا  ت���ويل  ان 

وامليض  االصالحية  العملية 
خلق  حماولة  وعدم  قدمًا  فيها 
امامها،  وال��ع��وائ��ق  امل��وان��ع 
وعدم التغطية عىل أي شخص 
من  ومكانته  موقعه  كان  مها 
القضائية،  واملالحقة  املحاسبة 
واالب��ت��ع��اد ع��ن امل��ه��ات��رات 
االهتامات  وتوجيه  االعالمية 
واضحة  ادلة  اىل  املستندة  غري 
عر وسائل االعالم، فان ذلك 
ال يستتبع اال مزيدًا من التوتر 
غنى  يف  والبلد  والشحناء، 

عنه.
واملطلوب من هيئة النزاهة ان 
الكشف  يف   ً طويال  تتأخر  ال 
املتهمني  ك��ب��ار  ملفات  ع��ن 
القضاء،  اىل  بالفساد واحالتها 
قويًا  يكون  ان  القضاء  وعىل 
وال  احدًا  حيايب  وال  يداهن  ال 
خيضع ألي ضغط من أي جهة 
مها كانت، وعىل احلكومة ان 
للقضاة  الكافية  احلاية  توفر 
ملفات  بمتابعة  املكلفني 
ليأمنوا  بالفساد،  املتهمني 
ع���ىل أن��ف��س��ه��م وع��وائ��ل��ه��م 
حتمي  ال��ت��ي  العصابات  م��ن 

الفاسدين.
نسأل اهلل تعاىل ان يوفق اجلميع 
يغري  وان  للصالح واالصالح 
انه  حاله  بحسن  حالنا  سوء 

سميع الدعاء ..

* ال يزال االرهابيون الدواعش 
الجرائم  اب��ش��ع  ي��م��ارس��ون 
بها  ويتبجحون  وأفظعها، 
ذلك  ومن  وخجل،  حياء  بال 
اس��ت��ه��داف��ه��م ب��ال��س��ي��ارات 
المكتظة  االس��واق  المفخخة 
بالمواطنين، كما حصل خالل 
مدينتي  ف��ي  االس��ب��وع  ه��ذا 
ال��خ��ال��ص وال��زب��ي��ر، وذه��ب 
االبرياء  من  الكثير  ضحيته 
الذين اريقت دماؤهم الزكية 

ظلمًا وعدوانًا. 

ايضًا  ال��م��ه��م  م��ن  ان   *
ال���ع���م���ل ع���ل���ى اش�����راك 
معالجة  ف��ي  المواطنين 
ويتطلب  الراهنة،  االزم��ة 
وتثقيفهم  توعيتهم  ذلك 
ل��ي��م��ارس��وا دوره����م من 
االستهالك  ترشيد  خ��الل 
واستفراغ الجهد والوقت في 
والمسؤولية  االنتاج،  زيادة 
ال���ش���رع���ي���ة وال��وط��ن��ي��ة 
واالخ���الق���ي���ة ت��ق��ت��ض��ي ان 
كل  المواطنون  يساهم 
م����ن م���وق���ع���ه وح��س��ب 
االم��ك��ان��ات ال��م��ت��اح��ة له 
االزم��ة  ه��ذه  معالجة  في 
موقف  يقف  وال  الوطنية 

الالمباالة تجاهها.
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 25/ذي احلجة/1436ه� املوافق 2015/10/9م

السالم(  )عليهم  البيت  بيان والية اهل  آيات شريفة تتضمن  نزلت عدة  الحرام  الحجة  الشهر ذي  في هذا 
لالمة ومقامهم ومنزلتهم عند اهلل تعالى ومن ذلك نزول سورة )هل أتى( في حق علي وفاطمة والحسن 

والحسين عليهم السالم في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة..

اىل  نتعرض  املناسبة  وب��ذه 
م��ق��ط��ع م��ن رس��ال��ة االم���ام 
ال���ص���ادق )ع��ل��ي��ه ال��س��لم( 
قال   ، فيها  ب��نّي  التي  لشيعته 
ه ان  )عليه السلم( : )من رَسَّ
يلقى الل عزوجل وهو مؤمن 
ورسوله  الل  فليتوَل  حّقًا  حّقًا 

والذين آمنوا ...(
ما ورد ف هذا املقطع هو تعبر 
القرآنية  اآليات  من  عدد  عن 
لوازم  ان من  التي أكدت عل 
الوالية  هو  الصادق  االي��امن 
وللئمة  ولرسوله  تعاىل  لل 
ال��س��لم(  )عليهم  االط��ه��ار 
ومن  اعدائهم  من  وال��ت��ري 
ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ )َيا   : االيات  تلك 

َوَأِطيُعوا   َ اللَّ َأِطيُعوا  آَم��ُن��وا 
 ) ِمنمُْكممْ ِر  اأَلممْ يِل  َوُأومْ ُسوَل  الرَّ
َوَرُس��وُل��هُ   ُ اللَّ ُكممْ  َولِيُّ ��امَ  )إِنَّ  ،
ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ
َوُهممْ  َكاَة  الزَّ ُتوَن  َوُيؤمْ لَة  الصَّ
س��ورة   -)55( َراِك����ُع����وَن 
م��ًا  َق��ومْ جَتِ���ُد  )ال   ،) امل��ائ��دة- 
اآلِخِر  ِم  ��َي��ومْ َوالمْ  ِ بِ��اللَّ ِمُنوَن  ُيؤمْ
َوَرُسوَلُه   َ اللَّ َحادَّ  َمنمْ  وَن  ُيَوادُّ
َناَءُهممْ  َأبمْ َأومْ  آَباَءُهممْ  َكاُنوا  َوَلومْ 
��ممْ  َع��ِش��َرهَتُ َأومْ  ���ممْ  ���َواهَنُ إِخمْ َأومْ 
َلئَِك َكَتَب ِف ُقُلوِبِممْ اإِلياَمَن  ُأومْ
ِخُلُهممْ  َوُيدمْ ُه  ِمنمْ بُِروٍح  َدُهممْ  َوَأيَّ
اُر  َ تَِها اأَلهنمْ حَتمْ ِري ِمنمْ  َجنَّاٍت جَتمْ
َعنمُْهممْ   ُ اللَّ َرِضَ  ِفيَها  َخالِِديَن 
 ِ ُب اللَّ َلئَِك ِحزمْ ُأومْ ُه  َعنمْ َوَرُضوا 

ِلُحوَن  ُفمْ ِ ُهممْ املمْ َب اللَّ َأال إِنَّ ِحزمْ
)22( – سورة املجادلة(.

السلم(  )عليه  االمام  ويشر 
اىل  كلمه  من  املقطع  هذا  ف 
العقيدة  صلب  من  مهم  حمور 
الل  والية  وهو  اال  االسلمية 
تعاىل ورسوله واالئمة )عليهم 

السلم( من بعده..
والتصديق  املحبة  هو  والتويل 
واالنصياع  والقبول  واالتباع 
ورس��ول��ه  ت��ع��اىل  الل  ل��والي��ة 
وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )صل 

واالئمة املعصومني..
البيت  أله��ل  ال��ت��ويل  ان  ك��ام 
يعني  ال���س���لم(  )ع��ل��ي��ه��م 
الوامرهم  واالنصياع  حمبتهم 

وطاعتهم واتباع منهجهم..
ف  الب  عني  هو  ذلك  وكل 

الل والبغض ف الل تعاىل ..
التويل  وكام جيب عل االنسان 

جيب عليه التري ايضًا ..
من  اليه  انتهى  مل��ا  ��م  )وي��س��ليِّ
تصديقًا  يصدقه  أي  فضلهم( 

جازمًا ..
التابعون  امل��ؤم��ن��ون(  )وه��م 
ال��ع��ق��ائ��د واالع����امل  هل��م ف 

واالخلق ..
فضل  وج��وه  من  وجه  )فهذا 
ان هذا  اىل  اتباع االئمة( اشار 
فضائل  هلم  وان  واحد  فضل 

كثرة..
املقصود  ان  البعض  يعتقد  قد 

التولّي والتبرّي.. أصدق الوثاقة بأهل البيت )عليهم السالم(
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وألهل  للرسول  الوالية  من 
تكون  السلم  عليهم  البيت 
من خلل حبه هلم فهذا الفهم 
من  امل���راد  ب��ل  صحيح  غ��ر 
بامامتهم  االعتقاد  هو  التويل 
وسرهتم  منهجهم  وات��ب��اع 

والتخلق باخلقهم..
ادعى  من  كل  امل��وايل  وليس 
بل  اليهم  وانتسب  هلم  الوالء 
للموايل ميزات وصفات تيزه 

عن غره..
ال��رواي��ات  تتبعنا  ل��و  ونحن 
التعليامت  تتضمن  ال��ت��ي 
االوام��ر  من  اص��دروه��ا  التي 
والسامت  لشيعتهم  والنواهي 
احاديثهم  ف  وصفوها  التي 
)املحب(  بني  فّرقوا  اهنم  نجد 

و )املوايل( و )التشيع( ..
االحاديث  ه��ذه  خ��لل  وم��ن 
النبي )صل الل عليه  ان  نفهم 
عل  يؤكد  ان��ام  وسلم(  وآل��ه 
السلم  عليهم  االئمة  حب 
ويضعها  اليهم  االم��ة  ليشّد 

ليقتدوا  املستقيم  خطهم  عل 
وينبغي  هنجهم  وينتهجوا  بم 
ان يعلم ان الب الذي يريده 
وآل��ه  عليه  الل  )ص��ل  النبي 
وس��ل��م( واالئ��م��ة االط��ه��ار 
عليهم السلم ليس هو الب 
الب  وانام  الساذج  العاطفي 
ايامن عميق  النابع عن  املبدئي 
مقرونة  سليمة  ومعرفة  وواٍع 
املبني  وهو  والعمل  باالتباع 
الصادق  تعاىل  الل  حب  عل 
واالذع��ان  معرفته  عل  املبني 
نواهيه  عن  واالنتهاء  ألوامره 
مجيعًا  ملناهجه  باالتباع  وذلك 

..
وَن  ُتممْ حُتِبُّ قال تعاىل : )ُقلمْ إِنمْ ُكنمْ
( – آل  ُ بِبمُْكممْ اللَّ بُِعوِن حُيمْ َ َفاتَّ اللَّ

عمران31- .
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام���ر  ق���ال 
فليعمل  احبنا  )من   : السلم( 

بعملنا(.
ف��ال��ب ال��ص��ادق ه��و الب 
امل��ق��رتن ب��ال��ط��اع��ة ف��ل حب 

ال  كاذب  حب  هو  بل  بدوهنا 
ورد  وقد  اعتبار،  وال  له  قيمة 
عن  اجلعفي  جابر  حديث  ف 
السلم(  )عليه  الباقر  االم��ام 

حتديد دقيق لقيقة الب..
جابر  ح��دي��ث  ف  ورد  ك��ام 
الباقر  االم���ام  ع��ن  اجلعفي 
دقيق  حتديد  السلم(  )عليه 
)عليه  يقول   ، ال��ب  لقيقة 
السلم( : )يا جابر يكتفي من 
بحبنا  يقول  ان  التشيع  ينتحل 
شيعتنا  ما  فوالل   ، البيت  اهل 
واط��اع��ه،  الل  ات��ق��ى  م��ن  اال 
جابر(  يا   ( يعرفون  كانوا  وما 
 ، والتخشع  بالتواضع،  إال 
ذكر  وك��ث��رة  االم��ان��ة،  واداء 
والر  والصلة  والصوم  الل 
للجران  والتعهد  بالوالدين 
املسكنة،  واهل   ، الفقراء  من 
وصدق  وااليتام،  والغارمني، 
ال��دي��ث، وت���لوة ال��ق��رآن ، 
اال  الناس  عن  االلسن  وكف 
من خر وكانوا امناء عشائرهم 

ف االشياء، 
بن  ي��ا   : فقلت  ج��اب��ر:  ق��ال 
رسول الل ما نعرف احدا بذه 
يا جابر ال   : فقال يل   ، الصفة 
حسب   ، املذاهب  بك  تذهبّن 
عليًا  اح��ب  يقول  ان  الرجل 
وأت���واله  عليه  الل  ص��ل��وات 
)ثم ال يكون مع ذلك فعاال ً( 
فلو قال : ان احب رسول الل 
وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )صل 
ورسول الل خر من عيل ثم ال 
بسنته  يعمل  وال  سرته،  يتبع 

ما نفعه حبه إياه شيئًا ، فاتقوا 
الل، واعملوا ملا عند الل ليس 
بني الل وبني احد قرابة، أحب 
عليه  واكرمهم  الل  اىل  العباد 
بطاعته،  وأعملهم  له،  أتقاهم 
يا جابر ما يتقرب العبد اىل الل 
تبارك وتعاىل إال بالطاعة، وما 
عل  وال  النار،  من  براءة  معنا 
حجة،  منكم  )من(  ألحد  الل 
لنا  فهو  مطيعًا  لل  ك��ان  م��ن 
ويل، ومن كان لل عاصيًا فهو 
إال  ُتنال واليتنا  لنا عدو، وال 

بالعمل والورع(.
السلم(  )عليه  الباقر  االم��ام 
يريد ان يعالج بعض الظواهر 
عل  املبنية  اخلاطئة  السلبية 
للوالء  الصحيح  الفهم  عدم 
والب القيقي الصادق وهو 
لوحده  يكفي  ال  ال��ب  ان 
والوعي  املعرفة  عن  جترد  لو 
البد  بل  واالمتثال  والطاعة 
تلك  ع��ل  يتوفر  ان  للحب 
فلبد  واالع����امل  ال��ص��ف��ات 
بالتقوى  الب  يقرتن  ان  من 

والورع والعمل باخلص..

التولّي والتبرّي.. أصدق الوثاقة بأهل البيت )عليهم السالم(

ي���ا ج��اب��ر ي��ك��ت��ف��ي من 
ي��ن��ت��ح��ل ال��ت��ش��ي��ع ان 
البيت  اهل  بحبنا  يقول 
اال  شيعتنا  ما  ف��واهلل   ،

من اتقى اهلل واطاعه
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ه��������ل ي���ت���م 
ال��غ��رمي اذا  ال��ص��اة 

سافر ؟
اجلواب : نعم يتم الصاة .

هل يجوز للمرأة أن تلطم وجهها 
وتنثر شعرها في العزاء احلسيني ؟

بعض  ي��ق��وم  ق��د   : ال��س��ؤال 
املؤمنني ف شهري حمرم وصفر 
املناسبات  أي��ام  عموم  ف  بل 
التي  األع��امل  ببعض  الزينة 
قد ال تكون مناسبة ، منها عل 
سبيل املثال : الزواج ، االنتقال 
أشياء  رشاء   ، جديد  بيت  إىل 
وامللبس  ك��األث��اث  ج��دي��دة 
البدن  ف  والتزين   ، وغرها 
مشاريع  اب��ت��داء   ، وال��ل��ب��اس 
هو  فام  ذل��ك.  وغر   ، جديدة 
املناسب  ال��رشع��ي  امل��وق��ف 

لذلك ؟
ما  مارسة  حي��رم  ال  اجل��واب: 
ما  إاّل  املناسبات  أيام  ف  ذكر 
ُعدَّ هتكًا كإقامة الفرح والزينة 

ف اليوم العارش.
أيام  ف  ينفذ  ال  أن  ينبغي  نعم 
ال��ب��ي��ت )ع(  م��ص��ائ��ب أه���ل 
اإلنسان  يوقعه  ال  ما  وحزهنم 
ومصابه  حزنه  أي��ام  ف  ع��ادة 
بأحبائه إاّل ما اقتضته الرورة 

العرفية ، فيختار وقتًا أبعد عن 
العزاء  بمقتضيات  املساس 

والزن . والل املوفق.

السؤال : ما حكم فتح األماكن 
تاسوعاء  أّي���ام  ف  التجارية 
سلم  األحرار  أب  وعاشوراء 

الل عليه ؟
ن��وع��ًا من  ع��ّد  إذا   : اجل���واب 
عدم املباالة بام جرى عل أهل 
ف  ال��س��لم(  )عليهم  البيت 
هذين اليومني الزينني فل بّد 

من تركه.

السؤال : هل جيب قطع التعزية 
)العزاء/املوكب( واملبادرة إىل 
عندما  مثًل(  )الظهر  الصلة 
مراسم  إتام  أو  الوقت؟  حيني 

التعزية ؟ وأهيام أوىل ؟

الصلة  أداء  األوىل   : اجلواب 
ف أول وقتها، ومن املهم جدًا 

ال  بنحو  العزاء  مراسم  تنظيم 
يزاحم ذلك .

استعامل  حكم  ما   : السؤال 
من  ونحومها  والبوق  الطبل 

اآلالت ف مواكب العزاء ؟

من  م���ان���ع  ال   : اجل������واب 
العزاء  مواكب  ف  استخدامها 
ونحوها عل الطريقة املتعارفة 
مع كوهنا من اآلالت املشرتكة 
اللهو  آالت  م��ن  ول��ي��س��ت 

املحرم .

بعض  ه���ن���اك   : ال����س����ؤال 
)الليزرية(  السينية  األقراص 
من  الشباب  بعض  فيها  يظهر 
فهل  القميص  ارت���داء  دون 
تلك  مشاهدة  للنساء  جي��وز 

األقراص؟

للمرأة  جي��وز  ال   : اجل���واب 

النظر  يتعارف  ال  ما  إىل  النظر 
إل��ي��ه م��ن ب���دن ال��رج��ل مثل 
عل  ونحومها  والبطن  الصدر 

األحوط .

ف  الصيام  حكم  ما   : السؤال 
يوم عاشوراء ؟

و  صومه  حي��رم  ال   : اجل��واب 
فيه  اإلم��س��اك  االفضل  لكن 
العرص  بعد صلة  ما  إىل  حزنًا 
و االفطار آنذاك برشبة من املاء 

.

للحائض  جيوز  هل   : السؤال 
أن  واملستحاضة  والنفساء 
حتر ف جمالس تعزية السني 
جمالس  ف  أو  السلم(  )عليه 
املعصومني  ب��اق��ي  ذك��ري��ات 

صلوات الل عليهم أمجعني ؟
اجلواب : جيوز .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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جليا  ال��ت��اري��خ  ي��ت��اب��ع  م��ن 
الذي  العام  الوضع  ًوخاصة 
)عليه  السني  اإلم��ام  عاشه 
الصلح  بعد  وذل��ك  السلم( 
)عليه  ال��س��ن  اإلم����ام  ب��ني 
نجده  أمية  بني  وبني  السلم( 
 ً فعل   ً ًعصيبا  وض��ع��ا  ك��ان 
حيتمل  ال  الرشيفة  حياته  ف 
حاولوا  األمويني  ألن   ، أب��دًا 
وجهدهم  إمكاناهتم  بكل 
بأفواههم  الل  نور  يطفئوا  أن 
فكانوا  وطيشهم  وسطوهتم 
باألئمة  ال��دوائ��ر  يرتبصون 
وإتباعهم  السلم(  )عليهم 
للقضاء  الغوائل  بم  ويبغون 
عليهم جهرا ً كان ذلك وغيلة 
واملجتبى  باملرتىض  فعلوا  كام 
اشتدت  وملا  السلم(  )عليه 
السني  اإلم���ام  ع��ل  املحنة 
وأصبحت  ال��س��لم(  )عليه 
شيعته عرضة لسهام األمويني 
للقتل  وتعرضهم  وبغضهم 
واملطاردة والتهجر والترشيد 
األمور  وتصاعدت  والرمان 
الل  ح���رم���ات  ان��ت��ه��اك  إىل 

القيقي  ال��وج��ه  وانكشاف 
ل  حيث  أمية  لبني  وال��زي��ف 
والعرتة  ورسوله  الل  يراعوا 
املسلمني  وجعلوا  الطاهرة 
كان من  فام   ، أذالء  عبيدا هلم 
يستكمل  أن  إال  األح��رار  أب 
ال���دور ال��رس��ايل ال��ذي ب��دأه 
الل  )ص���ل  املصطفى  ج���ده 
الكمة  وتنفيذ  وآل��ه(  عليه 
أرادها الل  التي  البالغة  اإلهلية 
عزوجل أن تكون ف كربلء، 
الركة  يقود  أن  من  البد  هنا 
ملقتضيات   ً وفقا  اإلصلحية 
فام  القويم  اإلسلمي  الدين 
اهليكل  ب��ن��اء  إال  عليه  ك��ان 
اإليامن العام السليم لإلسلم 
السياسية  األقنعة  وإس��ق��اط 
الدين  بغطاء  املسترتة  البشعة 
املسؤوليات  األم��ة  وحتميل 
الل  أم��ام  العظمى  التارخيية 
السني  لألمام  البد  فكان   ،
)عليه السلم( من إلفات نظر 
اخلطر  جسامة  إىل  املسلمني 
الذي تعرض له الدين النيف 
األم��وي  اجل���رم  حجم  وإىل 

بعد  تعاىل  الل  رساالت  بحق 
)عليه  السن  األمام  أراد  أن 
املسلمني  دماء  حقن  السلم( 
معاهدة  اب����رام  خ���لل  م��ن 
الصلح التي ل يلتزم األمويون 
هلا  تصدى  لذلك  ببنودها، 
ليحطم  وإرصار  عزيمة  بكل 
ك��ل خم��ّط��ط��ات ال��رش وهي��دم 
والتعاليم  البدع  من  بنوه  ما 
امل�������زورة ال���ت���ي أوج����دت 
االنقسام والتفرقة واالنفصال 
القيقي  اإلس�����لم  م��اب��ني 
عندهم،  املتداول  واإلس��لم 
املعروفة لكل  بنهضته  قام  لذا 
بالقلة  وذل��ك  ال��ع��ال  أح���رار 
املختارة  الصفوة  من  القليلة 
بم  املغرر  اجلمع  ذلك  أم��ام 
الكاذبة  وال��وع��ود  ب��األم��وال 
السيل  ك��أهن��م  وال��ت��خ��وي��ف 
السني  صمود  لكن  اجلارف 
له  كان  عاشوراء  ف  وص��ره 
استشهاده  وك��ان  كبر  وق��ع 
ورحيانته  الل  رسول  أبن  وهو 
وسفك دماء عرتته وأصحابه 
عظيمة  زلزلة  كانت  النجباء 

وصاعقة  األرض   زل��زل��ت 
رضب���ت األم����ة اإلس��لم��ي��ة 
تغتفر  ل��ن  ًوج��ري��م��ة  مجيعا 
التاريخ  ف  وسابقة  أمية  لبني 
حقا  فكانت  مثلها  حتصل  ل 
ومأساة  كرى  مروعة  فاجعة 
ال��وج��دان  ح��رك��ت  عظيمة 
بليغا  درسا  وكانت  والضمر 
ف  ال��ده��ور  م��ر  ع��ل  عظيام 
والصر  والشجاعة  ال��ري��ة 
ورف��ض  والشموخ  واإلب���اء 
واالستسلم  واخلنوع  الذلة 
رصخة  وك��ان��ت  والعبودية 
الظاملني  مدوية هزت عروش 
أو  يوم  ف  ينتهي  ال   ً ودرس��ا 
م���ادام هنالك  ب��اق  إن��ه  ع��ام 
وحق  وقرآن  وصلوات  أذان 
وأنت   . ون��ار  وجنة  وباطل 
ل  ه��م  الل  رس��ول  حبيب  ي��ا 
أنفسهم  قتلوا  ب��ل  يقتلوك 
والعذاب  اللعنة  واستحقوا 
أبد  إىل  خالدًا  اسمك  وبقَي 
أيقظت  ومصيبتك  اآلبدين.. 
ال��ض��امئ��ر وأرغ���م���ت شم 
األنوف ووجلت هلا القلوب.   

