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النصر على داعش.. 
 ملحمة انطلقت من حرم اإلمام الحسين



من إصدارات قسم

اإلعالم



والتغيير غدًا

يحيى الفتالوي

لقد مّن الله تعاىل عىل العراقيني بان نرصهم 
داعش  كيان  واالسالم  االنسانية  اعداء  عىل 
التي  املباركة  الفتوى  تلك  بفضل  االرهايب 
صدرت من املرجعية الدينية العليا يف النجف 
خيمة  تحت  العراقيني  وحدت  والتي  االرشف 
النرص  بإعالن  مؤخرا  لتتكلل  لها،  االستجابة 
من  والتهاين  التربيكات  معه  ولتهل  النهايئ 
مختلف اصقاع االرض، ولكن هذا النرص أصبح 
لدى كثري من العراقيني ملؤه الغصص،وممزوجا 

باآلالم واآلهات واالحزان والحرسات.
فرحتها  تكتمل  مل  التي  الرشائح  تلك  من 
بعض عوائل الشهداء والجرحى الذي قدموا 
أبناءهم قرابني لرتاب ومقدسات هذا الوطن، 
فقدانهم  عىل  ومأساتهم  حزنهم  يكن  ومل 
فلذات اكبادهم امنا من بعض مظاهر التقصري 
يف انجاز معامالتهم ملنح ذويهم مستحقاتهم 
لهم،  حقيقية  مواساة  وجعلها  وتقديرهم، 
املقدسة  الحسينية  العتبة  فعلته  مبا  أسوة 
مع عوائل من تطوعوا يف  قطعاتها املساندة 
باسم  شعبة  تأسيسها  عرب  املسلحة  للقوات 
تتوىل  والجرحى  الشهداء  ذوي  رعاية  شعبة 
متابعة شؤونهم املعيشية والصحية وغريها مع 
االرشاف عىل عملية حصولهم عىل استحقاقهم 
القانوين، مع رفعها اعباء متابعة سري املعامالت 
من  العملية  بهذه  بقيامها  الدولة  دوائر  يف 

خالل مخول خاص.
عرب  الدائم  العتبة  شعور  يصاحبه  ذلك  وكل 
مسؤوليها ومنتسبيهابالتقصري حيال ما قدمته 

تلك العوائل من ابطال وأعزاء.
املجتمع  رشائح  من  الخاص  االطار  يف  هذا 
الشعب  فهي  العامة  الرشيحة  اما  املحزون، 
بكل  يضحي  والزال  ضحى  الذي  العراقي 
الغايل،  الوطن  هذا  رفعة  اجل  امكنهمن  ما 
 ، الضيم  انواع  عىل  وصرب  الويالت  وتجرع 
املطلوب  االنصاف  ذلك  يشهد  مل  املقابل  ويف 

يف  تقدير  اقل  وعىل  له،  الراعية  الجهات  من 
رفع بعٍض من االعباء التي ترهقه، بل راحت 
تزداد عليه الهموم والنكبات، وخاصة يف بعض 
كالصحة  الكرمية  الحياة  من  املهمة  الجوانب 
شأنها  من  التي  الجوانب  يف  أو  والكهرباء، 
النهوض بالشعب فكريا وعلميا عرب مؤسسات 

الرتبية والتعليم واالعالم وغريها.
ومن اجل ان تتم الفرحة من جهة، وتستكمل 
حلقات البناء الصحيح فال يتمكن اعداء الوطن 
من اختالق مشاكل جديدة للشعب والبلد من 
جهة أخرى، صار من الرضوري دميومة الدعوة 
والجرحى  الشهداء  االهتامم برشائح ذوي  اىل 
بشكل  القتال  سوح  يف  الرابضني  واملقاتلني 

خاص، والشعب العراقي بشكل عام.
كام ينبغي وبشكل ملح ودائم دعوة الجامهري 
بأن ال تقف يف حرية من أمرها ال تدري كيف 
املخرج وما العمل ازاء ما تراه من تردٍّ واضح 
الشعب  ابناء  من  لكثري  املعييش  الجانب  يف 
فضال  العمل،  فرص  وقلة  البطالة  جراء  من 
االخرى  الجوانب  بعض  يف  الكبري  الرتدي  عن 
كالرتبية والتعليم والصحة والخدمات البلدية، 
من  كثري  يف  املسترشي  الفساد  عن  ناهيك 
مفاصل الدولة، ولتستكمل الحلقات املأساوية 
االجور  ذات  الخصخصة  ودعوات  مبحاوالت 
الجوانب  أهم  عىل  ارتكازها  مع  الباهظة، 
الحياتية للمواطن كالصحة والكهرباء وسيتبعها 

ما الله به أعلم. 
إن التغيري قادم فال ينبغي تجاهل فرصته عرب 
مع  االنتخابات،  يف  والكبرية  الفاعلة  املشاركة 
ما  عىل  الشعب  يلومون  من  أن  عىل  التنويه 
لو  فيام  محقني  سكيونون  الحال  إليه  وصل 
استخفافه  حقه  يف  ثبت  من  انتخاب  أعيد 
واهتاممه مبكاسبه هو ومن  الشعب  بحقوق 
يتبعه او الجهة التي ينتمي اليها،وال ينفع لوم 

أو ندم حينها.

في البدء

النصر اليوم..



مجلة شهرية تصدر عن مركز اإلعالم  الدولي في قسم اإلعالم
العدد 118 ـ ربيع اآلخر  ـ 1439 هـ

األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة 

قسم اإلعـالم - مركز اإلعـالم الــدويل 

االرشاف العام

جامل الدين الشهرستاين

رئيس التحرير 

يحيى الفتالوي

مدير التحرير

والء الصفار

سكرتري التحرير 

محمود املسعودي

التدقيق اللغوي

حسن العوادي

اإلرشاف الفني

ميثم محمد الحسيني 

تصميم واخراج

غيث صالح النرصاوي

التنضيد اإللكرتوين

اسامعيل خليل ابراهيم

الهاتف والربيد االلكرتوين

00964  7801032655

h.rawdat@gmail.com

الطبع والتوزيع

شعبة الطبع والتوزيع يف العتبة الحسينية املقدسة

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق الوطنية يف بغداد 1213 

لسنة 2009

معتمدة لدى نقابة الصحفيني العراقيني

بالرقم 735 لسنة 2009 م.

مالحظة:

املجلّة غري ملزمة بنرش املواد التي تصلها، وال بإعادتها 

ألصحابها...

الكتاب المشاركون في هذا العدد
• يحيى شعيب السلطاين

• د.هاشم املوسوي

• نارص الخزاعي

• حسن جار الله

• د. منارق العكييل

• محمد عيل الزبيدي

• صادق مهدي حسن

issn 2523 - 6660



18

38

29

64

جـــــرائم واقـــــعة الطــــــف

أكادميية الوارث للتنمية البرشية 
والدراسات االسرتاتيجية

الناشطة املدنية واألكادميية 
األمريكية سينثيا ماكّيني: 

الزالزل ..

يف منظــــــــور القانــــــون الــــــدويل اإلنســــــاين

شعاع ثقايف ينبثق من العتبة الحسينية املقدسة

مسرية األربعني هي املعنى الحقيقي للوحدة يف العراق

كيف تحدث وطرق قياسها



 نهوضاً بالواقع العلمي ووفاًء للشهداء األبرار، يشهد مرشوع مدرسة 

انجاز  املقدسة مراحل  الحسينية  للعتبة  التابعة  أوالد مسلم لأليتام 

متقدمة.

وقال املرشف عىل مدارس األيتام السيد سعد الدين هاشم مهدي” 

يشعر  واعي ال  املدارس هو خلق جيل  انشاء هذه  الهدف من  ان 

بالحرمان، متسلّح بالعلم واملعرفة،  ليتم استثامر طاقات هذا الجيل 

لأليتام  نقدمه  أن  ميكن  يشء  اقل  وهذا  مستقبالً،  الوطن  بناء  يف 

من ناحية الرعاية، وبالخصوص مّمن فقدوا آباءهم يف الحرب ضد 

داعش”.

مرتا   1250 مساحتها  تبلغ  لأليتام  مسلم  أوالد  مدرسة  ان  وأضاف” 

مربعا، بواقع خمسة طوابق وتحتوي عىل  28 قاعة دراسية، أُنشئت 

كبرية  علمية  مكتبة  اىل  باإلضافة  للدراسة،  الحديثة  األنظمة  وفق 

مراحل  االنجاز  نسب  بلغت  وقد  الرضورية،  املرافق  من  وغريها 

متقدمة”.

م  تقدَّ التي  الخدمات  بجميع  تتكّفل  الحسينية  العتبة  أن   “ وأشار 

للطلبة يف مدارس األيتام حيث تكون مجانية، وتشمل كافة التفاصيل 

كافة  وتقديم  الصحية،  الرعاية  اىل  وصوالً  واالدارية،  الخدمية 

املستلزمات الدراسية، وقد نّسقنا ألجل إقامة ورش تنموية لأليتام، 

وتعليمهم املِهن والِحرف اليدوية اىل جانب الدراسة األكادميية”.  

العتبة الحسينية المقدسة..
خطوات راسخة في مشاريع األيتام

اخبار وتقارير

التابعة للعتبة الحسينية املقدسة،  انطلقت كلية املعارف االسالمية 

أسس  عىل  األجيال  ببناء  تختص  التي  املشاريع  سلسلة  اىل  لتُضاف 

وبناء  املجتمع  قيادة  يف  للثقة  محاّلً  تكون  رصينة،  وتربوية  علمية 

الحضارة”.

ان   “ العامري  حيدر  الدكتور  الكلية  لعميد  االداري  املعاون  وقال 

هدف كلية املعارف هو خلق جيل واعي يتحمل املسؤوليات بعد 

عليهم  البيت  أهل  بعلوم  ومهتم  واملعرفة  بالعلم  ومتسلح  التخرج 

السالم وقادر عىل نرش األفكار املحمدية يف كل أرجاء العامل”.

ووجبات  شهري  وراتب  سكن  بتوفري  تتعهد  الكلية  ان  وأوضح” 

طعام عىل مدار العام الدرايس لطلبتها باملجان” مضيفا أن” العامني 

العراقيني  الطلبة  من  كبرية  أعدادا  الكلية  استقبال  شهدا  السابقني 

اىل  يخضعون  حيث  االعدادية،  الشهادة  عىل  الحاصلني  واألجانب 

دورة يف اللغة العربية ملدة ستة أشهر، قبل الرشوع بالدراسة”.

وأشار اىل” ان الكلية متتلك كوادر تدريسية معروفة بالخربة العلمية 

العلمية  الشهادات  حملة  من  األكادميية  األوساط  يف  لها  ومشهودا 

العليا، وأن عدد الطلبة الحايل يف الكلية بلغ 257 طالبا، موزعني عىل 

املراحل األربع”.

كّلية المعارف االسالمية.. 
رافدٌ علمي للعتبة الحسينية 

المقدسة

• حسني حامد املوسوي/
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أكد ممثل املرجعية الدينية العليا يف معرض رّده عىل استفسار بشأن الُعطل الخاصة 
مبؤسسات التعليم، أن السياسة التي تتبعها العتبة الحسينية املقدسة بهذا الشأن تتمثل 
بتطبيع الطلبة والكوادر التعليمية عىل الجّدية يف الدراسة، واستثامر أكرث ما ميكن من 

أيام الدوام خالل السنة الدراسية، ألن كرثة العطل تؤدي اىل آثار سلبية جسيمة.
وقال املتويّل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ” ان سياسة 
ادارة العتبة الحسينية املقدسة يف الجانب التعليمي والرتبوي سواء أكان يف مدارسها 
او الجامعات هي تطبيع الطلبة والكوادر التعليمية عىل الجّدية يف الدراسة ومحاولة 
الطالب من  ليتمكن  الدراسية،  السنة  الدوام خالل  أيام  ما ميكن من  أكرث  استثامر 
استيعاب املادة الدراسية وتحصيلها بتاممها من دون تكديس الدروس عليه خالل فرتة 
زمنية ال تكفي الستيعاب جميع املواد املقررة، ألن الطالب قد يتعرض للضغط النفيس 
والتدرييس اذا ما كانت أيام الدراسة قليلة، اضافة اىل متكني الكوادر التعليمية من 
إعطاء جميع الدروس خالل السنة الدراسية ورشحها وتوضيحها بصورة تفصيلية، وال 
تضطر اىل إلقائها بصورة عاجلة ومن دون رشح وتوضيح حينام ال يكون الوقت كافياً”.

وبنّي الكرباليئ” ان من أخطر اآلثار الثقافية والنفسية والطبائعية هي أن تتحول كرثة 

ه لدى الفرد واملجتمع، ويتطبّع عليها شيئاً فشيئاً، حتى  العطل يف بلدنا اىل ثقافة وتوجُّ
يصبح الدوام الدرايس والدراسة والعمل يف مواقع االنتاج شيئاً غري محبوب لديه وينفر 
منه، ويكون التعطيل والكسل والرتاخي عن الدوام هو االمر املرغوب واملحبّب لديه”.

وأضاف” اذا ما الحظنا خصوصية مدينة كربالء املقدسة بوجود عدد من الزيارات 
املليونية كزيارة األربعني وموسم عاشوراء وزيارة عرفة وزيارة النصف من شعبان، 
ثم نضيف اليها كرثة العطل الطارئة خصوصاً خالل السنوات األخرية، ويشتد األمر 
أكرث حينام تُحسب أيام العطل التي تقررها الحكومة االتحادية والعطل التي تقررها 
الحكومة املحلية يف كربالء املقدسة، لوجدنا أن عدد أيام العطل خالل السنة الدراسية 
سيشّكل عدداً مهوالً وسيؤثر - الشك - بصورة سلبية كبرية عىل املستوى الدرايس، 
واستيعاب وفهم الطلبة للامدة العلمية، اضافة اىل ما ذكرناه من مخاطر تطبّع الفرد 

واملجتمع عىل حب التعطيل والكسل يف طلب العلم”.
ودعا سامحته اىل” استثامر بعض أيام الُعطل التي تقررها الحكومة يف رشح املناسبة 
طبيعتها  بحسب  باملناسبة  االحتفال  او  وطنية  او  دينية  أكانت  سواء  وأحداثها 

ومقتضياتها ورشحها للتالميذ واضفاء أجواء الفرح والرسور إن كانت كذلك”.

عن  املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع  السالم،  عليها  زينب  الحوراء  مركز  اعلن 
انطالق مسابقته للقصة القصرية ويدعو ذوي االقالم االدبية املبدعة للمشاركة يف 

مسابقة صفحات مرشقة.
االحد  يوم  عيل،  محمد  سارة  السيدة  زينب  الحوراء  مركز  مسؤولة  وقالت 
اكرب عدد من  العمل عىل جمع  املسابقة  ان “الهدف من هذه  17/12/2017م، 
املعلومات التي تخص االبطال الشهداء يف سوح القتال وتوثيقها وكتابتها بشكل 

اديب يجذب القراء واملتابعني”.
واضافت أن “مواضيع القصص تدور احداثها حرصا حول شهداء الحشد الشعبي ملا 
قدموه من تضحيات كبرية من اجل الدين واملقدسات والوطن، وستكون املشاركة 

مفتوحة للجميع من داخل وخارج العراق، ولكافة االعامر، ولكال الجنسني”.
باللغة  القصة  بكتابة  تتمثل  املشاركة  “رشوط  ان  اىل  املركز  مسؤولة  واشارت 
ال  وأن  والنحوية،  واالبداعية  والفنية  االدبية  القواعد  ومراعاة  الفصحى  العربية 
تزيد عن 700 كلمة، وغري منشورة سابقا او تم املشاركة بها يف مسابقة اخرى، وان 

ترسل القصص بصيغة word، وترفق معها السرية الذاتية للكاتب”.
 واوضحت أن “اللجنة التحكيمية ستكون منوعة من خارج العراق وداخله ولهم 
النتائج، وإن  باع طويل يف هذا املجال من اجل الوصول اىل االختيار الدقيق يف 

اخر موعد لالستالم هو 20/3/2018 مع اهامل القصص غري املطابقة للرشوط”.
واكدت مسؤولة املركز” أن جوائز مالية واخرى تقديرية ستمنح ألصحاب القصص 
الحسينية  العتبة  اصدارات  احد  يف  وتطبع  الفائزة  القصص  وستجمع  املتميزة، 
املقدسة وعىل نفقتها الخاصة” مشرية ان املشاركة تتم عرب” ارسال القصص عىل 
االتصال  اكرث  ولالستفسار   ،)alhawraa@imamhussain.org( االلكرتوين  الربيد 

عىل الرقم  ) 00964 - 7822632527(.
السالم تأسس يف شهر ترشين  الحوراء زينب عليها  بالذكر أن مركز  الجدير  من 
الثاين لعام 2013م، ليهتم بالجانب الثقايف واملهني والعلمي للمرأة من خالل اقامة 
دورات مستمرة مجانية يف مجاالت عديدة،  وبعد صدور فتوى الدفاع الكفايئ 

كان للمركز دوره الفعال يف تخفيف آالم الفراق لعوائل الشهداء..

صفحات مشرقة...

المرجعية الدينية العليا:
كثرة العطل من أخطر اآلثار الثقافية والنفسية ونحذر من أن 

تتحول الى ثقافة لدى المجتمع

مسابقة قصصية تطلقها 
العتبة الحسينية المقدسة
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الشيخ  الله  آية  الديني  املرجع  سامحة  أصدر 
أكد  بيانا  ظله(  الفياض)دام  اسحاق  محمد 
داعش  كيان  عىل  تحقق  الذي  النرص  أن  فيه 
االرهايب تم بفضل فتوى املرجعية الدينية العليا 
ابناء  الغيارى من  النجف االرشف واستجابة  يف 

الشعب العراقي البطل.
وقد نرش البيان الصادر يف السابع عرش من شهر 
الكفيل  شبكة  عىل  1439هـ  لسنة  االول  ربيع 
عدد  وتناقلته  15/12/2017م  بتاريخ  العاملية 
من املواقع االخرى ووسائل التواصل االجتامعي، 

وجاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني، وصىل الله عىل محمد 
وآله الطيبني الطاهرين...

ن  مِّ نكُم  مِّ َعاِمٍل  َعَمَل  أُِضيُع  اَل  تعاىل)أيَنِّ  قال 
ن بَْعٍض َفالَِّذيَن َهاَجُروا  َذكٍَر أَْو أُنَثٰى بَْعُضكُم مِّ
َوَقاتَلُوا  َسِبييِل  َوأُوُذوا يِف  ِديَارِِهْم  َوأُْخرُِجوا ِمن 
َرنَّ َعْنُهْم َسيَِّئاتِِهْم َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت  َوُقِتلُوا أَلُكَفِّ
ْن ِعنِد اللَِّه َواللَُّه  تَْجِري ِمن تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر ثََوابًا مِّ

ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِب()آل عمران 195-(.
أبناء  من  املجاهدين  الصابرين  عىل  السالم 

الشعب العراقي الكريم...
تـُطل علينا مناسبة عزيزة عىل قلوبكم وقلوبنا، 
واجالالً،  النفوس لها إكباراً  ذكرى رشيفة متتلئ 
الكريم  الرسول  والدة  ذكرى  وهي  ال؟!  كيف 
محمد عليه وآله أفضل الصالة والتسليم، ولكنها 
أياٌم تزداد كرماً، وتتضوع عبقاً، حيث تتوافق مع 
استمدت  معنوية ومكاسب حقانية،  انتصارات 
عليه  الله  رسالته )صىل  وعدالة  نور  من  قوتها 

وآله(، واعتدال وسامحة منهجه.
ملا نهض املؤمنون إىل مكافحة الظالم واإلرهاب 
الغاشم املتمثل بعصابات داعش اإلرهابية التي 
كادت تغطي بظالميتها وظلمها شمس الوطن، 

وجلبت بأدوائها وأحقادها املِحن واإلحن.
أن  تعاىل  الله  ونسأل  املناسبة،  بهذه  نهنئكم 

بهداه  واالقتداء  االهتداء  إىل  وإياكم  يوفقنا 
لنكون  والدنيا،  الدين  يف  والبصرية  وسريته، 
وفعالً،  قوالً  األرشار  يباينون  الذين  األبرار  من 

ويكونون للحق يداً ورجالً.
أيها اإلخوة: إن خطر فتنة العصابات اإلرهابية 
ليُقرب  كان  ما  صورتها،  عىل  ومن  داعش  من 

وتنطوي صفحته لوال أمرين فاعلني:
أولهام: يقظة املرجعية الدينية العليا يف النجف 
األرشف، وتقديرها للظروف التي تفجر فيها خطر 
وحكمة  مرتاكمة،  خربة  من  منطلقة  اإلرهاب، 
التاريخية  املواقف  وفهم  تبني  من  مستفادة 
لألمئة )عليهم السالم(، ورغبٍة صادقٍة عىل التئام 
فكان  بنيانها،  تصدع  ومنع  البالد،  هذه  جوانح 
السالح  حمل  يستطيع  من  حث  يف  موقفها 
وإرهابها،  داعش  خطر  وجه  يف  الوقوف  عىل 
ِبأَنَُّهْم  يَُقاتَلُوَن  لِلَِّذيَن  )أُِذَن  تعاىل  لقوله  صدًى 
ظُلُِموا َوإِنَّ اللََّه عىل نَْصِِهْم لََقِديٌر )39( الَِّذيَن 
يَُقولُوا  أَن  إِالَّ  َحقٍّ  ِبَغرْيِ  ِديَارِِهم  ِمن  أُْخرُِجوا 
َربَُّنا اللَُّه  َولَْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهم ِبَبْعٍض 
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذكَُر  لَُّهدِّ
ِفيَها اْسُم اللَِّه كَِثريًا َولََينُصَنَّ اللَُّه َمن يَنُصُُه  إِنَّ 

اللََّه لََقِويٌّ َعِزيٌز )40(()الحج – 39-40(.
كام شجعت أبناء حوزتها العلمية عىل املشاركة 
املقاتلني  لقلوب  تقويًة  القتال  ساحات  يف 
الشهداء،  من  عزيزة  كوكبة  وقّدمت  املدافعني، 
العلم  فضيلة  جمعوا  ممن  الُفضالء  فيهم 

والجهاد والشهادة.
من  والرسيعة  املوفقة  االستجابة  ثانيهام: 
بأفضل  الكفايئ،  الدفاع  لفتوى  الشعب  أبناء 
فكانت  الغرض،  بها  يتحقق  لالستنفار  صورة 
الرشائح  كل  من  مرشفة  وصورة  ملحمية  حالة 
به  تجود  وما  والنفس،  باملال  والقطاعات 
النفوس واأليدي، حتى تَم أمركم، وأمثر صربكم 
الشدة، وهذا ليس منكم  وجهادكم، وانفرجت 
أرومًة  للمكرمات،  سبّاقني  كنتم  قد  مبستغرب، 

ورثتموها من أجدادكم الذين كلام أراد الظلم 
والضيم أن يُحيط بهم، ثاروا به ودحضوا باطله، 
والخرسان،  اإلثم  يف  لينقلب  شوكته،  وناجزوا 
وما ثورة العرشين منا ومنكم ببعيد. وال يفوتنا 
الشعب  مع  بإخالص  وقف  من  كل  نشكر  أن 
العراقي األيب وقواه األمنية يف شدته وساهم يف 

رفع محنته.
ثم أن مسؤولية األحزاب أمام الله تعاىل وأمام 
القيام  عليهم  تفرض  املظلوم،  الشعب  هذا 
حكومة  وتشكيل  وجذرية،  أساسية  بإصالحات 
عىل أساس نظام صحيح واقعي من الشخصيات 
واملؤمنني،  املفكرين  ومن  والنزيهة،  املثقفة 
والفئوية  املحاصصة  جذور  بقلع  وعليهم 
والطائفية حتى تتمكن الدولة من تنظيم أمور 
املأساوية،  األوضاع  هذه  من  وإخراجه  البلد، 
وتخفيف رواتب املسؤولني ومخصصاتهم وحق 
وغري  وحرسهم  وعالجهم  واإلفادات  التقاعد 

ذلك.
كان  وإن  الفاسدين،  بتجريم  البلد  إصالح  وأما 
ال بأس به، ولكن ما دامت املحاصصة موجودة، 

فريجع البلد إىل املربع األول.
إننا  الكريم:  الشعب  أبناء  يا  نقول:  الختام  ويف 
نرتقب لكم مستقبالً زاهراً، وندعو لكم باجتامع 
صفوفكم،  والتئام  كلمتكم،  وتوحيد  أمركم، 
لتهنئوا باالستقرار، ويعم األمان البالد، ولتحافظوا 
وأصالتكم  وهويتكم،  ودينكم،  مبادئكم  عىل 
ومقدساتكم، وحافظوا عىل بلدكم الكريم، سدد 
الله خطاكم وجمع أمركم، ورد كيد أعدائكم إىل 

نحورهم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته... 

محمد إسحاق الفياض
17/ربيع األول 1439هـ

المرجع الفياض يؤكد

اخبار وتقارير

ان النصر تحقق بفتوى المرجعية 
واستجابة العراقيين لها
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اإلمامني  مرقد  بزيارة  مرص  يف  األزهر  علامء  من  وفٌد  ترشَف 

مبادئ  لنرش  منه  مبادرٍة  يف  بسامراء،  السالم  عليهام  العسكريني 

الوفد  به  قاَم  برنامج  املقدس ضمن  باملرقد  والتربك  والوئام  السالم 

لزيارة املراقد املقدسة يف العراق والشخصيات الدينية املؤثرة وعقد 

املؤمترات الثقافية والدينية.

الجعفري عند  الويل نرص  السيد عبد  العالمة  الوفد   وقال رئيس 

زيارة الوفد للمرقدين الرشيفني يف الثالث من كانون االول 2017م”ان 

ما رأيناه يف العراق من الكرم و الجود والسخاء الذي يبذله العراقيون 

وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  النبي  بيت  أهل  زوار  خدمة  سبيل  يف 

البالد اإلسالمية أن ترسل بعثات من  يفرح القلب  لذا  يجب عىل 

طالبها اىل العراق ليتعلموا من هم آل البيت عليهم السالم،وليتعلموا 

كيف تكون خدمتهم وليتعلموا ما هَي منزلة العلامء، فإن العراقيني 

جزاهم الله خري الجزاء هم الذين عرفوا قيمة آل البيت عليهم السالم 

واعطوهم من الحقوق ما اوجبه الله سبحانه وتعاىل عىل املسلمني يف 

قوله تعاىل )ُقْل ال أَْسألُكُْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ املوّدة يِف الُْقْرىب(، لألسف ان 

بعض املحسوبني عىل املسلمني ساووا رؤوسهم برؤوس آل البيت بل 

رأوا أنفسهم أكرب من آل البيت عليهم السالم ولذلك امتدت ايديهم 

إليهم بالقتل واإلهانة والترشيد ومحو الذكر”. 

وأشار اىل ان “األيادي التي امتدت بفعلتها الشنيعة لتفجري مرقد 

عامة  املسلمني  شعور  جرحت  السالم،  عليهام  العسكريني  اإلمامني 

جهود  بفضل  ولكن  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  وآذت 

أهل العراق ومرجعية العراق الرشيدة فإن البلد يشهد انتقالة أمنية 

مهمة”. 

وأشاد الجعفري بدور املرجع السيستاين قائال “جزى الله خريًا موالنا 

املرجع آية الله السيستاين دام ظله، فلوال فتواه ولوال املقاتلني األبطال 

املجاهدين لذهبت داعش إىل غرف نوم هؤالء املغفلني البلهاء الذين 

الرجل وأجرى  أيد هذا  تعاىل  الله  االنتصارات، ولكن  عليه  ينكرون 

عىل يديه هذه الفتوى املباركة ودفعت البلوى ودفعت داعش إىل 

غري رجعة وإىل مزابل التأريخ والله تعاىل يقول )الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمن 

النَّاَس  اللَِّه  َدْفُع  َولَْواَل   * اللَُّه  َربَُّنا  يَُقولُوا  أَن  إِالَّ  َحقٍّ  ِبَغرْيِ  ِديَارِِهم 

َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذكَُر ِفيَها  بَْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدِّ

اْسُم اللَِّه كَِثريًا * َولََينُصَنَّ اللَُّه َمن يَنُصُُه * إِنَّ اللََّه لََقِويٌّ َعِزيٌز(”.

 واختتم حديثُه قائال “أسأل الله تبارك وتعاىل أن تزداد محبتكم 

وتعاىل  تبارك  الله  فأن  وسلم،  واله  عليه  الله  النبي صىل  بيت  آلل 

ادخر كنوزه عندكم، فنحمد الله عىل ذلك ونشكره عىل خدمة آل 

بيت النبي عليهم السالم، متسكوا بهم واجعلوا ايديكم يدا واحدة يف 

البناء والتعمري، نسأل الله لكم نرًصا مبيًنا ودحرًا لألعداء”.

 على البلدان اإلسالمية أن تبعث طلبتها الى العراق 
ليتعلموا من هم آل البيت عليهم السالم

علماء األزهر:
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عىل  املحافظة  الرضوري  من 

بلدنا  أن  يخفى  وال  البلد  ثروات 

من البلدان التي تفّضل الله تعاىل 

عليها بِنعم وثروات متعددة، ومن 

أهم هذه الرثوات هي ثروة املياه، 

ومن املعلوم أهمية هذه الرثوة يف 

جميع مجاالت الحياة، لذا فان من 

الرضوري للعاملني عىل هذه الرثوة 

هذا  يولوا  أن  ودراسة  تخطيطاً 

بني  فنحن  كبرية  أهمية  املوضوع 

فرتة وأخرى تَرُدنا انباء غري مطمئنة 

حول وضع املياه يف البالد..

حقيقية  تهديدات  هناك  أن  كام 

الزراعية  األرايض  اىل  بالنسبة 

بعض  يف  الحيوانية  والرثوات 

بعض  افتقار  عن  فضال  املناطق، 

الصالحة  املياه  اىل  ايضاً  املناطق 

وضع  رضورة  اىل  وندعو  للرشب، 

وبحجم  واضحة  مائية  سياسة 

يف  سواء  الدولة  تتبناها  املشكلة 

الكفيلة  الخطط  وضع  مسألة 

بالحفاظ عىل كمية املياه يف جميع 

التخزين  او يف مسألة  البالد  أنحاء 

املحافظة  وسائل  من  واإلكثار 

للمياه،  معقولة  مناسيب  عىل 

وسوء  الهدر  ملسألة  حلول  وايجاد 

األحيان،  بعض  يف  االستخدام 

الرثوة  هذه  عىل  الحفاظ  فإن 

مؤسسات  الجميع  مسؤولية  هي 

الجميع  عىل  يتحتم  لذا  وأفراداً.. 

