رئيس جملس االدارة
املهندس
نصيف جاسم اخلطابي

رئيس التحرير
عبد االمري الكناني

ملناقشة اجراءات محاية املنتج احمللي
اخلطابي يعقد اجتماعا مع مدير بلديات كربالء ومدير االمن االقتصادي يف احملافظة

اعمار كربالء  /ايهاب الخطابي
عقد محافظ كربالء المقدسة المهندس نصيف
جاسم الخطابي اجتماعا ضم مدير بلديات كربالء
المهندس مازن الياسري ومدير االمن االقتصادي
في المحافظة
وجرى خالل االجتماع بحث ومناقشة حماية
المنتج المحلي وخصوصا بيض المائدة والدجاج
والمنتجات االخرى ومتابعة اسعار المواد الغذائية
ومحاسبة المخالفين للتعليمات ووجه الخطابي
الجهات المعنية بالقيام بجوالت ميدانية في الموالت والمحال التجارية وفي مختلف
مناطق المحافظة من اجل االلتزام باالسعار بغية التخفيف عن كاهل المواطنين .
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احلكومة احمللية تنهي استعداداتها وتضع اخلطط األمنية واخلدمية وخطة النقل اخلاصة بزيارة األربعني املليونية
وزير الداخلية يشيد باالجراءات واخلطط األمنية اليت وضعتها احلكومة احمللية لتأمني مراسم الزيارة

اعمار كربالء /سعد عواد
اكد محافظ كربالء المقدسة المهندس نصيف
جاسم الخطابي ان الحكومة المحلية في كربالء
المقدسة انهت استعداداتها كافة ووضعت الخطط
االمنية والخدمية وخطة النقل إلنجاح الزيارة
المليونية الخاصة بأربعينية اإلمام الحسين عليه
السالم .واضاف الخطابي لـ( اعمار كربالء )
ان لقاءاتنا مستمرة ومتواصلة مع مدراء
االجهزة االمنية والدوائر الخدمية وممثلي
العتبتين الحسينية والعباسية وهيئة المواكب
الحسينية وقد تم التاكيد خالل هذه اللقاءات
على توزيع المهام والواجبات و بذل اقصى
الجهود في انسيابية تطبيق الخطط الخاصة

بالزيارة لضمان تقديم افضل الخدمات لزائري
االمام الحسين (ع) ,مشيرا ان استعدادات
الحكومة المحلية بدأت مبكرا من خالل وضع
الخطط الشاملة من قبل االجهزة االمنية التي
بدأت بمسك االرض ونشر منتسبيها على كافة
الحدود االدارية للمحافظة من اجل سالمة
الزائرين وكذلك تم تهيئة الساحات على معظم
المحاور واعداد الخطط الخاصة بالنقل ومعالجة
نقاط الضعف التي تم تشخيصها خالل السنوات
الماضية لضمان سهولة و انسيابية عودة
الزائرين .الفتا ان زيارة االربعين المليونية
لهذا العام جاءت بوضع خاص واستثنائي
بسبب جائحة (كورونا ) التي القت بظاللها على
جميع مفاصل الدولة  ,ونحن بحمد اهلل وبفضل

حمافظ كربالء املقدسة يتفقد ويشرف ميدانيا
على إنشاء ساحات ومسارات جديدة لوقوف عجالت نقل الزائرين
اعمار كربالء  /ايهاب الخطابي
ضمن جوالته الميدانية للوقوف على تنفيذ خطة
النقل الخاصة بزيارة االربعين المليونية اشرف
محافظ كربالء المقدسة المهندس نصيف جاسم
الخطابي على على انشاء ساحات ومسارات
جديدة لوقوف عجالت نقل الزائرين على محور

بغداد مؤكدا على على تهيئة الساحات بشكل
تام مع توفير الحماية التامة لها ألستيعاب اكبر
عدد من العجالت للمساهمة في نقل الزائرين
وتسهيل الحركة وتقليل االزدحامات التي تحدث
كل عام  ,ورافق محافظ كربالء خالل الجولة
قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني
..

النائب االول حملافظ كربالء املقدسة يقوم جبولة ميدانية
على احملاور الرئيسية للمحافظة
قام النائب االول لمحافظ كربالء
المقدسة جاسم الفتالوي بجولة
ميدانية على المحاور الرئيسية
للمحافظة للمتابعة واالشراف
على اعداد الساحات المخصصة
لوقوف العجالت الخاصة
بنقل الزائرين خالل الزيارة
االربعينية لالمام الحسين عليه
السالم مؤكدا على اهمية تطبيق
خطة النقل الخاصة بالزيارة
بكل انسيابية لضمان راحة
الزائرين الوافدين الى المحافظة
ورجوعهم بكل يسر وسهولة .

الجهود الخيرة والمخلصة للعتبات المقدسة و اعمار كربالء /سعد عواد
دائرة صحة كربالء استطعنا ادارة هذا الملف
بنجاح وهو ما شهد به الجميع بعد نجاح الخطط
اشاد وزير الداخلية الفريق االول الركن
الخاصة بزيارة العاشر من المحرم الماضية عثمان الغانمي باالجراءات والخطط االمنية
داعيا الزائرين الى اتباع االجراءات الوقائية التي وضعتها الحكومة المحلية في كربالء
والصحية لمواجهة هذا الوباء وتابع الخطابي لتأمين زيارة االربعين المليونية واضاف
ان كربالء هي مضيف االمام الحسين (ع) وبيته الغانمي خالل زيارته لكربالء ولقائه محافظ
ولنا شرف تقديم كافة الخدمات والتسهيالت
لزوار ابي عبد اهلل عليه السالم داعيا الزائرين كربالء المهندس نصيف جاسم الخطابي
الى الحفاظ على الممتلكات العامة والحفاظ على نثمن ونقدر التنسيق والتعاون الكبير
بين الحكومة المحلية والقيادات االمنية
الطرق واالشجار.
تفاصيل ص 4في المحافظة لضمان انجاح هذه الزيارة
وسالمة الوافدين الى مرقد االمام الحسين
(ع)  ,الفتا ان الحكومة المحلية واالجهزة

االمنية في كربالء لديها الخبرة والممارسة
في ادارة ملف الزيارات والمناسبات الدينية
وقد حققت نجاحات شهد لها الجميع خالل
الزيارات السابقة .
من جهته اكد محافظ كربالء المقدسة
المهندس نصيف جاسم الخطابي ان جميع
الخطط االمنية والخدمية وخطة النقل
والصحة تسير وفق انسيابية عالية وهي
مترابطة فيما بينها لتأمين سالمة الحشود
المليونية الزاحفة الى كربالء المقدسة
مضيفا كانت لدينا هناك خطط استباقية بدأ
العمل بها قبل انطالق الزيارة وجميعها تنفذ
بالتعاون والتنسيق بين الحكومة المحلية

وزير الدفاع من كربالء

مطمئنون ان خطة الزيارة اليت وضعتها احلكومة احمللية
تسري بنجاح كبري
اعمار كربالء  /مراسلنا
اكد وزير الدفاع جمعة عناد ان الخطط االمنية
التي وضعتها الحكومة المحلية في كربالء
وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية تسير
بانسيابية ونجاح كبير واضاف عناد خالل زيارته
للمحافظة ولقائه قادة االجهزة االمنية ان زيارته
تأتي للوقوف على االستعدادات والخطط االمنية
الخاصة بزيارة االربعين المليونية مؤكدا على
جاهزية القطعات االمنية لتأمين وصول وعودة
جميع الزائرين داعيا في الوقت ذاته جميع
االجهزة االمنية الى اخذ الحيطة والحذر لضمان
سالمة الوافدين الى كربالء المقدسة بدوره أكد
قائد شرطة كربالء اللواء أحمد علي زويني على
اهمية التعاون األمني المستمر بين كافة القوات
األمنية مع قيادة عمليات كربالء بهدف إنجاح
الخطط الموضوعة لزيارة االربعين .

شرطة كربالء حتكم قبضتها على عصابة متخصصة بتجارة األسلحة واملخدرات
اعمار كربالء  /مراسلنا
في إطار توجيهات معالي وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي حول حصر السالح بيد الدولة وبمتابعة
ميدانية من قبل قائد شرطة كربالء المقدسة اللواء أحمد علي زويني تمكن قسم شؤون مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية وخالل عملية نوعية وبطولية من القاء القبض على عصابة تتاجر باألسلحة والمخدرات
،وقال العميد عالء الغانمي مدير اعالم شرطة المحافظة ل ( اعمار كربالء )ان
ابطال قسم شؤون مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية
في كربالء المقدسة من الضباط
والمنتسبين تمكنوا وبعد جهد
متميز من القاء القبض على
العصابة المتخصصة بتجارة
المخدرات واألسلحة وعددهم
 9أشخاص وضبط ما بحوزتهم
من كميات كبيرة من المخدرات
واالسلحة الخفيفه والمتوسطة،
مضيفا تم احالة جميع أفراد
العصابة الى الجهات المختصة
ألكمال اإلجراءات القانونية
بحقهم لتبقى كربالء مدينة االمن
واالمان وخالية من المجرمين
والمطلوبين .

والوزارات االتحادية الساندة مشيدا في
الوقت ذاته بجهود معالي وزير الداخلية
الذي لدية خبره كبيرة في ادارة ملفات
الزيارات المليونية مثمنا دور الوزارة
وتعاونها الكبير بارسال قوات اضافية
الى كربالء لتعزيز االجهزة االمنية في
المحافظة هذا وقد افتتح الغانمي خالل
الزيارة يرافقه محافظ كربالء بناية االقسام
االدارية والقانونية وشؤون المواطنين
ومركز شرطة فريحة وبعض المنشآت
االمنية في قيادة شرطة كربالء .