عبد الستار جابر الكعبي

عاشوراء.. 

درٌس ال ينسى                    
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الشيخ  فضيلة  امل��ؤت��ر  أفتتح 
بكلمة  ال���ف���ت���لوي،  ع����ادل 
بسامحة  فيها  رحب  ترحيبية، 
حجة االسلم واملسلمني السيد 
وبسامحة  الكشمري،  مرتىض 
ال��ش��ي��خ ح��ب��ي��ب ال��ك��اظ��م��ي 
االم��ام  مسجد  ام��ام  وبسامحة 
عيل )عليه السلم( ف الدنامرك 
السيد حممد الصدر اخلادمي ف 
الضيوف  من  وبعدد  الدنامرك، 
واملبلغني  اخلطباء  من  ونخبة 
والدنامرك  السويد  من  كل  ف 

وفلندا والنرويج .
وت��ض��م��ن امل��ؤت��ر ع����ددا من 
بقراءة  استهلت  الفق��رات 
تلتها  الكيم  الذكر  من  آيات 
وقصائد  كلامت  ق��راءة  بعدها 
حتدثت  وم��داخ��لت  شعرية 
ع���ن م��وض��وع��ة ع���اش���وراء 
السلم(  )عليه  السني  اإلمام 

ودور  السينية  وامل��ج��ال��س 
املباركني  الشهرين  ف  املبلغني 
الرسالة  حمّرم وصفر ف إيصال 

السينية لكل أنحاء العال.
بعض  قرئت  املؤتر  هناية  وف 
تضمنت  ك��ام  ال��ت��وص��ي��ات، 
جمموعة  امل��ش��ارك��ني  ك��ل��امت 
وباخلصوص  التوصيات  من 
ف  للحضور  الشباب  )ح��ث 
االسلمية  واملؤسسات  املراكز 
املهجر،  دول  ف  والثقافية 
عن  االبتعاد  اخلطاب،  توحيد 
الدينية  للرموز  والشتم  السب 
انشاء  االخ����رى،  للطوائف 
باإلحصائيات  هتتم  مؤسسة 
االسلمية،  اجلاليات  ألبناء 
تعلم  ع��ل  ال��وال��دي��ن  ح��ث 
فيه  يعيشون  الذي  البلد  لغ��ة 
وذل���ك م��ن اج���ل ال��ت��واص��ل 
ترعرعوا  ال��ذي��ن  ابنائهم  م��ع 

الكلم  يستطيعون  وال  فيها 
م��دارس  وان��ش��اء  االم  بلغة 
البلدان  اسلمية معرتف با ف 

االوربية(.
مرتىض  السيد  سامحة  وابتدأ 
الكشمري حديثه بقوله تعاىل: 
َّن َدَعا إىَِل  اًل ميِّ َسُن َقومْ ))َوَمنمْ َأحمْ
ِ َوَعِمَل َصاِلًا َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن  اللَّ
سامحته:  قال  ثم  ِلِمنَي((،  ُسمْ املمْ
شهر  اب��واب  عل  االن  »نحن 
حم��رم ال����رام، امل��وس��م ال��ذي 
املؤمنة  النفوس  اليه  تتعطش 
بلهفة وحرارة ف كل عام، رغم 
واحزان  مصائب  من  حيمله  ما 
الرسالة  بيت  اهل  عل  جرت 
)عليهم السلم( ف كربلء يوم 
هذا  يرون  ولكنهم  عاشوراء، 
التي  النقية  القناة  هو  املوسم 
يرتبون من خلهلا هم وابناؤهم 
القة،  االسلمية  الثقافة  عل 

والرتبية  الرفيعة  واالخ���لق 
يقدمه  ب��ام  وذل���ك  ال��ص��ال��ة، 
من  السيني  املنر  خطباء  هلم 
من  حتصنهم  قيمة  حم��ارضات 
والعادات  املستوردة  االمراض 
من  به  يتمتعون  ملا  الفاسدة، 
بأمور  وبصرة  ومعرفة  علم 
والتبليغ،  واالرش���اد  الوعظ 
ان  بان  االعتبار  بنظر  آخذين 
ي��ك��ون رائ���ده���م االخ���لص 
الناس  وه��داي��ة  تعاىل  لوجهه 
وترسيخ  املستقيم،  الطريق  اىل 
)عليهم  ال��ب��ي��ت  اه���ل  والء 
نفوسهم،  ف  وحمبتهم  السلم( 
من  التي  الوثقى  العروة  الهنم 

تعلق با اهتدى ونجا«.
»يشعروهم  ان  وعليهم  ك��ام 
من  ترفع  التي  الوالية  بأمهية 
الثقاف  ومستواهم  معنوياهتم 
وال��ن��ف��ي واالخ���لق���ي، اىل 

ير
قار

ت

ممثُل المرجعية الدينية العليا في أوربا: 

ضرورة ربط األمة بالمرجعية العليا كونها صماَم األمان لعموم المسلمين بالعالم

برعاية ممّثل المرجعية الدينية العليا في أوّربا، سماحة السيد مرتضى الكشميري، ُعقَد مؤتمر الخطباء والمبلغين 
في الدول االسكندنافية، وبحضور نخبة من الخطباء والمبلغين من مختلف الدول االسكندنافية، وذلك صباح يوم االحد 

الماضي المصادف 4/ 10/ 2015، في بناية مؤسسة االمام المنتظر )عليه السالم( في مدينة مالمو السويدية.
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االم��ور  عل  تركيزهم  جانب 
مستندين  والتارخيية،  العقائدية 
ب��اآلي��ات  ذل���ك  ت��وض��ي��ح  ف 
واالحاديث الواردة ف حقهم. 
وقد راينا اثر هذا املعنى واضحا 
بخطهم  ال��ت��زم  مل��ن  وج��ل��ي��ا 
بقول  االشارة  واليه  وهنجهم، 
ف  السلم(  )عليهم  املعصوم 
صلتنا  )وجعل  اجلامعة  زيارة 
من  ب��ه  خ��ص��ن��ا  وم���ا  عليكم 
وطهارة  خللقنا  طيبًا  واليتكم 
وكفارة  لنا  وتزكية  ألنفسنا 

لذنوبنا(.
املؤمنني  حيثوا  ان  اخلطباء  فعل 
لنعمة  ال���ب���اري  ش��ك��ر  ع���ل 
ال��دي��ن  ع��ل��ي��ه��م ف  ال���والي���ة 
ألمره  واالستجابة  والدنيا، 
واخل��ض��وع  وت��ع��اىل  سبحانه 
حدوده  عند  والوقوف  لكمه 
والتزام طاعته ف اداء الفرائض 

واجتناب املحرمات.
وح���ّث س��امح��ت��ه ع��ل »رب��ط 
القيادة  كوهنا  باملرجعية  االمة 
)عليه  املعصوم  ع��ن  النائبة 
واهنا  الغيبة  زمان  ف  السلم( 
والتشيع  للشيعة  االمان  صامم 
وغرهم  املسلمني  لعموم  بل 
واالدي��ان  الطوائف  باقي  من 
الريصة  الهن��ا  والقوميات، 
والشفيقة عليهم واملتأملة ألملهم 
والساعية  ملصائبهم  واملتأثرة 
وقضاياهم،  مشاكلهم  ل��ل 
لقيض  املبارك  وجودها  ولوال 

عل التشيع ومقدساته«.
إىل  الكشمري  السيد  وأش��ار 
توحيد  ع��ل  »ال���ث  رضورة 
وب��ذر  الكلمة  ومج��ع  ال��ص��ف 
مكان  ك��ل  ف  م��ن��ه��ا  ال��ط��ي��ب��ة 
ف  املحبة  تنبت  فاهنا  وزم��ان، 

الخيك  قولك  الن  القلب، 
املحبة  تنبت  احبك  ان  املسلم 
وان  ح���را،  ك���ان  ان  قلبه  ف 
ل��ل��ن��اس بغر  ي��ك��ون��وا دع���اة 
اعاملكم  تكون  ب��ان  السنتهم 
تدعون  ملا  مطابقة  وترصفاتكم 
اليه )ومعلم الناس اوىل بتعليم 
حماسن  نقل  عن  فضًل  نفسه(، 
كلامت االئمة )عليهم السلم( 
كخطب  القلوب،  ف  امل��ؤث��رة 
ال��س��لم(  )عليه  ع��يل  االم���ام 
الروايات  او  القصار،  وكلامته 
العقول(  )حت��ف  ف  ال����واردة 
صح  ما  السعادات(  و)جامع 
واالحاديث  ومضمونه،  سنده 
النفس  حماسبة  عل  تؤكد  التي 
معتمدين  وتزكيتها،  لتهذيبها 
ما  ف  ال��واردة  االحاديث  عل 
جاء ف )وسائل الشيعة – باب 
من  ذل���ك  غ��ر  اىل  اجل���ه���اد(، 

توضيح  برشط  املعترة  الكتب 
بشكل  اح��ادي��ث��ه��ا  م��ض��ام��ني 
م��ب��س��ط، ف���ان ع��م��وم ال��ن��اس 
الكافية  القدرة  لدهيم  ليست 
ل  ما  املعصوم  ك��لم  فهم  عل 

يوّضح بالشكل الكاف«.
ب��االه��ت��امم  س��امح��ت��ه  وأوىص 
ب��ال��ش��ب��اب اك���ث���ر واك���ث���ر، 
جلسات  وع��ق��د  وتوعيتهم 
اصول  لتعليمهم  بم  خاصة 
واحكامه  وعقائده  االس��لم 
وتعريفهم  واخ��لق��ه  وآداب���ه 
عليه  الل  )ص��ل  النبي  بسرة 
)عليه  الطاهرة  والعرتة  وآل��ه( 
السلم( من اهل بيته، واالجابة 
عل خمتلف اسئلتهم التي جتول 
ف خاطرهم وذلك بسعة صدر 
االس��لم  اىل  ليتقربوا  ولطف 
االع��داء  وسائل  الن  وحيبوه، 
كثرة  اليوم  ه��ذا  ومكائدهم 

عن  الشباب  لرف  ومتنوعة 
واخلقهم،  وعقيدهتم  دينهم 
إضافة إىل تشجيع الشباب عل 
والفعاليات  النشاطات  اقامة 
واالجتامعية  والثقافية  الدينية 
ف سبيل احياء امر اهل البيت 
)ع��ل��ي��ه��م ال���س���لم( ب��ص��ورة 

حضارية«.
وج���وب  س��امح��ت��ه  ورأى 
اهل  مصائب  ع��ل  »التأكيد 
فان  السلم(،  )عليهم  البيت 
جلميع  مهمة  عاشوراء  مناسبة 
خاصة،  والشيعة  املسلمني 
والبد من ذكر مصائبهم وبيان 
شعائرهم  وتعظيم  مظلوميتهم 
ع��ل ال��ن��ح��و امل��ن��اس��ب ال��ذي 
تأثرًا كبرا،  العواطف  يؤثر ف 
بتقليل  يقول  من  خلف  عل 
ال  ان  برشط  العاطفي  اجلانب 
املذهب  لسمعة  مشوهًا  يكون 
للخرين،  ومنفرا  والعقيدة 
جزء  تصيص  عل  العمل  مع 
االحكام  لبيان  املجلس  م��ن 
الرشعية عامة االبتلء سواء ف 
املعاملت  او  العبادات  ابواب 
ف  مستندين  بحكمها،  وم��ا 
الرسالة  اىل  ب��ال��رج��وع  ذل��ك 

العملية تفاديا للشتباه«.
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الشيخ  التقت  )االح��رار(  جملة   
ادارة  ع��ض��و   امل��ع��امر  ح��س��ني 
م��درس��ة االم��ام��ني اجل��وادي��ن 
الدينية   للعلوم  السلم«  »عليهام 
والذي اوضح : كام يعلم اجلميع 
اهلجمة  قبل  كانت  كربلء  ان 
مرقد  ع��ل  السلفية  الوهابية 
السلم«  »عليه  السني  االم��ام 
هي مقر الوزة العلمية كام هي 
االن ف النجف االرشف ولعله 
وحيد  الشيخ  رواده��ا  ابرز  من 
االصويل  االجت��اه  ف  اخلراسان 
والشيخ  الطلبة  عند  املعروف 

ي��وس��ف ال��ب��ح��ران ف االجت��اه 
االخباري,وبعد اهلجمة الوهابية 
املذكورة انتقلت الوزة العلمية 
وخ��لل  االرشف  النجف  اىل 
الكافر  البعثي  ال��ن��ظ��ام  ف��رتة 
عل  شديدة  املراقبة  اصبحت 
طلبة العلوم والدينية والتضييق 
عليهم فضعفت الوزة العلمية 
ف  مقرها  واص��ب��ح  ك��رب��لء  ف 
ب��رز  وق���د  االرشف   ال��ن��ج��ف 
كالشيخ  واملراجع  العلامء  فيها 
كاظم  وال��ش��ي��خ  االن���ص���اري 
والشيخ  االخ���ون���د  ال���ي���زدي 

الكيم  السيد  ثم  ومن  النائيني 
واخلوئي )قدس ( واالن بزعامة 
الل  اي��ة  االع��ل  الديني  املرجع 
عيل  السيد  س��امح��ة  العظمى 

السيني السيستان »دام ظله«,
لكربلء  ال��ن��ه��وض  وألج���ل 
ف  ت��ك��ون  ان  ع��ل  ولطلبتها 

ف  العلمية  ال����وزة  م��ض��امر  
النجف االرشف لتكون امتدادا 
هلا صارت فكرة انشاء املدارس 
العليا  الدينية  املرجعية   قبل  من 
املؤمنني  م��ن  ثلة  م��ن  وب��ت��رع 
يقارب)  ما  مساحتها  ب��ارض 
العتبة  من  بالقرب   ) مرتا   850

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  افتتح 
للعلوم  الجوادين  االمامين  مدرسة  الكربالئي  المهدي 
الدينية التابعة لمكتب ممثلية اية اهلل العظمى السيد علي 
المقدسة  كربالء  في  الوارف  ظله  دام  السيستاني  الحسيني 

وسط حضور واسع  لشخصيات دينية واكاديمية واعالمية .

الشيخ الكربالئي يفتتح مدرسة االمامين الجوادين للعلوم الدينية 

تتضمن دراسة المناهج الحوزوية المتبعة في النجف االشرف 

االحرار: حسين نصر / قاسم عبد الهادي 

الواجهة األمامية للمدرسة..
أصالة البناء الممزوجة بالتراث

16



ي
ين

س
لح

ء ا
طا

لع
ا

هذه  وحولت  املقدسة  السينية 
االرض ف اصل الوقفية ف يوم 
 1422 عام  من  الجة  ذو   18
ان  الوقفية  اص��ل  وف  هجرية 
العليا ف  الدينية  تكون املرجعية 
امورها  تدير  االرشف  النجف 
مكتب  اىل  سلمت  ث��م  وم��ن 
السينية  للعتبة  العام  االم��ني 
املرجعية  مثل  كونه  املقدسة 
رشاء  وت��م  ك��رب��لء,  ف  الدينية 

املساحة  لتكون  اضافية  ارض 
مرت,   1000 يقارب  ما  الكلية 
عليها  طوابق  اربعة  انشاء  وتم 
للسكن,  واثنان  للتدريس  اثنان 
دينية  ه��و  امل��درس��ة  اص��ل  وان 
خ��اص��ة ب��ال��ع��ل��وم ال��وزوي��ة 
الفقه واالصول  تتضمن دراسة 
والعقليات  واملنطق  والعقائد 
عليه  تشمل  ما  وك��ل  والنحو 
النجف  ف  العلمية  ال����وزة 
ام��ت��دادا  ت��ك��ون  ك��ي  االرشف 

االم��ت��داد  منها  واهل����دف  هل��ا 
والنهوض بطلبة الوزة العلمية 
ف كربلء والرقي بذا املستوى 
املعهود ف السابق وسيرشف عل 
االستاذة  من  جمموعة  التدريس 
والنجف  كربلء  من  املختصني 
من  الطلبة  استقبال  وسيكون 
الصف الثالث املتوسط فام فوق 
دراستهم  ف  التداخل  عدم  مع 
االكاديمية كأن تكون  الدراسة 

منهم  ك��ل  م��س��اء  او  ص��ب��اح��ا 
به,  ينتفع  ال��ذي  اجل��دول  يأخذ 
املقدمات  ب��ت��دري��س  وس��ن��ب��دأ 
السطوح  وبعدها  والسطوح 
اخل��ارج  البحث  وم��ن  العليا 
ف  تكون  دراسته  اغلب  ال��ذي 
النجف االرشف ولكن نحاول 
تدريسه ف كربلء مستقبل ومن 
الذين  االعامر  اما  عليه,  املعولني 
الثالث  ال��ص��ف  م��ن  ه��م  اق��ل 

مرحلة  هلم  ستكون  املتوسط 
للدراسة  هتيئهم  خاصة  تهيدية 

الوزوية.  
سلامن  سعدون  سلم  املهندس 
ال��ق��دس  ارض  رشك����ة  م���ن 
اك��د:  ل��ل��م��ق��اوالت  اهلندسية 
التابعة  الدينية  امل��درس��ة  تعد 
عيل  ال��س��ي��د  م��ك��ت��ب  ملمثلية 
التي   ظ��ل��ه(  )دام  السيستان 
وتنفيذها  بتصميمها  كلفت 

اهلندسية  القدس  ارض  رشكة 
مساحتها  تبلغ  من  للمقاوالت 
البناء  وحتت  تقريبا  مرت   1000
850 مرتا وحتتوي املدرسة عل 
اضافة  االرض  طوابق  اربعة 
,حيتوي  اخرى  طوابق  ثلثة  اىل 
املدخل  ع��ل  االرض  الطابق 
واالس��ت��ع��لم��ات وادارت����ني 
وثامنية صفوف )قاعات درس( 
وق��اع��ة  ال��ن��اف��ورة  اىل  اض��اف��ة 
بينام  كمصل,  تستخدم  كبرة 
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مكتبة  عل  حيتوي  الثان  الطابق 
الكتب  عل  حتتوي  للمطالعة 
اخلاصة بطلبة الدراسات الدينية 
اضافة اىل قاعات درس وعددها 
)8(قاعات اضافة اىل قاعة كبرة 
الكرتونية  كمكتبة  تستخدم 
حتتوي  ال���ك���رتون(  )ت��ص��ف��ح 
بينام  واالنرتنت,  الاسبات  عل 
قاعة  من  يتكون  الثالث  الطابق 
للجتامعات  تستخدم  كبرة 
 130 م��ن  ألك��ث��ر  تسع  وال��ت��ي 
للطلبة  درس  وقاعات  شخصا 
 6 ضمنها)  من   )  10( عددها 
وهي  الطلبة  ألساتذة  قاعات   )
باحتوائها  سويت  عن  عبارة 
وق��اع��ة  صحية  جم��م��وع��ة  ع��ل 
كبرة للدرس, بينام الطابق الرابع 
الصفوف  عل  حيتوي  واالخر 
بالطلبة  اخل��اص��ة  ال��دراس��ي��ة 
وعددها 15 صفا وحيتوي عل 
كمطعم  استخدمت  كبرة  قاعة 
مبارشة  ب��ص��ورة  جيهز  للطلبة 
السني  االم����ام  مضيف  م��ن 
»عليه السلم« الرئيي , مساحة 
 )  3  x القاعات ترتاوح من )3 
 )3 x 8 (امتار و )x3 4 (امتار و