اخذ هذا املوضوع بجديّة..

أوشك  أن  بعد  آخر،  جانب  ومن 

اإلرهاب  من  يتعاىف  أن  البلد 

تعاىل  الله  بحمد  الداعيش 

املقاتلني  االعزّة  ودماء  وبسواعد 

تعاىل  الله  نسأل  صنوفهم،  بكافة 

أن يستتب األمن واألمان يف عموم 

التفكري  رضورة  اىل  وندعو  البالد، 

من  الحثيث  والسعي  الجّدي 

املجتمع  الحفاظ عىل متاسك  اجل 

واملحبّة  األخّوة  أوارص  وتقوية 

السلمي  التعايش  ثقافة  واشاعة 

يخفى  وال  مكوناته  جميع  بني 

عن  فضال  لذلك،  الكبرية  األهمية 

أن هذه مسؤولية الجميع هذا من 

جهة.. ومن جهة أخرى انه البد من 

النازحني  اعادة  عىل  الجاد  العمل 

ما  اىل مناطقهم واعامرها بحسب 

لهم  الكرمية  الحياة  وتوفري  يتيرس 

وتذليل الصعوبات التي تواجههم..

يحب  ملا  الجميع  تعاىل  الله  وفق 

بلدنا  يف  تعاىل  الله  وارانا  ويرىض 

وبقية البلدان كل خري والحمد لله 

اللهم  وباطناً..  وظاهراً  وآخراً  أوالً 

وآخر  جميعاً  وللمؤمنني  لنا  اغفر 

العاملني  رب  لله  الحمد  أن  دعوانا 

وصىل الله عىل محمد وآله الطيبني 

الطاهرين..

عن  الخطبة  هذه  يف  نتحدث 

منظومة  وهي  الثالثة  املنظومة 

التعايش االجتامعي يف اطار االنتامء 

الديني الواحد او منظومة التعايش 

الدين،  يف  األخوة  بني  االجتامعي 

سورة  يف  وتعاىل  تبارك  الله  قال 

إِْخَوٌة  الُْمْؤِمُنوَن  َا  )إمِنَّ الحجرات: 

اللََّه  َواتَُّقوا  أََخَويُْكْم  بنَْيَ  فَأَْصلُِحوا 

تستبطن  ماذا  تُرَْحُموَن(.  لََعلَُّكْم 

هذه العالقة؟! اآلية القرآنية الكرمية 

الرابطة  طبيعة  وشخّصت  حددت 

بني  تقام  أن  يجب  التي  والعالقة 

املؤمنني بعضهم مع البعض األخر..

نحن األخوة يف الدين كيف نتعارش 

وكيف  اآلخر؟  البعض  مع  بعضنا 

البعض  مع  بعضنا  مخالطتنا  تكون 

ما  املؤمنني  األخوة  هؤالء  اآلخر؟ 

هي حقوقهم عيلَّ وما هي حقوقي 

العبارة  ضمن  كلها  هذه  عليهم؟ 

التي وردت يف اآلية القرآنية..

هناك ثالث أسس تستند اليها هذه 

العالقة:

املؤمنون  كل  تعاىل:  لله  1-الوالية 

وانا  تعاىل  لله  الوالية  يف  يشرتكون 

اشرتك مع اخي يف الوالية لله تعاىل 

للنبي  الوالية  عنها  يتفرع  التي 

)صىل الله عليه وآله وسلم( والتي 

املعصوم  لالمام  الوالية  عنها  يتفرع 

)عليه السالم(..  

يف  األساس  تعاىل:  لله  2-الحب 

واألنقى  األسمى  االرتباط  طبيعة 

الله تعاىل هو الحب لله تعاىل  مع 

ويتفرع عنه الحب للمؤمنني.. 

املؤمنني:  بني  املهمة  3-املشرتكات 

وتتمثل بـ :

أ – الهدف املشرتك      ب- املصالح 

املشرتكة      ج- املصري املشرتك

والبد أن تكون العالقة بني املؤمنني 

قوية ومتينة ألن مصريي مرتبط مع 

جاء  فإذا  اآلخرين  املؤمنني  مصري 

خري فهو خري للكل واذا جاء رش فهو 

رش للكل..

)عليه  عبدالله  أيب  عن  ورد  وقد 

الله  دين  عظَّم  )من  قال:  السالم( 

استخَف  ومن  أخوانه  حق  عظَّم 

بدينه استخَف بإخوانه(.

َسأَلُْت  قَاَل:  ُخَنيٍْس  بِْن  ُمَعىلَّ  روى 

َعْن  السالم(  )عليه  اللَِّه  َعبِْد  أَبَا 

َحقِّ الُْمْؤِمِن، فََقاَل: َسبُْعوَن َحّقاً اَل 

أُْخرِبَُك إاِلَّ ِبَسبَْعٍة فَِإينِّ َعلَيَْك ُمْشِفٌق 

أَْخَش أاَلَّ تَْحتَِمَل..

فَُقلُْت بىََل إِْن َشاَء اللَُّه، فََقاَل )عليه 

اَل  َو  يَُجوُع  َو  تَْشبَُع  اَل  السالم(: 

َو  َدلِيلَُه  تَُكوُن  َو  يَْعَرى  َو  تَْكتيَِس 

الَِّذي  الَِّذي يَلْبَُسهُ  َو لَِسانَُه  قَِميَصُه 

تُِحبُّ  َما  لَُه  تُِحبُّ  َو  ِبِه  يَتََكلَُّم 

َجاِريٌَة  لََك  كَانَْت  إِْن  َو  لَِنْفِسَك 

يِف  تَْسَعى  َو  ِفرَاَشُه  لِتَْمَهَد  بََعثْتََها 

َحَوائِِجِه ِباللَّيِْل َو النََّهاِر فَِإَذا فََعلَْت 

َذلَِك َوَصلَْت َواَليَتََك ِبَواَليَِتَنا َو َواَليَتََنا 

 :2 الكايف   –  .) َوَجلَّ َعزَّ  اللَِّه  ِبَواَليَِة 

174 حديث 14-.

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

 الجمعة 5/ربيع اول/1439هـ املوافق 2017/11/24م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 12/ربيع اول/1439هـ املوافق 2017/12/1م

مبادئ منظومة التعايش االجتماعي بين األخوة في الدينضرورة وضع سياسة مائية واضحة وإعادة النازحين الى مناطقهم 
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أيها العراقيون الرشفاء، بعد ما يزيد عىل 

ثالثة أعوام من القتال الضاري وبذل الغايل 

الصعاب  مختلف  ومواجهة  والنفيس 

قوة  أعتى  عىل  انترصتم  والتحديات، 

ارهابية استهدفت العراق مباضيه وحارضه 

بإرادتكم  عليها  انترصتم  ومستقبله، 

الصلبة وعزميتكم الراسخة يف الحفاظ عىل 

انترصتم  ومقدساتكم،  وكرامتكم  وطنكم 

قدمتم  حيث  الكبرية  بتضحياتكم  عليها 

أنفسكم وفلذات أكبادكم وكل ما متلكون 

فداًء للوطن الغايل فسطرتم أسمى صور 

العراق  تاريخ  وكتبتم  وااليثار  البطولة 

وكرامة، ووقف  عّز  بأحرف من  الحديث 

وصربكم  صالبتكم  أمام  مدهوشاً  العامل 

قضيتكم  بعدالة  واميانكم  واستبسالكم 

حتى تحقق هذا النرص الكبري..

القوات  ياأبطال  امليامني..  املقاتلون  ايها 

إن  وعناوينها  صنوفها  مبختلف  املسلحة 

فتوى  صاحبة  العليا  الدينية  املرجعية 

الدفاع الكفايئ التي سّخرت كل امكاناتها 

وطاقاتها يف سبيل إسناد املقاتلني وتقديم 

يداين  فضالً  ألحد  ترى  ال  لهم..  العون 

يف  مجدكم،  اىل  يرقى  مجداً  وال  فضلكم، 

تحقيق هذا االنجاز التاريخي املهم..

وهناك عّدة أمور ال بد من أن نشري اليها:

أوالً: إن النرص عىل داعش ال ميثل نهاية 

أن  بل  واالرهابيني  االرهاب  مع  املعركة 

دام  ما  وتتواصل  ستستمر  املعركة  هذه 

أن هناك أناساً قد ُضلّلوا فاعتنقوا الفكر 

املتطرف..

ثانياً: إن املنظومة األمنية العراقية ال تزال 

بحاجة ماّسة اىل الكثري من الرجال األبطال 

خالل  األمنية  القوات  ساندوا  الذين 

السنوات املاضية وقاتلوا معها يف مختلف 

الجبهات وأبلوا بالًء حسناً..

ثالثاً: إن من أدىن درجات الوفاء للشهداء 

األبرار الذين سقوا ارض العراق بدمائهم 

األرامل  من  بعوائلهم  العناية  هو  الزكية 

واليتامى، فإن رعاية هؤالء وتوفري الحياة 

والصحة  السكن  حيث  من  لهم  الكرمية 

وغريها  املعيشية  والنفقات  والتعليم 

يف  الزم  وحق  وأخالقي  وطني  واجب 

أعناقنا..

رابعاً: إن الحرب مع االرهابيني الدواعش 

الجرحى  من  اآلالف  عرشات  خلّفت 

واملصابني يف صفوف األبطال املشاركني يف 

العمليات القتالية، وكثري منهم بحاجة اىل 

الرعاية الطبية، وهؤالء األعزاء هم األحق 

بالرعاية والعناية ممن سواهم ملا لهم من 

الفضل عىل جميع العراقيني..

خامساً: إن معظم الذين شاركوا يف الدفاع 

أو  ينالونها  لدنياً  فيه  يشاركوا  مل  الكفايئ 

مواقع يحظون بها، فقد هبّوا اىل جبهات 

القتال استجابة لنداء املرجعية، ومن هنا 

الجميع  نفوس  يف  بالغ  باحرتام  حظَوا 

مختلف  يف  سامية  مكانة  لهم  وأصبح 

أي  مكانُة  تدانيها  ال  الشعبية  األوساط 

الرضوري  ومن  سيايس،  تيار  او  حزب 

املحافظة عىل هذه املكانة الرفيعة وعدم 

محاولة استغاللها لتحقيق مآرب سياسية..

وفعال  جدي  بشكل  التحرك  ان  سادساً: 

من  يعّد  واملفسدين  الفساد  ملواجهة 

أولويات املرحلة املقبلة.

قبل أن أدخل يف بعض اآليات أحب 

أن انّوه اىل هذه املقدمة املهمة.. 

بها  اهتم  التي  األمور  بعض  هناك 

بالغاً..  اهتامماً  وتعاىل  تبارك  الله 

تتناسب  العظمى  األهمية  وهذه 

يف حال خذالن هذا األمر..

نقّدس  املسلمني  معارش  نحن 

األنبياء  أعاظم  عىل  ومنّر  األنبياء 

)عليه  نوح  مثل  الكريم  القرآن  يف 

من  أكرث  قصته  يف  ونرى  السالم(.. 

مدلول: 

أوالً: الذين مل يتبعوا نوح مل يرجعوا 

بل  أنفسهم،  ويسألوا  عقلهم  اىل 

هؤالء  يقولون  كانوا  فقد  العكس 

الذين اتبعوك هم اراذلنا وهم من 

سفلة القوم..

يف  أصابعهم  جعلوا  انهم  ثانياً: 

آذانهم استهزاءاً وهذا ترصف ليس 

نوح  وأصبح  نوح..  قوم  من  فردياً 

أشبه  حالة  يف  اتبعوه  الذين  مع 

بحالة الغربة.. يتكلم فال يسمعون 

أن  حتى   يفقهون..  فال  ينادي 

)عليه السالم( قال أن هؤالء  نوحاً 

كافر  يكون  من  إال  فيهم  يوجد  ال 

كّفاراً.. فدعا عليهم..  او يلد فاجراً 

متاماً  قُضيت  كاملة  اّمة  الحظوا 

)عليه  نوح  أنجى  تعاىل  والله 

السالم( ومن معه...

يف  الكريم  القرآن  أيضاً،  الحظوا 

])َوتََرى  تعاىل:  قال  الجاثية،  سورة 

تُْدَعى  ٍة  أُمَّ كُلُّ  َجاثَِيًة  ٍة  أُمَّ كُلَّ 

كُنُتْم  َما  تُْجَزْوَن  الَْيْوَم  ِكَتاِبَها  إَِل 

تَْعَملُوَن )28([. الحظوا االنسان اذا 

جثى عىل ركبتيه..

 عادًة املذنب عندما يؤىت به يجثوا 

أن  عىل  دليل  وهو  ركبتيه  عىل 

هناك يشء ينتظره ألنه مذنب.. 

ٍة تُْدَعى إَِل ِكَتاِبَها  ويف اآلية )كُلُّ أُمَّ

تَْعَملُوَن(  كُنُتْم  َما  تُْجَزْوَن  الَْيْوَم 

هناك  إن  الحالة  هذه  يف  الحظوا 

اّمة وهناك عمل اشرتكت به هذه 

األمة وهي ستدفع هذا الثمن...

هداية  كتاب  الكريم  القرآن  إن 

وحكمة،

هذه  من  نستفيد  أن  وعلينا   

عندما  االمر  يف  ما  فأخطر  الِحكم، 

اىل  والقيم  املبادئ  بعض  تتعرض 

يوجد  وال  معينة،  اّمة  من  تنازل 

ماذا  عندها  األمر..  لهذا  ينبّه  احد 

سيكون الجزاء؟ إما جزاء الدنيا كام 

يف نوح والعياذ بالله.. 

اخطر واشد  اآلخرة وهذا  أو جزاء 

وأصعب وال حجة لنا وال مهرب وال 

أي يشء..

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 19/ربيع اول/1439هـ املوافق 2017/12/8م

•يعدها ويحررها: صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 26/ربيع االول/1439هـ املوافق 2017/12/15م

كتبتُم تاريخ العراق الحديث بأحرف من عزّ وكرامةاالمّة عندما تتراجع عن مسؤوليتها تكون مثل قوم نوح
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تحقيقات

منذ انطالق فتوى الدفاع الكفايئ يف حزيران عام 2014 مل تّدخر العتبة الحسينية املقدسة جهداً يف دعم واسناد 

املقاتلني والنازحني عىل حد سواء، فكانت تدعم املقاتلني عىل الجبهات لضامن استمرار ودميومة زخم املعركة، 

كام ارادت ان تكون لها اليد الطول يف تحقيق النص الذي انطلقت فتواه منها.

لقد تبّنت العتبة الحسينية املقدسة مبادرات انسانية متعددة إلغاثة النازحني الذين أفلتوا من قبضة تنظيم 

داعش االرهايب لتوفر لهم ما وسعها من متطلبات العيش الكريم ومستلزمات الحياة الرضورية، فسرّيت يف 

هذا الجانب العرشات من القوافل االغاثية واالنسانية عىل الرغم من االزمة املالية التي مرّت بها وال تزال.

ومع احتفال العراقيني بالنص الذي تحقق عىل التنظيم االرهايب داعش بسواعد املتطوعني الغيارى والقوات 

األمنية ارتأت مجلة الروضة الحسينية التذكري مبا قدمته العتبة الحسينية املقدسة خالل 3 سنوات ونصف من 

الحرب فكان هذا التقرير.

على داعش.. 
النصر 
 ملحمة انطلقت من حرم اإلمام الحسين

• تحقيق: فضل الرشيفي - صديق الزريجاوي 
• تحرير: صباح الطالقاين  • تصوير: خضري فضالة 
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 لجنة عليا للدعم اللوجستي 
مسؤول شعبة التبليغ الديني يف العتبة الحسينية املقدسة الشيخ فاهم 
االبراهيمي تحدَث للروضة الحسينية قائالً” بتوجيهات املرجع األعىل السيد 
للعتبة  الرشعي  املتويل  أوعز  الوارف،  ظله  دام  السيستاين  الحسيني  عيل 
الحسينية املقدسة بتشكيل خلية عمل تعمل ليالً نهاراً عىل دعم املقاتلني يف 
ساحات القتال، ودعم النازحني ايضا يف املناطق التي تدور فيها الحرب ضد 

تنظيم داعش االرهايب”.
من  األطنان  مئات  بنقل  قامت  املقدسة  الحسينية  العتبة   “ أن  وأضاف 
املالية  املساعدات  وحتى  والبطانيات  واملالبس  والطبية  الغذائية  املواد 
من  كبريا  عددا  املقدسة  العتبة  والنازحني، كام جهزت  املقاتلني  االخوة  اىل 
أهايل الفلوجة الذين أُحرقت بيوتهم بأجهزة كهربائية ومنزلية كالطباخات 

والثالجات والغساالت واملربدات واملدافئ”.
وأشار االبراهيمي اىل ان” العتبة الحسينية املقدسة انشأت مخيامً للنازحني 
يف ناحية حامم العليل جنوب املوصل يضم 360 خيمة كبرية، وجّهزته عىل 
مدى اكرث من عام باملواد الغذائية والطبية، كام نظّمت مواكب ثابتة لغرض 

طبخ الطعام وتوزيعه عىل النازحني”.
وتابع أن العتبة الحسينية “ تبّنت موضوع تسهيل اجراءات عودة النازحني 
العمليات املشرتكة، وهي مستمرة  بالتعاون مع قيادة  اىل املناطق املحررة 
بإرسال قوافل املؤن واألغذية واملساعدات االنسانية ألكرث من 5 آالف نازح 
بـ  املعروفة  أم قيص  الحاّجة  مع  بالتنسيق  تكريت،  العلم شامل  ناحية  يف 
“طَوعة العرص” لجهودها الفذة يف انقاذ العرشات من أبناء العراق الذين 
فّروا من مجزرة سبايكر التي ارتكبها تنظيم داعش بحق املئات من شباب 

معسكر سبايكر..”
بدون  الفصائل  كل  دعمت  الحسينية  العتبة  ان  اىل”  االبراهيمي  ولفت 
الواحد  اليوم  يف  نُسريِّ  فكّنا  معني،  فصيل  عىل  دعمها  يقترص  ومل  استثناء 
اكرث من 100 عجلة مخصصة للدعم اللوجستي اىل املجاهدين يف مختلف 
قواطع العمليات ويف جميع املحافظات، ابتداءاً من جرف النرص وليس انتهاًء 

بتحرير الحدود العراقية السورية”.
الفاعل  وأوضح” أن مشاركة طريان الجيش والقوة الجوية كان لها األثر 
الجرحى،  ونقل  وحاسمة،  عصيبة  اوقات  يف  املقاتلني  اىل  الدعم  ايصال  يف 
باإلضافة اىل دورهم الكبري يف دك أوكار االرهاب الداعيش، كام كان لكوادر 
مستمر  تنسيق  لنا  وكان  املقاتلني  وإسناد  دعم  يف  كبري  دور  الصحة  وزارة 

معهم”.
وعن دعم العتبة الحسينية املقدسة للمقاتلني باملعدات العسكرية قال 
االبراهيمي” يف معركة تحرير الفلوجة أوعز الشيخ الكرباليئ برشاء 11 ناظوراً 
ليلياً للمقاتلني بلغ سعر الواحد منها أكرث من 10 آالف دوالر، باإلضافة اىل 
دعم املقاتلني بالسالح من خالل الرشاء املبارش او الطلب املبارش من وزارات 

الداخلية والدفاع لتزويد املقاتلني بالذخائر واألعتدة املطلوبة”.

 للمواكب الحسينية دور أيضاً 
الوزين  مازن  املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  واملواكب  الشعائر  مسؤول 
الساعات  النرص فقال” منذ  الحسينية يف تحقيق  املواكب  تحدث عن دور 
األوىل النطالق فتوى الدفاع الكفايئ وجهنا نداًء اىل املواكب الخدمية للتوجه 
اىل معسكرات التدريب لدعم املقاتلني أثناء التدريب، ثم وجهنا نداء آخر 
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اللوجستي  للمواكب للتوجه اىل قواطع العمليات العسكرية لتقديم الدعم 
املقاتلون إلدامة زخم  يحتاجه  ما  واملالبس وكل  واألغطية  والغذاء  املاء  من 

املعركة”.
أضاف الوزين أن “ املواكب الحسينية واألهايل امليسورين كانوا خري عون 
ومدد للمقاتلني وحافزا لهم عىل االستمرار يف القتال، ومع تصاعد وترية املعارك 
للمقاتلني  وامداداتها  دعمها  من  تصّعد  والجامهري  الخدمية  املواكب  كانت 
ابتداء من جرف النرص اىل مناطق صالح الدين واالنبار واملوصل والحويجة 

والحدود مع سوريا”.
الدعم  بتوفري  شاركت  الخدمية  املواكب  جميع  ان  اىل”  الوزين  وأشار 
دهوك،  اىل  البرصة  من  العراق  محافظات  جميع  من  للمقاتلني  اللوجستي 
كام ال ننىس دورهم يف اغاثة النازحني بعد توجيهات املرجعية الدينية العليا، 
وال زالت آثار املواكب وأسامئها ومواقعها شاهدا حيّاً عىل مشاركتها يف دعم 

املقاتلني والنازحني”.

 تشكيالت عسكرية ملواجهة التنظيامت االرهابية 
األكرب(  عيل  )لواء  عالقات  مسؤول  يقول  العسكري  الدعم  جانب  ويف 

احمد الخفاجي يف حديثه ملجلة الروضة الحسينية” بعد اطالق فتوى الدفاع 
الكفايئ من حرم أيب عبدالله الحسني عىل لسان ممثل املرجعية الدينية العليا 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ كانت العتبة الحسينية سبّاقة يف دعم 
الجيش العراقي والقوات األمنية، اثر وقوع بعض املناطق يف قبضة االرهابيني 
الدواعش، من ثم تطور املوضوع بعد ذلك اىل تشكيل جديد مستقل بإسم 

لواء عيل األكرب عليه السالم”.
محدود  بـعدد  بدأنا  فقال”  اللواء  تشكيل  بداية  عن  الخفاجي  وتحدث 
تدفق  ثم  املقدسة،  العتبات  السالم منتسبي  الحسني عليه  االمام  من خّدام 
املقاتلون من كل محافظات العراق وبالخصوص املحافظات الجنوبية والفرات 
األوسط من البرصة والنارصية والعامرة والديوانية والحلة والكوت وبغداد، 
عمليات  انتهاء  بعد  تكريت  يف  العلَم  ناحية  من  االخوة  الينا  انظمَّ  وكذلك 
منطقة الدور بأكرث من 500 مقاتل، يقودهم الحاج ابو اعزاز، وكذلك فوج 
يقاتل تحت  متكامل  نسيج وطني  عبارة عن  األكرب  لواء عيل  فأصبح  شّمر، 

عنوان الدفاع عن الوطن واملقدسات”.
وعن الشخصيات السبّاقة يف تشكيل اللواء قال الخفاجي” كان يف طليعة 
التأسيس الحاج قاسم مصلح ومعه جمع كبري من خّدام االمام الحسني عليه 
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الحسناوي  الكريم  اللواء عبد  الحركات  الشهيد مسؤول  السالم يف طليعتهم 
القادة االمنيني  البطل املقدم احمد زيني، وهم خرية  ، والشهيد  الله  رحمه 
ذوي الخربة وكذلك كثري من القيادات وضحايا البعث الصدامي من الجنوب، 
من الذين انضّموا اىل تشكيلنا، وهم متطوعون سابقون يف العتبة الحسينية، 

حيث كانوا يترشفون بخدمة زوار اإلمام الحسني عليه السالم يف ما مىض”.

 تحرير جرف النص واالنتقال ال مرحلة الهجوم 
وانتقلت املجلة بالحديث مع الخفاجي اىل أُوىل العمليات العسكرية ضد 
داعش فقال إن “ أول عملية بدأت للّواء يف منطقة جرف النرص جنوب غرب 
بغداد، وُسّميت “عملية عاشوراء” وقد تحقق يف هذه املعركة النرص الكبري 

وكان جزء مهم منُه للواء عيل االكرب”.
الكبري  الرشف  لنا  كان  الخفاجي”  قال  اللواء  عالقات  مكتب  دور  وعن 
الخدمات لهم، اضافة  الشهداء وتقديم  الجرحى ورعاية ذوي  مبواكبة عالج 
اللواء،  ادارة  املوجودة يف  اللجنة  مع  بالتنسيق  االدارية  الشؤون  متابعة  اىل 
من  املجاهد  يحتاجه  ما  كل  لتلبية  امليدان  يف  موجودين  كنا  بدورنا  ونحن 
وبلغت  التام،  للشفاء  متاثله  اىل  املعركة  ارض  من  االخالء  او  اصابته  لحظة 
حاالت ارسال الجرحى للعالج خارج العراق بحدود 200 حالة، وتضمَن ذلك 
اصدار جوازاتهم ورعايتهم داخل املستشفيات املحلية يف العراق وخارجه من 
خالل التنسيق مع املندوبني، وكل هذا تم بتمويل خاص من العتبة الحسينية 

املقدسة، من خالل املتربعني والداعمني واألموال التي تصل من الحكومة”.

 قيادة جديدة ورؤية عسكرية متخصصة 
التي  املعارك  أُوىل  عن  تحّدَث  الحمداين  عيل  اللواء  االكرب،  عيل  لواء  آمر 
خاضها اللواء عقب تحرير ناحية جرف النرص فقال” عندما تحرَّك اللواء اىل 
مدينة بلد يف تكريت، انضمَّ اليه فوج “سبع الدجيل” فقاتل يف هذه املنطقة 
وبعد أن تم تحريرها بالكامل توجَه اىل منطقة السجلة ومن ثم اىل سامراء، 
محافظة  من  كبرية  واجزاء  وآمريل  وسامراء  الضلوعية  مناطق  كانت  حيث 
صالح الدين محارصة من قبل عصابات داعش، وال يوجد فيها مقر للقيادة 

سوى قاعدة سبايكر التي كانت محارصة كذلك”.
وعن الدور االنساين للّواء خالل معارك التحرير قال الحمداين” يف معارك 
اللواء  فتَح  الدين  صالح  نواحي  احدى  هي  التي  املزرعة  منطقة  تحرير 
واعادة  الرشب،  مياه  بإعادة تشغيل محطة  وقام  لألهايل،  ميداين  مستشفى 
كثرية  جوانب  يف  الكهرباء  دوائر  ومساعدة  البعيجي،  منطقة  اىل  الكهرباء 

إلعادة الحياة الطبيعية اىل تلك املدن”.
تراجع  التي  النساء  من  كثري  فيها  كان  بيجي  أن”  اللواء  آمر  وأضاف 

املستشفى وبالتنسيق مع أهايل منطقة املزرعة متّكنا من جلب طبيبة نسائية، 
ويف نفس الوقت قُمنا بتوزيع املاء والطعام عىل االهايل ألن الظروف كانت 
قاسية يف املدينة التي تحررت للتو- آنذاك- من قبضة داعش ومتر بأزمة يف 

كافة النواحي”.
وتحدث الحمداين عن اليوم االول من تكليفه آمراً للّواء” يف أول يوم كلفت 
به رسمياً بقيادة اللواء خرجت يف جبال مكحول وتفقدت القطعات وكانت 
 106 الـ  وَمدافع  الهاونات(  )رسية  عن رسيتنا  عبارة  جداً،  بسيطة  قطعات 

لرسية اإلسناد، وفصيل من فوج قبيلة شّمر باالضافة اىل فوج عاشوراء”.
التي  الكفايئ  الدفاع  لفتوى  كان  النرص  تحقيق  االكرب يف  الدور  ان  وأكد” 
بدأ  ومنها  النفوس  يف  الثقة  زرعت  التي   فهي   العليا،  املرجعية  أطلقتها 

اصحاب العقيدة ال يبالون باملوت، ورفعت مستوى اإلقدام والشجاعة”.
واجبنا  كان  الحمداين”  قال  الفلوجة  تحرير  عمليات  يف  اللواء  دور  وعن 
يف الفلوجة هو تحرير حي الجوالن واالزركية، وقد كانت املواجهة كبرية إال 
ارتداء مالبس  أجربناه عىل  العدو  قلبنا عىل  املكثف من  للرمي  ونتيجة  انه 
النساء والهرب باتجاه نهر الفرات، وبعد ساعات متّكنا من الوصول اىل النهر، 
ثم تطهري منطقة حي الجوالن واالزركية وصوالً اىل أيرس نهر الفرات بشكل 

كامل”.

 قصص انسانية.. 
التحرير  عمليات  رافقت  انسانية  ملواقف  منوذجاً  الحمداين  اللواء  ورسَد 
والرز  الحنطة  من  لوجستي  كدعم  األطنان  من  العرشات  ننقل  بدأنا  قائالً” 
والنازحني  األهايل  عىل  الغذائية  املواد  لتوزيع  املحررة  املناطق  اىل  وتوجهنا 
ألنهم كانوا يف وضع مزٍر جداً، وخاصة يف منطقة الرشقاط حيث طالَب األهايل 
بقية  مع  بالتعاون  الرشقاط  تحرير  تم  وقد  منطقتهم،  لتحرير  مبساعدتهم 
القطعات العسكرية، وجّسدنا يف هذه العمليات وصايا املرجع األعىل السيد 
الغذائية،  للمواد  خيالية  أسعاراً  وجدنا  حيث  الوارف(،  ظله  السيستاين)دام 
فُقمنا باالتصال مبسؤول اإلغاثة يف مكتب السيد السيستاين فأرسل 5000 سلّة 
غذائية، فيام تم ارسال مئات األطنان من الحليب والسكر والزيت والشاي من 
قبل املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ، 
وبدأت الطوابري تقف عىل مقر لواء عيل االكرب الستالم املساعدات الغذائية”.

اللواء  مقر  عىل  الطريقة  بهذه  األهايل  بوقوف  نقبل  مل  لكننا  واستدرك” 
ليوزعوها  الغذائية  باملواد  وزّودناهم  الوكالء  عىل  فأرسلنا  لكرامتهم،  ِحفظاً 
واألدوية  بالغاز  املدينة  ملستشفى  تزويدنا  عن  فضالً  االهايل،  عىل  بَدورهم 
وسيارة اسعاف، والتنسيق بشأن تسهيل دوام األطباء واملوظفني، سعياً إلرجاع 

الحياة اىل طبيعتها”.

عيل الحمدايناحمد الخفاجيمازن الوزينالشيخ فاهم االبراهيمي
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 عىل أهمية هذا الجانب الذي نادرا 

فإن  أخرى،  عربية  مدن  يف  نجده  ما 

يستحق  و  االنتباه  يسرتعي  ما  هناك 

التوقف عنده مطوال و تفصيال.

الجانب هو حسن إدارة أموال   هذا 

الوقف واستثامرها فيام ينفع الناس.