اخلطابي يتفقد السيطرات احلدودية
وطرق املشاة املؤدية اىل كربالء
اعمار كربالء  /اسامه الخفاجي
تزامناً مع زيارة االربعين المباركة وتوافد الماليين من زائري
االمام الحسين (عليه السالم) الى كربالء وحرصاً من المهندس
نصيف جاسم الخطابي محافظ كربالء المقدسة على تقديم
التسهيالت الالزمة لوصول الزائرين القرب نقطة و توفير مايلزم
لذلك من تسهيالت امنية وخدمية ،تفقد الخطابي السيطرات
الحدودية للمحافظة و طرق المشاة المؤدية الى كربالء .اذ تابع
الخطابي ،االعمال التي تقوم بها كوادر المحافظة متمثلة بمسؤولي
محور بغداد والتنفيذ المباشر ومديرية البلديات والعتبات المقدسة
وصيانة مشاريع الري وشركة الزاهر للمقاوالت بفتح ساحة
الركاب الزائرين من الحدود االدارية لكربالء المقدسة .كما وجه
محافظ كربالء المقدسة بفتح مسار بطول  ١٤٠٠م من اجل عدم
حدوث اختناقات مرورية خالل زيارة اربعينية االمام الحسين
(عليه السالم)  .كما تفقد المهندس نصيف جاسم الخطابي،
القوات االمنية في السيطرة المرقمة  ٥٤الواقعة على الحدود
االدارية لكربالء المقدسة من جهة محور بغداد مطلعاً على اليات
دخول المواكب الحسينية وفحصها قبل دخولها الى المحافظة
ً
فضال عن االعمال التي تقوم بها الكوادر الهندسية والفنية لقسم
التنفيذ المباشر في المحافظة باعمال تأهيل السيطرة .و اوعز
للكوادر االمنية المتواجدة بالعمل المستمر وبالدقة والمواصفات
الجيدة من اجل اظهار مدخل المحافظة بشكل يتناسب واهميتها
بين نفوس المسلمين.

اخبار وتقارير

اعمـار كربــــــالء

جريدة يومية تصدر مؤقتا كل اربعاء عن حمافظة كربالء املقدسة

بتوجيه مباشر من حمافظ كربالء املقدسة
التنفيذ املباشر تنجز مخسة مشاريع لصاحل طرق اخلريات بكلفة تقرتب من ملياري دينار
اعمار كربالء  /وضاح الياسري
انجزت الكوادر الهندسية والفنية في دائرة التنفيذ المباشر
خمسة مشاريع ضمن قطاع الطرق في مناطق متفرقة من
ناحية الخيرات بكلفة اجمالية بلغت مليار و 950مليون
دينار وبطول ٧٣٠٠م
وقال مدير ناحية الخيرات الحقوقي فاضل عبد العباس
الفتالوي ل ( اعمار كربالء ) ان مشاريعهم نفذت
حسب توجيهات السيد محافظ كربالء المقدسة وضمن
تخصيصات محافظة كربالء لقطاع الطرق في الناحية
مشيرا الى ان مشاريعهم هى ( طريق اوالد الكاظم ع بكلفة
 ٨١٠مليون ديناروطول ٢٥٠٠م  ،مشروع طريق ام
جدر بكلفة ٦٦٥مليون دينار وبطول ٢١٥٠م  ،مشروع
طريق زبيد بكلفة  ١٧٣مليون وطول ٦٠٠م ،طريق ال
عجة بكلفة  ١٧٧مليون دينار وطول ١٢٥٠م  ،طريق
الواوي بكلفة  ١٥٠مليون دينار وطول ٨٠٠م ) منوها
الى ان العمل تضمن ازالة العديد من التعارضات وتنفيذ
عدد من القناطر الصندوقية الفتا الى اهمية هذه المشاريع
الكبيرة في خدمة عدد من المنشآت الحكومية والسياحية
وكذلك كثافة سكانية عالية ومساحات شاسعة من االراضي
الزراعية موضحا الى انها تقدم خدمة كبيرة الى الزائرين
الذين يستخدمون طرق الناحية للوصول الى كربالء

ضمن إجراءاتها اإلستباقية لزيارة األربعني

ُ
صحة كربالء تضبط وتتلف أكثر من (  ) 11طن من معجون الطماطم املستورد (منتهي الصالحية )
اعمار كربالء  /سليم كاظم
كشفت دائرة صحة كربالء المقدسة  ،السبت
 ،إن “ أجهزتها الرقابية الصحية والجهات
الساندة لها  ،ضبطت كمية كبيرة من مادة
معجون الطماطم المُستورد تقدر بنحو ()11
طن و 200كغم  ،كانت مخزونة في إحدى
مستودعات تجار الجملة بالمحافظة”  .وذكر
مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة
العامة  ،الدكتور كرار جواد العباسي  ،في
حديث لـ (المكتب اإلعالمي) للدائرة  ،إنه
“ في إطار االجراءات الوقائية اإلستباقية
لزيارة األربعين المرتقبة  ،تمَكنت إحدى فرقنا
الصحية وبالتعاون مع مفارز األمن الوطني
 ،من ضبط ( )11طن و 200كغم من مادة
معجون الطماطم ( إيراني المنشأ )  ،وجدت
ُستودع ألحد ُتجار الجملة ،
مخزونة في م
ٍ
وتبين إنها “ مُنتهية الصالحية وغير صالحة

لإلستهالك البشري “ .وأضاف العباسي
 ،قمنا بإتالفها في منطقة الطمر الصحي ،
وبحضور صاحب العالقة وفق محضر رسمي
بموجب نظام األغذية رقم ( )4لسنة 2011
وحسب قانون الصحة العامة رقم ( )89لسنة
 . ”1981وطالب العباسي  ،التجار وأصحاب
المعامل والمنتجات الغذائية ومَورديها
باإللتزام بالقوانين واألنظمة الصحية لتجنب
المساءلة القانونية والخسائر المالية “،
مناشداً في الوقت ذاته أهالي المحافظة
التعاون مع الفرق الرقابية الصحية  ،والتأكد
من صالحية المواد الغذائية قبل شرائها
واإلخبار عن تلك المنتهية الصالحية أو
التالفة منها قبل شرائها حفاظاَ على الصحة
العامة”.

نصب كامريات مراقبة ذكية يف قضاء اهلندية

ضمن استعداداتها لزيارة األربعني ..

اهلندية تؤهل مداخلها وشوارعها الرئيسية
إعمار كربالء /محمد عبد زيد
انطلقت في قضاء الهندية خالل األيام القليلة الماضية
حملة واسعة لتأهيل مداخل القضاء والطرق الرئيسية
وذلك في إطار األعمال الهادفة إلى توفير مسارات آمنة
ومريحة لمركبات زوار اإلمام الحسين عليه السالم الداخلة
والخارجة  .وقال قائممقام قضاء الهندية المهندس منتظر
الشافعي ل( اعمار كربالء ) أن بلدية الهندية قامت بإصالح
التخسفات الحاصلة في سيطرة ام الهوى على طريق بابل
_ هندية والتي تعاني من كثرة الحفر والتخسفات الناتجة
عن الحموالت الكبيرة للمركبات  .مضيفا أن أعمال
الصيانة شملت أيضا إصالح األجزاء المتضررة من
الطريق الحولي لمدينة الهندية وذلك بالتعاون والتنسيق
مع مديرية الطرق والجسور ودائرة التنفيذ المباشر في
محافظة كربالء المقدسة  .الفتا إلى أن مديرية الطرق
والجسور ستباشر قريبا باإلجراءات المتعلقة بأعمال
الصيانة على مفاصل التمدد لجسر الهندية الثاني وجسر
البو عزيز وذلك بعد استحصال موافقة المدير العام للطرق
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والجسور مؤخرا نظرا ألهمية الجسرين في تسهيل عبور
زوار اإلمام الحسين عليه السالم القادمين من المحافظات
الوسطى والجنوبية .
وفي السياق ذاته قال مدير بلدية قضاء الهندية المهندس
حيدر الجنابي إن الكوادر اآللية والبشرية في البلدية نفذت
حملة مكثفة لتأهيل شوارع المدينة ضمن استعداداتها
لزيارة أربعينية اإلمام الحسين عليه السالم  .وأشار
الجنابي إلى أن الحملة التي تأتي في إطار توجيهات
محافظ كربالء المقدسة للنهوض بالواقع الخدمي في
قضاء الهندية جاءت متزامنة مع االستعدادات الجارية
إلستقبال زيارة األربعين حيث تضمنت تأهيل مداخل
القضاء والشوارع الرئيسية والفرعية وشملت ايضا
أعمال قص وتهذيب أكتاف الشوارع وغسل وتعقيم
األرصفة فضال عن القيام برفع األنقاض والنفايات وتأهيل
الحدائق والمتنزهات والجزرات الوسطية .

إعمار كربالء /محمد عبد زيد
قال قائممقام قضاء الهندية المهندس منتظر
الشافعي أن القضاء سيشهد اعمال نصب
عدد من كاميرات المراقبة الذكية ضمن
أعمال المرحلة األولى من مشروع تجهيز
ونصب وتشغيل منظومة كاميرات مراقبة
في عموم مناطق محافظة كربالء المقدسة
 .وأضاف في تصريح لصحيفة ( اعمار
كربالء ) إن مواقع نصب الكاميرات جرى
مناقشتها وتحديدها خالل االجتماع الذي
عقد في ديوان قائممقامية الهندية بحضور
العميد الدكتور عامر داخل مدير اإلتصاالت
والنظم في مديرية شرطة محافظة كربالء
ومدير شعبة الكاميرات العميد الحقوقي
جودة كاظم اضافة الى عدد من مدراء
األجهزة األمنية والخدمية في قضاء
الهندية حيث تم اختيار عدد من المواقع
ضمن الحدود اإلدارية للقضاء توزعت

على الطرق الرئيسية والتقاطعات المهمة
ومقتربات الجسور ومداخل السيطرات
 .وأشار القائممقام إلى أن كوادر الشركة
المنفذة للمشروع ستباشر العمل في المواقع
المحددة بعد التأكد من عدم وجود تعارضات
للدوائر المعنية مع أعمال المشروع  .مبديا
استعداد القائممقامية لتقديم كل التسهيالت
من أجل اإلسراع في إنجاز هذا المشروع
الحيوي الذي سيساهم في تعزيز االستقرار
االمني في قضاء الهندية  .معربا في الوقت
نفسه عن امله بأن يكون محور الهندية
هو أول محور ينجز في محافظة كربالء
المقدسة .
ومن الجدير بالذكر ان مشروع نصب
الكاميرات يشمل جميع مناطق محافظة
كربالء وتبلغ كلفته مليار و  ٧٤١مليون
دينار ضمن تخصيصات خطة تنمية االقاليم
للعام الماضي .