 , الواحدة  للقاعة  ونصف  امتار 
اما القاعات الكبرة فمساحتها) 
8 ( امتار ونصف ف) 8 ( امتار 
كمصل  اس��ت��خ��دم��ت  ال��ت��ي 
,اما  الكرتونية  وقاعة  ومطعم 
بالنسبة ملساحة املكتبة فبلغت 8 
امتار ونصف ف 15 مرتا ,وقاعة 
امتار   )  8( ايضا  االجتامعات 
 , ايضا  م��رتا   )15 ف)  ونصف 
مصعد  عل  امل��درس��ة  وحتتوي 
من  ك��وري  منشأ  من  كهربائي 
رشك��ة ه��ون��داي وامل��رم��ر من 
طعمت  وكذلك  غربية  مناشئ 
قبل  من  اخترت  قرانية  بآيات 
بالعتبة  الديني  التوجيه  قسم 
وواج��ه��ة  امل��ق��دس��ة  السينية 
الكايش  فيها  استخدم  املدرسة 
من  بنسبة  املطعم  الكربلئي 
استخدمت  وك��ذل��ك  ال��ذه��ب 
العامرة  بني  والدمج  املرايا  با 
االسلمية  وال��ع��امرة  الديثة 
اق��واس  عل  املدرسة  وحتتوي 
ون��ق��وس م��غ��رب��ي��ة وال��ك��ايش 
اجهزة  خيص  وفيام   , الكربلئي 
جهاز  استخدمنا  فقد  التريد 
تعد  التي  واجل��ن��رال  الكرافت 

قاعة دراسية

باحة المدرسة تظهر جمال 
البناء والتصميم الهندسي
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اخلاصة  االج��ه��زة  اح��دث  من 
بالتريد وهي من مناشئ غربية  
فقد  االثاث  جلميع  بالنسبة  اما 
تم استراده من دولة االمارات 

العربية املتحدة.
مسؤول  اليدري  رائد  الشيخ 
العتبة  الدينية  ف  الشؤون  قسم 
املدرسة  ان   : املقدسة  السينية 
االمامني  باسم   املسامة  املباركة 
اجلوادين عليهام السلم  للعلوم 
يوم  ف  افتتاحها  ت��م  الدينية 
اىل  وهت��دف  امل��ب��ارك  املباهلة  
الل  النبي حممد صل  نرش علوم 
البيت  عليه  واله وسلم  وأهل 
املراحل  وف��ق  السلم   عليهم 

العلمية  الوزة  ف  تدرس  التي 
يطرح  ما  اوزان  عل  الرشيفة 
ف  علمي  بحث  او  درس  من 
النجف االرشف تبدا ف مرحلة 
سنوات  ارب��ع  مل��دة  امل��ق��دم��ات 
ثم  السطوح  مرحلة  وبعدها 
مرحلة  اىل  ال��ط��ال��ب  ينتقل 
مرحلة  وبعدها  العايل  السطح 
غرار  اخلارج وهي عل  البحث 
النجف  ف  العلمية  ال����وزة 
هناك  ي��ك��ون  الل  ش��اء  وان   ،
العلمية  ال���وزات  م��ن  امل��زي��د 
اىل  ونعود  املقدسة   كربلء  ف 
قرابة  حيث  االزده����ار  ع��رص 
كربلء  ف  كانت  مدرسة   )30(

قام  البائد  وال��ن��ظ��ام  املقدسة 
بدم هذه  املدارس ، مضيفا ان 
العتبة  ف  الدينية  الشؤون  قسم 
مكمل  يعد  املقدسة  السينية 
املبلغني  اع���داد  ف  للمدرسة 
وخارجه  العراق  ف  ونرشهم 
عيل  السيد  سامحة  وبجهود    ،
الوارف   ظله  الل  دام  السيستان 
ومثل املرجعية الدينية العليا  ف 
الشيخ  سامحة  املقدسة  كربلء 
الكربلئي دام عزه   عبد املهدي 
اجلوادين  مدرسة  افتتاح   تم 
عليهام السلم خلدمة علوم اهل 

البيت .  

سماحة الشيخ الكربالئي يتوسط الحاضرين في حفل االفتتاح
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بالعتبة  اإلع���لم  قسم  ش���ارَك 
مهرجان  ف  املقدسة  السينية 
الذي  السنوي  اإلعلمي  الغدير 
التوايل  عل  التاسعة  للسنة  يقام 
األرشف،  ال��ن��ج��ف  م��دي��ن��ة  ف 
اإلعلمية  فعالياته  وح��ض��ور 

والثقافية املتنوعة.
وللمرة الثالثة عل التوايل، تسّجل 
املقدسة  السينية  الروضة  إذاعة 
بالعتبة  اإلع��لم  لقسم  التابعة 
السينية املقدسة، حضورًا فاعًل 
مشاركتها  خ��لل  م��ن  ومشعًا 
الذي  املهرجان  هذا  ف  وفوزها 
الغدير  عيد  م��ع  ت��زام��ن��ًا  ي��ق��ام 
األغر بمشاركة لوسائل إعلمية 
م��ت��ع��ددة م��ن داخ����ل ال��ع��راق 
شخصيات  وبحضور  وخارجه 
إعلمية وثقافية وفنية هلا بصامهتا 

الواضحة عل أرض اإلبداع.
وقال اإلعلمي حيدر السلمي؛ 
بالعتبة  اإلع���لم  قسم  رئ��ي��س 

الغدير  »مهرجان  ان  السينية 
اإلعلمي وبذه النسخة التاسعة 
)عليه  املؤمنني  أمر  رحاب  وف 
السلم( فل شك وال ريب أّن له 
أمهية قصوى وبالغة إذا ما علمنا 
وحر  عاملية  بسمة  اتسم  أن��ه 
القنوات  من  العديد  وشارك  فيه 
والوكاالت  اإلذاعية  واملحطات 
والصحف  اإللكرتونية  واملواقع 
واملجلت الكبرة التي أسهمت 
وشاركت بذا املهرجان لتوصل 
واجلمهور  مجهورها  إىل  رسالتها 
رسائلها  ويقرأ  ليتعّرف  اآلخ��ر 
الساس  الظرف  هذا  وف  بدقة 
ال��ع��راق واألم��ة  ب��ه  يمر  ال���ذي 
ونحن  واإلس��لم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ن��واج��ه خ��ط��ر داع���ش وال��زم��ر 
استطاعت  وال��ت��ي  اإلره��اب��ي��ة 
بلدنا  من  جزء  اقتطاع  لألسف 
العراق  العربية واإلسلمية ومن 

خصوصًا«.

وأضاف السلمي، »ف مثل هذا 
نقّدم  ونحن  الساس  الظرف 
تلو  الشهيد  األب���رار؛  الشهداء 
وعل(  )ج��لّ  لل  قرابني  الشهيد 
واألرض  ال��رشف  عن  للدفاع 
وتلبية  وامل��ق��دس��ات  وال��ع��رض 
العليا،  الرشيدة  املرجعية  لنداء 
هذا  ف  مشاركتنا  إن  ف��لش��ّك 
ونريد  مهمة  مشاركة  املهرجان 
ب���ا إي���ص���ال ص����وت ال��س��ني 
الشعبي  وأحبابه وصوت الشد 

املقدس للعال«.
»شاركنا  ق��ائ��ًل:  حديثه  وتابع 
إذاع��ة  خ��لل  من  العام  ه��ذا  ف 
الروضة السينية املقدسة وإذاعة 
حصلت  وق��د  الكريم،  ال��ق��رآن 
عل  السينية  ال��روض��ة  إذاع���ة 
جائزة أفضل كليب ثوري وبإذن 
ونعتزم  العدة  سنعّد  تعاىل  الل 
صحفنا  لتشمل  املشاركة  توسيع 
جملة  وخ��اص��ة  ال��غ��راء  وجملتنا 

)األحرار( بعّدها املجلة األقرب 
العراقي  وامل��واط��ن  ال��زائ��ر  إىل 
مهمة  مساحة  عل  معه  وتقف 
اليومية  بالشؤون  االهتامم  من 
والياتية إضافًة إىل الشأن الديني 
أن  فنأمل  والثقاف،  والفكري 
ف  واس��ع��ة  مشاركة  لنا  تكون 
ال��ع��ام ال��ق��ادم أي��ض��ًا م��ن خلل 
شعبة اإلعلم الدويل بمطبوعاهتا 
امل��ت��ن��وع��ة ف��ض��ًل ع���ن امل��وق��ع 
الرسمي للعتبة السينية املقدسة 

واملواقع اإلعلمية األخرى«.
جعفر  اإلعلمي  هّنأ  جهته  من 
الروضة  إذاع��ة  مدير  ال��ب��ازي؛ 
بحصد  اإلذاع��ة  ك��ادر  السينية 
هذا الفوز، قائًل: »أهدي جائزة 
املهرجان إىل رمال كربلء وتربة 
عل  ترّبت  التي  الزكّية  العراق 
منها  ال��س��ني ورض��ع��ت  دم���اء 
وأنبتت شهداًء يقاتلون ف سبيل 

درب السني )عليه السلم(«.

تقرير : علي الشاهر
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إعالم العتبة الحسينية يسّجل حضورًا فاعالً بمهرجان الغدير اإلعالمي..
وإذاعة الروضة الحسينية تحصد جائزة جديدة من المهرجان
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الهندسية  ال��ك��وادر  تمّكنْت 
والفنية في العتبة الحسينية 
المقدسة من نصب أكبر شاشة 
مستوى  على  امنية  مراقبة 
العراق والشرق االوسط ذات 
ومتطورة  حديثة  مواصفات 
شهري  الستقبال  استعدادا 

محرم وصفر.
عباس  )رس��ول  األستاذ  وق��ال 
املراقبة  شعبة  مسؤول  فضاله( 
ان  السينية:  العتبة  ف  املركزية 
واهلندسية  الفنية  »امل��لك��ات 
التعاقد  خلل  ومن  الشعبة  ف 
من  تكنت  اجنبية  رشكات  مع 
امنية  مراقبة  شاشة  أكر  نصب 
وال��رشق  العراق  مستوى  عل 
االوسط ذات مواصفات حديثة 

ومتطورة«.
السينية  »العتبة  ان  وأض��اف 
)ال��ل��ول  رشك��ة  م��ع  تعاقدت 
الريطانية  للمطارات(  اهلندسية 
البلجيكية(  )ب��ارك��وا  ورشك��ة 
ونصب  لتجهيز   )BARCO(
عالية  مواصفات  ذات  شاشة 
وال��وض��وح  بالدقة  وم��ت��ط��ورة 
كامرا   )1000( ب��ا  ترتبط 
ان  مبينا   ،»)HD( بنظام  تعمل 
تتكون  نصبها  تم  التي  »الشاشة 
أكر  لتصبح  قطعة   )48( من 
مستوى  عل  امنية  مراقبة  شاشة 
العراق والرشق االوسط بلغت 
ونصف  دينار  ملياري  كلفتها 

املليار.
يمكن  »ال��ش��اش��ة  ان  وت��اب��ع 
 )600( من  اكثر  اىل  تقسيمها 
)ع��ارض��ة  م��ق��ط��ع  او  ش��اش��ة 

الكرتونية  بنظم  تعمل  صغرة( 
مراقبة  بإمكاهنا  ذكية  داخلية 
وتصحيحها،  االخطاء  ومعاجلة 
الوظائف  اه��م  من  تعتر  فهي 
امل��ك��م��ل��ة ل��ع��م��ل ال��واس��ي��ب 
الصغرة ونظام املراقبة، »مشرا 
اهن���ا حت���وي ع��ل جم��م��وع��ة من 
التي  االلكرتونية  )ال��ل��دات( 
هذه  من  لد  أي  توقف  حال  ف 
بالعمل  االخ��ر  يقوم  ال��ل��دات 
لتصبح  الاصل  اخللل  ملعاجلة 
 )80( العمل  عل  قدرهتا  مدة 
الف ساعة مستمرة دون توقف، 
فضل عن احتوائها عل جمموعة 
التي  املركزية  الاسبات  م��ن 
بالتناوب ضمن  سيكون عملها 
ناهيك  عمل،  ساعات  جدول 
حاسبة  ب�����)30(  رب��ط��ه��ا  ع��ن 

فرعية«.
واختتم فضاله حديثه ان »رشكة 
 )BARCO( باركوا البلجيكية
تكفلت بصيانتها فنيا خلل مدة 
سنوات  مخس  البالغة  الضامن 
كوهنا ال تتوقف عن العمل منذ 

بداية تشغيلها حتى انتهاء عمرها 
بالعمل  وستبارش  االف��رتاض، 

مطلع شهر حمرم الرام«.
رسمد  املهندس  اشار  جانبه  من 
كامل نعمة إىل ان »الشاشة تعمل 
للعمل  خ��اص  )س��رف��ر(  ع��ل 
الذي  االحتياط  للسرفر  اضافة 
يعمل ف حال حدوث أي خلل 

ف النظام او الرجمة«.
الكهربائية  »القدرة  ان  وأضاف 
 60( الشاشة  تستخدمها  التي 
 )5( هلا  خصص  امبر   )70  –
عليهم  يعتمد  اكفاء  مهندسني 
عمل  ومراقبة  وصيانة  بإدامة 
خصصت  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ش��اش��ة 
قبل  م��ن  تدريبية  دورات  هل��م 
تعتر أحد  التي  املصنعة  الرشكة 
العاملية ف جمال  املاركات  افضل 

عملها«.
وع����ل ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل ق��ال 
الدكتور فري شبكتي من رشكة 
للمطارات(  اهلندسية  )اللول 
الشاشة  »تتلك  الريطانية: 
االيت  بنظام  وتعمل  عالية  دقه 

اىل  يتحول  الذي  )الروجكرت( 
واهنا   )LED(�ال عرض  شاشة 
ساعة   )24( م��دار  عل  تعمل 

مستمرة«.
شاشة  »ه��ك��ذا  مثل  واض���اف 
ضخمة تدم العاملني عليها من 
حيث الدقة والوضوح العاليني، 
عل  تعتمد  الشاشة  ان  موضحا 
عند  بالتناوب  يعملن  نظامني 
االخ��ر  يعمل  أح��دمه��ا  توقف 
 )Linux( تلقائيا وفق اللينكس
العادي  الويندوز  بنظام  وليس 
اليه  ت��ض��اف  ان  يمكن  ال���ذي 

اضافات اخرى عند الاجة«.
واجلدير بالذكر ان نظام لينكس 
»Linux« يعد نظاَم التشغيل ف 
تسمح  التي  الاسوب  برامج 
وامل��س��ت��خ��دم��ني  للتطبيقات 
الاسوب  أجهزة  إىل  بالوصول 
ويكون  املطلوبة  العملية  لتنفيذ 
أجزاء  بني  الوصل  حلقة  دوره 
ميزات  وله  املختلفة  الاسوب 
التشغيل  أنظمة  بقية  عن  تيزه 

األخرى.

مستوى  على  امنية  مراقبة  شاشة  اكبر  تنصب  الحسينية  العتبُة 
الشرق األوسط استعدادًا لحلول شهري محرم وصفر

متابعات/ أحمد القاضي

تقرير : علي الشاهر
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الشيخ  التقت  )االحرار(  جملة   
)عيل املطري ( مسؤول الشعبة 
ليوضح امهية الدورات القرآنية  
فعلية  نتائج  م��ن  حققته  وم��ا 
خلل موسم الصيف..؟ فقال: 
الصيفية  القرآنية  ال��دورات  ان 
تأيت ضمن اطار االهداف التي 
التبليغ  شعبة  منها  انطلقت 
الديني النسوي لتحقيقها، منها 
تعاىل  الل  بكتاب  املجتمع  ربط 
،والسعي  وح��ف��ظ��ًا(  )ت���لوًة 
العطلة  اوق���ات  اس��ت��ث��امر  اىل 
الفتيات  وإع���داد  الصيفية، 
وتأهيلهنَّ للمشاركة ف املحافل 
اىل  القرآنية،اضافة  واملسابقات 
تعليم احكام التلوة والتجويد 
)االبتدائية  امل��دارس  لطالبات 
كربلء  مدينة  ف  واملتوسطة( 

املقدسة.

ال������دورات  ان  »م��ض��ي��ف��ا« 
حمافظة  عل  تقترص  ل  القرآنية 
كربلء، بل تعدت اىل اقضيتها 
املحافظات  وبعض  ونواحيها، 
منها )بغداد، وبابل، والكوت( 
املحمودية،  قضاء  اىل  اضافة 
من  طالبة  بمشاركة)2800( 
االبتدائية  امل���دارس  طالبات 
ال�����دورة  ف  وامل���ت���وس���ط���ة، 
جهود  اىل  الصيفية،مشرا 
من  ال���دورات  ع��ل  القائامت 
واملعلامت  الشعبة  ف  املبلغات 
والطالبات اللوايت كان سعيهن 
مجيع  إلنجاح  واجل��اد  الثيث 
القرآنية،عاملت  ال���دورات 
الل  )صل  الل  رسول  بحديث 
عليه وآله( : } خركم من تعلم 

القرآن وعلمه(.   
)انتصار  املبلغة  ق��ال��ت  فيام 

ف���اض���ل( م��س��ؤول��ة وح���دة 
 : الشعبة  ف  ال��ق��رآن  التعليم 
افتتحت  القرآنية  ال���دورات 
االمتحانات  اداء  بعد  مبارشة 
النهائية ف عموم العراق،حيث 
وض��ع��ت ال���وح���دة ب��رن��اجم��ا 
املتنوعة  ال����دورات  تضمن  
التاسع  اجل���زء  )ح��ف��ظ  منها 
الثلثني(  واجلزء   ، والعرشين 
اىل  اضافة  الكريم،  القرآن  من 
السور  بعض  تفسر  ف  دورة 
وأخرى  القرآنية،  واملفردات 
لكوهنام  وأخ��لق��ي��ة   فقهية 
القرآن  علوم  ف��روع  من  فرعا 
ومرحلتهن  تتناسب  ال��ت��ي 
ال��ع��م��ري��ة،ب��إرشاف اك��ث��ر من 
ومرشفة،منوهة  معلمة   )90(
الطالبات  مج��ي��ع  ت��ك��ري��م  اىل 
كام  عينية،  بدايا  املشاركات 

واملرشفات  املعلامت  تكريم  تم 
بدايا وشهادات تقديرية. 

واجلدير بالذكر ان شعبة التبليغ 
الشؤون  لقسم  النسوي  الديني 
السينية  العتبة  ف  الدينية 
احتفاليا  برناجما  املقدسة ستقيم 
ف بمناسبة اختتام الدورات ف 
يتضمن  املقدسة  كربلء  مدينة 
الكيم  الذكر  من  آيات  تلوة 
)عيل  للشيخ  كلمة  وإل��ق��اء   ،
املطري(، وتقديم هدايا جلميع 
الطالبات واملعلامت واملرشفات 
املشاركات ف الدورات اضافة  
تقديرية،  شهادات  منحهن  اىل 
لتعجيل  بالدعاء  ليختتم الفل 
الجة  االم����ام  م��والن��ا  ف���رج 
فرجه  تعاىل  الل  )عجل  املنتظر 

الرشيف(.

شعبة التبليغ الديني النسوي تؤهل) 2800 ( طالبة للمشاركة 
في المحافل والمسابقات القرآنية 

تقرير: ضياء االسدي

اقامت وحدة التعليم القرآني في شعبة التبليغ الديني النسوي لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة, 
سلسلة من الدورات القرآنية خالل فترة العطلة الصيفية،وذلك من اجل بناء جيل قرآني يحمل من الوعي ما يمكنه 

من اداء رسالته تجاه دينه ووطنه...
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االنبياء  خ��ات��م  ق��اع��ة  ش��ه��دت 
الشريف  الحسيني  الصحن  في 
االول��ى  ال���دورة  تخرج  حفل   ،
المتوحدين،  االطفال  لشريحة 
االم��ام  معهد  اقامها  ال��ت��ي 
ال��ح��س��ي��ن )ع��ل��ي��ه ال���س���الم(، 
على  كبير  بشكل  وس��اه��م��ت 
ت��ح��س��ن ح��االت��ه��م ت��دري��ج��ي��ًا 
كان  )فما  شعار  تحت  واقيمت 

هلل ينمو( .
بابل  مركز  مديرة  ذلك  اكدت 
حسني  رغ��د  السيدة  للتوحد 
محزة ف ترصيح خصت به جملة 
تأسس  ف��ي��ه:«  قالت  االح���رار 
)عليه  ال��س��ني  االم���ام  معهد 
التوحد  اطفال  لرعاية  السلم( 
وكان   2015  /3/23 بتاريخ 
عدد االطفال املتوحدين من هم 
ويدرسون  املعهد  ك��ادر  ضمن 
طفًل   25 يبلغ  االمر  ببادئ  فيه 
، ومن خلل التعاون مع ذوهيم 
والتواصل معهم بدأت حاالهتم 

تتحسن تدرجييًا«.
ال����االت  ان  واض����اف����ت:« 

التوحد  حاالت  هي  املوجودة 
واملتوسط  والبسيط  الشديد 
النطق   ص��ع��وب��ات  وح����االت 
والتدخل  ال��س��ل��وك  وت��ع��دي��ل 
التعامل معهم ف  املبكر ، وكان 
البداية صعبًا جدًا ولكن بفضل 
االمام السني )عليه  الل وبركة 
عل  القائمني  وبجهود  السلم( 
والعناء  التعب  وبعد  امل��رك��ز 
 ، بالتحسن  ح��االهت��م  ب���دأت 
املقدمة  ال��رام��ج  ع��ن  ف��ض��َل 
برامج  ليست  االطفال   هلوالء 
متجددة  ب��رام��ج  ب��ل  روتينية 
ومتطورة, وف الوقت ذاته  نتقدم 
العامة  لألمانة  اجلزيل  بالشكر 
االمني  وسامحة  السينية  للعتبة 
من  الفئة  بذه  الهتاممها  العام 
االطفال ودعمهم لنا وتوفرهم 
لعمل  املهمة  املستلزمات  كافة 

املركز ».
قبل  يدار من  املركز   »: ان  مبينة 
النفس  بعلم  متخصصة  كوادر 

والرتبية اخلاصة ».
حت��دث��ت  م��ت��ص��ل  س���ي���اق  ف 

التعلم  ص��ع��وب��ات  اخصائية 
هيام  االجتامعي  واالنسحاب 
ابراهيم عيدان قائلة:« ان الطلبة 
اليوم كانوا يعانون  املحتفى بم 
م��ن االن��س��ح��اب االج��ت��امع��ي 
ذلك  اكتشاف  تم  واالكتئاب  
به  قمنا  الذي  التشخيص  نتيجة 
الذي  املرض  نوع  وحتديد  هلم  
يعانون منه ، هذا مادعانا لوضع 
االجتامعي  للتفاعل  برنامج  
بقية االطفال  الطفل مع  وخلط 
من  قليلة  نسبة  لدهيم  ال��ذي��ن 
اضافة  االجتامعي   االنسحاب 
اىل التآزر البرصي والي كون 
ال   معه  تتحدث  حينام  بعضهم 
يستطيع النظر اليك مبارشًة  هذا 
عوائلهم  بتزويد  نقوم  جعلنا  ما 
من  لنا  ليتضح  للمراسلة  بدفرت 
ف  الطفل  سلوك  بيان  خلله 

املركز والبيت ».
من جهته حتدث مسؤول شعبة 
القرآن  دار  ف  القرآن  التعليم 
ال��ك��ري��م ع���يل ع��ب��ود س��ل��امن 
اطفال  رعاية  برنامج  وق��ال:« 

بد  وال  مهم  برنامج  التوحد 
ه��والء  م��س��ار  لتصحيح  منه 
خلل  ،م��ن  املعوقني  االطفال 
كون  والرعاية  اخلاص  االهتامم 
اوىل  م��ن  يعد  امل���رشوع  ذل��ك 
املشاريع التي سعت اليها العتبة 
خلل   م��ن  املقدسة  السينية 
انشاء عدة مراكز ف املحافظات 
هو  املراكز  ه��ذه  من  وواح��د   ،
اليوم  حيتفل  ال��ذي  بابل  مركز 
طلبته  م��ن  جم��م��وع��ة  ب��ت��خ��رج 
الطبيعية  الياة  اىل  وع��ودهت��م 
 ، النطق  وسلمة  وللمدارس 
االساتذة  دور  ونبارك  نثمن  كام 
هذا  عل  القائمني  والسيدات 
وصرهم  وج��ه��وده��م  امل��رك��ز 

وفقهم الل »..
الفل  ان   : ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر   
دينية  شخصيات  حره  الذي 
شهد  قد  واكاديمية   واعلمية  
شملت  الفعاليات  من  العديد 
قراءة دعاء الفرج وزيارة االمام 
وق��راءة  ال��س��لم  عليه  السني 
بعض السور القرآنية املباركة ».