ملستشفى  بزياريت  البداية  كانت  و 

تخصيص  مستشفى  وهو  "الكفيل"، 

يتكّون من ثالثني قسم، شيّد منذ بضع 

سنوات فقط من أموال وقف العتبات 

املقدسة، يقوم عىل عالج الجميع لكن 

األولوية للطبقات املعدمة؛ البناء من 

أحدث  من  يعد  الهندسية  الناحية 

الطبية  التجهيزات  كذلك  و  رأيت  ما 

أملانيا،  من  مستوردة  التقنية  عالية 

رسير،  مائتي  املستشفى  هذا  يسع 

ماهر  الدكتور  لنا  قاله  ما  وفق  و 

الحسني فقد أجريت به عرشون ألف 

عملية خالل عام و نصف العام فقط، 

يتجاوز  مل  إن  يناطح  مستوى  هذا  و 

مستشفيات عاملية شهرية بحجمه؛ و 

امللفت أن القامئني عىل هذا املرشوع 

أطلقوا  قد  للغاية،  املهم  اإلنساين 

مرشوع التأمني الصحي لكل من يريد. 

لماذا يريدون أن نعادي الشيعة؟
أيام من حياتي في كربالء 

• اسامعيل القاسمي الحسني/ الجزائر

املايض  شعبان  شهر  يف  العراق  ال  سفري  يكن  مل 

األشقاء  واقع  ملعاينة  إمنا  طبعا،و  اللهو  و  للسياحة 

هناك خاصة منهم الذين أريد لنا أن نعتربهم أعداء 

من الدرجة األول، لذلك كانت محطتي األول مدينة 

كيلومرت  مائة  بحوايل  بغداد  عن  تبعد  التي  كربالء 

جنوبا، و بها العتبات املقدسة حيث مقامات سادتنا 

أخيه   و  الجنة  شباب  سيد  و  الرسول  سبط  الحسني 

العباس و بعض من آل البيت )ع(.

لعل  العرض،  تستحق  األهمية  عالية  كثرية  تفاصيل 

اللطف  و  األدب  يف  غاية  النبيلة،  املعاملة  أهمها 

طائفته  عن  فضال  لدينه  متييز  دون  ضيف،  أي  مع 

مع  التام  االنضباط  و  التنظيم  يف  الدقة  مذهبه،  أو 

كان  كام  العمل؛  إتقان  يف  الشديد  الحرص  املواعيد، 

مفتوحة  فاألرضحة  تنام،  ال  التي  املدينة  حياة  الفتا 

عىل مدار الساعة تستقبل الزّوار من مختلف أصقاع 

األرض، و الشوارع التي تصب نحوها، مفّتحة أبواب 

متاجرها و مطاعمها كذلك واصلة ليلها بنهارها؛

تنعى مجلة الروضة الحسينية فقيدها الكاتب الجزائري 
اسماعيل القاسمي الحسني الذي وافاه االجل في 2017/12/9 

وعرفانًا منها لجهوده في نشر الكلمة الطيبة عبر صفحات 
المجلة ارتأت ادارة المجلة اعادة نشر احدى مقاالته. نسأل اهلل 

تعالى له بالمغفره والرضوان ولذوية الصبر والسلوان

مقاالت
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من  أغلبه  يتكون  الطبي  الطاقم 

العراقيني بكل طوائفهم و مذاهبهم، 

األجانب  من  بها  يستعان  قلة  و 

الخربة،  نقل  و  تأهيل  و  للمساعدة 

فسيفسائه  بكل  الطبي  الطاقم  هذا 

أطباء   " تحت شعار  لدعوة  استجاب 

تطوعية  حمالت  تعني  و  أجور"،  بال 

منهم وفق جدول زمني، نحو املناطق 

النائية، بصحبة شاحنات الدواء بل و 

جهاز لغسيل الكىل متنقل.

املرشوع الثاين امللفت مطبعة ضخمة 

بأحدث  مجهزة  الكفيل"،  "مركز 

األجهزة، ال يقترص عملها عىل طباعة 

يتبادر  قد  كام  فقط  الديني  الكتاب 

املواضيع  لجميع  ميتد  إمنا  و  للذهن، 

كل  يف  و  اإلنساين  الفكر  تعني  التي 

قصص  من  ذلك  يخلو  ال  و  العلوم، 

األطفال و مجالّتهم.

إمنا الجهاز الذي شّدين إليه، و الكاتب 

مبكتبتها  الشهرية  الهامل  زاوية  ابن 

و  الكتب  آالف  تضم  التي  العريقة 

يعود  ما  منها  املخطوطة،  الوثائق 

هو  خلت،  قرون  لسبعة  تاريخه 

الجهاز الحديث االذي يقوم بالتصوير 

منها  يطبع  و  للمخطوطات  الرقمي 

مهم  أمر  هذا  لألصل؛  مطابقة  نسخا 

للغاية من أجل الحفاظ عىل املوروث 

من جهة،  اإلنساين  املعريف  و  العلمي 

توسيع  إمكانية  أخرى  جهة  من  و 

الدارسني،  و  للباحثني  منه  االستفادة 

عاملنا  يف  له  أعرف  مل  الجهاز  هذا 

العريب إال قلّة نادرة منها يف اإلمارات 

و آخر يف السعودية، و ال أذكر إن كان 

موجودا يف مرص و املغرب؛ و سجلت 

للكتاب  ذاتيا  اكتفاء  املطبعة  هذه 

املدريس يف العراق.

ال ميكن أن يلّم مقال بكل ما شاهدته 

قوله و  أردت  ما  إمنا  و  بعيني رأيس، 

غري  هنا  اإلخوة  املقال،  مبقدمة  ربطا 

التي  الهرطقة  و  بالهذيان  معنيني 

الطائفية  و  العداء  حول  عندنا  تالك 

أرض  عىل  يعملون  إنهم  املذهبية،  و 

و  مصانع  يشيّدون  و  يبنون  الواقع، 

يستصلحون أرايض فالحيه و يعّمرون، 

ميّدون  و  للغري  أبوابهم  يفتحون  و 

أياديهم.

و تساءلت فيام بيني و بني نفيس، نحن 

كانت  الجزائر،  تحديدا  و  املغرب  يف 

علمية  دينية  منارات  و  مراكز  لدينا 

أن جدي  أذكر  و  أوقافها،  لها  عريقة 

املؤسس الشيخ محمد بن أيب القاسم 

قدس رسّه )1897(، و إىل غاية الوالد 

زاوية  مشيخة  توىل  الذي  الله  رحمه 

جميعهم   ،)1994-1987( الهامل 

املشاريع  و  الربامج  نفس  لهم  كانت 

مثل  الوقف  بأموال  املجتمع  لخدمة 

اإلخوة هنا متاما، ترى ماذا ربحنا حني 

تم تأميمها؟ بل األزهر الرشيف كانت 

له أوقاف مهمة للغاية و أّممت هي 

كذلك، أليست منارة األزهر الرشيف 

العمالقة  االنجازات  هذه  ملثل  أهال 

حقا. 

يف  يوما  عرش  خمسة  أمضيت  لقد 

مراقد  زرت  منها  و  املقدسة،  كربالء 

السادة بداية من سيدنا عيل )ع( ثم 

ما أمكنني مثل سيدنا موىس الكاظم و 

العتبات العسكرية، فضال عن مرقدي 

العباس  الفضل  ابو  و  الحسني  سيدنا 

صليت  و  الله،  سالم  جميعا  عليهم 

الرشيفة  املقامات  تلكم  بجميع 

الطاهرة، التي يؤّمها عرشات بل مئات 

و  حدب  كل  من  يوميا  الناس  آالف 

صوب، ال أذكر موقفا أشعرين بالغربة 

بينهم، مل أشعر -و الله يشهد عىل ما 

إيل  نظر  اإلخوة  أحدا من  بأن  نقول- 

مجرد نظرة متييز طائفي أو مذهبي، 

تلكم  كل  بني  من  أحد  يسألني  مل 

الحشود من أي طائفة أنا؟ و عىل أي 

مذهب أنا؟. هذه الفتنة الطائفية إمنا 

زرعت فينا نحن و مل أجد لها أثرا عىل 

أرض الواقع يف العراق؛ و ال ُعذر لنا ال 

مع الله و ال مع العقل، فاألشقاء هم 

كذلك تعرضوا لضخ إعالمي خطري، و 

أصوله و أياديه معروفة، حتى يحملوا 

األمة،  طوائف  لبقية  كراهية  و  غال 

لكن عقولهم كانت أكرب، و مراجعهم 

الدينية كانت أكرث نصحا و حكمة و 

صدقا مع الله، فلم يأت ذلكم الضخ 

مل  و  بينهم،  أكله  "الوهايب"  اإلعالمي 

األخوي  موقفهم  لتغيري  سبيال  يعرف 

من كل مكونات األمة. 

تلكم  يف  اإلخوة  أهنئ  ما  بقدر 

و  نجاحهم  عىل  املقدسة  املقامات 

يف  الحق  جهادهم  و  تدبريهم  حسن 

خدمة مجتمعهم و اإلنسان، بقدر ما 

يعترص القلب أملا عىل حالنا البائس، و 

مستوانا العميل و الفكري التافه. هل 

نعاديهم؟  أن  يريدوننا  ملاذا  فهمتم 

حتى  إمنا  و  الطائفة  الختالف  ليس 

ال  نكون مثلهم نعمل، فالعمل يعني 

و  االكتفاء  يعني  اإلنتاج  و  اإلنتاج 

و  الحرية  يعني  كليهام  و  االستغناء، 

االستقالل، و املراد أن نبقى عبيدا ال 

نحسن إال الهجاء و السباب؛ العمل ال 

مذهب و ال طائفة بل و ال دين له، 

به  أنعم  الذي  "العقل"  هي  عقيدته 

الله عىل آدم و ميّزه به عمن سواه، و 

ال يشء غريه.

الفتنة 

الطائفية 

إنما زرعت 

فينا نحن 

و لم أجد 

لها أثرا 

على أرض 

الواقع 

في 

العراق
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في منظور القانون الدولي اإلنساني
• الباحث القانوين: يحيى شعيب السلطاين 

يعترب القانون الدويل اإلنساين احد فروع القانون الدويل، ويضطلع هذا القانون بحامية املدنيني وقت النزاع املسلح، عرب قواعد واتفاقيات خاصة 

بهذا الشأن ومنها اتفاقيات جنيف االربع 1949 والربوتوكوالت امللحقة بها 1977 وبعض االتفاقيات ذات العالقة ، ويختلف هذا القانون عن 

قانون حقوق اإلنسان إذ إن هذا القانون يحمي املدنيني من رعايا الدولة من االنتهاكات اإلنسانية وقت السلم. ونظراً للظروف التي يعيشها 

وطننا من نزاعات مستمرة تم اختيار موضوع البحث وهو : )جرائم واقعة الطف يف منظور القانون الدويل اإلنساين )دراسة تاريخية قانونية (( 

لغرض كتابة هذا البحث تم استشارة بعض اساتذيت يف القانون الدويل واكرب املحامني أصحاب االختصاص، وكان جوابهم بأنه بحث )لغو( لكون 

الجرمية قدمية وال ميكن محاسبة املنفذين ملوتهم او لتقادم الجرمية زمنياً ولعدم امكانية اثبات الجرمية لعدم وجود الشهود عليها ، واثناء الدراسة 

لهذه الجرائم وجدت ان هناك نوعا من العلوم تسمى العلوم التجريبية وخاصة يف الطب والثقافة والفن وهو دراسة ما ال ميكن دراسته وفق 

االصول البحثية الكالسيكية وهي تجارب ناجحة انجزت من خاللها اخرتاعات عظيمة ، كام وجدت ان هناك اتجاها يف القانون، يسمى املدرسة 

السيكولوجية تدرس الجرمية سيكولوجيا من حيث اآلثار واالسباب بغض النظر عن عمرها لكون الجرمية مرآة وناتج اجتامعي لطبيعة حياة 

املجتمع.

كذلك فأن االمم املتحدة عام 1968 اصدرت قرارات عدم تقادم جرائم االبادة الجامعية والجرائم ضد االنسانية، ولذلك حاولت حل اشكالية 

الفارق الزمني يف هذا البحث من حيث ان الجرمية سبقت القانون الدويل االنساين وقواعده وفق تعلم ان االنسان وجد قبل القانون والقضاء.

بحوث

)دراسة تاريخية قانونية ( الجزء االول

جرائم واقعة الطف
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المبحث االول
 املدخل  التأريخي: 

بعد مبايعة املسلمني لإلمام الحسن بن عيل )عليهام 

السالم( خليفة لرسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( 

سنة  رمضان   22 يف  الخامس  الراشد  الخليفة  باعتباره 

بني  واضحة  بصورة  الخالف  بوادر  ظهرت  40هـ.)1( 

وعىل  الكوفة،  يف  الخالفة  وعاصمة  الشام  يف  الحكم 

اثر ذلك نشبت حروب عديدة راح ضحيتها كثري من 

املسلمني من الطرفني، وكانت هناك محاوالت عديدة 

احداها  اصابت  السالم(  )عليه  الحسن  اإلمام  الغتيال 

يف  املسلمني  رغبة  ولعدم  مسموم(  بسهم  )جسمه 

جانب االمام الحسن )عليه السالم( االستمرار بالقتال 

الصلح  اجراء  السالم( عىل  )عليه  الحسن  االمام  وافق 

مع حكومة الشام بقيادة معاوية بن ايب سفيان)2(.

كانت حكومة املسلمني التي يقودها االمام الحسن 

)عليه السالم( متثل الجانب الرشعي والحكومة املنشقة 

يقودها معاوية وتم اجراء معاهدة بني الطرفني يتعهد 

بها الطرف االول بالتنازل عن الحكومة مقابل مجموعة 

من الرشوط وااللتزامات اهمها:

الذين  البيت  اهل  أتباع  مطاردة   وعدم  اإلعفاء   •

يصلبون ويقتلون اينام ثقفوا مثل ما حصل لحجر بن 

عدي يف الشام.

)عليه  الحسن  االمام  اىل  الحكم  إعادة  يتم  ان   •

توىف  ما  اذا  السالم(  )عليه  الحسني  اخيه  او  السالم( 

املالية  التعويضات  وبعض  سفيان  ايب  بن  معاوية 

للمترضرين من جراء اعامل حكومة الشام.

الصحابة  املسلمون  وشهد  االتفاق  عىل  التوقيع  تم 

الدولة  ارجاء  مختلف  يف  واذيع  عليه  والتابعون 

االسالمية وبذلك اصبحت املعاهدة يف طور النفاذ.

بدى املكر والتملص من االتفاقية بادياً عىل حكومة 

السالم(  )عليه  الحسن  لإلمام  السم  دس  بعد  الشام 

قبل  من  اغوائها  بعد  زوجته  خالل  من  واستشهاده 

االمام  موت  بعد  يزيد  ابنه  من  يزوجها  بأن  معاوية 

الحسن )عليه السالم(، وكذلك خرقت مرة اخرى ملعاقبة 

وقتل العديد من اتباع اهل البيت وملا أحس معاوية 

بنهاية عمره وباستشارة أجنبية وداخلية لجأ اىل فكرة 

قيد  عىل  وهو  يزيد  لولده  املسلمني  من  البيعة  أخذ 

الحياة)3(، وبعد موت معاوية، أصبح يزيد بن معاوية 

حاكامً عىل الدولة االسالمية املرتامية االطراف)4(.

بعد هذا العمل اصبحت االتفاقية الغية حكامً ألن 

بالتزامه فيها، ولهذا حدثت موجة  الثاين اخل  الطرف 

عامرة من االستنكار واالستهجان والفرض من مجموعة 

من املسلمني من الصحابة والتابعني والعارفني بشؤون 

االسالم. وكان الرفض مبنياً عىل مخاوف عدة من هؤالء 

الجديد  الحاكم  لشخصية  معرفتهم  بسبب  االصحاب 

وعدم  الحيوانات،  ومالعبة  والطرب  للهو  وانرصافه 

امكانيته لقيادة الدولة التي اصبح لديها أعداء كثريون 

تجاه  الرفض  لسبب  داخلية  مشاكل  بها  وتعصف 

حكومة دمشق)5(.

ولهذا شهدت مكة املكرمة واملدينة املنورة والكوفة 

من  معاناتهم  بسبب  الرافضة،  االصوات  يف  تعالياً 

النبي  اصحاب  من  بقي  ما  عىل  والحتوائها  الحكومة 

الحكم  من  املترضرين  املسلمني  وعامة  والتابعني 

االموي)6(.

االنحالل  بوادر  ظهرت  للحكم  يزيد  استالم  بعد 

بالط  فكان  األجنبي،  والتدخل  والسيايس  األخالقي 

ملك  بحفالت  مشغوالً  االوقات  من  كثري  يف  الدولة 

وإمرباطور املسلمني ولياليه وندمائه وعرشات الشعراء 

التي  الكثرية  االموال  عليهم  تغدق  وكانت  والعازفني 

تجبى عن طريق الخراج او الصدقات او الزكاة، بينام 

حرمانهم  بعد  والفقراء  الجياع  من  املاليني  يرزح  كان 

االعتقادات  يف  للحكومة  مخالفني  ألنهم  العطاء  من 

السياسية)7(.

التكليف  يحمل  اوحد  وحيد  شخص  هنالك  كان 

االلهي باملطالبة واالصالح والدفاع عن هموم املسلمني 

وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل  الله  رسول  خليفة  ألنه 

الرشعي مبوجب املعاهدة مع معاوية وألنه املُعني من 

قبل رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( ) الحسن 

والحسني إمامان إن قاما وان  قعدا(.

مراسم  السالم(  )عليه  الحسني  االمام  ترك  ولهذا 

الحج واعامله)8( قبل يوم الحج االكرب بيوم واحد وخلع 

من  وقسم  بيته  واهل  ونسائه  بعياله  وتوجه  احرامه 

الصحابة واالصحاب نحو العراق بعيداً عن الحرم امليك 

حفاضاً عليه من الفتنة التي يخطط لها )يزيد(.

ولهذا ُهدد االمام مرات عديدة من قبل عامل يزيد 

عىل املدينة واُعدت مؤامرات كثرية الغتياله. 

مل يكن خروج االمام الحسني )عليه السالم( اىل العراق 

يكن  مل  ألنه  او عسكري  مصلحي  او  سيايس  لغرض)9( 

مهيئاً له، فلو كان االمام لديه مطامع، ملا حمل النساء 
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والشيوخ واالطفال الرضع واليتامى وملا حمل السيوف 

أعد  ولكان  واملاء  الزاد  من  القليل  حمل  وملا  فقط 

الجيوش الكبرية وهو ابن اعظم مقاتل يف االسالم بعد 

الرسول االعظم )صىل الله عليه وآله وسلم(، وملا جازف 

الصحراء،  بكل هؤالء يف مسرية عظيمة صعبة)10( عرب 

كان ركب الحسني)عليه السالم( يضم مختلف األلوان 

يدل  الجمع  هذا  وان   . واألعراق  واألجناس  واألديان 

عىل ان ال هدف لهذا الجمع غري هدف إلهي إصالحي، 

سامي، يقول شارلس ديكنز: » لو كان للحسني مطامع 
سياسية ملا حمل معه عياله ونساءه«)11(

ارض  اىل  السالم(  )عليه  الحسني  ركب  وصل  لقد 

شهر  من  الثاين  اليوم  يف  61هـ  سنة  بداية  يف  كربالء 

محرم ولقد القى االمام اعرتاضاً من مقدمة جيش الشام 

بقيادة الحر الرياحي واحاط بعيال الحسني وركبه)12(، 

فطلب منهم االمام اما الرجوع اىل املدينة او الذهاب 

اىل مدينة اخرى او الذهاب اىل يزيد يف دمشق ، لكن 

االوامر صدرت ملحارصتهم داخل هذه البقعة ومنعهم 

املنافذ  جميع  وغلق  لهم  الجيش  وإحاطة  املاء،  من 

تجاه نهر الفرات او مدينة الكوفة او قبائل بني اسد 

يف الصحراء)13(.

واصبح يوم 7 محرم وقد نفذت جميع املؤن املخزونة 

الضعفاء  عىل  بادياً  والعطش  الجوع  وبدى  واملاء، 

الجميع  لقد صمد  الرضع.  النساء واألطفال  منهم من 

ليوم العارش من املحرم، حتى عبد الله الرضيع )عليه 

مراضع  يف  الحليب  قطرات  بقايا  عىل  صمد  السالم(، 

امه)14(، وكانوا كالجبال، كأن مل متر بها رياح او عواصف 

ويف صبيحة ذلك اليوم وقعت )الواقعة(، عند الظهرية 

بعد صالة الظهر من يوم العارش من محرم سنة 61ه.

كان اإلمام الحسني مرتعاً للسيوف الحاقدة ومطعناً 

آلالف الرماح الظامئة وموطئاً لحوافر عرشات الخيول 

التي رّضت صدر الحسني وجنوده)15(، لقد شكل هذا 

الحدث زلزاالً موجعاً يف حياة اإلنسانية منذ األزل، عىل 

االخشاب،  عىل  وصلباً  قتالً  واملرسلني  األنبياء  شاكلة 

وشكل هذا السلوك الغريب جرحاً غائراً يف تأريخ االمة 

االسالمية لكون هذا املوقف يشكل مخالفة لكتاب الله 

ارجاع  توجب  عديدة  آيات  وردت  حيث  نبيه  وسنة 

إِالَّ  أَْجراً  َعلَْيِه  أَْسأَلُكُْم  الَّ  )ُقل  املصطفى  للنبي  االمر 

َة يِف الُْقْرىَب()16(.  الَْمَودَّ

   وأكدت سنن نبي اإلسالم عىل مودتهم ورعايتهم 

ولطاملا  نوح()17(  كسفينة  فيكم  بيتي  اهل  مثل  )انه 

وقف عيل )عليه السالم( لحامية آل اميه وابو سفيان 

االنبياء  اوالد  يُقتل  مرة  فألول  الخصوص،  وجه  عىل 

النساء يف االسالم، وألول مرة تُسبى  وألول مرة تُسبى 

نساء النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( وألول مرة يف 

ميثل  مرة  ولثاين  االطفال  يُذبح  واالسالم  العرب  تأريخ 

بآل محمد )صىل الله عليه وآله وسلم(.

اإلمام  يكن  مل   ، )رض(  حمزة  بجثة  التمثيل  بعد 

بلسان  اإلصالح  يطلب  الله  آل  من  رجال  اال  الحسني 

عليه  الله  )صىل  املؤمنني  امري  وابيه  الله  رسول  جده 

األخالق،  وسمو  واللني  الحسنة  باملوعظة  وسلم(  وآله 

يف  الحرب  ولقد شهدت سوح  للقتل  يسعى  يكن  ومل 

آسيا وافريقيا شجاعته وشجاعة من معه.

ولعظم الخطورة التي افرزتها الجرمية نحاول تطبيق 

جرائم  عىل  االنساين  الدويل  القانون  ومواد  مفردات 

كربالء ان جاز لنا ذلك .

املواضيع  نتناول  فأننا  ملعانيه،  بحثنا  تناول  لغرض 

الداخلة، يف صلبه فام هو القانون الذي له عالقة مبأساة 

كربالء وما هي عالقته بالجرائم املتعلقة باملوضوع واىل 

ما يتعلق يف صلب املوضوع.

اوالً: القانون الدويل االنساين:

المبحث الثاني:
املطلب االول

معنى القانون الدويل االنساين

اعراف(  او  )اتفاقات  الدولية  القواعد  هو مجموعة 

واملطبقة عىل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية 

والتي تهدف اىل تقيد حق االطراف يف اختيار احسن 

القتالية والتدمريية وكذلك حامية  االساليب والوسائل 

النزاعات،  تلك  هول  من  واالموال  املدنيني  االشخاص 

بحرص الخسائر يف اضيق نطاق ممكن للمحافظة عىل 

الغني  االنسان)18(. ويقول االستاذ عبد  كرامة وحقوق 

محمود)19(:

» ان القانون الدويل اإلنساين، ليس القواعد واالعراف 

الواردة يف قانون الهاي وقانون جنيف فقط بل جميع 

االخرى،  القوانني  كل  يف  الواردة  والتوجيهات  القواعد 

املسلحة  النزاعات  يف  االنساين  البعد  تعمق  التي 

اإلرث  ومن  الطويل  اإلنسان  تأريخ  من  واملستمدة 

يّعرف  بينام    ، العاملي«  والضمري  اإلنساين  الحضاري 

األستاذ بسيوين القانون الدويل اإلنساين بأنه:

لفئات  الحامية  توفر  التي  االعراف  مجموعة  انها 
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معينة من االفراد واملمتلكات وتحرّم اي هجامت قد 

الرصاع  أكان  سواء  املسلح  الرصاع  اثناء  اليها  يتعرض 

دولياً او غري دويل)20(.
ثانيا: مبادئ القانون الدويل االنساين )االساسية()21(

واالعتبارات  العسكرية  الرضورات  توازن  مبدأ   .1

االنسانية بأخذ مكانة التدابري الالزمة لحامية املدنيني 

غري املشرتكني يف الحرب او العسكرية الذين خرجوا من 

الحرب بسبب الجرح او الخدمات الطبية.

2. تقيد حق اطراف النزاع يف استخدام وسائل القتال 

اسلحة محرّمة  استخدام  للمتحاربني من  السامح  بعد 

او اساليب غادره تهدف اىل تعميق حالة الرصاع.

3. املعاملة اإلنسانية ، ويعني تلقي اإلنسان يف وقت 

الرصاع افضل انواع املعاملة االنسانية ملا يحفظ كرامته 

كإنسان العتباره هدف عسكري وباعتباره غاية عظمى 

ال وسيلة لتحقيق املصالح السياسية عن طريق:

االخالقية  حرماته  كل  وحياته  االنسان  احرتام  أ- 

والدينية.

ومخلفاتها  الحرب  اهوال  من  االنسان:  حامية  ب- 

غري  عمل  ألنه  باملثل  املعاملة  حق  استخدام  وعدم 

انساين.

جـ- عدم متيز بني املدنيني بسبب األعراق واالثنيات 

او الدين

ثالثاً: مصادر القانون الدويل:
االتفاقيات واملعاهدات:)22(

1- اتفاقيات عصبة االمم واالمم املتحدة واتفاقيات 

عام  بها  امللحقة  والربوتوكوالت   1949 االربعة  جنيف 

.1977

2. االعراف / الدولية/ ويقصد بها العادات املتكررة 

للشعوب اثناء حامية املدنيني يف الرصاعات.

بخصوص  املتحدة/  االمم  اقرتها  التي  القوانني   .3

حامية املدنيني والسكان.

يف  صدرت  التي  الفقهاء/  وآراء  املحاكم  قرارات   .4

قضايا مامثلة.
رابعاً: اشخاص القانون الدويل االنساين)23(

القانون  اشخاص  اهم  من  باعتبارها   : الدول   .1

الدويل ويجب ان تكون الدولة ذات سيادة كاملة واهالً 

لاللتزام بالواجبات.

اإلنساين  بالعمل  العالقة  ذات  الدولية  املنظامت   .2

والتي لها ممثليات يف كل العامل لخدمة االنسانية مثل 

الصليب االحمر.

اساس  هم  الذين  الطبيعيني  األشخاص  اإلفراد   .3

الترشيع الدويل االنساين.

معينة  فئات  وهم  الشعوب  من  معينة  فئات   .4

القانونية  من الشعوب يعرتف لها القانون بالشخصية 

املعنوية مثل الثوار او املقاتلني يف اثناء محاربة الغزو 

والعدوان.

)1(املسعودي ، الحسني بن عيل ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ت 

سنة 956م ، ج 3،ص5

)2(اليعقويب ،  ابو العباس بن اسحاق بن جعفر،  تأريخ اليعقويب ، ت 

897م  ، مطبعة املعارك، 1974،ص87.

)3(الطربي، محمد بن جرير،  تأريخ األمم وامللوك، ت 923م ، طبعة 

املعارف 1943، ج5،ص398

)4(الكويف، ابن اعثم ، مقتل الحسني ، ت 927 ، مطابع فجر اإلسالم 

طهران،2010،ص160.

 ، البيان  مجمع  تفسري   ، الحسن  بن  الفضل  عيل  ابو   ، )5(الطربيس 

ت1154، مطبعة مهر، قم 1977، ص431.

)6(العلوي، محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر ،النصائح الكافية ، 

ت 968م،  مطابع املعارف، 1946، ص92-91.

 ،  ،1698 يف  ،ت  األنوار  بحار  عيل،  بن  باقر  بن  محمد  )7(أملجليس، 

مطبعة قم، ج4،ص226.

)8(ابن اكثم الكويف، مصدر سابق، ص86.

يعقوب  بن  محمد  بن  طاهر  بن  الدين  مجد  الفريوزبادي،   )9(

الشريازي، القاموس املحيط ، ت 817هـ ، ، ج1،ص347.

)10(ابن االثري ، عز الدين ابو الحسن الجوزي املوصيل، اسد الغابة يف 

معرفة الصحابة ، ت1233م، بريوت ، دار الكتب العلمية ، ج1،ص180.

)11(شارلس ديكينز ، اآلمال العظيمة، ط1، عامن 1978، ص3-1.

)12( أبن االثري عز الدين بن الحسن املوصيل، تهذيب األنساب، ، ت 

1223، ، طبع وزارة املعارف، 1950،ص79.

)13(ابن اكثم الكويف، مصدر سابق،ص98.

)14(ابو مخنف، مقتل االمام الحسني، ج1،ص179.

فجر  ط،  عيل،  بن  الحسني  الشهداء  ابو  العقاد،  محمود  )15(عباس 

االسالم، طهران ، 1992، ص70.

)16( القرآن الكريم ، الشورى آية 23.

)17( املجليس، مصدر سابق، باب فضائل اهل البيت،ح23.

)18(صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات املسلحة،ط2، 

مطبعة دار الفكر العريب، القاهرة، 1976،ص100.

االنساين، دراسة مقارنة مع  الدويل  القانون  الغني محمود،  )19(عبد 

الرشيعة االسالمية ، ط1، مطبعة دار النهضة، القاهرة، 1991، ص76.

الدويل  القانون  لدراسة  املدخل  بسيوين،  رشيف  )20(محمد 

اإلنساين،ط1ن مطبعة النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص15.

الدويل  القانون  يف  التطور  مالمح  يونس،  مصطفى  )21(محمد 

االنساين،ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996،ص14.

الدويل، املصادر واالشخاص، ط2،  القانون  )22(مفيد محمود شهاب، 

مطبعة النهضة، القاهرة، 1985، ص67.

)23(سعيد سامل جوييل، مصدر سابق، ص103.