استئناف العمل يف مشروع اسرتاتيجي
يف مركز ناحية اخلريات

مفارز قسم () k9

ً
تباشر مبسك قواطع مسؤوليتها استعدادا لزيارة األربعني
بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة كربالء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني
وبمتابعة مدير قسم إدارة وتدريب الكالب البوليسية (  )K9العميد عواد سرحان سلمان تم
توزيع مفارز متعددة لمسك قواطع المسؤولية خالل خطة الزيارة األربعينية ،
حيث جرى القيام بممارسات أمنية قبيل تنفيذ الخطة األمنية واشراك القوات الضيفية
وتحديد مواقعها لتعزيز الجهد األمني الى جانب مفارز القسم واألجهزة األمنية األخرى .
اعمار كربالء  /وضاح الياسري
استأنفت محافظة كربالء المقدسة العمل في مشروع تأهيل
وتطوير مركز ناحية الخيرات و الذي يضم خمسة قطاعات مهمة
بكلفة مليار و ٣٠٠مليون دينار ولمسافة خمسة كيلومتر.
وقال مدير الناحية الحقوقي فاضل عبد العباس الفتالوي ل (
اعمار كربالء ) ان المشروع ياتي ضمن تخصيصات برنامج
تنمية االقاليم وتسريع االعمار لسنة  ٢٠١٢باشرت شركة النفق
للمقاوالت تنفيذه مطلع  ٢٠١٣مشيرا الى ان المشروع شهد تلكؤ
كبير بسبب االزمة المالية وغيرها من الظروف التي حالت دون
انجازه في خالل الفترة المحددة منوها ان نسبة انجازه تزيد على
 %٨٥وان عدد من فقرات المشروع نفذت بالكامل امال انجاز
المشروع خال اقصر فترة زمنية ممكنة خدمة إلهالي مركز
الناحية الذين عانوا كثيرا جراء تأخر اكمال مشروعهم الحيوي
والمهم

وكيل وزير املوارد املائية

مديرية طرق وجسور كربالء املقدسة

يطلع على استعدادات دوائر الوزارة يف
احملافظة لزيارة اربعينية االمام احلسني (ع )
زار السيد وكيل وزير الموارد المائية طه درع مديرية الموارد المائية
في كربالء واطلع على أستعدادات دوائر الوزارة في المحافظة لزيارة
اربعينية االمام الحسين (ع) و لمتابعة عمل االليات من قبل لجنة
المتابعة الوزارية حيث قدم السيد مدير الموارد المائية شرح تفصيلي
عن االعمال وشملت الزيارة جوله ميدانية على نهر الحسينية من
القنطرة البيضاء الى منطقة البوبيات باالضافة زيارة ساحة وقوف
العجالت التابعة للمحافظة والتي ستستقبل اسطول اليات الوزارة لنقل
زوار االربعينية وتنصيب كرفان من قبل مديرة الصيانة لمتابعة عمل
اآلليات اثناء الزيارة واعطى السيد الوكيل توجيهاته من اجل توفير
افضل الخدمات للزائرين في هذه الزيارة

تشرف على تنصيب جمسر للمشاة أمام املعهد التقني
اعمار كربالء  /خيريه محمد
بتوجيه من محافظ كربالء المهندس نصيف جاسم الخطابي مديرية طرق وجسور كربالء اشرفت
على تنصيب مجسر للمشاة أمام المعهد التقني وقال المهندس المشرف حسنين السلطاني إن
طول المجسر ( ٦٨م) وبأرتفاع ( ٦م) وبتفيذ دائرة التنفيذ المباشر واشراف واعداد التصاميم
من قبل مديريتنا واضاف إن المشروع يتكون من هيكل حديدي مسقف مع ساللم ثابته وساللم
كهربائيه متحركة والعمل يتضمن مرحلتين األولى تنصيب الهيكل الحديدي والثانيه تنصيب
الساللم الثابته والمتحركة واشار إلى إن الغايه من المشروع هو لتقليل حوادث الدهس للطلبه
والكوادر التدريسية وموظفي المعهد باالضافة الى سكان المناطق المحاذيه للمجسر أثناء
عبورهم الى ذلك استأنفت مديرية طرق وجسور كربالء العمل بمشروع طريق السكه _ مدرسة
السبطين في قضاء الحسينية بعد توقف لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا وبين المهندس
المشرف على المشروع وناس فيصل الدعمي إن طول الطريق حوالي (  ١٨٠٠م) وإن العمل
تضمن فرش الطبقة الترابيه النهائيه والتهيئه لفرش الحصى الخابط ومن ثم إكساء الطريق
بأالسفلت واضاف إن نسبة اإلنجاز بالمشروع بلغت (  )% ٤٠و العمل متواصل من اجل اكمال
باقي فقرات المشروع مشيرا إلى اهمية الطريق كونه يعتبر من المشاريع المهمه في القضاء
لما يقدمه من خدمة للمواطنين القاطنين في تلك المنطقة

أستعدادا للزيارة األربعينية
انارة مدخل قضاء احلسينية
وفك اختناق التيار الكهربائي ملناطق يف حيي احلر والعامل وقرية الرزازة
اعمار كربالء  /خليفه محمد علي
استعدادا للزيارة االربعينية المباركة  ،نفذت مالكات
الحسينية باشراف المهندس منتظر ناظم مسؤول القطاع
اكمال اعمال انارة مدخل قضاء الحسينية وتاهيله الستقبال
الزائرين و(المشاية) في طريقهم الداء الزيارة  ،وتضمن
العمل نصب( )25عمود (انارة) وربط( )50تركيب انارة
باالضافة الى تنصيب محولة كهربائية سعة()250KVA
مع كافة ملحقاتها  ،وفي جانب اخر انجزت مالكات القطاع
الشمالي للفرع باشراف المهندس ستار جبر مسؤول
القطاع اعمال فك اختناق التيار الكهربائي لعدد من

مناطق في حيي الحر والعامل وقرية الرزازة  ،فتمكنت
مالكات صيانة الحر من تنصيب محولتين كهربائيتين
سعة( )400KVAمع كافة ملحقاتهما ،االولى على
مغذي(F5الشرق) في منطقة الجمالية ،وشمل العمل
المنجز فيها نصب عمودين كهربائيين مدورين مع مد
سلك قياس(95ملم2بطول40م) والثانية في قرية الرزازة
وتضمن العمل فيها نصب اعمدة كهربائية عدد ( )9منها
()2ضغط عالي و( )7ضغط واطئ .كما اجريت اعمال
الصيانة المبرمجة على المغذي(F10الشمال) الذي تقع
عليه المحولة من خالل قطع االشجار وسعف النخيل .في

الوقت الذي نفذت فيه مالكات صيانة العامل اعمال تنصيب
محولة كهربائية سعة ( )400KVAمع كافة ملحقاتها
في منطقة الفرع الثالث لحي العامل  ،وتضمن العمل
المنجز نصب عمودين كهربائيين مدورين ومد قابلو
قياس(150×1ملم 2بطول80م)و قابلو هوائي قياس
(3×150 16+70+بطول35م) والجديد بالذكر انه
تم اطالق التيار الكهربائي في المحوالت ودخلن العمل
والخدمة.

افتتاح مشروع كهرباء حمطة ١١/٣٣ك يف حي بغداد يف قضاء احلسينية
اعمار كربالء  /فوزية الغانمي
محافظ كربالء المقدسة
بتوجيه من
المهندس نصيف جاسم الخطابي ،تم افتتاح
مشروع كهرباء محطة ١١/٣٣ك في حي
بغداد في قضاء الحسينيه وبحضور المدير
العام لكهرباء الفرات االوسط المهندس
جابر الطائي ومدير توزيع كهرباء كربالء
المقدسه المهندس عماد عباس وبحضور
قائمقام القضاء فضل طالب الشريفي

ومدراء الدوائر في القضاء  .وقال مدير
توزيع كهرباء كربالء المهندس عماد عباس
في تصريح ل(موقع كربالء االخباري) ،انه
“تم تشغيل المحطة التجريبية للكهرياء
لفك االختناقات بالقضاء للكهرباء وتقليل
الحموالت على المحوالت القديمه» .وأضاف
عباس ،ان «محافظة كربالء بحاجة ماسة
لمشاريع تخدم المدينة ،نظرا لكونها مدينة
مقدسة وتستقبل ماليين الزائرين وخصوصا

هذه اإليام» .وأكد« ،أهمية هذا المشروع
والمشاريع االخرى في تقليل معاناة
المواطنين وتوفير احسن الخدمات للمواطن
الكربالئي وزائري مدينة االمام الحسين».
وأشار الى ،انه « رافق افتتاح مشروع
المحطة افتتاح مقر للكهرياء في قضاء
الحسينية و تجهيزه بالكوادر الهندسية
المتخصصه بالكهرباء لتصليح وصيانة
العطالت”.

