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الهجـرة





مبنعطفات  ال��دول  متر  ان  الطبيعي  من  كان 
ومن  خمتلفة،  جم��االت  يف  وك��ب��رة  خطرة 
الطبيعي اي�ضا ان تبذل الدول جهودا عديدة 
تلك  ت�ضل  وقد  البقاء،  اأجل  من  املنعطفات  تلك  لتجاوز  ومتنوعة 
بع�ض  اأو  بكل  اإ���ض��رارا  البع�ض  فيها  ي��رى  قد  ح��دود  اىل  اجلهود 

مكونات احلياة.
ولكن من غر الطبيعي اأن تقف دولة ما مكتوفة االأيدي اأو -على اأقل 
تقدير- اأن تتخذ مواقف غر جدية وغر فاعلة يف جتاوز منعطف 
ا�ضمحالل  او  وجودها  اإنهاء  يف  رئي�ضيا  �ضببا  يكون  يكاد  خطر 
مكانتها بني الدول وعودتها اىل عهود الفقر واجلهالة والظالم فيما 

يعي�ض العامل حاالت الرقي والتقدم يف كل جماالت احلياة.
على  الدولة  يف  القيادات  تكون  ان  عليه  واملت�ضامل  الطبيعي  ومن 
تواجهها  ال��ت��ي  اخل��ط��رة  املنعطفات  مب��ق��ارع��ة  القائمني  راأ����ض 
�ضاأنها  من  التي  واخلطط  واالأفكار  االآراء  منهم  فتنطلق  دولهم، 
اآثاره ال�ضلبية يف الدولة  ايقاف املنعطف وعدم متكينه من حتقيق 
واملجتمع، وكذلك م�ضاهمتهم الفاعلة واجلادة واحلقيقية يف تنفيذ 

اخلطط والربامج الوقائية والعالجية لذلك املنعطف.
منعطفات  بعدة  بل  واحد  خطر  مبنعطف  لي�ض  بلدنا  مير  واليوم 
عن  ف�ضال  اأح��ده��ا  ا�ضتمرار  ح��ال  يف  للبلد  تدمر  فيها  وجلها 
الدولة  اأط���راف  جميع  من  ج��ادة  ووقفة  معاجلة  دون  جمموعها 
اأي  يف  تراخي  اأو  ه��وادة  ودون  وجماهرا،  قيادة  و�ضعبا،  حكومة 

مف�ضل من مفا�ضل مواجهة تلكم االزمات او املنعطفات.
ومن بني اأهم املنعطفات التي مير بها بلدنا احتالل تنظيم داع�ض 
ما  كل  وتدمره  علنا  للبقية  وتهديده  اأرا�ضيه  من  لق�ضم  االرهابي 
املد  الإيقاف هذا  كبرة  مواجهة  تطلب  الذي  االمر  يده،  عليه  تقع 
املعادية لالإ�ضالم �ضرا وجهرا، خ�ضو�ضا  املدعوم من كل اجلهات 
واأن اأخطر ما يف هذا املد هو قيام من يدعون باأنهم اأبناء اال�ضالم 
بتدمر احل�ضارة اال�ضالمية، اأي تدمر اال�ضالم بيد اأبنائه – على 
ما يدعون- لكي يكون العدو احلقيقي يف مناأى حتى عن التهمة يف 
حماربة اال�ضالم، وهو االمر الذي �ضرحت به العديد من اجلهات 
ويحقق  لهم طموحاتهم  يلبي  اإ�ضالم  ب�ضعيها اىل خلق  االمربيالية 

لهم اهدافهم يف الق�ضاء على اال�ضالم دومنا تدخل مبا�ضر منهم.
وبع�ضه  وا�ضحا  نكو�ضا  ال�ضديد  ولالأ�ضف  جند  امليدان  هذا  ويف 
من  وتقاع�ضا  وت��خ��اذال  االره��اب��ي،  امل��د  ه��ذا  مقارعة  عن  متعمدا 
ت�ضعى الإف�ضال  اأو  اأية جهة حتاربه  العالقة عن دعم  اجلهات ذات 

خمططاته، وما انخفا�ض ميزانية دعم احل�ضد ال�ضعبي الذي اأعاد 
و�ضلت  التي  العراقية  للدولة  الهيبة  واجنازاته  وت�ضحياته  بوقفته 

حد االنهيار اإال دليل وا�ضح على ذلك.
ومن جانب اآخر تاأتي االأزمة االقت�ضادية التي تع�ضف ببلدنا ح�ضرا 
دون غره، وكما هو وا�ضح لكل املراقبني واملطلعني، والتي �ضاهمت 
ب�ضكل كبر يف تاأخر الق�ضاء على التنظيم االرهابي )داع�ض( من 
جهة، ويف ظهور اأزمات اأخرى �ضملت معظم مفا�ضل الدولة، وعلى 
راأ�ضها اإعمار البلد اأو حلِّ امل�ضاكل التي تعاين منها اجلماهر كاملاء 

والكهرباء والبطالة وغرها.
ولعل الدور الرئي�ضي الذي ي�ضرخ به ال�ضمر والعقل يقع على عاتق 
القائمني باإدارة ملفات هذا البلد واملتمثل بال�ضا�ضة برملانا وحكومة 
وقيادات خمتلفة من ثم جماهرا ، ولكي ال ُيبَخ�ض اأحد حقه فاإن 
منها،  مطلوب  ما  جل  اأدت  قد  طبقاتها  من  بالعديد  اجلماهر 
امل�ضاعدة  خاللها  من  لها  ميكن  االأعمال  من  قليلة  بقية   وهنالك 
يف حل تلك االزمات من قبيل تقليل االنفاق يف الطاقة –على �ضبيل 
املثال- والتقليل من اقتناء املنتجات امل�ضتوردة وبخا�ضة من الدول 
واالهتمام  املحلي،  املنتج  ودع��م  ت�ضجيع  مع  ل��الإره��اب،  الداعمة 
بجانب النظافة لتقليل ال�ضرف يف هذا القطاع وغرها من االأمور 

التي من �ضاأنها امل�ضاعدة بق�ضط غر ب�ضيط من حل االزمات.
ويبقى الدور االأكرب والفاعل واقعا على الطبقة احلكومية )برملانا 
من  االوفر  احلظ  �ضاحبة  عليا(كونها  ومنا�ضب  تنفيذية  وحكومة 
�ضرفيات البلد يف �ضنواته االخرة ب�ضهادة جميع االدلة واملتابعني، 
االأمر الذي يدعوهم ان يكونوا على قدر امل�ضوؤولية وان يقفوا موقفا 
وبخا�ضة  االنهيار  من  البلد  الإنقاذ  امل�ضاركة  يف  وطوعيا  حقيقيا 
املخ�ض�ضات  من  الكثر  عن  التنازل  خالل  من  وذلك  اقت�ضاديا 
التي يتقا�ضونها دون وجه حق- وعلى اأقل تقدير يف هذه املرحلة- 

وان ي�ضاركوا اجلماهر يف حالة التق�ضف التي يعي�ضها البلد.
ت�ضخي�ض  يف  ومعرفة  وعيا  اأك��ر  تكون  اأن  للجماهر  ينبغي  كما 
اجليد من ال�ضيء من امل�ضوؤولني يف الدولة وان يقفوا منهم موقفا 
حازما يوؤدي اىل ردعهم ومنعهم من التمادي يف �ضلوكياتهم التي 
اأ�ضرت بالدولة اأميا اإ�ضرار، واأن ال يعيدوا كرة اختيارهم لتمثيلهم 
واإدامته؛ وخلق االزمات  الباطل  امل�ضتقبل، في�ضاهموا يف احياء  يف 
ومنع حماربتها، وبالتايل ي�ضاهموا م�ضاهمة فاعلة يف اعادة الدولة 

العراقية اىل مكانتها وحياتها وفاعليتها.
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الهجـرة
  الى  المجهول

المطران شكر اهلل الحاج:
التراث االسالمي غني وشامل على جميع االمور التي 

تخص االنسان

سيجنال
خدمة فيسبوك الجديدة للصحفيين وصناع المحتوى

 حزموا حقائبهم بعد ان اعدوا العدة لرحلة �ضاقة 
وخطيرة تهدد حياتهم، بحثا عن وطن يحت�ضنهم، فقد �ضاقت 

بهم ال�ضبل في العي�ض في وطن دامي كثرت جراحه...

   نا�ضط في الحوار الم�ضيحي اال�ضالمي، و ع�ضو �ضرف في 
وهو  االأدي��ان،  بين  بالحوار  وتهتم  تعنى  "اأديان" التي  موؤ�ض�ضة 

المطران )�ضكر اهلل( التقته مجلة )الرو�ضة الح�ضينية(...

 خدمة  Signal – لن تندم اإن �ضجلت االآن – اآخر 
م�ضتوى  على  تقف  االآن،  في�ضبوك  على  ومتوفرة  االأدوات  هذه 

واحد من ما تعر�ضه من�ضتي في�ضبوك واإن�ضتجرام...

24
مختلفة  اأوجهه  ان  رغم  العامة،  ب�ضفته  ان�ضاني  مطلب  اال�ضالح 
وال�ضيا�ضي  واالقت�ضادي  االجتماعي  اال�ضالح  وتت�ضمن  ومتنوعة 

واالداري والحقوقي واالأمني والتربوي وغيره.



اخبار وتقارير

ال�ضبت  م�ضاء  ال�ضريف  احل�ضيني  ال�ضحن  �ضهد 
امل�����واف�����ق)24�26/حم�����رم   )2015/11/9-7(
تراتيل  مهرجان  فعاليات  اقامة   ) احل��رام/1437ه��� 
العتبة احل�ضينية  تقيمه  الذي  الثاين  الدويل  �ضجادية 
االم��ام  ا�ضت�ضهاد  ذك���رى  ح��ل��ول  مبنا�ضبة  املقد�ضة 
ال�ضخ�ضيات  من  نخبة  ح�ضره  ال�ضالم  عليه  ال�ضجاد 
ومن  ال��ع��راق  وخ��ارج  داخ��ل  من  وال�ضعبية  الر�ضمية 

خمتلف الديانات والطوائف.
ال�ضيخ  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العام  االأمني  والقى 
عبد املهدي الكربالئي كلمة خالل فعاليات املهرجان 
ب��ني م��ن خ��الل��ه��ا اه��م��ي��ة اق��ام��ة ه��ك��ذا م��ه��رج��ان يف 
باخل�ضو�ض  العراق  يعي�ضها  كالتي  ا�ضتثنائية  ظروف 
هذا  مهرجاننا  حم��اور  ت��دور  قائال"  اجمع  وال��ع��امل 
اخلا�ض  احلقوق  بنظام  تتعلق  جوهرية  م�ضالة  حول 
باالإن�ضان وجمتمعة، وهو � اأي املهرجان � م�ضاهمة منا 
يف التعريف بالكنوز املعرفية العظيمة التي تركها لنا 
�ضطره  ما  خالل  من  ال�ضالم  عليهم  البيت  اهل  ائمة 

التقنني ال�ضجادي بت�ضريع احلقوق االإن�ضانية"
وا�ضاف" من املت�ضامل عليه، ان م�ضالة نظام احلقوق 
والواجبات ميثل �ضرورة اجتماعية الأي نظام اجتماعي 
ت�ضتوعبه  ما  االجتماعية  بال�ضرورة  ونعني  لالإن�ضان، 
ال�ضيا�ضية  االإن�ضانية  احلياة  جماالت  انتظام  �ضرورة 
ثم  وغ��ره��ا  وال��رب��وي��ة  واالجتماعية  واالقت�ضادية 
ا�ضتدت  وق��د  وت�ضريعية،  قانونية  اط��ر  يف  تاأطرها 
ال�ضرورة االجتماعية للحقوق والواجبات يف ال�ضنوات 
االأخرة، ب�ضبب ما نعي�ضه من �ضراع وتناف�ض وه�ضم 
هذه  حتقيق  يف  امل�ضكلة  تكمن  اإذ  االن�ضان،  حلقوق 
وم�ضادرها  الت�ضريع  م�ضارات  حتديد  بعد  ال�ضرورة 
وا�ضولها، مبا ي�ضمن تقنني نظام احلقوق االإن�ضانية، 
الت�ضريع  ه��ذا  ب�ضحة  االطمئنان  خالله  من  ويكفل 
امللحوظ  اأن  اال  احلياتية،  ال�����ض��رورة  لهذه  وتلبيته 
االجتماعي  والتنازع  ال�ضيا�ضي  ال�ضراع  ا�ضتداد  مع 
من  والقهر  والت�ضلط  واال�ضتعالء  الهيمنة  وحم��اوالت 
ال�ضرورة  من  جعل  االخ��ر،  لبع�ضه  الب�ضر  بني  بع�ض 
االلتفات واالهتمام بهذا النظام والعمل على تطبيقه 
االأ�ضا�ض  هو  بل  ونحوهما،  وال�ضكن  الطعام  ك�ضرورة 
واالقت�ضادي  وال�ضيا�ضي  االجتماعي  لالأمن  االأه��م 
بع�ض  حماوالت  جاءت  وهنا  االن�ضان،  لدى  والنف�ضي 
لالإن�ضان،  احلقوق  الئحة  بو�ضع  الب�ضرية  املجتمعات 
اعلن  ال��ذي  االن�ضان  حلقوق  العاملي  االإع��الن  فخرج 

عنه ر�ضميا يف عام 1948م، ولكن هل حفظت و�ضينت 
ا�ضل  يف  ام  التطبيق  يف  امل�ضكلة  وه��ل  احلقوق  ه��ذه 

ت�ضريعها".
االمرين  يف  تكمن  امل�ضكلة  على" ان  الكربالئي  واكد 
ان  ا���ض��ت��ط��اع  للحقوق  ال��ق��ان��وين  الت�ضريع  ف��ال  م��ع��ا 
ي�ضتوعب كل احلقوق ويقننها مبا ميكن تطبيقها، وال 
هو قد وفر اأ�ضباب العمل والتطبيق لتمام مواده، اإذ مل 
يتمكن مقننه من اإ�ضفاء �ضبغة التكامل عليه اأوال، وال 
� مهما  امكان تطبيقيه ملواده ثانيا، وذلك الن وا�ضعه 
كان موقعه املعريف او التقنيني � هو يف املح�ضلة ب�ضر، 
تتحكمه النوازع الب�ضرية ومتلي عليه امل�ضالح ال�ضيقة، 
�ضياغة مثل هذه القوانني او على االأقل التاأثر بنظريات 
اقت�ضادية  او  �ضيا�ضية  او  اجتماعية  وظروف  اإن�ضانية 
معينة تلقي ب�ضاللها على طبيعة هذه الت�ضريعات، اذ 
اأنه قد حمل ظروف القهر والغلبة واال�ضتبداد  لوحظ 
لالإن�ضان،  االأ�ضا�ضية  واحلقوق  للحريات  وامل�ضادرة 
ت�ضريع  من  عنه  يبحث  فيما  �ضالته  يجد  ان  ليحاول 
قادة  له  يكون  ان  ي�ضمن  وان  احلقوق،  لهذه  وتقنني 
وتفاين،  باإخال�ض  جمتمعه  على  تطبيقها   ي�ضونون 
اهتدى  وما  الطريق  �ضل  قد  وذاك،  هذا  و�ضط  لكنه 

اىل ال�ضواب".
التقنينات  ح���ول  االإ���ض��الم��ي  ال����راث  وب��خ�����ض��و���ض 
احلقوقية، بنينّ الكربالئي" مل تكن هذه العوامل غائبة 
عن ال�ضاحة االإن�ضانية املعا�ضرة لالإمام ال�ضجاد عليه 
ال�ضالم، فكان من كنوز معارفه وعلومه ان ترك لالمة 
احلقوق  ر�ضالة  يف  العظيم،  االإن�ضاين  ال��راث  ذل��ك 
التي ا�ضتندت اىل جمموعة مميزات، اأعطت لها �ضفة 
اأ�ضول  على  اعتمدت  الأنها  التطبيق،  واإمكان  الكمال 

باأ�ضراره،  وال��ع��ارف  وم��دب��ره  االن�ضان  خالق  و�ضعها 
وكانت يف تفريعاتها حتمل الدقة واال�ضتيعاب وال�ضمول 
يف  حتتاج  التي  االن�ضان  حياة  زواي���ا  م��ن  زاوي���ة  لكل 
هذه  وخ�ضو�ضيات  م��داخ��ل  معرفة  اىل  انتظامها 
وما  ي�ضلحها  وما  وتاأثرها،  تاأثرها  وم��دى  احلياة، 
الفطرة  مع  وتناغمها  توافقها  اىل  اإ�ضافة  يف�ضدها، 
لالإن�ضان  االنقياد  �ضفة  اأعطاها  ذلك  كل  االإن�ضانية، 
املخاطب بها، فهي قادرة ان تواكب متغرات الع�ضر 
اىل  اإ�ضافة  االإن�ضانية،  احل�ضارات  وتطور  وامل��ك��ان 
وما  احل��ق��وق  ب��ني  ال��ت��وازن  عن�ضر  على  اع��ت��م��اده��ا 
يقابلها من واجبات، مما اأعطاها قوة اإ�ضافية ل�ضمان 
هذا  ق��وة  يف  الثاين  العن�ضر  ك��ان  حني  يف  التطبيق، 
عليه  ال�ضجاد  االمام  و�ضعه  الذي   � احلقوقي  النظام 
يحر�ضون  له  والوا�ضعني  له  الداعني  ان  هو   � ال�ضالم 
بالتطبيق  وتعهده  م��راع��ات��ه  على  غ��ره��م  م��ن  اك��ر 
والعمل به، ومل يكن جمرد �ضعارات ودعوات ترفع على 
الفتات ليك�ضب بها التاأييد والربع على كر�ضي احلكم 

والرئا�ضة او غر ذلك من االأهداف".
وع��ن واج��ب��ات ال��ف��رد منا اأجت���اه ه��ك��ذا ك��ن��وز ، اكد 
ف  الكربالئي" نحن امام م�ضوؤولية عظيمة يف ان نعرنّ
التي  الر�ضالة  هذه  وعظمة  باأ�ضالة  االإن�ضاين  املجتمع 
االإهمال  اردفها  ثم  اجل��ور  حكام  �ضيا�ضات  طم�ضتها 
ونحن  ودقائقها،  باأ�ضرارها  للتعريف  وال��الم��ب��االة 
مدعوون جميعا اىل العمل اجلاد والدوؤوب، با�ضتخدام 
كل الو�ضائل لتنبيه االمة واملجتمع الب�ضري على مدى 
خ�ضارة االمة واالن�ضان واملجتمع الب�ضري ب�ضورة عامة 
وحرم  احلقوقية  الكنوز  هذه  ظهره  وراء  ترك  حينما 

نف�ضه وجمتمعه من عطاءها وثمارها".

صحن االمام الحسين يشهد مهرجان تراتيل سجادية الدولي الثاني
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اخبار وتقارير

• والء ال�سفار/
بن احل�ضني  علي  لالمام  الفكري  العمل  نتاج  ان  روبن  مايكل  االمريكي  الباحث  قال 
عليه ال�ضالم يعزز اهمية الفكر احلر يف العامل اال�ضالمي وخارجه، منتقدا الدول التي 
العالقة  طبيعة  يعك�ض  وطهران  وا�ضنطن  بني  االخر  الدبلوما�ضي  التعامل  ان  تعتقد 
وال�ضيعة  كدولة  ايران  بني  اخللط  يتم  ان  نف�ضه  بالوقت  نافيا  وال�ضيعة  وا�ضنطن  بني 

كمذهب.
خالل  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  االم��ام  �ضحن  يف  القاها  التي  كلمته  خالل  ذلك  جاء   
املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  اأقامته  الذي  الثانية  �ضجادية  تراتيل  مبهرجان  م�ضاركته 
 11/  9-7( من  للفرة  ال�ضالم  عليه  ال�ضجاد  االم��ام  �ضهادة  ذك��رى  حلول  مبنا�ضبة 

.)2015/
وا�ضاف" انني ات�ضرف بال�ضفر من امريكا للعودة اىل كربالء و�ضريح االمام احل�ضني 
عليه ال�ضالم للم�ضاركة بكلمة �ضمن مهرجان الراتيل ال�ضجادية الثاين، مو�ضحا ان 
الهدف من هذا املوؤمتر هو التعرف على اال�ضهامات الفكرية والدينية لالمام علي بن 
احل�ضني علية ال�ضالم وخا�ضة اطروحته على احلقوق الفكرية والتحاور بني االأديان، 
اهمية  يعزز  لالمام  فكري  نتاج عمل  بر�ضالة احلقوق  ت�ضمى  التي  الر�ضالة  وان هذه 
الفكر احلر يف العامل اال�ضالمي وخارجه، موؤكدا على �ضرورة ان ينطلق الفكر ال�ضيعي 
العام من فكره التثقيفي فيما يخ�ض التحاور الفكري مع االديان وحرية املعتقد والدين 

خارج حدود ابناء املذهب.
وبني الباحث االمريكي ان حيوية النقا�ض الديني واالجتماعي �ضمن املذهب ال�ضيعي 
امر مفروغ منه وثابت، وان العامل ال يفهمه كما ينبغي  ا�ضافة اىل ان الذين ال يوعون 
وا�ضنطن  بني  االخ��ر  الدبلوما�ضي  التعامل  ان  يعتقدون  ال�ضحيح  ب�ضكلها  ال�ضورة 

الفهم  �ضوء  ان  مبينا  �ضحيحة،  قراءة غر  وهذه  ووا�ضنطن  ال�ضيعة  بني  وطهران مت 
هذا ميكن ان يوؤدي اىل بع�ض امل�ضارات التي تقو�ض العدالة والدميقراطية مبفهومها 
حلرية  اهمية  من  ميلكة  وما  ال�ضيعي  بالتاريخ  جهال  ميثل  انه  اىل  ا�ضافة  ال�ضحيح 
الفكر والتحاور مع االديان م�ضرا اىل وجود حماوالت ب�ضيطة يف املذهب ال�ضيعي اىل 

حمو اجلهل يف التاريخ ال�ضيعي وا�ضفا هذه املحاوالت بانها لي�ضت كافية.
اال�ضرف وكربالء  النجف  اال�ضوات يف  العديد من  " ان  روبن حديثه  واختتم مايكل 
املقد�ضة واماكن اخرى تتحدث وحتاور ب�ضكل اكر فعالية لت�ضل ال�ضماع الكثر لي�ض 
فقط بالتثقيف ولكن اي�ضا لتذكر كل من جمهور امل�ضلمني وغر امل�ضلمني على نطاق 
او�ضع انه ال دولة تتحدث بالنيابة عن اال�ضالم او عن اي دين عندها فقط ميكن ان 

يكون الدين �ضمر الدولة" 

خبير امريكي يؤكد ان نتاج العمل الفكري لالمام السجاد يعزز 
الفكر الحر في العالم االسالمي وخارجه

العويني/ • اإبراهيم 
�ضهد م�ضرح الق�ضر الثقايف يف كربالء يوم االحد )2015/11/8( عر�ض م�ضرحية " 
الوارثون " �ضمن فعاليات مهرجان تراتيل �ضجادية الدويل الثاين الذي تقيمه العتبة 
احل�ضينية املقد�ضة للفرة من 24�26/حمرم احلرام/1437 ه� املوافق  7�9/ت�ضرين 
عليه  ال�ضجاد  االم��ام  العابدين  �ضيد  ا�ضت�ضهاد  ذكرى  حلول  مبنا�ضبة  الثاين/2015 
املحلية  وم�ضوؤولني يف احلكومة  اأدبية ورجال دين  �ضهدت ح�ضور �ضخ�ضيات  ال�ضالم 

ف�ضال عن �ضعراء وادباء من خارج العراق.
وقال خمرج العمل )مهدي هندو جا�ضم( مت عر�ض امل�ضرحية مبنا�ضبة ا�ضت�ضهاد االمام 

ملهرجان  التح�ضرية  اللجنة  قبل  من  اختيارها  مت  ان  بعد  ال�ضالم-  -عليه  ال�ضجاد 
امل�ضرحية  ان  مبينا  املقد�ضة،  احل�ضينية  العتبة  تقيمه  الذي  الثاين  �ضجادية  تراتيل 
ج�ضدت مظلومية عائلة االمام احل�ضني عليه ال�ضالم وربط اعدائهم باملا�ضي باأعداء 
حمبيهم يف احلا�ضر عن طريق الربط بني الفرة الزمنية التي عا�ضها االمام ال�ضجاد 
االموي  احلكم  يف  واعوانه  يزيد  قبل  من  مظلومية  من  له  تعر�ض  وما  ال�ضالم  عليه 

وربطها بالوقت احلا�ضر وما يتعر�ض له املحبون واملوالون على يد )الدواع�ض( .
وا�ضاف" مت اعتماد التجديد يف عر�ض احداث امل�ضرحية بعيدا عن العمل امل�ضرحي 
 data  ( احلديثة  التقنيات  ا�ضتخدام  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ال��ق��دمي  الكال�ضيكي 

.  )show
)عالء  ال�ضيد  ال�ضالم  عليه  ال�ضجاد  االم��ام  دور  ج�ضد  الذي  املمثل  اأ�ضار  جهته  من 
املو�ضوي( مل�ضنا خالل العر�ض تفاعال كبرا من قبل اجلمهور، مبينا ان العمل اعتمد 
على ابراز خم�ض �ضخ�ضيات اأهمها �ضخ�ضية االمام ال�ضجاد عليه ال�ضالم و�ضخ�ضية 
ال�ضيدة زينب احلوراء عليها ال�ضالم التي ج�ضدتها اال�ضتاذة ا�ضيل و�ضخ�ضية الوليد 
جواد  اال�ضتاذ  كان  ال��راوي  ودور  االزرق  حم�ضن  الفنان  ج�ضدها  التي  امللك  عبد  بن 

البابلي.

عرض مسرحي في كربالء المقدسة يتناول االمتداد االجرامي بين العهد األموي وداعش
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اخبار وتقارير

�ضدر عن االعالم الدويل يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة اجلزء االأول من �ضل�ضلة )كربالء 
يف الوثائق العثمانية( �ضمن م�ضروع حت�ضيل الوثائق اخلا�ضة مبدينة كربالء والعتبتني 

املقد�ضتني.
وقال م�ضوؤول االعالم الدويل ح�ضن علي كاظم، اأثمرت جهود حت�ضيل الوثائق العثمانية 
اخلا�ضة بكربالء عن �ضدور اجلزء االول بواقع 516 �ضفحة، �ضمن �ضل�ضلة ا�ضدارات 
االعالم الدويل يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة، بعد جهود ا�ضتمرت لعامني من اجراءات 
وفهر�ضتها  وتبويبها  وترجمتها  العثمانية  باللغة  املكتوبة  التاريخية  الوثائق  حت�ضيل 
العتبة  نفقة  على  وطباعتها  الفني  اخراجها  ثم  الكرونيًا  وتن�ضيدها  وت�ضحيحها 

احل�ضينية املقد�ضة.
وذكر من�ضق امل�ضروع وم�ضوؤول اال�ضدارات الركية �ضباح الطالقاين، ان هذه اجلهود 

العمل  لفريق  قدمت  التي  املطهرة  للعتبة  العامة  االأمانة  رعاية  نوعية حتت  ثمرة  تعد 
كل الدعم يف �ضبيل اجناح هذه املهمة، وقد مت ت�ضنيف اجلزء االول ال�ضادر من هذه 
ادارية، �ضحية،  مالية،  ع�ضكرية،  اأق�ضام،  ثمانية  عائديتها من خالل  بح�ضب  الوثائق 

اقت�ضادية، حوزوية، ع�ضائرية، اإعمار.
مبينا، متثل هذه الوثائق الر�ضمية حقبة طويلة ومهمة من تاريخ كربالء، حيث وكما هو 
معلوم اأن العثمانيني قد احتلوا العراق وبقوا فيه قرابة اأربعة قرون انتهت يف ع�ضرينيات 
لطاملا  واقعًا  توثق  ومهمة  كثرة  اأحداثًا  الطويلة  املدة  هذه  يف  وجرت  املا�ضي،  القرن 
وال�ضحة  وتقلبات االقت�ضاد  والتخريب  ال�ضلم واحلرب واالعمار  �ضهد مت�ضادات من 
والعالقات الع�ضائرية وغر ذلك، االأمر الذي ي�ضكل مادة علمية وبحثية موثقة وموؤكدة 

ور�ضمية، حيث ميكن اعتبار كل وثيقة ورقة متثل تاريخ ما حتتويه بكل �ضدقية واأمانة.
الدرا�ضات  وطلبة  للباحثني  مهمًا  نوعيًا  م�ضدرًا  املجلد  هذا  يعد  الطالقاين،  وختم 
وما  الثاين  اجلزء  اكمال  ب�ضدد  ونحن  الكربالئي،  بالراث  املهتمني  ولكل  واملوؤرخني 
بعده و�ضواًل اىل نقل كل الوثائق اخلا�ضة مبدينتنا ثم االنطالق نحو حت�ضيل الوثائق 

اخلا�ضة باملحافظات العراقية االأخرى باإذن اهلل.  
داخل  االع��الم  ق�ضم  يف  املبا�ضر  البيع  مراكز  من  املجلد  هذا  على  احل�ضول  وميكن 

ال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف ويف �ضحن العقيلة وكذلك يف منطقة مابني احلرمني.
وكرا�ضات  كتب  با�ضدار  يقوم  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  يف  الدويل  االعالم  ان  ُيذكر 
وجمالت ف�ضلية ب�ضت لغات اأجنبية، ف�ضال عن وجود موقع الكروين باللغتني العربية 
im.imamhussain.com واالجنليزية ميكن للمهتم ت�ضفحه على الرابط

العتبة الحسينية المقدسة تصدر الجزء األول من سلسلة 
)كربالء في الوثائق العثمانية(

ال�ساهر/ • علي 
اأجرى وفد من ديوان الوقف ال�ضني زيارة ودية جلناح الوقف ال�ضيعي امل�ضارك 
ل يف اأروقته التي  بفعاليات معر�ض بغداد الدويل بدورته الثانية واالأربعني، وجتونّ

�ضمت اأجنحة متعددة للعتبات املقد�ضة واملزارات الدينية ال�ضريفة.
وقال ف�ضيلة ال�ضيخ )قتيبة عما�ض( مدير دائرة االحتفاالت بديوان الوقف ال�ضني 
خالل زيارته جلناح العتبة احل�ضينية " اأن العتبة احل�ضينية املقد�ضة حتمل ا�ضم 
االإمام الهمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( الذي له معنى كبر يف نفو�ض امل�ضلمني 
واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  امل�ضطفى  جده  وهو  ال  كيف  ومغاربها  االر���ض  مب�ضارق 
و�ضلم( الذي قال عنه )�ضيد �ضباب اهل اجلنة، وح�ضني مني واأنا من ح�ضني(".

 واأ�ضاف، نحن يف ديوان الوقف ال�ضني قمنا بزيارة اأخوية ملوؤها املحبة جلناح 
املزيد  لهم  متمنني  والنجاح  االأمل  ب�ضمات  فيه  ووجدنا  ال�ضيعي،  الوقف  ديوان 

من التوفيق".
من  واملزيد  احل�ضينية  للعتبة  االإجن��ازات  من  باملزيد  اأمله  عن  عما�ض  واأع��رب 
امل�ضبوهة  للم�ضاريع  ي  والت�ضدنّ االإره��اب  مواجهة  يف  والت�ضحية  والعطاء  اخلر 

التي تريد االإ�ضاءة لوحدة املجتمع العراقي".
الكبر  االإقبال  هو  فيه  امللفت  اأن  عما�ض  اأو�ضح  ال��دويل،  بغداد  معر�ض  وحول 

واأبرز  املجتمع،  لهذا  واحل�ضارية  الثقافية  ال�ضمة  ظهور  عن  ف�ضاًل  للزائرين، 
هدف يحققه معر�ض بغداد لهذا العام ح�ضور الثقافات االإن�ضانية املتعددة، وقد 
وجدنا ح�ضورًا جلهات حتمل فكر االأمة وهموم النازحني ومعاناة البلد يف مقارعة 

االإرهاب واالهتمام ب�ضحايا االإرهاب، وهذه عملية اإيجابية لهذا املعر�ض".

وفدٌ من ديوان الوقف السني
 في ضيافة جناح العتبة الحسينية المقدسة
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العتبُة العبّاسية المقدّسة بصدد إنشاء دار الرسول 
األعظم)صلى اهلل عليه وآله وسلم(..

اخبار وتقارير

للبحوث  ال���دويلنّ  العميد  مركُز  ُيقيمه  ال��ذي  ال���دويلنّ  العميد  م��وؤمت��ُر  متينّز 
العبا�ضينّة  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  ال�ضوؤون  لق�ضم  التابع  والدرا�ضات 
ع  وتنونّ واالطروحات  البحوث  د�ضومة  اىل  فباالإ�ضافة  ميزات،  ة  بعدنّ �ضة  املقدنّ
يه للتو�ضيات التي ُتقرنّ يف ختام كلنّ دورٍة  الباحثني فهناك ميزٌة اأخرى هي تبننّ

وترجمتها على اأر�ض الواقع ب�ضكٍل علمينّ وعملينّ مدرو�ض.
ومن جملة ما خرجت به الدورُة االأخرُة من تو�ضيات هو تبننّي مركز العميد 
عليه  اهلل  االأعظم)�ضلى  الر�ضول  دار  اإن�ضاء  والدرا�ضات  للبحوث  ال��دويلنّ 
ة، و�ضعيًا  واآله( الذي يعنى بال�ضاأن النبوينّ توكيدًا لالأثر االأهمنّ يف وحدة االأمنّ
لتطويق احلراك امل�ضيء ل�ضخ�ض الر�ضول االأكرم)�ضلى اهلل عليه واآله( واأهل 
بيته)عليهم ال�ضالم(، وتقدمي برنامج لت�ضدير �ضورته احلقيقية اإىل العامل، 
وتوفر ال�ضبل املادية واملعرفية واملعنوية الكفيلة بتحقيق املو�ضوعية والعلمية.
قبل  من  عديدة  وحت��اوري��ة  ت�ضاورية  جل�ضاٌت  ُع��ِق��َدت  فقد  ه��ذا  على  وبناًء 
االأق�ضام  روؤ�ضاء  ح�ضرها  والدرا�ضات  للبحوث  ال��دويلنّ  العميد  مركز  كادر 
وامل�ضت�ضارون فيه من اأجل مناق�ضة ومداولة الروؤى واالأفكار واخلروج باأف�ضلها 

ومبا يتالءم مع منزلة ومكانة هذه ال�ضخ�ضية العظيمة.

العلمينّ  العميد  موؤمتر  تو�ضيات  اأح��د  هو  املقرح  هذا  اأننّ  بالذكر  اجلدير 
بن�ضخته الثالثة، الذي انعقد يف �ضهر اأيلول املن�ضرم من هذا العام، ويهدف 
اىل تقريب وجهات النظر بني الِفَرق االإ�ضالمية عرب تفعيل وحدة اخلطاب 
ت�ضحيح  اىل  باالإ�ضافة  االإ�ضالمي،  اخلطاب  لتوحيد  طريقًا  ليكون  النبوينّ 
نتاجات  تقدمي  عرب   ، ال�ضدنّ واالآخ���ر  املختلف  االآخ��ر  عند  النظر  وجهات 
)ورقية، رقمية، فكرية، علمية واإبداعية(، وكذلك االإفادة من تراث الر�ضول 
فل�ضفة  واأ�ضلمة  واملعارف  العلوم  اأ�ضلمة  يف  واآل��ه(  عليه  اهلل  الكرمي)�ضلى 
العلم، وبالتايل اإعداد ر�ضالينّني من الباحثني يف املعاهد والكليات مبراحلها 
لية والُعليا( وتقدمي الت�ضهيالت الكفيلة اىل ما يطمحون اليه  املختلفة )االأونّ

بخ�ضو�ض الر�ضول االأعظم)�ضلى اهلل عليه واآله( ور�ضالته.
وبذلك مُيكن تعريف االآخر ب�ضخ�ض الر�ضول االأكرم)�ضلى اهلل عليه واآله( 
والتطوير  والتبليغ  والتاأهيل  الت�ضحيح  واالإف��ادة منه يف  به  يتعلنّق  ما  وتوثيق 
بال�ضرة  العايل  الوعي  الكفوءة ذات  والعقول  االأقالم  ا�ضتقطاب  من خالل 
العطرة والر�ضالة الإعادة فهم ال�ضرة مبا ين�ضجم ومعاير القراءة املو�ضوعية 

امل�ضندة؛ الإنتاج خمرجات فكرية وثقافية واإبداعية.
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ها ويحررها: �ضباح الطالقاين • يعدنّ

ل�ضالة اجلمعة يف 19/ذي  الثانية  ال�ضايف خالل اخلطبة  اأحمد  ال�ضيد  العليا يف كربالء  الدينية  املرجعية  قال ممثل 
ة وال�ضرورية اىل اال�ضالح يف خمتلف اجهزة الدولة وموؤ�ض�ضاتها  القعدة/1436ه� املوافق 2015/9/4م" ان احلاجة امللحنّ
وبلدنا هي يف  التي يعاين منها �ضعبنا  الكثرة  امل�ضاكل  باأن  وُيقر  يعلم  اي�ضًا فالكل  وُيقر به اجلميع  اأمر يدركه اجلميع 
اأزيد من عقد من الزمن وال ميكن جتاوز هذه امل�ضاكل ورفع معاناة  اجلانب اال�ضا�ض منها نتيجة تفاقم الف�ضاد خالل 

املواطنني اإال من خالل ا�ضالح حقيقي ووا�ضع يف كافة املجاالت وبهذا ال�ضدد ن�ضر اىل عدة اأمور..
االأمر االول: ال يكفي ان يتناغم امل�ضوؤولون مع دعواتنا لالإ�ضالح ويوؤيدوها خطابيًا واعالميًا بل البد من ان يعملوا بجد 
وي�ضاهموا ب�ضورة فاعلة يف حتقق اال�ضالح على ار�ض الواقع كل من مكانه وموقعه، ومن املوؤكد ان اأي م�ضوؤول مهما كان 
االآخ��رون يف  يتعاون معه  ان  بل البد  املطلوبة  ان يحقق اال�ضالحات  يتمكن مبفرده من  القانونية ال  موقعه و�ضالحياته 

خمتلف ال�ضلطات...
البلد هو تكاثر الذين اثروا على ح�ضاب ال�ضعب وا�ضتحوذوا على املال العام  االأمر الثاين: من اهم مظاهر الف�ضاد يف 
باأ�ضاليب ملتوية وطرق غر م�ضروعة م�ضتغلني مواقعهم او م�ضتفيدين من مواقع معارفهم لتحقيق ماآربهم،م�ضرا ان اهم 
الفا�ضدين وان ت�ضرجع منهم  الكبرة من هوؤالء  الروؤو�ض  البدء مبالحقة وحما�ضبة  اخلطوات اال�ضا�ضية لالإ�ضالح هو 
االموال املنهوبة وهذه يف الدرجة اال�ضا�ض م�ضوؤولية هيئة النزاهة وال�ضلطة الق�ضائية، والكثرون يت�ضائلون هل هما على 

قدر هذه امل�ضوؤولية وهل �ضيقومان بهذه املهمة من دون مزيد من التاأخر والت�ضويف؟! 
االأمر الثالث: ان �ضعف التخطيط االقت�ضادي وعدم و�ضع ا�ضراتيجية متكاملة لتوفر موارد مالية للبلد غر اأثمان النفط 
وجه من اأوجه الف�ضاد، واأن العراق يعاين من عدم ا�ضتثمار موارده وامكاناته الكثرة ما عدا النفط ب�ضورة �ضحيحة فبداًل 
من تن�ضيط القطاعني الزراعي وال�ضناعي وتوفر فر�ض العمل لل�ضباب يف هذين احلقلني املهمني جند زيادة م�ضتمرة 
يف اأعداد املوظفني يف الدوائر احلكومية من غر حاجة حقيقية اىل الكثر منهم.. ومن هنا ندعو امل�ضوؤولني لالهتمام 
بتن�ضيط القطاع ال�ضناعي والزراعي الأهميته يف حتقيق االأمن الغذائي من جانب وتوفر فر�ض العمل من جانب اآخر...