معهد االمام الحسين )عليه السالم ( ألطفال التوحد في بابل يحتفل 
بتخرج الدورة االولى من طلبته. 

تقرير: ضياء االسدي

تقرير: صديق عبود
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من  ب��آي  الفل  ُأفتتح  وق��د 
املقرئ  قرأها  الكيم  الذكر 
عادل الكربلئي، تلتها كلمة 
ثم  سبليني،  قاسم  للشيخ 
ال��وزن  رس��ول  ال��اج  ألقى 
كلمة العتبة السينية املقدسة 
أمهية  عن  الديث  تضمنت 
وفق  القرآنية  الثقافة  ن��رش 
)عليهم  البيت  أه��ل  منهج 

السلم(، وقد جاء فيها: »أوّد 
أن أتوج كلمتي هذه بحديث 
رشي���ف ع��ن أح���د األئ��م��ة 
السلم(  )عليهم  املعصومني 
لامل  ينبغي  )ال  ي��ق��ول: 
القرآن أن يرى أحدًا من أهل 
ملَك  وإن  منه  أغنى  األرض 
جعلت  وقد  برحبها(،  الدنيا 
اإلسلمية  الرسالة  كشافة 

هذا الديث الرشيف شعارًا 
هلذه الدورة املميزة واجلميلة.

كلمته  ف  ال����وزن  ووق���ف 
الديث  م��ع��ان  بعض  ع��ل 
»ق��ارئ  ان  مبينًا  ال��رشي��ف، 
وحافظه  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن 
وح��ام��ل��ه ل��ف��ظ��ًا وع��م��ًل ال 
ينبغي أن يتصور أن هناك من 
هو أغنى منه وإن ملك الدنيا 
القرآن  فقارئ  سعتها،  عل 
وحافظه والعامل به أغنى من 
كل غني وأثرى من كل ثري 
برمتها  الدنيا  بل  العال،  ف 
ألنه حيمل ف صدره ما يغنيه 

عن كل تلك األشياء«.
وأش����ار ال����وزن أي��ض��ًا إىل 
إىل  ي��ض��م  أن  »رضورة 
)درك  القرآنية  املسابقات 
مفاهيم القرآن( وقد سمعت 
عل  القائمني  األخ���وة  أن 

مسابقة  نظموا  الرنامج  هذا 
مفاهيم  ح��ول  ت��دور  كتبية 
ال  ما  وه��ذا  الكريم  القرآن 
شك فيه يبعث عل الرسور، 
من  نحيا  أن  اي��ض��ًا  وامل��ه��م 
جديد ويكون القرآن الكريم 

والعرتة الطاهرة شعارنا«.
كلمته  ختام  ف  الوزن  ودعا 
ب��ال��ت��وف��ي��ق ل��ل��ق��ائ��م��ني عل 
القرآنية وحرصهم  الدورات 
الل  ك��ت��اب  ثقافة  ن��رش  ع��ل 
للبارئ  وال��دع��اء  الكريم، 
من  قواتنا  بنرص  وجل(  )عز 
اجليش وأبناء الشد الشعبي 

عل الدواعش التكفريني«.
توزيع  الفل  خلل  تّم  وقد 
هدايا العتبة السينية املقدسة 
بالدورة كام تم  املتفوقني  عل 
السني  اإلم��ام  راي��ة  تسليم 
مسؤول  إىل  السلم(  )عليه 

على  الثالثة  وللسنة  السالم(  )عليه  الشهداء  أنوار سيد  ببركِة 
التوالي، رعت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة حفل 
لحفظ  والعشرين(  )الثانية  الصدر  موسى  اإلمام  دورة  تخّرج 
)بلدة  اللبناني  الجنوب  محافظة  في  الكريم  القرآن  وتجويد 

الَسْكَسكّية(، حضره أكثر من ألف شخص.
الوزني  رس��ول  األستاذ  من  كاًل  المقدسة  العتبة  وفد  وَض��ّم 
الكريم؛ وفضيلة  القرآن  بدار  القرآنية  المحافل  مسؤول وحدة 
والمقرئ  العامة  النشاطات  الخزاعي من قسم  الشيخ مهدي 

عادل الكربالئي مؤذن العتبة الحسينية.
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ف  رفعها  تم  حيث  ال���دورة 
)سبليني(  الشهيد  س��اح��ة 

وسط البلدة. 
��ًل ع��ن امل��ش��ارك��ة ف  وف��ضمْ
استثمَر  فقد  التخّرج،  حفل 
هذه  امل��ق��دس��ة  العتبة  وف��د 
ف  دروس  إلعطاء  ال��زي��ارة 
والصوت،  التلوة  أحكام 
يومية  دروس  إىل  إض��اف��ة 
ف  وامل��ع��ل��امت  للمعلمني 
الصوت  التجويد،  )أحكام 
دروس  واملقامات،  السيني 
القراءة ف املقامات املنوعة(، 
العام  القائد  نائب  أشاد  وقد 
اإلسلمية  الرسالة  لكشافة 
العتبة  به  تقوم  الذي  بالدور 
النشاطات  دعم  ف  املقدسة 
سواء  القرآنية  وال���دورات 
الدعم  أو  العال  أو  لبنان  ف 
ال��ك��ب��ر ل��س��امح��ة األم���ني 
املهدي  عبد  الشيخ  ال��ع��ام 
)دام عزه( وإدارة  الكربلئي 
الكريم هلذه  القرآن  دار  قسم 
املهمة  والدورات  النشاطات 

واملفيدة.
ال��وف��د ف حفل  ك��ام ش���ارَك 
الكريم،  القرآن  دار  افتتاح 
حرته  ال���ذي  لبنان  ف��رع 
مثلة  خمتلفة  ش��خ��ص��ي��ات 
مل��ك��ت��ب س���امح���ة امل��رج��ع 

السيني  عيل  السيد  األع��ل 
ف  ظ��ل��ه(  )دام  السيستان 
اإلسلمي  واملجلس  لبنان 
بدئ  وق��د  األع��ل،  الشيعي 
الفل بآي من الذكر الكيم 
قرأها الاج عادل الكربلئي 
ال���دورات  طلبة  ق��دم  وق��د 
وفعاليات  أناشيد  القرآنية 
ألقى  اخل��ت��ام  وف  متنوعة 
كلمة  الوزن  رسول  األستاذ 
املقدسة  العتبة  نشاطات  عن 
داخل  ف  املختلفة  القرآنية 
قّدمت  ثّم  العراق،  وخ��ارج 
دار  ه��داي��ا  الفل  ختام  ف 
للمشاركني  الكريم  القرآن 
دورات  ف  وامل��ش��ارك��ات 
الفظ والتجويد، كام قدمت 
وهي  املقدسة  العتبة  هدية 
فرع  إىل  السني  اإلم��ام  راية 

دار القرآن الكريم ف لبنان.
خاصة  زي��ارة  للوفد  وك��ان 
مل��ك��ت��ب امل���رج���ع األع���ل 
السيستان )دام ظله( ف لبنان 
جناب  استقباهلم  ف  وك��ان 
األس��ت��اذ ح��ام��د اخل��ف��اف، 
طبيعة  ال��وف��د  رشح  حيث 
النشاطات واملشاريع القرآنية 
ال��ق��رآن  دار  أقامتها  ال��ت��ي 
العتبة  وت��رع��اه��ا  ال��ك��ري��م 
والرعاية  املقدسة  السينية 
عبد  الشيخ  لسامحة  الكريمة 
املهدي الكربلئي )دام عزه( 
ثقافة  ن��رش  ع��ل  وحرصهم 
القرآن الكريم وعلومه داخل 

وخارج العراق.

تواصل االمانة العامة للعتبة السينية املقدسة تنفيذ مشاريعها 
بابل  حمافظة  ف  مكتبتني  اقامة  مرشوع  ومنها  والرائدة  النوعية 
األوىل منهام ف مدينة اللة مركز حمافظة بابل واألخرى ف ناحية 
السني  اإلم��ام  باسم  اساممها  ليقرتن  السلم(  )عليه  القاسم 

)عليه السلم(.
مسؤول  كاظم،  حسن  حممد  األستاذ  ذكر  ذلك،  وبخصوص 
قسم املشاريع اهلندسية ف العتبة السينية قائًل: »نفذت إحدى 
العتبة  ف  اهلندسية  املشاريع  قسم  وبإرشاف  املحلية  الرشكات 
)عليه  السني  االم��ام  مكتبة  بناية  مرشوع  املقدسة  السينية 
يتألف  إذ  بابل،  حمافظة  مركز  اللة  مدينة  مركز  ف  السلم( 
املرشوع من ستة طوابق باإلضافة اىل املركز الثقاف والرسداب 
الذي يعتر مرأبًا للبناية، وقد وفقنا بإنجاز ما نسبته )60%( من 

املرشوع«.
وأضاف كاظم، »يعد هذا املرشوع من املشاريع الثقافية الكبرة 
باإلضافة  املستمر  والتعليم  للدراسة  قاعات  حيث حيتوي عل 
الدينية  واملناسبات  االغراض للحتفاالت  متعددة  قاعات  اىل 
ومكتبة  للدراسة  وقاعات  السلم(،  )عليهم  االئمة  ومواليد 
اخرى  ومنشآت  مرافق  عن  ناهيك  للنساء،  وأخرى  لألطفال 

تتعلق بالثقافة املكتوبة واملسموعة واملرئية«.
السلم( ف  االمام السني )عليه  ما خيص مرشوع مكتبة  وأما 
»تتألف  أهنا  كاظم  أوضح  فقد  السلم(  )عليه  القاسم  ناحية 
من ثلثة طوابق متضمنة بذلك مسجدًا للصلة ومكتبة ثقافية 
وقاعات متعددة االغراض، وقد وصلت نسبة االنجاز فيه اىل 
)50%( ، وان العمل مستمٌر حاليًا ولكن بصورة بطيئة بسبب 

الضائقة املالية التي تر با العتبة السينية املقدسة«.
نوعية  مشاريع  هلكذا  املقدسة  السينية  العتبة  تبنى  أن  يذكر 
ورائدة هيدف اىل نرش ثقافة وعلوم اهل البيت )عليهم السلم( 
وما يتصل با من ثقافة قبول اآلخر والسلم والوار والتفكر 

قبالة التكفر وما يستورد من افكار هدامة.

العتبة الحسينية تنفذ مكتبتين 
باسم اإلمام الحسين )عليه السالم( 

في محافظة بابل
أ. رسول الوزني
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األح�����رار: ب���دءا ح��دث��ن��ا عن 
وماهي  تأسست،  ،ومتى  اهليئة 

اهدافها؟
كربلء  استثامر  هيئة  _تأسست 
اص��دار  بعد   2008 ع��ام  ف 
ق��ان��ون االس��ت��ث��امر رق���م 13 
بمنح  وتقوم    ،  2006 لعام 
للرشكات  االستثامر  اج��ازات 
ومن  دول��ي��ة(،  )حملية،  خمتلفة 
بالواقع  النهوض  اهدافها  ابرز 
العمران والرتفيهي ف املحافظة 
كون مدينة كربلء املقدسة هي 
ويقصدها  اجلنة  ترع  من  ترعة 
حمبو اهل البيت)عليهم السلم( 
اجل  فمن  العال  بقاع  مجيع  من 
كربلء  تكون  ان  جي��ب  ذل��ك 
مستوى  ع��ل  دائ���اًم  االف��ض��ل 
 ، واخلدمية  العمرانية  الصعد 
ف  االس��ت��ث��امري  الفكر  وك��ون 
العراق فكرا حديثا لذلك جتد ان 
الكثر من الدوائر والوزارات ل 
االستثامري  الفكر  تفهم  تكن 
ال����وزارات تفهم  م��ن  وك��ث��را 
قطاع  عن  عبارة  االستثامر  ان 
ف  كموظفني  وحتى   ، خ��اص 
بادئ  ف  اهليئة  وادارات  اهليئة 

جلب  كيفية  ت��ع��رف  ل  األم���ر 
خرة  توجد  ال  ألنه  االستثامر 
السنني  خلل   ... القضية  بذه 
اهليئة  ل��ك��ادر  اصبح  املاضية 
خرة  اهليئة  ورئ��اس��ة  وق��ي��ادة 
واملحافظة  الدوائر  اىل  اضافة 
وجملس املحافظة تم فهم الكثر 
وفوائد  االستثامر  قضايا  من 
االس��ت��ث��امر ودخ���ول االم���وال 
اىل  الديثة  التقنيات  ودخ��ول 
الدولة وبناء املحافظة ال يتم اال 
عن طريق االستثامر ألن الدولة 
ال تستطيع ان تدير وتبني بنفس 
للستثامر  ..فالتوجه  الوقت 
لبناء  م��ل��ّح��ة  ق��ض��ي��ة  اص��ب��ح 
املحافظة وهي حتتاج الكثر من 

هيئة االستثامر .
االجازة  سحب  عند  االحرار: 
احالة  يتم  هل  امل���رشوع..  من 

املستثمر اىل جلنة قانونية..؟
االجازة  نمنح  عندما   -
او نسحبها ال توجد عليها قضايا 
مالية اال اذا كان قد بدأ باملرشوع 
واذا ل يكن قد بدأ باملرشوع ول 
ألنه  االم���وال  خ��رس  ق��د  يكن 
ندفع  أي  مقاولة  لسنا  نحن 

او  ضامن  كتاب  او  االم��وال  له 
واملحاسبة   .. مرصف  خطاب 
اهليئة  نبّلغ  نتخذها  نحن  التي 
بسحب  قمنا  نحن  انه  الوطنية 
الفلن  املستثمر  من  االج��ازة 
امور  او  قانونية  كقضايا  تبقى 
وضع  يتم  ل  االن  لد  اخ��رى 
منحه  يتم  انه  القانون  االط��ار 
او ال ويتم  اخ��رى  م��رة  اج��ازة 
السوداء  القائمة  ضمن  وضعه 
هذه  مثل  االن  ل��د   .. ال  او 
تكتمل  ل  القانونية  االجراءات 
ل��إلج��راءات  بالنسبة  ام��ا   ..
القانونية التي تصنا انه اذا كان 
قد بدأ باملرشوع فعليه غرامات 
وغرها  التأخرية  والغرامات 
االرض  تسليم  بعد  حُت��س��ب 
القانونية  االج����راءات  وه��ذه 
االخرى انه نحن نطالب انه اذا 
تم سحب اجازة االستثامر فانه 
يوضع ضمن القائمة السوداء. 

األحرار: هل اجازات االستثامر 
تقترص فقط عل املستثمرين من 

داخل العراق ؟
االس���ت���ث���امر م��ف��ت��وح   -
يقترص  ول  اجلنسيات  جلميع 

ف��ق��ط ع��ل م��ن ه��م م��ن محلة 
البلد  وكون   , العراقية  اجلنسية 
فأننا االن  مالية  بازمة  يمر  االن 
مستثمرين  باستقطاب  نتجه 
اج��ان��ب اك��ث��ر ،ول��دي��ن��ا خطة 
وم��ن  ك���رب���لء   اىل  جل��ل��ب��ه��م 
خللكم ندعو كافة  املستثمرين 
االجانب لزيارة املحافظة وعدم 
النظر عل املشاكل التي يمر با 
ببعض  اس��وة  البيب  عراقنا 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن االج���ان���ب من 
حاجز  يربوا  ان  استطاعوا 
اخل��وف واالم���ن ودخ��ل��وا اىل 
عل  كربلء  و  عمومًا  العراق 

وجه اخلصوص.
االحرار: ما هي اسباب التلكؤ 

ف املشاريع املنفذة ؟
املتلكئة  امل��ش��اري��ع   -
اجلوانب  بسبب  ع��ادًة  تكون 
للمستثمرين  وخصوصًا  املالية 
التي  الظروف  بسبب  العراقيني 
يمر با العراق ف الفرتة االخرة 
ما دعا بعض املستثمرين االجتاه 
ص���وب امل���ص���ارف ال��دول��ي��ة 
سبب  يرجع  ومنها  لدعمهم 
هي   ال��دول��ة  دوائ��ر  اىل  التلكؤ 

تعد هيئة استثمار محافظة كربالء المقدسة واحدة من اهم المؤسسات التي من شأنها منح 
، وتزيينها  التحتية للمحافظة  البنى  اجازات االستثمار للمستثمرين من اجل  النهوض بواقع 

وفق اخر ما توصلت اليه التكنلوجيا الحديثة في مجال العمارة والبناء..
 مجلة )األحرار( سلطت الضوء على اخر المستجدات والنهوض العمراني وابرز المشاريع 

التي منحت اليها اجازات البناء للمستثمرين والوقوف على المشاريع التي اصابها 
التلكؤ بسبب الظروف المالية لمدينة كربالء المقدسة من خالل لقائها بالمهندس 

)احمد ماهل المالكي( رئيس الهيئة.

رئيس هيئة االستثمار بمحافظة كربالء لـ )األحرار(: 
حريصون على منح اجازات االستثمار لجميع القطاعات وبالخصوص الصناعي والزراعي والسكني

حوار/ ضياء االسدي - حسين نصر 
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وي��ب��ل��غ ع���دد ت��ل��ك امل��ش��اري��ع 
وقد   58 اصل  من   11 املتلكئة 
سحب  وتم  فيها  موقفا  اتذنا 
مستثمرين  سبعة  اج����ازات 
االيام  ف  سحبها  سيتم  وارب��ع 

املقبلة.
االحرار: اقّر جملس النواب قبل 
مدى   ما  باآلجل..  العمل  فرتة 

تطبيق القرار ؟
يتناسب  االس��ت��ث��امر    -
عكسيًا مع املقاوالت فاملشاريع 
ال��ت��ي ُت���ع���رف ع��ن��د ال��دول��ة 
بمشاريع اخلطة االستثامرية هذه 
ال تصنا وانام تص املحافظات 
او  االق��ال��ي��م  تنمية  م��ن  س��واء 
م��ش��اري��ع ال������وزارات وه��ذه 
املشاريع تويلها من الدولة ، اما 
فيكون  االستثامر  هيئة  مشاريع 
تويلها من قبل املستثمر  وهذا 
وهي  عمل  خطة  ضمن  يتم 
االرض  جتهز  ان  عليها  الدولة 
التسهيلت  ت��وف��ر  وباملقابل 
من  امل���رشوع  لتنفيذ  ال��لزم��ة 
ومحاية  العاملة  و  امل��واد  دخ��ول 
املرشوع او امواله، واهليئة ليس 

هلا اجراءات حول هذا االمر«.
اهليئة  خطة  هي  ما  االح���رار: 
ل��ل��ن��ه��وض ب���واق���ع ال��ق��ط��اع 

الصناعي والزراعي ؟ 
لدهيا  كربلء  استثامر  _هيئة 
الصناعية  املشاريع  جللب  خطة 
و  التجارية  املشاريع  من  اكثر 
بالسياحة  تتمتع  كربلء  كون 
املشاريع  تفضل  لذلك  الدينية 
لدينا  ولكننا   ، اكثر  التجارية 
ك��اف��ة  ف  ل��ل��ن��ه��وض  خ��ط��ة 
امل���ج���االت االس��ت��ث��امري��ة ف 
 ، ألقامتها   والسعي  املحافظة 
هذا  ف  سابقة  جت��رب��ة  ولدينا 
ثلثة  انجاز   تم  حيث  املجال 
مشاريع صناعية ونسبة انجازها 
املشاريع   ه��ذه  وم��ن   %100

)م����رشوع اع����لف ال��واح��ة، 
القطران املنفوخ ، معمل الديد 

الصيني(.