21 العدد 118 ربيع ربيع اآلخر  1439هـ



•تقرير: فضل الرشيفي

تأسيس املرشوع 

الروضة  ملجلة  تحدث  املرشوع  يف  اداري  املطاوعة  حسن 

قائال"  العامل  بلدان  يف  وصداه  املرشوع  فاعلية  عن  الحسينية 

انطلق املرشوع عام 1430هـ  ويهدف اىل متكني االشخاص الفقراء  

عليه  الحسني  اإلمام  زيارة  من  العامل  بلدان  كل  يف  واملحتاجني 

عىل  حينها  واقترص  زائرا   31 مع  كانت  ان،البداية  مبينا  السالم، 

املواطنني السعوديني باعتبار ان املرشوع انطلق من هناك وفيام 

تنزانيا  الدول ومنها  عامليا وشمل عددا من  املرشوع  أصبح  بعد 

واسرتاليا واوزبكستان واذربيجان وغينيا واليمن والسودان ولبنان 

وسوريا".

تكاليف  بدفع  تتكفل  للمرشوع"  الراعية  الجهة  أن:  وأوضح 

السفر من فيزا وطريان وخدمات فندقية متكاملة، واحيانا يدفع 

البعض من الزائرين مبلغا بسيطا ومقداره يرتاوح من دوالر اىل 

عرشة دوالرات وهذا املبلغ ال يكون باإلجبار بل تطوعا من الزائر". 

املستبرصين  الزائرين عدد من  بني  "ان من  املطاوعة  وأضاف 

بعد  الشهداء  يزوروا مرقد سيد  ان  الله عز وجل وفقهم  ان  إذ 

من  دعوة  مبثابة  الحوادث  تلك  وكانت  قليلة  بفرتة  استبصارهم 

اإلمام الحسني لهؤالء املستبرصون الفقراء وعند وصولهم اىل املرقد 

االربعني وترسخت  الشهداء عايشوا احداث زيارة  الطاهر لسيد 

لديهم العقيدة الحسينية بصورة أكرث من ذي قبل".

وذكر ان" عدد الزائرين عند انطالق املرشوع بلغ 31 شخصاويف 

العام الذي تاله بلغ عددهم 61 شخصا بعد ذلك أصبح عددهم 

82شخصا حتى بلغ العدد يف العام املايض 144 شخصا وهذا العام 

بلغ عدد الزائرين قرابة الـ 120 شخصا".

وبصدد مصدر متويل املرشوع قال املطاوعة ان "متويل املرشوع 

يتم من خالل جمع التربعات التي يساهم بها املؤمنون ميسوري 

تتشعب وتتنوع وسائل التعبري عن الحب والوالء لإلمام الحسني عليه السالم لتسلك طريقها فاعلة ومؤثرة يف اوساط املجتمعات ملا تحمله من مضامني 

تربوية وروحية واخالقية.  مرشوع الطريق ال اإلمام الحسني عليه السالم هو أحد سبل الولوج ال ساحة الخدمة الحسينية ويقوم عىل دفع تكاليف سفر 

الزائرين املتعففني يف مختلف بلدان العامل ليتمكنوا من الوصول ال كربالء وزيارة مرقد اإلمام الحسني عليه السالم. 

)(الطريق الى اإلمام الحسين
مشروع خيري يتكفل القائمون عليه بدفع تكاليف سفر الزائرين

تقارير
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الحال ونحن نأمل ان يتعاون الجميع معنا يف سبيل استمرار هذا 

املرشوع الحسيني  الخريي". 

ال تفرقة وال متييزفالجميع سواسية 

زيارة  حول  انطباعه  عن  تحدث  كينيا  من  محمد  سامل  الزائر 

مدينة كربالء قائال "ازور اإلمام الحسني عليه السالم ألول مرة وانا 

مرسور جدا وأسال الله تعاىل ان يوفق اصحاب املرشوع الحسيني 

الذين سعوا جاهدين إلحضارنا اىل مدينة كربالء من أجل إحياء 

يف  الروحانية  باألجواء  والتنعم  السالم  عليهم  البيت  أهل  أمر 

العامل،  بلدان  كل  من  القادمني   الزائرين  مع  والتعايش  املدينة 

إذ كنا نتامهى مع الزائرين متاما وكأن الزائرين كلهم من مدينة 

واحدة حيث ال تفرقة  وال متييز، الكل اخوة متحابون". 

مستعد للتطوع 

أبدى  لبنان  من  ابراهيم  عيل 

لدعم  واستعداده  حامسه 

قائال"ابلغني  املرشوع 

احد االصدقاء ان هنالك مرشوعا خرييا يقيض مبساعدة من يروم 

جدا  بسيط  أجر  مقابل  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  مرقد  زيارة 

يكاد ال يساوي شيئا وبالفعل متكنت من ان اتواصل مع القامئني 

عىل املرشوع وحظيت بزيارة مرقد اإلمام عليه السالم ". 

واستطرد أن "املرشوع مهم جدا وامتنى ان يحذو اآلخرون حذو 

القامئني عليه ولو طلب مني ان اكون احد العاملني فيه لتطوعت 

فورا كونه يتيح للجميع مشاركة الجموع املليونية يف زيارة مرقد 

ابن بنت رسول الله )صىل الله عليه وآله(.

الحسني معلمي األول 

الزائرة زهراء من بورندي أعربت عن شكرها وامتنانها للقامئني 

عىل املرشوع قائلة"جئت اىل كربالء برفقة القامئني عىل املرشوع 

الحسيني وانا أدين لهم بالشكر والتقدير، وان زيارة مدينة 

من  والدروس  العرب  استلهم  ان  يل  كربالءاتاحت 

عن  فضالً  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  سيدي 

االول، وهو قدويت  اعتربه معلمي  انني 

يف الحياة كونه وضع منهجا 

عيل ابراهيمسامل محمدحسن املطاوعة
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زهراء

املنهج  هذا  سبيل  يف  ميلك  ما  بكل  ضحى  وقد  للحياة  متكامال 

اإللهي". 

سالمة الزائرين 

فيام قالت املمرضة برشى آل حمود من السعودية "تطوعت 

أقوم  وانا  البلدان  الوافدين من مختلف  الزائرين  ملرافقة هؤالء 

اي  او  صحية  وعكة  اىل  منهم  البعض  يتعرض  قد  إذ  بخدمتهم 

الزائرين وبالتايل  املناخ وتزاحم  تباين  عارض صحي آخر بسبب 

اسارع ملعالجتهم وأعمل عىل سالمتهم".

وسأسعى  املرشوع  خدمة  عىل  ألعمل  مستعدة  "انا  وأضافت 

ملرافقة الزائرين خالل السنوات القادمة".  

مامرسة سلوكية للمثل واملبادئ الحسينية 

الزائر معتصم سيد أحمد من السودان تحدث عن أهمية املرشوع 

من  الكثري  قائال"ان  واالخالقية  الرتبوية  الجوانب  عىل  وانعكاسه 

االحداث التاريخية ال تفهم اال من خالل الواقع الحارض الذي نعيشه، 

لذا نرى ان نهضة اإلمام الحسني عليه 

ومعرفة  وادراكا  حضورا  تزداد  السالم 

هذه  لصدى  املجتمعات  معايشة  بسبب 

التي  الحسينية  الشعائر  خالل  من  النهضة 

تقام خالل زيارة االربعني والتي تجسد مضامني 

النهضة الحسينية، مضيفا " ان مرشوع الطريق اىل 

الحسينية  القضية  يخدم  السالم  عليه  الحسني  اإلمام 

الحسينية  القضية  معايشة  من  الزائرين  ميكن  كونه 

وفهمها بصورة أبلغ وأوضح من السابق". 

كربالء  اىل  ان"املجيء  اىل  أحمد  سيد  وأشار 

يعترب مامرسة سلوكية تعزز القيم واملبادئ 

داخل االنسان،موضحا "اننا بحاجة اىل 

نحقق  وان  ونتآزر  نتكاتف  ان 

التكافل االجتامعي فيام بيننا 

النهضة  مبادئ  من  انطالقا 

الحسينية".

معتصم سيد أحمدبرشى آل حمود
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الطالق
والدة لداعش جديد

والء الصفار / العراق

تلك االدوات استخدمت منذ القرون القدمية وتم تطويرها مع مرور الزمن، اذ مل يكن الهدف 

الرئيس من استخدام )املنجنيق( لغرض ايقاع اكرب عدد من القتىل يف صفوف الخصم بقدر استخدامه 

كأداة من ادوات الحرب النفسية إلخضاع املقابل -وان كرث عدده وعدته- لالستسالم او الهروب من 

املواجهة او التنازل، وكذلك الحال بالنسبة لألسلحة املتطورة التي استخدمت مؤخرا.

اال ان السياسة الحديثة التي انتهجتها الجهات الراعية لإلرهاب والتي برزت اليوم بشكل واضح 

عرب العزوف عن استخدام لغة البارود، واعتمدت بشكل كبري عىل تسييس وسائل االعالم الحديثة 

والتقنيات املتنوعة واالنطالق مبسمى )الجيل الجديد( ملحاكاة العقل او غزو العقول الذي ظهرت 

مالمحه يف االفق.

وبالعودة اىل ما ارشنا له يف بداية الحديث فان الدول الراعية لإلرهاب او للتنظيامت التكفريية 

القاعدة  او  الخصبة  البيئة  توفر  اال يف حال  نشأتها  او  تعلن عن والدتها  املنحرفة ال  املجاميع  او 

الجامهريية القابلة الستقطاب أفكارها فتعمل جاهدة عىل نرشها وترسيخها يف املجتمع حتى وان 

كان الثمن مقابل ذلك بذل اموال او نزف دماء او ازهاق ارواح.

كام مثلت املجتمعات التي تشهد ارتفاعا مبعدالت البطالة وتفيش الفقر والتفكك االرسي افضل 

موطنا  العراق  اختيار  ولعل  االرهابية،  التنظيامت  او  املجاميع  لتلك  واسعة  وقاعدة  بيئة خصبة 

القاعدة  التي ظهرت بعد عام 2003 كتنظيم  التنظيامت االرهابية وبالخصوص  لوالدة او ترعرع 

الذي كان ممهدا لوالدة كيان داعش االرهايب جاء نتيجة وجود عوامل مساعدة وبيئة خصبة متثلت 

بارتفاع نسب البطالة خصوصا بعد حل الجيش العراقي واالجهزة االمنية وتفيش الفقر اضافة اىل 

تدهور الوضع االمني وارتفاع معدالت الجرمية وانفتاح البلد عىل العامل الخارجي ودخول وسائل 

التي كانت سببا رئيسيا الرتفاع نسب الطالق والتفكك االرسي نتيجة  االتصال والتواصل الحديثة 

االستخدام اليسء لها.

وبالرغم من اننا نعيش اليوم فرحة االنتصار عىل داعش فان ذلك اليعني ان البلد تعاىف متاما 

والتوجد فرصة اخرى النبثاق او والدة حركات او تنظيامت ارهابية جديدة، خصوصا ان الواقع ينذر 

بوجود خطر اكرب عن طريق استفحال مشكلة الفقر نتيجة االزمة املالية الخانقة التي شهدها البلد 

خالل االعوام السابقة والتي ستستمر لألعوام الالحقة- عىل رأي عدد من خرباء االقتصاد- وكذلك 

ارتفاع نسب البطالة نتيجة االعتامد عىل املستورد فضال عن االزمة املائية التي تهدد حياة ماليني 

الناس التي تعتمد عىل الزراعة كمصدر دخل لها وذلك بتحويل اراضيهم الزراعية اىل صحراء قاحلة.

ولعل ارتفاع نسب الطالق مبعدالت تتزايد يوميا ميثل العامل االكرب واالخطر تهديدا للمجتمع، 

للمؤسسات  الواضح  الغياب  ظل  يف  خصوصا  رعب  مصدر  متثل  باتت  املعلنة  االرقام  ان  حتى 

واملنظامت وحتى الدولة ملعالجة تلك الظاهرة -اذا مل نقل اآلفة- او التقليل من نسبها.

وحتى ال أكون متشامئا وأسلب فرحة االنتصار، اال ان الواقع يشري اىل وجود مخاطر عدة لوالدة 

حال  يف  ومتاسكه  ووحدته  املجتمع  كيان  تهدد  واجرامية  ارهابية  وحركات  وتجمعات  تنظيامت 

عدم تدخل الدولة او الجهات املعنية لوضع الحلول املناسبة لتلك املشاكل التي تعد ظاهرة ارتفاع 

معدالت الطالق يف مقدمتها.

العلوم املتنوعة والتكنولوجيا وتقنيات االعالم الحديثة واالسلحة الفتاكة وغري ذلك متثل ادوات مهمة 

تعتمدها التنظيامت االرهابية واملجاميع التكفريية لبث ونرش سمومها يف املجتمعات، اال ان جميع تلك 

االدوات والوسائل القيمة لها يف حال عدم توفر البيئة الخصبة والقاعدة الجامهريية التي ميكن مترير 

أفكار ومعتقدات واراء تلك الجهات او التنظيامت ال عقولها.

رؤى 
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استشراق

ومــن املعــروف ان الرشق والغرب ليســوا كينونتــني متناغمتني 

متحجرتــني، فكالهــام ذوا طبيعة معقدة تنطــوي عىل يشءمن 

الغمــوض والضبابية، كام وانهام غري متجانســني أبدا، الن الرشق 

تشــكل من الحضارات العظيمة التي تقع رشق الكوكب األريض، 

أي رشق الغرب، كحضارة االســالم والصني والهند واليابان، وليس 

مــن املمكــن للغرب أن ينكــر تاريخ هذه الحضــارات ومكانتها 

املســتقرة يف سلسلة الحضارة البرشية، بل ان عىل الغرب أن مييز 

قــوة هذه الحضارات وغناها وثراءها االقتصادي، فالقوة الثقافية 

والعســكرية والغنى االقتصادي والحضــاري لتلك الحضارات هو 

من تسبب بنشوء االسترشاق املصاحب لالستعامر!

لكــن ما حدث دامئا يف هــذه العالقة املعقدة هــو قلب لصورة 

الــرشق يف املخيلــة الغربية التواقة اىل ســرب أغــوار هذه التخوم 

الجغرافيــة التي بدت غريبة عىل اوروبــا يف القرنني الثامن عرش 

والتاســع عرش، اي قرين الغزو االوريب لبالد الرشق ونهب كنوزها 

املعرفية واملعدنية املخبأة يف باطن األرض.

ولهذه الصورة املقلوبة تاريخ قديم يعود للحروب الصليبية التي 

عملــت أيامهــا الذهنية األوروبية عىل خلق متثيالت للمســلمني 

وإدامة اســتمرارية هــذه التمثيالت من خــالل وصف أهل بالد 

انقالب األطروحة الفكرية

قد ال يرتدد أي شخص معني بفحص العالقة العريقة واملعقدة بني الرشق والغرب يف تأييد األطروحة الفكرية التي تبناها 

مجموعة من املثقفني املهتمني بدراسة هذه العالقة ورصدها عن كثب، ومفاد تلك األطروحة يتمثل بكون العقلية األوروبية 

املتمركزة حول ذاتها مل تنَِب أسس هذه العالقة بعيدا عن روح التحامل املتواصل واملاكر الذي مارسته ضد الشعوب العربية 

واإلسالمية وضد ثقافتها الخاصة، كام تصح هذه املقولة عىل الشعوب األخرى غري املسلمة التي وقعت تحت نري االستعامر 

األورويب يف العصور الحديثة كالشعوب األفريقية وشعوب املاليو والهندوس وشعوب الهند الصينية وغريها من مناطق العامل 

القديم.

• د. هاشم املوسوي

بين الشرق والغرب
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إن هذه الصور المغرضة والمقلوبة والتي ال تمثل 
اال شرقا رسمته مخيلة الغرب هي صور تكاد تتكرر 
في أغلب أدبيات االستشراق الذي اعتقد في نفسه 
كونه منقذا وحيدا لهذه المجتمعات من ضاللها 

وغيها ودونيتها

اإلســالم الرشقيني عىل أنهم أرشار فاســدو األخالق ، أو فاســقني 

وبرابــرة، أغبياء قذرين ومن نوع أدىن من البرش يســتحق القتل 

والترشيد أو عىل األقل تجب عليهم وصاية من األوروبيني بسبب 

تــدين نوعهم اإلنســاين وضمورهــم العقيل البادي يف ســلوكهم 

وترصفاتهم كام يراها األورويب الغازي.

وقــد لعبت هذه الصور املقلوبة التــي ال تتامىش مع الحقيقة ملا 

رســمته املخيلة االسترشاقية للرشق دورا كبريا يف التقاليد البحثية 

منــذ ما يزيد عىل القرنــني وحتى يومنا هذا، وهــي صور يرتكز 

أغلبهــا إىل جهل مصنوع، أي أن تلك الصــور اإلكراهيّة ومتثيالتها 

قد جرى اخرتاعها وتلفيقها عن ســابق إرصار وألهداف عدة منها 

محاولة احتواء ثقافات الرشق وإخضاعها.

وملا كان اإلســالم واملســلمون محور الدراســات االسترشاقية فقد 

متت دراســة اإلســالم ال عىل ما متثله حقيقة هذا الدين الساموي 

وامنــا باســتخدام افــكار أوروبية عــن الله واإلنســان واملجتمع 

والطبيعة والتاريخ والعلوم....الخ، وانطالقا من ان كل هذا الرتاث 

العريــق لهذا الدين ما هو إال تراث متخلف وأدىن قيمة مام لدى 

األوروبيني!

فمعطيات املســلمني يف الفلسفة واالدب واللغة والقانون وفروع 

العلوم األخرى بحســب أغلب املسترشقني املشــتغلني عىل مبدأ 

قلــب الصورة هي ليســت معطيات جديــرة باالهتامم، كذلك مل 

يكن الطب اإلســالمي عند أعالمه من األطباء الذين تركوا آثارهم 

جليــة عىل عصور النهضــة األوربية مل يكن طبا وال يســتحق أن 

يطلق عليه اسم الطب باملرة، وهكذا الحال بالنسبة لعلوم اللغة 

والبرصيات والكيمياء وسوى ذلك من علوم أخرى .

ويف الفقه اإلسالمي فان االســترشاق مل يدرس هذا الحقل املعريف 

دراسة متأنية فاحصة، فالفقه ذي التاريخ العريق والتقاليد الضاربة 

يف جذورها اىل صدر االســالم االول جرى متييعه عن املســترشقني 

املغرضني الذين أعادوا تشــكيل بناٍءوفقا ملــا يوافق مبدأ الصورة 

املقلوبة من أجل استخدام هذه الصورة غري الواقعية كاسرتاتيجية 

ملنافحة املســلمني ومجادلتهم واتهامهم بأنهــم أناس محافظون 

متعصبون ومشــدودون اىل تاريخ وماض غابر ال يستطيعون عنه 

حوال وال بدال..

ويف مجــال القانــون والعدالــة االجتامعية جرى تصوير اإلســالم 

ومجتمعاتــه املمتدة من اســبانيا اىل الصني عــىل أنها مجتمعات 

بال عدالة وال مســاواة الن طبيعة هــذه املجتمعات هي طبيعة 

اســتبدادية كام صورها االسترشاق، وان هذا االستبداد هو نتيجة 

لغياب مؤسســات املجتمــع املدين الذي مل تعرفه حضارة ســوى 

الحضارة االوروبية، وتتامدى هذه الصورة يف ابتعادها عن الواقع 

حني تصور املجتمعات االســالمية عىل انهــا مجتمعات مل تعرف 

املدن املستقرة واملستقلة، وبالتايل فليست لديها سلطات قانونية 

مســتقلة يدعمها وجود طبقــة برجوازية مهذبــة تحرتم حقوق 

األقليــات والناس بغض النظر عن معتقداتهم، حيث عرفت هذه 

املجتمعات غيابا شبه تام للمؤسسات املستقلة التي تكون حلقة 

وصل بني الدولة واألفراد. 

وعليه فالفرد يف املجتمع اإلســالمي كام صورته كامريا االسترشاق 

معــرض عىل الدوام الحتقار الســلطة الحاكمة الغاشــمة التي ال 

تعرتف بأي دستور أو قانون أو أخالق خارج إطار قوانني ومفاهيم 

الحاكم املستبد.

ومن هنــا فإن غياب قوانــني وأنظمة املجتمع املــدين تؤدي اىل 

تعاظم االســتبداد الرشقي عىل العموم واالسالمي عىل الخصوص، 

مام يؤكد – بحســب الصورة الزائفة املرســومة- استحالة انتعاش 

االقتصــاد الذي يخلــق املجتمعــات والذي هــو يف املجتمعات 

االســالمية اقتصــاد اقطاعي متخلــف افرزته البنيــة االجتامعية 

االسالمية!!!!

إن هــذه الصور املغرضة واملقلوبة والتي ال متثل اال رشقا رســمته 

مخيلة الغرب هي صور تكاد تتكرر يف أغلب أدبيات االســترشاق 

الذي اعتقد يف نفســه كونه منقذا وحيدا لهــذه املجتمعات من 

ضاللها وغيها ودونيتها، وهي صور أرادت أن توفر األرضية للغزو 

وأن ترشعن االحتالل وأن تبيح محظورات القتل واإلجرام وســفك 

الدماء التي حرمتها العقائد الساموية والدساتري األرضية عىل حد 

سواء.....

27 العدد 118 ربيع ربيع اآلخر  1439هـ



يوماً بعد آخر ميتد شعاع النهضة الحسينية يف أصقاع االرض لتنهل منه االنسانية معاين العدل والتسامح والتكافل، وهذه املرة كانت عضو 

الكونغرس االمرييك السابق السيدة )سينثيا ماكّيني( فرداً من ماليني الزائرين الذين ترشّفوا بأداء زيارة االربعني لإلمام الحسني عليه السالم، 

ضمن األفواج التي أتت من أقايص االرض للتربّك بأرض كربالء..

ويف حني تؤكد السيدة ماكّيني أن ما يشاع عن االوضاع يف العراق الزال قامتاً ومأساوياً وبحاجة ال التوضيح بأن األمور جيدة وتسري نحو 

االستقرار، فإنها تؤرش أيضاً ال اكتشافها بأن مسرية األربعني هي املعنى الحقيقي للوحدة يف هذا البلد، وتؤكد رغبتها بالعودة ال العراق 

واملشاركة يف هذه املسرية يف العام املقبل. 

املزيد من تفاصيل هذه الزيارة نستقيها من الحوار التايل:

    هل أن ما تنقله وسائل اإلعالم العاملية عن العراق 

الخشية من املجيء لهذا  او  بالرتدد  جعلك تشعرين 

البلد؟

االعالم  وسائل  فإن  الرأي،  هذا  يف  أؤيدك  أنا  نعم   •

العراق، وهي  الحقيقية عن  الصورة  تنقل  مل  العاملية 

السيئ  الجانب  من  والتقارير  األخبار  بنقل  تكتفي 

واالرهاب  العنف  أحداث  عىل  الضوء  يسلط  الذي 

الدخول يف  أكرث من عرش سنوات، دون  والدمار منذ 

لتحرير  لالرهاب وسعيهم  العراقيني  مواجهة  تفاصيل 

الصور  من  ذلك  وغري  بينهم  فيام  وتكافلهم  أراضيهم 

االيجابية...

وأنا بشكل مستمر انرُش عىل مواقع التواصل االجتامعي 

بأن العراقيني يحبونني ويحرتمونني ويرحبون يب متى 

بعضهم  أن  افهم  انني  رغم  بلدهم  اىل  حرضت  ما 

دليل  هو  وهذا  أمريكية،  مواطنة  كوين  يكرهني  قد 

بالنسبة يل عىل أن املحبة بني االنسانية فوق الكراهية 

واالنقسام..

    َمن كنِت تعارضني يف زمن تولّيِك عضوية الكونغرس 

األمرييك؟

اغلب  بأن  لكم  وأؤكد  الصهيوين  الحكم  ضد  أنا   •

املواطنني األمريكيني ليسوا مع الصهاينة وال يؤيدونهم، 

عىل  سيطروا  قد  الصهاينة  أن  هي  املشكلة  ولكن 

الناشطة المدنية واألكاديمية األمريكية سينثيا ماّكيني: 
مسيرة األربعين هي المعنى الحقيقي للوحدة في العراق

حوارات

حوار: عامد بعو

تحرير: صباح الطالقاين
ترجمة: عيل جاسم
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زمن  منذ  السنني  مر  عىل  املتحدة  الواليات  سياسة 

الرؤساء جورج بوش األب، وبل كلينتون وجورج بوش 

اإلبن وباراك أوباما ودونالد ترامب...

 12 ملدة  األمرييك  الكونغرس  يف  كعضو  خدمُت  لقد 

العسكري  السيايس  للحكم  معارضة  وكوين  عاماً 

الرائع  واليشء  منصبي،  من  أخرجوين  فقد  األمرييك 

عن وجودي يف العراق يف هذا الوقت بالذات هو أن 

الشعب العراقي عىل وشك هزمية هذه السياسات...

    ما هو انطباعكم حول العامل اإلسالمي وباألخص 

املذهب الشيعي؟

السفري  كلمة  الفيسبوك  يف  حسايب  عىل  نرشُت   •

اإلرسائييل السابق لدى الواليات املتحدة مايكل اورين 

والذي قال" أن يف اإلسالم هناك الرش، وداخل االسالم 

وعلينا  السني،  املذهب  وهو  الرّشين  أهون  هناك 

هذه  عىل  تعليقي  وكان  الشيعي".  املذهب  محاربة 

الكلمة أن ارسائيل قد اختارت خياراً و "نحن الشعب 

األمرييك لدينا أيضاً خيار خاص بنا".

اآلن  فأنا  االسالمي  العامل  عن  انطباعي  يخص  وفيام 

الفرصة  يل  وأتيحت  بنغالديش،  يف  بجامعة  أدرّس 

للعيش يف بلد ذو غالبية مسلمة، وهناك أشياء كثرية 

اإلسالمي  الدين  اعتنق  مل  أنا  كثرياً...  وأقّدرها  جيدة 

ولكن إذا كان لديك روح ثورية مثل التي لديَّ فإنه من 

املوجودة  الثورية  الروح  إىل  تنجذب  ال  أن  املستحيل 

هنا يف العراق...

وما  رأيتم  وماذا  كربالء  زيارة  من  هدفكم  ما      

ستنقلون عن هذه التجربة؟

• يف الحقيقة مل أكن أتوقع هذه الزيارة ولكني الحظُت 

الثوري،  العراقي  الشعب  عن  الكثري  وتعلمُت  الكثري 

وسأنقل ما رأيتُه اىل تالميذي يف بنغالديش بأن الشعب 

العراقي يدافع عن حقوقه، ويحارب العدو، وهذا هو 

يف  السابق  عميل  من  أخرجني  الذي  املوضوع  ُصلب 

الشعوب  حقوق  عن  أدافع  كنُت  لكوين  الكونغرس 

وعن العدالة ورضورة مواجهة الظلم والتسلط... ففي 

عام 1993 كنت أول عضو يف الكونغرس دعا إلرسال 

لجنة إىل العراق للتحقيق يف الحصار والعقوبات التي 

كانت مفروضة عىل هذا البلد، ولكن مل تتح يل الفرصة 

لزيارة البلد واآلن بعد 24 عاما أنا هنا وسعيدة جداً 

مراقد  عدة  زرنا  وقد  الوقت،  هذا  يف  العراق  لزيارة 

كمسيحيني  نحن  ولدينا  واألولياء  لألنبياء  ومقامات 

اعتقاد بالكثري منهم، وإن التفكري يف أن أمريكا قصفت 

غاضبة،  يجعلني  مقدسة  وأرضه  غني  تاريخ  له  بلدا 

لكن صمود العراقيني كان عظيامً.

املعنى  هي  األربعني  مسرية  بأن  أرّصح  أن  وأود 

الحقيقي للوحدة يف هذا البلد، وأنني أرغب بالعودة 

اىل العراق واملشاركة بهذه املسرية يف العام املقبل.

بني  للتوّحد  فرصة  املناسبات  تريَن يف هذه      هل 

األديان، وزيادة التعريف بالقضية الحسينية؟

يعرفون عن  ال  الناس  من  الكثري  بأن  التوضيح  أود   •

من  العديد  يشمل  وهذا  وقضيته،  الحسني  اإلمام 

هم  بنغالديش  يف  طاّليب  من   99٪ فـ  أيضاً  املسلمني 

مسلمون واعتقد أنهم ال يعرفون تفاصيل قصة اإلمام 

الخلل، وال بد  الحسني، لذلك ال بد من معالجة هذا 

من نرش قصة اإلمام الحسني اىل العامل وبشتى السبل 

عاملية  قضية  ألنها  اإلعالم،  وسائل  كافة  وعرب  املتاحة 

تستحق أن تُذكر يف كافة املحافل...

‚‚

‚‚

سينثيا

ماّكيني

وسائل االعالم العالمية تكتفي بنقل أحداث 
العنف واالرهاب في العراق دون الدخول 
في تفاصيل مواجهة العراقيين لإلرهاب 

وسعيهم لتحرير أراضيهم وتكافلهم فيما 
بينهم وغير ذلك من الصور االيجابية..
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املوت هذا الزائر املرعب والطارق الغريب الذي ال ندري متى يأيت ليخطف األحبة 

ويقودهم إل عامل مجهول ال يطلع عىل أرساره أحد إال من خّصه الله، وهو ذلك العامل الذي 

بقدر ما يرعبنا ويخيفنا فإنه يثري فينا دهشة وفضوال غريبني ويبعث يف البعض منا الرغبة 

يف تخييله وتصويره بأساليب شتى، كتأمالت فلسفية أو أساليب أدبية شعرية مرة ونرثية 

مرة أخرى تجود بها أقالم الكتاب  وأقوال الفالسفة وتفوهات األدباء.

من صور اليوم اآلخر
ــفي المتخيّل اإلسالمي

ولــيك نقــف عــىل طبيعــة التصــورات التخيليّة  

للمسلمني علينا أن نستعرض بشكل موجز ظاهرة 

تخييل املوت عىل املســتوى اإلنســاين للحضارات 

الســابقة لإلســالم وكام خلفتها النقــوش واأللواح 

واملخطوطات والقصائد والكتب املحفوظة لقرون 

طويلة.