قال ال�ضيد احمد ال�ضايف خالل اخلطبة الثانية ل�ضالة اجلمعة يف 3/ذي احلجة/1436ه� املوافق 2015/9/18م "مرة 
اخرى �ضرب االرهاب الداع�ضي مناطق من العا�ضمة العزيزة بغداد و�ضقط ع�ضرات املواطنني االبرياء �ضحايا للحقد 
الطائفي لعنا�ضر هذا التنظيم االرهابي ويف هذه املرة كما يف املرات ال�ضابقة ال منلك اال ان ندين هذه اجلرائم الوح�ضية 
ونرحم على االأحبة الذين اأُريقت دماوؤهم الزكية ظلمًا وعدوانًا، وندعو للجرحى وامل�ضابني بال�ضفاء العاجل..ويف الوقت 
نف�ضه ندعو االجهزة االمنية اىل ان تطور ا�ضاليبها وال �ضيما يف املجال اال�ضتخباراتي لتتمكن من التعامل ب�ضورة منا�ضبة 
مع هوؤالء االرهابيني الذي ي�ضتهدفون االبرياء يف ال�ضاحات وال�ضوارع واال�ضواق ونحوها.. كما ندعو احلكومة اىل ان توفر 
كل الدعم املمكن للمقاتلني االبطال يف القوات امل�ضلحة وغرهم من املتطوعني و ابناء الع�ضائر الغيارى الذين يواجهون 

االرهابيني يف خمتلف اجلهات ويبذلون ارواحهم و دمائهم فداء للعراق و�ضعبه ومقد�ضاته..
ودعا ال�ضيد ال�ضايف جميع امل�ضوؤولني دون ا�ضتثناء اىل �ضرورة بث ثقافة ا�ضتغالل الوقت قائال" ان ثقافة احلر�ض على 
الوقت وعدم هدره من اخلطوات املهمة الإ�ضاعة اال�ضالح الوظيفي، فكما ان هناك جمموعة من القوانني والُنظم حتتاج 
لة لعمل بع�ض الدوائر او ال تتما�ضى مع التطلعات احلقيقية لالإ�ضالح كذلك البد ان ت�ضاع  اىل اعادة النظر لكونها معِطنّ

ثقافة ا�ضتغالل الوقت بطريقة جيدة لكننا نرى تفريطًا وا�ضحًا يف الوقت".
ي فهو ال يوؤدي اىل تعطيل عجلة التطور  واأو�ضح" ان املوظف اأو امل�ضوؤول البد ان ي�ضت�ضعر ان كل دقيقة متر بدون عمل جدنّ
يف البلد فقط بل تعد اإ�ضاعة االوقات نحوًا من انحاء ال�ضرقة الأن هذا الوقت حق النا�ض وامل�ضوؤول ملزم عرفًا واخالقًا ان 

ي�ضتوعب متام الوقت امل�ضروب له يف العمل...
ط يف الوقت  وا هذه الثقافة وي�ضجعوا عليها ويف الوقت نف�ضه تتم حما�ضبة املفرنّ م�ضيفا" على االخوة امل�ضوؤولني ان يو�ضعنّ
او الذي ي�ضرفه يف غر العمل الذي ا�ضتوؤجر من اأجله، الأن اال�ضالح عبارة عن ثقافة وا�ضعة ومنظومة مرابطة ال تقبل 

التفكيك.. 

املرجعية العليا تدعو النزاهة والق�ساء اىل مالحقة روؤو�س 
الف�ساد 

جندد الدعوة لدعم قوات االأمن واحل�سد وبث ثقافة 
ا�ستغالل الوقت
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:شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف

  ال�صيد ال�صايف:



قال ممثل املرجعية العليا ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�ضالة اجلمعة يف 26/ذو القعدة/1436ه� 
يعد خطوة يف االجتاه  الدولة  امل�ضوؤولني يف  كبار  رواتب  بتخفي�ض  الوزراء االخر  "ان قرار جمل�ض  املوافق 2015/9/11م 
ال�ضحيح لالإ�ضالح الذي يطالب به ال�ضعب، ومن اخلطوات املهمة االخرى – حتقيقًا لدرجة من العدالة االجتماعية- هو 
اقرار �ضلم الرواتب اجلديد الذي يلغي الفوارق غر املنطقية بني موظفي الدولة يف رواتبهم وخم�ض�ضاتهم وين�ضف الذين 

خ�ض�ضت لهم رواتب قليلة ال توفر احلد االدنى من العي�ض الكرمي".
وجدد �ضماحته تاأكيد املرجعية على اخلطوات اال�ضا�ضية لالإ�ضالح ومالحقة وحما�ضبة الفا�ضدين وا�ضرجاع ما ا�ضتولوا عليه 
من االموال، داعيا اىل تقييم اداء امل�ضوؤولني يف احلكومة على ا�ضا�ض مهني ومو�ضوعي، مبينا اأنه "من الوا�ضح ان التغير 
لي�ض مطلوبًا يف حد ذاته بل املطلوب هو التغير نحو االف�ضل وال يكون ذلك اال برعاية ال�ضوابط املهنية يف اية عملية ا�ضتبدال 

بعيدًا عن املحا�ض�ضة احلزبية او االنتماء الطائفي او املناطقي او الع�ضائري ونحو ذلك."
وتابع ال�ضيخ الكربالئي "ان اخلطوة االخرة التي اتخذتها احلكومة باإقرا�ض البنك املركزي العراقي مبلغ خم�ضة تريليونات 
دينار للم�ضارف الزراعية وال�ضناعية وامل�ضرف العقاري و�ضندوق اال�ضكان حتتاج اىل اجراءات �ضارمة يف مراقبة �ضرف 
هذه املبالغ يف املوا�ضع ال�ضحيحة وعدم ال�ضماح لروؤو�ض الف�ضاد وا�ضحاب اجل�ضع والطمع من ان متتد ايديهم اليها كما 
امتدت اىل مئات املليارات التي ذهبت هباًء يف ال�ضنوات املا�ضية با�ضم اآالف امل�ضاريع الوهمية... حيث ان هذه االموال لو 

�ضرفت وفق خطط �ضحيحة الأمكن معاجلة عدد من امللفات املهمة ومنها ملفا البطالة وتنويع القاعدة االنتاجية للبلد...
ودعا ممثل املرجعية الدينية العليا احلكومة املركزية ان تويل اهتمامًا خا�ضا للمعاناة االزلية للمواطنني الكرام يف حمافظة 
املعاناة  اىل  هنا  ن�ضر  ان  نريد  قائال"  الب�ضري  لال�ضتخدام  ال�ضالح  املاء  توفر  عدم  من  امل�ضتمرة  و�ضكاواهم  الب�ضرة 
االزلية للمواطنني الكرام يف حمافظة الب�ضرة و�ضكاواهم امل�ضتمرة من عدم توفر املاء ال�ضالح لال�ضتخدام الب�ضري حتى 

لال�ضتحمام ف�ضال عن ال�ضرب، وهذا من غرائب الو�ضع يف العراق حيث تعد الب�ضرة امل�ضدر االأهم ملوارده املالية...

قال ممثل املرجعية الدينية العليا ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�ضالة اجلمعة يف 12/ذو القعدة/1436ه� 
البالد  بيدهم مقاليد االمور يف  الذين  ال�ضا�ضة  تفهم  النجاح يف معركة اال�ضالح هو  املوافق 2015/8/28م" ان من متطلبات 
الأحقية مطالب ال�ضعب بتوفر اخلدمات ومكافحة الف�ضاد وحتقيق العدالة االجتماعية، وقيامهم بخطوات ا�ضا�ضية حتقق الثقة 
ب  واالطمئنان لدى املواطن باأنهم يتجاوبون مع هذه املطالب ويوؤمنون بها وي�ضعون بجد و�ضدق لتحقيقها، خا�ضة واأن املواطن جرنّ

وَخرِب وعودًا �ضابقة مل يجد منها على ار�ض الواقع ما يفي بحل امل�ضاكل التي يعاين منها...
ودعا ال�ضيخ الكربالئي ال�ضعب العراقي الذي يخو�ض معركة اال�ضالح يف جنب معركته امل�ضرية مع االرهابيني اىل "اأن يتنبه ان 
النجاح يف هذه املعركة يتطلب توظيفًا �ضليمًا و�ضحيحًا الآلياتها حتى ي�ضمن الو�ضول اىل الهدف املن�ضود، ومن ذلك ان ُيح�ضن 
اىل  بحرفها  ي�ضمحوا  وال  املطالب  وحقانية هذه  ا�ضالة  تعربنّ عن  بحيث  عناوين مطالبهم  اختيار  باالإ�ضالح  املنادون  املواطنون 
عناوين تعطي املربر للمرب�ضني بهذه احلركة ال�ضعبية واملت�ضررين منها للطعن بها والنيل من اأ�ضالتها الوطنية، او متنح الفر�ضة 

لذوي االغرا�ض اخلا�ضة با�ضتغاللها للو�ضول اىل اهدافهم.
واأ�ضاف الكربالئي" جتدر اال�ضارة هنا اىل ما �ضبق ان اأكدت عليه املرجعية الدينية العليا من ان منهجها هو بيان اخلطوط العامة 
للعملية اال�ضالحية، واأما تفا�ضيل اخلطوات ال�ضرورية لذلك فهي يف عهدة الواعني من امل�ضوؤولني يف ال�ضلطات الثالث الت�ضريعية 
قوا يف القيام بها ويتنّخذوا قرارات جريئة تكون مقنعة لل�ضعب العراقي، الذي هو م�ضدر  والتنفيذية والق�ضائية، وهي تاأمل ان يوفنّ

جميع ال�ضلطات.
ومن جانب اآخر اأهابت املرجعية الدينية العليا بال�ضباب املهاجرين اىل خارج البالد ب�ضبب احباطهم من االو�ضاع الراهنة ان 
يعيدوا النظر يف خياراتهم ويفكروا ببلدهم و�ضعبهم ويتحلوا مبزيد من ال�ضرب والتحمل وقال ال�ضيخ الكربالئي بهذا اخل�ضو�ض" 
ات�ضعت يف االآونة االخرة ظاهرة هجرة اعداد كبرة من ال�ضباب العراقي اىل بلدان اخرى – حتى لوحظ انهم ي�ضتعينون مبجاميع 
التهريب املنت�ضرة يف بع�ض البالد املجاورة، ويتحملون خماطر كبرة لهذا الغر�ض، وقد وقعت حوادث موؤ�ضفة اأدت اىل وفاة اأعداد 

منهم." مبينا ان هذه الظاهرة تبعث على القلق البالغ وتهدد باإفراغ البلد من كثر من طاقاته ال�ضابة واملثقفة واالأكادميية..."

ندعو لتوظيف معركة اال�سالح توظيفًا �سليمًا 

املرجعية تدعو لتقييم اأداء امل�سوؤولني على اأ�سا�س مهني 
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ال�صيخ الكربالئي

ال�صيخ الكربالئي



تقارير

•تقرير:عماد بعو 

وقال مدير مركز رعاية ال�ضباب يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة، اال�ضتاذ حممد 
وقد  العراقية،  واملعاهد  اجلامعات  يف  احلزن  راية  برفع  قمنا  الربيعي"  علي 
با�ضرنا بهذا الربنامج ال�ضبابي منذ بداية �ضهر حمرم احلرام، وقد مل�ضنا من 
اال�ضاتذة والطلبة  تفاعال وح�ضورا كبرا مع هذه املرا�ضيم التي حتمل الكثر 
ر�ضم  يف  وت�ضارك  املجتمع،  م�ضارات  ت�ضحيح  يف   وت�ضهم  والقيم  املعاين  من 
الربنامج  لنجاح هذا  �ضاندنا ووقف معنا  ن�ضكر كل من  لذا  امل�ضتقبل لطلبتنا، 

احل�ضيني املقد�ض".
عواد  الدكتور  كربالء،  جامعة  يف  واالقت�ضاد  االدارة  كلية  عميد  حتدث  فيما 
مرا�ضيم  كربالء  جامعة  يف  ب��داأت  قائال"  الراية  رفع  مرا�ضيم  عن  اخلالدي 
رفع راية االإمام احل�ضني )علية ال�ضالم( لت�ضر اىل ان احلق دائما هو االأعلى 
واملرتفع فوق الروؤو�ض، ولكي تكون نربا�ضا يهتدي به الطلبة واالأ�ضاتذة، وكل من 

يدخل اجلامعة ويرى راية خفاقة يف �ضماء اجلامعة تقول لبيك يا ح�ضني". 
ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  االإم��ام  ج�ضدها  التي  االإ�ضالمية  القيم  ان  واأو�ضح" 
جتعلنا متم�ضكني برايته، �ضائرين على نهجه و حميني لذكراه،  وداعني يف الوقت 
املمار�ضات  واقع يف  اإىل  معانيها  وترجمة  احل�ضينية،  الثورة  ا�ضتلهام  اإىل  ذاته 
)عليه  احل�ضني  االم��ام  راي��ة  واإن  كبرة،  ودرو����ض  عرب  من  فيها  ملا  احلياتية 
ال�ضالم( متثل ر�ضالة اال�ضالح الداعية اىل االمر باملعروف والنهي عن املنكر".
مدير ق�ضم االإعالم يف جامعة القاد�ضية، الدكتور علي ح�ضني عايد، حتدث 
عن م�ضاركة جامعة القاد�ضية يف مرا�ضيم رفع راية احلزن قائال"  تت�ضرف 
االمام احل�ضني  راية  برفع  ومنت�ضبيها وطلبتها  بتدري�ضيها  القاد�ضية  جامعة 
الر�ضالة  التي حفظت  الراية  ال�ضهادة واخللود، وهي  راية  ال�ضالم(،  )عليه 
املحمدية واأبقت االإ�ضالم متاألقا، واأعطت در�ضا للعامل اجمع مفاده ان الظلم 

ال ي�ضتمر وان الن�ضر للخرين".

م�ضاعد رئي�ض جامعة املثنى لل�ضوؤون االدارية واملالية، الدكتور ح�ضني كامل 
راية  ترفع  الرابعة  املرا�ضيم قائال" لل�ضنة  اأهمية هذه  ال�ضاهر، حتدث عن 
االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( يف �ضماء جامعة املثنى، وهذه الراية تعطي 
)عليه  االإمام  عليه  �ضار  الذي  النهج  على  لت�ضر  العلمية  للجامعات  الدافع 
ال�ضالم( ال�ضيما يف هذه االيام التي يزاحم فيها الباطل احلق، وان ر�ضالة 
ان  ميكن  اجمع  العامل  ان  بل  معينة  �ضريحة  على  تقت�ضر  ال  هذه  االإ�ضالح 

يعترب منها".
م�ضت�ضار رئي�ض الوزراء عن حمافظة بابل، الدكتور وليد احللي، اعرب عن 
�ضكره للقائمني بهذا العمل قائال" اتقدم بال�ضكر اجلزيل اىل رئا�ضة جامعة 
بابل التي احت�ضنت راية االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(،  راية احلق و الوالء 
على  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العامة  لالأمانة  االكرب  وال�ضكر  وال�ضهادة، 
حر�ضها على اإقامة مثل هكذا برامج تثقيفية وتربوية تعمل من اأجل ن�ضرة 

االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(".
رئي�ض جامعة بابل، الدكتور عادل البغدادي، حتدث عن التعاون امل�ضرك بني 
اجلامعة والعتبة احل�ضينية املقد�ضة قائال" اعتادت جامعة بابل ان ت�ضارك 
ال�ضالم(،  )عليه  احل�ضني  االمام  على  احلزن  راية  رفع  يف  املقد�ضة  العتبة 
االجيال ماذا  ونعلم  نتعلم   لكي  و  ا�ضت�ضهاده،  احياء ذكرى  اأجل  وذلك من 

تعني الت�ضحية يف �ضبيل الدين والوطن واملقد�ضات".
واأ�ضاف" التعاون م�ضتمر مع العتبة املقد�ضة، ومرا�ضيم رفع الراية تدل على 
ان هناك نهج ح�ضيني م�ضتمر، وان هناك ا�ضتذكار لفاجعة الطف االأليمة، 
ونحن ن�ضكر القائمني على هذا الن�ضاط، ولنا ال�ضرف يف ان ترفرف راية ابا 

االحرار االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( يف �ضماء جامعتنا".
م�ضاعد رئي�ض جامعة الكوفة، الدكتور مهدي ال�ضهالوي، حتدث عن اأهمية 

الجامعات والمعاهد العراقية
 )(تتشح بالسواد حزنا على سيد الشهداء

 �سرعت العتبة احل�سينية املقد�سة بالتعاون 
مع اجلامعات واملعاهد العراقية برفع راية 
احلزن يف حرم اجلامعات واملعاهد احياًء 

لذكرى ا�ست�سهاد االإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم(. 
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مقد�ضة  �ضعائر  احل�ضينية  ال�ضعائر  ان  قائال"  وتقدي�ضها  ال�ضعائر  تعظيم 
تعاىل قال يف  و اهلل  �ضعائر اهلل )عز وجل(،  بها كونها  االهتمام  ي�ضتوجب 
اأجل  القلوب(، ومن  تقوى  فاإنها من  �ضعائر اهلل  يعظم  الكرمي )ومن  كتابه 
ان ن�ضارك بقية اجلامعات هذا ال�ضرف العظيم، تربكت جامعتنا برفع راية 
االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( فوق مبنى اجلامعة، ونحن من هذا املكان 

نهتف با�ضم �ضيد ال�ضهداء )عليه ال�ضالم( ونقول لبيك يا ح�ضني".
حمافظ الب�ضرة، الدكتور ماجد الن�ضراوي، حتدث عن الفائدة والعربة من 
اقامة ال�ضعائر احل�ضينية، فقال" من دواعي الفخر واالعتزاز  م�ضاركة وفد 
العتبة احل�ضينية املقد�ضة لنا يف رفع راية احلزن على م�ضاب �ضيد ال�ضهداء، 
تلك الراية التي متثل الكثر من القيم واملثل، والبد من االقتداء  ب�ضاحب 
هذه الراية فهو املنهاج القومي، ومنه ن�ضتلهم عناوين ال�ضرب والثبات، وعلينا 
حفيد  اأجله  من  ا�ضت�ضهد  الذي  اال�ضالح  لطلب  امتثاال  اأنف�ضنا،  ن�ضلح  ان 

ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله(".
رئي�ض جامعة مي�ضان، الدكتور علي ال�ضاوي، حتدث عن اهمية التوا�ضل مع 
املوؤ�ض�ضة الدينية قائال" هنالك هدف م�ضرك ووا�ضح بني اجلامعات والعتبة 
واهدافها مبنظور  بالثورة احل�ضينية  النهو�ض  املقد�ضة هو كيفية  احل�ضينية 
العظام،  ومراجعنا  ال�ضالم(  )عليهم  ائمتنا  منظور  وه��و  �ضالح،  علمي  
على  واحلفاظ  االر���ض  وتعمر  ال�ضالح   االإن�ضان  بناء  �ضاأنه  من  ذلك  وان 

احل�ضارة". 
واأ�ضاف" ان التوا�ضل والتالقي بني املوؤ�ض�ضة الدينية واحلرم اجلامعي يخلق  
تالقحا بني االفكار، و يوؤثر يف زيادة وعي الطلبة ويعزز م�ضتواهم العلمي، 
وما يقام اليوم من مرا�ضيم ح�ضينية كرفع الراية ال�ضوداء حزنا على االإمام 
احل�ضني)عليه ال�ضالم( له فوائد جمة ملا حتمله الراية املباركة من م�ضامني 
وامل�ضاكل  االو���ض��اع  كل  ملواجهه  ق��وة  الطالب  من  جتعل  ان�ضانية  ودالالت 

الطارئة".
اما ممثل الطائفة امل�ضيحية يف حمافظة مي�ضان، االأ�ضتاذ جالل دانيال توما، 
فتحدث عن م�ضاركة الطائفة امل�ضيحية يف العزاء احل�ضيني قائال" تت�ضرف 
الطائفة امل�ضيحية يف حمافظة مي�ضان بامل�ضاركة يف رفع راية االإمام احل�ضني 
)عليه ال�ضالم( يف حرم جامعة مي�ضان، ونحن نقف اليوم با�ضم االإن�ضانية 
حتت هذه الراية املباركة، راية ن�ضرة احلق على الباطل، موحدين ال�ضفوف 

وقاطعني الطريق على امل�ضككني بوحدتنا ووطنيتنا".
واأو�ضح" اإن اأتباع الطائفة امل�ضيحية يف حمافظة مي�ضان يقفون �ضفا واحدا 
التي  احل��ق  كلمة  الإع��الء  ال�ضالم(  )عليهم  البيت  اأه��ل  اأتباع  اخوتهم  مع 
قام  مبا  حمتذين  ال�ضالم(،  عليه   ( احل�ضني  االإم��ام  اجلها   من  ا�ضت�ضهد 
والت�ضحية  الن�ضرة  �ضور  اروع  ر�ضم  والذي  الن�ضراين"  ال�ضهيد"وهب  به 

والفداء يف واقعة الطف اخلالدة".
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تحقيقات

الهجـرة  الى  المجـــــهول

فقد  يحت�سنهم،  وطن  عن  بحثا  حياتهم،  تهدد  وخطرية  �ساقة  لرحلة  العدة  اعدوا  ان  بعد  حقائبهم  حزموا 
�ساقت بهم ال�سبل يف العي�س يف وطن دامي كرثت جراحه وطال �سفائها، يحدوهم االمل يف جتاوز �سعاب الطريق 

واحل�سول على اقامة البلد الذي يق�سدونه.
بع�سهم ا�سحى ُطعما للبحر واآخر و�سل �ساطئ االمان ليدخل مرحلة اأخرى من مراحل الرحلة ال�ساقة، وهم 

بانتظار ما توؤول اليه االو�ساع اإذ ان م�سريهم متوقف على موافقة الدولة اجلديدة على منحهم اللجوء.
 جملة)الرو�سة احل�سينية( تابعت مع املعنيني واملخت�سني مو�سوع هجرة االأ�سر العراقية اىل اوروبا، والتداعيات 

التي ترتكها على م�ستقبل البلد عرب التحقيق التايل منطلقة من روؤية املرجعية الدينية العليا يف املو�سوع.
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الهجـرة  الى  المجـــــهول
 •حتقيق: �ضالم الطائي – حيدر املنكو�ضي 
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احللول ‚‚ بو�سع  املهتمني  اأول  العليا،  الدينية  املرجعية 
الناجعة حلل ظاهرة الهجرة،

 اإذ جاء على ل�ضان ممثلها يف كربالء خالل اخلطبة الثانية من 
ال�ضريف  احل�ضيني  ال�ضحن  يف  اأقيمت  والتي  اجلمعة،  �ضالة 
2015/8م(:  امل���واف���ق)28/  يف)12ذو،ال���ق���ع���دة/1436ه����( 
من  كبرة  اع���داد  هجرة  ظ��اه��رة  االخ���رة  االآون���ة  يف  ات�ضعت 
ال�ضباب العراقي اىل بلدان اأخرى، حتى لوحظ انهم ي�ضتعينون 
مبجاميع التهريب املنت�ضرة يف بع�ض البالد املجاورة، ويتحملون 
اأدت  موؤ�ضفة  ح��وادث  وقعت  وقد  الغر�ض،  لهذا  كبرة  خماطر 
اىل وفاة اعداد منهم... وهذه الظاهرة تبعث على القلق البالغ 
واملثقفة  ال�ضابة  الطاقات  من  الكثر  من  البلد  باإفراغ  وتهدد 
واالأكادميية، وقد �ضاعد على تو�ضعها فقدان مزيد من ال�ضباب 
الأدنى اأمل بتح�ضن او�ضاعهم املعي�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية 
حقيقية  فر�ضة  وجود  بعدم  واإح�ضا�ضهم  القريب،  امل�ضتقبل  يف 

لتوظيف طاقاتهم العلمية ب�ضورة تر�ضي طموحاتهم.
نهيب  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  اأن��ن��ا  الكربالئي:  ال�سيخ  وتــابــع 
وتداعياتها  الظاهرة  يدركوا حجم خماطر هذه  ان  بامل�ضوؤولني 
االو�ضاع  ا�ضالح  على  ج��ادة  ب�ضورة  يعملوا  وان  البلد،  على 
االقت�ضادية  املجاالت  خمتلف  يف  �ضاملة  تنموية  بخطة  والبدء 
القطاع  تن�ضيط  يف  وي�ضعوا  واخلدمية،  والزراعية  وال�ضناعية 
العمل،  عن  العاطلني  ال�ضباب  من  عدد  اكرب  لتوظيف  اخلا�ض 
فاإننا نهيب باأبنائنا واأحبتنا من ال�ضباب املحبطني من االو�ضاع 
الراهنة ان يعيدوا النظر يف خياراتهم ويفكروا ببلدهم و�ضعبهم 
ويتحلوا مبزيد من ال�ضرب والتحمل، ولينظروا اىل نظرائهم من 
رجال القوات امل�ضلحة واملتطوعني واأبناء الع�ضائر الذين و�ضعوا 
ارواحهم على اأكفهم وقارعوا االرهابيني يف خمتلف اجلبهات، 

والِعر�ض  االر���ض  عن  دف��اع��ًا  ال�ضحايا  تلو  ال�ضحايا  وق��دم��وا 
واملقد�ضات، هوؤالء امليامني الذين ينبغي ان يكونوا القدوة جلميع 
العراقيني يف حتمل ال�ضعاب وال�ضرب على املكاره يف �ضبيل عزة 

الوطن وكرامة ال�ضعب.
املن�سوري،  ــري  االم عبد  ال�سيخ  احل�سيني،  اخلطيب 
ي�ستوجب  التي  وال�سروط  الهجرة  مربرات  عن  حتدث 
على املهاجر االلتزام بها قائال" اإن اهلل تعاىل قال يف كتابه 
والذين  �ضبيل اهلل  اآمنوا وهاجروا وجاهدوا يف  الكرمي)والذين 
اآووا ون�ضروا اأولئك هم املوؤمنون حقا(،االنفال، اآية)74(، لقد 
احاط القراآن الكرمي الهجرة بقد�ضية خا�ضة فقال تعاىل) ومن 
يدركه  ثم  ور�سوله  اهلل  اىل  مهاجرا  بيته  من  يخرج 
املوت فقد وقع اأجره على اهلل وكان اهلل غفورا رحيما( 
الن�ضاء، اآية)100(،  فال�ضفر من وجهة النظر اال�ضالمية  يعترب 
الذي  اال���ض��الم  ب��الد  اىل  والهجرة  ذات��ه،  بحد  ممدوحا  ام��را 
فهي جائزة  واأخالقه  دينه  على  املحافظة  املوؤمن  فيها  ي�ضتطيع 
امور  عدة  مراعاة  من  فالبد  اال�ضالمية  البلدان  غر  اىل  اما 

منها:
1- يجوز ال�ضفر اىل غر البلدان اال�ضالمية اإذا اطماأن  امل�ضلم 

على دينه ودين من ينتمي اليه.
2- يحرم �ضفر  امل�ضلم اىل البلدان غر اال�ضالمية اذا ا�ضتوجب 
ذلك ال�ضفر نق�ضا يف دينه �ضواء كان ال�ضفر ل�ضياحة او جتارة او 

درا�ضة او اقامة موؤقتة او دائمة او غر ذلك اال�ضباب.
غر  بالد  اىل  يهاجر  ان  امل�ضلم  على  ال�ضرورة  حكمت  3-اذا 
ا�ضالمية مع علمه ان تلك الهجرة ت�ضتوجب نق�ضا يف دينه كما 
لو �ضافر الإنقاذ نف�ضه من املوت املحتم او غر ذلك من االمور 
املهمة جاز له ال�ضفر حينئذ بالقدر الذي يرفع ال�ضرورة دون ما 

نهيب بأبنائنا 
وأحبتنا من 

الشباب 
المحبطين 

من االوضاع 
الراهنة 

ان يعيدوا 
النظر في 
خياراتهم 
ويفكروا 

ببلدهم 
وشعبهم 

ويتحلوا 
بمزيد من 

الصبر 
والتحمل
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يزيد عليها.
4- يجب على املهاجر امل�ضلم املتوطن يف البالد الغر اال�ضالمية 
اىل  ي��وؤدي  بها  بقاءه  ان  علم  اذا  اال�ضالمية  البلدان  اىل  العودة 

نق�ضان دينه او دين اوالده ال�ضغار.

 ردود افعال دولية 
الدويل  املجتمع  لدى  افعال  ردود  االأخرة  النزوح  واأث��ارت موجة 
و  اليونانية  ال�ضواحل  �ضهدتها  التي  الغرق  حاالت  بعد  خ�ضو�ضا 
الفائت ما يقارب)850(  ني�ضان  الركية فبعد ان غرق يف �ضهر 
�ضخ�ضا يف البحر املتو�ضط بقارب ال يتجاوز 66 قدما، دق ناقو�ض 
ملناق�ضة  طارئ  اجتماع  اإىل  ودعت  االأوربية،  الدول  لدى  اخلطر 
للدخول،  ر�ضمية  تراخي�ض  ميتلكوا  مل  الذين  الالجئني  اأو�ضاع 
واأكدته  االأمريكية  اإليه وكالة)االي بي �ضي(  اأ�ضارت  وبح�ضب ما 
يف  النازحني  اأعداد  فاقت  املهاجرين  اعداد  املتحدة" ان  االأمم 

على  يعملون  االأوربية  ال��دول  قادة  وان  الثانية،  العاملية  احلرب 
تاأ�ضي�ض �ضندوق لدعم النازحني واملهاجرين".

واأكدت الوكالة" اإن رئي�ضة الوزراء االأملانية اأعلنت اإن اأملانيا قد 
�ضرفت العام املا�ضي 6.7 مليون دوالر على الالجئني، و �ضرح 
رئي�ض املجتمع االأوربي جني كالود باأنه �ضي�ضل عدد املهاجرين 
خالل االأ�ضابيع القادمة اإىل 120 اإلف مهاجر يف كل من ايطاليا 
واليونان واملجر، ومت و�ضع خطة ل�ضرف اأموال خا�ضة بالالجئني 
واملهاجرين، حيث يتم �ضرف 6700 دوالر لالجئ و 558 دوالر 

للمهاجر لكل دولة تعمل على ا�ضتقطابهم".
الداخلية  وال�ضراعات  امل��ع��ارك  ان  اإىل"  الوكالة  وت�سري 
والدائرة يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط واإفريقيا يف كل من اريريا 
وليبيا و�ضوريا واأفغان�ضتان والعراق  دفعت اإىل تدفق اإعداد كبرة 

من النا�ض اإىل البحث عن اأماكن اأكر اأمانا". 
�سيكمار  االأملــاين،  االقت�ساد  وزير  قال  اآخر،  جانب  من 
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ينبغي أن ‚‚
تأخذ وزارة 

الخارجية 
دورها في 
ادارة ازمة 

الهجرة 
وغلق 

الملفات 
والمنافذ، 

وهناك 
معالجات 
تتحملها 

الحكومة 
المحلية

تفاعل  عدم  اإن  احلقيقة  يف  الغارديان"  ل�سحيفة  غابريل 
املجتمع االأوربي مع الق�ضية يدفع اأملانيا للحد من ا�ضتقبال املزيد 
اإىل خلق  توؤدي  الهائلة من الالجئني  االأع��داد  االأع��داد، وان  من 
اأزمة حقيقية، وتتوقع احلكومة االأملانية اإن العدد �ضي�ضل اإىل 800 
ميونيخ  اإىل  ال�ضهر  و�ضي�ضل خالل هذا  العام  �ضخ�ض هذا  األف 

وحدها 13000 األف الجئ". 
نيويورك  �سحيفة  بح�سب  االبي�س  البيت  �سرح  فيما 
تاميز: باأن اأمريكا �ضت�ضتقبل 10 اآالف الجئ �ضوري نهاية هذا 
العام، واإنها �ضتعمل على ا�ضتقبال اأعداد كبرة خالل العام املقبل 
ت�ضل اإىل 100 األف الجئ، وهذا ما اأكده جون كري خالل لقائه 

االأخر بال�ضحيفة.

االأزمة باالأرقام 
تو�سح �سحيفة ذا اتالنتك االزمة باالأرقام و كالتايل: 
لن�ضمة  الكلي  املجموع  من   )% ب���)0.076  النازحني  عدد  يقدر 
االحتاد االأوروبي، وتعد �ضوريا التي تقع يف قلب ال�ضراع امل�ضدر 
نازح، و4  الدائر 6 مليون  ال�ضراع  للنازحني، حيث خلف  االأكرب 

مليون الجئ من باقي البلدان.
• عدد املهاجرين والالجئني الذين عربوا البحر املتو�ضط لهذا 

العام 300 اإلف �ضخ�ض.  
• الواليات املتحدة االأمريكية ت�ضم ما يقارب 1500 مهاجر فيما 
مل ت�ضتقبل الدول اخلليجية الغنية اأي الجئ وخ�ضو�ضا ال�ضعودية.
يقدر عدد املهاجرين والالجئني ال�ضهر املا�ضي ب� 107.500   •

األف �ضخ�ض بح�ضب ما اأ�ضار تقرير االأمم املتحدة والذين عربوا 
البحر املتو�ضط اإىل اأوروبا، وان 2000 �ضخ�ض دخلوا هذه االأيام 

اليونان.

املهاجر  حلــقــوق  الــدولــيــة  احلماية  تتوفر  ان  يجب 
وحقوق ا�سرته

حمافظة  جمل�س  يف  واملهجرين  الهجرة  جلنة  رئي�سة 
كربالء، ليلى ح�سن فليح، حتدثت عن قوانني الهجرة، 
العراق  لالأ�ضف  قائلة"  املهاجرين  تواجه  التي  وامل�ساكل 
وقد  وط��ارد،  مرحب  بني  بلدان  اىل  �ضبابية  هجرة  اكرب  ي�ضهد 
مواطن،  ماليني  ثالثة  من  الأك��ر  ق�ضري  تهجر  فاجعة  حدثت 
لذلك ادعو اجلميع للجلو�ض واإعادة احل�ضابات فيما قدمناه وما 
القطاعني  يف  العمل  فر�ض  توفرت  فلو  الأبنائنا،  تقدميه  ميكن 
اخلا�ض والعام ولو كان هناك و�ضع امني جيد واأداء حكومي ابرز 
�ضماته العدالة والتنمية االجتماعية واالقت�ضادية وغرها ملا فكر 

ابناوؤنا بالهجرة".
املهاجرين  حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية  ان  واأو�سحت"   
يجد  م��ا  ك��ث��را  و  ل��ه��م،  حماية  اأي  ت�ضع  مل  اأ���ض��ره��م   واأف����راد 
من  ح��ال��ة  يف  اأنف�ضهم  اأ���ض��ره��م  واأف�����راد  امل��ه��اج��رون  ال��ع��م��ال 
االهمال ب�ضبب عدة اأمور منها: بعدهم عن الدولة التي هاجروا 
املحت�ضنة  الدولة  يف  وجودهم  عن  النا�ضئة  وال�ضعوبات  منها، 
للمهاجرين، وبالتايل ان حقوق العمال املهاجرين وحقوق اأفراد 
اأ�ضرهم مل يعرف بها بقدر كاف يف كل مكان، لذلك يتطلب ان 
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‚‚
تكون هناك حماية دولية منا�ضبة ت�ضمن حقوقهم، ناهيك عن ان 
الدولة التي هاجروا منها مل  تتكفل باإعانتهم باعتبارهم هاجروا 
غر  اليها  جلئوا  التي  الدول  وان  �ضرعية،  غر  ب�ضورة  اختيارا 
العك�ض من ذلك  املعي�ضية احل�ضنة، على  بتوفر االو�ضاع  ملزمة 
اتفاقية جنيف عام 1951، وهي اتفاقية دولية تدعو اىل تطبيق 
اتفاقيات حقوق االن�ضان على املهاجر ب�ضرف النظر عن الطريق 

الذي �ضلكه املهاجر او النازح".

واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  الهجرة  اأ�سباب 
وينبغي و�سع املعاجلات 

كربالء،  بجامعة  القانون  كلية  يف  امل�ساعد  اال�ستاذ 
الهجرة  ا�سباب  عن  حتــدث  اللطيف،  عبد  موؤيد  �سامر 
ا�ضباب  للهجرة هي  اال�ضا�ضية  اال�ضباب  ومعاجلاتها قائال" ان 
�ضيا�ضية وقانونية واقت�ضادية واجتماعية، فاإما اال�ضباب ال�ضيا�ضية: 
فيتقدمها ازمة نظام احلكم الذي ف�ضل يف بناء الدولة واالأمة وبناء 
البنى  وانهيار  الو�ضع اخلدمي  الوطنية، ا�ضافة اىل تردي  الهوية 
ال�ضفر،  اىل  واحلاجة  الياأ�ض  من  حالة  ول��دت  وبالتايل  التحتية، 
كذلك الو�ضع االمني املردي وما خلفته داع�ض والبعث ال�ضدامي 
واحلرب الطويلة االمد، والتي خلقت او�ضاع غر م�ضتقرة جعلت 
ال�ضباب يلجئ اىل هذا اخليار لتاأمني امل�ضتقبل، ا�ضافة اىل غياب 
فهناك  والقومي،  الطائفي  واال�ضطهاد  والتمييز  امل�ضاواة  العدالة 
�ضارت  والوظائف  املنا�ضب  ب��اأن  العراقي  املجتمع  ي�ضكن  �ضعور 

حكرا على االحزاب واملتنفذين واملف�ضدين يف العراق".
قدمها  التي  بالرخ�ض  فتتمثل  القانونية  اال�ضباب  اما  وتابع" 
حق   14 امل��ادة  يف  اج��از  حيث  االن�ضان  حلقوق  العاملي  االإع��الن 
اال�ضباب  وكذلك  امل�ضاألة،  هذه  العراقي  الد�ضتور  واأباح  اللجوء، 
اإذ  الهجرة  على  ال�ضباب  �ضجع  كبر  دور  لها  ك��ان  االجتماعية 
انهم ي�ضعون اىل التخل�ض من اال�ضطهاد وحالة التمييز الطائفي 
والقانوين والعرقي وال�ضيا�ضي، وهم ينجذبون اىل منوذج ثقايف 
اجلذب  عامل  ان  كما  اإعالمهم،  عرب  الغرب  طرحه  وح�ضاري 
له  كان  هاجرت  وان  لها  �ضبق  التي  اال�ضر  بع�ض  طرحته  ال��ذي 
ال�ضمل  للم  الت�ضجيع  طائلة  حتت  الهجرة  اىل  ادى  مما  تاأثره 

وحتقيق الرفاهية".
للهجرة  قائال"  الهجرة،  اآثار  امل�ساعد،  اال�ستاذ  واأو�سح 
اآثار �ضيا�ضية وقانونية ترتب على الو�ضع اجلديد يف ار�ض املهجر 
الو�ضع،  هذا  لتنظيم  واأزم��ات  م�ضكالت  يف  احلكومة  و�ضتدخل 
ناهيك عن م�ضاألة خطورة عودة ال�ضباب وحالة النفور والقطيعة 
مع املجتمع االأم، وقد يجند ال�ضاب من قبل التنظيمات امل�ضلحة و 
يرفع �ضالحه �ضد الدولة وهنا تظهر خطورته على املدى البعيد". 