مدينة  مصر  هو  ما  االح��رار: 
ضفاف كربلء بعد توقيع العقد 

عليها منذ عام 2009 ؟
ضفاف  م��دي��ن��ة  م���رشوع    _
عليها  العقد  توقيع  تم  كربلء 
وب���دئ   ،  2013 ع����ام  ف 

 2009 عام  ف  عليه  التفاوض 
من قبل حمافظة كربلء املقدسة 
اكثر  سرتاتيجي  م��رشوع  ألن��ه 
من) 250 ( مليون دوالر وتم 
حتويل امللف اىل اهليئة الوطنية ،  
وف عام 2013 تم توقيع العقد 
مع رئيس اهليئة الوطنية وحمافظ 
املنفذة  السابق والرشكة  كربلء 
رشك��ة ب��ل��وم ال��ع��راق، وك��ون 
املشاريع  متابعة  وظيفتها  اهليئة 

طالبنا  نحن  املحافظة  مع  فقط 
اهليئة  م��ع  كمتابع  بدخولنا 
من  كربلء  وحمافظة  الوطنية 
وازال��ة  االرض  تسليم  اج��ل 
واكامل  والسندات  التجاوزات 
قمنا  اللزمة حيث  االجراءات 
اهليئة  ف  خاصة  جلنة  بتشكيل 
إلكامهلا ونتمنى ان نحصل عل 

االجابة من اهليئة الوطنية .
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توشحت قلوب عشاق السني 
ق��ب��ل أج��س��ام��ه��م ب��ال��س��واد ، 
حمبيه  ضامئر  ف  الزن  وتغلغل 
ألسنتهم  ع��ل  جي��ري  ان  قبل 
ب��ق��دوم ع��اش��وراء ؛ع��اش��وراء 
األحزان  عاشوراء  الفاجعة.. 
الذي  اجللل  املصاب  بذكرى 
الدمع  بدل  السامء  عيون  بكته 
من  األرض  ف  يبَق  فلم  ؛  دما 
، ورغم  وبكاه  إال  حجر ومدر 
اخلالدة  الطف  ملحمة  وق��وع 
بقعة  ع��ل  اله��ب��ة  ظ��ه��رة  ف 
 ، ال��ص��ح��راء  ط��رف  ف  ارض 
نينوى  أو  الغارضية  هلا  يقال 
وبلء  ك��رب  أو  النواويس  أو 
ورغم   ، األس��امء  من  وغرها 
لطمس  اخلبيثة  املحاوالت  كل 
يدل  اث��ر  كل  وحم��و   ، حوادثها 
بستار  حجبها  أو  معاملها  عل 
النسيان ، وبكل ما أوتيت دولة 
أساليب  من  األم��وي  الطغيان 
 ، وامل��ؤآم��رة  والتضليل  املكر 
اجلائر  حكمها  أويت  ما  وبكل 
وطغيان  وجروت  إرهاب  من 
ما  وبكل  بل   ، وترغيبا  ترهيبا 
مر  عل  وأتباعه  أشياعه  أويت 
التاريخ حتى يومنا هذا ، إال أهنا 
دماء عاشوراء  تتوهج  فتئت  ما 

وي��س��ط��ع ح��ض��ور ك��رب��لء ف 
فتأرس  ؛  ك��ال��ش��م��س  اآلف����اق 
السينية  امللحمة  تفاصيل 
ق��ل��وب   ، اخل���ال���دة  وق��ي��م��ه��ا 
األحرار وعقوهلم ، بغض النظر 

عن جنسهم ولوهنم وهويتهم.
عظمى،  إنسانية  قضية  كوهنا 
ي��زدادون  كلمته؛  أنصار  فراح 
امتألت  حتى  آخ��ر  بعد  يومًا 
قلوب  وكربلء  السني  بحب 
 ، األرض  أص��ق��اع  ف  ال��ن��اس 
وأضحى رضحيه املقدس مهوى 
قبلة  كربلء  وغدت   ، لألفئدة 
لتتحقق   ، العال  أح��رار  يؤمها 
الكرى  زينب  ال��وراء  نبوءة 
أطلقتها  التي  عليها  الل  سلم 
من  ون��ي��ف  أل��ف  منذ  للزمن 
السنني ، وهي توجه خطابا إىل 
ما  بلغ  الذي  سعد  ابن  معسكر 
بلغه من نشوة االنتصار لظتها 
أب  قر  عل  قائلة:)ولينصبن 
أئمة  وليجتهدن  علم،  الل  عبد 
يزداد  فل  طمسه  عل  الضللة 

إال علوا وانتشارا(.
أم  يا  وم��واليت  سيديت  يا  اج��ل 
ال  ع��اش��وراء  فيوم  املصائب؛ 
يمكن أن ينطفئ وهجه اخللق 
واخللود  الديمومة  مستمد  ألنه 

وعل،  جل  األك��وان  خالق  من 
وكذا فان أوار املأساة باق ببقاء 
القيم اإلهلية املباركة التي هنض 
عل  السلم  عليه  السني  با 
اإلسلم  ليغدو   ، كربلء  ثرى 
سيظل  لكنه  النشأة  حم��م��دي 
واالستمرار؛  البقاء  حسيني 
سقطت  طاهرة  دم  قطرة  فكل 
لسقي  ك��رب��لء  رم��ض��اء  ع��ل 
هي   ، والقيقة  ال��ق  شجرة 
أمانة ف أعناقنا وأعناق األجيال 
، خ��اص��ة وه��ا نحن  ال��ق��ادم��ة 
السني  عاشوراء  موسم  نحيا 
 ، ك��رب��لء  كنف  ف  وخ��ل��وده 
ال��والء  جتديد  ذك��رى  ب���أزوف 
الل  ألولياء  بالتويل   ، والبيعة 
وال��ت��رؤ م��ن أع��دائ��ه��م ، من 
خلل السر عل خطى السني 
إشعاعات  اثر  واقتفاء   ، اخلالد 
الزكية  والدماء   ، املقدس  دمه 

ألهل بيته وأصحابه .
إياها  محلتنا  عظمى  مسؤولية 
امل��ب��ارك��ة ف ك��رب��لء  هن��ض��ت��ه 
املقدسة ، ووصيته ف عاشوراء 
حروفها؛  كتب  وق��د  اخل��ال��دة 
بنور  مغمسة  اإلمامة  دم  بنجيع 
أمرها  ألحياء  جلله،  جل  الل 
ثانيًا من  بفهمها أواًل وتفهيمها 

األهداف  لقيقة  التمثل  خلل 
لإلنسانية  اإلمام  بثها  أراد  التي 
مج��ع��اء م��ن خ���لل أم���ة ج��ده 
األعظم ، وماهية الرسالة اإلهلية 
الكرى لنهضته ، مضحيًا بكل 
تلك التضحيات اجلسام ، التي 
أفقها  مديات  إدراك  يمكن  ال 
األه��م  أج��ل  م��ن   ، الفسيحة 
دين  أج��ل  من  وليس  ؛  قطعًا 
أجل  من  بل   ، ؛  فحسب  األمة 
هلا  أري��د  والتي   ، أيضًا  حياهتا 
التزييف  ظل  ف  ميتة!  حتيا  أن 
بوفاة  انقلبا  بعد  من  األموي 
املرم  القضاء  وحماولة  نبيها، 
باإلسلم  املتمثلة  روحها  عل 
والعمل   ، العليا  اإلهلية  وقيمه 
بكل وسيلة لعزل االمة ، ومنع 
يقظتها  أس��ب��اب  اىل  ع��ودهت��ا 

وديمومتها وتطورها .
بدمه  ال��س��لم  عليه  أراد  ل��ذا 
سبيل  جي��د  ل  ال���ذي  امل��ق��دس 
فيها  ال��روح  تلك  بعث  س��واه؛ 
الناس  دين  لبناء   ، جديد  من 
القائل:  دنياهم وهو  إىل  مضافًا 
سعادة  إال  املوت  أرى  ال  )إن 

والياة مع الظاملني إال برما(.

عاشوراء..
 بطولُة القيم قبل السيف

طالب عباس الظاهر
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السّيد  ابن  السني  عبد  السّيد 
هدايت  السّيد  ابن  تقي  حمّمد 

الل دستغيب.
 والدته: ولد ف املحّرم 1332 

ه� بمدينة شراز ف إيران.
 دراس����ت����ه: أهن����ى م��رح��ل��ة 
سنيِّ  ف  الدراسة  من  املقّدمات 
من  به  يتمّتع  كان  ملا  الطفولة، 
الذكاء والفطنة التي وهبها الل 
السطوح  مرحلة  فأهنى  إي��اه، 
باقر  ملسجد  إمامًا  وأصبح   ،
وأخذ  ش��راز،  مدينة  ف  خان 
واإلرش����اد،  التبليغ  ي���امرس 
إىل  سافر  ه�   1353 عام  وف 
مدينة النجف األرشف إلكامل 

دراسته الوزوية، وملّا حاز عل 
درجة االجتهاد رجع إىل مدينة 

شراز واستقر با.
 أس���ات���ذت���ه: ن��ذك��ر م��ن��ه��م: 
املوسوي  السن  أبو  )السّيد 
األصفهان، السّيد عيل القاض 
حمّمد  الشيخ  الطباطبائي، 
كاظم الشرازي، الشيخ ضياء 

الدين العراقي وآخرين(.
السّيد  كان  وأخلقه:  صفاته 
دستغيب يعيش ف دار بسيطة، 
فيه  يعيش  كان  عاّم  تتلف  ال 
أج����داده ال��ط��اه��رون، وم��ن 
صفاته اأُلخرى أّنه كان شديد 
)عليهم  البيت  آلل  امل���واالة 
املجالس  ويعشق  ال��س��لم(، 
السينية، وكان يرتدي السواد 
تقيًا،  وكان  عاشوراء،  ليلة  ف 

زاهدًا، صابرًا، حسن األخلق 
والبيان، ولديه قّوة عل التعبر 

والكتابة.
أّنه كان  اأُلخرى   ومن صفاته 
وخيالط  للناس،  ال��ب  كثر 
أف����راد ال��ط��ب��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
يسارع  ك��ان  حيث  املجتمع، 
وحليِّ  إعانتهم،  إىل  باستمرار 
أسلوب  له  وك��ان  مشاكلهم، 
يكن  فلم  خمالفيه،  مع  متمييِّز 
يتناوهلم  أن  ألح���د  يسمح 
أحيانًا  كان  بل  ب��ذيء،  بكلم 
استغرابم.  مثرًا  عليهم  يثني 
)فاطمة  ن��ذك��ر:  م��ؤل��ف��ات��ه: 
ال���زه���راء وزي��ن��ب ال��ك��رى، 
تفسر  اخلليقة،  رسيِّ  العبودية 
س��ورة  تفسر  ي��اس��ني،  س��ورة 
اإلسلمية  األخ��لق  الديد، 

والقصص العجيبة(.
رحيلُه املفجع: استشهد السّيد 
ف  رسه(  )ق���دس  دستغيب 
 1402 صفر  من  عرش  الرابع 
ف  وه��و  ش���راز،  بمدينة  ه��� 
اجلمعة،  صلة  أداء  إىل  طريقه 
حيث أرسعت إليه فتاة تنتسب 
أهّنا  ة  بحجَّ املنافقني،  زمرة  إىل 
ثّم  إليه،  رسالة  إيصال  تريد 
لقنبلة،  مهيب  انفجار  دّوى 
السّيد  جسد  أثره  عل  ع  فتقطَّ
ثّم  إرب���ًا،  إرب���ًا  رسه(  )ق��دس 
املقّطع،  جسده  أج��زاء  مجعت 

ودفن بمدينة شراز.

الشعائر  كتاب  بصاحب  يعرُف  شيعي  ومفكر  جليل  عال 
واألخ��لق  والعلم  بالزهد  عرفت  أرسة  من  السينية، 
بينها  من  عديدة  مؤلفات  له  ونضاهلا،  تارخيها  وهلا  والتقوى 

)كلمة الل(.. فمن هو؟

من هو؟؟؟

الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب )قدس سره( 

)1332 هـ ـ 1402 هـ(
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م��ن ب��ني الكت��ب الرائع��ة التي 
جادت با أنامل س��امحة الس��يد 
هب��ة الدي��ن الشهرس��تان )رمحُه 
الل(، كت��اب )هنض��ة الس��ني � 
عليه الس��لم �(، وال��ذي بنّي فيه 
مؤّلف��ه أواًل معن��ى اخللف��ة بعد 
النبي )صل الل عليه وآله( »وأهّنا 
النياب��ة عنه ف الوالية عل اأُلّمة، 
ف مجي��ع ش��ؤوهنا، إاّل الوح��ي، 
فهي ُأخت النب��ّوة ورشيكتها ف 
البيعة والعهد والرياسة العامة«.

ث��ّم رشَع ببي��ان م��ن ه��و األوىل 
باخللف��ة بع��د النب��ي )صل الل 
عليه وآله(، وكي��ف وصل يزيد 
بن معاوية إىل الك��م، بزعم أّنه 

اخلليفة.
وبدأ ببي��ان ع��دم صلحّية يزيد 
هل��ذا املنصب الّس��اس، وأهلّية 
الس��لم(  اإلمام الس��ني )عليه 
له، وه��و صاحب��ه الرشعي بعد 
وف��اة أخيه اإلمام الس��ن )عليه 

السلم(.
ال��ركات  أمهي��ة  وأوض��ح 
اإلصلحّي��ة ف املجتمع، وكون 
حرك��ة اإلم��ام الس��ني )علي��ه 
الس��لم( رمزًا ل��كّل الركات، 

وب��نّي آثار ه��ذه الرك��ة املباركة 
ع��ل العال اإلس��لمي ف املاض 

والارض.
)علي��ه  هنضت��ه  ع��وال  وذك��ر 
السلم(، ومبادئ قضيته العادلة 
ودواف��ع يزيد االنتقامية من أهل 

البيت )عليهم السلم(.
ث��م أخ��ذ ي��رشح كيفي��ة هج��رة 
الس��لم(  اإلمام الس��ني )عليه 
وحركت��ه م��ن املدينة املن��ّورة اىل 
مك��ة املكّرم��ة، قاص��دًا الكوف��ة 
عاصم��ة أبي��ه، ث��ّم إجب��اره عل 
النزول ف كربلء املقّدس��ة، وما 
جرى له من حم��اورات مع أخيه 
حمّم��د ب��ن النفي��ة واب��ن الزبر 
عب��اس وغرمه��ا، وكيفية  وابن 
س��يطرة اب��ن زي��اد ع��ل الكوفة 
وقتله ملس��لم بن عقيل وهان بن 
عروة، ومقابلته )عليه الس��لم( 

مع الّر الرياحي.
ثّم أخذ برسد األحداث التارخيية 
الت��ي جرت عل اإلمام الس��ني 
)عليه الس��لم( منذ نزوله أرض 
كرب��لء املقّدس��ة إىل استش��هاده 
مع أهل بيته وصحبه الكرام يوم 

عاشوراء سنة 61ه�.

ك��ام أوض��ح املؤل��ف مص��ر ما 
ج��رى ع��ل عي��ال اإلم��ام بع��د 
مرصع��ه )عليه الس��لم(، ودور 
عقيلة بني هاش��م الوراء زينب 
مواصل��ة  ف  الس��لم(  )عليه��ا 
رس��الة أخيها، س��واء ف الكوفة 
أو الش��ام، وتأث��ر ُخطبه��ا ع��ل 

املسلمني.
الع��زاء  تاري��خ  ذك��ر  وأخ��رًا 
الع��رص  م��ن  ابت��داًء  الس��يني، 
األموي، وم��رورًا بعرص الدولة 
البوهيّي��ة، وانتهاًء بعرص املؤّلف، 

أي قبل وفاته سنة 1386 ه�.
الكت��اب  ه��ذا  أمّهي��ة  وتتج��ل 
بوض��وح م��ن الكل��امت امُلرشقة 
التي قاهلا عنه اإلمام الشيخ حمّمد 
حس��ني آل كاش��ف الغط��اء، إذ 
قال: »كتاب هنضة السني )عليه 
الس��لم(، األثر اجلليل الذي ما 
زلُت ُأنّوه به وأحّث عليه منذ أن 
رأيته قبل برهة، ال رعاية لقوق 
ب��ل عناية  الصداق��ة واإلخ��ّوة، 
بحقوق الّق وامل��روءة، فإّنه من 
اآلثار اخلالدة التي هي من كتب 
الده��ر، ال م��ن كت��ب الع��رص. 
وم��ن اجلاري��ات م��ع األب��د، ال 

الس��اريات إىل أم��د. ومثل هذه 
الكتب هي التي ُتنضج األفكار، 
ف  وتبع��ث  العزائ��م،  وُتنش��ط 
مطالعه��ا روح اهلّمة للتفان عل 
الّق، والتهالك عل اإلباء وعّزة 

النفس«.
أما سبب تأليف فقد ذكر املؤّلف 
ذل��ك قائًل: »ح��دا ب إىل تأليف 
كت��اب ه��ذا غفل��ة البع��ض عن 
تاريخ الركة السينية وأرسارها 
الن��واة  وه��ي   � آثاره��ا  ومزاي��ا 
لركات عاملّي��ة � حتى إّن بعض 
األغي��ار إذ وج��د هي��اج العال، 
ومظاه��رات  اأُلم��م،  وح��داد 
الع��رب والعجم، اندف��ع قائًل: 
ما هذا؟ وملاذا؟ وهل السني إاّل 
رجل خرج عل خليفة عرصه ثّم 

ل ينجح؟
نعم! س��نعّرفه: ما ه��ذا؟ وملاذا؟ 
وم��ن الس��ني الناه��ض؟ ومن 
غاي��ات  وماه��ي  املع��ارض؟ 
الفريقني؟ كّل ذلك بذا الكتاب 
الذي مجع املحاكامت التارخيية إىل 
النظ��رات االجتامعية واملرويات 

املوّثقة من كتب التواريخ«.

نهضُة 
الحسين  في كتاب

صدَر حديثًا
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عن مركز إحي��اء الرتاث التابع 
ملكتب��ة ودار خمطوط��ات العتبة 
العباسية املقدسة كتاب )تراجم 
مشاهر علامء اهلند(، من تأليف 
العلمة السيد عيل نقي النقوي 
س��نة  ف  املت��وىف  الل(  )رمح��ه 
1409 هجرية، وهو من حتقيق 

املركز، وت��م العم��ل ف حتقيقه 
اعتامدًا عل نسخة بخط العلمة 
الس��يد حمم��د ص��ادق آل بحر 
العل��وم )رمح��ه الل( وق��د ذكر 
املؤلف نبذًا من تراجم املشاهر 
من علامء بلد اهلند عل ترتيب 

الطبقات.

صدَر حديثًا

صفات وأخالق اإلمام الحسين يوم عاشوراء

لإلمام الس��ني )عليه السلم( 
صف��ات وخصائ��ص ظه��رت 
باخلص��وص،  عاش��وراء  ي��وم 
وهي منش��أ مجي��ع اخلصائص، 
أال وهي امتثاله خلطاب خاص 
به م��ن الل تع��اىل حي��ث امتثل 
بعب��ادة خاصة به ف يوم واحد، 
الي��ه ألطاف  بالنس��بة  وحتققت 
خاص��ة ف مقاب��ل اج��زاء تلك 
العبادة او لنقل العبودية للرب.