فامليثولوجيا البابلية )علم األساطري( قدمت املوت 

عىل انه املرحلة التي متر بها األرواح بعد املوت اىل 

العامل األســفل )عامل الظلامت( الذي تحرسه سيدة 

مرعبة اســمها )اريشــكيجال( تتــرصف بالجحيم 

وتعــذب من يســتحق العــذاب بأنــواع التنكيل 

واإليذاء، ويف امليثلوجيا اإلغريقية هناك ســيد جبار 

اســمه )هاديس( لــه هيئة مرعبــة حيث يعيش 

األموات معه يف حزن أبدي، فيام قدمت امليثولوجيا 

املرصيــة اإلله )أبوفيس( عىل شــكل ثعبان ضخم 

كالتنني تصاحبه آالف األرواح الرشيرة التي تســوم 

املوىت سوء العذاب.

لكننــا ال نجد مــا يطابق هذه التصــورات املرعبة 

للعــامل اآلخر كام خلفته املدونــات املذكورة حينام 

ننتقــل إىل مــا خلفته لنا تصورات شــعوب آســيا 

القدمية ومنطقة ســيبرييا التي نقلــت لنا تصويرا 

لعامل األموات يخالف عامل األحياء فليل األحياء هو 

نهار املوىت وشتاء املوىت هو صيف األحياء، وهكذا.

أما تصورات اإليرانيني القدماء فنقلت لنا صورايعرب 

من خاللها أرواح املوىت بإرشاد مرشد يدعى )فوهي 

ماناه( نحو عروش خالدة يف السامء ليتغذى األخيار 

منهم بالطيبات وينعمون بالراحة، ولتقدم لألرواح 

الخبيثــة ألوان األطعمة املــرة والنتنة، يف حني جاء 

التخييل الهنــدي القديم للعامل اآلخر مصورا الروح 

تتجــه عند املوت إمــا للجحيم عندمــا تحل روح 

الخبيــث من الناس يف روح حيوان خبيث مثله، أو 

إىل القمر حيث الوالدة الســامية من جديدة بروح 

خرية أخرى.

أما املخيال اإلســالمي لعامل مــا بعد املوت فيقتيض 

املرور باملخيال العريب الجاهيل عند أهل قريش وما 

جاورهــا من القبائل ألن القــرآن الكريم نزل فيهم 

وخاطبهم مبا ألفوه وعرفــوه، ولعل القرآن الكريم 

ذاتــه هو أكــرث املصــادر التي توثق لنــا تصورات 

عــرب الجاهلية عن العامل اآلخر، فهو الكتاب الذي 

حــامه الله من التحريف والزيــف والعبث، فضال 

عىل اشتامله عىل كم وافر من املعلومات املتعلقة 

نارص الخزاعي

مقاالت
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‚‚

‚‚

 أن موقف اإلسالم من الموت هو موقف مختلف 
عن البيئة التي نزل فيها القرآن  الكريم كما أنه موقف 

مختلف عن األديان واالعتقادات السماوية أو البشرية 
األخرى

بطبيعة الحياة الدينيــة عند القوم الذين نزل هذا 

الكتاب بينهم.

لقــد رصح القرآن الكريم ويف أكــرث من موضع أن 

عرب قريش مل يكونــوا مؤمنني بوجود حياة أخرى 

تتبع حياتنا األوىل حيث يقول عىل لســان هؤالء ) 

إن هــي إال حياتنا منوت ونحيا وما نحن مببعوثني( 

وقــال تعاىل أيضا: ) وقالــوا ما هي إال حياتنا الدنيا 

منوت ونحيا وما يهلكنا إال الدهر( وكان الجاهليون 

يعرتضون عىل الرسول األكرم متسائلني بانكار شديد 

: كيف يعود اإلنســان بخلق جديــد وقد مزق كّل 

ممزق، كــام تنبئ اآلية: ) وقــال الذين كفروا هل 

ندلكم عىل رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم 

لفي خلق جديد(

وهو مــا يدلل عىل حــرص القرآن لتأكيــد الحياة 

األخــرى التــي جعلها من صلب اإلميــان بالعقيدة 

اإلسالمية .

ومعنى ذلك أن موقف اإلسالم من املوت هو موقف 

مختلــف عن البيئة التي نزل فيهــا القرآن  الكريم 

كــام أنه موقف مختلف عــن األديان واالعتقادات 

الساموية أو البرشية األخرى وبالتايل فإن تصورات 

املسلمني وتخيالتهم امليثولوجية ستختلف بطبيعة 

الحال، وميكن عد املصنفات التي كتبها بعض علامء 

املســلمني حول العامل األسفل) عامل القرب( مصنفات 

عــىل غرار امليثولوجيــات الكونية عن املوت بغض 

النظــر عن درجة اقرتابها أو ابتعادها عن الحقيقة، 

وذلــك لكون القــرب يشــكل البوابــة األوىل للعامل 

الرسمدي الواقع بعد املوت.

وقد تعددت هذه املصنفــات التي تناولت وصف 

الحياة يف القرب وتنوعت إىل درجة إن أغلب مفرسي 

القرآن مل يستطيعوا االنفكاك من الخوض فيها وهم 

يعالجــون صورة ما بعد املوت أو تخيالتهم عنها يف 

القرب تحديدا اعتامدا عىل ما ورد من تفاسري لآليات 

املتعلقة بذلك وباالســتناد إىل األســانيد الصحيحة 

لألحاديث النبوية التي قاربت صورة حياة اإلنسان 

امليت يف قــربه، كام أن هناك كتبــا مخصوصة غري 

كتــب التفاســري املعروفــة ككتاب )عــذاب القرب 

للبيهقــي( وكتــاب )ســؤال القرب لزيــن الدين بن 

عبد العزيز املعربي( وكتاب )رســالة يف سؤال القرب 

للســجلاميس( وكتاب ) حياة القبور حتى النفخ يف 

الصور للغزايل( وغري ذلك من الكتب أخرى.
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• الشاعر: حسن جار الله 

في محبرة الروح

قصيدة

تجّليات الضوء

العدد 118 ربيع ربيع اآلخر  1439هـ32



وَك رحـــــًى أوغلـــــت َبالبذِر ُمـــــْذ عـــــارَصُ
 

أبدلـــــتَ  أســـــيجةَ  األَْعـــــاَمِر فانفرطـــــْت

ُمكــــــــّررٌة أمٌّ  فرُتهُقنــــــــي  أدنــــــــو 

ُحّمـــــى حداثِتـــــَك الخـــرضاُء مـــــا انطفأْت

قنطـــــرٌة الضـــــويئَّ  عشـــــَقَك  وداعبـــــْت 

وشـــــاَغْبتــــــَك الصحـــــارى يف تـــدفِقهـــــا

قافلــًة الجـــــرحِ  كنـــــوُز  أدَمنْتـــــَك  كـــــم 

منفـــــرٌد الســـــمحاُء  خطوتـــــَك  نســـــيُج 

شــيمِته عشــَب  يتلـــــو  الفـــــذُّ  وصيُفـــــَك 
 

فاْعتَنقـــــْت املـــــاِء  همـــــوُم  تذّوقْتـــــَك 
 

ذاكـــــرًة  النســـــياِن  يـــــرثب  يف  أجريـــــَت 

َدٌم فيــــــــَك  األيـــــاِم  رائـــــَج  يـــــزْل  ومل 

ريَشـــــَتُه التأريـــــُخ  يُقايُضـــــَك  ُســـــدًى 

عاِصمــــــــٌة َفْحـــــواَك  بنـــــدى  ترَبَّجـــــْت 
 

مرئيَّـــــة ًُروُحـــــَك الُعليـــــا تُصـــــبُّ لنـــــا

بْوَصلَــــــــًة الـــــرَِّب  عيـــــوُن  تداَولَْتـــــَك 

أزمنـــــًة املظفـــــور  ــــــــَك  طَفُّ وشاِســـــٌع 

ِرْحلََتـــــُه األديـــــاِن  دِم  يف  ُموِقـــــداً  يـــــا 

تَْســـــمو وَذبُْحـــــَك يَْحـــــيك كُلّـــــام كَـــرُبْت

محــــــــرْبيَت ِذكْـــــراَك  أطَْعَمـــــْت  فكُلّـــــام 

لْوَعُتهــــــــا َزارتْـــــَك  لَْحظَتـــــْي  وكُلّـــــام 

مســــــــاَفِتنا يف  َمِســـــيحاً  َوُرشَّ  فانْهـــــْض 

مائِــــــــدًة مَيْتـــــدُّ  اْذ  تَشــــــــظّيَك  وارشْح 

وُمْنـــــُذ َحرِْفـــــَك ســـــالْت بهجـــــةُ  الحـــرِب

خيـــــُل التقاويـــــِم ِمـــن قاموِســـــك املُغرْي

بالنهـــــِر معنـــــاك  موســـــقْت  رحلـــــٍة  يف 

ِ  فينـــــا وال شـــــبعْت ِمـــــن نَشـــــوِة الـــسِّ

ِمـــــن العنـــــاِء ففـــــزّْت محنـــــُة العطـــــِر

يَُغـــــّذون لحـــــَن العيـــــش بالجمِر بَـــــْدواً 

تُطـــــارُد النـــــوَم بـــــني الُحـــــرِّ والشـــــمِر

ُن ســـــْمَع القمـــحِ بالِســـــْحِر عزْفـــــاً يُلـــــوِّ

الُذْعــــــــر قـــــارورِة  يف  املذابـــــنَي  عـــــىل 
ِ

الـــــربِّي مّوالِـــــك  يف  الُصبـــــحِ  بالغـــــَة 

مـــــن املوآخـــــاِة بـــــني الكـــــوخِ والَقـــْصِ

الطــــــــرْيِ يف  التحليــــــــِق  ذروَة  ُمبلِّــــــــالً 

يَْجــــــــري أْحداقـــــِه  ِمـــــن  وُمســـــتحيلَُك 

ِر ِمـــــن الُنبُّـــــواِت يف غْيـــــٍم ِمـــــن الـــــدُّ

زيـــــَت الثبـــــاِت عـــــىل ماكِينـــــِة النـــْصِ

للباحثـــــنَي عـــــن الجـــــدوى ِمـــــَن الُعْمــِر
 

الجــــــــْذِر ِجربيليَّـــــَة  النـــــزِْف  كَْونيــــــــَة 

يَْنســـــاُب َمْســـــِجُده ِمـــــن دْمعـــــِة الَديِْر

هَشاشـــــُة الســـــْيِف زادْت َســـــطوُة الَنْحــِر

يفيـــــُض َعزُمـــــَك بـــني الَســـــطِْر والَســطِْر
 

الصـــــرْبِ تِْرســـــانََة  دِمهـــــا  يف  أْجريْـــــَت 

الِفكْـــــري ِقْنديلَـــــَك  لَيلُنـــــا  يَْقتفـــــي  يْك 

الَفْجــِر َمطْلــعِ  حتـــــى  الِجراحـــــاِت  ِمـــــن 

•القصيدة الفائزة باملرتبة االول يف 

النسخة االول من مسابقة بردة كربالء 

للشعر العمودي التي اقامتها دار اللغة 

العربية يف العتبة الحسينية املقدسة 

2017م

33 العدد 118 ربيع ربيع اآلخر  1439هـ



الجواب: بسمه تعاىل

ال يجوز للمرأة التواصل مع الرجل باملراسلة الكتبية أو الصوتية فيام ال يجوز 

باملشافهة بال فرق . وال ينبغي لها الترصّف عىل وجه يثري ريبة زوجها او أبيها 

بل قد يحرم ذلك يف جملة من املوارد كام لو كان الترصّف من قبل الزوجة 

مريباً عقالًء بحيث يعّد منافياً ملا يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان الترصف 

من البنت مام يوجب أذيّة األب شفقة عليها ، وكذلك الحال يف االبن بالنسبة 

اىل أبيه، وإذا توقّف رفع اإلشكال عىل إطاّلع الزوج أو الوالد عىل مضمون 

املراسالت تعنّي ذلك إذا مل يرتتب محذور آخر . وعىل العموم فإّن للزوج 

والوالد وظيفة يف شأن الزوجة والولد. قال الله تعاىل : ) يَا أيّها الّذيَن آمنوا 

قُوا أنفَسُكم وأهليُكم ناراً وقُودها الناُس والِحَجارُة عليها مالئَِكة ِغالٌظ ِشَداٌد 

ال يعُصون اللًه ما أَمرَهم ويفعلون ما يُؤمرون (. فعىل الزوجة واألوالد أن 

يكونوا عوناً لهام يف القيام بهذه الوظيفة عىل ما امر الله تعاىل به ، ولهام يف 

حال عدم االستجابة لذلك القيام بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 

مورده حسب الضوابط الرشعيّة والله العاصم.

مكتب السيد السيستاين ) دام ظلّه ( يف النجف األرشف

14/ صفر / 1435 هـ

السؤال: بسمه تعال

إل مكتب سامحة املرجع الديني األعىل آية الله العظمى السيد عيل الحسيني السيستاين )دام ظلّه الوارف(

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

يف اآلونة األخرية ومع التطور التكنولوجي الحاصل يف العامل عموماً وما نراه نحن يف العراق خصوصاً من شبكات التواصل العاملية )من 

خالل اإلنرتنيت( نوّد أن نطرح عىل جنابكم املوقر األسئلة اآلتية التي ابتلينا بها نحن العوائل املسلمة من اتباع أمري املؤمنني )عليه 

السالم( هذا وجعلكم الله حصناً منيعاً لإلسالم واملسلمني.

واألسئلة هي :

1- هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد عىل اإلطالق ومن دون علم زوجها أو أبيها ، وكذا الحال بالنسبة لألبناء حيث يراسلون اإلناث؟

2- عند طلب الرجل معرفة ما يحصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو اإلبن أو األخت يقولون : ) هذا ليس من شأنك وال يحق لك 

اإلطاّلع عىل ذلك ألنه مخالف للخصوصية الشخصية ( ، فهل هذا صحيح ؟

3- هل يحق للزوج أو األب محاسبة الزوجة أو األوالد إذا استمر التواصل مع اآلخرين خصوصاً إذا كان ذلك التواصل مخفي ومثري 

للريبة والشك بوجود عالقات غري رشعية ، وبتعبري آخر ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته ، و وظيفة األب تجاه ابنته أو ابنه ؟

جمع من املؤمنني من مدينة الساموة

طبقا لفتاوى المرجع الديني األعلى سماحة آية اهلل السيد 
علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(

المراسالت من خالل شبكات التواصل العالمية ) اإلنترنيت (

موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف
االستفتاءات

مسائل شرعية



مسألة 219 : الحنطة و الشعري يف الربا جنس واحد فال يباع مائة كيلو من الحنطة مبائتي 

كيلو من الشعري و إن كانا يف باب الزكاة جنسني ، فال يضم أحدهام إىل اآلخر يف تكميل 

النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعري مل تجب فيهام الزكاة .

مسألة 220 : ذكر بعضهم أن العلس نوع من الحنطة و السلت نوع من الشعري فإن ثبت 

ذلك لحقهام حكمهام و إال فال .

مسألة 221 : اللحوم و األلبان و األدهان تختلف باختالف الحيوان فيجوز بيع كيلو من 

لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر نقداً و كذا الحكم يف لنب الغنم و لنب البقر فإنه يجوز 

بيعهام مع التفاضل نقداً .

مسألة 222 : التمر بأنواعه جنس واحد و الحبوب كل واحد منها جنس ، فالحنطة و األرز 

و املاش و الذرة و العدس و غريها كل واحد جنس ، و الفلزات من الذهب و الفضة و 

الصفر و الحديد و الرصاص و غريها كل واحد منها جنس برأسه .

مسألة 223 : الضأن و املعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد و اإلبل العراب 

و البخايت جنس واحد ، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد يف مقابل غريه ، 

فالعصفور غري الحامم و كل ما يختص باسم من الحامم جنس يف مقابل غريه فالفاختة و 

الحامم املتعارف جنسان ، و السمك أجناس مختلفة بحسب اختالف أصنافه يف االسم .

مسألة 224 : الوحيش من كل حيوان مخالف لألهيل فالبقر األهيل يخالف الوحيش فيجوز 

التفاضل بني لحميهام نقداً ، و كذا الحامر األهيل و الوحيش ، و الغنم األهيل و الوحيش .

مسألة 225 : املشهور أن كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد و كذا الفروع بعضها 

مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز ، و كالحليب و اللنب و الجنب ، و كالبرس و الرطب و 

التمر و الدبس ، و لكن الكلية املذكورة محل إشكال يف بعض مواردها كاتحاد الحليب و 

الزبد ، و الخل و التمر ، و السمسم و دهنه ، و نظائر ذلك .

مسألة 226 : إذا كان اليشء مام يكال أو يوزن و كان فرعه ال يكال و ال يوزن جاز بيعه 

مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من املوزون و الثياب املنسوجة منه التي ليست منه 

فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، و كذلك القطن و الكتان و الثياب املنسوجة منهام .

مسألة 227 : إذا كان اليشء يف حال موزوناً أو مكيالً ويف حال أخرى ليس كذلك مل يجز 

بيعه مبثله متفاضالً يف الحال األوىل و جاز يف الحال الثانية .

مسألة 228 : األحوط عدم بيع لحوم حيوان بحيوان حي من جنسه كبيع لحم الغنم 

بالغنم بل و ال بغري جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر .

منهاج الصالحين - ج2

الــربــا



قراءة وتحليل

الزالت تواصل التنظيامت التكفريية بث صور االرهاب التي يراد بهاتشويه الصورة الحقيقة لإلسالم, كام ان بعض العبارات او 

االلفاظ اصبحت توحي لالخر بانها عبارات ارهابية وليس لها اي استعامل آخر خصوصا يف اوروبا ومحيطها, حتى بات من ينطق 

عبارة)الله اكرب(يعد ارهابيا من الطراز االول وفق الظنون واالدلة واملواثيق الجرمية.

عبارة شوهتها الهجمات 
اهلل اكبر

• قراءة وتحليل عيل الهاشمي 

• ترجمة موقع ساسة بوست
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ان هذا التشويه املتعمد مل يأت من فراغ بل 

مؤسسات  خلفه  تقف  ومنظم  ممنهج  عمل  انه 

ووسائل اعالمية كبرية.

تاميز(   )نيويورك  صحيفة  نرشتها  مقالة  يف 

 ERIC NAGOURNEYناغورين إريك  للكاتب 

تشوهها  يومية،  عبارة  أكرب:  )الله  عنوان  تحت 

 Allahu Akbar’: An Everyday’)الهجامت

Phrase, Tarnished by Attacks

إىل عبارة مفزعة  أكرب«  »الله  فكيف تحولت 

لألمريكيني؟

كاتب املقال مسلم من أصول امريكية وكاتب 

يوضح  ان  مقالته  خالل  من  حاول  مرسحي, 

حقيقة مخفية عن الشعب االمرييك, اال وهي ان 

ليس كل من يقول )الله اكرب( هو ارهايب وليست 

هذه الكلمة هي مدخل اسايس لإلرهابيني الذين 

يفجرون انفسهم ويقتلون االبرياء يف كل مكان.

تقرير آخر يدعم  الصحيفة اىل نرش  ورشعت 

قول ما ذكره كاتب املقال جاء فيه« رصدت فيه 

تجارب شخصيات مسلمة مع عبارة »الله أكرب«، 

عامل  أ.هلري،  األستاذ  الشخصيات  هذه  بني  ومن 

الدين والسياسة يف املجلس األطليس، الذي ذكر 

يقرتب  عائلته،  الطريق مع  يتجول يف  إنه حينام 

بقولهم:  أحيانًا ويصيحون يف وجهه  الغرباء  منه 

)الله أكرب(.!

أمر  هو  اكرب  الله  كلمة  ان  التقرير  واوضح 

ال  تعبري سلمي  وهو  املسلمني  عند  مألوف جدا 

يلحق اي رضر.

التي تعني  العربية،  العبارة  التقرير أن  وقال 

ببساطة أن )الله هو األعظم(، قد ارتبطت أحيانًا 

بالعمليات اإلرهابية.

متفرقة  اخرى  اخبار  الصحيفة  وتناولت 

مرتكبوها  اطلق  االرهابيةالتي  العمليات  لبعض 

مثل  عملياتهم  تنفيذ  اكرب(قبل  )الله  عبارة 

يف  شخصا   20 استهدف  الذي  الشاحنة  سائق 

قبل  من  العبارة  نفس  اطالق  وكذلك  منهاتن، 

منفذي الهجوم االرهايب عىل صحيفة شاريل ابدو 

الفرنسية عام 2015.

وبني التقرير ان العبارة أصلها ديني وتستخدم 

عند الدعوة للصالة اليومية التي يؤديها املسلمون 

الحياة املختلفة  وميكن سامعها ايضا يف مجاالت 

بعيدا عن الدين ايضا.

ونقلت الصحيفة عن الكاتبة املرصية اهداف 

سويف ان كلمة الله اكرب يشء طبيعي وتستعمل 

بالحياة اليومية كام يرددها املشجعون يف مباراة 

كرة القدم وايضا عند مشاهدة يشء حسن املظهر 

فانك تقول الله اكرب.

عراقي  لشاب  بقصة  الصحفية  واستشهدت 

تعرض للطرد من طائرة امريكية تابعة لخطوط 

ساوث ويست يف والية كاليفورنيا بعد ان اصيبت 

راكبة بالطيارة بالذعر عند سامع الشاب يتحدث 

ان شاء  كلمة  وترديد  الهاتف  العربية عرب  اللغة 

الله فتملكها الخوف من ذلك.

اما املحققون الذي يعملون يف مجال التحقيق 

فقد اشاروا ان عبارة الله اكرب تشري اىل سوء نية 

ولكنها عىل العكس من ذلك عند املسلمني.
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مل يكن يدرك احمد ان التعليم االكادميي هو طريق البداية لحياة عملية 

وليس طريق نهاية؛ لهذا اصطدم بحاجز مفاجئ فور تخرجه من الجامعة, 

والسبب سنوات الخربة التي ال ميتلكهاواملهارات, فتبددت احالمه وذهب 

يسلك طريق اليأس معلنا نهاية حياته وانضاممه لطريق املطالبني بتوفري 

فرص عمل؟.

الشباب  والكثري من  احمد  اىل اطالع  الحسينية  الروضة  رشعت مجلة 

الذين يبحثون عن فرص عمل أو عن ما يوفر لهم مهارات وخربة عملية 

يستطيعون بها الفوز بوظيفة تلبي طموحاتهم الشخصية واملهنية, عىل 

عمل اكادميية الوارث للتنمية البرشية والدراسات االسرتاتيجية لالستفادة 

منها.

الفكرةوالتأسيس

الوارث  اكادميية  مدير  الكاميل,  فائق  طالل  الدكتور  يطلعنا  بداية 

االكادميية  تأسيس  هدف  عىل  االسرتاتيجية  والدراسات  البرشية  للتنمية 

وتاريخ انطالقتها قائال"اسست اكادميية الوارث, بتوجيه من قبل سامحة 

املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة يف الرابع عرش من شهر شعبان 

املعظم, عام 2013م, لتكون منربا علميا وتربويا ومركزا تنمويا لنرش ثقافة 

العلم واملعرفة وفق الرؤى اإلسالمية العظيمة ملدرسة آل البيت )عليهم 

السالم(".

وعن فكرة االنشاء واالنطالق قال " ان فكرة إنشاء مركز مستقل يعنى 

بالتدريب والتنمية البرشية هو بحد ذاته مسؤولية كبرية يجب ان تكون 

ذات قواعد قوية ورصينة لتعطي مثارها فور انطالقتها كشعاع ينبثق من 

العتبة املقدسة".

من  لجملة  لعامني  تأجيله  تم  ان"املرشوع  حديثه  سياق  يف  وأوضح 

األسباب؛ منها عدم توفر مكان مناسب ومالئم للمركز، فضال عن االوضاع 

املضطربة التي كان مير بها البلد نتيجة الهجمة الرشسة التي تعرض لها 

العراق من قبل مجاميع داعش االرهابية عام 2014م عىل حد قوله".

الكورسات والدراسات االسرتاتيجية ابرز محاور عمل االكادميية

انطلقت  التي تقوم بها قال الكاميل"  وعن عمل االكادميية واملشاريع 

للتنمية البشرية والدراسات االستراتيجية
أكاديمية الوارث

شعاع ثقافي ينبثق من العتبة الحسينية المقدسة
تزداد فجوة املعرفة لدى االنسان نتيجة ابتعاده عن روافد العلم واملعرفة مبختلف تفرعاتها, وتصبح العوائق التي تواجهه كثرية 

ومتعددة, مام تؤدي الحقا لجحود الفكر وصدأ العقل, وقد تكون املسببات لذلك متنوعة أهمها عدم وجود رغبة ذاتية بالتطوير 

اوغياب الهدف او تشتت بوصلة الحياة, مام تجعل هوة السقوط مرجحة بقوة عىل نقيضها االرتفاع, لذا فان التطوير الذايت هو من 

اساسيات الحياة املتجددة ضمن اطار التوفري والقدرة عىل ذلك. 

• تقرير : ابراهيم العويني   • تحرير: عيل الهاشمي

تقارير

العدد 118 ربيع ربيع اآلخر  1439هـ38



واسع,  بشكل  املجتمع  يف  صيتها  وذاع  مميزة  انطالقة  الوارث  اكادميية 

واخذت عىل عاتقها تدريب الكثري من الشباب وبشكل مستمر بعد أن تم 

تهيئة كافة السبل واإلمكانات واالعتامد عىل طاقات الشباب من مدريب 

التنمية البرشية ضمن مرشوع )سفراء اإلمام الحسني عليه السالم للتنمية 

البرشية( التابع للعتبة الحسينية املقدسة كونهم اللبنة األساسية يف عمل 

ونشاط األكادميية".

)التنمية  االول  متالزمني  محورين  عىل  تعمل  االكادميية  "ان  واضاف 

الثاين )الدراسات االسرتاتيجية(,من خالل تبنيها برامج  البرشية( واملحور 

متخصصة يف مجال التنمية البرشية وعىل خطني أولهام الدورات والربامج 

التي ال تتجاوز الشهر  التطويرية الرسيعة  الرسيعة الجاهزة؛ كاملشاريع 

سنة  او  لسنتني  )كورسات(  املدى  طويل  اكادمييا  خطا  سيكون  والثاين   ،

واحدة إلعداد قيادات مجتمعية بارزة مسلحة بسالح الثقافة والعلم وفق 

الرؤى اإلسالمية الصحيحة".

فإنها  لألكادميية  اآلخر  األسايس  املحور  مايخص  ان  الكاميل"  واوضح 

ستُعنى بتقديم استشارات ودراسات اسرتاتيجية لكافة املؤسسات واملراكز 

وحسب الحاجة املطلوبة من قبلهم".

هدف التأسيس

فيام تحدث الكاميل عن هدف التأسيس قائال" ان الهدف من تأسيسها 

اجل  االنسان,ومن  داخل  الكامنة  القوة  من  االستفادة  محاولة  هو 

االرتقاء مبستوى الطالب املشارك نحو االفضل, وكذلك سد فجوة االزمات 

املوجودة يف العراق كاالزمات السياسية واالقتصادية واألخالقية والفكرية 

حيث يكون االنسان مؤهال لسد هذا الفراغ".

املعايري والضوابط الخاصة بقبول الطلبة

الجدير بالذكر هنا أن من اهم املعايري والضوابط التي تم عىل ضوئها 

اختيار الطالب, هي ان يكون املتقدم حاصال عىل شهادة دبلوم فام فوق 

وان ال يتجاوز عمره 40 عاما ومتفرغا وملتزما بالضوابط االكادميية .

الحسينية  العتبة  قبل  معتمدمن  مهني  دبلوم  شهادة  املتخرج  ومينح 

االكادميية  اعتامدية  وكذلك  البرشية  التنمية  سفراء  واعتامدية  املقدسة 

واالساتذة .

بناء االنسان القاسم املشرتك بني اكادميية الوارث وقسم التطوير

السيد عقيل الرشيفي, معاون مدير أكادميية الوارث للتنمية البرشية 

والدراسات االسرتاتيجية تحدث لنا عن هدف االكادميية بصورة تفصيلية 

قائال" ان الهدف منها هو بناء الشخصية االنسانية وتعزيز الرفاه االقتصادي 

واالجتامعي من خالل اكتساب املهارات والخربات التي نقدمها من خالل 

الدورات التدريبية".

البرشية يف ذات  املوارد  بينها وبني قسم تطوير  وعن اوجه االختالف 

قسم  ان  هو  التطوير"  وبني  بينها  الفرق  ان  الرشيفي"  قال  املؤسسة 

التابعني  املنتسبني  بأداء ومهارات  االرتقاء  بالعمل عىل  التطويريتخصص 

دورات  اقامة  يواصل  القسم  فان  وبالتايل  املقدسة,  الحسينية  للعتبة 

39 العدد 118 ربيع ربيع اآلخر  1439هـ



مستمرة يف االرتقاء والتطوير, منوها ان عمل اكادميية الوارث اليختلف 

واملوارد  للكوادر  موجهة  انها  اال  البرشية  املوارد  تطوير  قسم  عن عمل 

البرشية خارج العتبة الحسينية، ويضاف لها الجانب االسرتاتيجي املهتم 

للبلد وإجراء عملية دراسات  واالقتصادي  السيايس واالجتامعي  بالوضع 

مستمرة وايجاد الحلول املناسبة لحل املشاكل وخلق حلول ابداعية من 

خالل استنتاجات تضعها الكوادر املختصة".

الهيكل التنظيمي لألكادميية 

الرشيفي اشار " ان الهيكلية التي تستند عليها االكادميية تتضمن ثالث 

شعب هي الشعبة االدارية واملالية, وشعبة التدريب, وشعبة التخطيط 

والدراسات االسرتاتيجية".

تحدث  االكادميية  بها  قامت  التي  واالنشطة  االعامل  صعيد  وعىل 

الدراسات  جانب  بها يف  قمنا  نشاطات  عدة  هناك   " أن  قائال  الرشيفي 

دورات  بتقديم  قمنا  حيث  متطور,  دويل  مستوى  عىل  االسرتاتيجية 

متكاملة بأحدث طرق التخطيط وهي االوىل من نوعها عىل صعيد العراق 

حيث مل تكن موجودة سابقا وتسمى )التخطيط بالنتائج (".

1000 متدرب منذ الرشوع بالعمل 

اما ما يخص الربامج والدورات فان االكادميية قدمت كثرياً من الربامج 

خصوصا  املدارس  لطلبة  النفيس  الدعم  برنامج  الربامج  تلك  اول  وكان 

لطلبة الصف السادس االعدادي، وكان الربنامج يتضمن اعطاء ورش تسبق 

قدمت  كذلك  كربالء،  تربية  مديرية  مع  بالتعاون  الوزارية  االمتحانات 

مايقارب  تخريج  من  ومتكنت  املجاالت  مختلف  يف  دورات  االكادميية 

1000 متدرب منذ تأسيسها ولحد االن,يف مجاالت واختصاصات متنوعة 

االلكرتونيات  مجال  ويف  والتنمية,  واالدارة,  التخطيط,  مجال  يف  منها 

والحاسوب,وإدارة املواقع, وغريها.