الو�ضع  معاجلة  اولها  املعاجلات:  من  جملة  هنالك  واأ�ساف" 
ان  ويجب  ال�ضيا�ضية،  بال�ضلطات  مرهونة  النقطة  وهذه  االمني 
النظام  وبنية  االمنية  للمنظومة  و�ضامال  جذريا  اال�ضالح  يكون 
القانوين  امل�ضتوى  على  اما  تدريجيا،  كان  وان  حتى  ال�ضيا�ضي 
ا�ضدار  ميكننا  لكن  الهجرة  من  للحد  قوانني  ت�ضريع  ميكن  فال 
تعليمات للت�ضدد من منح تاأ�ضرات واإ�ضدار اجلوازات، وينبغي اأن 
تاأخذ وزارة اخلارجية دورها يف ادارة ازمة الهجرة وغلق امللفات 
منها:  املحلية  احلكومة  تتحملها  معاجلات  وهناك  واملنافذ، 
معاجلة الو�ضع االقت�ضادي كاإقامة م�ضاريع �ضغرة وا�ضت�ضالح 
االرا�ضي، ومنح القرو�ض لت�ضغيل ال�ضباب، وتاأ�ضي�ض وحدة ادارية 
ومعرفة  معهم  للتن�ضيق  ال�ضباب،  ���ض��وؤون  متابعة  ت�ضمية  حتت 
م�ضاكلهم وطموحاتهم، والركيز على اجلانب االإعالمي، وتفعيل 
التعاون مع منظمات املجتمع املدين ومع العتبتني املقد�ضتني لزرع 

ال�ضعور الوطني والتنبيه ملخاطر الهجرة التي تنتظر ال�ضباب". 

اح�ساء  باإيجاد  معنيتني  والعمل  التخطيط  ــي  وزارت
لكيفية توزيع قوى العمل 

بجامعة  واالقت�ساد  االدارة  كلية  يف  الدكتور  اال�ستاذ 
املرتدية  االو�ساع  عن  حتدث  احلربي،  حميد  كربالء، 
من�سوب  ارتفاع  على  ذلك  وانعكا�س  البلد  بها  مر  التي 
تعر�ضت  التي  ال�ضعوب  اكر  من  العراق  يعد  قائال"  الهجرة 
عن  ف�ضال  ع��ق��ود،  ارب��ع��ة  م��ن  اك��ر  ومنذ  متعددة،  نكبات  اىل 
احلكومات املتعاقبة التي مل ت�ضتطع ان تنه�ض بالواقع االقت�ضادي 
واالجتماعي للمجتمع مما جعل م�ضتوى خدمات )الكهرباء، املاء 
على  والتي  متدنية،  وغرها(  لل�ضرب،ال�ضحة،التعليم  ال�ضالح 

المرجعية 
الدينية العليا: 

نهيب 
بالمسؤولين 

أن يدركوا 
مخاطر 

الهجرة 
وان يعملوا 
على اصالح 

االوضاع 
والبدء بخطة 

تنموية 
شاملة
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�ضوئها يتم ترتيب الدول �ضمن �ضلم موؤ�ضرات التنمية الب�ضرية، 
والذي  االإنتاجية،  وامل�ضانع  املنا�ضئ  جميع  تخريب  عن  ف�ضال 
ترتب  ومما  واالجتماعي،  االقت�ضادي  الواقع  على  �ضلبا  انعك�ض 
ال�ضباب  فئة  يف  وخ�ضو�ضا  والفقر  البطالة  معدالت  زيادة  عليه 

القادرين على العمل".
وبني" ان عدم اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي الذي برز ب�ضكل وا�ضح من 
خالل املحا�ض�ضة احلزبية والفئوية، وا�ضتغالل الكتل واالأحزاب 
الكفاءة  على  االعتماد  دون  القيادية  املنا�ضب  جلميع  ال�ضيا�ضية 
واملهنية قد اثر ب�ضكل �ضلبي على احلياة االقت�ضادية واالجتماعية 
وفئة  التخمة  حد  مرفة  فئة  املجتمع  يف  فئتني  وخلق  للمواطن، 
الف�ضاد  عن  ف�ضال  اليومية،  متطلباتها  تلبية  ت�ضتطيع  ال  فقرة 
اىل  ادى  وه���ذا  ال��دول��ة،  مفا�ضل  يف  املنت�ضر  وامل���ايل  االداري 
كرواتب  ثلثيها  من  اكر  وتخ�ضي�ض  الدولة  ميزانية  ا�ضتنزاف 
االأم��ور  هذه  كل  الثالث،  لل�ضلطات  يحت�ضب  جلها  والتي  واج��ور 
ولدت حالة ت�ضاوؤم لدى ال�ضباب وغمو�ضا يف م�ضتقبلهم مما اأدى 
اإىل جلوئهم لظاهرة الهجرة رغم جميع امل�ضاوئ التي تتميز بها 

هذه الظاهرة".
واأو�سح الدكتور حميد" بذل البلد  جهودا كبرة خالل ن�ضف 
القرن املا�ضي للنهو�ض مب�ضتوى التعليم وبناء مالك علمي وطني، 

العاملة  واليد  العلمية  املالكات  �ضحة  من  يعاين  الزال  ذلك  مع  
املوؤهلة، وعلى املعنيني حل امل�ضكلة  ولي�ض جتاهلها وغ�ض النظر 

عن اأثارها".
ووزارة  االجتماعية  وال�ضوؤون  العمل  وزارت��ي  ان  اإىل"  واأ�سار 
العمل  قوى  توزيع  عن  اإح�ضاءات  ال  لديهما  توجد  ال  التخطيط 
العراقية يف الداخل ويف الدول العربية ويف الدول االأجنبية)اين 
يتوزعون؟ وما هي تركيبتهم؟وما هي اأ�ضباب هجرتهم؟وما االآثار 
املرتبة على هجرتهم بالن�ضبة للتنمية االقت�ضادية؟وما اخل�ضائر 
الهجرة؟( تلك  نتيجة  العراقي  التي تكبدها االقت�ضاد واملجتمع 
كانت  اإذا  هذا  عنها،  اإجابة  ر�ضمية  جهة  اأية  متلك  ال  ت�ضاوؤالت 

مهتمة باالإجابة".  
والعمالة  املحلية  فقدان اخلربات  ان  الدكتور حميد"  وتابع 
املاهرة، والذين هم يف �ضن ال�ضباب وي�ضكلون الن�ضبة االكرب من 
جمتمع  اىل  االنتقال  من  البلد  يحرم  �ضوف  العراقي  العمل  قوة 
املعرفة واإنتاج املعرفة، وتكري�ض و�ضعية التخلف العلمي والتقني 
ظاهرة  م�ضكلة  وح��ل  حاليا،  منه  نعاين  م��ا  وه��ذا  واالن��ت��اج��ي، 
الهجرة او احلد منها يقع  على عاتق احلكومة الن ا�ضباب الهجرة 

ودوافعها باتت معروفة". 
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هموم املهاجرين..
اأملانيا، يتحدث  اإىل  ال�ساب بالل، 18 عام، الجئ هاجر 
عن جتربته يف الهجرة قائال" اأنا ورفقائي نقيم يف خميمات 
اأو كندا  الالجئني باأملانيا، واالآن نعتزم تركها والتوجه اإىل لندن 
اأمال يف توفر او�ضاع معي�ضية اف�ضل، ت�ضاهم يف تخفيف االعباء 

ال�ضعبة التي واجهناها".
اللغتني  اأتقن  قائلة"  هجرتها  تفا�سيل  فرتوي  دعاء،  اأما 
يف  تواجدي  خالل  اللغتني  هاتني  وتعلمت  والركية  االجنليزية 
داع�ض  تنظيم  بيد  املو�ضل  �ضقوط  بعد  وذل��ك  الركي،  املخيم 
اىل  انتقلت  ثم  ومن  تركيا  اق�ضد  ان  اىل  ا�ضطرين  الذي  االمر 
بقية الدول اىل ان و�ضلت اأملانيا، واأنا ا�ضكن فيها، وهي توفر لنا 

املخيمات وبع�ض امل�ضتلزمات التي تفي بالغر�ض". 
رحلة  ك��ان��ت  لقد  رحلته"  عــن  خالد  الــالجــئ  قــال  فيما 
واأن��ا  منها  يوما  ع�ضرة  خم�ضة  ق�ضيت  اأ�ضهر،  �ضتة  ا�ضتغرقت 
افر�ض االر�ضفة واتخذها ماأوى يل، حتى  و�ضلت اىل املانيا، وقد 

وجدت ان ال�ضعب االأملاين كرمي وقد قام ب�ضيافتنا".

ذكرى حُتيينا 

•  �ضباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

نعتقد اننا نوؤدي واجبا يف اإحياء ذكرى عا�ضوراء كل عام، ونعي�ض هذه الذكرى 
يف  ون  حمقنّ ونحن  الأبنائنا،  ون�ضلنّمها  اأ�ضالفنا  من  االأمانة  ن�ضتلم  وقالبًا،  قلبًا 
كل هذا فاإحياء �ضعائر عا�ضوراء من اأ�ضمى م�ضاديق الوالء الأهل البيت عليهم 

ال�ضالم ومل�ضيبة احل�ضني الراتبة.
اإ�ضراقا مل�ضاألة االإحياء هذه، وجٌه يجعل من ذكرى  ولكن هناك الوجه االأكر 
�ضورة  ترت�ضم  فعندما  ُنحييها،  نحن  مما  اأك��ر  حُتيينا   التي  هي  عا�ضوراء 
ون  ة من اآل حممد يف خيال كل موؤمن ظهرة عا�ضوراء وُهم ي�ضدنّ الثلنّة اخلرنّ
ب�ضدورهم العارية من الدروع والعامرة باالإميان �ضهام الغدر االأموي و�ضليل 
لة بال�ضغينة لبدٍر وُحنني، تتجدد فينا عزمية امل�ضي قُدمًا على  ال�ضوارم املحمَّ
البيت عليهم ال�ضالم، بل تزيد فينا هذه امل�ضاعر املتوهجة اال�ضرار  اآل  درب 
على الت�ضحية بالغايل والنفي�ض يف �ضبيل اإبقاء جذوة عا�ضوراء متقدًة، وهذه 
مل  خالدًة  احل�ضني  نه�ضة  اأبقت  التي  امل�ضتمرة  والتغذية  الكاملة  ال��دورة  هي 

يطم�ضها طغيان اجلبابرة الأربعة ع�ضر قرنا م�ضت...
ان م�ضاديق نه�ضة االإمام احل�ضني موجودة يف كل نف�ض موؤمنة مهما كان اأ�ضلها 
عرقًا ولونًا وجن�ضًا وِدين ولغة، فهي بكل ب�ضاطة تعني ال�ضدق واالمانة والتحلي 
بال�ضفات االن�ضانية احل�َضنة وال�ضرب على املكاره والعزم على امل�ضي يف طريق 
واملهانة  وال��ذل  للطغيان  الر�ضوخ  ع��دم  تعني  وه��ي  االم��ر،  كلف  مهما  احل��ق 
�ضوى  ا  مننّ ت�ضتلزم  ال  امل�ضاديق  وهذه  واألوانه...  اأ�ضكاله  بكل  الظلم  ومقاومة 
بع�ض االرادة واال�ضرار على �ضلوك الطريق القومي يف حياتنا، وعلى هذا فاإنه 

ا دوره ومكانه الطبيعي يف ت�ضكيل �ضور م�ضاديق النه�ضة احل�ضينية. لكل مننّ
املتمثلة  اهلل  �ضعائر  اإحياء  دورة  فاإن  االربعني  زي��ارة  على  مقبلون  ونحن  اأما 
من  اأئمتنا  جعلها  التي  الزيارة  بهذه  ج  �ضتتوَّ ال�ضهداء،  �ضيد  ذك��رى  ب�ضعائر 
يف  اجلاد  بالعمل  املنا�ضبة  هذه  الإدام��ة  مدعوون  نحن  ولذا  املوؤمن،  عالمات 
�ضبيل تثبيت مفاهيم ومبادئ اأهل البيت عليهم ال�ضالم روحًا وخطابًا وعماًل، 
ال�ضنة  طوال  عا�ضوراء  يف  نراها  التي  الرائعة  امَل�ضاهد  هذه  ت�ضتمر  اأن  اآملني 
وال تقت�ضر على �ضهَري حمرم و�ضفر لتكون منهاجًا للنا�ض بعيدا عن اجلهل 

والف�ضاد وواقع االتكالية واالأنانية الذي اخذ يطغى على املجتمع...
مة هي اإحياء لقلوبنا واإجالء  وَعوٌد على بدء فاإن موا�ضاتنا يف هذه الزيارة املعظَّ
الأئمتنا  وال��والء  والتبعية  للمحبة  جت�ضيد  وهي  ولهوها،  الدنيا  �ضداأ  من  لها 
دعائه  يف  ال�ضالم  عليه  ال�ضادق  االمام  الإ�ضارة  م�ضداقًا  الأعدائهم  واإغا�ضة 

نا(. للزائرين: )... واإجابًة منهم الأمرنا، وغيظًا اأدَخلوُه على عدِونّ



حواراتحوارات

•  حاوره: محمد اليساري

)عليهم  البيت  أهل  إمام وخطيب جمعة مسجد  السنغال،  باحسن من جمهورية  الرحمن  عبد  الشيخ 
السالم(،ورئيس جمعية التجمع اإلسالمي لمحاربة الفقر والجهل في العاصمة دكار، تحدث في حوار 
في  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أتباع  تهم  التي  القضاياوالمواضيع  عن  الحسينية(  )الروضة  لمجلة 

افريقيا.

رئيس جمعية التجمع اإلسالمي لمحاربة الفقر والجهل

أتباع أهل البيت )عليهم السالم( اصحاب مذهب يدعو الى االستقامة ونشر السالم
الشيخ عبد الرحمن باحسن:
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‚‚
للمذهب 

الجعفري 
تأثير في 

النخب 
الثقافية 

والفكرية 
لكونه 

يحث على 
االستقامة 

ويدعو 
للسالم.

هل لكم أن تحدثونا عن صدى التشيع في القارة 
األفريقية؟

االأفريقية حديث  القارة  وانت�ضاره يف  الت�ضيع  ���اإن احلديث عن 
مطول ومف�ضل،ولكن �ضنتحدث باخت�ضار،اإن للفكر ال�ضيعي قبوال 
وا�ضحا يف القارة االأفريقية، وهناك عوامل متعددة �ضاهمت يف 
اإفريقيا،منها االجواء املنا�ضبة لتبني املعتقدات  ن�ضرالت�ضيع يف 
واالفكار ال�ضليمة واإذا  نظرناللجزءال�ضمايل من القارةاالأفريقية 
)م�ضر واجلزائر واملغرب وال�ضودان(،جنداأن هناك حبًا متجذرًا 
ال�ضالم(،كذلك  البيت)عليهم  الأه��ل  ال�ضعوب  هذه  نف�ضية  يف 
فاالأفريقي  االآخ��ر،  الطرف  قبول  يف  الب�ضاطة  من  نوع  هنالك 
ب�ضكل عام مت�ضامح يقبل احل��وار ويقبل الطرف االآخ��ر، وهذه 
العوامل وغرها �ضاهمت يف قبول الفكرال�ضيعي،لذلك  ان ال�ضيعة 
يف ال�ضنغال ا�ضتطاعوا اأن يتوا�ضلوا مع كل طبقات املجتمع، واأثروا 
الثقافية  �ضواءعلىم�ضتوىالنخب  االجتماعية  التكوينات  كل  يف 
البيت  اأه��ل  اأتباع  الأن  عامةالنا�ض،  م�ضتوى  على  اأو  والفكرية 
)عليهم ال�ضالم( ا�ضحاب مذهب يدعو اىل اال�ضتقامة وي�ضعى 

لن�ضر ال�ضالم.
ما ابرز المشاكل التي يتعرض لها أتباع أهل البيت 

في السنغال؟
��� ان ابرز العقبات وامل�ضاكل التي نواجهها هي ال�ضغوطات العاملية 
الكربى على الت�ضيع والفكرال�ضيعي وحما�ضرته، وحماولة احلد 
من انت�ضاره اما العقبات االخرى فهي غياب املوؤ�ض�ضات ال�ضيعية 
الوا�ضحة الفاعلة،وان  كان لدينا مركز يف ال�ضنغال،ولكن الميكن 
لهذا املركز اأن يغطي ال�ضنغال بكاملها،ومن هذا املنطلق ندعو 
كافة املرجعيات واملراكز ال�ضيعية اأن يهتموا باأحوال ال�ضيعة يف 
ودائم  متوا�ضل  اهتمام  هناك  كان  اإذا  اأن��ه  هذاالبلد،ونراهن 
داخلية  م�ضاكل  نواجه  اننا  كما  وا�ضح،  دور  للت�ضيع  �ضي�ضبح 
تتمثل يف الت�ضقيط واالإ�ضاعات التي يبثها الوهابية عن املذهب 
بدعة  اه��ل  باأنهم  ال�ضيعة  اىل  وين�ضبون  ومعتقداتهم  ال�ضيعي 
و�ضالل و يعمدون اىل تكفر رموز ال�ضيعة، ويحاولون النيل من 
عظماء املذهب اجلعفري،وهم يفر�ضون الرقابة على امل�ضاجد، 
ومينعون اقتناء الكتب الدينية التي فيها تبيان للحقيقة،بذريعة 
انها تدعو اىل ال�ضاللة وتن�ضر البدع، وهم يعلمون انها لي�ضت 
كذلك،ولكنهم يوهمون النا�ض بذلك لكي ال يكون هناك اختالط 
اأوال، وحتى ال  اأتباع املذهب اجلعفري، خوفًا على مكانتهم  مع 
ي�ضتنر النا�ض بالكتب اذا ما قروؤوها وفهموا انهم على �ضاللة، 
وان احلق باإتباع �ضرة ونهج اآل البيت االطهار )عليهم ال�ضالم(.

وكيف تواجهون التيار المضاد لمنهج أهل البيت 
)عليهم السالم(؟

���� تبقى م�ضاألة قلة االمكانيات والدعم يف مواجهة التيار امل�ضاد 
التبليغي  العمل  ت��واج��ه  التي  االك���رب  وامل�ضكلة  ال�ضعوبة  ه��ي 
واالر�ضادي يف بالدنا فال�ضيعة هنا لي�ضوا كر، ولي�ض لنا من يدافع 

عنا وعن افكارنا ومعتقداتنا، ورغم ذلك تبقى العقيدة احلقة 
ثابتة و اهلل )جل وعال(يرعى ويحمي اتباع املذهب ال�ضيعي فكل 
مظلوم وم�ضطهد حتمًا �ضينت�ضر، وهذا االنت�ضار مقرون مبدى 
ت�ضبثه بق�ضيته ومدى حر�ضه يف الدفاع عنها،واأ�ضا�ض كل ذلك 
هي املواظبة على اقامة �ضعائر اهلل، وهل هناك اعظم من �ضعائر 
العزاء والرثاء على موالنا االإمام احل�ضني واأهل البيت االطهار 

)عليهم ال�ضالم(.
التي  لألحداث  ونقلها  اإلعالم  بوسائل  رأيكم  ما 

تهم اتباع أهل البيت )عليهم السالم(؟
��� نحن باأم�ض احلاجة اىل و�ضائل االإعالم،لت�ضهم يف نقل الق�ضية 
احل�ضينية اىل جميع العامل، ودوره��ا يجب ان يكون اكرب حتى 
ن�ضتطيع ان نفهم االآخرين من هو االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(، 
وما هي ر�ضالته واأهداف ثورته اخلالدة، وملاذا نحن نقوم بالبكاء 
واإعالن احلداد عليه طيلة فرة ال�ضهرين الف�ضيلني، فبدون توفر 
و�ضائل االإعالم واملبلغني �ضوف لن يفهم االآخ��رون كنه ق�ضيتنا 
ومعتقدنا، اما اذا قدمنا لالآخر ما عندنا �ضتظهر احقية مذهبنا 
اىل  احلاجة  باأم�ض  نحن  لذلك  باالإتباع،  امل��ذاه��ب  بقية  على 
القنوات الف�ضائية واملطبوعات من كتب وجمالت،وبتوفر هذه 
الو�ضائل ن�ضتطيع اي�ضال ال�ضورة احلقيقية للمذهب اجلعفري 

وبذلك مننع املغر�ضني من ي�ضوهوا حقيقة الت�ضيع.
ان  ام  تامة  بحرية  الحسينية  الشعائر  تقام  هل 

هنالك بعض المضايقات؟
رايات  ونن�ضر  احل��رام،  حمرم  �ضهر  مبكراال�ضتقبال  ن�ضتعد   ���
احلزن و نرفع االأعالم واليافطاتاملكتوب عليها بع�ض اقوال االإمام 
خالل  احل��داد  لنعلن  ال�ضواد  ال�ضالم(ونرتدي  )عليه  احل�ضني 
ال�ضهرين الف�ضيلني، كما نقوم بالتعازي ومرا�ضيم اللطم والبكاء 
املحا�ضرات  اقامة  العزاء  عا�ضوراء،ويتخلل  الأي��ام  ا�ضتذكارًا 
ثقافة  ن�ضر  يف  املبلغون  ي�ضتغلها  كبرة  فر�ضة  وه��ي  الدينية، 
وفكر االإمام احل�ضني واأهل البيت االطهار )عليهم ال�ضالم( اىل 
االآخرين،ولكننا ممنوعون من اخلروج يف م�ضرات عزائية يف 
ال�ضوارع، لذلك نقت�ضر يف �ضعائرنا باإقامتها يف احل�ضينيات فقط 
دون اخلروج اىل ال�ضارع، ففي ال�ضنغال هناك حرية ن�ضبية لكل 
املذاهب يف اقامة ال�ضعائر اخلا�ضة باأي مذهب دون اعرا�ض او 

م�ضايقة من احد.
ما رأيك في ما يصدر عن إعالم العتبة الحسينية 

المقدسة من نشاط دولي؟
ال��دويل  االإع��الم  �ضعبة  عن  ال�ضادرة  واملطبوعات  املجالت   ���
ووجدت  عملهم،  مقر  اىل  الزيارة  بعد  عليها  اطالعي  وخ��الل 
انها تلعب دورا مهمًا جدًا يف اإي�ضال �ضوت االإمام احل�ضني )عليه 
االإ�ضالم  تهم  التي  باالأمور  تهتم  انها  كما  االآخ��ر،  ال�ضالم(اىل 
ر�ضني  اإع��الم��ي  خ��ط��اب  ه��ك��ذا  اىل  احوجنا  وم��ا  وامل�ضلمني، 
ومعتدل، فهناك تعتيم اإعالمي على نه�ضة االإمام احل�ضني )عليه 

ال�ضالم( املباركة.

‚‚
23

�ضفر اخلر 1437 ه�



اجتماع

االصالح مطلب انساني بصفته العامة، رغم ان أوجهه مختلفة ومتنوعة وتتضمن االصالح االجتماعي واالقتصادي 
والسياسي واالداري والحقوقي واألمني والتربوي وغيره.

 ورغم هذا التنوع الكبير في أوجه االصالح فإن العنوان األشمل هو ذلك الذي حمله لنا قادة األمة، الذين آثروا على 
أنفسهم أن يكونوا مشاريع تضحية مستمرة ومتوارثة بال انقطاع وال هوادة وال مهادنة مع النقيض الذي يمثله 

الفساد، المرض الخطير الذي أصبحنا كمجتمعات مختلفة نعاني منه ونسعى لمكافحته جاهدين ولكن دون جدوى! 
نعم دون جدوى لسبب بسيط هو نسياننا او تغافلنا عن المثل والقيم والمبادئ والمفاهيم التي بنتها لنا أفكار أسالفنا 

من األئمة والصالحين والقادة المخلصين.
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االصالح..
مطلبٌ إنساني

• �سباح الطالقاين
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ويف نظرة اىل منعطف تاريخي يف حياة املجتمع اال�ضالمي �ضنجد اأن ريادة 
عليهما  علي  اب��ن  احل�ضني  االإم��ام  دع��وة  يف  جتتمع  كلها  واأوج��ه��ه  اال�ضالح 
ال�ضالم لالإ�ضالح، ويتجلى ذلك يف مقولته ال�ضهرة )اإين مل اأخرج اأ�ضرًا، وال 
بطرًا وال مف�ضدًا وال ظاملًا، واإمنا خرجت لطلب اال�ضالح يف اأمة جدي ر�ضول 

اهلل �ضلى اهلل عليه واآله...(
و ان خر ما نفتتح به ملفنا لهذا العدد هو تو�ضيح اال�ضالح واأهميته وكيفيته 
عليه  احل�ضني  االمام  نه�ضة  يف  اال�ضالح  نهج  تو�ضيح  خالل  من  للمجتمع، 

ال�ضالم، قبل الولوج اىل تناول املو�ضوع من وجهات نظر حتليلية اخرى.
 االإ�سالح عّلة �سببية وغائّية 

يقول الكاتب طراد حماده يف حتليل يتناول اال�ضالح ك�ضبب وكغاية يف اآن 
واحد" يعد )االإ�ضالح( اأبرز بواعث النه�ضة احل�ضينية وهو قائم يف مبداأها 
ب�ضنخينّة  قلنا  واإذا  للنه�ضة،  غائية  وعلنّة  �ضببية  علنّة  فهو  منها،  الغاية  ويف 
العلنّة واملعلول ووحدتهما قلنا اإننّ االإ�ضالح يدور مع نه�ضة االإمام احل�ضني يف 

عا�ضوراء، كيفما تدور هذه النه�ضة. 
االإمام احل�ضني هو  اإّن املعنى املق�ضود من االإ�ضالح يف ثورة 
يف  االإ�ضالم  هي  االإ�ضالح  هذا  وميتافيزيقا  القراآين  املعنى 
واملعاد...  واالإمامة  والعدل  والنبوة  التوحيد  وعقائده:  اأ�ضوله 
وموقع االإ�ضالح احل�ضيني من النظريات والتجارب االإ�ضالمية 
التوحيدية؛  القراآين وميتافيزيقاه  االإ�ضالح يرتبط مبعناه  يف 
ولذلك كانت مكانته مرتبطة بدورها مبا اختاره اهلل -�ضبحانه 
النبوة  ومكانة  دور  ومن  واالأولياء،  لالأنبياء  دور  من  وتعاىل- 
ة  االإمام احلجنّ العلوية حتى ظهور  والوالية  املحمدية اخلامتة 

والباطن  منه  الظاهر  القراآين  باملعنى  االإ�ضالح  ليتمنّ  احل�ضن؛  بن  حممد 
وميالأ االأر�ض ق�ضطًا وعداًل بعدما ملئت ظلمًا وجورًا...

ويف هذه املقاربة نعمد اإىل درا�ضة موارد االإ�ضالح وماهينّته ومنهجه يف خطب 
واأقوال واأحاديث وتقريرات ومواقف �ضيد ال�ضهداء؛ لنتبنينّ اأننّ موارد لفظ اأو 
ة، واأن  اأو مرادف االإ�ضالح جاءت يف موا�ضع عدنّ اأو معنى  اأو كلمة  م�ضطلح 
كلمة االإ�ضالح يف معناها اللغوي واال�ضطالحي وقعت على وجه التحديد يف 

ثالثة موا�ضع هي:
1-االإ�سالح يف االأمة
2-االإ�سالح يف البالد

3-االإ�سالح يف االإن�سان
بن  حممد  اأخيه  اإىل  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  االإم��ام  دفعها  و�ضية  يف  ون��رى 
احلنفية:" ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، هذا ما اأو�ضى به احل�ضني بن علي بن 
اأبي طالب اإىل اأخيه حممد املعروف بابن احلنفية اأن احل�ضني بن علي ي�ضهد 
اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �ضريك له، واأن حممدًا -�ضلى اهلل عليه واآله- عبده 
ور�ضوله، جاء باحلق من عند احلق، واأن اجلنة والنار حق، واأن ال�ضاعة اآتية 
ال ريب فيها، واأن اهلل يبعث من يف القبور... اإين مل اأخرج اأ�ِضرًا وال بِطرًا وال 
مف�ضدًا وال ظاملًا، واإمنا خرجت لطلب االإ�ضالح يف اأمة جدي حممد -�ضلى 
اهلل عليه واآله- اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر، واأ�ضر ب�ضرة جدي 
و�ضرة اأبي علي بن اأبي طالب )عليه ال�ضالم( فمن قبلني بقبول احلق، فاهلل 
اأ�ضرب حتى يق�ضي اهلل بيني وبني القوم باحلق،  اأوىل باحلق، ومن ردنّ علينّ 

وهو خر احلاكمني، وهذه و�ضيتي اإليك يا اأخي، وما توفيقي اإالنّ باهلل، عليه 
توكلت واإليه اأنيب، وال�ضالم عليك وعلى من اتنّبع الهدى، وال حول وال قوة اإالنّ 

باهلل العلي العظيم".
ويف روؤية حتليلية لهذا الن�ض يتبني ما يلي:
1-التاأ�سي�س امليتافيزيقي العقائدي

2-حتديد هدف اخلروج )الثورة( وهو االإ�سالح يف االأمة
3-اإلقاء احلجة: وحتديد النا�سر من املتخاذل عن الن�سرة

4-جعل احلق مطلبًا وحكمًا بينه وبني القوم.
اأما  العقيدة(،  جمال  يف  )االإ�ضالح  االإ�ضالح  ميتافيزيقا  ندعوه  ما  وهذا 
ق �ضيد ال�ضهداء فيها  االإ�ضالح يف البالد )الوطن( فقد ورد يف خطبة تطرنّ
اإىل ترك احلكم االأموي االأمر باملعروف والنهي عن املنكر ثم يقول: "اللهم 
اإنك تعلم اأنه مل يكن ما كان منا تناف�ضًا يف �ضلطان، وال التما�ضًا من ف�ضول 
احلطام، ولكن لرنى املعامل من دينك، ونظهر االإ�ضالح يف بالدك، وياأمن 
املظلومون من عبادك، ويعمل بفرائ�ضك و�ضننك واأحكامك، فاإن مل تن�ضرونا 
وتن�ضفونا قوي الَظَلمة عليكم، وعملوا على اإطفاء نور نبيكم 

وح�ضبنا اهلل وعليه توكلنا، واإليه اأنبنا، واإليه امل�ضر".
اإ���ض��الح  م��ع  امل�ضرك  املنهج  ج��ان��ب  اإىل  اأن���ه  يت�ضح  وعليه 
واأمن  الدين  اإظهار معامل  بهدف  البالد  اإ�ضالح  ى  يتبدنّ ة  االأمنّ
كان  واإذا  واالأح��ك��ام،  وال�ضنن  بالفرائ�ض  والعمل  املظلومني 
االإن�ضانية وكل  تنتجه احل�ضارة  يعني كل ما  املعامل  اإ�ضطالح 
ال�ضيا�ضة  اإىل  االجتماع  من  الطبيعة  اإىل  االإن�ضان  ي�ضيفه  ما 
االإط��الق  ياأخذ  البالد  اإ�ضالح  معنى  ف��اإن  واالآداب  والثقافة 
نف�ضه يف ات�ضاع مداراته، وكما كان ا�ضطالح االأمة يف اإطالقه عن االجتماع 
هذا  االإمام احل�ضني يف  ي�ضع  االإن�ضانية جمعاء  ويعني  )اأمة جدي(  االآدمي 
واحلكومة  االإ���ض��الم��ي  احل��ك��م  مفهوم  لتبيان  املعنى  اإط���الق  اال���ض��ط��الح 
يف  اإ�ضالح  ندعوه  وعليه  دينك(  )معامل  االإ�ضالمية  واالأحكام  االإ�ضالمية، 

جمال امل�ضالح واالأحكام...
االإ�سالح االإداري واآثاره على االأمة 

منذ اأن وطاأت قدما ابن اآدم االأر�ض، وال�ضراع قائم بني الف�ضاد واالإ�ضالح. 
"ظهر الف�ضاد يف الرب والبحر مبا ك�ضبت اأيدي النا�ض". وبناء عليه البد من 
اإيجاد حركة اإ�ضالحية فعالة   للت�ضدي للف�ضاد الذي �ضرى يف �ضرايني االأمة، 
ال�ضيا�ضية  والدوائر  والدينية،  واالأخالقية   االإن�ضانية،  القيم  جميع  واأنهك 

واالإجتماعية واالإقت�ضادية ، والقطاعات اخلا�ضة والعامة.
الف�ضاد ظاهرة اجتماعية متعددة الوجوه، متتد على امتداد التاريخ العاملي 
القدمي منه واحلديث، اأدى يف كثر من االحيان اإىل انهيار اأمم، وح�ضارات 
وممالك ودول وت�ضبب يف اعتداءات وغزوات و�ضفك للدماء. اأ�ضف اإىل ذلك 

ا�ضتغالله للدين ا�ضتغالال فاح�ضا وقاتال وهداما. 
االأوطان  ودمرت  الدماء  واأريقت  والثورات،  اال�ضطرابات  حدثت  هنا  ومن 
االإداري  االإ�ضالح  اإذًا  الواجب  فمن  ال�ضمائر.  وبيعت  الد�ضائ�ض   وا�ضريت 
الذي يجب اأن يبداأ باالإ�ضالح ال�ضيا�ضي، وكل القطاعات احلكومية واالإدارية، 
باإ�ضراف  االأهداف،  لتحقيق  ا�ضراتيجي  املعتمد على تخطيط  ونق�ضد هنا 
جهاز م�ضووؤل عن هذا االإ�ضالح من ذوي اخلربة واالإخت�ضا�ض حتى يتحقق 
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واالأخطاء   الف�ضاد  علل  واكت�ضاف  ر�ضد  على  عامال  االإ�ضالح،  من  املرجو 
ونقاط ال�ضعف يف الدوائر احلكومية، ومقدما اخلطط االإ�ضالحية لتنظيم 

جهازها االإداري على االأ�ض�ض التجريبية.
ويبني الدكتور احمد عبد املجيد حمود، االأكادميي يف جامعات ا�ضراليا، 
الف�ضاد  م�ضاألة  اإىل  تعر�ض  قد  الكرمي  ال��ق��راآن  ان  مبينًا"  م  تقدَّ ما  على 
عمليات  يف  ور�ضله  اهلل  اأنبياء  ودور  عديدة،  مواطن  يف  باإ�ضهاب  واالإ�ضالح 
والعي�ض  وال�ضالم  باالأمن  النا�ض  ينعم فيه  اآمن،  اأجل جمتمع  االإ�ضالح، من 
بكرامة، واالإ�ضالح يف جانبه االإداري البد اأن يبداأ من القمة،  باجتاه قاعدة 

الهرم االإداري يف الدولة، ويف القطاعات العامة واخلا�ضة. 
ومما جتدر االإ�ضارة اإليه هنا هو ا�ضتعمال اأهل الكفاءة واالخت�ضا�ض الذي 
يعترب من اأهم معاير االإ�ضالح االإداري يف الدولة. ا�ضف اإىل ذلك اال�ضتفادة 
مع  يتنا�ضب  ال��ذي  االإداري  االإ�ضالح  جمال  يف  االأخ��رى  االأمم  جت��ارب  من 
اأ�ضول الدين االإ�ضالمي،  وال�ضريعة االإ�ضالمية التي تعمل على حتقيق التنمية 

والتقدم االإجتماعي.
وموؤثرا يف  بارزا وحيويا  دورا  تلعب  العوامل  د. حمود" ان كل هذه  ويوؤكد 
والتكنولوجية  والتقنية  والثقافية  العلمية  املجاالت  يف  الدولة  وتطور  تقدم  
اإىل ت�ضجيع حركة  اإ�ضافة  التي تتما�ضى مع التغرات احلا�ضلة يف املجتمع، 

االإبداع واالبتكار.
احلكومية،  االأجهزة  مع  اخلا�ض  القطاع  واإ�ضراك  ال�ضعبية  الرقابة  اإن  كما 
ومراقبة اخلطط االإقت�ضادية وامل�ضاءلة امل�ضتمرة من قبل االإعالم ال�ضريف 
واحلكومية  والت�ضريعية  وال�ضيا�ضية  الرئا�ضية،  امل�ضتويات  لكل  والنزيه 
اأم��وال  يف  �ضيما  ال  واملف�ضدين  واملهملني  املق�ضرين  وحما�ضبة  واملجتمعية 
والتغير  االإ�ضالحية،  ال�ضيا�ضات  و�ضع  بارزا يف  دورا  يلعب  كل ذلك  االأمة، 

االيجابي املطلوب يف كافة اأجهزة االإدارة العامة.
ويف نهاية املطاف البد من توفر الدعم والرعاية ال�ضيا�ضية املطلوبة حلركة 
ا�ضت�ضهادًا  ا�ضتثناء،  دون  اجلميع  عاتق  على  تقع  م�ضوؤولية  وهي  االإ�ضالح، 
باالآية الكرمية" واإىل مدين اأخاهم �ضعيبا قال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من 

اإله غره قد جاءتكم بينة من ربكم فاأوفوا الكيل وامليزان...(.
احل�سني عليه ال�سالم ور�سالة االإ�سالح 

ال�ضالم(  )عليهم  واالأئمة  االأنبياء  اأهداف  من  رئي�ضي  هدف  االإ�ضالح  يعد 
فاملجتمعات الب�ضرية بحاجة دائمة لالإ�ضالح، وتوجيه النا�ض نحو عبادة اهلل 
عز وجل، وحماربة الف�ضاد واالإف�ض��اد، واإ�ضاع�ة القيم واملثل العليا، وتكري�ض 

مكارم االأخالق، وبناء جيل �ضالح، وجمتمع را�ضد.
اإ�ضالح  اإىل  دومًا  ي�ضعون  كانوا  ال�ضالم(  )عليهم  واالأئمة  االأنبياء  واإن  كما 
والثقافة،  الفكر  واإ�ضالح  املجتمع،  واإ�ضالح  االأخ��الق،  واإ�ضالح  العقيدة، 

واإ�ضالح ال�ضلوك والعادات الفا�ضدة.
)عليه  احل�ضني  االإم��ام  ر�ضالة  هي  االإ�ضالح  ر�ضالة  فاإن  املنطلق  هذا  ومن 
واأ�ضحابه فداء من  واأهله  نف�ضه  م  وقدنّ ونه�ض  ثار  اأجلها  التي من  ال�ضالم( 
وهو  امل�ضهورة  مقولته  �ضمن  وذلك  االأمة  يف  ال�ضامل  االإ�ضالح  حتقيق  اأجل 
يعلن الهدف من ثورته: )واأين مل اأخرج اأ�ضرًا وال بطرًا وال مف�ضدًا وال ظاملًا 
واإمنا خرجت لطلب االإ�ضالح يف اأمة جدي اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن 
املنكر، واأ�ضر ب�ضرة جدي واأبي علي بن اأبي طالب، فمن قبلني بقبول احلق 
فاهلل اأوىل باحلق، ومن َردَّ عليَّ هذا اأ�ضرب حتى يق�ضي اهلل بيني وبني القوم 

باحلق وهو خر احلاكمني(.
عليه  احل�ضني  االمام  اليو�ضف" ان  احمد  عبداهلل  الدكتور  ال�ضيخ  وي�سرح 
ال�ضالم بهذه الكلمات البليغة اأو�ضح الهدف من ثورت��ه، وهو ال�ض��عي من اأجل 
اأو  اأية م�ضالح �ضخ�ضية،  ولي�ض حتقيق  االأمة،  ال�ضامل يف  االإ�ضالح  حتقيق 
ال�ضعي من اجل ا�ضتالم ال�ضلطة، اإذ كان االإمام يعلم اأنه �ضيقتل يف املعركة؛ 
ما  االكراث الحتماالت  ا�ضراره على هدفه دون  ومن هنا تربز عظمته يف 
يلقى من القوم، حيث اأنه �ضحى من اأجل حتقيق االأهداف ال�ضامية املتلخ�ضة 
يف االإ�ضالح ال�ضامل، والق�ضاء على الف�ضاد ال�ضيا�ضي، ون�ضر القيم واملبادئ 

واملثل...
ال�ضالم هو  عليه  االإم��ام احل�ضني  نه�ضة  نتعلمه من  اأن  در�ض يجب  اأهم  اإن 
فاالإ�ضالح  االأم��ة،  االإ�ضالح يف  اأجل  من  ونفي�ض  غال  كل  لتقدمي  اال�ضتعداد 
ال ميكن حتقيقه باالأماين واالأحالم، واإمنا يحتاج اإىل اإرادة وعزمية، وعمل 
اأجل  من  اأ�ضكالها  مبختلف  للت�ضحية  وا�ضتعداد  م�ضتمر،  ون�ضاط   ، دائ��م 

الو�ضول اإىل االإ�ضالح ال�ضامل يف االأمة. 
االإ�ضالح  عن  احلديث  كر  حيث  الع�ضر  ه��ذا  يف  اليو�ضف"  د.  ويو�سح 
العقلية  قدراته  ا�ضتخدام  اإىل  االإن�ضان  يحتاج  واأق�ضامه،  اأ�ضكاله  مبختلف 
االإمام  ثار  اأجله  من  الذي  احلقيقي  االإ�ضالح  بني  التمييز  اأجل  من  بذكاء 
احل�ضني �ضد الواقع الفا�ضد، واالإف�ضاد الذي ُيعنون باالإ�ضالح وقد اأ�ضار اهلل 
ُتْف�ِضُدوا يِف  َلُهْم ال  ِقيَل  اإىل مثل هوؤالء بقوله عز من قائل: }َواإَِذا  عز وجل 
ُهْم ُهُم امْلُْف�ِضُدوَن َوَلِكْن ال َي�ْضُعُروَن{  ِلُحوَن اأاَل اإِنَّ ا َنْحُن ُم�ضْ َ ااْلأَْر�ِض َقاُلوا اإِمنَّ
فاملف�ضدون يف االأر�ض من اأجل ن�ضر اأهدافهم اخلبيثة وال�ضيئة يرفعون �ضعار 

اإلصالح ال يمكن تحقيقه باألماني 
واألحالم،

 وإنما يحتاج إلى إرادة وعزيمة، وعمل 
دائم، ونشاط مستمر، واستعداد 

للتضحية بمختلف أشكالها
 من أجل الوصول إلى اإلصالح الشامل 

في األمة



والئيات

مل تك واقعة الطف جمرد معركة تغلبت بها فئة على فئة خالل 
اأنها  لها على  ننظر  ان  املنطقي  الزمن، ومن غر  �ضويعات من 
حدث تاريخي او منعطف �ضهدته الب�ضرية يف حقبة زمنية معينة.
قلب  كونه  اءة  الو�ضنّ االأح���رف  �ضرمدينّة  خ��ت��ه  اأرنّ ح��دث  فالطف 
لغة  على  وتنت�ضر  ترتفع  لغة  للدم  بان  وك�ضف  التاريخ  معادلة 
ال�ضيف، وان �ضحابة الدم التي اريقت على رم�ضاء كربالء انبتت 
اجياال من الثائرين على مر الدهور، وان االمام احل�ضني -عليه 
ال�ضالم- مل ي�ضت�ضهد ليعي�ض حيا يف جنة ربه بل انه حي يف �ضمر 
ووجدان كل حي وانه حي يف قلب كل موؤمن والزال �ضدى �ضوته 
اخلاوية  عرو�ضهم  ويزلزل  والفا�ضدين  الظاملني  م�ضاجع  يق�ض 
وير�ضم للحياة �ضورا تتكامل عندها معامل التعاي�ض ال�ضلمي، فلو  
ا�ضتعر�ضنا كلماته ومواقفه وا�ضتوقفنا عند عبارة )مثلي اليبايع 
مثلك( �ضنجدها د�ضتور حياة ر�ضمت للحق طريقا وا�ضحا بعيدا 
الباطل  طريق  ك�ضفت  ان  بعد  واملراوغة  وال�ضعف  املهادنة  عن 
املتمثل بيزيد وا�ضالفه ومن �ضرى على نهجه حتى قيام ال�ضاعة.