وهي عب��ادة ما حتققت من احد 
قبل��ه، وال حتصل الح��د بعده، 
وهي عب��ادة جامعة مل��ا يتصور 
من العب��ادات البدني��ة الواجبة 
واملندوبة، ظواهرها وبواطنها، 
روحها وصورهتا، واتى بأكمل 

افراد كل واحد منها.
فَعَبد الل تعاىل بجميع مفردات 
تلك الكلم��ة وتراكيبها، وبيئة 
اجتامعها ف ظ��رف يوم واحد، 
واظهر مع ذلك فيه مجيع مكارم 
االخ��لق والصفات الس��نة، 
بأكمل  متلئمه��ا ومتضاده��ا، 

ذل��ك  اىل  واض��اف  افراده��ا، 
حتمل اعظم الش��دائد واالبتلء 
الاصل ل��كل مبت��ل، والصر 
عليها بأكمل انواعه، بل الشكر 
عليها بأكمل وجوهه، وحازت 
ه��ذه العب��ادات م��ن كل مزية 
وخصوصي��ة موجب��ة للفضيلة 
وزادت  واس��ناها،  ازكاه��ا 
خصوصي��ة  كل  ذل��ك  ع��ل 
للعبادة ف الش��دة التي هي من 
خصوصي��ات بع��ض االنبي��اء 
والذي��ن باه��ى الل تع��اىل ب��م 

ملئكته.
لذل��ك حصل��ت ل��ه م��ن مجيع 
ذلك خصوصية عب��ادة ل يكن 
له رشيك فيها، وبسببها اختص 
بنداء خاص بقوله عز وجل: »يا 
أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل 
ربك راضية مرضية«، واختص 
برضاه ع��ن ربه تع��اىل ورضاه 
عنه »راضية مرضية«، واختص 
بعبودي��ة خاصة وجن��ة خاصة 
منسوبة اىل الل تعاىل )فادخيل ف 

عب��ادي وادخيل جنتي( ويرشع 
الكتاب ف تفصيل هذه العبادة 

بعون الل تعاىل.
ان  اعل��م  التس��رتي:  ويق��ول 
الل ج��ل جلل��ه كّل��ف عب��اده 
مراتبهم، ودرجاهتم،  بحس��ب 
ومصاله��م، فجع��ل لكل نبي 
رشع��ة ومنهاج��ا ل��ه، وألمته، 
ولكل منهم خصائص بالنس��بة 
اىل اوصيائه��م، ك��ام جع��ل الل 
الس��محة  النيفية  املل��ة  تع��اىل 
لنبينا حمم��د املصطفى  الس��هلة 
صلوات الل علي��ه وآله، ولكن 
جعل له خصائ��ص كثرة تبلغ 
اّزي��د،  او  وعرشي��ن  اح��دى 
وجع��ل الوصيائه بالنس��بة اىل 
م��ا يتعل��ق بامامت��ه ودعوته اىل 
الدي��ن احكام��ا خاص��ة مثبتة، 
)ف صح��ف مكرم��ة. مرفوعة 
مطه��رة. باي��دي س��فرة. كرام 
ب��ررة( فجع��ل ل��كل واحد ف 
ذلك تكليفا خاص��ا بّينه هلم ف 
صحيف��ة خمتوم��ة باثن��ي عرشة 

خاتا من ذهب.
ومل��ا كان من التكليف املختص 
بالس��ني )علي��ه الس��لم( »بع 
نفسك« واملراد به ف خصوص 
يوم القتال، ف��ل بد ان جيمع ف 
ذلك الي��وم بني كل عبادة بدنية 
وقلبي��ة وفعلية وتركية، واجبة، 
ومس��تحبة بانواعها واقس��امها 
واش��خاصها،  واصنافه��ا، 
غ��ره،  وب��ني  بين��ه  املش��رتكة 
واملختص��ة فاس��تحق املعامل��ة 
وان  تع��اىل،  الل  م��ع  الكلي��ة 
يعطي��ه كل ما يمك��ن ان يعطيه 

املخلوق، وقد فعل ذلك.
ذل��ك  ب��إزاء  ل��ه  وحصل��ت 
الطاف خاص��ة جليلة، وخفية، 
وتفصي��ل هذه املعامل��ة، وبيان 
ه��ذه العب��ادة، إن��ام يتحقق بأن 
نعن��ون للعب��ادات واألخ��لق 
عل نحو ما ف كت��ب الفقه، ثم 
نذكر كيفية تأديته هلا، ثم بعض 

خصوصيات مجعها وتركيبها.

من كتاب )الخصائص الحسينية( للشيخ جعفر التستري )رحمه اهلل(
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عليه(..  اهلل  )رضواُن  تغلب  بن  ُأبان 
َعلٌم من أعالِم اإلمامّية

يعتقد الكثيرون ان عاشوراء هي 
مجرد ذك���رى استش���هاد االمام 
احلس���ن )علي���ه الس���ام ( وان 
احي���اء هذه الذكرى يكون بإقامة 
مجال���س العزاء واللط���م  واداء 
مراس���يم الزي���ارة؛ ولكن بنظرة 
تأمل له���ذه املناس���بة تثبت انها 
اكبر م���ن مجرد ذك���رى ملصيبة 
االمام احلس���ن )عليه السام ( 
بإستشهاده مع اهل بيته واصحابه 

وسبي نسائه.
وبالرغم م���ن كل ما حتمله هذه 
الذكرى من مأساة واالم قاساها 
اهل بي���ت النبي االعظم )صلى 
الل���ه عليه وال���ه (، وفضًا عن 
الث���واب العظي���م واالجر الكرمي 
ال���ذي اك���دت علي���ه الروايات 
واالحادي���ث ال���واردة عن اهل 
البيت )عليهم السام( للمؤمنن 
الذين يحيون هذه املصيبة والتأكيد 
عل���ى احيائه���ا وتعظيمها.. اال 
ان لعاش���وراء بع���دًا آخر هو ان 
احلسن )عليه الس���ام( قد ولد 

في يوم عاشوراء.
قد يقول قائل ان احلس���ن )عليه 
الس���ام( ول���د ف���ي الثالث من 
ش���عبان، فنق���ول املقص���ود هنا 
ليس���ت ال���والدة الطبيعي���ة, بل 
إن احلس���ن )عليه الس���ام( في 
ي���وم عاش���وراء قد ول���د فكرًا 
ومنهج���ًا، ف���دروس التضحي���ة 
والفداء  واملساواة ورفض الظلم 

واجل���ود بالنف���س وهداية الضال 
بل وحتى الرحمة بالعدو والرفق 
به امنا ه���ي دروس تعلمناها من 
احلس���ن )عليه السام ( في يوم 

عاشوراء.
ولوال عاش���وراء مل���ا عرفنا هذا 
اجلانب من حياة االمام احلس���ن 
)علي���ه الس���ام(، فكم���ا يعلم 
الق���ارئ ان لش���خصية االم���ام 
احلس���ن )عليه السام( بعدين: 
او  الدين���ي  البع���د  ه���و  االول 
العرفان���ي وهو بأنه س���بط النبي 
االعظم )صل���ى الله عليه وآله( 
وان���ه االمام املعص���وم املفترض 
الطاعة وسيد شباب اهل اجلنة، 
ويتضح هذا البعد جليًا في دعاء 

يوم عرفة.
اما البعد الثاني فهو بعد الشهادة 
والتضحي���ة وغيرها من الدروس 
احلس���ينية  والتي متثل االنعطاف 
االكبر في حياته )عليه السام(، 
الت���ي اتضحت وجتل���ت في يوم 
عاش���وراء، فلوال يوم عاشوراء 
لم نكن لنعرف هذا اجلانب املهم 
من شخصية االمام احلسن )عليه 
الس���ام(، ولذا فأن هذا املنهج 
احلس���يني ق���د ولد باستش���هاده 
)عليه الس���ام( وكما يقال فإن 
العظماء يولدون في يوم مماتهم، 
فكي���ف بعظيم كاحلس���ن؟! انه 

سيد العظماء.

عاشوراء.. ميالد الحسين
a

احلدي���ُث عن العلم الش���امخ أبان بن تغل���ب يعرُض أمامنا 
صورًا رائعًة لش���خصية نذرت عمرها تدافع عن أهل البيت 
)عليهم الس���ام( واإلس���ام احملّمدي األصيل، إال أننا لم 
نحصل على معلومات دقيقة عن تاريخ والدته ومحلها إال 
أن نس���به واض���ح ومعروف فهو )أبان ب���ن تغلب بن رباح 
البك���ري اجلريري الِكندي الربعي الكوفي(، ويكنى ب� )أبي 

سعيد(.
وكان أبَّ���ان )رضوان الل���ه عليه( محدًثا، فقيًه���ا، قارًئا، 
مفسًرا، لغوًيا، من الرجال املبّرزين في العلم، ومن حملة 
فقه آل محمد )صلى الله عليه وآله(، وكان له عند األئمة 
)عليه الس���ام( منزل���ة وِقدم، حيث قاَل ل���ه اإلمام الباقر 
)عليه السام(: )اجلس في مسجد املدينة، وأفِت الناس، 

فإنِّي ُأحبُّ أن ُيرى في شيعتي مثلك(.
وقال اإلمام الصادق )عليه الس���ام( ملس���لم بن أبي حيَّة: 
)ائِت أبان بن تغلب، فإنه قد سمع مني حديًثا كثيًرا، فما 

روى لكفاروه عني(.
وكان أبان من الش���خصيات اإلس���امية التي امتازت باتقاد 
الذهن، وُبعد الغور، واالختصاص بعلوم القرآن، وهو ممن 

أجمعوا على قبول روايته وصدقه.
 وكان معروًف���ا بكثرة الرواية حّت���ى قيل: إنه روى ثاثن 
اء، بل كان يقرأ القرآن  ألف حديث، وكان من أعاظم القرَّ
اء، وكان ُيعدُّ من ُأولي  ة ُعرفت بن القرَّ الكرمي بطريقة خاصَّ
ال���رأي احلصيف في احلدي���ث، والفقه، واألدب، واللغة، 

والنحو.
وأمت���از أبان بروايت���ه للحديث، وقد وثَّق���ه علماء الرجال 
قو الرجال من أهل السنة، كأحمد  الشيعة، وأيَّد وثاقته محِقّ
بن حنبل، ويحيى بن معن، وأبي حامت، والنسائي، حيث 
ة أهل البيت )عليهم السام(،  أخذ الفقه والتفسير عن أئمَّ
فقد حضر عند اإلمام زين العابدين )عليه الس���ام(، ومن 
بع���ده عند اإلمام الباقر )عليه الس���ام(، ث���م عند اإلمام 
الصادق )عليه السام(، فهو من كبار أصحابهم، والثقات 
في رواياتهم، وروى أيًضا عن أبي حمزة الثمالي، وزرارة 

بن أعن، وسعيد بن املسيَّب.
أم���ا مؤلفات )أبان بن تغلب( نذكر منه���ا )معاني القرآن، 
كت���اب الق���راءات، الغريب في الق���رآن، الفضائل، كتاب 

صّفن(.
وقد توّفي )رضوان الله عليه( عام 141 ه�.

بقلم: صّديق عبود
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املش���هوُر نق���ًا وتوثيقًا أن الصحابي اجللي���ل جابر بن عبد الله 
األنصاري  وعطية العوفي هما أول من زارا قبر اإلمام احلسن 
ام(، وقد حصلت هذه الزيارة في العشرين  بن علي )عليه السَّ

من شهر صفر.
فق���د ُرِوَي َأنَّ���ُه ِفي َيْوِم اْلِعْش���ِريَن ِمْن َصَف���ٍر َكاَن ُرُجوُع َحَرِم 
اِم إَِلى َمِديَنِة الرَُّسولِ  )صلى الله  ام( ِمَن الشَّ اْلُحَسْيِن )عليه السَّ
علي���ه و آل���ه(، َوُهَو اْلَيْوُم الَِّذي َوَرَد ِفيِه َجابُِر ْبُن َعْبِد اللَِّه إَِلى 
ُل َمْن َزاَرُه ِمَن النَّاِس. ام(، َوُهَو َأوَّ ِزَياَرِة اْلُحَسْيِن ) عليه السَّ
أم���ا َع���ْن َعِطيََّة اْلَعْوِفيِّ َق���اَل: َخَرْجُت َمَع َجابِِر ْب���ِن َعْبِد اللَِّه 
اأْلَْنَص���اِريِّ َرِحَم���ُه اللَُّه َزائَِرْيِن َقْبَر اْلُحَس���ْيِن ْب���ِن َعِليِّ ْبِن َأبِي 
ا َوَرْدَنا َكْرَبَاَء َدَنا َجابٌِر ِمْن َشاِطِئ  َطالٍِب ) عليهما السام ( َفَلمَّ
اْلُفَراِت َفاْغَتَس���َل ُثمَّ اْئَتَزَر بِإَِزاٍر َو اْرَتَدى بِآَخَر، ُثمَّ َفَتَح ُصرًَّة 
ِفيَها ُسْعٌد َفَنَثَرَها َعَلى َبَدنِِه، ُثمَّ َلْم َيْخُط ُخْطَوًة إاِلَّ َذَكَر اللََّه، 
َحتَّى إَِذا َدَنا ِمَن اْلَقْبِر َقاَل َأْلِمْس���نِيِه، َفَأْلَمْس���ُتُه َفَخرَّ َعَلى اْلَقْبِر 

َمْغِشّيًا َعَلْيِه، َفَرَشْشُت َعَلْيِه َشْيئًا ِمَن اْلَماِء َفَأَفاَق.
ُثمَّ َقاَل: َيا ُحَسْيُن )َثَاثًا(.

ُثمَّ َقاَل : َحبِيٌب اَل ُيِجيُب َحبِيَبُه .
ُث���مَّ َقاَل: َوَأنَّى َل���َك بِاْلَجَواِب َو َقْد ُش���ِحَطْت َأْوَداُجَك َعَلى 
َق َبْيَن َبَدنَِك َو َرْأِسَك، َفَأْشَهُد َأنََّك اْبُن النَّبِيَِّن،  َأْثَباِجَك، َو ُفرِّ
َو اْبُن َس���يِِّد اْلُمْؤِمنَِن، َو اْبُن َحِليِف التَّْقَوى َو َس���ِليِل اْلُهَدى، 
َو َخاِمُس َأْصَحاِب اْلِكَس���اِء، َو اْبُن َسيِِّد النَُّقَباِء، َو اْبُن َفاِطَمَة 
ْتَك َكفُّ َسيِِّد  َس���يَِّدِة النَِّس���اِء، َو َما َلَك اَل َتُكوُن َهَكَذا َوَقْد َغذَّ
اْلُمْرَس���ِلَن، َو ُربِّي���َت ِفي َحْجِر اْلُمتَِّق���نَ، َو َرَضْعَت ِمْن َثْدِي 
اإْلِمَياِن، َو ُفِطْمَت بِاإْلِْسَاِم، َفِطْبَت َحّيًا َو ِطْبَت َميِّتًا، َغْيَر َأنَّ 
ٍة ِفي اْلِخَيَرِة َلَك،  ُقُلوَب اْلُمْؤِمنَِن َغْيُر َطيَِّبٍة لِِفَراِقَك، َو اَل َشاكَّ
َفَعَلْيَك َس���َاُم اللَِّه َو ِرْضَواُنُه، َو َأْش���َهُد َأنََّك َمَضْيَت َعَلى َما 

َمَضى َعَلْيِه َأُخوَك َيْحَيى ْبُن َزَكِريَّا .
���َاُم َعَلْيُكْم َأيَُّها  ُث���مَّ َج���اَل بَِبَصِرِه َح���ْوَل اْلَقْبِر، َو َق���اَل: السَّ
اأْلَْرَواُح الَّتِي َحلَّْت بِِفَناِء اْلُحَسْيِن َو َأَناَخْت بَِرْحِلِه، َأْشَهُد َأنَُّكْم 
َاَة، َوآَتْيُتُم الزََّكاَة، َو َأَمْرُت���ْم بِاْلَمْعُروِف، َو َنَهْيُتْم  َأَقْمُت���ُم الصَّ
َع���ِن اْلُمْنَكِر، َو َجاَهْدُت���ُم اْلُمْلِحِديَن، َوَعَبْدُتُم اللََّه َحتَّى َأَتاُكُم 

دًا بِاْلَحقِّ َلَقْد َشاَرْكَناُكْم ِفيَما َدَخْلُتْم  اْلَيِقُن، َو الَِّذي َبَعَث ُمَحمَّ
ِفيِه .

َقاَل َعِطيَُّة : َفُقْلُت لَِجابٍِر، َو َكْيَف َو َلْم َنْهبِْط َواِديًا، َو َلْم َنْعُل 
َق َبْيَن ُرُءوِسِهْم َو  َجَبًا، َو َلْم َنْضِرْب بَِس���ْيٍف، َو اْلَقْوُم َقْد ُفرِّ

َأْبَدانِِهْم، َو ُأوتَِمْت َأْواَلُدُهْم، َو َأْرَمَلِت اأْلَْزَواُج ؟!
َفَقاَل لِي : َيا َعِطيَُّة، َس���ِمْعُت َحبِيبِي َرُس���وَل اللَِّه ) صلى الله 
علي���ه و آل���ه ( َيُقوُل : » َمْن َأَحبَّ َقْومًا ُحِش���َر َمَعُهْم، َو َمْن 

َأَحبَّ َعَمَل َقْوٍم ُأْشِرَك ِفي َعَمِلِهْم » .
دًا بِاْلَحقِّ َنبِّيًا إِنَّ نِيَّتِي َو نِيََّة َأْصَحابِي َعَلى َما  َو الَِّذي َبَعَث ُمَحمَّ
َمَضى َعَلْيِه اْلُحَسْيُن َو َأْصَحاُبُه، ُخُذوا بِي َنْحَو َأْبَياِت ُكوَفاَن .

ِري���ِق، َفَقاَل لِي : َي���ا َعِطيَُّة، َهْل  ���ا ِصْرَنا ِف���ي َبْعِض الطَّ َفَلمَّ
َفَرِة ُمَاِقيَك، َأِحبَّ ُمِحبَّ  ُأوِصيَك َو َما َأُظنُّ َأنَّنِي َبْعَد َهِذِه السَّ
ٍد َما َأْبَغَضُهْم َو  ٍد َما َأَحبَُّهْم، َو َأْبِغْض ُمْبِغَض آِل ُمَحمَّ آِل ُمَحمَّ
ٍد، َفإِنَُّه إِْن َتِزلَّ  امًا، َو اْرُفْق بُِمِحبِّ آِل ُمَحمَّ امًا َقوَّ إِْن َكاَن َصوَّ
َلُهْم َقَدٌم بَِكْثَرِة ُذُنوبِِهْم َثَبَتْت َلُهْم ُأْخَرى بَِمَحبَّتِِهْم، َفإِنَّ ُمِحبَُّهْم 

َيُعوُد إَِلى اْلَجنَِّة َو ُمْبِغَضُهْم َيُعوُد إَِلى النَّاِر .

الم( أوُل زائٍر لقبِر الحسين )عليه السَّ
ية
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�������س������اٌم ع����ل����ي����ك اب��������ا ال���������س����ه����داء
�������س������ام ع�����ل�����ى ك����ع����ب����ة االول�������ي�������اء
اأي��������ا ������س�����ورة ال�����ن�����ور وال�������ذاري�������ات
����ّل����ت ع���ل���ى �����س����درك ال����ب����ارق����ات و�����سَ
روي��������َت ال�����ع�����وايل ون�������س���ل ال�����س��ي��وف
وع������َم ال���ع���راق���ي���ن ُح������زن ال��ك�����س��وف
ع���ل���ي���ك ال���������س����ام و�������س������دُر ه�����س��ي��م
وه��������ا ان��������ت �����س����ي����ف ل��������رب رح���ي���م
ي�������ن ي������ا م���رجت���ا اأي���������ا ُم����ن����ق����ذ ال�������دِّ
ل�����ي�����وم�����ك �����س����ع����ى وع������ه������د ال�����رج�����ا
وي������وم������ك ي���������س����م����و  وف����ي����ن����ا اف������اق
ي������راق ب�����دم�����عٍ   ال�����و������س�����يُّ  ب�����ك�����اك 
ت���ع���ال���ي���ت ع����ر�����س����ًا ب���اا����س���م���ى امل���ق���ام
ُم����ن����ري ك������ب������درٍ   دم������������ٌي  َظ��������م��������ٌي 
ال���ق���دي���ر ون����ع����م  ي�������س���ك���و  اهلل  اىل 
�����س����ام ع����ل����ى م�����ن روت�����ه�����ا ال����دم����اء
ت������ه������ُل ع����ل����ي����ه����ا دم�����������وع ال���������س����م����اء
ي������رف������رف ف����ي����ه����ا ل����������واء ال���ك���ف���ي���ل
وك��������ٌف ت�������س���ام���ى ي����ن����اج����ي اجل���ل���ي���ل
�����ُم االأن��������وف ول������َب������ّت ل������دع������واك ������سُ
ت���ل���ب���ي ُح�������س���ي���ن���ًا ب���������س����وٍت ���س��غ��وف
دن�������ا ه��������ودج ال�����ن�����ور دم�����ع�����ًا ي�����س��ي��ل
ال��ف�����س��ي��ل دم��������وع  يف  امل��������ًا  وجت��������ري 
ن����������داء ال���ع���ق���ي���ل���ة ث��������ار احل���������س����ود
و������س�����رح ل����ه����ا ������س�����ار رم�������ز اخل����ل����ود
ب����ن����ح����رَك اأرّخ�����������ت م���ع���ن���ى احل���ي���اة
ات������ت������ك امل�������ل�������وك ح������ف������اة م�������س���اة

ل��������ث��������اأرك ل������ّب������ى ام�����������ام ال���������س����اح 
ب��ف�����س��ل ال���و����س���ّي���ة ت�����س��ف��ى اجل�����راح
���س��ت��ب��ق��ى م�����ن�����ارًا ب����ا اع���ل���ى ال�������س���داد
امل����ه����اد ت����ن����ري  ح�����ي�����ًا  ال����������ان  اىل 

�����ُن ال�����ف�����داء ������س�����ام ع���ل���ي���ك ُح�����������سّ
وم������ث������وى امل������ائ������ك واالو�������س������ي������اء
ع���ل���ي���َك ال�������س���ي���وف ه������وت ����س���اج���دات
ون�������������ورًا جت����ل����ى ب�����اف�����ق ال���ف�������س���اء
ك�������اأن�������ك ط�������ه ب�������ار��������ض ال����ط����ف����وف
و�����س����ال����ت ب�����رب�����ك زاك���������ي ال�����دم�����اء
ح���ك���ي���م وذك�����������ر  ي����ه����ف����و  اهلل  م�������ن 
وف����ي���������ض دم����������اك م�����ن�����ار االإخ����������اء
اأي����������ا �����س����ب����ط ط������ه وب����������اب ال���ن���ج���ا
ومن���������س����ي ل������ث������اأر ي����������روح ال��������والء
اأ�������س������اء ال�����ري�����ا وار�����������ض ال����ع����راق
واآه����������ات����������ه م�������ا ل�����ه�����ا م�������ن ف����ن����اء
ُي����ح����اك����ي ال�����ق�����وايف و����س���ع���ر ال���ث���ن���اء
وي�����������س�����دُح ن����ح����رك ه�����ل م�����ن ن�����س��ري
ع���ل���ي���ك ال�����������س�����ام ������س�����ام ال�����وف�����اء
وام���������س����ت ق����ب����اب����ًا ل����رف����ع ال����دع����اء
����ف����اء �����سَ ب������اأن������ق������ى  ن�����ق�����ي  ك���������درٍ  
وج������������ودًا ُي�����ف�����ّج�����ُر ب��ال�����س��ل�����س��ب��ي��ل
ت���اق���ي���ن���ا �����س����دق����ًا ف���خ���ذ م����ا ت�����س��اء
����ّل����ت ت���ط���وف وح��������ول ����س���ري���ح���ك �����سَ
ل�����ث�����اأرك ن�������س���ع���ى وح�����ك�����ُم ال���ق�������س���اء
ُي����ظ����ل����ل ج������رح������ًا وت�������رب�������ًا ي��ه��ي��ل
ك������رق������راق ع�������ذب ����س���ف���ا ل���ل�������س���ف���اء
وه������ام������ت ج�����م�����وع ب���ن���ف�������ض جت����ود
ك���رب���اء يف  ال�����ده�����ر  م������دى  ُي���������س����يء 
����س���ري���ح���ك ي�����س��م��و ك���ُف���ل���ك ال���ن���ج���اة
ال����رج����اء ف����ي����ك  اخل����ل����د  ج����ن����ة  ويف 
وي���������س����رق ف����ج����رًا ي�������س���يء ال�����س��ب��اح
����ّل����ي ع���ل���ي���ك���م م���ل���ي���ُك ال�������س���م���اء ُي���������سَ
وي�������وم�������ك ع���������ٌز ي�����������س�����ود ال�����ب�����اد
ون��������را���������ض ح�������ق ون������ه������ج ال���������والء