اجلمعيات الفالحية يف كربالء

تعلن النسبة املتوقعة حملصول التمور هلذا العام يف احملافظة
كربالء المقدسة  /ياسر الشمري
أعلن االتحاد المحلي للجمعيات الفالحية التعاونية في كربالء
المقدسة إن النسبة المتوقعة لمحصول التمور لهذا العام في
المحافظة ستصل قرابة ( 200ألف طن) من صنف (الزهدي)
النوع المعروف التي تشتهر به محافظة كربالء المقدسة .
وقال رئيس االتحاد المحلي للجمعيات الفالحية التعاونية في
كربالء المقدسة وليد حمد ال َكريطي في تصريح لمكتب إعالم
االتحاد المحلي  :نتوقع هذا الموسم أن تكون هنالك زيادة في
غلة (النخلة) الواحدة إلى أكثر من ( 80كيلو غرام) مع وجود
عدد من النخيل في محافظة كربالء ألكثر من (مليونين وثالثة
مائة ألف نخلة)  ,مبيناً إن النسبة المتوقعة لمحصول التمور
لهذا الموسم في المحافظة يمكنها أن تسوق حوالي (200
ألف طن)  ,مرجحاً إن سبب ذلك يعود إلى الدعم المقدم من
قبل وزارة الزراعة بتجهيز الفالحين والمزارعين باألسمدة
الكيماوية بنوعيها (المركب والداب) وكذلك وجود ذروة ماء
لهذا الموسم .
موضحاً كجمعيات فالحية في محافظة كربالء نحن جادين
ومطالبين في وقت مبكر بمخاطبة الدوائر ذات العالقة منها
وزارة الزراعة والحكومة المحلية بدعم هذا المنتوج من
األسمدة والمبيدات وكذلك المطالبة بالمكافحة الجوية  ,مشيراً
إلى إننا نتأمل من الحكومة المركزية بدعم هذا المنتوج وان
يكون له سوق جيد ومنافس لعملية تسويق المحصول وفتح

منافذ لتصديره إلى الدول األوربية ومحاسبة المتسببين في
دخول المستورد من دول الجوار .

هموم الناس
جريدة يومية تصدر مؤقتا كل اربعاء عن حمافظة كربالء املقدسة
أمام أنظار مدراء الدوائر..مع التحية

من يتابع شكاوى املواطن؟
من أهم الخصائص التي يتسم بها اإلعالم
هي خدمة الصالح العام المتمثل بتسليط
الضوء على معاناة المواطن المتعلقة
بنوعية وكمية الخدمات التي تقدمها
الدوائر له من اجل رفع المعاناة عن كاهله
وعندما تسلط صحيفة إعمار كربالء
الضوء على المواطن ومشاكله المتعلقة
بالخدمات كالكهرباء والماء والبلديات
وباقي الخدمات األخرى وغيرها وعندما
نفعل ذلك في الصحيفة أو أي صحيفة
أخرى فإننا نأمل من دوائرنا المتابعة
وإجراء الالزم بخصوص الشكوى التي
تنشرها الصحيفة ولكن مع األسف
الشديد لم نتلقى سوى إجابات محدودة
جدا من دوائرنا رغم إننا نقوم بإيصال

اعمـار كربــــــالء
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املعدات الثقيلة واألحياء السكنية

أمية الشباب آفة يف جمتمعنا

انتشرت في اآلونة األخيرة ظاهرة نتمنى
أن التستمر وتدوم وهي تواجد آليات
ومعدات ثقيلة داخل األحياء والمناطق
السكنية األمر الذي يؤدي إلى إرباك
وازدحام الشوارع في معظم الشوارع
الرئيسية والفرعية لإلحياء السكنية وكذلك
فان تواجد هذه اآلليات يؤدي إلى تسكر
أنابيب شبكات الماء والمجاري التي توجد
في المناطق التي تتواجد فيها إلى جانب
األضرار البيئية والصحية وغيرها الكثير
من السلبيات األخرى لتواجد هذه اآلليات
الثقيلة في األحياء السكنية هذه مناشدة
إلى الجهات ذات العالقة لمعالجة الموضوع
وإيجاد الحلول والبدائل الكفيلة بضمان
حقوق جميع اإلطراف

الصحيفة إلى جميع الدوائر في المحافظة
مع اإلشارة إلى إن عددا كبيرا إن لم نقل
جميع الدوائر قامت بفتح شعب إعالم
تابعة لها ومن أولى مهام هذه الشعب هو
متابعة الشكاوى التي تنشر في الصحف
والرد عليها من اجل اكتمال صورة
الشكاوى أمام المواطن والمسؤول على
حد سواء إنها بوابة التقدم والوصول
إلى السلبيات ومعالجتها بكل شفافية
وإنسانية وكم نتمنى من مدراء الدوائر
أن يكونوا العين الساهرة إلى معالجة
احتياجات المواطنين ومتابعة السلبيات
وااليجابيات من خالل وسائل اإلعالم
ألنها العين الثاقبة لمتابعة عمل الدوائر
وتشخيص الخلل ...

هنا
نلتقي

هذه دعوه إلى وزارة التربية للتركيز على معالجة محو
أمية الشباب من أبنائنا المتسربين من المدارس في
بداية حياتهم الدراسية الذين توجهوا إلى ميادين العمل
لتوفير لقمة العيش لعوائلهم نتيجة الظروف التي يعيشونها
وعدم توفر اإلمكانيات المالية لمواصلة الدراسة فارتفعت
من جراء ذلك نسبة األمية في المجتمع العراقي وخاصة
في شريحة الشباب إلى مستويات كبيرة جدا نتيجة تركهم
الدراسة لألسباب أعاله واندرجوا في إعمال حرة وما
يزالون بعيدين عن مقاعد الدراسة والتعليم وعدم التفكير
في التعلم لعدم وجود منافذ حقيقية الستيعابهم
دعوتنا إلى وزارة التربية في التركيز على محو أمية
الشباب وفتح مراكز خاصة بهم إلى جانب برامج توعوية
مشوقة وتشجيعية لحث الشباب على إكمال دراستهم حتى
تتالشى هذه الظاهرة الخطرة التي تنخر في مجتمعنا

من اجل االرتقاء بالواقع االجتماعي واألخالقي

دعوة إىل استلهام قيم وأهداف ومبادئ اإلمام احلسني (ع) يف احلياة
كلية العلوم اإلسالمية وعقدة التعيينات

في كل عام يستذكرالمسلمون
في العالم اجمع واقعة ألطف
األليمة ويعيدون إحيائها
عن طريق مجالس العزاء
والمواكب وكافة الطرق
الممكنة متوجهين إلى مدينة
كربالء ليعيدوا إحياء ذكرى
استشهاد اإلمام الحسين
(ع) .الن واقعة ألطف ذاكرة
األحرار شرارة ال تنطفئ كل
يعيد إحيائها على طريقته
ورؤيته الخاصة لهذه الواقعة
األليمة وهذا الحزن ال يرتبط
بالقدر الذي
بقضي ٍة ديني ٍة
ِ
تمتد جذوره ضاربة في عمق
المخيلة العراقية وال يستطيع
احد أن يقف في طريقها ألنها
عاطفة محضة وإنسانية
صريحة تظهر من دون خجل
االجتماعية أو الدينية أو السياسية و عقد مؤتمرات
مع وضوح للنكبة.
وكم نتمنى أن تطرح الثورة الحسينية بأكثر حداثوية لمناقشة بحوث عن الثورة الحسينية التي خرج من
كتأثير الثورة بكل مفاصل الحياة سواء الثقافية أو اجل إصالحها سيد الشهداء (ع) فما نصبو إليه أن

يتم التركيز على الجانب التطبيقي
ألهداف ومبادئ اإلمام الحسين (ع)
ولتكون الزيارة وشهر محرم نقطة
انطالق نحو األفضل دائماً و أن
تكون القلوب بيضاء قبل أن تكون
الرايات سوداء وان يسري السالم
في المجتمع ونكون أكثر لحمة.
وهناك جملة من األمور نمني النفس
أن تنفذ خالل الزيارة منها :ان تكون
هناك حملة للتبرع بالدم  ,التأكيد
على إحياء اهداف االمام و مبادئه
من خالل المجالس الحسينية و ان
تكون مجالس للتوعية و التثقيف و
للوعظ واإلرشاد وبث روح اإلخوة
واألخالق والتسامح ونبذ الخالفات
الدنيوية وترك اإلعمال الشيطانية
وطرح بحوث عقائدية وفكرية أما
يكون فكري أو توعوي لما نعيشه
من إهمال توعوي  .وان يكون
انعكاس مبدأ اإلنسانية بين المجتمع
من خالل مساعدة الفقراء و األيتام و المحتاجين .

بارك اهلل
* بارك اهلل بمن يضع نصب عينيه تلك المواقف والمآثر التي ظهرت من تصرفات القادة الكبار في
تاريخنا
* بارك اهلل بكل يد نظيفة صمدت بوجه مغريات المرحلة وفلتان األرض واألمان ولم تتلوث*
ً
محاوال إبراز الوجه المشرق لوطن
* بارك اهلل بكل قلم شريف يدافع عن العراق العزيز وشعبه الحبيب
يسير رويداً رويداً نحو إعادة أمجاده برغم جراحاته خالياً من الفساد بكل أصنافه *
* بارك اهلل بكل صوت يصدح كلنا نحبك ياعراق*
*أين نحن من تلك الشمعة التي اطفاها ذلك الخليفة العادل علي بن ابي طالب عليه السالم بعد أن أنجز
عمله في معاينة بيت المال واعتبر بقائها مستمرة في االحتراق متجاوزاً على مال المسلمين؟
* أين نحن من ذلك الذي نام تحت ظل الشجرة في يوم قيض ومر به إعرابي وبعد ان عرف مكانته قال
مقولته “عدلت فأمنت فنمت”؟

يتساءل الكثير من خريجي كلية العلوم
اإلسالمية عن سبب اإلجحاف الحاصل
لهم وعدم وجود درجات تعيين لهم ضمن
مديريات التربية ويتساءلون إذا كانت
كلية العلوم اإلسالمية عبئاً على وزارة
التربية فلماذا ال تلغى ويختصر الموضوع
على كليات التربية فقط وبذلك نضمن
التعيين في إحدى الدوائر الحكومية علما
إنهم يمتلكون نفس اإلمكانيات والمؤهالت
التي يمتلكها أقرانهم من خريجي الكليات
التربوية األخرى ويفضل خريجو كليات
التربية والمعلمين على كليتهم ولماذا هي
سانده وما مصير الطلبة الذين يتخرجون
يا حبذا لو تكون هناك التفاته أبويه لهم من
قبل التربية وشمولهم كأقرانهم بالتعيينات
وحسب المفاضلة من نفس االختصاص
وبذلك نرفع الحيف والغبن عنهم.