يوؤكدون  العبارة  بهذه  ميرون  حينما  املوؤرخني  من  الكثر  ولعلنّ 
بان االمام احل�ضني -عليه ال�ضالم- كان بامكانه ان يقول ليزيد 
)اين ال  اأبايعك( اال ان ا�ضتخدامه لعبارة )مثلي اليبايع مثلك( 
ي�ضر على  بان كل من  املتعاقبة  وا�ضحة لالجيال  ور�ضالة  دليل 
خطى او يتبع منهج االمام احل�ضني -عليه ال�ضالم- يجب عليه 
ان اليهادن او يتنازل عن عقيدته او مبادئه مهما كلفه االمر كون 

الب�ضرية �ضت�ضهد يف كل ع�ضر ح�ضينا ثائرا ويزيد فا�ضدا.
وبعبارة  لهما  العبارة ك�ضفت عن وجود م�ضارين الثالث  ان  كما 
اخرى لي�ض هنالك و�ضطية يف املعادلة ف�ضال عن عدم �ضماحها 
باملجاملة او املهادنة على ح�ضاب العقيدة والتنازل باي �ضكل من 

اال�ضكال والي هدف.
مقابل  االخ��ري��ن  على  واالنفتاح  التح�ضر  دع��اة  ف��ان  وبالتايل 
يات التقارب وك�ضب الود او اي م�ضمى  التنازل عن العقيدة مب�ضمنّ
اخر يعد خروجا عن خط ومنهج االمام احل�ضني -عليه ال�ضالم- 

ودخوال �ضريحا ومعلنا باخلط اليزيدي، فانظر ماذا  تختار!

يا حممد ما بلغت... !!!

•  والء ال�ضفار



كن  مع  يزيد!!
والئيات
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من  اإال  احلقيقة  يف  هم  وما  امل�ضلحني،  من  اأنف�ضهم  ويعتربون  االإ�ضالح، 
عتاة املف�ضدين واملنحرفني.

ولذلك يجب االنتباه لدعوات االإ�ضالح املزيفة التي تهدف � فيما تهدف اإليه 
� اإىل ن�ضر مبادئ االإحلاد واالإف�ضاد، واإ�ضعاف مت�ضك النا�ض بالدين، ون�ضر 
اخلالعة و ال�ضفور والتعري، والق�ضاء على قيم االأ�ضرة والعائلة، وال خيار 
اأمام االأمة االإ�ضالمية يف االألفية الثالثة كي تتقدم وتتطور ح�ضاريًا اإال بتبني 
حاجات  من  واملنطلق  �ضليمة،  اأ�ض�ض  على  القائم  احلقيقي  االإ�ضالح  خيار 
رفع  واإن  فاإنه  لنا  الغرب  روؤية  من  املنطلق  االإ�ضالح  اأما  لالإ�ضالح.  االأمة 
�ضعارات براقة وجميلة اإال اأنه يف املح�ضلة النهائية يريد الو�ضول الأهدافه 

اخلا�ضة به والتي قد ال ينا�ضب بع�ضها ثقافتنا وح�ضارتنا االإ�ضالمية.
وهنا يجب التاأكيد على �ضرورة بدء االإ�ضالح ملجتمعنا قبل اأن يفر�ضه علينا 
وميكن  اجلميع،  على  فر�ضها  ي��راد  عوملة  ظل  يف  وفل�ضفته  بروؤيته  الغرب 
تلخي�ض اأهم مفردات االإ�ضالح ال�ضامل واحلقيقي الذي حتتاجه االأمة يف 
جمموعة من العناوين كالدعوة اإىل تو�ضيع دائرة احلريات العامة، واحرام 
حقوق االإن�ضان، واحلفاظ على الوحدة االإ�ضالمية يف اإطار التنوع، وتر�ضيخ 
العدالة االجتماعية، والتوزيع العادل للروة، وتكافوؤ الفر�ض، واملوازنة بني 
احلقوق والواجبات، واإ�ضاعة ثقافة الت�ضامح واحلوار.. اإىل اآخر ما هنالك 

من مفردات مهمة يف عملية االإ�ضالح ال�ضامل واحلقيقي.
ر به حتى اأعداءه هو اإعالء  والهدف االآخر الذي ما فتئ �ضيد ال�ضهداء يذكنّ
وبها  االإن�ضان،  اإن�ضانية  لتحقيق  املهمة  الو�ضيلة  باعتبارها  مبداأ )احلرية( 

ي�ضتطيع التعبر عن اآرائه واأفكاره ووجوده. 
فلنتعلم من االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( كيف نكون من دعاة االإ�ضالح 
ال�ضامل، ومن دعاة احلرية والدميقراطية، ولنمار�ض دور امل�ضلح، ولينطلق 
كل �ضخ�ض يف ممار�ضة االإ�ضالح ح�ضب قدراته ومكانته وظروفه، فاالإ�ضالح 
هو هدف كل الر�ضاالت ال�ضماوية، وكل االأنبياء واالأئمة؛ وهو االأمر الذي دفع 
الَح َما  االإمام احل�ضني للثورة وال�ضهادة، يقول اهلل تعاىل )اإِْن اأُِريُد اإِالَّ ااْلأِ�ضْ

ْلُت َواإَِلْيِه اأُِنيب(. ِ َعَلْيِه َتَوكَّ ا�ْضَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي اإِالَّ ِباهللَّ



في رحاب الطاهرين

• حم�سن وهيب عبد

• احللقة اخلام�سة

تناولنا باحللقات ال�سابقة خ�سائ�س الكمال الت�سعة عند االئمة 
االأطهار من اأهل بيت النبي -�سلوات اهلل عليهم- وقلنا ان االوىل من 
تلك اخل�سائ�س هي قدرتهم على االخبار بالغيب مبا ال ميكن الأحد 

غريهم من الب�سر فعل هذا الن الغيب علم اخت�س به اهلل تعاىل فقط  
واإخبارهم عليهم ال�سالم بالغيب يتم من قبله.

وان منحهم ذلك العلم دليل كونهم حجج اهلل -تعاىل- على عباده 
مكلفني وخمتارين من قبله جل وعال. 

وعلى هذا �سن�ستكمل �سرد الروايات ال�سحيحة املوثقة املخربة عن 
الغيب الواردة عنهم عليهم ال�سالم.

خصائص  الكمال  لالئمة
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اخبارعلي عليه ال�ضالم عن زمان مابعده  والفتنة االأموية:
اإّنه  املقبل-:  الزمان  فيها  ي�ضف  له  خطبة  من   - ال�ضالم(  عنه)عليه  و 
�سياأتي عليكم من بعدي زمان لي�س فيه �سي ء اأخفى من احلّق، وال 
الكذب على اهللهَّ ور�سوله، ولي�س  اأكرث من  ، وال  الباطل  اأظهر من 
عند اأهل ذلك الزمان �سلعة اأبور من الكتاب اإذا تلي حّق تالوته، 
وال اأنفق منه اإذا ُحّرف عن موا�سعه، وال يف البالد �سي ء اأنكر من 
املعروف، وال اأعرف من املنكر! فقد نبذ الكتاَب حملُته ، وتنا�ساه 
و�ساحبان  منفّيان،  طريدان  واأهله  يومئٍذ  فالكتاب  حفظُته: 

ُم�سطحبان يف طريق واحد ال ُيوؤويهما موؤٍو!
فالكتاب واأهله يف ذلك الزمان يف النا�س ولي�سا فيهم، ومعهم ولي�سا 
معهم! الأّن ال�ساللة ال توافق الهدى، واإن اجتمعا. فاجتمع القوم 
على الُفرقة، وافرتقوا على اجلماعة، كاأّنهم اأئّمة الكتاب ولي�س 
اإاّل  يعرفون  وال  ا�سمه،  اإاّل  منه  عندهم  يبَق  فلم  اإماَمهم،  الكتاُب 
و�سّموا  ُمثلة،  كّل  بال�ساحلني  مّثلوا  ما  قبل  ومن  وَزبــره)1(.  خّطه 

�سدقهم على اهللهَّ فرية، وجعلوا يف احل�سنة عقوبة ال�سّيئة)2(.
عنه)عليه ال�ضالم( - من خطبة له ي�ضف فيها اآخر الزمان-: اأّيها النا�س! 

�سياأتي عليكم زماٌن ُيكفاأ فيه االإ�سالم كما ُيكفاأ االإناء مبا فيه)3(.
عنه)عليه ال�ضالم(: ياأتي على النا�س زمان ال يبقى فيهم من القراآن 
اإاّل ر�سمه، ومن االإ�سالم اإاّل ا�سمه. وم�ساجدهم يومئٍذ عامرة من 
البناء، خراب من الهدى، �سّكانها وُعّمارها �سّر اأهل االأر�س، منهم 
تخرج الفتنة، واإليهم تاأوي اخلطيئة، َيُرّدون من �سّذ عنها فيها، 
اإليها. يقول اهللهَّ �سبحانه: فبي حلفُت  تاأّخر عنها  وي�سوقون من 
فعل،  وقد  حريان.  فيها  احلليم  ترتك  فتنًة  ُاولئك  على  الأبعثّن 

ونحن ن�ستقيل اهللهَّ عرثة الغفلة)4(.
وله عليه ال�ضالم  و�ضف دقيق ملُلك بني ُامينّة وزواله:

اهللهَّ  لعن  اأال  ال��ك��وف��ة-:  منرب  على   - ال�ضالم(  )عليه  علينّ االإم���ام  ق��ال 
االأفجرين من قري�س: بني ُامّية وبني مغرية، اأّما بنو مغرية فقد 
اأما  اأهلكهم اهللهَّ بال�سيف يوم بدر، واأّما بنو ُامّية فهيهات هيهات! 
اجلبال  وراء  من  املُلك  كان  لو  الن�سمة،  وبــراأ  احلّبة  فلق  والــذي 

َليثبوا عليه حتى ي�سلوا)5(.
ل�سّر  هوؤالء  �سيجمع  باملدينة-:  له  خطبة  من   - ال�ضالم(  عنه)عليه  و 
يوم لبني ُامّية كما يجمع قزع)6( اخلريف، يوؤّلف اهللهَّ بينهم، ثّم 
من  ي�سيلون  اأبوابًا  لهم  يفتح  ثّم  ال�سحاب،  كركام  ركامًا  يجعلهم 
فلم  فارة،  العرم حيث بعث عليه  �سيل  م�ستثارهم ك�سيل اجلّنتني 
يذعذعهم)9(  طــود)8(.  ر�ّس  �سننه  يرّد  ومل  اأكّمة)7(،  عليه  يثبت 
اهللهَّ يف بطون اأودية، ثّم ي�سلكهم ينابيع يف االأر�س، ياأخذ بهم من 
قوم حقوق قوم، وميّكن بهم قومًا يف ديار قوم، ت�سريدًا لبني ُامّية، 
ولكيال يغت�سبوا ما غ�سبوا، ي�سع�سع اهللهَّ بهم ركنًا، وينق�س بهم 

طيهَّ اجلنادل)10( من ارم، وميالأ منهم بطنان)11( الزيتون.

فوالذي فلق احلّبة وبراأ الن�سمة، ليكونّن ذلك وكاأيّن اأ�سمع �سهيل 
، ليذوبّن ما يف اأيديهم بعد  خيلهم وطمطمة)12( رجالهم، وامي اهللهَّ
العلّو والتمكني يف البالد كما تذوب االألية على النار، من مات منهم 
، واإىل اهللهَّ عّز وجّل يف�سى منهم من درج، ويتوب اهللهَّ  مات �سااّلً
عّز وجّل على من تاب، ولعّل اهللهَّ يجمع �سيعتي بعد الت�سّتت ل�سّر 

يوم لهوؤالء)13(.
عنه)عليه ال�ضالم( - من خطبة له ي�ضف فيها بني ُامينّة-: افرتقوا بعد 
ُالفتهم، وت�سّتتوا عن اأ�سلهم، فمنهم اآخٌذ بغ�سٍن اأينما مال مال معه. 
على اأّن اهللهَّ تعاىل �سيجمعهم ل�سّر يوم لبني ُامّية كما جتتمع َقزُع 
اخلريف! يوؤّلف اهللهَّ بينهم، ثّم يجمعهم ركامًا كركام ال�سحاب، ثّم 
يفتح لهم اأبوابًا. ي�سيلون من م�ستثارهم ك�سيل اجلّنتني، حيث مل 
ت�سلم عليه قارة، ومل تثبت عليه اأكمة، ومل يُردهَّ �َسنَنه ر�سُّ طود، 

وال ِحداُب)14( اأر�ٍس.
االأر�س،  يف  ينابيع  ي�سلكهم  ثّم  اأوديته،  بطون  يف  اهللهَّ  ُيذعذعهم 
وامي  قوم.  ديار  يف  لقوم  وميّكن  قوم،  حقوق  قوم  من  بهم  ياأخذ 
، ليذوبّن ما يف اأيديهم بعد العلّو والتمكني، كما تذوب االألية  اهللهَّ

على النار)15(.
عنه)عليه ال�سالم( - ي�سري اإىل ظلم بني ُامّية-: واهللهَّ ال يزالون 
مًا اإاّل ا�ستحّلوه، وال عقدًا اإاّل حّلوه، وحتى  حتى ال َيَدُعوا هللهَّ حُمرهَّ
اإاّل دخله ظلمهم وَنبا به �سوء رعيهم،  ال يبقى بيت مدٍر وال وبٍر 
يبكي  وبــاٍك  لدينه،  يبكي  بــاٍك  يبكيان:  الباكيان  يقوم  وحتى 
لدنياه، وحتى تكون ن�سرة اأحدكم من اأحدهم كن�سرة العبد من 
اإذا �سهد اأطاعه، واإذا غاب اغتابه، وحتى يكون اأعظَمكم  �سّيده، 
فاقبلوا،  بعافية  اأتاكم اهللهَّ  فاإن  باهللهَّ ظّنًا،  اأح�سُنكم  فيها عناًء، 

واإن ابتليتم فا�سربوا، فاإّن العاقبة للمّتقني)16(.
بني  فتنة  عليكم  عندي  الفنت  اأخوف  اإّن  اأال  ال�ضالم(:  عنه)عليه 

ُامّية؛ اإّنها فتنة عمياء مظلمة)17(.
1( َزَبرُت الكتاب اأْزُبره: اإذا اأْتَقنُت كتابته )النهاية: 293/2(.

2( نهج البالغة: اخلطبة 147.

3( نهج البالغة: اخلطبة 103.

4( نهج البالغة: احلكمة 369.
ال: 31753/363/11 نقاًل عن ابن ع�ضاكر عن قي�ض بن اأبي حازم وراجع تف�ضر فرات: 296/221. 5( كنز العمنّ

قة )النهاية: 59/4(. حاب املَُتفرنّ 6( َقزع: ِقَطع ال�ضَّ
7( االأَكَمة: الرابية )النهاية: 59/1(.

8( طوٌد: َجَبٌل )النهاية: 141/3(.
ْعَذَعة: التفريق )النهاية: 160/2(. 9( الذَّ

10( اجَلْنَدل: احِلَجارة )ل�ضان العرب: 128/11(، اأي ينق�ض اهللَّ بهم البنيان املطوينّة واملبنينّة باجلنادل 
واالحجار من بالد اإرم.

11( الُبطنان: جمع َبْطن، وهو الغام�ض الداخل من االأر�ض )ل�ضان العرب: 55/13(.
12( الِطْمِطٌم: �ضوت الرعد )ل�ضان العرب: 372/12(. اأي اأ�ضوات رجالهم.

13( الكايف: 22/64/8، االإر�ضاد: 293/1 نحوه وكالهما عن م�ضعدة بن �ضدقة عن االإمام ال�ضادق )عليه 
ال�ضالم(.

14( احَلَدُب: َغِليظ االأر�ِض وُمرَتفعها، وجمعه ِحداب )النهاية: 349/1(.
15( نهج البالغة: اخلطبة 166.

16( نهج البالغة: اخلطبة 98.
17( الغارات: 10/1 عن ابن اأبي ليلى، �ضرح االأخبار: 410/40/2 و�ض 601/287، كتاب �ضليم بن قي�ض: 

اء مطبقة مظلمة«؛ الفنت: 529/195/1 عن ذرنّ بن حبي�ض. 17/714/2 وفيه »اإننّها فتنة عمياء �ضمنّ
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• حميي الدين اجلابري

قصيدةكربالء 

الهوية
كربالء 
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ـــــوُل  تــــقــــا�ــــســــمــــنــــا املــــــوا�ــــــســــــم والـــــفـــــ�ـــــس
وتــــــتــــــ�ــــــســــــع املــــــــقــــــــابــــــــر مــــــــــا هــــتــــفــــنــــا 
مـــا  اإذا  لـــــنـــــا  اجلــــــيــــــو�ــــــس  ــــد  ــــس ــــ� ــــت وحت
ــــــا نـــــبـــــكـــــيـــــك اإمـــــــــا  ــــــن اأمــــــــــــــن حــــــــــــزن ب
ــــــــراب  خ ــــــــــــــــرة  ذاك ــــــــع  ــــــــدم ال ان  اأم 
ــــــــــام جــــيــــل  ــــــــــك ــــــــــن احل ويــــــعــــــلــــــيــــــهــــــا م
ـــا  حـــب فــــــيــــــك  ـــــــذهـــــــل  ن ــــــــني  ــــــــال احل ويف 
ـــا  م اإذا  مــــــنــــــايــــــانــــــا  ــــــا  ــــــن ــــــي ــــــِم ــــــْن وَت
ويــــنــــ�ــــســــبــــنــــا الـــــطـــــغـــــاة اإلـــــــيـــــــك ذبــــحــــا 
ــــــــــــاًء  ـــــــــــــــــــرار حــــ�ــــســــبــــهــــم اإب ــــــــــــا االأح اأب
ـــــارا  ـــــخ ـــــم ف ـــــه ـــــب الـــــــثـــــــاكـــــــالت ب ـــــس ـــــ� وح
ـــــر االأعــــــــــمــــــــــار فـــيـــهـــا  ُتــــــــــنــــــــــادوا قـــــ�ـــــسّ
ـــر  ـــس ـــ� ــــــكــــــل ع كــــــــــــذا والــــــــــثــــــــــائــــــــــرون ب
ـــم  ـــج ــــــوقــــــائــــــع وهـــــــــــي ع ــــــل تـــــــــراجـــــــــم ل
عـــــزيـــــز مــــــــــــــوت  اىل  ـــــــم  ـــــــه ـــــــدب ـــــــن وت
اأبـــــــــــــٌي  دم  يــــــ�ــــــســــــل  هــــــــــل  ومـــــــــــــــــــاذا 
ـــــــوذ بــــــــنــــــــوره عـــــطـــــ�ـــــس الــــــــــــــرباري  ـــــــل ي
ـــل ـــي ــــــة بـــــــــني ل ــــــاف ــــــس ــــــ� ـــــتـــــبـــــك امل وتـــــ�ـــــس
جلـــــوعـــــكـــــم املــــ�ــــســــاكــــ�ــــس األـــــــــــف مـــعـــنـــى 
ــــــح الــــــــــــــــذي نــــــبــــــتــــــت عــــلــــيــــه  ــــــمــــــل ولــــــل
هــــــلــــــمــــــوا جــــــوعــــــكــــــم �ــــســــيــــفــــا قــــدميــــا 
و�ـــــــســـــــولـــــــوا بـــــالـــــهـــــيـــــاكـــــل مـــــــن حــــديــــد 
ـــــــــــدّوي  ــــــــاء خـــــــــاويـــــــــة ت وبــــــــاالأحــــــــ�ــــــــس
ـــــم رعـــــيـــــل  ـــــه ـــــدم ـــــق وبـــــــالـــــــ�ـــــــســـــــهـــــــداء ي
فــــلــــيــــ�ــــس �ــــــســــــوى قــــمــــيــــ�ــــس الــــــعــــــز ثـــــوب 
�ـــــســـــدوٍر  يف  الــــــكــــــرامــــــَة  َتـــــــِئـــــــُد  وهــــــــل 
ــــــداء قـــــافـــــيـــــتـــــي رمــــــــاد  ــــــه ــــــ�ــــــس اأبـــــــــــــا ال
الــــلــــيــــايل  �ــــســــمــــع  ـــــى  ـــــل ع ـــــا  ـــــه ب اأدور 
الــــــ  دار  كـــــيـــــف  كــــــربــــــالئــــــك  تـــــريـــــنـــــي 
ــــعــــطــــ�ــــس املـــــدمـــــى  وكــــــيــــــف اكـــــــتـــــــّظ بــــال
ــــا  ــــاي ــــن امل يف  �ــــــســــــربك  اأقـــــــمـــــــت  وكــــــيــــــف 
ـــــــا اأبـــــــــــا الـــــ�ـــــســـــهـــــداء هـــــذي  ـــــالمـــــا ي �ـــــس
ـــا  ـــن ـــي ـــي وهـــــــــــــــذي كــــــــــــربــــــــــــالوؤك مـــــــــا ح

ــــيــــُل يــــ�ــــس دم  اإلـــــــــيـــــــــك  ويـــــجـــــمـــــعـــــنـــــا 
ــــُل ــــي ــــط ــــت ــــس ــــ� بــــــحــــــبــــــك واملــــــــــــنــــــــــــايف ت
ــــُل ــــي ــــل ــــق حتـــــ�ـــــســـــد دمـــــعـــــنـــــا الــــــــنــــــــزر ال
ـــل ـــي ـــل اأ�ــــــــــســــــــــاء يــــقــــيــــنــــنــــا حــــــــــــزن ج
ــــــل ــــــعــــــوي ـــــــا فــــــيــــــهــــــدمــــــهــــــا ال ـــــــرممـــــــه ن
ـــــُل بــــــقــــــتــــــالنــــــا وبـــــــالـــــــنـــــــكـــــــبـــــــات جـــــي
ــــــذهــــــول ـــا ال ـــن ـــم ـــل ـــس ـــ� ـــي عـــــــن الــــــبــــــلــــــوى ف
الــــقــــبــــيــــل وال  الـــــعـــــ�ـــــســـــري  ال  ــــا  ــــن ــــل قــــت
ـــــل ـــــي فــــنــــفــــخــــر انــــــــــك الـــــنـــــ�ـــــســـــب االأ�ـــــس
ــــــــــــــــرُّ الــــقــــتــــيــــُل بــــــــــــــاأن اأبــــــــــاهــــــــــم احُل
ـــــــــــهـــــــــــُم الـــــثـــــكـــــول ـــــــــــــاأن احلــــــــــــــــرَب اأمُّ ب
يــــــــطــــــــوُل ـــــــــمـــــــــاوي  �ـــــــــس جمـــــــــــد  اىل 
ـــل ومـــــــا الـــ�ـــســـهـــيـــل ـــي ـــل ـــس ـــ� عـــــــــــوارف مــــــا ال
ــــــــــا تـــــقـــــول ـــــــرب م ـــــــع ـــــــت ـــــــم ف حتـــــــدثـــــــه
ـــــيـــــل ذل ــــــــــــوت  م كـــــــــادهـــــــــم  مـــــــــا  اإذا 
ــــــل ــــــي دل دم  ــــــــــــالء  كــــــــــــرب يف  ــــــــــــه  ل
ــــي مــــــواجــــــعــــــه احلــــــقــــــول ــــق ــــس ــــ� ــــت ــــس ــــ� وت
ـــــحـــــول واآخـــــــــــــــــــر وهـــــــــــــو بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا ي
ـــــل ـــــدي بــــــــــه عــــــــــن مـــــــوتـــــــكـــــــم مـــــــــــــوت ب
ـــــــم غـــــ�ـــــســـــب يـــــهـــــول ـــــــك ـــــــل مــــــــالمــــــــح اأه
ــــيــــف الـــ�ـــســـقـــيـــل ــــ�ــــس ــــــعــــــاره ال يـــــهـــــاب �ــــــسُ
ــــول ــــس ــــ� ـــــــم اأنـــــــــــــــى ي ـــــــه ـــــــربوت ــــــى ج ــــــل ع
االأكــــــــــــــول حـــــــديـــــــدهـــــــم  دوى  اإذا 
ـــــل ـــــي رع ويــــــتــــــبــــــعــــــهــــــم  غـــــــــــــده  اإىل 
الــــنــــ�ــــســــول ــــن  ــــع ــــط ــــال ب ــــــــه  اأدمــــــــت واإن 
اخلـــــيـــــول  ـــــا  ـــــه ـــــُت ـــــرام ك ُوِطــــــــــــــــــاأت  اإذا 
ووقــــــــــــــــع �ـــــســـــكـــــايـــــتـــــي نـــــــغـــــــم عــــلــــيــــل
ـــــوُل ـــــــى حــــــــــويل مـــــث ـــــــدج ـــــــاح ال ـــــــب ـــــــس واأ�
ــــتــــحــــيــــُل املــــ�ــــس وطـــــــــــــاف  فـــــيـــــهـــــا  ردى 
ــــــره الــــــــذبــــــــوُل نــــــــهــــــــارك حــــــــني حــــــا�ــــــس
اإمــــــــــامــــــــــا خـــــلـــــفـــــه �ـــــســـــجـــــد الــــنــــخــــيــــل
ــــــــك نــــــحــــــو عــــــزتــــــنــــــا �ــــســــبــــيــــُل ــــــــراح ج
ــــــا واأنــــــــــــــــــــت لـــــــنـــــــا دلـــــــيـــــــُل ــــــن ــــــت هــــــوي
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يف اأحكام العبادات

الوجيز اأ�سئلة وكالة ال�سحافة الفرن�سية واأجوبة مكتب �سماحة 
ال�سيد ال�سي�ستاين ) دام ظّله ( عليها   

   ج3

موقع مكتب املرجع الديني االأعلى 
�سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين)دام ظله الوارف(

اال�ستفتاءات  ال�سرعية

 » باملعروف  االأمر   « الدينية  الواجبات  اأعظم  من  اإن 
و»النهي عن املنكر « قال اهلل تعاىل :

َوَياأُْمُروَن  ْرِ  اخْلَ اإِىَل  َيْدُعوَن  ٌة  اأُمَّ ِمْنُكْم  َوْلَتُكْن   «
 » امْلُْفِلُحوَن  ُهْم  َواأُْوَلِئَك  امْلُْنَكِر  َعْن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف 
ال   «  : قال  اأنه  واآله(  عليه  اهلل  )�ضلى  النبي  وعن   .
تزال اأمتي بخر ما اأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر 
وتعاونوا على الرب ، فاإذا مل يفعلوا ذلك نزعت منهم 
الربكات و�ضلط بع�ضهم على بع�ض ومل يكن لهم نا�ضر 
يف االأر�ض وال يف ال�ضماء« ، عن االإمام اأمر املوؤمنني 
باملعروف  االأمر  تركوا  ال   «  : قال  اأنه  ال�ضالم  عليه 
تدعون  ثم  �ضراركم  عليكم  فيوىل  املنكر  عن  والنهي 

فال ي�ضتجاب لكم « .
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لالأمر   :  »164 م�ضاألة   «

عدة مراتب :
» االأوىل « اأن ياأتي ال�ضخ�ض بعمٍل يظهر به انزجاره 

القلبي وتذمره من ترك املعروف وفعل املنكر .
بقوله  املنكر  عن  وينهي  باملعروف  ياأمر  »الثانية«:اأن 
ول�ضانه �ضواء اأكان ب�ضورة الوعظ واالإر�ضاد اأم بغرها 
بفعل  لالإلزام  اإجراءات عملية  يتخذ  اأن   :  » الثالثة   «
املعروف وترك املنكر كفرك االإذن وال�ضرب واحلب�ض 

ونحو ذلك .
�ضدة  متفاوتة  درجات  املراتب  هذه  من  مرتبة  ولكل 
الثانية  اأو  االأوىل  باملرتبة  االبتداء  والالزم   ، و�ضعفًا 
ج  والتدرنّ اإيذاء  واأخف  تاأثرًا  اأكر  هو  ما  مراعاة  مع 

اإىل ما هو اأ�ضد منه .
واإذا مل تنفع املرتبتان االأوىل والثانية ... ت�ضل النوبة 
اىل املرتبة الثالثة بعد ا�ضتح�ضال االإذن من احلاكم 
املعروف  وتارك  املنكر  فاعل  �ضد  فيتخذ  ال�ضرعي 
فيها من  ويتدرج   ، ل�ضده عن ذلك  اإجراءات عملية 
االأجراء االأخف اإيذاء اإىل االأجراء االأ�ضد واالأقوى من 

دون اأن ي�ضل اىل حد اجلرح اأو الك�ضر.

اأحكام االأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر

اىل / مكتب �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين
 تهديكم وكالة ال�سحافة الفرن�سية اأطيب حتياتها ، وتنقل اإليكم رغبتها بطرح االأ�سئلة 
اأدناه على مكتب �سماحته اأو من ينتدبه م�سكورًا ، يف اإطار تقرير ُتعّده عن اال�سالحات التي 
اأقّرتها احلكومة العراقية ، ودور املرجعية العليا يف الت�سديد على �سرورة مكافحة الف�ساد 

وتطوير موؤ�س�سات الدولة واخلدمات العاّمة .
�س1و2 يف العدد ال�سابق

4-     هل يعترب �سماحة ال�سيد ان الدعوة اإىل مكافحة الف�ساد وا�سالح موؤ�س�سات الدولة ، 
توازي باأهميتها نداءه اإىل ال�سعب العراقي يف حزيران/يونيو 2014 لقتال تنظيم داع�س ؟
5-    براأيكم ، ما هي االأ�سباب ومن يتحّمل م�سوؤولية و�سول العراق اإىل هذه املرحلة من 

الف�ساد وترهل موؤ�س�سات الدولة وم�ستوى اخلدمات العاّمة ؟
اآملني بتجاوبكم مع طلبنا ، نرفق �سكرنا على ح�سن تعاونكم بجزيل االحرتام والتقدير .

 
                                                                                                             وليام دنلوب

                                                                                                                 نائب مدير املكتب
وكالة ال�سحافة الفرن�سية – بغداد

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
جواب االأ�سئلة ال�سابقة يف العددين ال�سابقني

4 ـ من املوؤكد اأّنه لوال ا�ست�سراء الف�ساد يف خمتلف موؤ�س�سات الدولة وال�سّيما 
املوؤ�س�سة االأمنية، ولوال �سوء ا�ستخدام ال�سلطة ممن كان بيدهم االأمر ملا متّكن 

تنظيم داع�س االرهابي من ال�سيطرة على ق�سمٍ كبري ٍمن االأرا�سي العراقية، وملا 
كانت هناك حاجة اىل دعوة املرجعية العليا للعراقيني اىل االلتحاق بالقّوات 

امل�سّلحة للدفاع عن االأر�س والِعر�س واملقّد�سات .
واليوم اإذا مل يتحقق اال�سالح احلقيقي من خالل مكافحة الف�ساد بال هوادة 
وحتقيق العدالة االجتماعية على خمتلف اال�سعدة فاإن من املتوقع اأن ت�سوء 

االو�ساع ازيد من ذي قبل، ورمبا تنجّر اىل ما ال يتمناه اأي عراقي حمّب لوطنه 
من التق�سيم ونحوه ال �سمح اهلل . وهنا تكمن االأهمّية الق�سوى للدعوة اإىل 

اال�سراع يف اال�سالح التي اأّكدت عليها املرجعية الدينية العليا .
5 ـ اإّن ال�سيا�سيني الذين حكموا البالد خالل ال�سنوات املا�سية يتحّملون معظم 

امل�سوؤولية عّما اآلت اإليه االمور، فاإّن كثريًا منهم مل يراعوا امل�سالح العاّمة لل�سعب 
العراقي بل اهتموا مب�ساحلهم ال�سخ�سية والفئوية والطائفية والعرقية، 

فتقا�سموا املواقع واملنا�سب احلكومية وفقًا لذلك ال على اأ�سا�س الكفاءة 
والنزاهة والعدالة، ومار�سوا الف�ساد املايل و�سمحوا با�ست�سرائه يف املوؤ�س�سات 

احلكومية على نطاق وا�سع، فاأّدى ذلك كله ـ باالإ�سافة اىل غياب اخلطط 
ال�سحيحة الإدارة البلد وا�سباب اأخرى ـ اإىل ما ن�ساهده اليوم من �سوء االو�ساع 
االقت�سادية وترّدي اخلدمات العامة. 1436/11/4 هـ املوافق 2015/8/20 م

مسائل شرعية
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◄ اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد ابو 
القا�سم اخلوئي)قّد�س �سّره(

اآية اهلل العظمى ال�سيد علي 
ال�سي�ستاين)دام ظّله الوارف(

املعامالت املحرمة �ستة:

)1( بيع امل�سكر املايع والكلب غري ال�سيود واخلنزير 
وامليتة، وغري هذه االأربعة من االأعيان النج�سة يجوز 
بيعه على االأظهر، اإذا كانت له منفعة حمللة كالعذرة 

للت�سميد، واإن كان االأحوط تركه.

)2( بيع املال املغ�سوب.
)3( بيع ما ال مالية له كال�سباع على امل�سهور، والظاهر 

جوازه.
احلرام  يف  املتعارفة  منفعته  تنح�سر  ما  بيع   )4(

كاآالت القمار واللهو.
)5( املعاملة الربوية.

املبيع  الغ�س، وهو: )مزج  امل�ستملة على  املعاملة   )6(
املرغوب فيه بغريه مما يخفى من دون اإعالم( كمزج 
غ�س  من  منا  )لي�س  النبوي:  ففي  بال�سحم،  الدهن 
م�سلمًا اأو �سره اأو ماكره(، ويف اآخر: )من غ�س  اأخاه 
امل�سلم نزع اهلل بركة رزقه، و�سد عليه معي�سته، ووكله 

اإىل نف�سه(

ــ كثرية: منها ما  اأو تكليفًا  ــ و�سعًا  املعامالت املحّرمة 
يلي:

)1( بيع امل�سكر املائع والكلب غري ال�سيود واخلنزير ، 
ــ ، ويجوز  وكذا امليتة النج�سة ــ على االأحوط لزومًا 
بيع غري هذه االأربعة من االأعيان النج�سة اإذا كانت له 
، واإن  للتزريق  للت�سميد والدم  منفعة حمّللة كالعذرة 

كان االأحوط ا�ستحبابًا تركه.
)2( بيع املال املغ�سوب.

 ، ــ  لزومًا  االأحوط  على  ــ  له  مالية  ال  ما  بيع   )3(
كال�سباع اإذا مل تكن لها منفعة حمّللة معتّد بها.

)4( بيع ما تنح�سر منفعته املتعارفة يف احلرام كاآالت 
القمار واللهو املحرم.

)5( املعاملة الربوية.
اأنواع  على  وهو   ، الغ�س  على  امل�ستملة  املعاملة   )6(
من  يخفى  مما  بغريه  فيه  املرغوب  املبيع  مزج  منها: 
اإظهار  ومنها:   ، بال�سحم  الدهن  كمزج  اإعالم  دون 
اأنها مفقودة واقعًا كر�ّس  ال�سفة اجليدة يف املبيع مع 
املاء على بع�س اخل�سروات ليتوّهم اأنها جديدة ، ويف 
النبوي: ) لي�س مّنا من غ�ّس م�سلمًا اأو �سّره اأو ماكره ( 
ويف اآخر: ) من غ�ّس اأخاه امل�سلم نزع اهلل بركة رزقه ، 

و�سّد عليه معي�سته ، ووكله اإىل نف�سه (

ه(  �ض �ضرنّ بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�ضيد اأبي القا�ضم اخلوئي)قدنّ
واآية اهلل العظمى ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين)دام ظلنّه الوارف(

اآراء فقهّية

املعامالت املحرمة

لنتفقه
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مع التابعين

ومن اأهم األقابه: » حار�ض ر�ضول اهلل «، » فار�ض ر�ضول اهلل �ضلنّى اهلل 
عليه واآله «:

�سفاته واأخالقه:
الراأ�ض،  �ضعر  كثر  اللون،  اأبي�ض  الوجه،  �ضبيح  الطول،  فارع  كان 
�ضخم اجلثة، وا�ضع العينني مقرون احلاجبني، جميل ال�ضورة، وكان 
فار�ضًا �ضجاعًا ومن الرماة املذكورين من اأ�ضحاب ر�ضول اهلل �ضلنّى 
اهلل عليه واآله وهو اأول فار�ض يف االإ�ضالم، جنيبًا، خرًا، �ضريع التلبية 
ه، وقد قال يف ذلك: » اأتت علينا  لداعي اجلهاد حتنّى عندما كرب �ِضننّ
�ضورة البعوث ) �ضورة التوبة (  انفروا خفافًا وثقااًل   وال اأجدين اإال 

خفيفًا.
هم  ودنّ اأماًل يف خطب  اأعدائه  اإىل  يتودد  القلب،  وكان �ضبورًا، طيب 
نحو االإميان والتقوى، ثابت اجلنان، قوي اليقني، ال يزعزعه �ضيء، 

وقد ورد يف االأثر:
ما بقي اأحٌد اإال وقد جال جولة اإال املقداد بن االأ�ضود فاإن قلبه كان 
مثل زبر احلديد. وهو ممن �ضاروا على درب النبينّ حممد �ضلنّى اهلل 

عليه واآله ومل يبدلوا ومل يغروا، عظيم القدر، �ضريف املنزلة، هاجر 
الهجرتني، و�ضهد بدرًا وما بعدها من الغزوات.