دورات  عدة  تقديم  خالل  تعاوناخارجيامن  لألكادميية  ان  واضاف 

املدربني  لتأهيل  برنامج  اعداد  عن  ولبنان,فضال  ايران  يف  منها  متكاملة 

التطوير يف تركيا وهو برنامج اعداد دراسات  الوارث وقسم  اكادميية  يف 

الجدوى وهذا ايضا كان له اهمية كربى يف عمل االكادميية.

وتابع ان من ضمن اهم الربامج التي عملت عليها االكادميية هو اعداد 

وخارجها  كربالء  مدينة  يف  والتطوير  التنمية  مجال  يف  مختصني  مدربني 

املجتمع  قيادية يف  اماكن  االن يف  واصبحوا  مدربني  حيث خرجت عدة 

مجتمع  ومنظامت  ورشكات  حكومية  مؤسسات  ادارة  توىل  من  ومنهم 

مدين وغريها وهذا يدخل ضمن االطار االسرتاتيجي لعملها.

اقرأ باسم ربك املسابقة املعرفية االول بجوائز تتعدى

 12 مليون دينار عراقي

اما يف الخطط املستقبلية لألكادميية هو مرشوع مسابقة ) اقرأ باسم 

للمجتمع,يضم عدة محاور كل محور  املعريف  باملستوى  لالرتقاء   ) ربك 

يحتوي عىل كتاب معني ومميز,من بينها محور االخالق, ومحور التنمية 

البرشية, ومحور االمن والسياسة, ومحور االقتصاد, وكذلك محور الفكر 

االسالمي, الهدف منه حث الناس عىل قراءة هذه الكتب.

االعظم  الرسول  والدة  مع  بالتزامن  ستجرى  املسابقة  ان  واوضح   

العراقية,مؤكدا  املحافظات  الله عليه واله وستشمل جميع  محمد صىل 

ان االكادميية ستقوم بفتح مراكز خاصة باملسابقة بعد تخصيصها جوائز 

مالية مميزة للفائزين,اضافة اىل درع االمام الحسني عليه السالم املقدم 

من قبل العتبة الحسينية املقدسة.

متخصص  منهج  اعداد  هو  املوضوعة  الخطط  ضمن  ايضا  واضاف" 

نوعه يف  االول من  االبتدائية والذي سيكون  للمدارس  البرشية  بالتنمية 

الرشق االوسط,حيث يجمع اغلب املهارات وسيكون موجها للطفل وانجز 

الرتبية لغرض جعله  منه مايقارب 90 باملئة, وسرتفع منه نسخه لوزارة 

مادة يف املدارس وسيطبق يف مدارس الوارث التابعة للعتبة الحسينية.

ومن ضمن املشاريع املستقبلية التي سيتم العمل بها  يف عام 2018 

هو مرشوع يف كل بيت مدرسة عن طريق اتاحة الفرصة لالباء واالمهات 

بتأٍسيس مدرسة داخل البيت تضم عدة محاور من تدريب ومسابقات 

وانشطة وارشادات وغريها.

القادم وهو مرشوع  العام  ايضا سينطلق يف  اخر  اىل  مرشوع  اضافة 

الذي يهدف اىل صنع شخصية قيادية تكون قادرة عىل  القيادة  مدارس 

ادارة البلد يف مجال االمن والسياسة واالقتصاد وغريها.

يف  اسمه  ذكر  الذي  احمد  ومن ضمنهم  الشباب  ندعو  ان  نود  أخريا 

مطلع التقرير ان يكون عىل دراية بان البداية الحقيقة التي يجب ان يبدأ 

بها االنسان هي التطوير الذايت الذي تجعله يف مقدمة االنطالق.
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)( اإلمام علي
 أول من اسس للتوازن االقتصادي

د.منارق العكييل

وهنــاك مثة امــر مهم البد مــن الوقوف 

عنــده يتمثــل يف ان التــوازن االقتصادي مل 

يتحقق سوى يف عهد االمام عيل عليه السالم 

خصوصا ان فرتة حكمه شهدت عدم وجود 

فقري واحد يف دولته، يف حني شــهدت الفرتة 

التي اعقبت حكمه وحتى وقتنا الحايل بلوغ 

مســتويات متقدمة ومعقدة يف عدم تحقق 

التــوازن االقتصادي، ويرجع ســبب ذلك يف 

االبتعاد عن االســس التي وضعها االمام عيل 

عليه السالم.

وميكــن القــول ان السياســات الحاقدة 

عمدت بشتى الطرق اىل تغييب اسم االمام 

عيل عليه الســالم عن طريق طرح مفاهيم 

واسس مغايرة للتوازن االقتصادي، فضال عن 

ذلــك ان اغلب الحكام والســالطني اليتوق 

لهم تطبيق االســس التي وضعها االمام عيل 

عليه الســالم، الن حب الســلطة والعظمة 

دفعهــم اىل ايجاد فوارق طبقية بينهم وبني 

عامة الشعب، مام يتطلب االبتعاد عن تلك 

االســس التي تهدف اىل اذابة تلك الفوارق 

الطبقيــة وعدم طغيان فئــة اجتامعية عىل 

فئــة أخــرى او متتــع جيل معــني وحرمان 

األجيال األخرى.

ويتحقــق مفهــوم التــوازن االقتصــادي 

عنداالمــام عــيل عليه الســالم مــن خالل 

التعــادل وتحقيــق املوازنةبــني القطاعات 

والتجــارة(،  والصناعــة  )الزراعــة  الثــالث 

ويســتدل عىل ذلك يف عهده ملالك االشــرت 

“ليكــن نظــرك يف عــامرة األرض ابلــغ من 

نظرك يف اســتجالب الخراج”، ثم اســتوىص 

بالتجار وذوي الصناعات “واويص بهم خريا” 

وبذلك جعل القطاعات الثالث عىل مستوى 

واحــد من األهميــة، ومل يؤكد عــىل قطاع 

دون اخــر، وبالتايل فان هــذا االهتامم من 

شأنه ان يحقق التنمية االقتصادية والتوزان 

االقتصــادي يف االجل الطويل وهذا نابع من 

الفهم الدقيق لألصول االقتصادية يف اإلسالم.

كام اكد عىل رضورة االســتخدام املتوازن 

للــامل دون افــراط او تفريــط، داعيــا اىل 

أهمية توازن املالية العامة للدولة من خالل 

التعادل بني النفقات وااليرادات العامة، كام 

استخدم عليه السالم امللكية العامة والخاصة 

يف تحقيــق وحفظ التــوازن االقتصادي، اىل 

جانب تأكيده عــىل رضورة تحقيق التوزيع 

العادل للدخول والرثوات بني افراد املجتمع.

ويف الختام نجد ان االمام عيل عليه السالم 

اســتخدم أدوات ووســائل لتحقيق التوازن 

االقتصادي لو اســتخدمت يف وقتنا الحارض 

ملا واجه العامل مشــكلة او ازمــة اقتصادية، 

حيث نجــد اليوم اهــامل واضــح للزراعة 

والصناعة اللتان تعتربان من اهم القطاعات 

االقتصاديــة الي بلــد، كام نــرى ان الرتكيز 

بدى واضحا عىل التجارة وفتح األبواب عىل 

مرصاعيها امام الســلع األجنبية التي احتلت 

األســواق االمر الــذي نجم عنــه ارتفاع يف 

معدالت البطالة وانخفاض مســتوى الدخل 

بني افراد املجتمع.

بالرغم من قص فرتة حكم االمام عيل عليه السالم وما رافقها من الحروب املتعددة واملشاكل واملعرقالت 

التي حالت دون تطبيق جميع املبادئ واالسس التي رسمها اال انها متيزت بالرشادة والحكمة.

 فاستطاع سالم الله عليه خالل تلك الفرتة الزمنية القصرية تحقيق العدالة والتوازن بني كافة مفاصل الحياة 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية، حيث وضع االسس لتحقيق التوازن االقتصادي ليك ال يبقى هنالك فقري 

عىل وجه األرض.

بأقالمهم
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وحش كارس كرش عن انيابه ليلتهم املجتمع دون توقف او رادع، مستغال ظروف الحياة الصعبة وتقلباتها املتشعبة، 

وتطور امناطها وما يزداد يوميا من زخرفها ومتطلباتها، فاسقط تحت نري رضباته كثريا من البرش، وهدم تحت اقدامه 

اعداد جمة من االرس، وهو سائر يف دربه وال زالت قوانني البرش ونواميس الحياة عاجزة عن ايقاف عجلته.

إنه الطالق الذي اصبح حالة يومية تعيش مع مختلف املجتمعات وقد كان له أثر واضح يف الســنوات االخرية عند 

املجتمعات العربية واالسالمية وال زالت املحاوالت قارصة عن ايقافه او الحد من تزايده.

مجلة الروضة الحسينية حملت يف جعبتها هموم هذه الحالة لتتقىص ما أمكنها عن أسبابها وما ميكن ان يساعد نوعا 

ما يف الحيلولة دون تفاقمها من خالل تحاورها مع شخصيات ذات عالقة باملوضوع عرب التحقيق التايل:

تحقيق: عامد بعو - يحيى الفتالوي

ق.. 
الطال
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الطالق والقانون

قــايض تحقيق محكمــة كربالء االســتاذ عبــد الرحيم 

الفتــالوي أجاب باقتضاب عند ســؤاله عن اهم النصوص 

القانونيــة التي من شــأنها ان تكون رادعــا لتزايد حاالت 

الطــالق فقــال “ ال يوجد نص قانوين او مــادة قانونية يف 

قانــون العقوبــات العراقي رقم )11( لســنة 1969 تجرم 

الزوج يف حالة استعامله لحقه يف الطالق حيث انه ال جرمية 

و ال عقوبــة اال بنص” مردفا أن” الطالق خارج املحكمة ال 

يشــكل جرمية وامنا الزواج خارج املحكمة يشــكل جرمية 

وهذا فيام يتعلق بالجانب الجزايئ”.

التكنولوجيا من االسباب الحديثة 

الباحثــة يف املجــال الرتبوي واالخالقــي الدكتورة زهور 

كاظــم صادق قالت” تعد مشــكلة الطالق من املشــاكل 

الكبرية، مؤكدة انها ســلطت الضوء عىل ذلك يف بحث عن 

الطالق الزال قيد االعداد: بان الطالق مشــكلة لها اسباب 

عديدة منها مشــكلة الزواج واالختيــار الخاطئ وهو اهم 

اســباب الطالق فعندما يكون االختيار للــزوج او الزوجة 

مبنيا عىل عالقة ســابقة ليســت رشعية او عالقة فيساوية 

)فيس بوك( أو عرب وسائل التواصل االجتامعي االلكرتونية 

االخــرى او عرب عالقة ال تنتمي اىل الدين االســالمي بيشء 

سوف تكون النتيجة الطالق ال محال له.

وذكرت كاظم أنها أشــارت يف بحثها اىل أن” هناك اسبابا 

اخرى مثل التفاوت يف املستوى العلمي وقليل منها بسبب 

املســتوى املادي حيث ميكن االســتمرار يف الحياة بشــكل 

طبيعــي، واما املســتوى العلمي يف حال مــا اذا كان كبريا 

جدا وبالذات ان كانت الزوجة مستواها العلمي اعىل من 

مستوى الزوج وبحسب الرشع والعرف أن الزوج هو القيم 

عــىل املرأة وهكذا كان من املفروض ان يكون اقوى واعىل 

يف كل يشء مــن املرأة، ورمبا يكون هذا هو احد االســباب 

باإلضافة اىل اســباب اخرى كالتفاوت يف املستوى الفكري 

فقــد يكون االثنان متســاويني يف املســتوى العلمي ولكن 

الفكر قــد يختلف بينهام يف بعض النواحــي ومنها ناحية 

الرتبية أو نواحي اخرى قد تكون من اسباب الطالق”.

الظاهرة متعددة الجوانب 

الدكتور خميس غريب حســني مــن جامعة تكريت 

تحــدث قائال” لألســف الشــديد فإن 

ظاهــرة  اصبحــت  الطــالق  ظاهــرة 

متفشية باملجتمعات االســالمية واملجتمع 

العراقي عــىل وجه الخصــوص, ولفرتة قريبة 

كان املجتمــع العراقي يخلــو تقريبا من حاالت 

الطالق اال انه بظهور شــبكات التواصل االجتامعي 

ووســائل العوملة واالفكار الدخيلة التي بدأت تتغلغل 

يف املجتمــع العراقي مع وجود القنــوات االخرى وهذه 

مبجموعهــا أدت اىل ظهــور الطــالق باملجتمــع العراقي، 

ويعضد ذلك ضعف الوازع الديني وعدم االهتامم بالقرآن 

الكريم وأقوال الرسول محمد )صىل الله عليه واله وسلم( 

وتوصيات آل البيت الكرام )عليهم الســالم( كلها ادت اىل 

انتشار ظاهرة الطالق.

وأضاف أن” الطالق مشكلة اجتامعية واقتصادية ودينية 

اذ ان الطالق يؤدي اىل التفرقة بني شــخصني فضال عن انه 

يرتك آثارا ســلبية كبرية عىل ابنــاء املطلقني وقد يترشدون، 

وقــد يرتكبون الجرائم أو يصبحون مدمنني عىل املخدرات 

وغريهــا, كــام أن الطالق قد يــؤدي اىل خلخلــة الروابط 

االجتامعية بني العوائل املختلفة فتصبح العالقة الحميمية 

التــي أوىص بهــا الله عز وجل عداوة بــني الزوج والزوجة 

ورمبا بني اهل الزوجني وقد تتطور احيانا.

وطرح حســني تساؤال مفاده، كيف يتســنى لنا القضاء 

عىل هذه املشــكلة او الحــد منها عىل أقــل التقديرات؟ 

مســتدركا يف جوابــه” هنــاك الكثري مــن املعالجات التي 

ميكن ان نســوقها تتمثل بالرجوع اىل كتاب الله ســبحانه 

وتعــاىل يف بناء عالقة طيبة بني الزوج والزوجة، كام ينبغي 

أن يســبق الزواج دراسة لشــخصية الزوج والزوجة وفيام 

بعد يتم القرار، وكذلك االبتعاد عن حاالت الزواج املترسعة 

مــع االخذ بنظــر االعتبار االمكانيــات الثقافيــة واملادية 

واالجتامعية لــكال الزوجني, وبعد هذا كله يجب االهتامم 

بعنــرص الرتبيــة الدينيــة القامئة عىل االلتــزام برشع الله 

ســبحانه وتعاىل وبأقوال النبي محمد صىل الله عليه واله 

وســلم ووصايا اهل البيت عليهم الســالم فهذه االمور قد 

يكون لها شــأن ودور مؤثــر يف الحد من ظاهرة الطالق يف 

املجتمع العراقي”.

ق.. 
الطال
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القرآن الكريم وقدسية الزواج

السيد عيل الحسني مسؤول شعبة التحقيق يف مؤسسة 

نهج البالغة اشــار يف معرض حديثه عن قوله تعاىل ))َوِمْن 

آَيَاتِــِه أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنُْفِســكُْم أَْزَواًجا لَِتْســكُُنوا إِلَْيَها 

ًة َوَرْحَمــًة إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيَــاٍت لَِقْوٍم  َوَجَعــَل بَْيَنكُْم َمــَودَّ

يََتَفكَّــُروَن(( ان هنــاك ثالثة محاور ذكرتهــا اآلية املباركة 

بتوثيــق العالقة بني الزوجني، اولها اعتبــار القرآن الكريم 

الزوجة نفس الزوج والزوج نفس الزوجة وهذه االعتبارية 

يف الواقــع اخذت من عند الله عز وجل ولو تم النظر فيها 

نظــرة تأمل لعرف االنســان انه ال يصح ان ييسء لنفســه 

فاإلساءة للزوجة هي يف الواقع اساءة للنفس كذلك الزوجة 

لو اخذت هــذا التوضيح بعني االعتبار لكان مانعا لها من 

ان تيسء لزوجها بيشء، واملحــور الثاين املودة، التي تعزز 

العالقة بني الزوجــني، ألن العالقة الزوجية اذا قامت عىل 

الخالف والنفور واملشــادة واملشــاحنة يف الكالم والعنف 

يف االســلوب والغلظة والبغض ال ميكن لها ان تســتمر، ثم 

ينعكس ذلك سلباً عىل االوالد.

فاملودة متثل الرقة املطلوبة والتحابب والتودد مبختلف 

االشــكال وهذه االمور ال ميكــن ان تظهر من دون محبة، 

لذلك من الرضوري أن يعزز االنســان املحبة للمقابل من 

خالل تذكر املواقف الطيبة.

ووجه الحسني نصيحة للمتزوجني بقوله” انصح االخوة 

املتزوجــني فيــام اذا وقع خالف بينهــام ان يكون نظرهم 

للجوانب الطيبة واللحظــات الجميلة وتذكرها ملا لها من 

دور يف تعزيز املحبة واملودة واظهارهام.

 أما املحور الثالث بحســب حديث الحسني أنه يتمثل 

بـ”الرحمــة” التي جعلها الله تبــارك وتعاىل بني الزوجني، 

وهي ركن مهم جدا يف بناء االرسة، فاألرسة اشبه بالخلية يف 

تكوين املجتمع فإذا كانت متعافية وناجحة ومتقدمة فان 

ذلك يؤدي اىل نجاح املجتمع وتقدمه شيئا فشيئا. 

وانتقل السيد الحسني بعد ذلك اىل كرثة حاالت الطالق 

ودالالتها فقــال” إن ما تفضلتم به مــن أن كرثة الطالق- 

خصوصا يف هذا الزمان- حتى ُعدَّ وجاء يف الروايات انه من 

عالمات آخر الزمان، فان هناك ســؤاال مهام جدا وهو ملاذا 

هذه النســبة الكبرية املتزايــدة يف الطالق؟ مبينا يف جوابه 

أن ذلك العدد املتزايد يكمن يف قلة الصرب وغياب التواضع 

والتحمــل، كام بات من الصعب عىل الزوجني التحمل ازاء 

اتفه االسباب وابسط املشــاكل ومواجهتها وحلها، ويكون 

الحــل االمثل لهام من خــالل اللجوء اىل الطالق بشــكل 

مبارش، ومن االســباب االخرى لكرثة الطــالق التنصل من 

املســؤولية فال بــد لكال الزوجني أن يعي املســؤولية التي 

القاهــا الله عــز وجل عليــه ودوره يف تأديتها عىل الوجه 

االمثــل وأن يدركان أن الزواج ليس مجرد كلمتني )إيجاب 

وقبول( تجمع الرجل واملــرأة... وان كانتا هاتان الكلمتان 

ميثالن ميثاق من عند الله عز وجل، اال ان عدم االستشعار 

بهذا الرباط وامليثاق والتنصل عن تحمل املسؤولية يؤدي 

اىل االفرتاق وانهيار االرسة. 

السيد عيل الحسنيد. خميس غريب حسني أ. عبد الرحيم الفتالوي

األسرة اشبه 
بالخلية 
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نسب الطالق في العراق لعام 2017

 دعاوى الطالق التي قدمت
 الى المحاكم العراقية

حاالت الطالق التي أجرتها 
المحاكم العراقية
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لم تنشر احصائية لشهري تشرين الثاني وكانون االول المصدر: مجلس القضاء االعلى لم ترد احصائية لشهر تشرين الثاني وكانون االول 



دعوة

يدعو مركز اإلعالم الدويل الكتاب واملثقفني واملفكرين للمساهمة يف نرش الفكر 

النبيل من خالل املقاالت والكتب والبحوث وغريها من الفنون الصحفية، وسيتم 

نرش ما يوافق توجهات املجلة وأهدافها العامة.

يرجى ارفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.

مع التمنيات للجميع بالتوفيق 

تابعوا اصداراتنا عىل موقع املركز وصفحتنا عىل الفيسبوك

http://im.imamhussain.org

الروضة الحسينية



ما السرّ المستودعُ فيها؟

عبدالرحمن الالمي

وللصّديقة الزهراء )عليها الّسالم( رسٌّ مودوٌع فيها، كام يُستفاد ذلك من دعاء التوّسل الشائع بني 

املسلمني املنسوب لإلمام أيب عبدالله جعفر بن محمد الصادق )عليه الّسالم( »إلهي بحقِّ فاطمَة وأبيها 

ِّ املستودِع فيها..« فام الرّس املودوع فيها؟ وبَْعلِها وبَنيها والرسِّ

لقد كرُثت األبحاث وتعّددت الدراسات عن هذا الرّس العظيم املستودع لدى سيّدة نساء العاملني 

)عليها الّسالم(، ومن أشهر األقوال:

1- أنّها )عليها الّسالم( أصل اإلمامة وإناؤها، فهي أّم األمئة )عليهم الّسالم(.

2-  الرّس هو اإلمام املنتظر )عّجل الله فرجه( الذي هو من نسلها كام أشارت الروايات من الفريقنْي، 

وهو الذي سيمأل األرض عدالً وسلامً كام ملئت ظلامً وجوراً.

ملا  لوالك  الشهري:»يا محمد:  القديّس  للحديث  إشارة  الوجود، وذلك  الغائيّة إليجاد  العلّة  ألنّها   -3

خلقُت األفالك، ولوال عيّل ملا خلقتك، ولوال فاطمة ملا خلقتكام«وقد ورد يف مثل ذلك يف حديث الكساء 

الشهري.

الّسالم(، فهي بال شّك تحمل أرسار  بها )عليها  الخاّصة  البعض عرشات األرسار واملضامني  وقد عّد 

الخلقة  أرسار  وتحمل  وعلومهم،  األمئة  أرسار  وتحمل  فيه،  وما  الكون  أرسار  وتحمل  والوالية،  النبّوة 

وفلسفة الحياة.

وبعضهم ذهب اىل أّن األمئة )عليهم الّسالم( يشاركونها )عليها الّسالم( يف هذا الرّس، معتمدين عىل 

الُم َعىَل َمَحالِّ َمْعرِفَِة اللِه، َوَمَساكِِن  نصوص وردْت عنهم )عليهم الّسالم(، كام يف الزيارة الجامعة: »السَّ

بَرَكَِة اللِه، َوَمَعاِدِن ِحْكَمِة اللِه، َوَحَفظَِة رِسِّ اللِه..« ولكّن هذا ال مينع أن تختّص الزهراء )عليها الّسالم( 

بأرسار تنفرد بها، وبخصوصيّات لها وحدها، وهو أمٌر مقرور ومعروف لدى املسلمني عاّمة، وعىل سبيل 

املثال فإّن حبّها ينفع يف مئة موطن، وحّب األمئة األطهار )عليهم السالم( ينفع يف سبع مواطن للنجاة 

من أهوال يوم القيامة، وهو ما أشارت إليه الروايات.

ويف النهاية نقول: إن كان هو رّساً قد استوعه الله )تبارك وتعاىل( يف الصّديقة الكربى فمن الصعب 

الرّس  هذا  حول  تحوم  واحتامالت  فرضيّات  إالّ  والباحثني  العلامء  محاوالت  وما  به،  واإلحاطة  إدراكه 

النبّوة  من  اإللهيّة  لإلرسار  الجامع  املستودع  هي  الّسالم(  )عليها  الزهراء  السيّدة  أّن  وحتامً  العظيم، 

واإلمامة، وهو من الدالالت العظيمة عىل سمّو مكانتها وعلّو منزلتها بني الخلق أجمعني.

نسأل الله يف هذه األيام املُفجعة أيام شهادتها ونحن يف شهر ربيع الثاين بالرّس املستودع يف السيّدة 

الزهراء أن يجعلنا من الفائزين بشفاعتها، والناجني بحبّها ورضاها يوم الحرش األكرب، فقد فاز َمن رضيْت 

عنه السيّدة فاطمة الزهراء، كام يف الحديث الصحيح املشهور بني السّنة والشيعة: »فاطمة بضعة مّني 

َمن رسّها فقد رّسين، وَمن ساءها فقد ساءين..«

فاطمة الزهراء )عليها الّسالم( هذه املرأة التي مل يعرف الدهر مثيالً لها، يف مقاماتها ومنازلها، يف 

مولدها ونشأتها واستشهادها، يف كلامتها وخطبها وسلوكها وآثارها، حتى كتب الباحثون واملفكّرون 

واملؤّرخون مئات املجلّدات فام أحاطوا بُعرٍش من فيوضاتها القدسّية.

إضاءات
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كاراكس..
المدينة المفقودة شمال البصرة !
تاريخ ضارب يف الِقدم ميأل أرض العراق بآالف الشواهد من اآلثار والرتاث الذي ميتد ملا قبل االسالم بآالف السنني، ومنُه منطقة قصّية يف 

شامل رشق البصة الواقعة جنوب العراق تسّمى )الخيابر(.

 تقرير: حيدر املنكويش 

 تصوير: رسول العوادي 

مدن
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 تأريخ وبحث عن املعامل 

تاريخياً تُدعى مدينة كاراكس وتســمى اليوم " الخيابر" وهي جمع لكلمة 

خيرب أي الســور، مدينة تأريخية أنشــأها االسكندر الثالث املقدوين سنة 324 

ق م، وغالبيــة اآلراء كانت تشــري اىل أن املدينة تقع قرب مدينة املحمرة ويف 

ناحية تدعى بالنشوة، وبعض اآلراء كانت تفيد بأنها تقع يف محافظة ميسان، 

وهناك من يعتقد أنها قرب قضاء أيب الخصيب الواقع جنوب محافظة البرصة، 

لكن بعض الجهود العلمية الحديثة أشارت اىل وجودها يف منطقة تقع شامل 

محافظة البرصة تابعة للدولة العراقية.

وكان االسكندر أنشــأ امرباطورية كبرية امتدت حدودها من سواحل البحر 

االيــوين غرباً اىل جبال الهياماليا رشقا، وأســس عدداً مــن مدن العامل القديم، 

بعضهــا معروف مثــل مدينة االســكندرية يف مــرص، وأخــرى مجهول مثل 

)خاراكــس( التي زارها االمرباطــور الروماين تراجان ســنة 116 ق.م وأبهرته 

عظمتها، كام تحدثت العديد من املصادر عن حركتها التجارية النشــطة، لكن 

تلك املدينة اندثرت دون أن ترتك أثراً ظاهراً.   

ويف حديثنا عن هذه املنطقة األثرية التي هي اليوم ضمن الحدود االدارية 

لناحية )النشوة( شامل رشق البرصة اطلعنا رئيس مجلسها املحيل، خريي عبد 

الزهرة جاســم قائال" تبعد ناحية النشوة عن مركز مدينة البرصة اكرث من 70 

كم اىل الشــامل الرشقي ملحافظة البرصة مجــاورة لجمهورية ايران، واهم ما 

يقع فيها هو حقل مجنون النفطي، واهم االثار التي فيها هي منطقة خيابر، 

وان هذه املدينة تم بناؤها يف زمن االســكندر املقدوين كمعســكر لجنده يف 

ذلك الوقت". 

واضاف خريي" ان ســور املدينة يعد من اآلثار البارزة فوق االرض ملنطقة 

خيابــر وهو عبــارة عن تل عاٍل نتيجة لرتاكم االتربــة، فضال عن وجود أبراج 

وسور يتوسطها أشكال سداسية البناء تستخدم للحراسات. 

واشــار ان منطقة خيابر شــهدت مؤخرا زيارة ميدانية لفريق من العلامء 

من جامعة )مانشســرت( الربيطانية إلجراء مسوحات جيوفيزيائية يف املنطقة 

األثرية، مبينا ان البحث والتنقيب سيســتمر لثالث ســنوات يؤمل من خالله 

ظهور معامل املدينة األثرية بشكل اكرب وضوحاً".

واكد ان محافظة البرصة تضم نحو 90 موقعاً آثارياً معلنا بشــكل رســمي، 

تقع اغلبها يف مناطق نائية ســيام يف الحدود الرشقية والغربية من املحافظة، 

وبعد جفاف األهوار تم اكتشاف نحو ثالثني موقعا آثارياً تعود معظهام للعرص 

الساســاين والفريث، وأخرى إسالمية أبرزها )مسجد الخطوة( غرب البرصة، إىل 

جانب آثار ما زالت غري مكتشفة، تعود إىل عصور مختلفة.

 طموحات مستقبلية وعوائق 

وتابَع خريي أن "من الطبيعي ان تربز معامل هذه االثار الســتثامرها كموقع 

سياحي ألنها من املدن القدمية جداً، فضال عن امنياته بأن يكون موقعا محميا 

من االمم املتحدة ويدخل ضمن اآلثار العاملية، ويسجل يف الئحة اليونسكو".

واوضــح انــه يأمل: من االعــالم ان يكون له دور كبــري يف التعريف مبعامل 

العراق وسياحته، وندعو وسائل االعالم لتسليط الضوء عىل هذه االثار وغريها 

ليك يتم اظهارها للعامل وتأخذ مكانتها الطبيعية.

ويف حديثه عن االهتامم الحكومي قال خريي أنه" ال يوجد اهتامم كاف ومل 

تُعط االولوية له رغم انه موقع اثري مســّجل رســمياً و يحتاج اىل دراسات و 

خرباء ولجان كشفية، لذلك مل نر الخدمة الكافية ملثل هكذا أمور وهي تحتاج 

اىل خطط مســتقبلية، مطالبا بــرضورة دعم عمل املؤسســات األثارية حتى 

تستطيع ان تأخذ دورها، منوها انه تم توجيه طلب الحدى املؤسسات لغرض 

بناء سور يحيط بهذه اآلثار ألنها اصبحت منطقة للتجارة غري املرشوعة كونها 

تعرضت العامل النبش الستخراج بعض اآلثار كالعمالت النقدية وبعض اللُقى 

االخرى اال ان ذلك الطلب مل يلق اي اســتجابة، مبينا انه، عىل الرغم من قلة 

عدد الحراس االمنيني اال ان هناك تعاونا من بعض املواطنني لالبالغ عن بعض 

هذه الحاالت، مؤكدا تسليم بعض اآلثار من هذه املنطقة للمتحف العراقي".

واختتم خريي حديثه" ان مفتشــية آثار البرصة تعاين من قلة التخصيصات 

والكوادر والحراس واآلليــات املختصة، األمر الذي يجعلها عاجزة عن متابعة 

املواقــع اآلثاريــة وحاميتها وصيانتها، يف حــني ان الفقرة الرابعــة من املادة 

التاسعة من قانون السياحة واآلثار العراقي تنص عىل تحمل الجهة املستفيدة 

تكاليــف التنقيب يف اي مرشوع يتعارض مع موقــع اثري، وهي الفقرة التي 

يعتربها املختصون مرتكز القوة لحامية اآلثار عرب إجراء عمليات التنقيب قبل 

البدء بتنفيذ أي مرشوع".
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كثريا ما يدور الحديث عن املشاريع الخدمية والصحية والتعليمية التي تبنتها العتبات 

املقدسة منذ تأسيس اداراتها بعد عام 2003 وعن التحول الذي احدثته عىل مستوى 

النهوض واالرتقاء بواقع البلد مبختلف القطاعات الصحية والخدمية والتعليمية وحتى 

االستثامرية.