جمع كبير من المواطنين في مركز المحافظة واال
قضية والنواحي من خالل االتصاالت الهاتفية أو
اللقاءات الشخصية ناشدوا من ظاهرة انتشار االركيلة
في المقاهي والكازينوهات التي أخذت باالنتشار
غير المبرر سواء في مركز المحافظة أو االقضية
والنواحي وحتى في األحياء السكنية من قبل الشباب
حصرا وطالبو في مناشداتهم السادة المسؤولين
بتنظيم إجازات من قبل الجهات المختصة والقضاء
على هذه الظاهرة التي انتشرت بصورة كبيرة
ومخيفة بين شبابنا ولما فيها من آثار نفسية وجسدية
على اإلنسان وتساعد كذلك الشباب على ترك إعمالهم
والجلوس في المقاهي لتناول االركيلة إلى جانب

تستقبل محافظة كربالء المقدسة ماليين الزائرين من داخل وخارجه وتقديمكم الخدمة الحسينية بتوفير (الماء والغذاء
والسكن) تتطلب منكم الحفاظ على صحتكم وسالمتهم من مخاطر اإلصابة باإلمراض االنتقالية راجين منكم االلتزام بالتعليمات
التالية :
-1تجنب استخدام األحواض (البانيو) المغلفة أو المفتوحة لتوزيع الماء والعصائر والمشروبات
-2استخدام أكواب أو قناني الماء المعبئة لتوزيع ماء الشرب
-3استخدام األقداح ذات االستخدام الواحد (الكارتون -البالستك أو الفلين ) لشرب الماء في البرادات أو الترامس
-4استخدام األواني ذات االستخدام الواحد (الكارتون -البالستك أو الفلين ) لتوزيع الطعام
-5لبس الكفوف( البالستيكية أو المطاطية ) عند إعداد الطعام
-6نصب الفتات توعية عن سالمة الماء والغذاء
-7المعالجة الصحيحة لبقايا الطعام أو الفضالت من خالل توفير الحاويات لجمع النفايات
-8توفير المياه الكافية الستخدام المرافق الصحية
-9تصريف فضالت مياه المرافق الصحية (المياه الثقيلة ) بشبكة الصرف الصحي
-10توفير الصابون (الصلب والسائل) لغسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام المرافق الصحية
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زهري الزيادي
حممد عبد زيد
وضاح الياسري
مها الشمري
فوزية الغامني
زهراء جبار الكناني

زيارة األربعني
احداث مهمة وكبيرة ومختلفة تشهدها مدن العالم
المختلفة اجتماعية  ,رياضية  ,علمية وفي مختلف
المجاالت اإلنسانية ونود الحديث هنا عن حدث بارزا
وكبير واستثنائي دائم تشهده مدينتنا المقدسة ونقصد به
زيارة أربعينية اإلمام الحسين عليه السالم حيث يزحف
إلى هذه المدينة الماليين من الناس مشيا على اإلقدام
ومن مختلف المدن العراقية ومن مختلف الشرائح
االجتماعية واألجناس واأللوان وهذا الحدث يشهد عام
بعد أخر اتساع وتطور وتتجسد فيه صور اإلنسانية
الرائعة حيث يهب الناس والمؤسسات الحكومية
والعشائر لتوفير االحتياجات الخدمية لتلك الحشود
الزاحفة إلى كربالء من مأكل ومبيت وخدمات صحية كل
هذه الخدمات التي تقدم دون مقابل هذا المشهد يشكل
حدثا ال مثيل له من تاريخ الشعوب وعندما نتحدث مع
من يقومون بتقديم الخدمات سواء كانوا من الجهات
الحكومية وأصحاب المواكب يأتيك الجواب سريعا نحن
نشعر بالتقصير تجاه اإلمام الحسين عليه السالم .
ونحن وفي هذا العام نعاني من انتشار وباء كورونا
اللعين هذا الحدث لم يؤثر عليه المرض الخطير حيث
انتشرت مواكب الخدمة المختلفة على طول الطرق
المؤدية إلى كربالء مع مراعاتها للظروف الصحية التي
يمر بها البلد من جراء هذا الوباء اللعين والحكومة
المحلية تبذل جهودا كبيرة لخدمة الزائرين من خالل
وضع الخطط األمنية والخدمية التي تشارك فيها كل
األجهزة األمنية بمختلف صنوفها كذلك الحشد الشعبي
والدوائر الخدمية التي أعدت خططها لهذا الحدث األكبر
في المحافظة والمهم والذي تشهده محافظتنتا المقدسة
ومن خالل مراقبتنا للخطط التي وضعت نرى انها عام
بعد عام تتطور ويتم االستفادة من خطط األعوام السابقة
فنرى الجهود تتوسع وتتوحد ونرى كل بيت كربالئي
ومؤسسة حكومية تقدم الخدمة ولسان حالها يقول كل
عمل نقوم به ال يوازي قطرة من دماء النبوة التي سالت
على ارض الطفوف أنها لوحة إنسانية وخدمية تشكلها
زيارة األربعين شكرا لقادة وإفراد الخدمة الحسينية
تقبل اهلل من الجميع .

المخاوف من استغالل هؤالء الشباب في الطريق
الغير سوي وجرهم الى اإلدمان على الممنوعات

مقرتح الستثمار املساحات املرتوكة يف االحياء السكنية

مبناسبة زيارة االربعني املليونية توجيهات إىل اإلخوة الكرام ...
أصحاب املواكب احلسينية

مسؤول االدارة
ذياب خضري الطائي

زهري ابو هارون

ظواهر مرفوضة

مشهد يف دوائرنا الرمسية
هناك بعض المشاهد السلبية في بعض
دوائرنا حيث نرى ان المراجع يصل قبل
الموظف النجاز معاملته الرسمية وتجد
الموظف والزمالء يتناولون الفطور
الصباحي وبعد انتظار طويل يسمحون
للمراجع ان يقدم أوراق معاملته من النافذة
ثم يأتي دور الغداء وبعدها يخبرك بان وقت
الدوام قد انتهى ومن األفضل أن تأتي يوم
غد  ..وال نعلم هل الرواتب التي تصرف على
هؤالء الموظفين من ميزانية الدولة هل هي
لغرض ان يتمتعوا بالفطور والغداء أم ألجل
خدمة المواطن  ..انه مجرد تساؤل لبعض
موظفي الدوائر ليس إال  ..؟
مواطن عراقي
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حسب التخطيط األساسي لمركز المدينة ومراكز االقضية والنواحي توجد في معظم االحياء السكنية
مساحات من األرض متروكة وغير مخصصة للسكن بل مؤشرة في الخرائط انها مساحات خضراء
او للخدمات قامت الحكومة على مرور السنوات الطويلة باستغالل قسم من هذه األراضي بإنشاء
مدارس ومستوصفات وأسواق شعبية وترك القسم االخر منها بدون استغالل منذ عشرات السنين
وأصبحت مكانا امنا للكالب السائبة او مكانا لتجاوز بعض ضعاف النفوس واستغلت بعكس ما
صممت ألجله فهي من المفروض أن تكون لخدمة سكنة هذه االحياء ولكنها اصبحت وباال عليهم
وبدأت معاناتهم تزداد وخاصة ساكني البيوت القريبة من هذه االراضي وفي السنوات االخيرة امتدت
يد البلدية واالستثمار الى جزء من هذه االراضي وانشأت عليها متنزهات جميلة ألهالي هذه األحياء
وانشأت بعض المالعب الرياضية ليتجمع فيها شباب المنطقة ويقضون فيها اوقاتا جميلة ولكن
بعض من هذه المساحات ما زالت متروكة دون اي استغالل سواء البلدية او االستثمار او اية جهة
اخرى وخاصة في االقضية والنواحي ومن الممكن استغاللها بمشاريع خدمية عن طريق االستثمار
وخاصة ونحن نمر بضائقة مالية وعندما تتوفر شروط استغاللها للغرض المصصم من اجله يمكن
تنفيذ المشروع او استغاللها من قبل البلدية وزرعها بالثيل وبعض االشجار كزينة جميلة تتزين
بها المنطقة والمدينة لحين ايجاد الحلول بعد خروج البلد من االزمة المالية معافى بإذن اهلل تعالى .