نداء الفداء
الحاج موسى جعفر المعمار
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بدء الطواف على الجروح
حيدر عاشور العبيدي

وال�سر،  ال�سراعة  بن  كرباوؤك  حمرو�سة 
وهي تنتظر اأياما لبدء الطواف على اجلروح، 
وميلوؤونها  �سوارعها،  بجنون  العا�سقون  ويذرع 
ال�سبيه  ال��ي��وم  ذل��ك  جت�سد  حقيقية  روح��ا 
ك��ل حدب  م��ن  اإل��ي��ك  ال��ن��زوح  وي��ب��داأ  باليوم، 
على  البيعة  وجمددين  الوالء  معلنن  و�سوب 

اأر�سك يف مكان دمك...
كل  ال�سوء  توقظ  وهي  كرباوؤك  حمرو�سة 
التي  ليلتك  النهاية  وتر�سم  حولك  ال�سوء 
بن  تنام  واحلكمة  وال�سماء،  االأر���ض  اأدم��ت 
كلمة  دون  قربك  لت�سجد  ال�سمت  اأجنحة 
على  تربت  التي  وط��ي��ورك  ط���وال..  ل�سنن 
تنظر  دولتك  اأرك��ان  فوق  تقف  ترابك  اأدمي 
املياه الذي ين�ساب حولك وت�سال كيف رحلت 

عط�سانا؟
حتت  تتناق�سان  الهرمتان  ال�سيدتان  وهاتان 
من  ف�سيلة  ع��ن  دارك  عمق  يف  امل���اء   ينبوع 
ح�سنات  م��ن  امل��ائ��ك��ة  ت�سجله  وم��ا  ي�سربه 
اأع��داء  ت��ق��ارع  واأن���ت  االأك���ر،  عط�سك  بذكر 
يعرفون  كانوا  اأح��داه��ن:   قالت  االإ���س��ام... 
احل��رب  اأوج  يف  عليه..  وي��ت��ك��رون  منزلته 

اأي��ه��ا االأم���ري كيف ت��رى ماء  ���س��األ��ه ل��ع��ن..! 
الفرات األي�ض هو عذب... رفع االأمري يده اىل 
عط�ض...  من  ترويه  ال  اللهم  وق��ال  ال�سماء 
وب�سرعة االإجابة للدعاء تلوى اللعن عط�سا 
اأوالد  دعاء  ا�ستجابة  اأ�سرع  ما  �ساحبه  وقال 
وهما  بالبكاء  الهرمتان  و�سهقت   ... االأنبياء 

تقوالن ال�سام على عط�سان كرباء...
طماأنينة  يجدون  من  �سعادة  اأكرهم  �سيدي 
عط�سك  يذكرون  الذين  وك��ل  قربك،  خفية 
م�سلحن بال�سر والعلن �سد كل حماوالت تاأخري 
االأب��واق  كربائك  من  طقو�سك...�ستنطلق 
با�سم )حيدر ( لتفزع نا�سبي العداء واملبغ�سن 
من اأحيائهم واأمواتهم جاعلن من املوت هدايا 
املدينة  يو�سحون  وهم  الذهب  من  ملعانا  اأكر 
بال�سواد حزنا عليك، وين�سبون منابر االإر�ساد 
وحكمتك  وع��ق��ي��دت��ك  ف��ك��رك  ع��ن  ت��ت��ح��دث 
باأفئدتهم  وين�سجون  وم��وت��ك  عط�سك  يف 
جزع  ببذخ  ويغ�سلون  واالأمل  احل��زن  رغائب 
اأمرا�سهم احلاملون بر�ساك  ذكراك و�سفي من 

وتوهجت حياتهم واأنعمت مدنهم بركاتك.
الم�ست  وحيدا  وجل�ست  بالده�سة  اأح�س�ست 

كيف  ا�سهد  واأنا  م�سهدك  من  وتركت  ترابك 
ت�سيء ال�سماوات الغنية بال�سوء كل نهار فوق 
وج�سدي  لك  ع�سقا  روحي  فازدادت  كربائك 
يخرق �سريحك وفكري يتغذى من بحور علوم 
ال�سريعة يف  اإلهي ما هذه االإثارة  وجودك... 
بعينن  احدهم  بي  ...حدق  والعقيدة  الفكر 
ثابتتن وبادراك مفجع رافعا يدين ماألومتن، 
ي�سبب  االإمام  اإن  اطمئن  ليقول:  للدعاء  كما 
وهذا  خدمته  يف  يريدهم  من  وج��ود  اأ�سباب 
كان  االبت�سامة  مع  تعاىل..  اهلل  من  توفيق 
ا�ستفقت  امل...  باألف  معرقا  الطيف  وج��ه 
الطري  ذلك  بذهني  ومر  وغفوتي  ده�ستي  من 
الهرمتان  وهاتان  االمام  �سارية  فوق  العط�ض 
وهما ترددان يف االرتواء من املاء ،ودفء من 
�سكب الطماأنينة يف روحي ...ذقت الأول مرة 
حاوة االأمان يف نف�سي وتعجلت يف ارحتايل، 
يّف  بث  ال��ذي  بال�سخ�ض  احلق  ان  اآم��ايل  وكل 
حتى  اأالحقه  و�ساأظل  لها،  اخطط  مل  حياة 

اعرفه بنف�سي .
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ساجد الحسيني الحليعاشوراء

َه��������ّل ع�����ا������س�����وراء وال�����ق�����ل�����ُب ُم�������س���اب
ك���ي���ف ي��ح��ل��و ال��ع��ي�����ض واب������ن امل�����س��ط��ف��ى
������س�����ام�����ئ�����ًا م���������ات وق�����ل�����ب�����ي ي�����رت�����وي
ك���رب���ا يف  ع�������س���ب���ةٌ   ام���������س����ت  ك����ي����ف 
وي����������ُل اه��������ل ال����ك����ف����ر م����������اذا ف���ع���ل���وا
�����س����ارك����وا ُان������ا�������س������ًا  اهلل  �����س����ق����ى  ال 
اي��������ن غ���������اَب امل����رت���������س����ى ع������ن ول��������دِه
ن������ح������وُه ف��������جٍ   ك��������ل  م��������ن  زح�������ف�������ت 
اث���ن���ت���ن اح���������دى  ح����م����ل����ُه  وارادوا 
وي����ل����ك����م ق�������ال ان�������ا اب�������ن امل�������س���ط���ف���ى
ع�����م�����يَّ ال�����ط�����ي�����ار ق������د ن����������اَل ال����ع����دى
اأُع����ط����ي����ه����ُم اال  ال�����ع�����ر������ض  َورب  ال 
ال���ه���دى ق���ت���ل  ال�������س���ي���ط���ان يف  ����س���اي���ع���وا 
ت�������رك�������وا ا����������س���������اءُه ف���������وق ال�������رى
ل�����ي�����َت ف�������وق ال���������س����ه����ِل ت�����ه�����ان ه����وى

�����س����راب ط�������اب  وال  ع����ي���������ضٌ  ه����ن����ئ  ال 
ط����ح����ن����ت ا������س�����اع�����ُه خ����ي����ل ال����ك����اب
ب�����������ارد امل�����������اء وي�����ب�����ت�����ل ال�����ر������س�����اب
ك����ّل����ه����م ذاق������������وا �����س����ي����وف����ًا وح��������راب
م����ن����ع����وا امل���������اء ع����ل����ى اه��������ل ال���ك���ت���اب
ال�����س��ع��اب ����دوا  �����سَ اذ  ال�����س��ب��ط  ق���ت���ال  يف 
وج����ي����و�����ض ال�����ق�����در الح������ت ك���ال���ذب���اب
ع����ن����دم����ا ب�������ان ل����ه����م ن����ق���������ضُ ال����رك����اب
ال�������راب يف  ي�����������وارى  اآن  او  ذل�������ة ً 
واب�����������ُن م������ن ق������ّط������َع ل����ل����ُك����ف����ر رق������اب
و����س���اب �����س����ٌم  ����س���ي���فٍ  ط���ع���م���ُه  ط����ع����ُم 
ب����ي����دي اإع�����ط�����اَء م����ن خ�������اَف ال�������س���راب
ف���������اإىل ال�����ن�����ار غ���������دًا ي�������وم احل�������س���اب
�����س����ل����ب����وا م������ن حت����ت����ه ح����ت����ى ال���ث���ي���اب
وال�������س���م���ا ق����د اط���ب���ق���ت ف�����وق ال��ه�����س��اب

» أمنية«

اخليل والليل..
ثرثرة ل�سعراء عابثن،

الذاكرة تتا�سى..
خلف ال�سنن ال�سائعات

ليت يل.......! 
وما يجدي التمني

ليت يل ذاكرة..
اجمع فيها الوف العابرين،

من م�سافرين ومتعبن.
من وهج ال�سظايا..
من انات املوجعن،

الأر�سم للموتى رجاء
ميحو الذنوب واخلطايا..

وام�سي با وجل،
احمل ا�سرار ال�سنن.

احمد كاظم الحسيني
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تحسين الموسوي الكاظميسفينة النجاة

االأروع ه��������ي  جت������ل������ت  �������ف�������ات  ��������سِ
وَخ�����ْل�����ق ب���خ���ل���قٍ   ال�����ر������س�����ول  ����س���ب���ي���ه 
ال�������س���ام ت���ب���غ���ي  ال�����ط�����ّف  اىل  ف���ج���ئ���ت 
ف�����اأن�����ق�����ذت دي�������ن ال������ُه������دى وال���������س����اح
ا����س���ت���ي���اق ب����ك����ل  ت�������س���ع���ى  امل���������وت  اىل 

ف�����������س�����ار ج����ب����ي����ن����ك رغ���������م ال�����ظ�����ام 
ف����ي����ال����ي����ت����ن����ا ُن������رخ�������������ضُ اخل����اف����ق����ن
اأب��������ا ال�����ع�����ّز ان�������ت ����س���ل���ي���ل ال�������س���ي���وف
ع����رف����ن����اك دوم����������ًا ُم������ري������َع احُل����ت����وف
ف����ك����ي����ف ق�������س���ي���ت ب����ج����ن����ب ال������ُف������رات
ب����ك����ت����ك ال�����������س�����م�����وات وامل������ك������رم������ات
ف����ي����ا �����س����ي����دي ي������ا ����س���ه���ي���د ال���ط���ف���وف
ال����وع����ي����د ذاك  ي��������وم  ع�����دت�����ي  وي��������ا 
اجل����ن����ان يف  ������س�����ي�����دًا  اأي����������ا  �������س������اٌم 
اأي��������ا ب�����ن ال��������ذي اول�������دت�������ُه ال�������س���م���اء
اأي��������ا ب�����ن ال��������ذي اأرع����������ب ال���ك���اف���ري���ن
ال�������س���ع���ي���ُد ذاك  ف�������وق  ث������اوي������ًا  وي�������ا 
وي���������ا ك������وك������ب ال�����ع�����ر������ض م�������ن ن�������وره
ال���������س����اة ح�������ن  اهلل  ق����ب����ل����ة  وي���������ا 

جت�����ّل�����ي�����ت ف��������ك��������رًا ب��������اأم��������ر االل��������ه 
ت��ل��ك االأ������س�����ن�����ة ِ  �����م�����َر  ������سُ ف����ع����ان����ق����ت 
ف����ُه����م ق�����د �����س����ق����وَك ظ����م����اأ املُ����ره����ف����ات
ل���ق���د اوق�����ع�����وا ف���ي���ك ي�����ا ب�����ن ال���ب���ت���ول
ف����ط����وب����ى ال�����ي�����ك ����س���ل���ي���ل ال����ر�����س����ول
ت���ب���اه���ت ب����ك االر���������ض ق���ب���ل ال�����س��م��اء
���������ك ف�����������وق ال����ق����ن����ا ف��������رّت��������ل را����������سُ
ب������اأر�������ض ال����ط����ف����وف ت����ري����ب اخل�������دود
اأن�������خ�������ت ب�����رح�����ل�����ك ه���������ذا ال������وج������ود
�����س����رى ق�������د  ذا  ���������ّرَك  ����������سِ ه�������و  ف�����ه�����ا 
ف�����ُدن�����ي�����ا اجل��������ه��������اِد ال�������ي�������َك ت�������س���ري
ف����ل����ي���������ض ل������ذن������ب مي�����������وُت ال����ر�����س����ي����ع
����ه����دا ف�����ع�����ه�����دًا ع����ل����ي����ن����ا اأب�����������ا ال���������سُ

ي�������س���ط���ُع ذا  ن����������ورك  ال������ك������ون  ع����ل����ى 
اأو�������س������ع وذي  ذا  م�������ن  وح�����ل�����م�����ك 
ف���������س����ه����م����ك ط��������ا���������ضَ ب��������ه امل�������ن�������زُع
َي�����ع�����وا مل  ب������اأذي������ال������ه������م  وَف����������������روا 
ت����ق����ن����ُع ال  ال���������������س�������ه�������ادة  ب������غ������ري 
َي���������ُح���������ط ع������ل������ى ف������ل������ك ُي��������رف��������ُع
ف������ِم������ن اأي�����������ن ي���������س����ر�����س����ل امل������دم������ُع
ن�������������س������ي������ٌد ب���������اأب���������ع���������اده م������رج������ُع
ول�������ل�������ث�������ائ�������ري�������ن ل�������ه�������م م�����ه�����ي�����ُع
وع�������ر��������ض ال�������ك�������رمي ل�������ك امل���������س����ج����ُع
دم�����������������اء  واح���������داق���������ه���������ا ت������دم������ُع
ل�������س���خ�������س���ك ك������ل ال������������ورى ت���خ�������س���ُع
ت���خ�������س���ُع امل����������ا  ج�����م�����ي�����ًع  ب������ي������ومٍ  
������ّرُع �����س����ه����ي����دًا �����س����ع����ي����دًا وُه����������م �������سُ
وي�������اب�������ن االأم��������������ري ال�����������ذي ي�������س���ف���ُع
وع�����������ل�����������ُم االل������������������ه ب�����������ه م�����������ودع
ف����م����ث����ل����ك م�������ن خ����ط����ب����ه االأف�������ظ�������ُع
اأ���������س��������اَء ال�������وج�������ود وه��������ا ي���������س����دُع
ع������ل������ي������ك ن�������������س������ّل������ي وم�������������ن مي����ن����ع
����ُع ف����م����ن ف�����ك�����رك ال������������رِّ  ه������م ُخ���������سّ
و����������س���������ارت ب�������اأط�������راف�������ه�������ا ت�����ق�����رُع
ب������ك������ل ال�����������رذائ�����������ل ُه�������������ْم ُخ�������ّن�������ُع
ع������زي������ٌز ع����ل����ى ال������دي������ن م������ا اأوق������ع������وا
وح�������ول�������ك حت�������ت ال�����ِك�����������س�����ا ارب����������ُع
ال��������ي��������ك وام���������اك���������ه���������ا ت����خ���������س����ُع
االدم�����������ع ال  ف��������������������وؤادك  وذاَب 
ُع �������رَّ و���������س��������درك ف�����ي�����ه ال�����ق�����ن�����ا ��������سُ
ُم����������رُع ذا  ال��������ن��������وائ��������ِب  وم���������������وُج 
ب������رغ������م ال������ُب������غ������اة وم���������ا ج���ع���ج���ع���وا
وه����������ا ع����������ُن رّب�������������ي ب�������������َدت ت���ت���ب���ع
وم��������ن��������ح��������رُه ب�����ال�����ق�����ن�����ا ُي�����ق�����ط�����ُع
�����ُع ُف�����جَّ االأوىل  ����س���ت���ب���ق���ى  ع����ل����ي����َك 
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هذه اللوح���ة النادرة ملق���ام الراس 
الش���ريف لإلم���ام احلس���ن )عليه 
الس���ام( ف���ي القاه���رة، رس���مها  
الفنان الفرنس���ي املستش���رق »جان 
ليون جيروم« بالقرن التاس���ع عشر 
في فترة الغزو الفرنسي ملصر بقيادة 
نابليون بونابرت، قام الفنان ش���أنه 
شأن اي مستعمر بدراسة مستفيضة 
لواق���ع الدول���ة احملتل���ة من ش���تى 
اجلوان���ب، وكان م���ن ضمن تلك 
اجلوان���ب التراث واملش���اهد الدينية 
والتاريخي���ة كدور العبادة واملقامات 
الدينية وحتى االس���واق الش���عبية، 
فبدأ بتصوير املشاهد التي يراها سعيًا 
منه لنقل واقع تلك البلدان لشعوب 
الغ���رب حس���ب رؤاه بغي���ة اطاع 
االخ���ر على الواقع الش���رقي كون 
الش���رق مبعزل عن الغرب لصعوبة 
التنقل والتواصل فيما بينهم، فقام 
جيروم بتصوير االس���واق ومشاهد 
م���ن واقع احلياة اليومية والكثير من 
املعال���م التاريخية والدينية في مصر 
وغيرها م���ن البل���دان العربية التي 
زارها وصورها ف���ي لوحاته الفنية 
بأسلوب يتميز بلكنة املدارس الفنية 
التش���كيلية الغربية بعي���دًا عن واقع 
العرب املس���لمن، ولكن! مما يثير 
االنتباه انه اس���تعمل أسلوبا خاصا 
ف���ي ه���ذه اللوح���ة، فم���ن خال  
جتواله في ش���وارع القاهرة وس���عيه 
لرص���د كل ما هو ممي���ز من املعالم 
واملواق���ع التأريخي���ة فوج���ئ مبقام 
ال���رأس الش���ريف لامام احلس���ن 
)علي���ه الس���ام( وم���ا يحمله من 
قداس���ة واهتمام من قب���ل الناس، 
فاطل���ع بفض���ول عل���ى تاريخ هذا 
املق���ام وعلى واقع���ة الطف األليمة 
كح���دث تأريخي انس���اني وما حّل 
بالرأس الشريف ومنها برزت فكرة 
هذه اللوحة التي أثارت في نفس���ه 
انفعاالت وجداني���ة خالصة تركت 

انطباع���ًا دفعه ال���ى تكريس خبرته 
الفنية لتجس���يد قدسية وعظمة هذا 

املقام الشريف.
متت معاجلة هذا العمل الفني برمته 
بطريق���ة واقعي���ة ممزوج���ة بروحية 
االس���ام ومقدس���اته إذ ُنشاهد في 
هذه اللوحة مجموعة من التكوينات 
الفنية تش���كل مجتمع���ًة بنية العمل 
الفني املتكاملة والتي تشغل مساحة 
اللوحة طوليًا ألكثر من ثاثة أرباع 

السطح التصويري.
ُتقس���م اللوح���ة الى ثاثة أقس���ام 
طولي���ة، القس���م األول منه���ا ميثل 
رج���ًا ف���ي حال���ة ابته���ال ودعاء 
وثاثة اش���خاص آخرين منهم من 
هو يتبرك بالقبر وآخرين س���اجدين 
وقد ُرسم هؤالء بحرفية عالية، أما 
املقطع الوسطي والذي ميثل ارضية 
ومحور اللوحة فهو املقام الش���ريف 
والذي اكسبه الفنان بطريقة معاجلته 
اللونية هيبة وروحية مقدس���ة؛ أما 
القس���م الثالث م���ن اللوحة فيتمثل 
بالراي���ات والوانه���ا املتناغمة والتي 
اكس���بت اللوحة تكوينا طوليًا وقد 
اس���تخدم الفنان األلواَن الغامقة في 

خلفي���ة العمل والت���ي تتمثل على 
هيئة ج���دار مقوس في بنائه يحيط 
بقبر يوحي للمشاهد أنه أحد املراقد 

اإلسامية املقدسة كداللة مكانية.
كما وقد عمد الفن���ان على توزيع 
الل���ون واخل���ط والفض���اء بش���كل 
يجع���ل املش���اهد متأث���رًا بقدس���ية 
املكان مما يجعله حافزًا لاس���تقصاء 
عن ش���خص االمام احلسن )عليه 
السام( لدى الغرب او الشرق ممن 
يجهلون من هو س���يد الشهداء وما 

حكاية هذا الرأس دون اجلسد.
أم���ا أل���وان اللوحة ف���ذات تناغم 
خاص تتراوح ما ب���ن اللون البّني 
الغامق واألصفر وتدرجاتهما فضًا 
عن االزرق واالخضر فقد شكلت 
األل���وان الغامقة ُبني���ًة مهيمنة على 
أج���واء العمل الفن���ي حيث اجتهت 
ص���وب نقط���ة التاقي )ش���اخص 
القبر( لتش���كل تكوين���ًا عامًا تتركز 
فيه األش���كال بواقعية قدسية مؤثرة 
ذات ايح���اء ديني، مما يعكس ذكاء 
الفن���ان بنق���ل صورة املق���دس الى 
االخر، فاأللوان الغامقة املستخدمة 
ف���ي بناء اللوحة وطريقة اس���قاطها 

عل���ى اللوحة بحرفية الفنان الغربي 
وتعبيريته احلدسية العالية من حيث 
املعاجل���ات الش���كلية اللونية تعمق 
ق���وة التعبير الفني من خال تناوله 
لهذه املوضوعة اإلنسانية التي تعج 
باألسى واللوعة  وتعكس االجواء 
احلزينة واملأساة التي تعم هذا املكان 
وتدفع املتلقي للتأمل بهذا املش���هد 

متأثرا بواقعية نقله .
لقد ُوِفق الفنان في هذه اللوحة في 
إثارة االنفعاالت الدينية للمش���اهد 
من خال اس���تخدامه لغة العاطفة 
والوجدان فضًا عن انتقائه موضوعة 
اللوحة للتعبير عن مضمون فكري 
وروحي مق���دس يقترب من جوهر 
احلياة العربية االس���امية باملعتقدات 
والتقالي���د املتوارثة وما متليه العقيدة 
الديني���ة اإلس���امية وم���دى ما هو 
معروف عنها من دور بارز تش���غله 
في حيز التفكير اإلنساني للشخص 
العربي املسلم حيث استطاع التوفيق 
بن الشكل واملضمون مقتربًا بذلك 
من مفردات البيئة العربية االسامية 
بتمس���كها املس���تمر ب���كل م���ا هو 

مقّدس.