هل أصبحت
العتبات المقدسة بديال للوزارات ؟

االدارت الجديدة للمراقد املقدســة يف العراق 

بعد التغيــري اخذت طابعــا مختلفا متاما عام 

كانت عليه يف الســابق, وبــدأت الخروج عن 

كونها اماكــن للعبادة والصالة والزيارة واحياء 

املناســبات الدينيــة, والدخــول اىل مياديــن 

جديــدة كان يف طليعتها انشــاء مراكز بحثية 

وعلمية تهتم بعلوم اهل البيت عليهم السالم 

والعلوم العامــة واخرى للرتاث واملخطوطات, 

وتأســيس مدارس حديثة ومراكــز متخصصة 

باملكفوفــني والصم واطفال التوحــد, ومراكز 

للتدريــب املهنــي واالداري واالعالمــي, كام 

انشــأت عددامن املستشفيات واملراكز الطبية 

املتخصصة واملتطورة, كام اقدمت عىل انشــاء 

العديد من الخدمات املجانية للمواطنني منها 

عىل سبيل العد ال الحرص توفري املياه الصالحة 

للرشب يف بعــض األماكن التي تفتقر اىل هذه 

الخدمــة ومنها الطــرق الخارجيــة إذ يحتاج 

املسافرون ذلك بشــكل كبري وخاصة يف فصل 

الصيــف، وتعبيد العديد مــن الطرق وتبطني 

االنهار التي متر يف مركز مدينة كربالء املقدسة.

ومــع هــذا التصاعــد يف االعــامل العمرانية 

واملشــاريع التطويرية للبلد مل تغفل العتبات 

املقدســة توسعة واعامر املراقد الرشيفة المئة 

اهل البيــت عليهم الســالم وأعــادة تأهيلها 

مبا يتناســب وطرق البناء العــرصي الحديث 

مع الحفاظ عــىل الطراز املعامري االســالمي 

لألرضحــة الرشيفة ولها يف هــذا املجال ما ال 

ميكن عده يف هذا املقال.

ومع اتساع دائرة نشــاط العتبات املقدسة يف 

العراق ونجاحها الذي ال ميكن انكاره وتجاهله 

واخفاؤه يف جميع املجاالت بدأت التســاؤالت 

تطــرح بني حني وآخر وتتســع دائــرة النقاش 

حولهــا, وهي ملــاذا تقوم العتبات املقدســة 

بهذه املشاريع ؟ وهل تريد العتبات ان تكون 

بديال عن الوزارات؟.

وقبل االجابة عن هذه التســاؤالت أود القول 

ان مجرد وجود جهــة عراقية خالصة بإدارتها 

وموظفيهــا تنجــح يف ايجاد مــرشوع علمي 

وصحي وخدمــي متطور وال تضــع مصالحها 

الحزبية والفئوية الضيقة يف الحسبان فهو بحد 

ذاته انجــاز يفرح له اي عراقي يحمل يف قلبه 

ذرة حــب واخالص ووطنية لهذا البلد, فكيف 

صديق الزريجاوي

مقاالت
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اذا كانت هذه الجهة هي العتبات املقدسة؟!.

ويف معرض االجابة عن التســاؤل فإنه يف كثري 

من املواقف اكد ممثل املرجعية الدينية العليا 

الشــيخ عبــد املهــدي الكربــاليئ ان العتبات 

املقدســةال تريد ان تكــون بديال عــن وزارة 

الصحة او الرتبية او التعليم او اي جهة اخرى 

بل تريد ان تكون عونا وعضدا لهذه الوزارات 

يف تقديــم الخدمات لهذا الشــعب الذي قدم 

الكثــري الكثري مــن التضحيــات, وعىل جميع 

املؤسســات والجهات التي تستطيع ان تقدم 

شــيئا لهذا الشــعب ان تتعاون مــع الجهات 

االخرى فال احد ميكن له ان ينهض باملسؤولية 

لوحده.

ان العتبــات املقدســة تــرى ان مــن واجبها 

وانطالقا من مسؤوليتها االخالقية واالجتامعية 

النهــوض بواقع البلد ما امكنها ذلك، طاملا انها 

تعمل ضمــن القوانني النافذة وال تتعارض مع 

سلطة الدولة.

وحتى يف املشــاريع االســتثامرية يؤكد املتويل 

الرشعــي للعتبة الحســينية املقدســة عىل ان 

االموال 

تؤخذ  التي 

املواطنني  من 

مثنــا  ليســت 

للخدمــات املقدمة 

كــام ان الهــدف ليس 

ربحيــا, امنــا هــو دعــم 

لهذه املؤسســات ليك تؤدي 

نشــاطها ومتتلك مقومات اداء 

الخدمــة للمواطنني بشــكل يوفر 

التمويل الذايت لهذه املؤسسات وهو 

ما يوفر لهــا حرية يف تقديــم الخدمة 

وعــدم االنصيــاع الرادة املمــول والوقوع 

بقبضتــه وفرض امالءاته, كام يوفر شــيئا من 

الالمركزية يف ادارة هذه املؤسسات.

كــام ان تأســيس هــذه املشــاريع هو حث 

وتشــجيع من قبل العتبات املقدسة للجهات 

الحكومية الخدميــة منها والتعليمة والصحية 

للمنافسة الرشيفة والتعاضد يف تقديم افضل 

الخدمات لهذا الشعب املظلوم.
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اسرة ومجتمع

الخوف

يعاين بعض االهل من تخوف اطفالهم من املدرسة وعدم قدرتهم عىل مواصلة دراستهم 

او الضعف يف املستوى العلمي لهم مام يؤدي ال مشاكل امام االهل كسوء الظن يف الكادر 

التدرييس وما ال ذلك, ويعرف علامء النفس والرتبية خوف الذهاب للمدرسة بأنها “حالة 

مرضية تظهر عىل الطفل عىل شكل رفض شديد للذهاب للمدرسة أو دخولها دون وجود سبب 

واضح لدى الطفل، علامً بأن الطفل الخائف من املدرسة يتميز مبستوى درايس متوسط أو دون 

املتوسط”.

يف تقريرنا التايل سنسعى ال تسليط الضوء عىل اسباب مشكلة الخوف لدى التالميذ و طرق التخلص منه،  

عرب أخذ آراء بعض التدريسيني مع االستئناس ببعض الدراسات العلمية التي تناولت هذه املسألة املهمة.

• أعداد: محمود املسعودي

و التعلم ..
ال يلتقيان
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 بعض املعلمني جانب من املشكلة 

يقول ابو نور وهو والد احدى الطالبات “ لدي تجربه وقعت مع 

مبكرة  تستيقظ  كانت  حيث  باملدرسة  التحقت  عندما  نور  طفلتي 

بداية  من  قليلة  ايام  بعد  ولكن  تحبها  ألنها  املدرسة  اىل  لتذهب 

الدوام اشتكت يل بان معلمة احد املواد تعاملهم بقسوة وترضبهم 

التحفيز  حيث  اخرى  مواد  معلامت  عكس  جدا  بسيطة  ألسباب 

واملزاح اللطيف والتشجيع عىل القراءة بطرق سهلة وممتعة”.

عند  اجابته  معرض  يف  مهدي  صادق   / اإلنكليزية  اللغة  مدرس 

الخوف؟(  مشكلة  تقليل  يف  التدرييس  الكادر  دور  هو  )ما  سؤاله 

قال ملجلة الروضة الحسينية” لعل تالميذ املرحلة اإلبتدائية – األول 

املدرسة  من  الخوف  ملشكلة  عرضة  الخصوص  وجه  عىل  االبتدايئ- 

أكرث من غريهم، كون املدرسة والصف تعد بيئة مختلفة عن بيئتهم 

القدمية )البيت( التي تعودوا عليها، وهنا ينبغي أن يكون للمعلمني 

دور كبري ومؤثر وحيوي يف إزالة ما يتعرض له التالميذ الصغار من 

مخاوف، وذلك عن طريق التعامل الرتبوي اللطيف معهم”.

عن  الطفل  يكونه  الذي  األول  لالنطباع   “ أن  مهدي  وأضاف 

املعلمني تأثري قوي يف تكوين مشاعره نحوهم ونحو املدرسة عموماً 

يف املراحل الالحقة فمن الجدير أن يكون املعلم مبثابة أب عطوف 

وحنانهم  عطفهم  من  عليهم  فيغدقون  حنونة  أم  مبثابة  واملعلمة 

بهم،  تحيط  التي  النفسية  الضغوط  من  ليقللوا  األساليب  مبختلف 

وهذا بدوره يؤدي إىل تقبلهم البيئة الجديدة عليهم”

وعلق مهدي عىل الرأي القائل أن املعلم جانب مهم يف املشكلة 

فقال” رمبا يكون املعلمون –ويف جميع املراحل الدراسية- جانبا من 

وطالبه  املعلم  بني  عميقة  فواصل  هناك  أن  نجد  حيث  املشكلة.. 

بوسائل قامئة عىل السلطة املبارشة والقسوة من قبل املعلم وتكاد 

أمام هذه  تقف  معوقات  وهناك  إيجادها  املطلوب  العالقة  تنعدم 

العالقة ولعل أهمها: 

1( اقتصار املعلم عىل الجانب العلمي فقط دون الرتبوي .

2( العالقة الفوقية االستعالئية من قبل املعلم .

3( رصامة املعلم وقسوته عىل طالبه .

4( عدم عدل املعلم بني طالبه .

5( سخرية املعلم من طالبه .

6( جمود العالقة بني املعلم وطالبه وعدم تجاوبه معهم . 

عون  خري  يكونوا  أن  التدريسية،  الهيئات  واجب  من  فإن  لذا 

لطلبتهم وال يدخروا وسعاً يف إزالة املخاوف عن طلبتهم مام يسهم 

برفع مستواهم العلمي إىل حد كبري”.

 األرسة واملدرسة .. كل له دور 

اللقاء به “ هنالك  اثناء  فيام قال التدرييس االستاذ محمد يحيى 

عدة أسباب لخوف الطالب من املدرسة او الذهاب اىل املدرسة ففي 

مرحلة االبتدائية نجد ان الكثري من التالميذ ال يرغبون بالذهاب اىل 

مرحلة  كونها   عن  فضال  متنعهم  التي  االسباب  أهم  ومن  املدرسة 

ساعات،  لعدة  اهله  عن  فيها  ويبتعد  التلميذ  اليها  يدخل  جديدة 

التي يدرسها قد تكون صعبة عليه مع رضورة  الدراسية  فإن املواد 

التكيف  صعوبة  يوجد  مام  الواجبات  من  عليه  يفرض  مبا  االلتزام 

عنده، مام يؤدي اىل ظهور رغبة لديه يف عدم الذهاب اىل املدرسة، 

كام أن توقيت الدوام وبخاصة الصباحي قد يشرتك يف هذه القضية 

بقدر معني كونه يفرض عىل الطفل التزاما بوقت استيقاظه صباحا”.

الحالة  هذه  من  للحد  رضورية  يراها  التي  الحلول  يخص  وفيام 

عىل  تقع  االمور  هذه  آثار  بعض  وتقليل  تسهيل  عملية  إن  قال” 

اىل  بالسعي  يتمثل  األرسة  فجانب  املدرسة،  ثم  اوال  االرسة  جانب 

اللطيف وبدون  والحوار  الكالم  باملدرسة من خالل  ابنائهم  ترغيب 

بان  نجح  اذا  أنه  ووعده  التلميذ  تشجيع  وكذلك  رضب  او  عنف 

االبتدائية  املرحلة  لتالميذ  الفكرة رضورية  وهذه  هدية،  له  تجلب 

فقط  السنة  نهاية  يف  ليس  الهدايا  خالل  من  وترغيبهم  بتشجيعهم 

بل وحتى خالل السنة الدراسية ايضا”. 
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وبخصوص الجانب التدرييس قال يحيى” اما يف الجانب التدرييس 

أن  عليه  يتحتم  وإمنا  الدرس  بإعطاء  فقط  ينحرص  ال  أن  فينبغي 

من  وقتا  يخصص  ان  وعليه  معلام  يكون  أن  قبل  مربيا  يكون 

الدرس وخصوصاً للتالميذ يف االبتدائية للتوجيه واإلرشاد 

وترغيب الطالب باملدرسة ورسم صورة للمدرسة 

كأنهم  واألساتذة  الثاين  بيتهم  بأنها 

العبارات  بعض  واستعامل  آباءهم 

اللطيفة اثناء الدرس ملا لها 

من وقع وأثر طيب 

التلميذ  عىل 

إلزالة 

الخوف عنهم من املدرسة”.

عىل  الطلبة  تحفيز  شأنها  من  التي  اآلليات  بعض  يحيى  واقرتح   

شأنها  من  التي  املقرتحات  بعض  هناك  قائال”  والنجاح  التكيف 

لديهم،  الخوف  حالة  وإزالة  قابلياتهم  وتطوير  الطلبة  استدراج 

ولو  حتى  التفوق  عند  بالهدايا  وعدهم  طريقة  استخدام  فيمكن 

روح  تخلق  أن  أيضا  شأنها  الفكرة من  فهذه  ورمزية  بسيطة  كانت 

التنافس بينهم يف النجاح، إضافة اىل أنها قد تؤدي اىل ازالة حواجز 

ويزداد  العلمي  مستواهم  فيتطور   , التالميذ  من  والخوف  الخجل 

تعلقهم بالدرس واملدرسة” . 

 األم هي املعالج األول 

فيصل  عبَّاس  هدى  الدكتورة  الحسينية  للروضة  اجابت  فيام 

)طرق  سوالنا  حول  الديوانية  يف  االرسي  االرشاد  مركز  مسؤولة 

هي  األم  ان  قائالً:  املدرسة؟(  من  التالميذ  خوف  مشكلة  معالجة 

نفس  إىل  األشخاص  أقرب  أنها  باعتبار  الظاهرة  لهذه  األول  املعالج 

عن  مبسط-  -بشكل  بالحديث  للمدرسة  التمهيد  خالل  من  طفلها 

صداقات  وتكوين  للعب  كبري  مكان  أنها  من  املدرسة  إيجابيات 

باملجتمع،  ومحبوبة  ومحرتمة  متعلمة  شخصية  وتجعلك  جديدة 

وهو  األب  مبثابة  أنه  من  املعلم/املعلمة  عن  وتعطي صورة حسنة 

شخص عطوف حنون ال يرضب وال يرفع صوته عىل طالبه ، كام ان 

االمر ال يقترص عىل الحديث بل يتعداه اىل أخذ الطالب او الطالبة 

يؤدي  قد  أمر  وهو  الطاليب  املرشد  مع  بالتنسيق  لزيارتها  للمدرسة 

إىل تغيري الصورة السلبية العالقة بذهن الطفل عن املدرسة.

معه  والحوار  الطفل  مع  الجلوس  ان  اىل  هنا  التذكري  من  بد  وال 

سيؤدي  املدرسة  من  نفوره  أسباب  فهم  اىل  الوصول  بغرض  وذلك 

تدعمه  معه،  حارض  انك  من  يتأكد  ستجعله  ألنها  طيبة  نتائج  اىل 

أسباب  من  ان  تعي  ان  األم  عىل  كام  مخاوفه.  طرد  يف  وتساعده 

لدى  كامنة  وكراهية  إىل خوف  يعود  رمبا  املدرسة  من  ابنها  خوف 

نظرة  بتغيري  يبدأ  العالج  فإن  وبالتايل  املدرسة  من  األكرب  الطفل 

يتطلب  للمدرسة  الطالب  رفض  حالة  عالج  ان  اوال.  األكرب  الطفل 

تعاونا وتكاتفا بني املدرسة واملنزل يف:

نفوس  إل  محببا  يكون  العام  بداية  مع  لطيف  استقبال   -1

األطفال، 

2- طأمنة الطفل وتشجيعه من قبل الوالدين، وعدم إشعاره بأن 

ذهابه للمدرسة وسيلة للتخلص منه.

3- ربط املدرسة بأشياء محببة ومرغوبة لدى الطفل.

4- عدم إرغام الطفل عىل الذهاب للمدرسة بالرضب أو التوبيخ 

الن هذه الوسيلة سوف تجعل الطفل ينفر من املدرسة ولألبد.

 الطب النفيس.. رأيه وحلوله 

وكان من الرضوري يف هذا التقرير أخذ آراء املختصني يف الجوانب 

النفسية اإلنسانية , والتي كانت يف أغلبها مطابقة أو قريبة من آراء 
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االساتذة العاملني يف املفصل الحيوي من حياة املجتمعات.

رمزي  مدحت  مي  الدكتورة  ذكرته  ما  األوىل  املحطة  كانت  وقد 

حوار  يف  واملراهقني  لألطفال  والسلويك  النفيس  العالج  أخصائية 

معها نرش عىل موقع االيان تقول فيه ان: هناك العديد من الطرق 

املثال  سبيل  فعىل  الطفل،  عند  والخوف  القلق  من  للحد  املتبعة 

دفع الطفل ألن يصارح والديه عن سبب املشكلة وملاذا يخاف من 

بأن  يشعر  حيث  بنفسه  الطفل  ثقة  تعزز  الطريقة  فهذه  املدرسة 

معه  ويتحاورون  يناقشونه  ناضج  شخص  أنه  عىل  يعامالنه  والديه 

حول املشكلة، وهناك طريقة الصرب عىل الطفل فال ميكن أن يحب 

الطفل املدرسة يف ليلة وضحاها فعىل األم أن تذكر للطفل إيجابيات 

وفوائد الذهاب إىل املدرسة، أما إذا كان سبب الخوف من املدرسة 

الحب  للطفل  يقدموا  أن  الوالدين  فعىل  مثال  الجديد  املولود  هو 

والحنان واالهتامم والرعاية وعدم االنشغال عنه أو إهامل طلباته، 

يتواصال  أن  الوالدين  فعىل  املدرسة  هو  الخوف  سبب  كان  إذا  أما 

الطفل ومنحه  ملراقبة  املدرسة  املسؤول يف  أو مع  الطفل  مع معلم 

املعلمون  يقوم  املدرسة بحيث  الالزم وتشجيعه عىل حب  االهتامم 

مبدح الطفل أمام زمالئه يف الفصل.

وأضافت أن” للمعلم دورا مهام يف حل هذه املشكلة ويأيت ذلك 

معه،  طيبة  عالقات  وإقامة  الخائف  الطفل  ثقة  كسب  محاولة  يف 

مشاركا  عضوا  يصبح  حتى  املختلفة  الصف  نشاطات  يف  وإرشاكه 

يزيد  الصف، فهذا  امام  والتوبيخ خاصة  الرصاخ  فيه. وتجنب  فعاال 

يف  قيادية  أدوار  التالميذ  اعطاء  محاولة  مع  بالخوف،  شعوره  من 

الصف، فهذا يزيد من  ثقة التلميذ بنفسه ويجعل املشكلة تتالىش 

فشيئا”. شيئا 

وقال د. ارشف الصالحي اخصايئ الطب النفيس واإلدمان يف مقالة 

بعنوان )رفض الطفل للمدرسة مشكلة تؤرق األبوين(

 نرشت عىل موقع )الطبي( ان عىل االهل اتخاذ هذه الطرق لحد 

من مشكلة خوف اطفالهم من املدرسة:

طاقم  مع  الوالدين  تحدث  املعلمني:   طاقم  مع  التحدث  1ـ 

يف  للبحث  للمدرسة  طفلهم  رفض  الطفل حول  مدرسة  يف  املعلمني 

األهل  السلوك ومتكن  بهذا  املُتسببة  الخارجية  أو  الداخلية  العوامل 

وفيام  الصفية  للحصص  دخوله  بعد  الطفل  سلوك  التعرف عىل  من 

اذا كان رفضه مستمراً أيضاً  

2ـ عرض الطفل عىل طبيب األطفال : فالعديد من األطفال يكون 

املهم  فمن  العاطفية.  األعراض  اىل  اضافة  جسدية  أعراض  لديهم 

التأكد من أن هذه األعراض وما يصاحبها من قلق واكتئآب ليست 

التأكد  وبعد   . آخر  عضوي  سبب  عن  ناجمة  أو  ما  مبرض  مرتبطة 

بد  ال  كان  إن  ما  حول  الطبيب  مناقشة  باإلمكان  يصبح  ذلك،  من 

من االستعانة باختصايص أو مرشد نفيس كجزء من الفريق العالجي 

للطفل .

كان  إن  خاصة  والعقالنية:  الهدوء  عىل  الطفل  ذوي  حفاظ   -3

سلوك 

الطفل 

عىل  سلبا  يؤثر 

أو  العائلة  أفراد  بقية 

قوانني  حول  باملخاوف  يتسبب 

كانت  إن  ما  أو  املدرسة  عن  التغيب 

بطلب  قيامها  حالة  يف  وظيفتها  ستفقد  األم 

اإلجازات املتكرر لتجلس مع طفلها يف املنزل ، ويُوىص 

للمدرسة  للطفل  االلزامي  الذهاب  بقاعدة  التقيد  برضورة 

وأن يكون أمرا غري قابل للنقاش.
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يف ليلة صافية ونجوٍم ُمتقدة، بدأ ذلك املوسم الخريفي، وعند عزف الرياح لتقاسيمها وتراقص اشجار التوت بأوراقها، كان ينظر من نافذة 

حجرته الصغرية يف تلك القرية الريفية املطلة عىل )جبال خراسان( ويتابع هطول قطرات الغيث حني تُلقي بنفسها عىل احضان االرض 

فيعاتب القمر بدموعه شاكياً من بؤس واقعه ومشكالته.

إنه )إلياس( ذلك الفتى الفاريس الذي ولد ألبوين نصانيني يف مدينة )كرمان( جنويب خراسان.

كان ابوه )ميشال( من علامء النصارى املزيفني يظهر علامً وامياناً شكلياً فيكلم قومه بالقصص الغيبية والخرافات الغريبة واالحاديث 

املزورة ويَِعَدُهم كَِذباً ليحتال عىل اكل اموالهم واقتناص عواطفهم وتقمص زعامتهم، كان ميشال يرسل ولده َقسا لقريته وللقرى املجاورة 

ِبغيَة إعطائهم صكوك العفو والغفران مقابل استالمه للهدايا واملال الوفري.

إعتاد إلياس عىل الجلوس ليالً قرب النافذة عىل كريس خشبي متواضع، وكان ندمياً للقمر يرنو اليه بعينيه الزرقاويتني املكتظتني بدمع 

االىس وشجون الحياة َفُيناجيه بَخفٍت عذب ومتتمٍة هادئة:

يا ندميي تعلُم انني أثق بك، تعرف هواجيس و ما يدور يف خلجايت واعرف ما يف خاطرك من هموم، أسالك يا صاحبي: أَحقا هذا هو 

الدين؟ أحقاً عيىس النبي كان يفعل ِفعلَة والدي؟ أَحقا لله ولد؟ أرجوك أجبني أَيرىض الرب العظيم بكل هذا الدجل واالفرتاء؟

فيميس هكذا حتى تغفو عيناه عىل حافة النافذة وترشق عليه شمس يوم جديد بأسئلٍة حريى ووجع متجدد، فيعيد الكَرّة يف اليوم التايل 

آمالً ان يجيبه القمر ويوايس شكايته لكن دون جدوى فال النديم يُجيب وال الجرح يُشفى.

ذات ليلة مر أخوه )آرام( بالقرب من حجرته وقبل ان يطرق الباب سمع مناجاة أخيه لندميه لكن فجأة انقطع صوته!

أُصيب آرام بالذهول طرق الباب بضع طرقاٍت وقال:

أخي إلياس هل انت عىل ما يرام؟

و ملا مل يجد جواباً ،اضطََر لدفع الباب فوجد الكريس الخشبي مقلوباً واخاه ملقًى عىل االرض مغمياً عليه.

عجز آرام عن إيقاظ اخيه لكن ما خفف عنه محَنِته ابتسامة ارتسمت عىل شفاه اخيه مع شهيق وزفري بهدوء وارتخاء،

بعد برهٍة من الوقت هرَع إلياس من رقاده القصري منادياً:

• القصة الفائزة باملرتبة األوىل يف مسابقة القصة القصرية ضمن مهرجان تراتيل 

إبُن ميسيا ونديُم القمرسجادية لعام 1439هـ التي تقيمها العتبة الحسينية املقدسة.

قصة

الكاتب: محمد عيل الزبيدي
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أغثني سيدي، خذ بيدي، ال ترتكني.

فقال له آرام:

إهدأ عزيزي انها رؤيا،

لقد سمعت كل مناجاتك وتساؤالتك ولكنك يف مأمن مني ألين يف الحقيقة اخفيت عنك رساً لئال يكشفني والدي وقومي فيؤذونني، ولكن 

حدثني اوالً عن رؤياك.

أجاب إلياس:

جاَءين رجل بهي الطلعة، عليه سيامء الصالحني، فّض العينني، مبتسم الشفتني وقال يل:

»بني إلياس انا - ميسيا- إقِدم ال املدينة فمكانك هناك وولدي بانتظارك.«.

صك آرام بيده عىل فمه مندهشاً مام سمع ثم قال:

هنيئاً لك إلياس، تالله إن رؤياك لحق، ان الكالم يطول وما أُخفي أعظم ولكنَّ بوادر الهداية بدت تتضح جليًة لك فتمسك بحبالها واستعن 

بالله تَنل مرادك.

الياس متعجباً: عَم تتحدث؟ ما هذه االلغاز؟

بالله عليك اجبني فلقد زِدَت حرييت ضعفا!!

آرام ُمهوناً عليه:

ال تستعجل عزيزي سأكشف خيطا من الضياء ساقه الله اليك فأشدد حيازميك لَتَقّص االمر والوصول ال النور االعظم،

َ به األنبياء وهو مذكور يف كتبنا الصحيحة ال السقيمة املحرفة، هذا ما استطيع قوله فاكتم ما سمعت  إن ميسيا إسم حقيقي لرجل بَرشَّ

وابحث بنفسك.

َجّن عليه الليل فعاود إلياس الجلوس يف املكان نفسه ولكن هذه املرة أخذ يقلب بكفيه )إنجيل برنابا( بحامٍس منقطع النظري وظلَّ منكبا 

عىل قراءته حتى أمَتَّه بلَيلتني فعرف صاحب الرؤيا ومدينته ثم أعد حقائب السفر وعزم عىل الرحيل.

رغم تعلقه بقريته الجنوبية وحبه لشواطئ كرمان وخوفه عىل مصري أخيه، ترك إلياس كل ذلك وراءه وراح يبحث عن ذاته وأهدافه يف 

طريٍق شائك حالك وكثري االنعطافات، فوصل ال املدينة برغبة عارمة وشوق مضَمر وقلب يدب فيه األمل فسأل احدهم:

اين اجد ميسيا وولده؟ آه عفوا أقصد محمد النبي وولده فأجابه الرجل:

أما نبينا فقد ارتحل ال الرفيق االعىل عند مليك مقتدر وأما ولده فليس له ولد!

تعرث إلياس وارتعشت رجاله وانتابته الخيبة وبعد ان اثقلت عيناه الدموع قال له:

لكّنني ُمتيقن من إن له ولدا هنا وانا موىص بالذهاب اليه فساعدين عىل إيجاده لطفاً.

أطرق الرجل برأسه هنيئة ثم تبسم وقال:

عزيزي ليس لنبينا ولد ولكن له بنت اسمها )فاطمة( كان يقول عن ابنيها )الحسن والحسني( »إنهام ابناي«

فلعل من تقصده من نسل أَبنائهام؟

عموماً سأَُدلُك عىل أقرب الناس له َخلقاً وُخلقاً ومنطقاً يسمى )اإلمام عيل بن الحسني(.

أجابه إلياس:

شكر الله سعيك فلنمض عىل بركة الله.

مشيا سوياً حتى وصال ال دار اإلمام فاجتاح إلياس شعور غريب وأخذ التباطؤ ينقر عىل رجليه املتعبتني واصبح فؤاده ينبض رسيعا أثر 

لهفته للقاء.

الباب مفتوح والدار مزدحمٌة بالناس والخدم,
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إلياس متحرياً: رباه كيف يل ان اصل اليه يف هذا الظرف؟!

أحدهم ربَت بحنٍو عىل كتفه وقال له:

سالم الله عليك عزيزي إلياس كنت بانتظارك فمرحبا بك بيننا.

ضمه ال صدره ثم دعاه للجلوس بالقرب منه االّ ان إلياس مل ينبس ببنت شفة وبقي طيلة الوقت ينظر ال وجه االمام وكأنه تذكر 

مالمح عيىس وصفات ميسيا الذي قرأ عنه يف اإلنجيل فتعجب من ذلك الشبه الكبري وتََيَقن ان الذي يجالسه سليٌل لألنبياء.

ابتدأ االمام بالحديث ليحد من توتر إلياس ورشود ذهنه فداعبه بطرفة مضحكة ثم دنا منه وأخذ يهمس بأُذنيه:

أتعلم؟ انك ذكّرتني باألخيار من صحابة جدي محمد او ميسيا كام تسمونه، ذكّرتني بذلك الفذ الهامم )سلامن الفاريس( الذي أََجهد 

نفسه ملعرفه نبي زمانه فانقشعت له الحجب وانكشفت بصريته فجاء ملتحقاً بركب الصالحني وجعله النبي مقربا منه ولقبه باملحمدّي، 

فباركك الله عىل مجهودك وأنا من اليوم سأُلقبك محمدياً اقتداء بجدي رسول الله.

بعد إنجالء الرين عن قلبه وتنّور عقله بشعاع الحقيقة انرشح صدره لإلسالم، فأعلن إلياس إسالمه يف محفل أقامه زين العابدين 

فعانقه االمام وهنأُه الحارضون.

مرّت األيام وأصبح إلياس هو املرافق األول لإلمام السّجاد، يََتَتّبع ُخطاه ويرصد تحّركاته وميتثل ألوامره،

بادره ذات يوم بسؤال:

سّيدي: ألستم أول بالحكم؟ فمتى القيام باألمر؟

أجابه اإلمام:

ليس كل الحروب نزال، فلكّل عص رجال، ولكّل حرب قتال.