عزيزي
املواطن

التدقيق اللغوي
فاطمة صاحل

خصصت جريدة (إعمار كربالء) هذه الصفحة لك ومن أجلك على
أمل أن تتواصل معنا من خالل رفدها بأرائك الحرة ومقترحاتك
البناءة ومالحظاتك السديدة والمرصودة ووجهات نظرك الصائبة...
وان كل ما يصل إلينا سوف ينشر على هذه الصفحة على أن يكون
موثقا ويحمل االسم والعنوان الصريحين وسوف تصل شكواك
أو مقترحاتك إلى الجهات المسؤولة وتتعهد الجريدة بنشر الردود
التي تصلها من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية آ ملين
مراسلتنا على العناوين التالية :
yahoo.com@1963_dka
موبايل ()07803238215

التصوير الفوتوغرايف
ذياب اخلزاعي

املقاالت واالراء املنشورة التعرب بالضرورة عن سياسة الصحيفة
موقعنا على االنرتنت www.karbala.gov.iq

تقارير
جريدة يومية تصدر مؤقتا كل اربعاء عن حمافظة كربالء املقدسة

اعمـار كربــــــالء
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احلكومة احمللية تنهي استعداداتها وتضع اخلطط األمنية واخلدمية وخطة النقل اخلاصة بزيارة األربعني املليونية
المشاركة بنقل الزائرين بواسطة المحطات المتنقلة بمنتوج
زيت الغاز وحسب التوجيهات الصادرة من غرفة العمليات.
باإلضافة الى االشراف على ادارة خطة النقل المجاني
للزائرين من قبل لجة مشكلة من الفرع برئاسة المهندس
حمودي علي زويني وبخصوص الخطة االعالمية تم
طبع كافة البوسترات التعريفية والتي تثبت على واجهات
السيارات التي تقوم بتوزيع المنتجات النفطية على المواكب
الخدمية كذلك تم طبع كارتات تعريفية توزع على اصحاب
المواكب تثبت فيها ارقام مسؤولي القواطع لغرض االتصال
عند الحاجة من اي منتوج وحسب موقع المسؤولية لكل قاطع
 ,أيضا رفع المواقف اليومية للجهات االعالمية بالشركة
والمحافظة و نظراً للظروف الصحية االستثنائية الخاصة
بجائحة كورونا اشار الخرسان ان فرعنا اتخذ اجراءات
صحية وقائية خاصة بزيارة االربعين تتضمن تشكيل مفرزة
طوارئ طبية بالتنسيق مع دائرة صحة كربالء المقدسة
لتقديم الدعم واالسناد للكوادر الصحية خالل فترة الزيارة ,
كذلك تشكيل لجنة تتألف من مسؤول وحدة الصحة المهنية
ومسؤول وحدة الضمان الصحي وموظفي وحدة البيئة تكون
مهامها توفير كافة المستلزمات الطبية الوقائية للمنتسبين
المشاركين بخطة الزيارة ,أيضا التأكيد على كافة المنتسبين
بعدم االختالط مع الزائرين واالبتعاد عن التجمعات واالماكن
المغلقة و االشراف على سيارات االسعاف الفوري المستلمة
من الشركة إلسناد عمل المحافظة خالل فترة الزيارة مع
التأكيد على متابعة فحص .PCR
كهرباء كربالء
الى ذلك كشف مدير فرع توزيع كهرباء كربالء المقدسة
المهندس عماد عباس كاظم المسعودي عن الخطة الخدمية
لدائرة الكهرباء قبل واثناء وبعد الزيارة  ،وقال ان المالكات
الفنية والهندسية لمديريته ومن خالل تراكم تعاملها مع
الزيارات المليونية قد اكتسبت الخبرة والمهارة الالزمة
اعمار كربالء /سعد عواد
اكد محافظ كربالء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي
ان الحكومة المحلية في كربالء المقدسة انهت استعداداتها
كافة ووضعت الخطط االمنية والخدمية وخطة النقل إلنجاح
الزيارة المليونية الخاصة بأربعينية اإلمام الحسين عليه
السالم .واضاف الخطابي لـ( اعمار كربالء ) ان لقاءاتنا
مستمرة ومتواصلة مع مدراء االجهزة االمنية والدوائر
الخدمية وممثلي العتبتين الحسينية والعباسية وهيئة
المواكب الحسينية وقد تم التاكيد خالل هذه اللقاءات على
توزيع المهام والواجبات و بذل اقصى الجهود في انسيابية
تطبيق الخطط الخاصة بالزيارة لضمان تقديم افضل الخدمات
لزائري االمام الحسين (ع) ,مشيرا ان استعدادات الحكومة
المحلية بدأت مبكرا من خالل وضع الخطط الشاملة من قبل
االجهزة االمنية التي بدأت بمسك االرض ونشر منتسبيها
على كافة الحدود االدارية للمحافظة من اجل سالمة الزائرين
وكذلك تم تهيئة الساحات على معظم المحاور واعداد الخطط

الخاصة بالنقل ومعالجة نقاط الضعف التي تم تشخيصها
خالل السنوات الماضية لضمان سهولة و انسيابية عودة
الزائرين .الفتا ان زيارة االربعين المليونية لهذا العام جاءت
بوضع خاص واستثنائي بسبب جائحة (كورونا ) التي القت
بظاللها على جميع مفاصل الدولة  ,ونحن بحمد اهلل وبفضل
الجهود الخيرة والمخلصة للعتبات المقدسة و دائرة صحة
كربالء استطعنا ادارة هذا الملف بنجاح وهو ما شهد به
الجميع بعد نجاح الخطط الخاصة بزيارة العاشر من المحرم

الماضية داعيا الزائرين الى اتباع االجراءات الوقائية
والصحية لمواجهة هذا الوباء وتابع الخطابي ان كربالء
هي مضيف االمام الحسين (ع) وبيته ولنا شرف تقديم كافة
الخدمات والتسهيالت لزوار ابي عبد اهلل عليه السالم الحفاظ
على الممتلكات العامة والحفاظ على الطرق واالشجار.
دائرة صحة كهرباء
الى ذلك اعلنت دائرة صحة كربالء المقدسة عن وضع
خطة طوارئ لزيارة أربعينية اإلمام الحسين (عليه السالم)
المُرتقبة  ،سيتم تطبيقها قبل عشرة أيام من بدء الزيارة ،
في حين بيَنت إن « جميع اإلجراءات والتوصيات الخاصة
بالخطة تقع ضمن التوصيات األساسية للسيطرة على
مرض فيروس ُكورونا المُستجد « .وقال مدير عام الدائرة ،
الدكتور صباح الموسوي  ،في حديث لـ ( اعمار كربالء )
للدائرة  ،إن الخطة تتضمن توزيع عجالت اإلسعاف الفوري
قرب مراكز الطوارئ داخل المدينة القديمة ويكون اإلخالء
حسب الرقعة الجغرافية ،مع تهيئة (  ) 38مفرزة طبية  ،و
(  ) 7مستشفيات حكومية  ،إضافة إلى المستشفيات األهلية
الساندة ( الكفيل  ،وزين العابدين ( ع )  ،اإلمام الحجة ( عج
) الخيري  ,العباس األهلي ) حيث تكون خدماتها مجانية
خالل فترة الزيارة « .وبيَن الموسوي  ،إنه تم التنسيق
ُوزعة
مع طبابة الحشد الشعبي لفتح (  ) 6مفارز طبية م َ
على محاور المدينة القديمة وكذلك دعم مراكز الطوارئ
بالمالكات البشرية «  ،عالوة على وجود المفارز الطبية
التابعة للعتبتين المُقدستين «  ،مُوضحاَ أنه « سيتم تحريك

مستشفى الزهراء ( ع ) المتنقل وجعله مرابطاً في محور
كربالء _ النجف  ،و تحريك العيادة المُتنقلة وجعلها مُرابطة
على طريق كربالء _ بابل « .وأشار إلى أنه «سيتم فتح
مفرزة طبية في مركز السيدة زينب الكبرى ( ع ) الجراحي
التخصصي  ،كما تم تهيئة (  ) 35فرقة صحية لمراقبة مياه
الشرب واألغذية المقدمة للزائرين «  .ولفت الموسوي الى
إنه سيتم فتح صاالت للطوارئ في المراكز الصحية (العباسية
الشرقية  ،العباسية الغربية  ،باب بغداد) وتجهيزها بكافة
األدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة
بالطوارئ  ،ورفدها بالمالك الطبي والصحي من المؤسسات
الصحية في المحافظة « .وأردف إن» قسم الصيدلة
وبالتنسيق مع الشركة العامة لألدوية  ،قام بتوفير األدوية
والمستلزمات الطبية خاصة المنقذة للحياة وتوزيعها على
المستشفيات والمفارز الطبية والمراكز الصحية ومراكز
الطوارئ  ،في حين « قام مصرف الدم الرئيسي بحمالت
التبرع خالل الفترة التي تسبق الزيارة لغرض توفير كميات
مناسبة من جميع األصناف خاصة السالبة منها  .ولفت
الموسوي  ،إن األجهزة الرقابية الصحية ومُختبر الصحة
العامة  ،ستكون في حالة إنذار خالل تنفيذ الخطة  ،والتنسيق
الحسينية لضمان تطبيق
مع األجهزة األمنية وهيئة المواكب ُ
اإلجراءات الوقائية والتوعوية الخاصة بمنع إنتشار فيروس
ُكورونا واألمراض اإلنتقالية األُخرى  ،على أن تتولى شعبة
تعزيز الصحة بطبع وتوزيع الرسائل الصحية ذات المحتوى
الوقائي وتوزيعها على هيئة المواكب والمواطنين  ،من
جهته اكد مدير اعالم دائرة صحة كربالء سليم كاظم إن
جميع اإلجراءات والتوصيات الخاصة بالخطة تقع ضمن
التوصيات األساسية للسيطرة على مرض فيروس ُكورونا
المُستجد  ،حيث سنعمل على زيادة وعي المواطنين والزائرين