لوحة مقام رأس احلسني
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ُتعّد األسواق من املعالم العمرانية 
املهمة في املدينة وأحد مستلزماتها 
الضرورية، وأن عناصرها املميزة 
وتطورها وتكاملها العمراني هي 
أحد الروافد املساهمة في تطور 

املدينة.
ولعب���ت األس���واق التراثية دورًا 
كبي���رًا ف���ي احلي���اة االقتصادية 
أحيانًا.  والسياسية  واالجتماعية 
إذ أن الس���وق ال يعمل كشريان 
فحس���ب،  االقتصادية  للحي���اة 
وإمنا للحي���اة االجتماعية العامة 
للمدين���ة. فه���و إل���ى جان���ب 
املس���جد، يعتب���ر امل���كان الذي 
حتتك فيه القطاعات اخملتلفة من 

اجملتمع احلضري مع بعضها.
كما أن لألسواق دورًا في تكامل 
املدينة وترابطه���ا مع مجاوراتها 
بفعل تبادل السلع واخلدمات مع 
س���كان املناطق القروية والريفية 

احمليطة باملدينة.
واألس���واق في مدين���ة كرباء، 
واملدن العراقية عمومًا، أنش���ئت 

ضمن تخطي���ط املدينة، فجاءت 
بحلول موفقة للمشاكل العمرانية 
والس���كنية القائمة آنذاك. وهي 
ال تختل���ف م���ن ناحي����ة طراز 
عمارتها عن األس�واق في املدن 
العرب�ي�ة واإلسامية. إذ فرضت 
طبيع���ة املناخ الس���ائد في تلك 
املدن منطًا معينًا من األس���واق، 
فه���ي ضيقة وش���به مس���تقيمة، 
وف���ي أكثر األحي���ان تقوم على 
طرفيه���ا الدكاكن اخملتلفة وغالبًا 
ما تكون ممراتها مسقوفة للوقاية 
م���ن األمطار وأش���عة الش���مس 

والرياح.
وم���ن أش���هر األس���واق التراثية 
ف���ي كرباء )س���وق احلس���ن، 
العب���اس، الع���اوي، امليدان، 

العرب، الزينبية والتّجار(.
ولوحظ عند بناء األسواق التراثية 
كالقيس���ريات،  وملحقاته���ا، 
معاجل���ة أم���ور أساس���ية كتوفير 
اإلض���اءة الكافية بأق���ل حرارة 
ممكن���ة وضم���ان حرك���ة الهواء 

داخل األسواق، وكذلك توفير 
حرية احلركة للمش���اة ولوسائط 

النقل املستعملة آنذاك.
إن األس���واق التراثي���ة في مدينة 
كرب���اء كانت تتس���م ببس���اطة 
خصوصًا  املعماري���ة،  معاجلاتها 
اآلجري���ة  وس���قوفها  أطواقه���ا 
وكذل���ك  بأح���كام،  املعق���ودة 
معاجل���ة واجهاته���ا اخلارجي���ة، 
والتركي���ز على إغن���اء املعاجلات 

املعمارية الداخلية.
ونتيجة لعدم االهتمام باألسواق 
التراثية وعدم صيانتها وترميمها، 
فق���دت الكثي���ر م���ن مقوماتها 
اإلنش���ائية واجلمالية التي كانت 
تتمي���ز بها، خصوصًا س���قوفها 
اآلجرية املعقودة التي اس���تبدلت 
بس���قوف من جس���ور اخلش���ب 

تغطيها صفائح معدنية.
أما بالنس���بة إلى س���وق التجار 
وس�وق العباس وس�وق احلسن، 
فإنها من تش���ي�ي�د عضد الدولة 
البويهي س���نة 369ه� )980م( 

إذ أنش���أها عندم���ا قام بإنش���اء 
الصح���ن الصغير امللحق بصحن 
الروضة احلس���ينية، فشّيد سوقًا 
بدءا من ب���اب الصحن الصغير 
إلى جهة الش���مال وفي وس���طه 
تفرع إلى جهة الشرق ليصل إلى 
الباب الغربي من صحن س�ي�دن�ا 
العباس )عليه السام(.. وُيعد 
هذا الس���وق من أقدم األسواق 
التي ش���ّيدت في كرباء، والتي 
كان���ت ما ت���زال باقية إلى ان مت 
تهدميها من قبل النظام السابق.

وقد ُش���ّيد هذا السوق من ثاثة 
طواب���ق، حي���ث تع���رض لعدة 
أح���داث أوله���ا س���نة 858ه���� 
)1454م( على يد املشعش���عين 
س���يد  بس���وق  يع���رف  وكان 
الشهداء، وسوق ما بن احلرمن 
كم���ا كان يطل���ق على س���وق 
التجار، بسوق العجم، ألنه من 
تشييد ملك الفرس عضد الدولة 

البويهي.

لوحة مقام رأس احلسني
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من املؤكد إن احلياء و اخلجل 
صفات شعورية يشعر بها الفرد 
في مواقف معينة او قد تكون 
مازمة لشخصية بعض الناس 
فتنمو معهم حتى تصبح جزءا 
م���ن ش���خصياتهم وخصوصًا 
احلي���اء فه���و صف���ة ضرورية 
يفرضها علينا الدين و اجملتمع 
أما اخلجل فه���و ليس بالصفة 
الضروري���ة بقدر ما هو  صفة 
شعورية مكتسبة تعود السباب 

اجتماعية ونفسية 
وم���ن اجلدير بالذك���ر ان ترد 
تل���ك الكلمات ف���ي قاموس 
مجتمعنا وبكثرة لكن لألسف 
لي���س باملعنى املطل���وب فغالبًا 
الكثيرين  مايرد عل���ى لس���ان 
عبارة نحن نخجل او نستحي 
م���ن فان ف���ي أم���ور قد ال 

تس���توجب اخلج���ل بل وعلى 
العكس توجب فيها الصراحة 
واجل���رأة وكمث���ال على ذلك 
هو قي���ام البعض باالس���تماع 
للغيب���ة دون مواجه���ة املغتاب 
او حتى تنبيهه بانه يقترف ذنبا 
باغتيابه لآلخرين وطبعًا يكون 
ذلك بداف���ع اخلجل منه علمًا 
بأن املس���تمع للغيب���ة آثم وهنا 
تكم���ن املفارق���ة الغريبة وهي 
إنهم يخجلون من البش���ر وال 
يخجلون من الله  وفي صورة 
الفتيات  بع���ض  أخرى خجل 
الثياب احملتش���مة  إرت���داء  من 
متام���ًا  النهن يخجلن بالظهور 
بها إمام الناس باعتقادهن انها 
التتناسب مع املوضة والسؤال 

هنا أين اخلجل من الله ؟ 
وقد يت���رك بعض الناس االمر 

باملع���روف والنه���ي عن املنكر 
حياء من الن���اس وهو بالطبع 
فهم خاط���ئ وتصور مرفوض 
فاحلي���اء اليج���ب أن يرد اال 
بخير فقد كان الرسول محمد 
)صلى الله عليه وآله وس���لم(  
على شدة حيائه لكنه إذا كره 
أمرًا ظهر على وجهه فا حياء 
من الناس باحلق فقد ذكر في 
أحاديثه الشريفة ) ان مما ادرك 
الناس من كام النبوة االولى 
إذا لم تستح  فاصنع ماشئت ( 
فأحتمل هذا احلديث تفسيرين 
االول تهدي���د ووعي���د مبعنى 
ارتكب من الذنوب واملعاصي 
ماش���ئت لكنك س���تعاقب من 
الل���ه المحالة والثاني تفس���ير 
دقيق و أعمق يفضي بأن العبد 
الذي يراقب الله خجا وحياء 

في كل اموره الشرعية اليجب 
عليه أن يسعى الرضاء الناس 
فرضا الل���ه يكفي  فا يجب 
ان جنامل او نخجل من البشر 
على حس���اب حيائنا من الله  
بل على العك���س  فإن احلياء 
م���ن الله قمة االمي���ان والنهج 

الصحيح الذي علينا اتباعه 
وخاص���ة  الق���ول ان احلياء 
الذي  يتولد عند العبد مخافة 
الله ومحبة ف���ي طاعته يدفعه 
ملراقب���ة الله في كل اموره فإذا 
اكتم���ل احلياء في قلب املؤمن  
اكتمل حياؤه من الناس وحتى 
م���ن املائكة الش���اهدين  في 
اط���ار عقائدي وحتت ش���عار 
احلي���اء من الله خير من احلياء 

من الناس .

) الحياء من اهلل أولى ( 
إيمان كاظم الحجيمي
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اناطبيبك 

الكوليرا وكيفية الوقاية منها ... 
 تناول كميات متزايدة من السوائل فور بدء االسهال الذي يعد من اهم عالمات المرض

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

مرض بكتيري ينتج عنه اس���هال 
مائي شديد يشبه فوح التمن وقيء 
ي���ؤدي الى فق���دان كميات كبيرة 
من سوائل اجلسم واماح ويشعر 
املريض من خالها بالعطش وقد 
يتوق���ف ع���ن التبول واالش���عار 
بالضع���ف واجلفاف, احيانا يكون 
مصاحب بقيء واحيانا اخرى غير 
مصاحب بقيء ويكون االس���هال 
غي���ر مصاحب بآالم البطن ولكن 
في بع���ض االحيان حت���دث االم 
في البطن والساقن, وهي تصيب 
جميع االعمار دون س���ن محدد 
وبكا اجلنس���ن, وملعرف���ة املزيد 
ع���ن ه���ذا املرض اخلطي���ر مجلة 
»االح���رار« التقت الدكتور منتصر 
خض���ر اخلفاج���ي اخصائي طب 
مجتمع في مدينة االمام احلس���ن 
»عليه الس���ام« الطبية والذي بن 

لنا ما يأتي:�
نبذة مختصرة:�

تبدا اعراض امل���رض من خمس 
ساعات الى خمسة ايام, والكوليرا 
انواع اما اس���هال ح���اد قوي او 
متوسط او معتدل, واحلد االعلى 
لإلصابة ال يتجاوز اخلمس���ة ايام 
او االس���بوع وعاجه بسيط جدا, 
ويتم تشخيص الكوليرا عن طريق 

اخذ عينة من اخلروج, وحلد االن 
ش���خصنا اربعة حاالت اصابة في 
مرض الكوليرا بكرباء ونواحيها, 
وال نش���جع كثيرا على االكل من 
اخل���ارج املنزل وحتدي���دا املطاعم 
غي���ر املرخص���ة م���ن احلكوم���ة, 
وتصل نس���بة الوفيات الى %50 
من احلاالت التي لم يتم معاجلتها 
ام���ا احلاالت التي تعالج بس���رعة 
فتنخفض نس���بة الوفيات فيها الى 

.%1
مصادر العدوى:�

� ماء الش���رب: يج���ب ان يكون 
مصدر امل���اء معروفا )املاء امللوث 
بالب���راز عن���د مص���دره او اثن���اء 
تخزين���ه »مث���ل ما يح���دث عند 
مامسة االيدي امللوثة بالبراز له« 
او من خ���ال الثلج املصنوع من 

املاء امللوث(.
� الطع���ام املل���وث: اثناء حتضيره 
او بعد حتضيره مثل الرز املطبوخ 
والع���دس والبطاط���س والف���ول 

والبيض والدجاج.
� االطعم���ة البحري���ة: وخاص���ة 
الروبيان واالس���ماك املأخوذة من 
م���اء مل���وث والتي ت���ؤكل غير 

مطبوخة طبخا كافيا.
� الفواك���ه واخلض���روات: وهي 

التي تزرع على مس���توى االرض 
او قري���ب منها »مث���ل الطماطم 
واخلي���ار« او الت���ي يتم تس���ميتها 
بالس���ماد البش���ري او تروى مباء 
يحت���وي على فضات االنس���ان 
»مثل اخلس« او ما يجري تنظيمها 

باملاء امللوث ثم تؤكل نيئة.
الوقاية من الكوليرا:�

ال تش���رب اال املاء نظيف املصدر 
ال���ذي مت تعقيمه ام���ا بالكلور او 
الغليان, اغس���ل ي���دك قبل اعداد 
الطع���ام وقب���ل تناول���ه وبعد اي 
مامس���ة للب���راز, تخل���ص م���ن 
الفضات بطريق���ة مأمونة, تناول 
الغذاء الس���ليم »الطع���ام املطبوخ 
قب���ل ان يبرد والفواكه التي ميكن 
ازالة القش���ور عنه���ا او االطعمة 
املعلب���ة الصاحل���ة لاس���تعمال او 

اجملففة«.
سامة الغذاء:�

طب���خ االطعم���ة النيئ���ة, تن���اول 
االطعم���ة بع���د طبخها مباش���رة, 
تخزين الطعام بعناية »في الثاجة 
او اجملمدة«, اعادة تسخن االطعمة 
اخملزونة جي���دا قبل تناولها, جتنب 
حدوث تامس بن االطعمة النيئة 
واملطبوخ���ة, غس���ل اليدين مرارا 
قبل الب���دا بأع���داد الطعام وعند 

تناول���ه, اهمية احلفاظ على نظافة 
اواني الطب���خ واالطباق وادوات 
املطبخ املس���تعملة ألعداد الطعام, 
استعمال املاء النظيف »املعقم« في 

اعداد الطعام.
طريقة اس���تخدام حب���وب تعقيم 

املياه:��
� ت���رك امل���اء ملدة س���اعتن لكي 
تترس���ب الشوائب مع تغطيته ملنع 

دخول احلشرات واالتربة.
� وضع املاء اخلالي من الش���وائب 
في اجلليكان اخملصص سعة )20( 

لتر.
� اضافة ق���رص تعقيم واحد من 
احلب���وب اخملصص���ة لتعقيم )20( 
لترا من املاء اي جليكان ثم تركه 
ملدة )نصف ساعة( قبل استخدامه 

للشرب.
ارشادات عامة:�

عند حصول حالة يش���تبه اصابتها 
بالكولي���را »اس���هال مائ���ي حاد 
دون ال���م في البط���ن وينجم عنه 
جف���اف ش���ديد« ال تف���زع وامنا 
عليك االس���تمرار مبراجعة اقرب 
مؤسس���ة صحي���ة واحلصول على 
االستشارة, تناول كميات متزايدة 
من الس���وائل فور بدء االس���هال 
الس���وائل ان  »محل���ول تعويض 
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معًا لدعم المنتوج المحليإيحاءاٌت عاشورائية

معًا لقراءة زيارة عاش���وراء المخصوصة باإلمام الحس���ين 
)عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها

* اللهم اجعلني ف مقامي هذا، من تناله منك صلوات ورمحة 
ومغفرة

ورَد ف الديث الرشيف: )الصلة من الل رمحة ومن امللئكة 
إذ  عمومية  ورمحة  دائمة  رمحانية  تعاىل  لل  فإن  ولذا  استغفار(، 
ال ترى أحدًا حمرومًا منها، والتي يصل مداها وشعاعها إىل كل 

البرش حتى املذنبني منهم عندما فتح هلم باب التوبة.
وهنا وحتت قبة اإلمام السني )عليه السلم( التي يّصاعد من 
عندها الدعاء صوب السامء.. فنحن ندعو الل بحق هذا املقام 
من تنالنا رمحته ومغرفته وصلواته وأي مقام كمقام أب عبد الل 

)عليه السلم( وأنَت تطلب من ربَك املغفرة؟

النشاط واليوية واملظهر اجلميل وقد  بينام كنُت سائرا ف طريقي قاصدًا مكان عميل رأيت ثلثة شبان وهم ف احسن حال من 
استوقفهم شاب من ذوي االحتياجات اخلاصة قد جعلته االيام عاجزًا عن نقل خطواته فأصبح جليس الكريس املتحرك وقد طلب 
منهم املساعدة ف انتقاله من جانب الشارع اىل اجلانب االخر هذا الشارع الذي كان مكتظًا بالسيارات واملارة فأجابوه ب�رد واحد )لو 
كنت ميتًا لكان افضل لك اهيا املعاق( وقد ُصعق ذلك الشاب من قسوة ردهم عليه وتبدلت ملحمهُ  وسالت دموعه بغزارة.. وبعد 
ذلك واصل هؤالء الشبان سرهم وقد جعلوه غرضًا للسخرية واالستهزاء .. بعدها دنوت منه وقلت له : ال عليك.. مادًا له يد 
املساعدة وعرت به مع كرسيه املتواضع اىل جانب الشارع االخر .. وبعد ان مسح دموعه قال يل : ليست االعاقة العظمى ف البدن 
بل هي ف الفكر واالدراك، فأجبته : هذا صحيح يا اخي.. فأردف قائل ً وقد سالت دموعه عل خديه جمددًا وقال : لقد ورد عن 
رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم( : )خر الناس من نفع الناس( و )اقربكم مني جملسًا يوم القيامة احسنكم اخلقا( .. فقلت 
له : بوركتم هذا وان انسانية االنسان تظهر وتتجل ف مساعدته للخرين واود االشارة ان بعض النزالء ف سجن يوسف الصديق 
قد خاطبوا يوسف )عليه السلم( )انا نراك من املحسنني( وبعد ان خرج يوسف من السجن واصبح عزيز مرص ايضًا خوطب )انا 

نراك من املحسنني( فصفة االحسان ل تنفك عنه حينام كان سجينًا وحينام كان حاكام ملرص.

العوق الفكري

صناعتنا  بدعم  العراق  ف  واملخلصني  الرشفاء  من  مطالباٌت 
اجلودة  مستوى  ف  تكن  ل  لو  وحتى  صغرت  مهام  الوطنية 
اىل  لتصل  ومساندهتا  الثقة  منحها  يعني  فتشجيعها  العالية 
حينام  التجارة  وزارة  خطتها  موفقة  خطوة  اجل��ودة،  مستوى 
ألف  مئتي  رشاء  عل  بابل  سكر  معمل  مع  تعاقدها  أعلنت 
املنتج  هذا  ولتوزيع  املحلية  املنتوجات  لدعم  السكر  من  طن 
ضمن البطاقة التموينية.. هذا األمر الذي قض مضاجع بعض 
إىل  العراق  يريدون حتويل  الذين  البلد  واملتآمرين عل  التجار 
بلد استهلكي غر منتج ولذلك حاولوا باملال والقوة تعطيل 
بتوريد  هم  ليستفيدوا  املعمل  بإغلق  واملطالبة  املرشوع  هذا 

السكر من اخلارج.. يا ويلكم ماذا تفعلون؟

وليد محمد الطائي

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا
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صورة وتعليق

الكوليرا في ضيافة نهر الدويهية..

أبى إال أن يستضيف مرض  هنر 
وج��ودًا..  منه  كرما  الكولرا!! 
يقدمها..  وليمة  أك��ر  وه���ذه 
حيوانات نافقة، نفايات، نباتات 
أروع  هنا ف  ها  لتجتمع  متطفلة 
مرأى  عل  هنا..  ها  احتفالية.. 
وعيون  امل��س��ؤول��ني..  ومسمع 

تتساءل:  حائرة..  املنطقة  أهايل 
أين دائرة الصحة ودائرة البيئة.. 
أين اإلنسانية؟ علام أن هذا النهر 
وتعتمد  العوائل،  آالف  يروي 
تصفية،  حم��ط��ات  أرب���ع  عليه 
وأصبح الناس ف مواجهة علنية 

مع الكولرا املميت!!

العراق هو البلد الوحيد الذي يطلق أهله عل )الرز( تسمية )تن(.. والسبب يعود انه وحينام احتلت بريطانيا العراق ف 
الرب العاملية االوىل طلبت من املزارعني تزويد جيشها بالرز اال ان املزارعني رفضوا تسليمهم فقامت وزارة املستعمرات 
الريطانية بإرسال كميات كثرة من الرز بأكياس من القامش مرسوم عليها عرشة رجال )Ten men( وكانت هي ماركة 
الرشكة املصنعة للرز فأمر مسؤولو املوانئ بتفريغ البواخر من )التني مني( وكانوا بحكم هلجتهم ال يلفظون الياء فيقولون 

)تن( فتناقلها أبناء الرافدين ليومنا هذا.

الراصد

العوق الفكري

معلومة..
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اعالن
االشرتاك السنوي