إلياس مرتّدداً:

سّيدي يصفونك مبا ال أمتكّن من اإلفصاح عنه، فام عساي أفعل؟

بثقٍة وابتسامٍة مرشقة أجابه:

ال عليك عزيزي قل ما سمعت، فهم معذورون، أسال الله أن يجعلني خرياً مام يصفون ويغفر يل ما ال يعلمون.

إلياس مستفساً:

يقولون إن إمامكم ال َهمَّ له غري البكاء والدعاء، مستسلامً، منعزالً عن الجهاد خشية أن يُقتل مثل أبيه، فلم يشهر سيفه واكتفى 

بالجلوس يف زوايا داره محفوفاً بآالٍف من الجواري والخدم، مل يكرتث لبؤس الجياع وشقائهم وبغي الحكّام وجورهم.

اإلمام ُمجيباً:

عزيزي إن األقالم املأجورة ملا تزل تبثُّ سمومها بني الناس، فتصيب البسطاء منهم والحاقدين، فال تحزن لقولهم. 

فأما البكاء فهو جهاد عاطفي ومل يُك غاية وإمنا وسيلة إليصال أهداف ثورة السبط الشهيد وترسيخها يف النفوس،

وأما الدعاء فهو جهاد فكري بأسلوٍب سلس الحفظ، سهل اللفظ، متني الداللة، يغرف منه كل قلب مبا يستطيع واعلم أن باطنه أعمق 

من ظاهره،

وأما الخدم فوجودهم كان إلعداد قواعد جامهريية مؤمنة تذوب يف اإلسالم وتستنشق عبريه، فتكون قادرة عىل بناء جيل مفعم 

بالوعي والقيم اإلنسانية،

وأما املواجهة املسلّحة فهي غري منتجة يف هذا الوقت، لكن إِضعاف الحكم مطلوب عىل أيّة حال،وأما الجياع فكَِتفي والجراب شاهدان 

وعلمك بالحال يغنيك عن السؤال.

شعر إلياس بالنشوه فقال:
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سّيدي والله قد افحمتهم، فهاّل أِذنت يل بنقل حديثك ألَقصَم ظهورهم؟

رّد االمام:

كال يا محمدّي ما هذه ِفعالنا، غفر الله لهم إن كانوا قاصدين أو ملبوس عليهم.

ذات مرّة، بجانب ذلك النهر الواقع عىل مقربٍة من مسجد املدينة، كان السّجاد ورفيقه قاِصَدين زيارة رجل يهودي مريض، وبينام كانا 

ميشيان أخذت بصامت أصابع إلياس تفرتش بساطاً فوق خصالت شعره الُبّنّية وكأنه تذكّر شيئاً محزناً، حتى تعلّق ثوبه بحجٍر أثناء 

املسري، فكاد أن يسقط لكن االمام أقامه وبادرُه بالكالم:

ولدي ماذا بك؟

قالها بدفء وِصْدْق، قالها وليته كّررها مراراً عىل أسامع ذلك الفتى الغريب الذي فقد عطف األبّوة وحنانها.

أجاب إلياس:

والذي نفيس بيده، إنك لنعم األب الروحاين، ولكني تذكّرت والدي الجسامين، حيث كانت صنائعه يندى لها الجبني، كان مستخّفاً 

بقومه ليس له َهٌم إال جمع املال وكسب الرئاسة وكل ذلك بإسم الرّب، فتمرّدت عليه، ومنذ ذلك الوقت وأنا عىل قطيعٍة تاّمة معه.

اإلمام واعظاً:

ما هكذا الظّّن بك، وال هكذا عهدتك يا محمدّي!

بنّي أن الله سبحانه قرن طاعته وتوحيده باإلحسان إل الوالدين فقال تعال: }وقىض ربك أال تعبدوا إال إيّاه وبالوالدين احسانا{،

فإعلم أن حّق أبيك عليك هو أن )تعلم أنه أصلك، وأنك فرعه، وأنت لواله مل تكن، فمهام رأيت يف نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك 

أصل النعمة عليك به واحمد الله واشكره عىل قدر ذلك وال قوة اال بالله(،

 ثم أمره بالسفر إل األمصار لنرش رسالتِه )رسالة الحقوق( والتي تضّمنت الحقوق قاطبًة ابتداًء من حق الله وانتهاًء بحّق أهل الذّمة.

صباح يوم كئيب أَقَبل عىل اإلمام مع شعور بوجع واختناق بعد أن سافر إلياس ووّدعه بعبارة رقيقة:

سّيدي ورّب العزة والجاللة ما آمنت بك عن عاطفة أو جهالة، فادُع يل باللحاق مبحمد وآله.

ما هي إال سويعات وإذا باملنادي يصخ قرب دار اإلمام:

أيها الناس لقد قتل املحمدّي وهو عند بَوابة املدينة مرضّجاً بدمائه، ففزع أهل املدينة من الخرب وأجهشوا بالبكاء.

حني جيء له بتلك الجنازة املّتشحة بالسواد وضع االمام يده عىل جبهته واتكأ عىل عصاه ُمثقالً مبصابه، ثّم استشهد بقوله تعال:

}سالم عىل إل ياسني * إنا كذلك نجزي املحسنني * انه من عبادنا املؤمنني{

حيث إن إلياس أو إل ياسني اسم مشرتك بني املسيحية واإلسالم فأراد اإلمام أن يَُعرِف الناس مكانة إلياس املحمدّي ليحذوا حذوه، ثم 

أغمض عينيه وملا المست كّفاه العطوفتان عيون إلياس انتعشت روحه وُعرَِض عليها رشيط الذكريات فرأت صورة لسّيدها السّجاد 

وهو يخاطب شيعته وأخرى يالعب فيها الصبية ويجالس الخدم وتارة يحلب الشاة ويسكب أبريق املاء بنفسه وأخرى يصيّل لربّه قانتاً 

يف جوف الليل، فتمتمت روح إلياس يف عرصات الجنان وقالت:

»طوىب ملن متّسك مبيسيا وولده«.

هوامش

* آرام ُمهوناً عىل أخيه إلياس: ال تستعجل عزيزي سأكشف لك خيطاً من 

الضياء ساقه الله اليك؛ فأشدد حيازميك لَتَقّص األمر والوصول ال النور االعظم، 

َ به األنبياء وهو مذكور يف كتبنا الصحيحة ال  إن ميسيا اسم حقيقي لرجل بَرشَّ

السقيمة املحرفة، هذا ما استطيع قوله.. فأكتم ما سمعت وابحث بنفسك.

َجن الليل فعاود إلياس الجلوس يف املكان نفسه ولكن هذه املرة أخذ يقلب 

بكفيه )إنجيل برنابا( بحامٍس منقطع النظري، وظلَّ منكباً عىل قراءته حتى أمَتَّه 

بلَيلتني فعرف صاحب الرؤيا ومدينته ثم أعد حقائب السفر وعزم عىل الرحيل.
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أفقي
1- من شهداء الطف أدرك النبّي )صىل الله عليه وآله(، وسمع منه يقول : » إّن ابني 

هذا ـ يعني الحسني ـ يُقتل بأرض يقال لها كربالء، فمن شهد ذلك منكم فلينرصه، 

خرجُت من صلبه.

2- من اصول الدين عند االمامية، البخل)م( ، ألهو.

3- املناسبات التي يحتفل بها سنويا، الغش والخيانة.

4- عامل وطبيب مسلم من علامء العرص الذهبي للعلوم ألف كتاب الحاوي يف الطب. 

5- صانع العسل، يوضع عليها الطعام 

6- ِجامل )م(، نصف أصيل، زوج أول شهيدة يف االسالم.

7- مادة رئيسية يف الطعام العراقي)م(. من أسامء أمري املؤمنني )عليه السالم(، شفي 

من املرض.

ياق، صلب)مبعرثة(، ثلثا وحل.   8- لفظٌة أو جملة زائدٌة ال تناسب السِّ

، حصل عىل. 9- فقدوا أحد والديهم او كالهام، قرٌّ

10-  من الشهداء مع االمام الحسني عليه السالم كان ينشد يف امليدان : قد علمت 

الغـبار.. ألضـربنَّ  لـدى  الليـث  بأنني  نـزار..  بني  بعـد  بنو غـفار.. وخـندٍف  حـّقاً 

معشـر الفّجـار.. رضباً فجيعاً عن بني األخيار.، أداة نهي.

11-  من أسامء األسد، يوقف عن العمل، إِرْتَِعاش.

12-  معنى العالمة املرورية الحمراء، متشابهة، نقيض ميدح )م(

13-  عكس لَّطيف، اقرتب من الوصول، يسرت، أداة نصب للفعل املضارع)م(.

14-  من االطراف، أحد مواقيت اإلحرام ألهل مكة املكرمة.

15-  لقب باملعلم الثاين يف العامل العريّب، تحمل االمطار.

عمودي
اإلمام  قول  أكمل  الكريم،  القرآن  سور  من  )م(،  عدا  مبعنى  استثناء  أداة   -1

الصادق»عليه السالم« ».............)م(  ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان«

2- نظري، يصاحب املطر، نستيقض)م(.

3- من شهداء الطف كان موىل لعيّل )عليه السالم(( : له صحبة لرسول الله )صىل الله 

عليه وآله(، وكان عىل رشطة أمري املؤمنني )عليه السالم( بالكوفة، ووالّه آذربيجان، 

يخلو من املاء.

4- جمع حالب)م(، من أعداء االسالم قتله الصحايب بالل بن رباح يوم بدر، أدىن ما 

ال يقال للوالدين.

5- كتاب لتفسري القرآن الكريم آلية الله العظمى السيد الخويئ )قدس()م(، قطعا)م(.

6- نصف عكاظ، نقيض خطأ، من أهم املدن يف تاريخ سورية وكانت عاصمة سورية 

قبل الفتح اإلسالمي وتتبع اليوم اىل تركيا.

7- تقسم عليها املشاريع)م(، ينسب اىل جبل عامل)م(، رّب وهّذب.

8- البخيل)م(، أول معركة يف االسالم)م(، صوت اقدام النمل عند املسري)م(. 

9- الوجع الشديد، يرى)م( 

10-  ثلثا راق، أرض ال زرع فيها )م(، العراقي)مبعرثة(. 

11-  متشابهة، بارش العمل قبل اآلخرين، يقيض عىل الحياة.

12-  صوت األسد، ثلثا درة، عكس فقري)م(.

13-  املرأة الرشيقة الناعمة، إرجع، عجز عن الفعل.

14-  نأى، أب، جديد باالنكليزية.

العام  منذ  بالخطر  مهددة  نينوى  يف  أثرية  مملكة  عمله،  يف  ويتفوق  يتميز   -15

2015)م(. 

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

طرائف
نظارة أينشتاين 

 كان أينشتاين ال يستغني أبدا عن نظارته .. وذهب ذات مرة إىل 

أتاه  فلام   ، معه  ليست  نظارته  أن  هناك  واكتشف   ، املطاعم  أحد 

))النادل (( بقامئة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد ، طلب منه 

أينشتني أن يقرأها له فاعتذر النادل قائال : إنني آسف يا سيدي ، فأنا 

أميٌّ جاهٌل مثلك ! 

 عرجاء
جاء رجل إىل الشعبي – وكان ذو دعابة – وقال : إين تزوجت امرأة 

ووجدتها عرجاء, فهل يل أن أردها ؟ فقال إن كنت تريد أن تسابق 

بها فردها ! 

مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: هيئة التحرير استراحة
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ةيبيدحلاحلصاا

بنالرقيبالني

راعيونالبحرين

غغالرقةنوضقني

لاقباعردنايرش

الااءلووضرمعت

ابدعاصموليلا

ذسورتنثريساي

رحلاسرمعمدن

ةصقبهذلامجانم

اةيبلاغميسو

عرءااهسدت

اديعصحدافوشح

بابذهاميدنااا

ساربنضارتعارد

مـــ ـــتـــ قـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

حل استراحة العدد السابق

أخافُ أن يسجد 
يصدر  متهالكاً  البيِت  سقُف  وكان   ، بيتاً  البرصة  من  رجٌل  استأجر 

صاحب  ولكن   ، البيت  لصاحب  فاشتىك   ، تحته  من  تفزع  أصواتاً 

البيت طأمنه وقال له : إنَّ السقف يَُسبُِّح!! أوما علمت أنّه ما من 

يشء اال يسبح بحمد ربه.

فقال الرجل : أخاُف أن يدركه الخشوع فيسجد.

التلميذ السعيد
عاد الولد من املدرسة وعالمات الرسور بادية عىل وجهه، فسألته أّمه 

عن سبب فرحته، فقال: لقد أنقذت اليوم املعلّم من مقلب دبّره له 

تلميذ رّشير إذ ثبّت مسامراً عىل الكريس الذي يجلس عليه، فرُسّت 

الوالدة وسألته: وكيف ترصّفت ؟ فأجابها: انتظرت اللحظة املناسبة 

الكريس من ورائه فسقط عىل  بالجلوس سحبت  املعلّم  عندما هّم 

األرض بدون أمل.
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إعداد: عيل الهاشمي  تنمية

اتخاذ القرارات واهميتها 
تعد مرحلة اتخاذ القرار من املراحل املهمة يف حياة اإلنسان ملايندرج تحته من التبعات يف مختلف املجاالت الشخصية واالجتامعية 

واالقتصادية, لهذا يجدر مبن يتخذ القرار ان يكون عىل درجة كافية من الوعي يف ان يخطو هذه املرحلة.  

وعىل صعيد املؤسسات يحتاج املدير )املسؤول( اىل اتخاذ قرارات 

فعالة يف تسيري العمل والتقدم به من اجل بقاء استمرارية املؤسسة 

ونجاحها. 

لهــذا تجد اغلب املــدراء يعجزون عن اتخاذ القرار االســرتاتيجي 

كونهم غري مدركني ألهمية املوضوع او عدم اطالعهم عىل املعلومات 

الكافية بهذا الخصوص مام يسبب تشتتا واضحا لديه وبالتايل يفشل 

عىل الصعيد الشخيص ومن ثم فشل املؤسسة التي يقودها.

  ماهو القرار 

القــرار هو انتقال من مرحلة اىل اخرى بتبعاتها ونتائجها االيجابية 

والســلبية, وهذا اليشء يتحقق مبدى قــدرة املدير عىل اتخاذ القرار 

املناســب ملوضوع ما, الن القرارات التي يتخذها متثل الوسيلة التي 

يتحــرك فيها العمل لبلــوغ املهام واألهداف, كــام ان الطريقة التي 
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تتخــذ فيها القــرارات تحدد مدى التزام االخريــن مبحتوى القرارات 

وتنفيذها.

وحني يتخذ املســؤول قرارا ما يكــون عىل مفرتق طرق, لهذا عليه 

ان يحدد خيارا واحدا او اثنــني وتكون هذه الخيارات محددة عادة 

بقيود مثل 

• الوضع الذي يتواجد فيه االن 

• الوضع الذي يرغب يف الوصول اليه مستقبال 

• املوارد املتوفرة 

• مايقبله االشخاص االخرون لتحقيقه 

• مالءمته للظروف 

• عامل الوقت وتنفيذه 

هــذه العوامل املذكورة هي االســاس يف تحقيق الهدف من القرار 

الذي تنوي اتخاذه 

  انواع القرارات الروتينية 

وهي القرارات البســيطة مثل اختيار مكونات الفطور او الذهاب 

اىل مكان ما ليس مهام لك لكن توجب الذهاب اليه او ماشابه ذلك.

القــرارات التي تكون مهمة نوعا مــا مثل القرارات املعتادة عندك 

يف العمل مثل مشــاكل املوظفني بســبب العمل واالتكال, االنتاجية 

املتدنيــة, االخــالق املنحطة لدى البعض, نســب التغيــب العالية, 

االستخدام السيئ للموارد.

وهــذه القرارات ميكن ان تكون بالتشــاور مع االخرين كونها تهم 

رشيحة عامة داخل مؤسســتك التي تديرها وهذا يكون تحت عنوان 

املشاركة يف اتخاذ القرارات التي تتخذها, وهذه القرارات تكون اكرث 

جدية مع الوقت, لكن اهميتها التزداد كونها ُدرجت تحت القرارات 

الروتينية,  لذا اليجدر بك كمدير تريد ان تكون فعاال يف مؤسستك ان 

تؤجل قرارا ما او مشكلة ألنهاقد تتحول اىل محنة مع مرور الوقت.
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طب وعلوم

كيف تحدث وطرق قياسها الزالزل ..
 يعد الزلزال ظاهرة من الظواهر الطبيعية التى 

خلقها الله سبحانه وتعاىل ىف الكون والتي تحدث 

قانون  لها  وليس  األرض  من  مختلفة  مناطق  ىف 

يحكمها ىف الظاهر من حيث املكان والزمان.

 كيفية حدوث الزلزال 

قال تعاىل بسورة الزلزلة »إذا زلزلت األرض زلزالها 

وأخرجت األرض أثقالها »وقال بسورة اإلنشقاق 

»وإذا األرض مدت وألقت ما فيها وتخلت« وقال 

بسورة الواقعة »إذا رجت األرض رجا« من هذه 

اآليات املباركة تستشف ان الزلزلة هى االمتداد 

هى الرجة ومعنى هذا هو أن الزلزال عبارة عن 

متدد باطن األرض أى ارتفاع األثقال التحتية إىل 

صعود  أى  لها  مط  عملية  حدوث  بسبب  أعىل 

لألثقال ثم نزول، ويتكرر هذا عدة مرات.

 قياس القوة الزلزال 

يستعمل ىف قياس قوة الزلزال أحد مقياسني االول 

مقياس ريخري اللوغاريتمى املقسم لـ 9 درجات 

كل منها تزيد عن سابقتها 10 أضعاف اما الثاين 

مقياس مريكاىل املطور وهو مقسم لـ12 درجة.

مقاييس  وأفضل  أهم  أحد  ريخرت هو  ومقياس 

الزالزل وأكرثها كفاءًة وفعاليًة يف عرصنا الحايل، 

وهو نظاٌم رقمي يسجل حركات األرض الناتجة 

عن الهزَّات األرضية، ومبا أنَّه يعتمد عىل نظاٍم 

رقمي أساسه املقياس اللوغاريتمي العرشي فإّن 

أي زيادٍة يف شدة الزلزال ولو كانت مبقدار درجٍة 

السعة  يف  مضاعفة  زيادة  تعني  فقط  واحدة 

والطاقة، أي أنَّ الزلزال الذي درجته 6 هو أقوى 

عرش مرات من زلزال درجته 5، وكذلك الزلزال 

الزلزال  الذي درجته 6 فهو أقوى مئة مرة من 

اعتدال  سبب  يفرس  ما  وهذا   ،4 درجته  الذي 

 5.9 درجته  زلزال  عن  الناجمة  واألرضار  اآلثار 

باملقارنة مع اآلثار الناتجة عن زلزاٍل آخر درجته 

6.1 والتي تكون أكرب وأكرث تأثرياً.

 تدرجات مقياس ريخرت 

 يتدرج مقياس ريخرت من درجة واحدة إىل عرش 

يحدث  فعندما  النظري،  املستوى  عىل  درجات 

وهي   2.0 من  أقل  درجته  تكون  دقيٌق  زلزاٌل 

أقّل الدرجات، ويبلغ معدل حدوث هذا النوع 

من الزالزل حوايل 8000 زلزاٍل يف اليوم، يف حني 

ترتاوح درجات الزلزال الخفيف من 4.0 إىل 4.9، 

واملعتدل من 5.0 إىل 5.9، والقوي من 6.0 إىل 

درجاته  ترتاوح  والذي  العظيم  الزلزال  أّما   ،6.9

له جهاز  من 9.0 إىل 9.9 فهي أعىل مقياس سجَّ

ريخرت حتّى يومنا، ويعترب هذا النوع من الزالزل 

أكرثها قوًة ورضراً عىل اإلنسان واألرض واملكان، 

عاماً،   20 كّل  مرًّة  تكون  حدوثه  وإمكانية 

تصل  والتي  الخارق  الزلزال  درجة  تعترب  بينام 

النظرية  الناحية  من  الدرجات  أعىل  عرشة  إىل 

اآلن وهو غري  الواقعية ألنّه مل يحدث حتّى  ال 

معروف بالنسبة لجهاز ريخرت.

 اإلحساس بالزالزل 

بالزالزل  والحيوانات  البرش  إحساس  يتفاوت   

حسب الدرجات السابقة عىل جهاز ريخرت، ففي 

يشعر  ال  جداً  والصغرية  الدقيقة  الزالزل  حالة 

اإلنسان بالهزَّات التي تصيب األرض، بينام يبدأ 

والقوية  واملعتدلة،  الخفيفة،  بالزالزل  إحساسه 

الزالزل  أّما  درجة 6.9،  4 وحتى  درجة  أي من 

زالزل  فهي  أكرث  أو  درجاٍت   7 إىل  تصل  التي 

مدمرة وخارقة وأرضارها متعددة وكثرية.

إعداد: اسامعيل الربيعي 
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يعرض الصحة لخطر كبير
أوضــح علامء من جامعتي هارفارد وبورتوريكو أن االســتعامل اليومي 

لغسول الفم يزيد من خطر اإلصابة بالسمنة ومرض السكري.

وتوصل العلامء إىل تلك النتائج بعد دراســات شــملت أكرث من 1200 

شــخص ترتاوح أعامرهم ما بني 40 و65 عاما، ممن يعانون من السمنة 

وخطر تطور أعراض مرض الســكر. حيث أظهــرت النتائج أن نحو 20 

شــخصا من املعرضني ألخطار الســكر من املشــرتكني يف الدراسة كانوا 

يواظبــون يوميا عىل اســتخدام هذه الســوائل، ونحــو 30 آخرين من 

املشرتكني الذين يعانون من السمنة واظبوا باستمرار عىل سوائل تعقيم 

الفم.

تجدر اإلشــارة إىل أن العديد من الدراســات الطبية السابقة كانت قد 

حذرت من اســتخدام الغســول الفمــوي، ودوره يف التأثري عىل حمض 

النرتيــك املهم أيضــا لخلق اإلشــارات الخلوية وتعديــل عمل األوعية 

الدموية يف الجسم. وأكدت أن االستخدام املتواصل لتلك السوائل ميكن 

أن يؤدي لإلصابة بأمراض القلب والرشايني.ووفقا للقامئني عىل الدراسة 

فإن “هذه النتائج تظهر خطر اســتخدام تلك الســوائل عىل تطور هذا 

النــوع من األمراض، وذلك ألنها ال تعمل بشــكل انتقــايئ، فهي تكافح 

تكاثر البكترييا الضارة يف الفم، ولكنها، يف الوقت نفســه، تقتل البكترييا 

املفيــدة التي تخلق توازنا حيويا يف الجســم ووجودهــا يؤثر عىل آلية 

عمــل الدم والهرمونــات وبعض األعضاء الحيويــة الهامة. كام أن تلك 

الســوائل تؤثر عىل حمض النرتيك املهم لعمليــات التمثيل الغذايئ يف 

أجسادنا، وبالتايل تؤثر عىل آلية ظهور السمنة وأعراض السكر”.

كام أن بعض الدراســات ربطت اســتخدام تلك الســوائل بظهور أنواع 

معينة من الرسطان، كرسطان الفم والحنجرة.

 طــّور باحثون أنســجة عضليــة اصطناعية ميكن زرعها مكان أنســجة 

القلب التالفة لدى من أصيبوا بأزمات قلبية.

وتوفّر هذه الطريقة حال ملشــكلة تلف أنســجة القلــب التي ال يقوم 

الجسم بإصالحها مثلام يفعل مع أنسجة أخرى عندما تتعرّض إلصابات 

أو جروح.

وال توفّر العالجات الحالية زراعة أنسجة أخرى ناجحة لعدم قيام هذه 

األنســجة البديلة بإرسال وإســتقبال إشــارات كهربية تضمن استمرار 

خفقان القلب.

وتعتــرب الخطــوة التي نجح يف إنجازها فريق مــن الباحثني من جامعة 

ديــوك األمريكية نقلة كبــرية يف جراحة القلب، ويُتوقّــع أن توفر حاًل 

عالجيًا ذكيًا لحوايل 12 مليون إنسان حول العامل.

وإىل اآلن، تهــدف جميع العالجات املتوفرة لحالة تلف أنســجة القلب 

الناتج عن األزمات القلبية إىل الحد من أعراض الرضر، ألن هذه األنسجة 

تصبح ميتة وال يستطيع الجسم تجديدها مرّة أخرى بعد التلف. 

وتقّدم الطريقة العالجية الجديدة حال رائعا للمشــكلة، فعند استبدال 

األنســجة التالفة بأخرى اصطناعية تستطيع إرسال وإستقبال اإلشارات 

الكهربيــة مثل األنســجة األصلية ال يحدث تضــارب يف عملية خفقان 

القلب.

ومتتاز األنســجة الذكية الجديدة عن محاوالت االبتكار الســابقة بأنها 

أصغــر حجاًم، وأنجح يف جعل عضلة القلب تعمل بشــكل ســليم بكل 

خصائصها الهيكلية والكهربية.

ويعتقــد الباحثــون أنه يف وقت قريب ميكن أن يكــون العالج الجديد 

جاهزًا لالستخدام عىل قلوب البرش.

لعضلة القلب التالفة 
ابتكار أنسجة »ذكية«

غسول الفم
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• كَّتاٌب ُمَزيَفون..
يف نظرة خاطفة لكثري من اإلصدارات املنوعة من صحف ومجالت تطفو بعض الكتابات لبعض )الُكتّاِب املزيفني(.. ممن ال يتورعون عن 
عني دون خجل أو وجل أنها  )نسخ ولصق( مختلف املواضيع من مواقع اإلنرتنيت وإرسالها للنرش يف تلك اإلصدارات مذيلة بأسامئهم مدَّ
من إبداعات أقالمهم.. قد يبدو األمر مضحكاً إىل حدٍّ ما، ونتساءل بعجب: ملاذا يحرتفون هذه الرسقة املقيتة برأيكم؟ هل هي عقدة 

نقص أم حب للشهرة أم خواء وفراغ فكري أم ماذا ؟!
• فناجني ُمقززة!

يحرص مقيمو مجالس الفاتحة يف كثري من املناطق عىل تقديم القهوة للمعزين باعتباره أحد أساليب الضيافة املتبعة يف أمثال هذه 
املناسبات، ولكن.. يف األعم األغلب تُسقى القهوة بفنجانني أو ثالث يف أحسن األحوال فتجد أن العرشات قد رشفوا من الفنجان ذاته يف 

غضون دقائق قليلة، بل وقد ال يغسل ساقي القهوة الفناجني طيلة ساعات مجلس الفاتحة وهذا واقع ُمشاهد وال ميكن نكرانه..ولعل من 
نافلة القول أن نذكِّر بخطورة األمر صحياً،وهو مقزٌز مثري لالشمئزاز أيضاً.. أليس كذلك؟!

• سياراٌت وتعويذات..
انترشت وبصورة واسعة هواية تزيني السيارات مبختلف التعويذات والعبارات امللونة والشعارات املنوعة.. ومام يؤسف له أن يضع 

بعضهم عبارات وكلامت مخالفة للذوق االجتامعي واألخالقي العام، و))يتربك(( آخرون بوضع آيات قرآنية وأحاديث رشيفة أو أسامء 
النبي وأهل البيت )عليهم الصالة والسالم(، وهي قد ال تكون يف كثري من األحيان مبنأًى عن األوساخ مام يشكل محذوراً رشعياً.. يف الواقع 

هناك قانون مينع هذه الظاهرة، ولكن َمْن يسمع الرصاخ يف الوادي؟!
• التعصب األهوج..

باتت الفرق األوربية-اإلسبانية عىل وجه الخصوص- من أكرث أندية العامل شهرة ملا تضمه من العبني متميزين وما تقدمه من عروض 
من همسة يف آذان الجامل أكرب من األخوة  جميلة تجذب عشاق كرة القدم.. بل وأصبحت الشغل الشاغل لكثري من املتابعني، وهنا ال بدَّ

الرياضيني املشجعني: تابع فريقك واستمتع مببارياته كيفام شئت ولكن ال تتعدَّ حدود املعقول.. أما أن ينقلب التعصب لتشجيع هذا 
الفريق أو ذاك إىل مهاترات جدل أهوج، أويتحول فوز فريق أو خسارته إىل كوارث اجتامعية وأخالقية بحيث تنشب أحياناً بعض املعارك 

الكالمية بل والدامية أيضاً حتى بني أقرب األصدقاء واألخوة فهذا ما ال يقبله أقل املجانني عقالً !
• تواصٌل أم عبٌث؟!

من غرائب ما يقوم به مستخدمو مواقع التواصل االجتامعي هو أن البعض يتجول يف الصفحات الشخصية ألصدقائه )الفعليني 
واالفرتاضيني( ويتقدم بطلبات الصداقة لجميع أصدقائهم أو لبعضهم ممن وجد تعليقاتهم أو إعجابهم عىل منشورات أصدقائه وهو ما 
ال يخلو من اإلحراج غالباًورمبا الوقوع يف بعض املشاكل السيام إذا أختلف الجنسان.. أما البعض فال يرتدد يف قبول الصداقات من أي كان 

ومهام كان توجهه ونرشه، ومن حقنا أن نتساءل: هل هو تواصل اجتامعي أم عبث ال عقاليئ؟!! والرد مرتوك لذوق القارئ الكريم.

ختامًا

رسائُل َمَوّدة
• صادق مهدي حسن

العدد 118 ربيع ربيع اآلخر  1439هـ66





تحرير ناحية امرلي
1 / 9/  2014

24/10/2014

25 /1/ 2015

5/11/2017

4/10/2017

 2017/ 08/ 31

 10/7/2017

4/6/2017

27/4/2017

24/1/2017

22/9/2016

28 /8/2016 

9/8/2016 

26 /6/2016 

20/5/2016

16/4/2016 

3/3/ 2016

9/2/2016

2/4/2015

29/5/2015

  تحرير جرف الصخر

 تحرير ديالى

تحريرناحية القيارة

تحرير بيجي

تحرير جزيرة الخالدية

 تحرير تكريت

تحريرقضاء الشرقاط

تحرير ايسر الموصل

 تحرير قضاء البعاجتحرير الرمادي

 تحرير قضاء الحضر

تحرير ايمن الموصل

تحرير قضاء تلعفر

 تحرير قضاء الحويجة

تحرير قضاء القائم

تحرير جزيرة سامراء

تحرير قضاء هيت

تحرير قضاء الرطبة

تحرير مدينة الفلوجة

سيطر تنظيم داعش االرهابي على %40 من مساحة العراق في حزيران 2014

%30 المساحة التي خسرها تنظيم داعش ما بين أغسطس 2014 وأبريل 2016

40%

وانتصرت الفتوى

13/ 6/ 2014

فتوى الدفاع  الكفائي