اإ�سالمه:
اإ�ضالمه  اأظهر  من  اأول  اأننّ  م�ضعود  ابن  ذكر  القدماء.  امل�ضلمني  من 
عن  اإ�ضالمه  ُيخفي  وكان   ،)3( منهم  واحدًا  املقداد  وعدنّ  �ضبعة، 
�ضاأن  ذلك  يف  �ضاأنه  حياته،  على  خوفًا  يغوث  عبد  بن  االأ�ضود  �ضيده 
عامة،  قري�ض  قب�ضة  حتت  كانوا  الذي  امل�ضلمني  امل�ضت�ضعفني  بقية 
كانوا  الذين  وبالل  واأبيه  ار  عمنّ اأمثال  خا�ضة،  و�ضاداتهم  وحلفائهم 
ربنا  قالوا  الأنهم  اإال  ل�ضيء  ال  والتنكيل  التعذيب  اأنواع  اأ�ضد  يالقون 
يعاقب  اأن  من  يغوث  بن  االأ�ضود  مينع  الذي  فما  ا�ضتقاموا،  ثم  اهلل 
حليفه اأ�ضد العقوبة اإن �ضعر باأنه اأ�ضلم، وال �ضيما واأن االأ�ضود كان اأحد 
جبابرة قري�ض واملعاندين ملحمد �ضلنّى اهلل عليه واآله وامل�ضتهزئني به 

ومبا جاء.
يف القراآن الكرمي: هناك اآيات كثرة نزلت يف بع�ض اأ�ضحاب الر�ضول 
�ضلنّى اهلل عليه واآله تعظيمًا من اهلل �ضبحانه وتعاىل ملواقفهم الكرمية 

املقداد بن الأ�سود 
ا�سمه احلقيقي املقداد بن عمرو البهرائي، ولكن 

له ا�سم اآخر ا�ستهر به وهو املقداد بن االأ�سود 
الكندي. و�سبب هذه الت�سمية وال�سهرة هو اأن 
عمرو بن ثعلبة اأ�ساب دمًا يف قومه فا�سطر 

اإىل الرحيل عن قومه اإىل ح�سرموت حفاظًا 
على نف�سه حيث حالف قبيلة كندة وتزوج امراأة 
منهم فولدت له املقداد الذي ن�ساأ �سجاعًا مقدامًا، 

ووقع بينه وبني اأبي �سمر بن حجر الكندي ـ اأحد زعماء كندة 
ـ خالف، ف�سرب املقداد رجله بال�سيف وهرب اإىل مكة، وهناك حالف االأ�سود بن عبد يغوث 

الزهري فتبّناه وكتب اإىل اأبيه بذلك، فقدم عليه مكة، ومنذ ذلك اليوم �سار ا�سمه املقداد بن 
االأ�سود ن�سبة حلليفه والكندي ن�سبًة حللفاء اأبيه.



35

�ضفر اخلر 1437 ه�

وحلث االأُمة يف ال�ضر على هداهم.
الم قوله تعاىل: » اإال الذين اآمنوا وعملوا  عن اأبي عبداهلل عليه ال�ضنّ
�ضلمان،  املوؤمنون:  هم  قال:   » ممنون  غر  اأجٌر  لهم  ال�ضاحلات 

واملقداد، وعمار، واأبو ذر، لهم اأجٌر غر ممنون.
يف غزوة بدر الكربى:

بقيادة  االإ�ضالم  جي�ض  بني  تقع  معركة  اأول  الغزوة  هذه  كانت   
د �ضلنّى اهلل عليه واآله وقري�ض القوة الكربى املتجربة،  النبينّ حممنّ
�ضلنّى  النبينّ  يخرج جي�ض  بينما مل  للحرب  م�ضتعدة  التي خرجت 
اأموال  على  ليح�ضل  بل  للحرب  القليل  ال�ضعيف  واآله  عليه  اهلل 

املهاجرين � من القافلة � التي جردتهم منها قري�ض.
والقراآن الكرمي يقول يف ذلك:  واإذ يعدكم اهلل اإحدى الطائفتني 
اأنها لكم وتودون اأن غَر ذات ال�ضوكِة تكون لكم ويريُد اهلُل اأن يحقَّ 

احلقَّ بكلماته ويقطَع دابَر الكافرين  .
الدين  هذا  على  لتق�ضي  �ضانحة  فر�ضة  اأنها  قري�ض  فوجدت 
واآله  عليه  اهلل  �ضلنّى  الر�ضول  وعلم  العرب.  بني  هيبتها  وت�ضتعيد 
اأ�ضحابه وا�ضت�ضارهم ليكونوا على ب�ضرة  بتحرك قري�ض فاأعلم 

يف ذلك.
قام املقداد فقال: يا ر�ضول اهلل، ام�ض الأمر اهلل فنحن معك، واهلِل 
ال نقول كما قالت بنو اإ�ضرائيل ملو�ضى: اذهب اأنت وربُّك فقاِتال اإنا 
ههنا قاعدون، ولكن اذهب اأنت وربك فقاتال اإنا معكما مقاتلون.

والذي بعثك باحلق، لو �ضرت بنا اإىل برك الغماد جلالدنا معك 
من دونه حتنّى تبلغه.

زواج املقداد بن االأ�سود:
لقد هدم االإ�ضالم بتعاليمه الراقية كل اأنواع التمييز العن�ضري، 
فال ف�ضل لعربي على اأعجمي اإال بالتقوى، وال الأبي�ض على اأ�ضود اإال 
مبقدار القرب من اهلل �ضبحانه وتعاىل باالإميان ال�ضادق والعمل 

ال�ضالح واخللق الفا�ضل وال�ضلوك امل�ضتقيم.
بني  من  االأكفاء  اإال  يزوجون  ال  اأنهم  اجلاهلية  عادات  من  وكان 
العم، وهذا االأمر خطر للغاية على البنية االجتماعية الأنه يقلل 

الزواج يف املجتمع فيكر بذلك الف�َضاد.
د �ضلنّى اهلل عليه واآله  املقداد  بن االأ�ضود ابنة  ج النبي حممنّ لقد زوَّ
عمه الزبر بن عبداملطلب � �ضباعة، وقد كان عبداملطلب اأف�ضل 
رجل يف قري�ض بال منازع، وقري�ض اأف�ضل قبائل العرب بال نظر، 
فاأراد الر�ضول �ضلنّى اهلل عليه واآله اأن يعلم النا�ض باأن امل�ضلم كفُء 
فال  والعرقية،  الطبقية  االختالفات  عن  النظر  ب�ضرف  امل�ضلمة 

تفا�ضل اإال بالتقوى، واأ�ضرف ال�ضرف االإ�ضالم.
الم ذلك يف كتاب بعثه  وقد اأو�ضح االإمام زين العابدين عليه ال�ضنّ
اإىل ه�ضام بن عبدامللك حني المه على زواجه من اأَمِته، كتب يقول:
ج زينب بنت عمته زيدًا مواله، وتزوج  » ولنا بر�ضول اهلل اأ�ضوة، زونّ

موالَته بنت حيي بن اأخطب 
كلمات يف املقداد:

الم: ما كان فينا فار�ض ) اأي على  قال اأمر املوؤمنني علينّ عليه ال�ضنّ
فر�ض ( يوم بدر غر املقداد بن عمرو )6(.

ل من قاتل على فر�ض يف �ضبيل اهلل املقداد. � وقال اأبو ذر: اأوَّ
� قال القا�ضم بن عبدالرحمان: اأول من عدا فر�ضه يف �ضبيل اهلل 
املقداد، وكان يف الرماة املذكورين من اأ�ضحاب ر�ضول اهلل �ضلنّى 

اهلل عليه واآله.
هذه  يف  املقداد  منزلة  اإمنا  الم:  ال�ضنّ عليه  ال�ضادق  االإمام  قال   �

االأُمة كمنزلة األف يف القراآن، ال يلزق بها �ضيء .
حم�ض  يف  للماأمون  الم  ال�ضنّ عليه  الر�ضا  االإمام  كتبه  مما   �
 � الم:  االإ�ضالم، و�ضرائع الدين، والوالية الأمر املوؤمنني عليه ال�ضنّ
والذين م�ضوا على منهاج نبيهم �ضلنّى اهلل عليه واآله ومل يغروا، 
لوا، مثل: �ضلمان الفار�ضي، واأبي ذر الغفاري، وامِلقداد بن  ومل يبدِّ

االأ�ضود .
وفاته ) ر�سي اهلل عنه (:

ق�ضى املقداد نينّفًا وثالثني �ضنة فار�ضًا يف �ضاحات اجلهاد املقد�ض 
التاأ�ضي�ض  �ضنني  وكانت  بفتح م�ضر!  وانتهاًء  بدر  غزوة  من  بدءًا 
ة قا�ضية جاهد فيها وكابد مل تخل منه �ضاحة جهاد.  �ضعبة وُمرنّ
وقد ورد يف ذلك اأنه �ضهد اأحدًا وامل�ضاهد كلها مع ر�ضول اهلل �ضلنّى 
اهلل عليه واآله حتنّى وافته املنية يف �ضنة 33 ه� اأو اأقل � على اختالف 

الروايات، بعد اأن �ضهد فتح م�ضر، وقد بلغ عمره �ضبعني �ضنة.
اأر�ض يف مكان قريب من املدينة يقال له اجلرف،  وقد كانت له 
مل  ما  فراغه  اأوقات  فيها  يق�ضي  و�ضقيًا  زراعًة  يتعاهدها  وكان 
ومات  به  فاأ�ضرَّ   » اخلروع   « زيت  تناول  يوم  وذات  بجهاد!  يوؤذن 
منه. فنقل على اأعناق الرجال حيث دفن بالبقيع وكان قد اأو�ضى 

اإىل عمار بن يا�ضر بال�ضالة عليه.
جهاده  حقَّ  اهلل  �ضبيل  يف  جاهدت  لقد  مقداد  يا  اهلل  رحمك 
من  ف�ضالٌم  اليقني  اأتاَك  حتنّى  اهلل  االأذى يف جنب  على  و�ضربَت 

اهلل عليك ورحمته وبركاته.
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اآوت العتبة احل�سينية املقد�سة 
اكرث من اثنتي ع�سرة الف عائلة 

من العوائل النازحة واملنكوبة من 
املحافظات التي احتلها التنظيم 

االرهابي ) داع�س (.
وقد وجدت العوائل النازحة هذه 

والتي يتجاوز عدد افرادها ع�سرات 
االآالف ،ماأوى لها يف رحاب من�ساآت 
واروقة ومرافق العتبة احل�سينية 

املقد�سة اإ�سافة اىل الدعم وامل�ساعدة 
من قبل منت�سبي العتبتني املقد�ستني 

وابناء مدينة كربالء املقد�سة.

اثنتا عشرة الــــف عائلة
نازحة تستظل برعايـــــــة العتبة الحسينية المقدسة

قراءة في كتاب

• ح�ضني عبد االمر

ها هي زيارة االربعني قد اأطلت علينا باأجوائها وعبقها االمياين، 
حب  على  املبنية  الراحمية  وروحها  الفذة،  االن�ضانية  وب�ضورها 
اأهل البيت عليهم ال�ضالم ومن يواليهم ويقدم عليهم من املوؤمنني 

من �ضتى بقاع املعمورة.
عند  ومراعاتها  اليها  االلتفات  للموؤمنني  ينبغي  امورا  هناك  واإن 
القيام باملهام والفعاليات التي ترتبط بهذه املنا�ضبة وبخا�ضة منها 

تقدمي اخلدمات املختلفة للزائرين الكرام.
حلظة   كل  يف  وا�ضتذكاره  مراعاتها  ينبغي  �ضيء  اول  ان  ونعتقد 
ومنذ انطالقة اال�ضتعداد ال�ضتقبال زوار احل�ضني عليه ال�ضالم اأن 
بلغ  ال�ضالم مهما  لنا كرامة على زائر االمام احل�ضني عليه  لي�ض 
مقدار ما نقدمه له، بل ان الكرامة للزائر علينا، وذلك النه زائر 
لعر�ض اهلل، وان ما نقدمه من تكرمي �ضنجده مذخورا لنا عند اهلل 

وان اهلل ي�ضاعف ما ي�ضاء وهو اكرم االكرمني.
ومن هذا املنطلق فال ينبغي لنا اأن نر�ضى عن انف�ضنا حني نرى 
زائري عر�ض اهلل يبيتون ليلهم البارد القار�ض يف ال�ضوراع ، بل اإن 
على كل موال له القدرة على ا�ضكان زوار احل�ضني املبادرة والبحث 
بنف�ضه عن الزائر لينال ر�ضى اهلل ور�ضوله واآل بيته �ضلوات اهلل 

عليهم. 
 كما ينبغي اأن نعلم باأن كل ذلك مل ياأت من فراغ بل ان وراءه �ضبب 
قد  ال�ضالم(  املع�ضومني)عليهم  اأن  وال�ضبب  ا�ضبابا،  تكن  مل  ان 
بوا يف اآداب ال�ضيافة ، وبينوا اأن  �ضجعوا على اكرام ال�ضيف ورغنّ
ال�ضيافة وال�ضخاء من االأمور التي تزيد الرابط والود بني النا�ض 
– ان  النا�ض ، وت�ضتل ال�ضغينة  اأوا�ضر املحبة واالألفة بني  وتقوي 
وترقق  والعطف  ال��راح��م  على  وتبعث  القلوب  م��ن   – وج���دت 
واآل���ه(  عليه  اهلل  )�ضلى  النبي  فعن  النفو�ض  وت��ه��ذب  القلوب 
 ، فليكرم �ضيفه  االأخ��ر  واليوم  ب��اهلل  يوؤمن  ك��ان  : )م��ن  ق��ال  اأن��ه 

وال�ضيافة ثالثة اأيام وليالهن ، فما فوق ذلك فهو �ضدقة (
وامل��ب��ادى  القيم  على  امل��ح��اف��ظ  امل��وؤم��ن  االإن�����ض��ان  بيت  اأن   كما 
االإ�ضالمية، معمور باملالئكة التي ت�ضتغفر له والأهل بيته املوؤمنني، 
الكرام  املالئكة  من  خاليًا  البيت  ه��ذا  جتعل  التي  االأم���ور  وم��ن 
عن  احلديث  يف  ورد  فقد  اإليه  ال�ضيوف  دخ��ول  عدم  امل�ضبحني، 
االإمام علي عليه ال�ضالم: )كل بيت ال يدخل فيه ال�ضيف ال تدخل 

فيه املالئكة(

زائر عر�س اهلل
تاأمالت

تقرير:اأحمد القا�ضي
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تقارير

وقد ذكر ع�ضو جمل�ض اإدارة يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة ورئي�ض جلنة ايواء 
للعتبة  العام  االم��ني  من  قائال"بتوجيه  عوز  فا�ضل  احل��اج  فيها  النازحني 
احل�ضينية املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي ) دام عزه (، مت 
خالل  من  املقد�ضة  كربالء  اىل  النازحني  ازمة  الإدارة  خا�ضة  جلنة  ت�ضكيل 
متطلبات  جميع  توفر  خاللها  من  منت  �ضُ ومدرو�ضة  حمكمة  عمل  خطة 

واحتياجات النازحني واملنكوبني.
مبركز  يحيط  وما  كربالء  ومداخل  حم��اور  بتق�ضيم  مت  ذلك  اأن  عوز  وبني 
الزائرين  مدن  لتاأخذ  الإيوائهم،  واملنازل  واجلوامع  احل�ضينيات  من  املدينة 
كل  تخ�ضي�ض  مت  اإذ  االأ�ضد،  ح�ضة  منها  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  التابعة 
 � )كربالء  احل�ضني  االم��ام  ومدينة  بغداد(   � )كربالء  الزهراء  مدينة  من 
احللة( وب�ضكل كامل ، ف�ضال عن مدر�ضة املخيم )�ضابقا(، وبذلك فقد و�ضل 
عدد من تكفلت العتبة احل�ضينية املقد�ضة باإيوائهم اىل اكر من)12( الف 
والغذائية  وال�ضحية  االإ�ضكانية  اخلدمات  على  من خاللها  عائلة، حت�ضلوا 
واالمنية، ناهيك عن اجلوانب اخلدمية االأخرى، وكل ذلك موؤر�ضف وموثق 
لدينا وباالأرقام الدقيقة، ي�ضاف اىل كل ذلك، ما قدمه اأهايل اهايل كربالء 
تعاطفهم  من  واملواكب  واجلوامع  احل�ضينيات  وا�ضحاب  الكرام  املقد�ضة 

ودعمهم النازحني وبدون مقابل، بدءا من اإ�ضكانهم وتوفر الطعام لهم".

واأ�ضاف عوز  اأنه " مت جتهيز احل�ضينيات وامل�ضاجد واملواكب والدور ال�ضكنية 
ال�ضروري  واالث��اث  واملنزلية  الكهربائية  باالأجهزة  للنازحني  هيئت  التي 
كالثالجات واملجمدات واملراوح ال�ضقفية والطباخات وقناين الغاز واملربدات 
وخزانات املاء وال�ضخنات، ناهيك عن توفر الطعام وبثالث وجبات، وتوزيع 
املواد الغذائية اجلافة واملعلبة وب�ضكل يومي وتخ�ضي�ض معملني للثلج )خالل 

ف�ضل ال�ضيف( لتزويد النازحني بالثلج، وتوفر املاء ال�ضالح لل�ضرب".
الهجرة واملهجرين تثمن جهود العتبة احل�سينية املقد�سة 

مواقف  املقد�ضة   كربالء  يف  واملهجرين  الهجرة  ادارة  ثمنت  جهتها  من 
ودعم العتبة احل�ضينية املقد�ضة للنازحني واملنكوبني على خمتلف توجهاتهم 

ومذاهبهم ودياناتهم.
واملهجرين(  الهجرة  دائرة  )من  املجمع  ادارة  مدير  ل�ضان  على  ذلك  جاء 
ومبا�ضر  ع��ايل  تن�ضيق  على" وج��ود  اأك��د  ال��ذي  ح�ضني  فليح  ناظم  اال�ضتاذ 
للعتبة  العامة  واالأمانة  املقد�ضة  كربالء  يف  واملهجرين  الهجرة  دائ��رة  بني 
احل�ضينية املقد�ضة وبدعم ال حمدود من قبل اأمينها العام �ضماحة ال�ضيخ عبد 
املهدي الكربالئي )دام عزه(، وحت�ضلنا من خالل ذلك على اإ�ضناد العتبة 
واملتمثل  النازحني  احتياجات  بتوفر  ورعايتها  ودعمها  املقد�ضة  احل�ضينية 
ف�ضال  املجمع،  لهذا  نقلهم  قبل  النازحني  الإي��واء  فيها  الزائرين  مدن  بفتح 

اثنتا عشرة الــــف عائلة
نازحة تستظل برعايـــــــة العتبة الحسينية المقدسة



عما قام به بع�ض االأخوة فيها من زيارات ميدانية هدفت لالطالع على واقع 
النازحني وظروفهم وتقدمي اخلدمات ال�ضرورية لهم، ناهيك عن توفرهم 
لبع�ض العجالت احلو�ضية اخلا�ضة بنقل مياه ال�ضرب، اإذ مل يدخروا جهدا 

يف توفر جميع متطلبات النازحني".
كما بني ح�ضني دور دائرته قائال" من جهتنا، فقد جهزنا املجمع ب�)1250( 
بعد  عائلة  لكل  ا�ضخا�ض  �ضتة  بواقع  على)1150(عائلة  وزع��ت  اإذ  كرفان 
منحت  غذائية  �ضلة  توفر  اىل  ا�ضافة  بياناتها،  وتبويب  وجدولتها  ترقيمها 
من قبل برنامج الغذاء العاملي، ناهيك عما بادرت به منظمات وموؤ�ض�ضات 
توفر)12( مادة غذائية   ا�ضفرت عن  ان�ضانية كثرة ومتطوعني ومتربعني 
بال�ضتيكية  واغطية  وبطانيات  مفرو�ضات  توزيع  عن  ف�ضال  ل�)800(عائلة 
ل�ضيانة  م�ضتمرة  متابعة  فرق  لدينا  ان  علما  ذل��ك،  وغر  منظفات  و�ضلة 

واإدامة و�ضيانة املجمع وا�ضراف مهند�ضني خمت�ضني وفنيني حمرفني".
النازحون يثمنون دعم ومواقف العتبات املقد�سة واالهايل

وقد ثمن �ضكان خميم النازحني يف كربالء املقد�ضة الدعم الالحمدود الذي 
بتوفر  واملتمثل  املقد�ضة  كربالء  يف  واالأه��ايل  املقد�ضة  العتبات  لهم  اولته 

اخلدمات والدعم العيني و املايل.
واأكد خمتار خميم ايواء النازحني يف كربالء املقد�ضة احلاج ابراهيم عبد 
الرحمن �ضيت)من اهايل نينوى( قائال" ال ميكننا و�ضف ما تف�ضل به اأخوتنا 
والعبا�ضية،  احل�ضينية  املقد�ضتني  العتبتني  ومنت�ضبو  املقد�ضة  كربالء  اهايل 
وما قدموه من خدمات كبرة وجهود كرمية خدمة للنازحني، فال ميكن ان 
ت�ضفه كلمات وتقدره اأثمان، ولي�ض ذلك بغريب عنهم كونهم ابناء احل�ضني 
املظلوم )عليه ال�ضالم(، وبالتايل فاإن ا�ضت�ضعارهم لهذه امل�ضوؤولية اإمنا هو 
واملعهود  منهم  املاأمول  وهو  واالأخالقي،  ال�ضرعي  التزامهم  �ضمنيات  من 

عنهم".
ومن  ال�ضاخنة  املناطق  نازحي  اآوت  املقد�ضة  كربالء  اأن" مدينة  �ضيت  وبني 
واالأديان، وقدمت لهم جل ما يحتاجونه �ضيما  والقوميات  خمتلف املذاهب 
كربالء  اأه��ايل  من  البع�ض  اأن  بل  والغذائية،  واالأمنية  ال�ضحية  اخلدمات 

ف�ضال  واملنكوبني،  النازحني  الإي��واء  م�ضاكنهم  افرغوا  قد  الكرام  املقد�ضة 
عمن �ضاهم متربعا باملال اأو االأثاث".

وبخ�ضو�ض الدعم الذي تقدمه العتبات املقد�ضة �ضيما احل�ضينية منها، قال 
�ضيت اأن" لالأخوة العاملني يف العتبة احل�ضينية دورا كبرا يف ذلك من خالل 
للعتبة  العام  االمني  من  بدءا  م�ضتوياتهم  خمتلف  وعلى  امليدانية  جوالتهم 
احل�ضينية املقد�ضة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي، والتي وفرت على �ضوئها 
وال�ضحية  والطبية  اخلدمية  وامل��واد  املياه  كتوفر  وكبرة  كثرة  خدمات 
بالن�ضبة  ذلك  كل  ي�ضكله  عما  ناهيك  املايل  والدعم  بل  الغذائية  وال�ضالت 
ابوية  وبدون مبالغة، فقد حت�ضلنا على رعاية  املعنوي،  للنازح من اجلانب 
وكرم ال حمدود، جددا لنا احلياة واالأمل بل واالعتزاز باملواطنة والوطن، وال 
عجب من ذلك ونحن اإذ نزحنا فقد نزحنا اىل �ضركاء الوطن واالنتماء، اإذ 
اأن ملدينة احل�ضني)عليه ال�ضالم( مواقف م�ضهودة بالكرم واخلدمة وملمحها 
االأجمل هو ما نراه اثناء الزيارات املليونية وبالتايل فهي مالذ اخلائفني وكهف 
املحافظات  اىل  النازحني  من  ح�ضد  مورد  يف  جعلنا  ما  وهو  امل�ضت�ضعفني، 
االأخرى، وعلى ذلك فاأن هذا الدعم والرعاية �ضتبقى �ضهادة للتاريخ عنوانها 
العون والعناية الأخوتهم  "العتبات املقد�ضة واالأهايل يف كربالء يقدمون يد 
النازحني"، اإذ اأنني مل اجد ما وجدته هنا حتى يف حمافظتي االأم، لذا فاأنني 
اقف اجالال واحراما جلميع االخوة يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة وغرهم 

من اهايل كربالء املقد�ضة ملا قدموه لنا، و�ضيكون ذلك دينا يف اأعناقنا".
عبارات  املقد�ضة  كربالء  يف  النازحني  اي��واء  خميم  �ضكان  بع�ض  ردد  فيما 
جميل  على  واالأه��ايل  املحلية  واحلكومة  املقد�ضة  للعتبات  والتقدير  ال�ضكر 
مواقفهم يف اإغاثة اخوتهم النازحني واملنكوبني من ابناء املحافظات الغربية 
وال�ضمالية، ومد يد العون لهم ، و و�ضفوا ذلك باأنه نتيجة طبيعية للمنظومة 
القيمية واالأخالقية التي تربى عليها هوؤالء من خالل ثورة احل�ضني املظلوم، 
وهو ما ميز العاملني يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة واالأهايل ب�ضمات الطيبة 

واالإيثار والت�ضحية واملوؤاخاة.
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مسرح

امل�سرح يف كربالء

• الباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي

• احللقة الثالثة

م يف كربالء من خالل منا�سبات  كانت االأعمال امل�سرحية خالل القرن املا�سي تقدهَّ
االأفراح واالأعرا�س واملنا�سبات الدينية وخا�سة مواليد االأئمة ويف اأماكن متنوعة 
من �ساحات املدينة ودواوين وجوه كربالء، ومتتاز هذه ال�سخ�سيات التي قدمت 
مما  املحرجة  املواقف  وتاليف  البديهة  و�سرعة  الدعابة  بروح  االأعمال  هذه 
خلق لهم حمبة ومودة يف املجتمع الكربالئي.. ولننظر اإىل قيمة هذا التعاي�س 
الكربالئي منذ ع�سرات بل مئات ال�سنني، فهناك من هو خارج املذهب وهناك من 
هو خارج الهوية الوطنية جتمعهم كربالء مبحبة لكون انتمائهم الوالئي لهذه 

املدينة الذي �سكل هوية ذات قيمة فاعلة.    

االأعمال امل�سرحية يف كربالء
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جرى  التي  امل�سرحية  االعمال  اأهــم  نــورد  احللقة  هذه  ويف 
تقدميها خالل الع�سرينات من القرن املا�سي يف كربالء:

قدمت  امل��ال،  ب��دري  واإخ���راج  تاأليف  با�ضا(  )ح�ضرم  م�سرحية   -1
�ضنة 1922 من متثيل: بدري املال � ح�ضن عبد اهلل � فوزي كرمي � جواد 
ال�ضاعاتي، عر�ضت امل�ضرحية يف �ضاحة و�ضط �ضارع العبا�ض )ع(، موقع 
م�ضرحية  وهي  القطب،  خان  من  بالقرب  احلالية  كربالء  بلدية  بناية 
وب�ضكل  حينه  ال�ضائدة يف  االجتماعية  املمار�ضات  بع�ض  تعالج  كوميدية 

�ضاخر...
2- م�سرحية )�سرباك اأفندي( قدمت �ضنة 1923 تاأليف واإخراج 
ح�ضن عبد اهلل، عر�ضت امل�ضرحية يف مكان اآخر من �ضارع العبا�ض )عليه 
االأتراك  اجلنود  وت�ضرفات  ممار�ضات  تعر�ض  كوميدية  وهي  ال�ضالم( 
ال�ضخ�ضية  وكانت  املدينة  اأه��ل  قبل  من  وامل�ضتهجنة  قادتهم  وبع�ض 
الرئي�ضية يف العر�ض )ح�ضن عبد اهلل( و�ضاركه يف التمثيل مزهر كرمي 

خوخة وعلي مال اهلل الذي مثل دور املراأة.     
واخراج  اعداد  احلمالني(  )رئي�ض  با�سي(  )احلمال  م�سرحية   -3
جواد   � املال  ب��دري   � متثيل  من   1923 �ضنة  قدمت  خوخة،  كرمي  مزهر 
ال�ضاعاتي � مزهر كرمي خوخة، تدور حوادث امل�ضرحية عن مهنة �ضاقة 
وظريفة  �ضعبة  مواقف  من  ي�ضوبها  وم��ا  العثمانية  احلقبة  يف  �ضائدة 

واملعاناة التي مير بها العاملون يف هذه املهنة.
يو�ضف  متثيل   1923 �ضنة  قدمت  رب(  يا  )حكمتك  م�سرحية   -4
زخلة ورزاق القا�ضي وحممد ح�ضن وعلي عذافة، تدور اأحداث امل�ضرحية 
عمل  يف  االإن�ضان  ووجوب  الكرمي  القراآن  يف  املنزلة  االإلهية  احلكم  عن 

اخلر والراحم بني الب�ضر.
قا�ضم  ومتثيل  تاأليف   1923 �ضنة  قدمت  اأبي(  )هذا  م�سرحية   -5
عبد اهلل � حممد ح�ضن، واملوؤلف كان من طالب احلوزة العلمية الدينية 
من  االبتعاد  اإىل  ال�ضباب  تدعوا  توجيهية  كانت  وامل�ضرحية  كربالء  يف 

املمار�ضات غر املقبولة اجتماعيا والتوجه للدرا�ضة الدينية...
6- م�سرحية )�سبيل خانة( قدمت �ضنة 1923 تاأليف ومتثيل ح�ضقول 
لل�ضقائني  العائد  املاء  خزن  مكان  يف  امل�ضرحية  حوادث  تدور  اهلل،  مد 
)خان ال�ضقايا( بني مالك اخلان ونزالئه الذين هم من م�ضارب خمتلفة 
بني �ضاكن دائمي وزائر )�ضكن موؤقت( واحلوادث الظريفة وامل�ضاكل بني 
النزالء اأنف�ضهم، �ضارك يف التمثيل جواد �ضاعاتي ومزهر كرمي خوخة. 

خان ال�ضقاية: 
الذي  املاء  خزن  مكان  وهو  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  من  بالقرب  يقع 
احل�ضيني  ال�ضحن  وخ���ارج  داخ��ل  املنت�ضرين  ال�ضقائني  منه  ي��ت��زود 
خالل  ال�ضقائني  عزاء  وانطالق  جتمع  مكان  انه  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضريف، 
عا�ضوراء من كل عام، كما يتخذ كمكان ل�ضكن الزوار القادمني اإيل زيارة 
العتبات املقد�ضة يف كربالء، وهو من اخلانات الكبرة تبلغ م�ضاحته يف 

حينه )األف مر مربع( نافذ على اأربعة اأزقة اأحدهم على �ضارع االإمام 
علي )عليه ال�ضالم( وثالثة فروع على �ضارع اجلمهورية واملوجود لغاية 

اليوم و�ضهد هذا اخلان.
�ضنة  التمثيل(  )اأحباب  فرقة  تقدمي   اأغا(  )عثمان  م�سرحية   -7
1924 تاأليف ومتثيل كاظم مظلوم واإبراهيم �ضي�ضة وعلي عذافة وثابت 

طعمة.
8- م�سرحية )امل�سيدة( تقدمي فرقة )اأحباب التمثيل( �ضنة 1925 

تاأليف ومتثيل كاظم مظلوم ورزاق القا�ضي وح�ضن عبد اهلل.
9- م�سرحية )واوي و�سعلوك( �ضنة 1925 تاأليف ومتثيل ح�ضقول 

مد اهلل ويو�ضف زخلا ورزاق القا�ضي اأعيد عر�ضها عام 1926.
)اأحباب  فرقة  تقدمي  حممود(  ا�سطة  )عربانة  م�سرحية   -10
التمثيل �ضنة 1925 تاأليف ومتثيل كاظم مظلوم و رزاق القا�ضي و ح�ضن 

عبد اهلل.
11- م�سرحية ) فتاح ابو مرمي ( قدمت �ضنة 1927  تاأليف ومتثيل 

ح�ضن عبد اهلل و علي عذافة
12- م�سرحية ) احلمال مرزوق ( قدمت �ضنة 1929 تاأليف واخراج 

ح�ضن عبد اهلل ورزاق القا�ضي وكرمي حمد.   
مرحلة الثالثينات:

– احمد عبد اجلبار،  واإخ��راج  تاأليف  1- م�سرحية )كلمة وفاء( 
تدور اأحداث امل�ضرحية عن الوفاء واأهميته واالإن�ضان الذي يعطي كلمة، 
عليه اأن يكون ملتزم بها اأمام الطرف االآخر بحيث يكون قدوة يف املجتمع 
الذي يعي�ضه، �ضارك يف   التمثيل ح�ضن وفيقي – خليل ها�ضم � احمد عبد 

اجلبار � رزاق حمود قدمت �ضنة 1932.
تدور   � احل�ضيني  اأ�ضعد  تاأليف  الوالدين(  )حمبة  م�سرحية   -2
اأحداث امل�ضرحية عن الوالدين وما يعانونه من م�ضاكل يف تربية االأبناء 
و ما هو واجب االأبناء يف الرب بالوالدين بعد بلوغهم الكرب، �ضارك يف 

التمثيل �ضربي احلافظ � علي اكرب اأغا �  حممود خا�ضوكة.
3- م�سرحية )االبن املدلل( تاأليف خالد عبد املنعم، تدور اأحداث 
امل�ضرحية عن االإبن الوحيد للعائلة املي�ضورة والدالل الفائق الذي يوؤدي 

باالبن اإىل التعايل على املجتمع ومن ثم ف�ضله يف احلياة بعد كربه...
متثيل   � علي  و�ضاح  احمد  تاأليف  خون(  الق�سهَّ )جيب  م�سرحية   -4
اإبراهيم ها�ضم واحمد و�ضاح علي وا�ضعد احل�ضيني قدمت �ضنة 1933، 
الق�ضخون وهو من ال�ضخ�ضيات املحببة عند اجلمهور ويف عموم العراق، 
تعقد جل�ضات يف املقاهي املعروفة و�ضط املدينة ويجل�ض �ضخ�ض يت�ضدر 
مكان مرتفع يف املقهى ويقوم برواية الق�ض�ض القدمية من األف ليلة وليلة 

وكليلة ودمنة وغرها، وكان من اأبرز هوؤالء املرحوم �ضعيد ال�ضعدي.
الراحل  الفنان  برئا�ضة  الوطنية(  التمثيلية  )الفرقة  زارت   -5
حقي ال�ضبلي مدينة كربالء وقدمت م�ضرحية )ال�ضلطان عبد احلميد( 
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عيادة الر�سول االأكرم

حمن الالنّمي • عبدالرنّ

كلمة البد منها 

له  والدعاء  املري�ض  عيادة  االإ�ضالمينّة  املنظومة  يف  ��دة  امل��وؤكنّ ال�ضنن  من 
املفهوم  هذا  يخ�ضنّ  بابًا  االأخ��الق  كتب  اأف��ردت  ولقد  والعافية،  بال�ضفاء 
االإن�ضاين، وبينّنت اآداب العيادة وكيفينّتها من خالل االأحاديث الواردة عن 
العرة االأطهار )�ضلوات اهلل عليهم اأجمعني(، فقد ورد يف احلثنّ االأكيد 
على عيادة املري�ض وما للعائد من الف�ضل الوفر واالأجر الكبر، ومن ذلك 
قول الر�ضول االأكرم )�ضلنّى اهلل عليه واآله و�ضلنّم(: »َمن عاد مري�ضًا، فله 
َي  بكلنّ خطوة خطاها حتى يرجع اإىل منزله �ضبعون األف األف ح�ضنة، وحُمِ
عنه �ضبعون األف األف �ضيئة، ويرفع له �ضبعون األف األف درجة، ويوكل به 

�ضبعون األف األف َمَلك يقعدون يف قربه، وي�ضتغفرون له اإىل يوم القيامة«
بجنبه  والوقوف  منه،  ب  التقرنّ اىل  ة  ما�ضنّ بحاجة  مر�ضه  اأثناء  واملري�ض 
وت�ضليته، واإدخال الفرح وال�ضرور عليه، واإ�ضعاره اأننّ حالته هينّنة وي�ضرة، 
»من متام  و�ضلنّم(:  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلنّى  االأك��رم  الر�ضول  عن  ورد  فقد 
كيف  وتقول:  راأ�ضه،  على  يدك  ت�ضع  اأن  عليه  دخلَت  اإذا  املري�ض  عيادة 
اأ�ضبحت وكيف اأم�ضيت، فاإذا جل�ضت عنده غمرتك الرحمة، واإذا خرجت 

من عنده خ�ضتها مقباًل و مدبرًا، واأوماأ بيده اإىل حقويه«
واآله  عليه  اهلل  )�ضلنّى  االأك��رم  الر�ضول  على  املر�ض  اإم��ارات  ب��داأت  وقد 
للهجرة،  ال�ضنة احلادية ع�ضرة  الن�ضف من �ضهر �ضفر يف  بعيد  و�ضلنّم( 
حرارته  تتنّقد  الراأ�ض،  مع�ضو�ضب  و�ضلنّم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلنّى  فكان 
�ضون ذلك من فوق الُع�ضابة، وكان يطلُب  اتنّقادًا حتى كان امل�ضلمون يتح�ضنّ
ويكلمهم، فعندها وجد  للنا�ض  ليخرج  املاء  ِقَرب من  �ضبع  ُتراق عليه  اأن 
ن�ضاطًا وخفًة من احلمى باملاء البارد، ولكن االآالم عاودته من جديد باأ�ضدنّ 
من ذلك، وبقي يعاين �ضكرات املر�ض حتى جاء يوم الوداع والفراق يوم 
ع�ضرة  احلادية  ال�ضنة  من  �ضفر  �ضهر  من  والع�ضرين  الثامن  اخلمي�ض 
مظلومًا  و�ضلنّم(  واآله  عليه  اهلل  )�ضلنّى  االأكرم  الر�ضول  ا�ضت�ضهد  للهجرة 

م�ضمومًا.
ولكننا راأينا البع�ض من امل�ضلمني مل يتخلنّق باآداب عيادة املري�ض التي مرنّ 
االأعراب من  نعهدها حتى عند  واأظهر غلظة و�ضالفة ال  التاأكيد عليها، 
ر�ضول  ح�ضرت  " ملا  قال:  عبا�ض:  ابن  عن  البخاري،  اأخرج  فقد  القوم، 
اهلل الوفاة، ويف البيت رجال كان فيهم عمر بن اخلطاب، قال النبي: هلمنّ 
اأكتب لكم كتابًا لن ت�ضلنّوا بعده. فقال عمر: اإننّ النبي قد غلب عليه الوجع، 

وعندكم القراآن، ح�ضبنا كتاب اهلل. 
وبجراأة وعنجهينّة رف�ض عمر اأن يح�ضروا دواة وكتف لكي يكتب الر�ضول 
االأكرم )�ضلنّى اهلل عليه واآله و�ضلنّم( و�ضينّته املنجية لهم، واختلف الباقون 
القوم  فاخت�ضم  الر�ضول،  اإطاعة  من  الب��دنّ  وقالوا:  العمري  الفريق  مع 
واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلنّى  االأنبياء  خ��امت  ح�ضرة  يف  واللغط  اللغو  واأك���روا 
ينبغي  وال  عننّي  قوموا  الر�ضول:  لهم  فقال  االأخ��رة،  �ضاعاته  يف  و�ضلنّم( 

عندي التنازع.