من خالل التأكيد على (التباعد اإلجتماعي ،لبس الكمامات ،
ونوه
النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون َ ،
الموسوي الى إننا « قمنا بإعداد فرق اإلستجابة السريعة
لغرض مُتابعة الحاالت المُشتبه بإصابتها بفيروس ُكورونا
واإلخبار الفوري عنها «  .وفي مجال التنسيق والتعاون مع
وزارة الصحة ودوائرها الصحية  ،أكد الموسوي أن «دائرة
العمليات الطبية وطب الطوارئ في الوزارة ستقوم بتعزيز
دائرتنا بفرق طبية من مختلف االختصاصات  ،و()10
ً
فضال عن « إستدعاء فريق لمعالجة
عجالت إسعاف «،
السموم « ،إلى جانب « قيام دائرتي الصحة في بابل والنجف
بتقديم الدعم واإلسناد الطبي لدائرتنا ضمن الحدود اإلدارية
للمُحافظتين» .وكشف المدير العام  ،أن « مُدن الزائرين
التابعة للعتبتين المُقدستين في المحاور الثالثة الخارجية
للمدينة ستكون من مسؤولية الدوائر الصحية في محافظات
( بغداد  /الرصافة  ،الديوانية  ،المثنى ) ،وتعمل كمراكز
طوارئ  ،على أن يتم تأمين مالكاتها الطبية والصحية
والتمريضية  ،إضافة إلى األدوية والمستلزمات الطبية من
قبل تلك الدوائر.
المنتجات النفطية
فيما اعلن المهندس حسين مجيد صالح الخرسان مدير
فرع كربالء المقدسة لتوزيع المنتجات النفطية عن وضع
خطة الفرع استعداداً لزيارة االربعين موضحا ان فرعنا
وبتوجيه من الوزارة والشركة وضع خطة لتوزيع المنتجات
النفطية على المواكب والهيئات الحسينية التي تقدم خدماتها
للزائرين الكرام
وان الخطة تتضمن تشكيل غرفة عمليات في ديوان الفرع
تعمل على اصدار االوامر والتوجيهات لقواطع والجهات
المعنية وتكون برئاسة مدير الفرع وعضوية مدراء االقسام
ومسؤولي القواطع والشعب من اجل تقديم افضل الخدمات

للزائرين الكرام الوافدين لمحافظة كربالء المقدسة إلحياء
مراسيم زيارة االربعين المباركة
وأضاف الخرسان انه تم تخصيص خزين خاص بالمحافظة
كحصة اضافية للوارد اليومي وبكمية (15000م ) 3من
مادة البنزين و(5000م )3للنفط أبيض (15000م)3
لزيت الغاز في مستودع كربالء الجديد لضمان سرعة
وصولها خالل فترة الزيارة ,أما بخصوص مادة الغاز السائل
تم مفاتحة شركة تعبئة الغاز لزيادة الوارد من الغاز السائل
بواقع ( 500ــ  )600طن يومياً طيلة فترة الزيارة ,
مبينا سيتم تجهيز االفران والمخابز التابعة للمواكب
والهيئات الحسينية وحسب الحاجة الفعلية من منتوج
النفط االبيض وكذلك زيت الغاز للمولدات والبويلرات
العامة بمنتوج زيت الغاز وبالسعر الرسمي وحسب تقدير
لجنة الكشف وكذلك الموافقة على تجهيز الدوائر الخدمية
واالمنية بالمحافظة المشاركة بالزيارة بحصة اضافية
وبكمية ال تزيد عن%25من الحصص الشهرية المقررة
ولغرض السيطرة على التوزيع والتجهيز بكافة المناطق
ومحطات التعبئة الحكومية واالهلية ومعامل الغاز لفت
الخرسان الى تقسيم المحافظة لعدة قواطع وبالشكل التالي :
قاطع الهندية  ,قاطع كربالء ــ بابل  ,قاطع كربالء ــ نجف ,
قاطع مركز المدينة  ,قاطع كربالءــ بغداد وتجهيز السيارات
التابعة لكافة الوزارات والعتبات المقدسة والمحافظة

بسرعة الوصول الى االعطال ومعالجتها واالرتقاء بخدمة
الكهرباء  ،واضاف المدير ان لجنة عليا تشكلت برئاسته
لمتابعة الفعاليات اثناء الزيارة  ،وبين ان مالكات الفرع
قد باشرت بالعمل وبخطة معدة مسبقا وتضمنت الحرص
على استمرارية التيار الكهربائي طيلة ايام الزيارة ومن
خالل مفاتحة الشركة العامة بهذا الخصوص  ،وعلى صعيد
الصيانة تم تقسيم المحافظة الى ( )5محاور رئيسة وهي
(مركز المدينة  ،محور كربالء -النجف ،محور كربالء -
بغداد ،محور السدة -كربالء ،محور الهندية ،محور عين
التمر) وشكلت فرق جوالة موقعيا لسهولة اصالح ومعالجة
العطالت الطارئة مع توفير المواد االحتياطية لها  .وكذلك
اعادة تأهيل االنارة الخارجية والداخلية للشوارع والساحات
الخاصة بوقوف اليات نقل الزائرين.
بلدية كربالء
وعن استعدادات وخطة مديرية بلدية كربالء الخاصة بزيارة
أربعينية اإلمام الحسين عليه السالم أفاد مدير البلدية

المهندس عبير سليم موضحاً عن تقسيم المدينة الى ستة
قواطع خدمية من خالل مشاركة  ١٢٥٠عامل تنظيف إضافة
إلى مشاركة كوادر شعبة الحدائق والمتنزهات وبواقع ٥٣٥
عامل ضمن ثالثة وجبات عمل صباحية ومسائية وليلية مع
توفير حاويات النفايات وبحدود  ٨٦٠حاوية نفايات سعة
 ١١٠٠لتر بالستيكية وتوزيعها في شوارع مركز المدينة
واألطراف المحيطة بها واألحياء السكنية إضافة إلى توزيع
أكياس النفايات على أصحاب المواكب الحسينية من قبل
كوادر شعبتي البيئة واإلعالم واالتصال الحكومي وحثهم
بالحفاظ على النظافة مع خلق مساحات جديدة في الشوارع
العامة والخدمية لتسهيل حركة مرور العجالت الفتا الى
تشغيل عمال إضافيين بأجور يومية مع إستحداث أربعة
محطات وسطية لتجميع النفايات من خاللها تنقل إلى موقع
الطمر الصحي.
فيما بَي َ
َّن مسؤول شعبة اآلليات المهندس علي محمد عبد
جواد عن مشاركة  ٤٠٨آلية بين ( كابسة نفايات وكانسة
شوارع وقالب مع شفل وتنكر ماء وغيرها من اآلليات
التخصصية والتابعة للمديرية) مع مشاركة العديد من
مديريات البلديات من محافظات العراق بكوادرها وآلياتها
دائرة ماء كربالء
وعن استعدادات مديرية ماء كربالء المقدسة اكد مدير
مـاء كـربالء المقدسة المهندس محمد فاضل النصراوي ان
المديرية وفي ضل جائحة كورونا قد أنهت وضع اللمسات
النهائية للخطة الخاصة بزيارة األربعين وفق فقرات الخطة
المعدة من قبل المديرية والتي تبدأ من تاريخ  5صفر ولغاية

 23صفر وقال انه تم تأهيل المشاريع و المجمعات و محطات
الضخ التي تقوم بضخ الماء الصافي الى مركز المدينة
والطرق الخارجية وتأمين المياه المطلوبة بشموع االمالء
الخاصة بالحوضيات  ،كما وتم اعداد الكشوفات والتصاميم
الخاصة وازالة التعارضات مع اعمال البلدية للمنطقة من
معمل البان كربالء والى فلكة االلعاب القديمة باالضافة
الى ازالة التعارضات عن طريق تنفيذ خطوط ماء مع ربط
مصادر تغذية جديدة وتعزيز كمية الماء في منطقة باب بغداد
وباب الساللمة ضمن تأهيل وتطوير شوارع مديرية البلدية
موضحاً  :انه تم التنسيق مع مديرية بلدية كربالء بازالة
التعارضات ضمن اعمال تطوير وتاهيل التقاطع الفاصل بين
شارع حميد الشكرجي ونهر الهنيدية في حي النقيب كما
وتم التنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة لتاهيل الشبكات
في مركز المدينة القديمة وتحديداً في منطقة باب الساللمة
 /عكد ديوان شهيب واالزقة المتصلة مع ازقات المقامات (
عبد اهلل الرضيع ) و ( علي االكبر ) .
مبيناً  :انه تم االشراف المباشر من قبل كوادر المديرية على
اعمال تنفيذ شبكات الماء في حي القدس واعداد الكشوفات
وتسمية ممثل بازالة التعارضات مع مشروع تبليط شوارع
حي المصطفي  /منطقة البهادلية مقابل مستشفى الكفيل .
وفيما يخص الجهد اآللي ( السيارات الحوضية ) صرح
 :إن الجهد اآللي لعموم المحافظة من الحوضيات العائدة
لمديريتنا و الحوضيات الساندة من المحافظات األخرى
يصل الى (  )163سيارة حوضية باإلضافة للسيارات
الحوضية التخصصية التي يتم تنسيبها من قبل محافظة
كربالء للعمل ضمن مديريتنا  .وأشار  :إلى ان للسيطرة
النوعية دورا هاما في عميلة مراقبة فحص المياه المنتجة
من المشاريع المركزية و المجمعات المائية و شبكات الماء
والسيارات الحوضية من خالل لجان مشتركة مع دائرة
صحة كربالء والتي ستقوم بزيارة مركز المدينة والمشاريع