تاأليف وداد عرقي اإخراج حقي ال�ضبلي ومتثيل اأع�ضاء الفرقة عام 1933 
اأول فرقة  ال��زوراء حاليا( وهي  كازينو  القطب )جنب  ار�ض خان  على 
من فرق العا�ضمة بغداد تزور مدينة كربالء وتقدم االأعمال امل�ضرحية.. 

والتي نالت ا�ضتح�ضان اجلميع.
يف  الكائنة  الفي�سلية  املدر�سة  قدمت    1933 �سنة  يف   -6
– الدخانية(  املقلع  العبا�سية   مركز مدينة كربالء )حملة 
م�سرحية الزورق، كان الديكور على �ضكل زورق وامل�ضرف على العمل  
اآلة  على  منفرد  بعزف  قيامه  اإىل  باالإ�ضافة   الفروجي(  )علي  املعلم 
وهو  امل�ضرحية  اإكمال عر�ض  وحتى  البداية  العر�ض من  العود، �ضاحب 
مثل  املعروف...  الكربالئي  الريا�ضي  الفروجي  عبا�ض  املرحوم  �ضقيق 
و�ضهد  ا�ضبق(  خارجية  )وزي��ر  حمادي  �ضعدون   � �ضادق  )عزيز  فيها 

العر�ض جاللة امللك في�ضل االأول الذي بقي اإىل نهايته...
عرو�ضها  تقدم  ب��داأت  حيث  كربالء  ثانوية  دور  برز  املرحلة   هذه  ويف 
امل�ضرحية، و العرو�ض امل�ضرحية يف املدار�ض مل ينِه وجود امل�ضرح ال�ضعبي 
)البقال بازي( بل بقى وتطورت �ضخ�ضياته فمنهم من حتول اإىل امل�ضرح 
ح�ضني  الكرمي  عبد  با�ضم(،  )اأبو  النجار  حممد  املرحوم  مثل  احلديث 
اأحمد  ال�ضماك،  ح�ضني  مهدي(  )اأب��و  �ضعبان  وحممد  ميمون(،  )اأب��و 
الفروجي   ح�ضني  النجار،  احل�ضني  عبد  غدير،  علي  ح�ضني  البغدادي، 

وغرهم.   
وال�سكران(   )الطبيب  م�سرحية  قدمت   1934 �سنة  يف   -  7
واإبراهيم  ها�ضم  وخليل  متثيله  من  كانت  النجار  علي  حممد  للمرحوم 
واملواقف  �ضكران  مع  طبيب  ورطة  عن  امل�ضرحية  اأح��داث  تدور  ها�ضم، 

املحرجة التي مير بها الطبيب.
8- يف �سنة 1934 قدمت م�سرحية )االأم احلنونة( تاأليف ا�ضعد 
احل�ضيني متثيل اإبراهيم احلائري وا�ضعد احل�ضيني واحمد اأغا.. تدور 
الكبر  اأوالدها وحنانها  تربية  ومعاناتها يف  االأم  امل�ضرحية عن  اأحداث 

عليهم.
9- يف 5 اأيلول 1935 قدمت م�سرحية )�سحية العفاف( تاأليف 
جميل رمزي القطان كن�ض م�ضرح كتبها عام 1932 �ضخ�ضياتها 11 + 
جمموعة بطلتها �ضخ�ضية زهراء، �ضابة جميلة متنورة بنت �ضيخ ع�ضرة، 
ية من الع�ضرة حتب اأخوتها واخلر، و�ضديقتها زهراء  و جنمة �ضابة اأمنّ

ومن ثم زوجة اأخيها، �ضدرت عام 1931 مطبعة الفرات بغداد. 
تاأليف  ثمن(  بال  )دموع  م�سرحية  قدمت   1935 �سنة  يف   -10
وخليل  ها�ضم  اإبراهيم  �ضاركه  النجار  حممد  ومتثيل  املنعم  عبد  خالد 
اإبراهيم املعروف بالنقا�ض وهذا الرجل معروف عامليا كان لديه ك�ضك 
واأنتج  النحا�ض  على  ال��ط��رق  عملية  م��ار���ض  العبا�ض  ���ض��ارع  يف  �ضغر 
الكثر من االأعمال الفنية النحا�ضية متمثلة ب�ضور وم�ضاهد من العراق 

القدمي...
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ورد عن  كما  املوؤمن  اإحدى عالمات  االأربعني هي  فزيارة  كله  هذا 
االإمام الع�ضكري )عليه ال�ضالم ( والأجل اأن نح�ضل على ثمرة طيبة 
من هذه الزيارة املباركة، ولكي نوا�ضي اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( يف هذا امل�ضاب 
اجللل حقَّ املوا�ضاة.. فلنتذكر ونحن �ضائرون اإىل اأبي عبد اهلل عليه ال�ضالم ملاذا 
املوؤمنة من  والثلة  بيته  اأهل  اخُللَّ�ض من  الكربى مع  الت�ضحية  تلك  خرج م�ضحيًا 
ُة  اْلِعزهَّ  ِ )َوهلِلهَّ والعزة  التقوى  ملوؤها  كرمية  حياة  د�ضتور  لنا  تكون  اأ�ضحابه..كي 

ِمِننَي( )املنافقون/8( َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤْ
• خرج احل�ضني عليه ال�ضالم لالإ�ضالح اآمرًا باملعروف ناهيًا عن املنكر.. فلنكن - 
ونحن متجهون بقلوبنا و�ضخو�ضنا اإن �ضاء اهلل تعاىل- ممن ائتمر وانتهى وا�ضتجاب 
لدعوة االإ�ضالح يف جميع جوانبه الفكرية والعقائدية واالأخالقية.. فنكون بهذا ممن 

لبى دعوة احل�ضني وا�ضتغاثته لن�ضرة االإ�ضالم.
بنية  جاهلية  عادت  اأن  بعد  بالقراآن  للعمل  مناديًا  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  • خرج 
اأمية اجلهالء لتنخر بنية االإ�ضالم مبكائدها الدنيئة.. فلنكن ونحن نعي�ض ذكرى 
وخ�ضو�ضًا  بتعاليمه  والتم�ضك  بالقراآن  ننادي  ممن  اخلالدة  احل�ضينية  ال�ضهادة 
ونحن نعي�ض يف بحور جاهلية القرون احلديثة وهي حتمل بني اأمواجها �ضياًل جارفًا 

من االنحرافات التي عاثت باالأر�ض ف�ضادًا واأهلكت احلرث والن�ضل..
• خرج احل�ضني عليه ال�ضالم اإحياًء ل�ضنة ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(.. 
بعد اأن حاول الطلقاء واأبناء الطلقاء اإماتتها.. وال زال مدهم وطغيانهم اإىل االآن 
اأحيا  ممن  فلنكن  ال�ضياطني،  اأ�ضاليب  ب�ضتى  املطهرة  ال�ضنة  تلك  تدني�ض  يحاول 
ابتدعها  �ضنة  كل  �ضر  ونتقي  و�ضلم(،  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلى  حممد  ب�ضنة  وا�ضنتَّ 

الظاملون يف كل زمان ومكان..ليطم�ضوا معامل االإ�ضالم احلنيف. 
الكلمة من  ما حتمله  بكل  عامليًا  اإ�ضالميًا  اأمنوذجًا  املباركة  االأربعني  زيارة  فلتكن 
معنى.. ولتكن زيارًة نقية من كل �ضائبة تعكر �ضفوها.. ولنتخلق باأخالق احل�ضني 
و�ضلم(..  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلى  حممد  االأعظم  النبي  اأخ��الق  وهي  ال�ضالم  عليه 
ولتكن هذه الزيارة املباركة نقطة انطالق اإميانية كربى لتهذيب النفو�ض وتوحيد 
ال�ضفوف الأن احل�ضني عليه ال�ضالم مل يكن لطائفة دون اأخرى بل ولي�ض للم�ضلمني 

دعاء  �ضرف  نال  ممن  نكون  اأن  اأروع  وما  جمعاء..  لالإن�ضانية  هو  اإمن��ا  فح�ضب.. 
الإمام ال�ضادق عليه ال�ضالم لزوار ريحانة ر�ضول اهلل عليه ال�ضالم ))اللهم يا من 
خ�سنا بالكرامة، ووعدنا بال�سفاعة، وخ�سنا بالو�سية، واأعطانا علم ما 
م�سى وما بقي، وجعل اأفئدة من النا�س تهوي اإلينا اغفر يل والإخواين 
وزوار قرب اأبي احل�سني عليه ال�سالم ، الذين اأنفقوا اأموالهم، وا�سخ�سوا 
اأبدانهم رغبة يف برنا، ورجاء ملا عندك يف �سلتنا، و�سرورًا اأدخلوه على 
بذلك  اأرادوا  عدونا،  على  اأدخلوه  وغيظًا  الأمرنا،  منهم  واإجابة  نبيك 

ر�ساك فكافئهم عنا بالر�سوان...
اأن يقول: فارحم تلك الوجوه التي غريتها ال�سم�س، وارحم تلك  اإىل 
الوجوه التي تتقلب على حفرة اأبي عبد اهلل، وارحم تلك االأعني التي 
خرجت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت 
تلك  اأ�ستودعك  اإين  اللهم  لنا،  كانت  التي  ال�سرخة  تلك  وارحــم  لنا، 
ُذو َحظٍّ  اإاِلهَّ  اَها  ُيَلقهَّ َوَما  وا  رَبُ �سَ نوافيهم    االأبدان حتى  االأنف�س وتلك 

َعِظيٍم( )ف�ضلت/35(

  صادق مهدي حسن 

مقاالت

الدماء:  محراب  في  ملبين  فيطوفون  والفداء،  العشق  كعبةِ  نحو  عَمِيٍق(  َفجٍّ  ُكلِّ  )مِنْ  يزحُفون  كالسيل  حجيٍج  حشود 
لبَّيك،لبَّيك يا سيد الشهداء.. ويسعون بين شمس اإلباء المحمدي وقمر الوفاء العلوي، ويصلون خلف مقام وارث األنبياء.. 
ملؤهم الفخر والعنفوان غير مبالين بطول الطريق وأهواله وأتعاب الجسد وآالمه.. إنها الزيارة األربعينية وما أدراك ما الزيارة 
األربعينية ؟! هي من أعظم- إن لم تكن أعظم- الشعائر الحسينية التي أوصلت رسالة النداء الحسيني للعالم أجمع، هي ثورة 
عشق الهي هادرة تجمع أنصار الحق على اختالف مللهم وتوجهاتهم من كل جهات المعمورة، لتثبت رغم أنوف الحاقدين 

أن الحسين –عليه السالم- جذوة ألق للثائرين ال تنطفئ وفيضُ خلٍق ال ينفد أبدًا ألن ما كان هلل ينمو.. 

زيارُة األرَبعين.. 

وقبل

ومبادئ احل�سني
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43 الفنان علي الشيباني
ومسرحة طقوس المدينة

فنون

غريب  ابو  • عقيل 

له  ينبغي  التي  االهداف  دون قصد  او  بقصد  يحدد  الحياة  معترك  االنسان في خضم  يندفع  عندما 
ان يصل اليها وليس بالضرورة ان يتوقف االنسان مع الوصول الى المبتغى لتحقيق تلك االهداف 
وفي اثناء الرحلة قد تظهر العديد من االمنيات التي تجعل من االنسان ذا طمع في تحقيق جميع 
رغابته وخاصة اذا كان ذلك االنسان فنانا ويملك شفرات عمله الذي يبدء بخطواته االولى بفك هذه 
الذي قدم  العراقي  المسرح  مبدعي  واحد من  الشيباني  علي  والفنان  االبداعية  الياته  عبر  الشفرات 
الكثير من االعمال المسرحية اخراجا وتمثيال فهو ابن هذه المدينة المقدسة  الذي يقول عنها : إنها 
تنبئ بالمحبة والغيرة وتحمل ثنايا البطولة في كل ما تعنيه هذه الكلمة فاذا كان لكل مدن العالم 
ذلك االرث العظيم فكربالء لها خصوصية   تميزها ومكانة جاءت من احتضان ثراها ذلك البطل 

العظيم الذي ال يمكن لإلنسانية ان تنساه . 
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ان كل من �ضي�ضكن يف هذه املدينة �ضيقول ال للظلم  وال لل�ضر 
ذاكرة  يف  �ضيبقى  ا�ضم  كربالء   .. االنتكا�ض  عوامل  لكل  وال 
االمام  والبطولة مدينة  الت�ضحية  باعتبارها مدينة  االجيال 
احل�ضني عليه ال�ضالم .ويف معر�ض حديثه عن املدينة والفن 
ي�ضيف ال�ضيباين : على الفنان ان يقراأ امل�ضامني من �ضكلها 
وامل�ضاحات  البناء  وامزجة  اروقتها  طبيعة  ومن  الهند�ضي 
او  القدمي  ب�ضكلها  احتفظت  املدينة  ان  ازع��م  ال  هنا  ..وان��ا 
ح�ضلت  التي  والتطورات  التغرات  ب�ضبب  ال�ضكلي  تراثها 
يريد  اأي عندما  تناولها  ولكن بقيت هناك عوامل قريبة يف 
الفنان تناول �ضيء من روح املدينة على م�ضتوى ال�ضكل عليه 
ان ينتبه وينهل من هذا .وانا انظر يف كثر من اعمايل اىل 
وجود �ضكل يتفق مع م�ضمون املدينة .. لو نح�ضب الق�ضية من 
جانبها االبداعي .. وبقراءة تاريخية ب�ضيطة .. لو ننظر اىل 
ملوك �ضك�ضبر مثال  هم ملوك بريطانيا .. وتنظر اىل فالح 
تول�ضتوي هو فالح رو�ضي .. فهذا �ضيء على اقل تقدير م�ضتل 
من البيئة .. وانا ال اعتقد ان الفنان ي�ضتطيع االنفكاك عن 
حتت�ضن  والتي  املاثلة  املدينة  توفرها  ان  ميكن  التي  القيمة 
احل�ضني عليه ال�ضالم...وبالتايل �ضيكون امام كل فنان �ضواء 
رغب ام مل يرغب عليه ان ياأخذ من كل القيم التي ابتدعتها 

امامهم  ..فالكل  التاريخ  تناولها  وال��ت��ي  ال�ضخ�ضية  ه��ذه 
ر الأي كاتب ان يتبنى فكرة الطف  حا�ضرة ان�ضانية.. ولو ُقدنّ
كم�ضاحة  ..فاملدينة  اخ��رى  بجوانب  عليها  ينفتح  ان  عليه 
وكحا�ضنة فيها املعنى الذي ي�ضتلنّه الكاتب والفنان فال ميكن 

ان ينفك عن هذه الق�ضية وحتى يف اق�ضى الظروف .
 وي�ضتدرك ال�ضيباين بو�ضفه للمدينة وطقو�ضها اذ يقول ان 
الكثر من الفنانني واالدباء عندما يتعاملون مع ق�ضية  االمام 
احل�ضني عليه ال�ضالم حتديدًا .. البد لهم من االنفتاح على 
هواحلياة  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  االم��ام  الأن  احلياة   جممل 
الفنانني  كثر من  فهناك  تاريخ  انها  اعتربنا  فلو   .. برمتها 
غايات  اىل  لي�ضل  العام  اجل��دل  اجل  من  التاريخ  ي�ضتقدم 
كربى واذا اعتربناها تراث فالراث هو ما قدمته االمم من 
منجز وبالتايل حينما ناأتي اىل ق�ضية احل�ضني عليه ال�ضالم 
للكثر  باالأهمية   غاية  له  �ضيكون  والفني  الثقايف  فامل�ضروع 
من االعتبارات واهمها ان احلكاية او الق�ضة التاريخية التي 
وردتنا فيها  الكثرمن امل�ضلنّمات لعمل درامي حقيقي ميتلك 
فمنذ  بها   املعمول  الدراما  وقوانني  وخ�ضائ�ض  موا�ضفات 
خروج احل�ضني عليه ال�ضالم من املدينة وو�ضوله اىل الكوفة 
ومن ثم املقاتل التي حدثت يف كربالء جتد هنالك حكايات 
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ومواقف تتفق متام االتفاق مع الدراما ولهذا جتدها جتذب 
او  الدراما  ان  ..واملهم  الدراما  العاملني يف حقل  من  كثرًا 
الذي  امل�ضرحي  الفعل  ي�ضمى  ما  او  ي�ضتدعي مواقف  امل�ضرح 
واحلكاية  �ض  م�ضخنّ تو�ضيف  هنالك  بال�ضرد  فقط  يتعلق  ال 
منهل  وتبقى  منها  وي��اأخ��ذ  جت��ذب  ول��ذا  ب��اأح��داث  مقرونة 
وار�ض وا�ضعة الأن ياأتي امل�ضرحي وال�ضينمائي والذي يعمل يف 
التلفزيون الأن يبتكر وان ياأخذ من هذه اال�ضياء ويناق�ض بها 

احلا�ضر ويعطي روؤيا للم�ضتقبل.
واقعة  يقدم  الذي  امل�ضرح  وت�ضمية  امل�ضميات  ا�ضكالية  وعن 

الطف بامل�ضرح احل�ضيني يجيب ال�ضيباين :
 ، امل�ضطلح  ا�ضكالية  ت�ضمى  كبرة  ا�ضكالية  هي  حقيقية   
ر لنا ان نقول م�ضرح ح�ضيني .. هل هو امل�ضرح الذي  اذا ُقدنّ
ف احلادثة التاريخية ؟! هل هو امل�ضرح الذي جاء بالطف  يوظنّ
هو  هل  وج��م��ايل؟!  وادب��ي  ثقايف  وكمعطى  وكقيمة  كمنزلة 

م�ضرح ال يتحدث �ضوى عن هذه الق�ضية ؟!

انا يف تقديري الت�ضمية فيها كثر من اال�ضئلة! اذا قلنا م�ضرح 
فكل  التاريخ  م�ضرح  على  عالمة  ن�ضع  ان  فُيفر�ض  تاريخي 
امل�ضرح ي�ضتخدم التاريخ ويوظف احلادثة التاريخية ويجلبها 
لديها  ال�ضعوب  فكل  �ض  املقدنّ للم�ضرح  وبالن�ضبة   .. للم�ضرح 
مقد�ضات من املالحم وغرها من االمور .. ولكن ق�ضدي اذا 
كان امل�ضرح الذي ي�ضمى امل�ضرح احل�ضيني هو امل�ضرح الديني 
او  اال�ضرار  مب�ضرح  ي�ضمى  مبا  موجود  ديني  م�ضرح  فهنالك 
ارث  ام��ام  االن  فاأنت  ا�ضالمي  م�ضرح  قلنا  اذا   .. الكني�ضة 
ت�ضمية لهذه  اردنا ان نعطي  ..ولو  ح�ضاري عظيم لالإ�ضالم 
الثقافة  مثاًل يف الطقو�ض املقدمة كالت�ضابيه وغرها علينا 
عليه م�ضرح ح�ضيني  يطلق  ان  وبذلك ميكن  ال�ضروط  توفر 
متت  م�ضاريع  هنالك  للتاريخ  نقول  ان  ميكن  وبذلك  بذاته 
مثل ما هو موجود االن من اعمال م�ضرحية قدمت و�ضتقدم 

م�ضتقبال. 

كربالء اسم 
سيبقى في ذاكرة 
االجيال باعتبارها 
مدينة التضحية 
والبطولة مدينة 
االمام الحسين 
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تحقيقاتتحقيقات

عطاء انساني ورقابة ذاتية 
مشروع الموظف المثالي

تسعى المؤسسات العامة والخاصة الى تقديم افضل الخدمات لزبائنها سواء كانت مادية او مجانية, 
بهدف تحسين الصورة العامة للمؤسسة, وايضا تسهيل االجراءات المقدمة من تلك المؤسسات, 

ولكن كل هذا يتوقف على مدى توفير كادر عمل يتسم بصفات معينة, ولهذا فان االختيار يكون على 
صفات الموظف المثالي والتي تندرج كلها في خدمة المؤسسة والمجتمع من خالل التعامل اليومي 
مع الزبائن. من هذا المنطلق دأبت العتبة الحسينية المقدسة, متمثلة بمركز رعاية الشباب في قسم 

االعالم, على العمل بمشروع الموظف المثالي, والذي يرتقي الى بناء منظومة انسانية اخالقية ودينية 
من شانها ان تساهم في تحفيز الموظفين االخرين والعمل سويا من اجل رفع كفاءات الكوادر 

التشغيلية في مختلف القطاعات التي لها تماس مباشر مع المواطنين.

•حتقيق: عماد ب�عو 

تحقيقات
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وللولوج اأكر يف هذا املو�ضوع �ضعت جملة )الرو�ضة احل�ضينية( 
يبني  وال��ذي  املهم  امل�ضروع  هذا  على  اكر  ال�ضوء  ت�ضليط  اىل 
مدى اهتمام العتبة احل�ضينية املقد�ضة يف بناء االن�ضان فكريا 

واخالقيا ودورها اال�ضا�ض يف تطوير املجتمع..
م�ضوؤول مركز رعاية ال�ضباب االعالمي حممد الربيعي، اأطلعنا 
على اخلطوات االوىل مل�ضروع املوظف املثايل قائال" كماتعلمون 
املختلفة  اق�ضامها  خ��الل  وم��ن  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  ان 
�ضباقة اىل عمل اخلر اينما كان، وال يقت�ضر ذلك على تقدمي 
اخلدمات للزائرين، وامنا يتعدى اىل ترميم املنظومة الفكرية 
واالخالقية واملعرفية لدى االن�ضان ب�ضورة عامة، والعمل على 

واملعرفية  والثقافية  التنموية  امل�ضاريع  من  جملة 
احت�ضان  يف  ال�ضباب  رعاية  مركز  يقيمها  التي 

�ضريحة ال�ضباب حتديدا.

و�سغوط  مهنية  ت�سرفات  املثايل  املوظف   
�سديدة 

الربيعي  حت��دث  وتفا�ضيله  امل�ضروع  ماهية  وع��ن 
يف  املثايل  املوظف  لتكرمي  ح�ضينيون  )م�ضروع  انطلق  قائال" 
دوائر وموؤ�ض�ضات الدولة( على �ضعيد حمافظة كربالء املقد�ضة، 
حيث مت اخذ عينات من هذه الدوائر التي لها متا�ض مبا�ضر مع 
املواطن، وكمرحلة اوىل مت اختيار �ضتة دوائر وفق معاير من 
حيث االهمية لدى املواطن الكربالئي، والغاية من هذا االختيار 
�ضغط  حتت  عمله  يكون  االحيان  من  كثر  يف  املوظف  ان  هي 
�ضديد مما يتوجب عليه ان يت�ضف ب�ضفات مثالية يف التعامل 
مع النا�ض من ال�ضرب والتاأين ومراعاة احلاالت االن�ضانية، ومن 

اجله كان هذا امل�ضروع.
موؤكدًا" ان الغاية االأهم من امل�ضروع هي حتفيز العاملني على 
روح  خلق  على  �ضيعمل  الأن��ه  وا�ضمل  واأو�ضع  اكرب  عطاء  تقدمي 

التناف�ض بني املوظفني والت�ضابق على تقدمي اف�ضل اخلدمات.
وعن الدوائر التي طبق فيها امل�ضروع وكانت االنطالقة االوىل 
منها قال الربيعي" مت تطبيق امل�ضروع كمرحلة اوىل يف مديرية 
بلدية كربالء ثم انتقلنا اىل مديرية مروركربالء، والعمل جاري 
على زيارة اربعة دوائر اخرى هي م�ضت�ضفى االطفال، و�ضندوق 
ومديرية  الطابو،  ومديرية  ال�ضريبة،  ومديرية  اال���ض��ك��ان، 
ت�ضكي  هي  امل�ضروع  اآلية  ان  اىل"  م�ضرًا  العقاري.  الت�ضجيل 
عاتقه  على  ياأخذ  ال�ضباب  رعاية  مركز  داخل  من  عمل  فريق 
توزيع ا�ضتبانات، مت و�ضعها على جمموعة من اال�ض�ض واملعاير 
جمموعة  تر�ضيح  يتم  حيث  واالخالقية،  والعقائدية  الدينية 
وكذلك  العاملني  بني  من  املثاليني،  املوظفني  من 
ومراجعات  زي��ارات  لديهم  الذين  من  املراجعني 
متكررة لتلك الدوائر، ومن ثم يتم اختيار موظف 
يف بداية االمر من كل �ضعبة او ق�ضم لتلك الدائرة، 
ويتم  �ضرية،  ب�ضورة  اال�ضماء  ف��رز  يتم  وبعدها 
عر�ض ا�ضم الفائز او احلا�ضل على اكر اال�ضوات 

داخل هذه الدائرة ب�ضكل علني.

 نعمل كخلية واحدة مع العتبة احل�سينية املقد�سة 
وللمزيد من االطالع واملعرفة حول اراء اجلهات ذات العالقة 
)الرو�ضة  جملة  التقت  دوائ��ره��م  يف  امل�ضروع  تنفيذ  مت  التي 
احل�ضينية( مدير اعالم بلدية كربالء املقد�ضة االأ�ضتاذ ماجد 
للعتبة  التابع  ال�ضباب  رعاية  مركز  زي��ارة  بعد  فقال"  ناجي، 
املثايل  املوظف  م�ضروع  عمل  الية  واي�ضاح  املقد�ضة  احل�ضينية 
�ضانها  التي من  تهيئة كافة االجراءات  حر�ضت مديريتنا على 
ب�ضورة  للموظفني  رائ��ع��ا  حمفزا  يعد  ال��ذي  امل�ضروع  اجن��اح 
عامة، ومن اجل العمل على تقدمي اف�ضل اخلدمات للمراجعني 
التي  القوانني  وتطبيق  العام  بالنظام  االلتزام  اهمية  واي�ضاح 

العتبة 
الحسينية 
المقدسة 
ومن خالل 
اقسامها 
المختلفة 

سباقة الى 
عمل الخير 
اينما كان 
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تخدم املجتمع.
ب�ضمات  يت�ضفون  الذين  املوظفني  من  ع��دد  تر�ضيح  مت  حيث 
بالتقييم،  اخلا�ضة  اال�ضتبانات  ت��وزي��ع  بعد  امل��ث��ايل،  امل��وظ��ف 
عدنان  )حيدر  االم��الك  م�ضوؤول  املوظف  ف��از  الفرز  واج���راء 
الوزين( مبوا�ضفات املوظف املثايل، ومت تكرميه من قبل مركز 

رعاية ال�ضباب  مبكافاأة مادية وعينية.
م�ضاريع  لهكذا  �ضباقة  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  ان  مو�ضحا" 
تخدم املجتمع، وخ�ضو�ضا الكوادر العاملة يف الدوائر احلكومية 
التي لها �ضلة مبا�ضرة مع املواطنني؛ لرفع كفاءته واحلر�ض على 
التي  التاأهيلية؛  ال��دورات  من  الكثر  اقامتها  خالل  من  تاأهيله 
ت�ضاهم اىل حد بعيد يف تقدمي ما يطمح اليه املواطن الكربالئي، 
االرت��ق��اء  اىل  معها  واح��د  �ضفا  العمل  اىل  يدفعنا  كله  وه��ذا 

بامل�ضتوى االف�ضل، يف تقدمي كل ما ن�ضتطيع خلدمة  املواطنني.
دائرته  لدى  باأهميته  املوظف  ا�ضعار  وختم ماجد" حر�ضا على 
قام ال�ضيد مدير البلدية بتكرمي االخوة الذين ح�ضلوا على ثقة 
مادية  بجوائز  املثايل  املوظف  مرتبة  اىل  وو�ضلوهم  زمالئهم 
وتكرميا  حتفيزا  والثانية  االوىل  للمراكز  وتقدير  �ضكر  وكتب 

وتقديرا لهم". 

 �ِسمات املوظف املثايل 
من جانب اآخر حتدث مدير ق�ضم التعليم العام واملالك يف تربية 
كربالء، اال�ضتاذ خليل مهدي كاظم قائال" على املوظف املثايل 
ان يت�ضم بالتفاين واالخال�ض وال�ضمعة احل�ضنة واالخالق الطبية 
للرقي  العمل ب�ضورة �ضحيحة، وان يكون مثاال  التي متكنه من 
يف تعامله مع املراجعني وق�ضاء حوائجهم دون ان يجهر ب�ضوت 
بالقوانني  او نربة خ�ضنة جتاه احدهم، وان يكون ملتزما  عايل 
والتعليمات اخلا�ضة بالعمل، وعليه اي�ضا ان يوؤدي واجبه �ضمن 

ال�ضقف الزمني املحدد للعمل، وكل هذا جاء نتيجة الثمرة التي 
والكوادر  االن�ضان  بناء  يف  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  غر�ضتها 
التنموية،  امل�ضاريع  خ��الل  من  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف  العاملة 

والدورات الفكرية التي ا�ضركنا موظفينا فيها".

 وقفة مع املواطن 
املواطن ح�ضني الفتالوي حتدث عن روؤية املُراجع لكيفية التعامل 
الذي يجب ان يت�ضف به املوظف املثايل فقال" يجب على املوظف 
ان يتعامل معنا باأ�ضلوب ح�ضن حتى وان مل يق�ض حاجاتنا،  وان 
يفرق  وال  املراجعني  جلميع  يعمل  وان  عمله،  يف  متفانيا  يكون 
يح�ضنون  ال  املوظفني  من  الكثر  هناك  الن  واخر،  �ضخ�ض  بني 
وقلة  عالية  برنج�ضية  معنا  ويتعاملون  املراجعني  مع  التعامل 
املتابعة امل�ضتمرة من قبل امل�ضوؤولني القائمني على الدائرة، وهذا 
االحرام  �ضوء  �ضحية  ليقع  واملراجع  املوظف  بني  فجوة  ي�ضبب 

والتقدير".
املواطن علي ح�ضني قال" نرغب باملوظف املثايل ان يكون ح�ضن 
التعامل وطيب االخالق وملتزم بالتعاليم اال�ضالمية التي حتث 
على التعامل الرحب مع املجتمع وان يهتم بق�ضاء حاجات النا�ض 
الن اال�ضالم اكد عليها وان ال ي�ضوف يف عمله ويتجاهل املراجعني 

من خالل خلق  معوقات ال ا�ضا�ض لها من ال�ضحة.
م�ضيفا" راجعُت الكثر من دوائر الدولة ووجدت التعامل احل�ضن 
عند بع�ض املوظفني قليل جدا، ا�ضافة اىل التاأجيل امل�ضتمر يف 
املعامالت بغر مربر، فنحن نعترب هذا العمل غر الئق من قبل 
البع�ض ويجب على جميع املوظفني ان يتعاملوا باأ�ضلوب اخالقي 
والتعليمات  بالقوانني  حاجته  ويق�ضي  مراجع  كل  مهمة  ي�ضهل 

الواردة لديهم. 
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 عرب ذلك الطاغي يف و�ضفه للم�ضر ب�� )انه ثعبان ا�ضود خميف 
ميتد من مدينة الب�ضرة وحتى مدينة كربالء( اذ ان )لب�ض هذة 
اجلموع هو اال�ضود والرايات املرفوعة �ضوداء اأي�ضا( كون ال�ضيعة يفرحون لفرح 
النبي واآله  )عليهم ال�ضالة و ال�ضالم( و يحزنون حلزنهم وهي اطول م�ضرة 
واكر بعدا وا�ضمل فهي ت�ضم الفئات العمرية جميعها وكذلك الع�ضرات من 
اأي م�ضرة اطالقا يف  ت�ضاهيها  وال  واالل��وان  واالع��راق  والبلدان  اجلن�ضيات 

�ضرق االر�ض وغربها و�ضمالها وجنوبها.
 ان ذلك الطاغي هو فعال ثعبان ا�ضود  فاالإناء ين�ضح مبا فيه وقد قال تعاىل  
)لتجدّن ا�سد النا�س عداوًة للذين اآمنوا اليهود...( �ضورة املائدة االية 82 
فذلك اليهودي قد امتالأ قلبه باحلقد على اال�ضالم وعلى املوالني الآل النبي 

)عليهم ال�ضالة وال�ضالم(.
 واحلقيقة ان ذلك امل�ضر هو نور المع و�ضاطع قد ر�ضم لوحًة رائعة تعرب عن 
حب املع�ضوم والذي هو نور مت�ضل باهلل منور النور وهو الدليل العباد برب 
االرباب عز وجل وكل من �ضلك نهج املع�ضوم و�ضل اىل ر�ضوان خالقه �ضبحانه 

وتعاىل ..
 فالعجب كل العجب من رجل عظيم وهو ابو عبد اهلل احل�ضني )عليه ال�ضالم( 
الذي قد م�ضى على ا�ضت�ضهادة 1375 �ضنة وجمرد ذكر ا�ضمه ال�ضريف يهز 
واجلبابرة  الطغاة  نفو�ض  يف  الباطل  موازين  يقلب  وزل��زال  الظاملني  عرو�ض 
والعتاة ويثر القلق يف نفو�ضهم فهو ثورة لال�ضالح ومنهاج عدل وميزان حق 
و�ضرخة �ضمر مدوية من حنجرة االن�ضانية وا�ضمه يجري يف قلوب حمبيه كما 

يجري الدم فيها.
اإن تلك امل�ضرة املليونية العظيمة بل العظمى هي الفريدة والوحيدة من نوعها 
واملنقطعة النظر اىل قبلة االحرار والعا�ضقني وكعبة الثوار ال�ضرفاء وبو�ضلة 
ار�ض  ي�ضكن  ال  ال�ضهداء  ابا  ان  اذ  واالخ��رة  الدنيا  دار  �ضعادة  ومنبع  احلق 
كربالء فح�ضب بل ي�ضكن يف قلوب عا�ضقيه وُمريديه فله قرب يف كل قلب طاهر 
ونف�ض ابية وقد تقلدوا حبه كالقالدة يف اعناقهم وكيف ال وهو م�ضباح الهدى 

و�ضفينة النجاة . 
االم��وال  لها  ُتر�ضد  �ضخمة  اعالمية  ماكينة  من  ميتلكونه  مبا  اليهود  واإن 

الطائلة بغية ت�ضويه الدين اال�ضالمي وت�ضتهدف رموزه وعظماءه لعلمهم ان 
االمة تقا�ض بعظمائها وكما قال اهلل جل �ضاأنه يف قراآنه املجيد )ولن تر�سى 
عنك اليهود وال الن�سارى حتى تتبع ملتهم.( �ضورة البقرة االيه 120 وقوله 
)ُيريدون ليطفئوا نور اهلل باأفواههم واهلل متم نوره ولو كره  عزوجل 
الكافرون.( �ضورة ال�ضف االية 8 وكلما طرقوا مبطارق حقدهم على حمبي 
ال البيت )عليه ال�ضالم( فال يزيدوهم اال ثباتا وقوة كامل�ضمار كلما طرق اكر 

ازداد ر�ضوخه يف اجلدار اكر.
 وهذه امل�ضرات امل�ضيئة بنور الوالء والبيعة مل حتمل �ضالحا �ضوى ع�ضق االمام 
ال�ضالح  بوجههم  حملوا  اذا  تخوفهم  يكون  وكيف  االع��داء  بال  فما  ال�ضهيد 
راجيف  املعتقد  الهندو�ضي  الراحل  الهندي  الزعيم  قال  ومثلما  ملقارعتهم  
غاندي )مات احل�ضني ليعي�ض( وتعلو  ال�ضيحة يف العامل كله)لبيك يا ح�ضني( 
و�ضتبقى حروف ا�ضمك يا �ضيدي يا ح�ضني ابجدية  الع�ضق والهيام والتحرر 

والثورة واخللود واالمتداد ما امتد الليل واالنهار .... 
)عليها  العقيلة  زينب  ال�ضيدة  قالته  ما  تذكر  وامثاله  علىالطاغي  لذلك 
جهدك  ونا�سب  �سعيك  واأ�سع  كيدك  فكد   ...( الفاجر  ليزيد  ال�ضالم( 
فو اهلل ال متحوا ذكرنا وال متيت وحينا...(وقال تبارك ا�ضمه ).. فاأما 
الزبُد فيذهب ُجفاًء واأما ما ينفع النا�س فيمكث يف االر�س ...( �ضورة 

الرعد االيه 17.

 خالد غانم الطائي

مقاالت

 �سرح احد الطغاة اليهود يف الواليات املتحدة االمريكيه يف ايام م�سري اجلموع املليونية الزاحفة �سوب كربالء 
عليه  احل�سني  االمام  حب  حملهم  وقد  االطهار  النبي  الآل  البيعة  لتجديد  احلق  اجل  من  وال�سهادة  واالباء  العز 

ال�سالم واأحياًء لذكراه العطرة وتطبيقا لقول املع�سوم ) احيوا اأمرنا رحم اهلل من احيا امرنا (.

وقد
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حوارات

•  حاوره:  محمود المسعودي

التراث االسالمي غني وشامل على جميع االمور التي تخص االنسان

المطران شكر اهلل الحاج:

ناشط في الحوار المسيحي 
االسالمي, و عضو شرف في 

مؤسسة "أديان" التي تعنى 
وتهتم بالحوار بين األديان, 
وهو المطران )شكر اهلل 

نبيل الحاج( التقته مجلة 
)الروضة الحسينية( ليوضح 

لنا الية العمل التي تختص 
بالجانب المهم واالساس في 
كيفية نشر ثقافة اهل البيت 

عليهم السالم الى االخر, 
وماهي اساليب الطرح المتبعة 

لديهم ليرسموا صور االخاء 
والتسامح واحترام الحقوق, 

وكل هذا سنوضحه من خالل 
الحوار التالي.

حقوق  لرسالة  وقراءتكم  باطالعكم  علمنا 
العابدين )عليه السالم(،  االنسان لإلمام زين 

فماذا اكتشفتم من خاللها؟
لدعوتنا  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  والعرفان  ال�ضكر  اوجه   ��
للم�ضاركة يف مهرجان تراتيل �ضجادية لالإمام زين العابدين 
االمام  ر�ضالة  فان  �ضوؤالكم  عن  واأم��ا   ، ال�ضالم(اأوال  )عليه 
)عليه ال�ضالم( عميقة املعنى ووا�ضعة االفق يف طياتها، وقد 
وامل�ضاحلة،  لل�ضالم،  كتبت  قد  الر�ضالة  هذه  ان  اكت�ضفت 

وتدعو  وال�ضبي،  والتهجر  القتل،  عن  وبعيدة  والتفاهم، 
كل  وم��ع  خالقه،  مع  ج��دا  جميلة  عالقة  بناء  اىل  االن�ضان 

ان�ضان خا�ضة الذي يعي�ض معه يف وطن واحد.
ب�ضكل  الر�ضالة  ه��ذه  نقراأ  ان  اىل  ما�ضة  بحاجة  نحن  ل��ذا 
الر�ضالة،  اجلها  من  و�ضعت  التي  لالأفكار  نروج  وان  دقيق، 
فهي حتفظ حق الفرد وتدعو اىل حفظ حق االخرين، وهي 

كتبت جلميع االزمان ولي�ض لزمان معني.
الأنها  الطائفية،  ودحر  لالإخوة  الكبرة  املفاتيح  احدى  وهي 
عابرة  عامة  وب�ضورة  والطائفية،  املذهبية،  ع��ن  تتعاىل 
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‚‚
‚‚ لالأديان اي�ضا،الأنها عبارة عن  ج�ضر يربط بني جميع الطوائف 

واالديان، ومن هنا ادعوا جميع االخوة واالخوات يف العراق 
احلبيب؛ ان ياأخذوا هذه الر�ضالة عنوانا لعي�ض خمتلف؛ يقوم 
نبني  ان   ن�ضتطيع  االآخرين، حتى  االنفتاح على  ا�ضا�ض  على 
عراقا جديدا يعتمد على حقوق االن�ضان،وان نحفظ حق اهلل، 
ان  ن�ضتطيع  الطريقة  بهذه  البع�ض،الأننا  بع�ضنا  نحرم  وان 

نبني وطنا يتعاي�ض فيه اجلميع.
)تراتيل  مهرجان  إقامة  الى  تنظرون  كيف 

سجادية( الذي تقيمه العتبة الحسينية؟
دعوة  يتم  ع��ام،وان  كل  يف  املهرجان  هذا  يعقد  ان  امتنى   ��
ان  اجل  واالجنبية؛من  العربية  الدول  خمتلف  من  مفكرين 
يطلعوا على هذه الر�ضالة العظيمة،الأننا عندما نريد ان نن�ضر 
ر�ضالة احلقوق ونتعرف على الراث احل�ضيني؛يجب ان تكون 
البوابة الرئي�ضية التي جتمع جميع املفكرين املهتمني بالراث 
ليطلعوا على تراث اهل البيت )عليهم ال�ضالم(ون�ضتطيع ان 

نو�ضل الراث احل�ضيني واهدافه ومبادئه للجميع.
امام  عائقا  شكلت  التي  االسباب  ماهي 
ايصال مبادئ االسالم التي جسدت في تراث 
اهل البيت )عليهم السالم( للشعوب العالم؟
هذا  يكون  قد  وال�ضك  منه،  نعاين  حقيقي  �ضعف  هناك   ��
ال�ضعف هو القا�ضم امل�ضرك بني اجلميع، فال احد ي�ضتطيع 
لكي  لنا  دافعا  يكون  ان  يجب  وه��ذا  عليه،  االخ��ر  يلوم  ان 
على  و�ضامل  غني  اال�ضالمي  ال��راث  ان  نو�ضح  ان  ن�ضتطيع 
و�ضلنا  قد  نكون  وبهذا  االن�ضان،  تخ�ض  التي  االم��ور  جميع 
اىل ن�ضف الطريق الذي ن�ضتطيع اكماله من خالل ما جاء 
الطريق  تعد  التي  ال�ضالم(   البيت )عليهم  اهل  يف د�ضاتر 
وتغير  احلياة،  يف  احلقه  االن�ضانية  للتعامالت  ال�ضحيح 
ال�ضورة احلالية عن ان اال�ضالم هو دين قتل وذبح من خالل 
بهذه  اال�ضالم  تاأطر  اىل  ت�ضعى  التي  املتطرفة  اجلماعات 
ال�ضورة، ولكن البد ان يظهر احلق وهو متج�ضٌد يف مذهب 

اهل البيت )عليهم ال�ضالم(.
على  تتعرف  ال  االن�ضانية  �ضعف؛فان  حالة  يف  نكون  عندما 

يتعرفون  ال  فاالخرون  اي�ضا  فقرا  تكون  وعندما  ح�ضارتنا 
اىل  نو�ضل  ان  ن�ضتطع  مل  ولكن  اغنياء  نحن  غناك...  على 
لهما مثيل.وان  لي�ض  تراث وح�ضارة  االخرين ما منتلك من 
ما ي�ضاعدنا هو ان نعطي �ضورة جميلة عن اال�ضالم ل�ضعوب 
العامل الأن ال�ضورة التي و�ضلت عن اال�ضالم -مع اال�ضف - 
ان نظهر  فعلينا  االرهابي  تفعله داع�ض  للعامل من خالل ما 
حتتويه  ما  لالإ�ضالم،فمثال  امل�ضرق  وال��وج��ه  اجلانب  ه��ذا 
ر�ضالة احلقوق وكل ما ت�ضمن خطاب االئمة وافعالهم عرب 
الفر�ضة  نعطي  وال  الكتب  الكثر  يف  امل��وؤرخ��ة  الع�ضور  مر 

لالأخرين ان ي�ضوهوا اال�ضالم.
االطهار  االئمة  عن  كتابات  لديكم  هل 

)عليهم السالم(؟
ال�ضالم(  )عليهم  االطهار  االئمة  عن  اكتب  مل  االن  حتى   ��
فقط   ل��دي  يتوفر  وم��ا  عنهم،  دقيق  ب�ضكل  ابحث  مل  الأنني 
عليها من خالل احلياة  ا�ضتطعت احل�ضول  معلومات عامة 
املختلطة مع بع�ض االخوة من اتباع املذهب، واي�ضا من خالل 
انني ومن خالل هذه  التي اح�ضرها، اال  الدينية  املنا�ضبات 
انه مذهب االحرام والتعامل  الب�ضيطة؛ وجدت  امل�ضاهدات 
احل�ضن مع االخر والقائم على ا�ضا�ض قوي ي�ضتمد قوته من 

ائمته )عليهم ال�ضالم(.
ناحية  من  الحقوق  رسالة  آثار  ترون  كيف 

التطبيق في المجتمعات االسالمية؟
�� ال�ضك باننا  بحاجة اىل فرة زمنية لكي ن�ضل اىل امل�ضتوى 
على  حتتوي  والتي  احلقوق؛  ر�ضالة  به  ن��ادت  ال��ذي  العملي 
خم�ضني عنوانا مهما تندرج �ضمن التعامالت احلياتية والتي 
االخرين،لذا  مع  والتعاملي  والعملي  االخالقي  الد�ضتور  تعد 
علينا ان ن�ضع اال�ض�ض الرابطيةاملهمة على �ضوء ما جاءت 
به ر�ضالة احلقوق، وان نتعرف على تراث بع�ضنا لبع�ض؛ لكي 
نكون مت�ضاحمني ومتعاونني فيما بيننا، و بهذه ال�ضفة نخدم 
اوطاننا ون�ضتطيع ان نبني ح�ضارات ذات مبادئ كبرة جنرب 

العامل على احرامها.

علينا ان 
نضع 

االسس 
الترابطية 
المهمة 

على ضوء 
ما جاءت 
به رسالة 
الحقوق 

لإلمام 
السجاد 

عليه 
السالم



العمليات اال�ضتباقية لقوات احل�ضد ال�ضعبي �ضاعدت على دحر العدو وحترير 
املدينة.

جملة )الرو�ضة احل�ضينية( اعدت تقريرًا عن عمليات التحرير فكان اللقاء 
بف�ضل  ال�ضعبي"  احل�ضد  هيئة  رئي�ض  نائب  املهند�ض،  مهدي  ابو  مع  االول 
اهلل وعزم رجال احل�ضد ال�ضعبي مت تطهر ق�ضاء بيجي بالكامل من الزمر 
االرهابية، والتي تقهقرت حتت �ضغط الف�ضائل املقاومة؛ التي اثبتت بحق 
احلقيقية  االنطالقة  بداية  املدينة  و�ضتكون  الغيارى،  العراق  ح�ضن  انهم 

لتحرير بقية االرا�ضي املحتلة.
مبيننا املهند�ض ان املعركة اعطت حرية كاملة  يف عملية التخطيط والتنفيذ، 
حيث مت تنفيذ عملية )لبيك يا ر�ضول اهلل( بالكامل، ا�ضافة اىل العمليات 
بتحرير  �ضبت  والتي  املعركة  هذه  يف  الرجال  عليها  عمل  التي  اال�ضتباقية 

الن�ضر املوؤزر".
1000  داع�ضي يف بيجي قبل حتريرها من الزمر االرهابية. 

وقال امر لواء علي االكرب)عليه ال�ضالم( التابع للعتبة احل�ضينية املقد�ضة، 
قا�ضم م�ضلح" مت العثور على وثائق تدل على ان عدد مقاتلي داع�ض االإرهابي 
يف ق�ضاء بيجي مل يقل يف يوم من االأيام عن 1000 �ضخ�ض قبل حتريرها 

بالكامل.

وا�ضاف م�ضلح" ان دعم الذي يح�ضل عليه داع�ض كان م�ضتمرا اىل الوقت 
الذي مت فيه حترير املدينة بالكامل، وعلى الرغم من ذلك متكن ابطال لواء 
علي االكرب من قتل كبار قادة الدواع�ض منهم ابو �ضرين، امل�ضوؤول الع�ضكري 

لتنظيم داع�ض االرهابي يف الق�ضاء.
مو�ضحا" خالل عمليات التقدم لتحرير بيجي مت العثور على �ضجل يحتوي 
بكتيبة  ي�ضمى  ملا  وه��وي��ات  وعناوينهم،  الدواع�ض  القنا�ضني  ا�ضماء  على 

ال�ضارم البتار وجي�ض دابق التابع لكيان داع�ض االرهابي.
العثور على ثالثة مقابر لداع�ض االرهابي

فيما قال ال�ضيد ر�ضول املو�ضوي معتمد املرجعية، واآمر قوة احل�ضن املجتبى 
التابعة للواء علي االكرب" متكن ابطال لواء علي االكرب من العثور على ثالث 
االوىل  املقربة  كانت  حيث  بيجي،  يف  للدواع�ض  جثثا  ت�ضم  جماعية  مقابر 

ت�ضم 72 داع�ضيًا، والثانية ت�ضم 30 داع�ضيًا، والثالثة ت�ضم 40 داع�ضيًا.
الع�ضكرية  القطعات  تقدم  اث��ن��اء  يف  املقابر  على  العثور  مت  ان��ه  مبينا"   
يف  املبعرة  الدواع�ض  جثث  من  العديد  وهنالك  بيجي  لق�ضاء  وحتريرها 
املنازل وال�ضوارع نتيجة عمليات التحرير التي قام بها ابطال احل�ضد ال�ضعبي 

والقوات االمنية".
املرجعية الدينية العليا ت�ضيد باالنت�ضار الكبر للقوات االمنية واحل�ضد ال�ضعبي.

 تقع مدينة  بيجي، يف حمافظة �سالح الدين، و تبعد عن بغداد بحوايل 210 كيلومرت، وتتو�سط الطريق 
ال�سمود( نتيجة  العراق والذي �سمي حديثا )مب�سفاة  للنفط يف  املو�سل، وت�سم اكرب م�سفاة  اإىل  املوؤدي 
ل�سمود قوات اجلي�س واحل�سد ال�سعبي، �سد كيان داع�س االإرهابي لعدة اأ�سهر متوا�سلة، وب�سواعد االبطال 
من قواتنا امل�سلحة من اجلي�س واحل�سد ال�سعبي ؛ مت حترير املدينة بعد احتاللها من قبل املجاميع امل�سلحة 

الذين يطلقون على انف�سهم الدولة االإ�سالمية يف العراق وال�سام واملعروفني باأ�سم داع�س.

مدينة الصمود بيجي
تدق ابواق النصر بسواعد رجال الجيش والحشد الشعبي
• تقرير:حممود امل�ضعودي/ اثر رعد
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تقارير



املهدي  ال�ضيخ عبد  �ضماحة  العليا يف كربالء،  الدينية  املرجعية  قال ممثل 
الكربالئي، خالل خطبة اجلمعة، يف التا�ضع من �ضهر حمرم احلرام" ان 
االنت�ضارات النوعية التي حققتها القوات امل�ضلحة البطلة، ومن ي�ضاندهم 
من املتطوعني االبطال، وابناء الع�ضائر الغيارى؛ خ�ضو�ضًا يف مدينة بيجي، 
االعالمي  التهويل  من  الرغم  على  االع��الم،  و�ضائل  خمتلف  وثنّقتها  والتي 
توؤكد  لالإرهابيني،  ح�ضني  ح�ضن  املنطقة  ه��ذه  ان  من  ذل��ك  �ضبق  ال��ذي 

حقيقة االقتدار القتايل واملعنوي للمقاتلني االبطال مبختلف عناوينهم .
والفداء  والت�ضحية  البطولة  مالحم  �ضطروا  الذين  االعزاء  هوؤالء  فلجميِع 
عظيم التقدير واالمتنان والعرفان ون�ضاأل اهلل العلي القدير ان يرزقهم خر 
االب��رار يف جنات اخللد مع  �ضهداءهم  وان يح�ضر  االخ��رة،  وكرامة  الدنيا 

�ضهداء الطف، وان مين على جرحاهم بال�ضفاء والعافية .
هويته  على  واحلفاظ  وم�ضتقبله  العراق  مب�ضر  ترتبط  املعركة  هذه  وان 
كافة  توفر  ال�ضروري  فمن   ، و�ضعبًا  ار�ضا  ووحدته  وح�ضارته  ومقد�ضاته 
االمكانيات املتاحة للن�ضر فيها، ن�ضرًا نهائيًا بحيث ال يبقى يف هذه االر�ض 

الطاهرة موطئ قدم لالإرهابيني .
ولهذا الغر�ض البد من زيادة الدعم اللوج�ضتي للمقاتلني يف �ضوء املعطيات 
والعمل  التن�ضيق  اآلية  وتطوير  ال�ضابقة  املعارك  من  امل�ضتفادة  والتجارب 
وابناء  واملتطوعني  امل�ضلحة  ال��ق��وات  من  املقاتلني  �ضنوف  بني  امل�ضرك 

الع�ضائر الغيارى مبا يحقق نتائج اف�ضل كما لوحظ يف املعارك االخرة .
ومن ال�ضروري تخ�ضي�ض مبالغ اكرب يف امليزانية العامة لتاأمني احتياجات 
الع�ضائر الذين يتحملون عبئًا كبرًا يف خمتلف املعارك؛  املتطوعني وابناء 
ولكنهم يعانون من قلة االمكانيات احلكومية املتاحة لهم، فان معظم الدعم 

ياأتيهم من التربعات ال�ضعبية وهي ال تفي اال بق�ضم من احتياجاتهم ."
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نة   وملا كان الت�ضوف االإ�ضالمي �ضكل من االأ�ضكال الثقافية املكوِّ
للفكر االإ�ضالمي ب�ضفة عامة، جنبا اإىل جنب علم الفقه وعلم 
و�ضوى ذلك؛  الرجال  واالأدب وعلم  والفل�ضفة  واملنطق  االأ�ضول 
لذا فاإن الت�ضدي لهذا احلقل الذي تكتنفه هالة من الغمو�ض 
واالإ�ضكاالت التي يقف وراءها وي�ضببها خروج �ضلوكيات واأفكار 
)بع�ض ال�ضوفيني( عن قواعد ال�ضريعة االإ�ضالمية، واإن درا�ضة  
هذا احلقل درا�ضة اأكادميية علمينّة )عقلينّة( بعيدة عن التحيز 
ة  امللحنّ املعرفينّة  ال�ضرورات  من  �ضرورة  هي  م  والتهجنّ والغلو 
البدع  م��ن  تنقيته  وحم��اول��ة  ال�ضويف  العطاء  تقييم  الإع���ادة 
ي�ضتمل  ما  على  والركيز  وال�ضالالت،  وال�ضطحات  وال�ضوائب 
عليه هذا العطاء من فكر زاخر ومن �ضلوك حياتي زاهد بتنا 
هات  وتوجنّ اأفكار  بوجود  النفو�ض  تربية  ميدان  يف  اإليه  نفتقر 
كفلته  الذي  االآخرين  حقنّ  على  والتجاوز  االعتداء  تبيح  مادية 

�ضريعتنا ال�ضمحاء.
بالكاظمينّة  امل��ول��ود  ال�ضيبي  كامل  م�ضطفى  ال��دك��ت��ور  ول��ع��لنّ 
ال�ضويف  بالفكر  املن�ضغل  لالأكادميي  رائع  اأمن��وذج   1927 عام 
باالأزمنة  االأوىل مرورا  ن�ضاأته  التاريخي منذ  تطوره  ومبالحقة 

الالحقة التي �ضهدت حتونّالت وطفرات وانحناءات على م�ضتوى 
هذا الفكر.

والدرا�ضات  االأب��ح��اث  واف��رة من  خ��الل جمموعة  وذل��ك من   
ال�ضلة  ب�)  املو�ضومة  للماج�ضتر  ر�ضالته  من  ابتداأها  قة  املعمنّ
عام  اال�ضكندرية  جامعة  يف  واملكتوبة  والت�ضينّع(  الت�ضوف  بني 
1958، واملرجمة اإىل عدة لغات عاملية كاالإجنليزية والفار�ضينّة 
وانتهاء  كامربدج  جامعة  يف  للدكتوراه  درا�ضته  ثم  والركينّة، 
ة  مهمنّ مزاولته  اأثناء  كتبها  التي  الت�ضونّف  عن  االأخ��رى  بكتبه 
عربية  جامعات  ويف  ب��غ��داد  جامعة  يف  اجلامعي  التدري�ض 

واأجنبينّة اأخرى.
املت�ضوفة  م��ع  ال�ضيبي  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  الطويلة  املعا�ضرة  اإن 
والت�ضامح  املثالينّة  منهم  يتعلم  اأن  اإىل  به  اأف�ضت  واأفكارهم 
واحلياد الفكري، ومن هنا مل يجد �ضرورة لتخطئتهم والوقوف 
تعاملوا  الذين  والباحثني  املفكرين  بع�ض  يفعل  كما  �ضدهم 
اأغواره  اأن ي�ضربوا  مع الفكر ال�ضويف تعامال �ضطحينّا من دون 

البعيدة واحلقيقينّة واكتفوا باملظاهر والق�ضور دون اللباب.
حماوراته  اإح��دى  يف  ال�ضيبي  يعربنّ  كما  فالت�ضوف  هنا،  ومن 

 • علي يا�سني 

اعالم ومفكرون

كامل مصطفى الشيبي
)2006 -1927(

مل يقت�سر دور االأكادميية العراقية منذ ظهورها االأول مع بدايات القرن املا�سي 
على التق�سي العلمي والتاأطري املنهجي للمو�سوعات والظواهر املدرو�سة فح�سب، 

واإمنا حاولت هذه االأكادميية االإحاطة  بالواقع الذي �سّكل هذه املو�سوعات 
والظواهر �سواء على امل�ستوى التاريخي اأو امل�ستوى االجتماعي اأو الثقايف .

الريادة المنهجية لقراءة التصوف االسالمي
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-�ضبحانه  اخلالق  اإىل  مبا�ضر  روح��ي  ه  توجنّ ه��و:  ال�ضحفية 
وتعاىل- بغ�ض النظر عن االنتماء الديني واملذهبي والفقهي، 
�ضبقت  التي  ال�ضماوية  االأديان  اإن�ضاين موجود يف  ك�ضلوك  وهو 
ال�ضيبي  اأع��اده  فقد  االإ�ضالمي  العامل  يف  ظهوره  اأما  االإ�ضالم، 
عليه  اهلل  )�ضلى  االأك���رم  الر�ضول  زم��ن  اإىل  �ضلوكا  بو�ضفه 
واآله( اإذ كان بع�ض ال�ضحابة الزاهدين ي�ضلكون م�ضلكا زاهدا 
نابذين االإقبال على الدنيا والتهافت على ملذاتها ونعيمها، يف 
املنظمة  بتعاليمه  الت�ضونّف  لفكرة  احلقيقي  الظهور  كان  حني 
الثاين  القرن  بدايات  مع  )الت�ضونّف(  املعروف  ومب�ضطلحه 
–اآنذاك-  والعبادة  الزهد  على  املقبلون  ُعرف  وقد  الهجري، 

مب�ضطلح خا�ض هو ال�ضوفية اأو املت�ضوفة. 
والت�سّيع(  الت�سوف  بني  )ال�سلة  كتابه  يف  ال�ضيبي  ويورد 
املتوفى  الكويف(  ها�ضم  )اأبو  هو  بال�ضويف  لقب  رجل  اأول  باأن 
�ضنة 150 ه� واأنه بنى اأول مكان خا�ض لل�ضوفية يف الرملة من 
بالد ال�ضام، بينما كان )عبدك ال�ضويف( و)جابر بن حيان( 
وهما من تالمذة االإمام ال�ضادق )عليه ال�ضالم( اأول من اأطلق 

عليهم لقب )�ضويف ( يف بغداد والكوفة.

مل تقت�ضر جهود االأ�ضتاذ كامل م�ضطفى ال�ضيبي على درا�ضة 
والوجدانية  الفكرية  اأبعاده  ي  تق�ضنّ وعلى  االإ�ضالمي  الت�ضوف 
تاريخ  من  مكثفة  )�سفحات  املهم  موؤلفه  يف  ات�ضحت  كما 
االإحاطة بطبيعة  لت�ضمل  امتدت  واإمنا  الت�سوف اال�سالمي( 
الواقع ال�ضعبي الذي احت�ضن الفكر ال�ضويف، كما �ضملت هذه 
اجلهود ميوال اإىل حتقيق االآداب واالأ�ضعار ال�ضوفية التي عفا 
ال�ضاعر  دي��وان  حقق  اإذ  الن�ضيان،  يد  وطوتها  الزمن  عليها 
الوجدانية  باأ�ضعاره  املعروف  ال�سبلي(  بكر  )اأبو  ال�ضويف 
الطافحة بحب اهلل –�ضبحانه وتعاىل- كما حقق ديوان احلالج 
املتناثرة  اأخباره  وجمع  ب�ضطحاته،  املعروف  ال�ضويف  ال�ضاعر 
الكرمي،  للقراآن  تف�ضره  لنماذج من  الكتب، وعر�ض  يف بطون 
ف�ضال عن جمعه وحتقيقه ل�)ديوان ال�سهروردي( والوقوف 
فاإن  والروحانيات.وبذلك  االإ���ض��راق  يف  اخلا�ضة  اأفكاره  على 
كتب ال�ضيبي وموؤلفاته العديدة يف جمال الت�ضوف االإ�ضالمي، 
والتع�ضب  الغلو  روح  البعيدة عن  والفكرية  العلمية  وطروحاته 
اد قراءة هذا امليدان  والتحينّز جتعل من هذا املفكر رائدا من رونّ
ال يف العراق وحده، واإمنا يف عموم العاملني العربي واالإ�ضالمي.



زيد الشهيد...
منارًا شامخًا

يلتجئ إليه المؤمنين
•تقرير :زيد علي كرمي الكفلي

مزارات
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عندما ت�ضلك الطريق الربي �ضرقي مدينة الكفل وعلى مقربة )7 كم( 
ي�ضارًا  تنعطف  ثم  ال�ضاخمة  النخيل  واأ�ضجار  الزراعية  مناطقها  وبني 

يلوح اإليك مرقد طاهر انه مزار زيد ال�ضهيد عليه ال�ضالم. 
ولد عليه ال�ضالم �ضنة )80 ه�( يف املدينة املنورة ن�ضاأ يف كنف اأبيه زين 
واالأخالق  بالعلوم  اأرفده  �ضنة(  ع�ضرة  معه )خم�ض  وعا�ض  ع  العابدين 
الكرمية واحل�ضنة فاأ�ضبح حليفا لل�ضيف والقران وبعد وفاة والده �ضنة 
)خم�ض وت�ضعون( للهجرة تكفله اأخوه الباقر ع وعا�ض معه )ت�ضع ع�ضرة 
�ضنة ( عا�ض عليه ال�ضالم حرًا اأبيًا �ضجاعًا خمل�ضًا يف قول احلق فكانت 
ثورته ا�ضتمدادًا لثورة جده احل�ضني ع يف كربالء ...قتلوه �ضلبوه حرقوا 
جثته الطاهرة اأرادوا اأن يطفئوا نورًا من نور اهلل ولكن �ضبه لهم ها هو 
قربه اليوم منارًا �ضاخمًا ينر دروب احلياة ويلتجئ اإليه االأحرار على 

امتداد التاريخ االإن�ضاين .
و�ضوب  كل حدب  يق�ضدونه من  النا�ض  بكرامات جعلت من  اهلل  حفه 
من  املرتبة  هذه  اإىل  و�ضل  حتى  اجلهد  من  املزيد  وبذلت  به  فاهتمت 

البناء.
بناء  عن   ) �ضهيل  حممد  )حممود  التاريخي  وامل��وؤرخ  الباحث  وحتدث 
�ضينّد  وا�ضع جدا  بناء حديث  ال�ضهيد  زيد  مرقد  بناء  اإن  قائاًل:  املرقد 
جابر  ال�ضيد  راأ�ضهم  وعلى  واملتربعني  اخلرين  بجهود   )1996( �ضنة 
ال�ضريف  ال�ضادة خدام املزار  ال�ضعربي وبجهود  ال�ضعربي واأخيه عبود 
فرة  طيلة  البناء  يف  للم�ضاركة  ال�ضاعني  لهوؤالء  اأبوابهم  فتحوا  الذين 
ما  و�ضل  حتى  الكفل  ناحية  ع�ضائر  هي  العاملة  االأي��دي  وكانت  العمل 
اإ�ضالمية مغلفة بالكا�ضي  اأالن حيث يعلوا ال�ضريح قبة كبرة  هو عليه 
ال�ضريح  فوق  ن�ضب  وقد  �ضاخمتان  ماأذنتان  جانبها  واىل  الكربالئي 
�ضباك من الذهب وللحرم بابان ذهبيان ومن الداخل املرايا والعينكار 
اإليه  واأ�ضيف  قراآنية  وكتائب  هند�ضية  وباأ�ضكال  الكربالئي  والكا�ضي 
كتيبة عن حياة زيد ال�ضهيد وهنالك اأ�ضماء مو�ضوعة على االأركان هم 
اأ�ضماء اأ�ضحابه الذين ا�ضت�ضهدوا معه وكذلك اأك�ضاء احلرم باملرمر ...
 ، البيت  اأهل  ذرية  من  املرقد هم  �ضدنة  كان  �ضهيل:  الباحث  واأ�ضاف 
وهم ال�ضادة احل�ضينيون العميديون وقد تناوبت عوائل من هذه الع�ضرة 
واحد  �ضهر  تخدم  عائلة  كل  وكانت  للزيارة  القادمة  ال��زوار  خدمة  يف 
وال�ضيد   ، اأمثال عوائل )ال�ضيد حم�ضن عالوي  باأوقاف زيد  وتت�ضرف 

ح�ضونّ ،وعائلة ال�ضيد ك�ضمول( وبقى اأحفاد العوائل م�ضتمرون يف خدمة 
املرقد وتقدمي اخلدمات للزائرين كبناء م�ضيف خلدمة الزوار وغرها 
،ويف اأواخر 2007 ا�ضتلمت االأوقاف ال�ضيعية املزار فكان اأول اأمني خا�ض 
قا�ضم  ال�ضيخ  االأمانة  ا�ضتلم  وبعدها   ، الكرعاوي  عقيل  ال�ضيخ  للمزار 

احل�ضناوي.
ال�ضاعر حممد رحيم  االإعالم  اأكد م�ضوؤول ق�ضم  املزار  وعن منا�ضبات 
التي  الدينية  املنا�ضبات  ال�ضهيد يقيم جميع  ال�ضمري قائال: مزار زيد 
االإ�ضالمية  ال�ضخ�ضيات  وبع�ض  البيت  اأه��ل  ووفايات  ب��والدات  متثلت 
مثل  االأخ��رى  املنا�ضبات  وبع�ض  االإ�ضالمية  الدعوة  يف  دور  لها  التي 
من  كثر  و�ضخ�ضيات  وف��ود  حت�ضره  ال��دويل  القران  حليف  مهرجان 
وتنزانيا وغرها من  وال�ضومال  واليمن  لبنان  كدولة  وخارجه  العراق 
الدول العربية واالإ�ضالمية وي�ضتمر ملدة يومني ، وكذلك مرا�ضيم تبديل 
الراية يف االأول من حمرم حت�ضر فيها اأي�ضا �ضخ�ضيات دينية و�ضيا�ضية 
ال�ضيخ علي  االإ�ضالم  �ضنوية حلجة  وكلمة  القران  قراءة  فيها  وتت�ضمن 
الرايات   حمل  كرادي�ض  مثل  االخ��رى  الفعاليات  وبع�ض  النجفي  ب�ضر 
على  للحزن  واإعالنا  اإ�ضعارا  بال�ضوداء  احلمراء  الراية  تبديل  ثم  ومن 

�ضيد ال�ضهداء .
وبني ال�ضمري : اإن الزيارات الرئي�ضية للمزار يف ) اخلام�ض والع�ضرين 
من حمرم(  هي ذكرى �ضهادة زين العابدين عليه ال�ضالم ، و)الثاين 
من �ضهر �ضفر( �ضهادة زيد ع فهن زيارات مليونية تاأتي النا�ض �ضرًا 
على االأقدام اإىل زيد ال�ضهيد من داخل العراق وخارجه وهنالك جهود 
مبذولة من القائمني يف خدمة املزار لتقدمي اأف�ضل اخلدمات للزائرين 
والتنظيف  الطعام  واإط��ع��ام  واخل���روج  ال��دخ��ول  يف  امل��واك��ب  كتنظيم 
املليونية  ال��زي��ارة  ه��ذه  ت�ضرك يف  اأخ��رى  اأط���راف  وهنالك  وغ��ره��ا، 
وناحية  بابل  حمافظة  وم�����ض��وؤويل  االأم���ن  ورج���ال  والبلدية  كال�ضحة 
تقدم  باملزار  حميطة  كثرة  اخلدمة  مواكب  ،وهنالك  وغرهم  الكفل 
اخلدمات للزائرين تقدر من )300 � 400( موكب وكذلك مواكب على 

طول الطريق املوؤدي اإىل املرقد املقد�ض .
االأمة  عيون  فتحت  اإنها  اإال  االأم��ة  على  األيمة  بفاجعة  زيد  ثورة  انتهت 
القيادة  اإنهم  معرفتهم  ثم  ومن   ، البيت  اأه��ل  على  وعقولها  وقلوبها 

ال�ضرعية وحجج اهلل يف االأر�ض.
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مي حمن الالنّ •اإعداد: عبدالرنّ

أسئلة وشبهات كثيرة تحوم حول المختار الثقفي ونهضته، وأهمّها: هل يعتقد بإمامة اإلمام السجاد )عليه السّالم( أم بمحمد 
بن الحنفيّة؟ وهل أخذ اإلذن في ثورته من اإلمام علي بن الحسين )عليهما السّالم(؟ ولماذا بايع آل الزبير ولم يبايع اإلمام السجاد 

)عليه السّالم(؟ ولماذا لم يسلم األمر الى االمام السجاد )عليه السّالم(؟ ولماذا لم يلتحق باإلمام الحسين )عليه السّالم( عند 
خروجه الى العراق؟ وغير ذلك من األسئلة التي سيجيب عليها األفاضل من مدرسة آل محمد صلوات اهلل عليهم أجمعين:

َمن �سيدافع عن املختار الثقفي؟

الــ�ــســيــخ  يـــقـــول  اإذ 
ــبــحــاين  ــس جـــعـــفـــر �
بــاملــلــل  ــه  ــوث ــح ب يف 

والنحل:
الثقفي  املختار  ثورة  اإننّ 
االنتقامية  الثورات  من 
بني  قلوب  اأثلجت  التي 
امت�ضطت  ما  اإذ  ها�ضم؛ 
اخت�ضبت،  وال  ها�ضمينّة 
االإمام  وقف  وملنّا  قتلته،  من  احل�ضني  ثاأر  املختار  اأخذ  حتى 
علي بن احل�ضني )عليهما ال�ضالم( على ما جرى على اأعداء 
اأبيه بيد املختار خرنّ �ضاجدًا، وقال: )احلمد هللنّ الذي اأدرك 

يل ثاأري من اأعدائي وجزى املختار خرًا(.
للثائرين  الطريق  اأنارت  اجة  وهنّ ثورة  كانت  املختار  ثورة  اإننّ 
ها كونها  اأهمنّ الت  وتاأمنّ اإبهامات  اأننّ حولها  االآتني بعده، غر 
االإم��ام  اأننّ  مع  احلنفينّة،  ابن  جانب  من  مدعمة  اأو  مبعوثة 
القائم مقام احل�ضني وولينّه و�ضلطان دمه هو علي بن احل�ضني 
زين العابدين )عليهما ال�ضالم( ولعلنّ اتنّ�ضاله بابن احلنفينّة 
�ضهادة  من  �ضنني  خم�ض  م�ضت  وقد  باالأمر  قام  ��ه  اأننّ الأج��ل 
ع�ضر  من  معروفة  �ضخ�ضينّة  احلنفينّة  د  حممنّ وكان  االإم��ام، 
فا�ضتجاز منه حتنّى  البيت  اأهل  ويعدنّ من علماء  االإمام علي 
يتنّخذه ر�ضيدًا لثورته وال يعدنّ ذلك دلياًل على اأننّه كان معتقدًا 
ة اأينّة دعوة لنف�ضه، ولو  باإمامته على اأننّه مل يظهر البن احلنفينّ
ت�ضويه  املخالفني الأجل  اأ�ضاطر  ا هو من  فاإمننّ بالدعوة  ُرمي 
اأر�ضل  املختار  اأننّ  مع  ال�ضيعة،  قلوب  يف  والت�ضكيك  �ضمعته 
الر�ضل وروؤو�ض القتلة اإىل علي بن احل�ضني )عليه ال�ضالم( 

اأثناء ثورته.
ل  نه�ض املختار بالكوفة الأربع ع�ضرة ليلة خلت من ربيع االأونّ
وكانت  �ضنة 67ه�،  �ضهر رم�ضان من  اإىل  وبقي  �ضنة 66ه�، 
واليته ما يقارب 18 �ضهرًا، فجدنّ يف االأمر وبالغ يف الن�ضرة 
احل�ضني  قتلة  من  الثاأر  اأخ��ذ  وقد  االأرج��ا���ض،  اأُولئك  ع  وتتبنّ

)عليه ال�ضالم(.

)رجال  كتابه  يف  القزويني  لطيف  ال�سيد  ويقول 
تركوا ب�سمات على ق�سمات التاريخ(: 

ينبغي  املختار:  ثورة  من  ال�ضجاد  االإم��ام  موقف  نعرف  لكي 
الثورة  لقائد  ال�ضيا�ضي  ال��والء  على  �ضريعا  �ضوًءا  نلقي  اأن 
ال�ضبهات  بع�ض  ندر�ض  ثم  واأهدافها،  واأفرادها  ورجاالتها 
لن�ضل  اإجمايل:  ب�ضكل  املختار  �ضخ�ضية  حول  اأث��رت  التي 

يف النهاية اإىل موقف االإمام ال�ضجاد )عليه ال�ضالم( منها.
الوالء ال�ضيا�ضي للثورة:

البيت  الأهل  املوالية  ال�ضيا�ضية  الهوية  يف  ي�ضكك  من  هناك 
اأ�ضا�ض  على  املختار،  �ضخ�ضية  يف  واآل��ه(  عليه  اهلل  )�ضلى 
بع�ض املواقف التي اتخذها، والتي �ضنتناولها بالبحث، اإال اأن 
املختار الأهل  بوالء  الباحث يقطع  �ضواهد عديدة جتعل  ثمة 
هذه  يلي  وفيما  ال�ضالم(،  )عليه  ال�ضجاد  ولالإمام  البيت، 

ال�ضواهد:
يد م�ضلم  ال�ضالم( على  االإمام احل�ضني )عليه  مبايعته   -1

بن عقيل. 
ال�ضيعة، حيث  اأم��ام  بابه  وفتح  بن عقيل،  م�ضلم  اإي��واوؤه   -2
)عليه  احل�ضني  لالإمام  البيعة  الأخذ  مقر  اإىل  منزله  حتول 

ال�ضالم(.
مقر  اإىل  ا�ضتدعاه  منه حيث  زياد  بن  اهلل  عبيد  موقف   -3
)عليه  احل�ضني  لالإمام  البيعة  اإعطاء  يف  وعنفه  االم���ارة، 
ال�ضالم(، و�ضرب عينه بق�ضيب واأودعه ال�ضجن اإىل اأن فرغ 
من االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(، حيث تو�ضط له عبد اهلل 
بن عمر عند يزيد بن معاوية بتحريك من زوجته، )زوجة 
عبد اهلل بن عمر هي اأخت املختار(، فاأر�ضل يزيد ر�ضالة اإىل 

عبيد اهلل ياأمره باإطالق �ضراحه. 
4- موقفه احلذر من عبد اهلل بن الزبر، الذي يك�ضف عن 
البيت  اأهل  اإ�ضافة مواقفه من  عدم اعتقاده بزعامته، ومع 

)عليه ال�ضالم( يت�ضح اميانه بخطهم. 
5- موقفه من حما�ضرة عبد اهلل بن الزبر، ملحمد بن علي 
اأبي طالب:  �ضعب  العبا�ض يف  بن  اهلل  وعبد  اأبي طالب،  بن 
تنق�ضع  اأن  اإىل  باالنتظار  وطالباه  ل��ه،  البيعة  رف�ضا  حيث 
الغيوم ال�ضيا�ضية، فحا�ضرهما ابن الزبر و�ضرب لهما اأجال 

باملختار  احلنفية  بن  حممد  فا�ضتنجد  له،  البيعة  الإعطاء 
الذي كان قد �ضيطر على الكوفة، فبعث اإليه �ضرية ع�ضكرية 
و�ضلت يف الوقت املنا�ضب )حيث اأنقذهما من ال�ضجن ومن 
ابن  على  الهجوم  يف  ال�ضرية  قائد  ا�ضتاأذن  وق��د  معهما(، 

الزبر، فرف�ض حممد بن احلنفية ذلك.
وال�ضيطرة  الزبر،  ابن  و�ضد  ال�ضام،  الثورة �ضد  قيادة   -6
ال�ضالم(،  )عليه  احل�ضني  قتلة  من  واالنتقام  الكوفة،  على 
اهلل  عبيد  قتل  حتى  وط��ارده��م  منازلهم  يف  تتبعهم  حيث 
بن زياد، وعمر بن �ضعد، و�ضمر بن ذي اجلو�ضن، وحرملة 
)عليه  احل�ضني  قتل  يف  ا�ضراكه  ثبت  َم��ن  وك��ل  الكاهلي، 
حركة  قاد  اأن��ه  للمختار  فخرا  يكفي  الواقع  ويف  ال�ضالم(. 
ال�ضيعة يف اأحرج ظروفهم، وت�ضدى بجي�ضه ال�ضيعي القليل 
العدة والعدد بقيادة اإبراهيم االأ�ضر، جلي�ض االأمويني الكثر 
العدة والعدد بقيادة عبيد اهلل بن زياد، حيث انت�ضر جي�ضه 
�ضعار  عليها  ينطوي  ك��ان  التي  العلوية  ال��روح  تلك  بف�ضل 
االأ�ضر  بن  اإبراهيم  اأخذ جنود  الذي  لثارات احل�ضني(  )يا 

يطلقونه يف و�ضط ميدان احلرب. 
كان  حيث  ال�ضالم(،  )عليه  ال�ضجاد  االإم��ام  من  موقفه   -7
دائم ال�ضلة معه، وكان ير�ضل له بني الفرة واالأخرى الهدايا 

واالأموال الكثرة.
موقف  اأما  له،  البيعة  واأخذ  احلنفية  بن  ملحمد  الدعوة   -8
من  وباخل�ضو�ض  هذه  املختار  ت�ضرفات  من  احلنفية  ابن 
الدعوة اإليه، فاإنه مل ترد روايات حول هذه النقطة بالذات، 
يف  باملختار  ا�ضتنجد  قد  احلنفية  اب��ن  اأن  ورد  ال��ذي  اإمن��ا 
اأن حممد بن احلنفية  الزبر. وهذا يك�ضف  حمنته مع ابن 
اإليه،  الدعوة  يف  املختار  مواقف  من  �ضلبيا  موقفا  يتخذ  مل 
واإال مل ي�ضتنجد به. ومن الوا�ضح اأنه بناء على اأن حممد بن 
احلنفية ت�ضدى للعمل ال�ضيا�ضي بناء على طلب من االإمام 
املختار  دعوة  على  اإ�ضكال  يرد  ال  ال�ضالم(،  )عليه  ال�ضجاد 
االإمام  هو  ال�ضرعي  االإم��ام  اأن  بن احلنفية، يف حني  ملحمد 

ال�ضجاد )عليه ال�ضالم(. 
ال�ضيا�ضي  املختار  والء  على  للداللة  كافية  املوؤ�ضرات  ه��ذه 
الذي  البيت  اأهل  وخلط  ال�ضالم(،  )عليه  ال�ضجاد  لالإمام 

شبهة واكثر من ّرد
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ثورة  م�ضروعية  على  االأدل��ة  ال�ضالم(.  )عليه  االإم��ام  يقوده 
ال�ضالم(  )عليه  لالإمام  ال�ضيا�ضي  الثورة  والء  اإن  املختار. 
وحده ال يكفي الإثبات م�ضروعيتها، اإمنا البد من اإحراز اإذن 
اأدلة  عدة  وهنا  الثوري.  بالفعل  اأو  بالعمل  اأم��ره  اأو  االإم��ام، 

ميكن ذكرها الإثبات م�ضروعية حركة املختار الثقفي وهي:
)عليه  ال�ضجاد  االإم��ام  من  ال�ضادر  الن�ض  االأول:  الدليل 

ال�ضالم(: 
�ضيا�ضيا  ظرفا  يعي�ض  ال�ضالم(  )عليه  ال�ضجاد  االإم��ام  كان 
خا�ضا، دعاه اإىل اأن ي�ضلك نهجا حمددا يف العمل ال�ضيا�ضي، 
النظام،  �ضد  املبا�ضرة  ال�ضيا�ضية  املمار�ضات  فيه  يتجنب 
اإىل  مريديه  يدعو  منه  �ضادر  ن�ض  على  نعر  اأن  نتوقع  فال 
االلتحاق بقوات املختار يف الكوفة، الأن ذلك خمالف الأ�ضلوبه 
يف العمل، اإمنا ينبغي اأن نبحث عن ن�ض يوؤيد عمل املختار، 
وميدحه يف حدود خا�ضة، وهذا الن�ض قد �ضدر من االإمام 
املختار  اإليه  اأر�ضل  اأن  بعد  وذلك  ال�ضالم(،  )عليه  ال�ضجاد 
راأ�ضي ابن زياد وابن �ضعد، حيث قال )عليه ال�ضالم(: احلمد 

هلل الذي اأدرك يل ثاأري من اأعدائي، وجزى اهلل املختار. 
من  عنه  مر�ضيا  وقع  املختار  عمل  ب��اأن  ي�ضهد  الكالم  هذا 
قبل االإمام )عليه ال�ضالم(، وال يقال باأن مدح االإمام )عليه 
ال�ضالم( يف حدود قتل ابن زياد، وابن �ضعد فح�ضب: وذلك 
الأن املختار اإمنا �ضعى يف ثورته اإىل تتبع قتلة احل�ضني )عليه 
الفاجعة، كافة، فال  ال�ضالم( والذين �ضاركوا يف �ضنع تلك 
بن  حرملة  اأو  اجلو�ضن  ذي  بن  �ضمر  قتل  اأن  القول  ميكن 
كاهل اأو غرهما، من الذين مل يبعث املختار بروؤو�ضهم اإىل 
ال�ضجاد )عليه  االإمام  املدينة، مل يقع مر�ضيا عنه من قبل 
االأموي،  املختار �ضعى يف مواجهة احلكم  اأن  ال�ضالم(، كما 
تكون  حمالة  فال  كربالء،  لفاجعة  الرئي�ض  املدبر  هو  الأن��ه 

م�ضمولة بر�ضا االمام ومدحه للمختار.
الدليل الثاين: وهو الن�ض ال�ضادر من االإمام الباقر )عليه 

ال�ضالم(: 
حيث ورد يف احلديث، عن عبد اهلل بن �ضريك: قال: دخلنا 
اأبي جعفر )عليه ال�ضالم( يوم النحر وهو متكئ، وقد  على 
اأر�ضل اإىل احلالق، فقعدت بني يديه اإذ دخل عليه �ضيخ من 
اأنت؟  من  قال:  ثم  فمنعه،  ليقبلها  يده  فتناول  الكوفة  اأهل 
وكان  الثقفي،  اأبي عبيد  بن  املختار  بن  اأبو احلكم  اأنا  قال: 
اإليه حتى  يده  ال�ضالم( فمد  اأبي جعفر )عليه  متباعدا من 
اهلل  اأ�ضلحك  قال:  ثم  يده،  منعه  بعد  حجره  يف  يقعده  كاد 
اإن النا�ض قد اأكروا يف اأبي وقالوا والقول واهلل قولك. قال 
وال  كذاب،  يقولون  قال:  يقولون؟  �ضئ  اأي  ال�ضالم(:  )عليه 
تاأمرين ب�ضئ اإال قبلته. فقال )عليه ال�ضالم(: �ضبحان اهلل، 
املختار،  به  بعث  كان مما  اأمي  اأن مهر  واهلل،  اأبي  اأخ��ربين 
اهلل،  فرحمه  بدمائنا؟  وطلب  قاتلنا،  وقتل  دورنا،  ينب  اأومل 
علي  بنت  فاطمة  عند  ليمر  ك��ان  اأن��ه  اأب��ي،  واهلل  واأخ���ربين 
ميهدها الفرا�ض، ويثني لها الو�ضائد، ومنها اأ�ضاب احلديث، 
قتل  اإال طلبه،  اأح��د  لنا حقا عند  ترك  ما  اأب��اك،  اهلل  رحم 

قتلتنا وطلب بدمائنا. 
�ضالمة  وعلى  املختار،  بو�ضوح على مدح  تدل  الرواية  وهذه 

اأهدافه التي رفعها.

اآل �سيف يف كتابه )من ق�سايا  ويقول ال�سيخ فوزي 
النه�سة احل�سينية(:

فاإننا  و�ضخ�ضيته؟  الثقفي  املختار  حركة  تقييم  ميكن  كيف 
نالحظ يف الروايات مدحا له وذما؟

اإىل حملة  اهلل  رحمه  الثقفي  عبيدة  اأبي  بن  املختار  تعر�ض 
فئتني  قبل  م��ن  ال�ضواء  على  ول�ضخ�ضيته  حلركته  ت�ضويه 
البداية  يف  حاربهم  الذين  االأمويني  االإ�ضالمي:  التاريخ  يف 
يف  و�ضياأتي  منهم،  حممد  الآل  وانتقم  �ضوكتهم،  وا�ضتاأ�ضل 
من  جناياتهم  ج��زاء  عليهم  اأق��ام  من  بع�ض  ذكر  امللحقات 
قادة االأمويني واأتباعهم الذين كان لهم دور �ضيء يف كربالء. 
ومن الزبريني الذين حاربهم وهزمهم يف البداية ومع اأنهم 
قد انت�ضروا عليه يف نهاية االأمر لفرة ق�ضرة لكي ينهزموا 
بعدها اأمام االأمويني، اإال اأن املختار كان قد عباأ اجلو الكويف 
الذي كانوا يحاولون ا�ضتمالته اإىل جانبهم، عباأه �ضدهم فلم 
ينتفعوا به اإىل االأخر. فكان اأن �ضنوا عليه احلرب االعالمية 
الزبريني من  اأن من  واإذا علمنا  � وبعدها..  املعركة  اأثناء   �
كان �ضغله التاأريخ وذكر االن�ضاب، فغذوا امل�ضادر التاريخية 
مبا  و�ضخ�ضيته  املختار  حلركة  امل�ضوهة  باملعلومات  بعدهم 
اأوالت�ضاد ولكن ذلك ال يهم  التناق�ض  اإىل  ي�ضل يف بع�ضها 

اإذا كان الغر�ض عندهم يتحقق.
الو�ضط  اإىل  االعالمية  احلرب  تلك  تاأثرات  و�ضلت  ورمبا 
الذي كان يوؤيد حركة املختار مما ي�ضر اإليه النهي ال�ضادر 

عن االإمام باأن ال ي�ضبوا املختار وال يتكلموا �ضده.
فاإنه  املختار  ت�ضبوا  ال  ال�ضالم:  عليه  الباقر  اأبي جعفر  فعن 
املال على  فينا  وق�ضم  اأراملنا  وزوج  بثاأرنا  قتلتنا وطلب  قتل 
الع�ضرة وقد رواه الك�ضي ب�ضنده عن حمدويه عن يعقوب عن 
واإن مل  املثنى وهو  بن  ثقات عن ه�ضام  ابي عمر وهم  ابن 
الثقات  امل�ضايخ  عنه  روى  ممن  اأن��ه  اإال  خا�ضا  توثيقا  يوثق 
عن �ضدير والد حنان وهو ممدوح وممن روى عنه امل�ضايخ 
وكذا  اخلال�ضة  يف  الطريق  ه��ذا  ا�ضتح�ضن  وق��د  الثقات، 

ال�ضيد بن طاوو�ض.
ال�ضالم ب�ضند ح�ضن: ما امت�ضطت فينا  وعن ال�ضادق عليه 
ها�ضمية وال اخت�ضبت حتى بعث اإلينا املختار بروؤو�ض الذين 
بن  ابراهيم  عن  الك�ضي  رواه  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  قتلوا 
ابن  اأحمد  عن  مم��دوح(  )وه��و  اخلتلي  العبا�ض  بن  حممد 
ادري�ض عن حممد ابن احمد عن احل�ضن بن علي )بن عبد 
اهلل بن املغرة( عن العبا�ض بن عامر عن �ضيف بن عمرة 

عن جارود بن املنذر )هوؤالء تقات اإماميون(.
فيها  ا�ضرك  للمختار  امل�ضادة  احلملة  ه��ذه  اأن  والغريب 
ومن  منهم  انتقم  ال��ذي��ن  االأم��وي��ني  م��ن  )املتخا�ضمان( 
اأن�ضارهم، ومن الزبريني الذين ثار على واليهم يف الكوفة 
من  الهرب  ا�ضتطاع  من  مع  بعد  فيما  حتالفوا  الذين  وهم 
قتلة احل�ضني عليه ال�ضالم.. وعملوا على تلك احلملة ب�ضكل 
دقيق وم�ضتمر مما جعل اأثرها يبقى اإىل االآن يف كتب التاريخ 
واالأدب. فتارة ي�ضورونه باأنه ادعى النبوة واأن الوحي ينزل 
بن  حممد  اأتباع  الكي�ضانية  من  باأنه  يتهمونه  واأخ��رى  عليه 
ادعاء  يجتمع  كيف  يدري(  املنجم  )وال  اأدري  وال  احلنفية، 
اتنّباع حممد بن احلنفية؟ وامل�ضكلة التي �ضاعدت  النبوة مع 
به  مير  كان  ال��ذي  الظرف  اأن  التهم  هذه  مثل  انت�ضار  على 

عالقة  باظهار  ل��ه  لي�ضمح  يكن  مل  العابدين  زي��ن  االإم���ام 
املختار به..

ي�ضتفاد منها ذم  روايات  الرجال  اأن يف كتب  ورمبا يالحظ 
ال�ضند،  نقية  اأن تكون غر  اإما  ابي عبيدة وهذه  املختار بن 
اأف�ضل  من  ف��اإن  اجلهات،  ببع�ض  توجيهها  ميكن  اأن��ه  واإم��ا 
يكن  مل  لو  زرارة  وهو  وال�ضادق  الباقر  االإمامني  اأ�ضحاب 
 � اأف�ضلهم، ومع ذلك قد وردت روايات � وبع�ضها تام ال�ضند 
فيها ذم ظاهري له، وذلك للحفاظ عليه مثلما خرق اخل�ضر 
ال�ضفينة لكي تنجو من امللك الغا�ضب. فمنها ما رواه جربئيل 
بن  يون�ض  عن  عمرو  بن  حممد  عن  العنربي  عن  احمد  بن 
اأبي  بن  املختار  كتب  ال�ضالم:  عليه  جعفر  اأب��ي  عن  يعقوب 
العراق  من  بهدايا  اإليه  وبعث  احل�ضني  بن  علي  اإىل  عبيدة 
ي�ضتاأذن  االآذن  دخل  احل�ضني  بن  علي  باب  على  وقفوا  فلما 
لهم فخرج اإليه ر�ضوله فقال: اأميطوا عن بابي فاإين ال اأقبل 

هدايا الكذابني وال اأقراأ كتبهم.
بن  ج��ربئ��ي��ل  اأن  وف��ي��ه 
اأحمد وهو الفاريابي مل 
ذكر  ال  والعنربي  يوثق، 
ويحتمل  ال��رج��ال  يف  له 
اأن يكون العبيدي حممد 
ب���ن ع��ي�����ض��ى وه���و ث��ق��ة، 
وامل�ضكلة اأي�ضا يف رواية 
وهو  يعقوب  ب��ن  يون�ض 
ال�ضادق  اأ�ضحاب  م��ن 

والكاظم والر�ضا عليهم ال�ضالم وتويف يف زمن االإمام الر�ضا 
عن  رواياته  واإمنا  اأ�ضال،  ال�ضالم  عليه  الباقر  عن  يرو  ومل 
الباقر اإما بالوا�ضطة كما يلحظ املتتبع يف الكايف والتهذيب اأو 
مرفوعة عن االإمام الباقر كما يف اأ�ضول الكايف، ومل ترد وال 
رواية واحدة عنه عن االإمام الباقر، واأن يكون )اأبو جعفر( 
يف الرواية مق�ضودا به اجلواد غر حمتمل لوفاة يون�ض يف 
زمن الر�ضا. فهذه الرواية مرفوعة لالإمام الباقر وال ميكن 

االعتماد عليها.
وهناك روايات اأخرى حتى لو �ضلمت من املناق�ضة ال�ضندية، 
مل  املختار  �ضلطنة  اأن  حيث  بالتقية  توجيهها  ميكن  فاإنه 
� حتى  يعلم  ال�ضالم  ال�ضجاد عليه  االإمام  تكن �ضاملة، وكان 
علم  عن  ف�ضال   � اال�ضياء  على  للحكم  الطبيعية  باملقايي�ض 
االإمامة اأن اأمر املختار ال يتم، فلم يكن من ال�ضالح اإظهار 

التاأييد العلني له، اأو بيان عالقته به.
كما ميكن اجلمع بني الروايات التي ت�ضر اإىل رف�ض االإمام 
ا�ضتقباله وبني الروايات املادحة له مبا ذكره ابن منا، من اأن 
اأن�ضار املختار جاوؤوا ملحمد بن احلنفية طالبني منه الن�ضر 
العابدين وعر�ض عليه  اإىل االإمام زين  والتاأييد، فجاء بهم 
اأمرهم، فقال عليه ال�ضالم: يا عم لو اأن عبدا ا�ضود تع�ضب 
هذا  وليتك  وقد  موؤازرته  النا�ض  على  لوجب  البيت  اهل  لنا 
هذا  الكتاب  و�ضع  يحتمل  ال  وقد  �ضئت..  ما  فا�ضنع  االأم��ر 
مزيدا من التحقيق يف الروايات، فيمكن ملن اأراد املزيد من 
وتنزيه  املامقاين،  للعالمة  املقال  تنقيح  مراجعة  التف�ضيل 
املختار للمحقق ال�ضيد املقرم وهو مطبوع يف اآخر كتابه زيد 

ال�ضهيد.



�أمي
ادبية

بعمرها�سدقت
• لبنى جميد
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�أمي�أمي�أمي

والع�ضرين  ال�ضبعة  ذات  مميزة  ام���راأة  انها  خمنت   1982 ع��ام  يف 
ربيعا وهي ترفل بحياة هانئة يف ظل رجل يعرف حقها واربعة اطفال 
�ضغار، كانت حتب العمل وتخيط العباءات الن�ضائية لتوفر م�ضروفا 
ا�ضافيا ينجز لها بع�ض امل�ضاريع ال�ضغرة يف املنزل، كل ما حتلم به 
هو امتحان حت�ضل فيه على �ضهادة الدرا�ضة املتو�ضطة لتعو�ض تركها 
للدرا�ضة ب�ضبب اليتم والزواج، فكانت املحنة االوىل اعتقال زوجها من 

قبل ع�ضابة البعث و�ضودرت امالكه ، ف�ضاع املعيل والبيت... 
اين  تدر اىل  فلم  ال�ضدامي  النظام  تهرب االخرون خوفا من بط�ض 
مع اربعة اطفال �ضغار بال ماأوى، بع�ضهم ي�ضاومها ان ترك االطفال 
وح��اول  لفرة  ذل��ك  حرمها  بع�ضهم  بل  الأهلها  وتعود  جدهم  لبيت 
جاهدا يف التفريق بينهم، حتى �ضرقت اطفالها!!! نعم لقد اختطفتهم 
بعيدا  تنم  مل  االم  تلك  الناعمة،  االنامل  لتلك  �ضوقا  بيتهم  باب  من 
عنهم، حتى حينما عاقبها اجلميع، لذلك  كانت جتول يف طلب غرفة 
توؤجرها ثم �ضرعان ما يحوم ا�ضحاب ال�ضوء فتغر �ضكنها وبني خوف 
ووحدة وارهاب �ضافرت اىل بع�ض االقارب يف حمافظات اخرى، ولكن 

كيف بهذا احلال واحلمل ال يحمله اال اهله.
عادت لبغداد لتجد بالكاد غرفة جتمعهم فيها مع ا�ضرة منكوبة اخرى 
ثم عمل ب�ضيط �ضباحي وعمل م�ضائي لي�ضد االيجار وامل�ضرف، باأي 
�ضيء كانت تربط على قلبها وهي ترك طفلة ال تتجاوز ال�ضنتان بيد 
اطفال اكربهم يبلغ ال�ضابعة! ل�ضت ادري لكني كنت ادري م�ضقة تلك 
والفقد  ال�ضعبانية  واالنتفا�ضة  الثانية  املحنة  ج��اءت  حتى  احلياة، 
غر  له  معيل  ال  لبيت  فمن  كامل  ب�ضعب  تع�ضف  واحل��اج��ة  واجل��وع 
اهلل؟ ومل ي�ضبهم ن�ضب وال و�ضب حتى انق�ضعت الغمة وكل من حولها 
ين�ضحها باأن تزوج �ضغراتها او ت�ضغل طفلها! وا�ضرارها هي على ان 
يكملن الدرا�ضة كان حم�ض ترف يف نظر االخرين، حتى تعبت �ضحتها 
ال�ضماء ان زوجها مازال على قيد  ودق ناقو�ض اخلطر، واذا بب�ضارة 

احلياة بعد �ضنوات من انقطاع خربه!!! 
هنيئا لك الب�ضرى وال�ضرب والظفر، وعلى م�ضارف �ضجن ابو غريب 

الذي طاملا كانت حتوم حول عوائل نزالئه ملعرفة اي بارقة امل.

وكل  �ضندها  ان��ه   ، احلياة  قيد  على  فعال  ان��ه  بثقة  امل��رة  ه��ذه  وقفت 
احلمل  ثقل  فقد  العائلة  ي�ضتلم  ان  متنت  كم  يخرج،  ليته  لديها،  ما 

و�ضعفت ال�ضحة.
كل ذلك كان جمرد �ضراب... فمع لقاءهم االول ادركت انه وجماعته 
لنجدتهم مبا  فهبت  تعذيب وحرمان،  الأب�ضع  تعر�ضوا  قد  ال�ضيا�ضيني 
ميكن من توفر االدوية والطعام وامللب�ض حتى اكتظت حقائبها بكل ما 
يخطر ببال، لي�ض لزوجها فهو قد اكتفى من دنياه باأي�ضر االمور ولكن 

لنجدة من ال زيارة له!.
النعمة، حتى  ت�ضكر هلل هذه  بل  انها حمنة  ت�ضعر  وال  كانت تخدمهم 

خرج من ال�ضجن لتبكي امامه بكاًء مرا تذرف معه خوف ال�ضنني.
ايه ايها العزيز... تنّ�ضلم دفة مركبك وانطلق باأهلك فقد عز النا�ضر 
تع�ضف  احل�ضار  و�ضنوات  يقف  ان  الكهل  لهذا  كيف  ولكن  واملعني 

ب�ضدة واثار تعذيبه علنّمت على �ضحته وج�ضده.
تويف  ما  �ضرعان  ثم  اطفال  ثالثة  منه  رزقت  ل�ضنوات معدودة  تعاونا 
باملر�ض يف عمر ال�ضاد�ضة واخلم�ضني!  وحمنة اخرى بني حفظ االأوالد 
اليتم  جلباب  يلب�ض  به  فاذا  يحبو  م��ازال  جديد  ن�ضئ  وتربية  الكبار 
�ضامدة  وهي  امل عودة احلبيب  بال  واخرى  اخرى  واحلاجة وحمنة 
ما كلت وال ملت مذ تركت رقة االمومة لتكون رجل البيت وعمه وخاله 

وجده وجدته.
ثقل  وان  ون�ضرة احلق  النا�ض  وم�ضاعدة  للخر  فيها حبها  ما  اجمل 
امر ومل  عليهم  تلب�ض  الباطل مل  ان�ضاأت جيال مييز احلق من  ثمنه، 
بيت  بيتها  كان  بل  منفعة  او  �ضلطة  لذوي  تتملق  او  تداهن  او  ت�ضفق 

ب�ضرة و�ضرب كانت ومازالت �ضمعة تنر ل�ضاكنيه.
اتذكر انها كتبت ال�ضالة على ورقة كبرة وعلقتها يف �ضجادتي ال تعلم 
ال�ضالة حني تكون خارج املنزل اتذكر انها قالت يل ان والدي جماهد 
واحلاكم ظلمه فزرعت يف افتخاري الذي �ضمدت به امام املنافقني. 
ت�ضدقت علينا بعمرها لنكون �ضدقتها اجلارية فهنيئا الأم االيتام... 

�أمي

انظر لها فاأجدها جميلة رغم ال�ستني من العمر ، انظر فعلها فاأجد اخلري كل اخلري يحيط ب�سخ�سها الطيب ...
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تنمية

خدمة فيسبوك الجديدة

سيجنال
للصحفيين وصناع المحتوى

• اعداد: علي اله�سمي
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– اآخر هذه االأدوات  اإن �ضجلت االآن  – لن تندم   Signal خدمة  
تعر�ضه  ما  من  واحد  م�ضتوى  على  تقف  االآن،  في�ضبوك  على  ومتوفرة 
من�ضتي في�ضبوك واإن�ضتجرام )�ضبكة تبادل ال�ضور اململوكة لفي�ضبوك( 
وموجهة لل�ضحافيني كم�ضدر للمحتوى التفاعلي من �ضور وفيديوهات 
تتحدث  لق�ضة خربية  كافة اخليوط  وتوفر  �ضعبية  اكت�ضبت  ون�ضو�ض 

عما يثر اجلمهور “االآن”.
وفيما تقدمه لك خدمة “Signal” عن االأكر م�ضاركة “االآن” هو 
معرفة املن�ضورات االأكر م�ضاركة على ال�ضفحة الرئي�ضية لكل م�ضتخدم 
خاللها  وم��ن   – بالطبع  ال�ضخ�ضية  املن�ضورات  لي�ضت   – للفي�ضبوك 
املو�ضيقيني  مثل  فئة  كل  اهتمامات  دائ��رة  ح��ول  درا�ضة  عمل  ميكنك 
يوم  كل  يطالعونه  وما  االأمريكية  لالنتخابات  واملر�ضحني  والريا�ضيني 
حتى ال�ضحافيني العامليني ميكنك متابعة ما يبثونه على �ضفحتهم وردود 
اأفعال العامة حول احلكومة امل�ضرية اجلديدة اأو اأزمة القمامة بلبنان 
ال�ضحافيني  على  “Signal” خدمتها  اأغلقت  ال�ضبب  لهذا  ورمبا 

فقط.
ال�ضتهداف  في�ضبوك  خطوات  اأح��دث  �ضوى  لي�ضت   ”Signal“
اجتاه  و�ضط  اجلديدة  اخلدمة  فتاأتي  االحرافية،  امل�ضامني  مبدعي 
املوجه    ”Mentions”تطبيق ال���ض��ت��خ��دام  االع���الم  و���ض��ائ��ل 

الكثر  ت�ضم  والتي  املوثقة  احل�ضابات  واأ�ضحاب  للم�ضاهر  باالأ�ضل 
وبعد    ”Singnal“ لدى  بالطبع  وامل�ضتهدفني  ال�ضحافيني  من 
“FB Newswire”وهي  مثل  خدمات  عدة  في�ضبوك  اإط��الق 
تن�ضر  متنوعة  م�ضادر  م��ن  االأخ��ب��ار  عناوين  م��ن  خم��ت��ارة  جمموعة 
حمرري  قبل  من  منه  والتحقق  ت�ضفيته  بعد  في�ضبوك  على  حمتواها 
التي    ”Instant Articles”و  ”Storyful“
لن�ضر  تاميز  ون��ي��وي��ورك  اجل��اردي��ان  م��ع  بالتعاون  في�ضبوك  اأطلقها 
 FB  ” خدمة  م��ع  املحمول  الهاتف  �ضبكات  على  مبا�ضرة  االأخ��ب��ار 
اآخر  وقت  اأي  لل�ضحفي  ي�ضبح  ال  حتى  Techwire”  التقنية 

ملغادرة في�ضبوك والتوجه لتوير.
في�ضبوك  ا�ضتمرار جهود  لالأمام يف  ما حدث خطوة كبرة  النهاية  يف 
اأنه  يف  �ضك  هناك  فلي�ض  االخبار  عن  للبحث  رئي�ضًيا  مركًزا  لي�ضبح 
اأكر من 60% من  اأن  درا�ضة حديثة  االآن حيث وجدت  االأقوى  املن�ضة 
م�ضتخدمي االإنرنت يتابعون االأخبار على في�ضبوك مقابل ن�ضبة �ضئيلة 
“Signal” تعمل على  مثل  اأي حال فمن�ضة جديدة  وعلى  لتوير 
وتوير  في�ضبوك  عن  بعيًدا  االهتمام  تاأخذ  رمب��ا  االإعالمية  التوعية 

و�ضرنى قريًبا اأثره.
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لماذا ال ينال االنسان
القسط الكافي من النوم؟

اله�سمي علي  • اعداد: 
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علمية



 6 بني  ينام  ك��ان  ال�ضابقة  االأج��ي��ال  من  االإن�ضان  اأن  للعلماء  بني 
والقائل  ال�ضائد  لالعتقاد  خالفا  وذلك  يوميا  �ضاعات   6.5 اإىل 
"ما قبل التاريخ" كان ي�ضتغرق يوميا 10-9  ان النوم يف ع�ضور 

�ضاعات.
كان هذا القدر من النوم يكفي ل�ضد حاجة االن�ضان القدمي الذي 
مقال  وذك��ر  القيلولة(.  )ف��رة  ال��غ��ذاء  بعد  للنوم  يلجاأ  يكن  مل 
ن�ضرته �ضحيفة " كورينت بيولوجي" اأن جمموعة من املخت�ضني 
يف جامعة كاليفورنيا يف لو�ض اجنلو�ض اكت�ضفوا اأن �ضبب ال�ضهاد 

املزمن ال يرتبط دائما بطول مدة النوم.
االن�ضان  ل��دى  للنوم  املردية"  "النوعية  �ضبب  العلماء  ويربط 
تتوفر درجات حرارة م�ضتقرة  باإقامته وم�ضكنه حيث ال  املعا�ضر 
دائما، اأما اأ�ضالفنا القدماء فكانوا يرقدون للنوم مع تراجع درجة 
االإ�ضارة  مبثابة  ذلك  وك��ان  الليل  يف  بهم  املحيط  الهواء  ح��رارة 

جل�ضم االإن�ضان التي تفيد باأن موعد النوم قد حان.
دامت  مراقبة  بعد  ذلك  ا�ضتنتجوا  العلماء  اأن  الدرا�ضة  وذك��رت 
الأبناء بع�ض قبائل االقزام االفريقية )البيغيمي(  �ضنوات طويلة 
اأن  للعلماء  وتبني  احل�ضارية.  االجن��ازات  وترف�ض  تتجاهل  التي 

اأفراد هذه القبيلة ال يعانون من اأي م�ضاكل يف جمال النوم.
املوجودة  النوم  من  اال�ضتيقاظ  �ضعوبة  م�ضكلة  العلماء  ويربط 
لدى الكثر من النا�ض، بعدم توفر الكمية الكافية من ال�ضوء يف 
ال�ضباح. وي�ضر العلماء اإىل اأن اأ�ضالفنا القدماء كانوا يح�ضلون 

ويتجنبون  ال�ضباح  �ضاعات  ال�ضم�ض يف  اأ�ضعة  على قدر كبر من 
البقاء حتت اأ�ضعة ال�ضم�ض يف فرة الظهرة.

علماء: ال�ضاي باحلليب م�ضر بال�ضحة
اأجرى العلماء مقارنة بني ال�ضاي والقهوة تهدف اىل حتديد ايهما 

اأكر �ضررا للج�ضم.
اأجراها علماء من  التي  ال�ضاي والقهوة  املقارنة بني  نتيجة  بينت 
الواليات املتحدة اأن تناول ال�ضاي باحلليب ال يفيد اجل�ضم ابدا. 
كما بينت النتائج التي تو�ضل اليها الفريق العلمي اأن القهوة اأكر 

فائدة من ال�ضاي.
وات�ضح ان ن�ضبة الكافيني يف القهوة وال�ضاي مت�ضاوية وكذلك ن�ضبة 
القهوة يحتوي  اأن كل فنجان من  للج�ضم، ذلك  املفيد  املغن�ضيوم 
على 0.6 غ من الربوتيني و1 باملائة من الكال�ضيوم غر املوجود 
و4  الف�ضفور  باملائة من  القهوة على 1.4  ال�ضاي. كما حتتوي  يف 
باملائة من مادة الكولني )التي تفيد اغ�ضية اخلاليا( و7 باملائة من 
البوتا�ضيوم . يف حني اأن ن�ضب هذه العنا�ضر يف ال�ضاي تبلغ على 
الوحيد  ال�ضيء  .اأما  باملائة  باملائة و5  باملائة، 0.5  التوايل: 0.5 
الفوليك  حم�ض  ن�ضبة  فهو  القهوة  على  ال�ضاي  فيه  يتفوق  الذي 

حيث يحتوى ال�ضاي على 6 باملائة منه مقابل 2 باملائة يف القهوة.
كما تبني اأي�ضا اأن تناول ال�ضاي باحلليب ال يفيد اجل�ضم الأنه ي�ضبب 
هدر امليزات االيجابية لل�ضاي والقهوة اللذين يفيدان اجل�ضم عند 

تناول كل منهما على انفراد
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اأدمنت ع�سقك �سيدي!

• عقيل ابو غريب 

�سيدي يا ابا عبد اهلل
ال�سالم عليك من قلٍب متعط�ٍس للحب وهو يف ح�سرة انوارك الباهرة..

الأ�سم اريج عطر �سماوي عطر ال يتن�سمه اال املحبونواأكون اول القادمني اليك...اأمللم �ستات نف�سي فرحًا الأذوب  يف جنتكتو�ساأت ب�سغفي وهرعُت اليك.والأنني ماأخوذ بحبك يا�سيديمتعط�ٌس اىل ترابك الطاهر النقي..
فقد ادمنت هذا الع�سق و�سار لزامًا علي التو�سل بك.اأعذر جنوين وبكائي..اأعذر ولهي وحمبتي وع�سقي و�سغفي ولوعتي ومالذي اليك.

لقد علمني  �سربك  الت�سماح   و�سجاعتك احلق ، وت�سحياتك احلب..
حب فا�س على العامل �سياًل من نور الهي مقد�س.حب الي�سبه اأي حب..ذلك احلب االألهي املغم�س بدماء االنبياء وال�سهداء والقدي�سني،

�سيٌل من الكربياء والعظمة �سيٌل دفع العامل نحو ال�سياء
يامن رجوت من اهلل ان تكون مالذي  ومعلمي.معاين االنتماء اليك..هذا ما رجوته منك ، ان تعلمني املعاين كلها..

اقدم لك والئي وطاعتي وع�سقي ، واتوحد يف �سالتي معك
واقول انتهيت وما انتهيت   حتى اجتلى يف بهائك  مرًة اأخرى واأخرى..وتفي�س علي من احلب ماال يعرفه غريي..

في الختام



�سيدي يا ابا عبد اهلل
ال�سالم عليك من قلٍب متعط�ٍس للحب وهو يف ح�سرة انوارك الباهرة..

الأ�سم اريج عطر �سماوي عطر ال يتن�سمه اال املحبونواأكون اول القادمني اليك...اأمللم �ستات نف�سي فرحًا الأذوب  يف جنتكتو�ساأت ب�سغفي وهرعُت اليك.والأنني ماأخوذ بحبك يا�سيديمتعط�ٌس اىل ترابك الطاهر النقي..
فقد ادمنت هذا الع�سق و�سار لزامًا علي التو�سل بك.اأعذر جنوين وبكائي..اأعذر ولهي وحمبتي وع�سقي و�سغفي ولوعتي ومالذي اليك.

لقد علمني  �سربك  الت�سماح   و�سجاعتك احلق ، وت�سحياتك احلب..
حب فا�س على العامل �سياًل من نور الهي مقد�س.حب الي�سبه اأي حب..ذلك احلب االألهي املغم�س بدماء االنبياء وال�سهداء والقدي�سني،

�سيٌل من الكربياء والعظمة �سيٌل دفع العامل نحو ال�سياء
يامن رجوت من اهلل ان تكون مالذي  ومعلمي.معاين االنتماء اليك..هذا ما رجوته منك ، ان تعلمني املعاين كلها..

اقدم لك والئي وطاعتي وع�سقي ، واتوحد يف �سالتي معك
واقول انتهيت وما انتهيت   حتى اجتلى يف بهائك  مرًة اأخرى واأخرى..وتفي�س علي من احلب ماال يعرفه غريي..

ى َت اأَْطَباِق الرّثَ ِب حَتْ ُقْل للُمَغيِّ
اأَّنــهــا ــْو  َل اِئٌب  َم�سَ َعــَلــيهَّ  َبْت  �سُ

ْرَخِتي َوِنَداِئيا اإِْن ُكْنَت َت�ْسَمُع �سَ
لَياِليا ْرَن  �سِ االأَيــاِم  َعلى  ّبْت  �سُ

قالت فاطمة الزهراء  يف نعي اأبيها:



من إصدرات العتبة الحسينية المقدسة 

)الروضة الحسينية ـ األحرار ـ الوارث ـ القوارير ـ الحفيظ ـ صدى الخطباء ـ المصباح ـ 
الحسيني الصغير ـ البراعم ـ فتية الخير ـ فتاة الخير ـ صدى القرآن ـ االصالح الحسيني(....

اإ�صدرات دينية وفكرية وثقافية

البصرة
المثنى

ذي قار

ميسان

واسط

القادسية

النجف

كربالءبابل

بغداد

ديالى

صالح الدين

األنبار

كركوك السليمانية

اربيل

دهوك

نينوى

بابل
مكتبة االمام احل�شني)ع( / �شارع 60/ 

هـ07807266577
مكتبة الذكيات/ �شارع 40/ هـ 07802640465

مكتبة القا�شم)ع(/ ق�شاء القا�شم/ 
هـ07801260626

النجف االشرف
موؤ�ش�شة املرت�شى/ نهاية �شارع الر�شول)�ص(

هـ 07709743431/07808763100
مكتبة دار الهالل/ �شارع الر�شول)�ص(

هـ07804207384

ميسان
مركز خريالربية الثقايف/ هـ 07801026221

القادسية
مركز االر�شاد اال�شري التابع للعتبة احل�شينية 

املقد�شة 
هـ 07808992880/07801235472

مكتبة الطلبة/ �شوق التجار/ �شارع املكتبات
هـ 07801187605

مكتبة ماجد العلمية/ �شوق التجار مقابل 
�شربت اجلبوري

هـ 07807518381/07703019616

ذي قار
مكتبة الباقر/ النا�شرية/ قرب �شاحة احلبوبي

هـ 07801554368
مكتبة نور الزهراء/النا�شرية/ قرب �شاحة 

احلبوبي
هـ 07808201784

مكتبة امليالد/ مركز املحافظة/ مقابل متثال 
احلبوبي

هـ 077801156016

بغداد
معر�ص اجلوادين الدائم للكتاب/ العتبة 

الكاظمية املقد�شة
هـ 07715160267/07817132283
دار الكتاب العربي/ �شارع املتنبي/ 

هـ07901419375
مكتبة ب�شاتني املعرفة/�شارع املتنبي/عمارة طه 

ابو الكا�شي/الطابق االول
هـ07902278551

مكتبة بغداد/�شارع املتنبي 
هـ 07903514108

دار اجلواهري/ �شارع املتنبي
هـ 07702910090

البصرة
دار الزهراء للن�شر والتوزيع/ الع�شار �شاحة 

ام الربوم
هـ 07700776440/07801046213

مكتبة ابو عقيل م�شلم 
�شارع ام الربوم �شوق الع�شار 

هـ 07709076591/07803128810

المثنى
مكتبة الباقر/ �شوق ال�شماوة/ 

هـ07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي/ �شارع العيادة 

ال�شعبية هـ 07817305566
مكتبة ا�شحاب الك�شاء/ هـ 07807239493

سارع للحصول على نسختك

من إصدرات العتبة الحسينية المقدسة 

)الروضة الحسينيةـ  األحرارـ  الوارثـ  القواريرـ  الحفيظـ  صدى الخطباءـ  المصباحـ  
الحسيني الصغيرـ  البراعمـ  فتية الخيرـ  فتاة الخيرـ  صدى القرآنـ  االصالح الحسيني(....

اإ�صدرات دينية وفكرية وثقافية

البصرة
المثنى

ذي قار

ميسان

واسط

القادسية

النجف

بابل كربالء

بغداد

ديالى

صالح الدين

األنبار

السليمانيةكركوك

اربيل

دهوك

نينوى

بابل
مكتبة االمام احل�شني)ع( / �شارع 60/ 

ـه07807266577
مكتبة الذكيات/ �شارع 40/ ـه 07802640465

مكتبة القا�شم)ع(/ ق�شاء القا�شم/ 
ـه07801260626

النجف االشرف
موؤ�ش�شة املرت�شى/ نهاية �شارع الر�شول)�ص(

ـه 07709743431/07808763100
مكتبة دار الهالل/ �شارع الر�شول)�ص(

ـه07804207384

ميسان
مركز خريالربية الثقايف/ ـه 07801026221

القادسية
مركز االر�شاد اال�شري التابع للعتبة احل�شينية 

املقد�شة 
ـه 07808992880/07801235472

مكتبة الطلبة/ �شوق التجار/ �شارع املكتبات
ـه 07801187605

مكتبة ماجد العلمية/ �شوق التجار مقابل 
�شربت اجلبوري

ـه 07807518381/07703019616

ذي قار
مكتبة الباقر/ النا�شرية/ قرب �شاحة احلبوبي

ـه 07801554368
مكتبة نور الزهراء/النا�شرية/ قرب �شاحة 

احلبوبي
ـه 07808201784

مكتبة امليالد/ مركز املحافظة/ مقابل متثال 
احلبوبي

ـه 077801156016

بغداد
معر�ص اجلوادين الدائم للكتاب/ العتبة 

الكاظمية املقد�شة
ـه 07715160267/07817132283
دار الكتاب العربي/ �شارع املتنبي/ 

ـه07901419375
مكتبة ب�شاتني املعرفة/�شارع املتنبي/عمارة طه 

ابو الكا�شي/الطابق االول
ـه07902278551

مكتبة بغداد/�شارع املتنبي 
ـه 07903514108

دار اجلواهري/ �شارع املتنبي
ـه 07702910090

البصرة
دار الزهراء للن�شر والتوزيع/ الع�شار �شاحة 

ام الربوم
ـه 07700776440/07801046213

مكتبة ابو عقيل م�شلم 
�شارع ام الربوم �شوق الع�شار 

ـه 07709076591/07803128810

المثنى
مكتبة الباقر/ �شوق ال�شماوة/ 

ـه07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي/ �شارع العيادة 

ال�شعبية ـه 07817305566
مكتبة ا�شحاب الك�شاء/ ـه 07807239493

سارع للحصول على نسختك