والمجمعات المنتشرة على الطرق الحولية وفي االقضية و
النواحي وسيكون للمختبرات الفرعية دور في فحوصات
الماء وبيّن  :ان اإلعالم واالتصال الحكومي سيقوم بتغطية
نشاطات وجهود المديرية خالل الزيارة إضافة لقيامة بتوزيع
ملصقات إرشادية حول ضرورة ترشيد استهالك الماء .
اتصاالت معلوماتية كربالء
مديرية اتصاالت ومعلوماتية كربالء المقدسة عقدت إجتماعاً
تحضيريأ لوضع خطة استعدادات الزيارة االربعينية  .حيث
تم في االجتماع الذي ترأسه مدير المديرية المهندس علي
عبد عون حمود وبحضور كل من مدراء االقسام والشعب
الفنية وشعبة الدفاع المدني .
التشديد على اتباع توصيات وتوجيهات لجنة الصحة
والسالمة أثناء تقديم الخدمات للزوار كما تم تشكيل اللجان
والهيئات الفنية وتوزيعها على محاور المدينة وإسناد
المتابعة إلى مسؤولي الشعب كل حسب اختصاصه .
من جانب آخر أكملت المديرية االستعدادات لفتح موكبها
الرسمي في مقر مديرية اتصاالت كربالء الستقبال الزوار
وتقديم الخدمات.
الموارد المائية
وفي إطار استعدادات مديرية الموارد المائية في كربالء
المقدسة إلستقبال زيارة اربعينية اإلمام الحسين (ع) وتقديم
أفضل الخدمات للمواطنين والزائرين وبتوجيه من السيد
محافظ كربالء المهندس نصيف الخطابي وبمتابعة من
المهندس حسنين قحطان مدير الموارد المائية وبالتنسيق
مع مديرية صيانة كربالء انهت كوادرها الفنية والهندسية

استعداداتها بتنظيف القنوات والمبازل داخل مركز المدينة
حيث تم تنظيف وتطهير مبزل الهنيدية وجدول الرشدية
من النباتات المائية واالوساخ وبطول  ٨كم وتنظيف وجدول
الحسينيه في منطقه باب بغداد من الترسبات الطينية
والنباتات المائية واالوساخ  ،بهدف الحصول على انسيابية
عالية لتأمين الحصص المائية للبساتين و محطات األساله
وكذلك تم انجاز عمل مشبك على جدول الحسينيه قرب
سيطرة مدخل المدينه القديمه من جهة طريق الحسينيه
وذلك ليمنع دخول النفايات واالعشاب داخل حوض النهر
الى داخل مركز المحافظه باالضافه إلى تنظيف مبزل كربالء
الشمالي .

الثقافية
جريدة يومية تصدر مؤقتا كل اربعاء عن حمافظة كربالء املقدسة

اعمـار كربــــــالء
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خطب اإلمام احلسني يف كربالء  ,قراءة أوليّة يف التنوع األسلوبي

د .عيل حسني يوسف

ورد في تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني ص  169واألخبار
الطوال للدينوري ص  ،339وتاريخ الطبري الجزء الثالث
ص  ،451ومروج الذهب للمسعودي الجزء الثالث ص8
،وكتاب الفتوح البن أعثم الجزء الخامس ص،183
ومقاتل الطالبين لألصبهاني ص ، 113واإلرشاد للمفيد
ص  ،113وتاريخ الخلفاء السيوطي ص  ،207وكنز
العمال للمتقي الهندي الجزء الثاني عشر ص ،56وشذرات
الذهب البن العماد الحنبلي الجزء األول ص ، 21ونور
األبصار للشبلنجي ص  194وخالصة تذهيب تهذيب
الكمال في أسماء الرجال للخزرجي الجزء األول ص 251
،والصواعق المحرقة البن حجر الهيثمي الجزء الثاني ص
، 568وعيون أخبار الرضا للصدوق الجزء الثاني ص
 268تفاصيل ما جرى في كربالء يوم العاشر من شهر
محرم سنة  61هجرية الموافق ليوم اإلثنين 680/10/12
ميالدية ـ بحسب أقوى الترجيحاتـ وقد روت الكتب ذلك
كله باختالفات فيما بينها ومن بين ما ذكرته تلك المصادر
مجموعة خطب لإلمام الحسين بعد خروجه فكانت واحدة
منها في منى وثالث خطب في كربالء .
والالفت في تلك الخطب أنها تنوعت أسلوبيا بحسب المقام
رغم أنها قيلت كلها في كربالء وفي مدد زمنية متقاربة .
كانت تلك الخطب تعبر عن نفس مطمئنة ,راضية بقدرها,
مواجهة مصيرها بعزم وثبات ,مثلما كانت صورة حية
لما جرى صبيحة عاشوراء  ,ترى الموت يحوم بأجنحته
في ثنايا الكلمات والجمل؛ تارة تشعر كأن اإلمام وأنصاره
ألفوه حد االعتياد ,وتارة أخرى تجد التمرد واضحا فالموت
معبر نحو الخلود األبدي  ,فيما تجد اإلمام تارة أخرى يرأف
بالعدو أن يهلك بسببه  ,وهكذا تتنوع األساليب في ذلك
كله لتشي تلك الخطب بمقدرة قل نظيرها وبمغايرة جلية
عن السياقات الخطابية السائدة دون أن تنداح اللغة عما
ألفه القوم ,وبذلك يمكن القول أن االمتداد األسري الرسولي
لإلمام الحسين أدى بشخصه أن يعبر آفاق المكان المحدود
نحو سماوات المعاني متجاوزا التاريخ الزمني ليعكس زمنا
أبديا .
كانت الخطبة األولى تهدف إلى إلقاء الحجة على الخصم

ُ
ُح ُ
ي( ع )
ب احل َس ِنْ

أ َت ْخلِ ُد في قرار الكون َس ْهواً ..
َر َف ُع َّ
الش َ
الولي
أن
.إذا ما ي ْ
ْ
راط ...
الح ِّب َج ْو ٌز ِّ
َف ُح ُب ُ
للص ِ
ْ
علي
لرؤي ِة ب ْ
َص َم ٍة فيها ْ
الح ِّب َ
ين ..
َو ُح ُب ُ
ذاك في ُح َس ٍ
.و ُر ْؤي ُ
َهي
َ
َة َن ْه ِج ِه َق َم ٌر ب ْ
َرضى لِ َخ ْل ٍق ...
هلل ال ي ْ
َفال وا ِ
في
َو لي َ
ْس ِب َق ْل ِب ِهم ُح ٌب َخ ْ
َف ُز ْر يوماً لِ َ
الص ْر ِح َط ْوعاً ...
ذاك َّ
في
ترى َملَ َكاً ِبقا َم ِت ِه َح ْ
الخلق ْ
إع ِتباراً ...
ْس يَزي ُد في
َولَي َ
ِ
وي
ْس ِب َك َّف ٍة َر ْج ٌح َس ْ
َولَي َ
َفال عاشو ُر َق ْد َر َف َع ُح َسيْناً ...
َّ
مي
الر ْف َع لِ َّ
وإن َّ
لر ِّب َس ْ
َو ُم ْن ُذ ِوال َد ٍة ُر ِس َم ْت ُخطا ُه ...
ُّ
وي
َر َت ْ
لم ِب َد ْف ٍع ي ْ
على الظ ِ
َّاس َر ْد ٌ
َف َ
ف ...
ذاك ُح َسي ُْننا العَب ُ
لِ َح ْم ِل را َي ٍة َن ْس ٌر َ
ري
ض ْ
ص ْر ٌخ وا ُح َسي ُ
ْن ...
َمدى التاريخ َ
ْع ِّ
األبي
َف ُخ ْذ َري َ
الدما ْأن َت ْ

مهدي النعيمي

َس َيبْقى خالِداً عاشو ُر فينا ...
ُ
التاريخ َر ْد َد وا ُح َسي ُ
ولي
إذا
ْن وا ْ
للحسين مولِداً ...
فإن َع ِش ْق ُت
ِ
بي َّ
بي
ِع ْش ُق ُه َغ ْر ٌ
والن ْ
س ِب َق ْل ْ
وإن َظ ِم َ
ْ
ئت َفلَ َك في ُح ِّب ِه ....
وي
َم ْر َت ٌع ِخ ْص ٌب َو
للروح َر ْ
ِ
أو َع ِط ْش َت فارتوي ِم ْن َن ْه ِج ِه ...
َ
القوي
الح ٌب في ِه
ْ
ذاك َن ْه ٌج ِ
الح َسي ُ
ْن َج ُّدنا في َن َس ٍب ...
َف ُ
ضي
َوإل ْي ِه َن ْه ُجنا َن ْه ٌج َر ْ
ذاك َف ْخ ٌر ِهب ُ
َ
َة اهلل لنا ...
ساب ننتمي
ِب َو ٍ
الء َو ْان ِت ٍ
أ َب َد َّ
الد ْه ِر على الع ْ
َه ِد الذي ...
قي
ال ُي َز ْحزح ُه بنا ِغ ٌر َش ْ
َ
ساط ٌع في ليل ِه ...
ذاك نو ٌر ِ
َو ْلي َ
ْش ْع في ُعال ُه ي ْ
َز َدهي
ُشع ِ
سين ٌ
ص َر َخ ْت ...
ثورة َق ْد َ
ِم ْن ُح ٍ
َ
األبي
َف َّج َر
تاريخها ُ
الح ُّر ْ
أنا لل ِع ْش ِق ُح َسي ُْن ُّي الهوى ...
ماء َّ
الط ِّ
علوي
ف َد ِّمي
ْ
ِم ْن ِد ِ
َ
هاك ِع ْش َقاً في دمائي نب ُع ُه ...
ٌ
وي
ليس لل ِع ْش ِق
َس َت ْ
َ
مجال ي ْ
ْ
إغ ِر ُسوا في ِذ ْك ِر ِه في مأ َم ٍن ...
ليس في َ
هي
في ِه ِرب ٌ
ْح َ
ذاك َن ْ
ليس في َ
هي )
( في ِه ِرب ٌ
ْح َ
ذاك َن ْ
**********

وتفنيد مزاعمه فجاءت بنفس هادئ جمعت بين االستبطاء
والتعجب والتفنيد فقد قال في ذلك ما ال يحصى ذكره ،ولم
يسمع متكلم قبله وال بعده أبلغ منه في منطقه ,فقد كان
الحسين مجبوال على الكالم يخوض غمراته بيقين تام ومما
ذكرته الكتب بعد أن ّ
صف ابن سعد جيشه للحرب ،إن اإلمام
الحسين دعا براحلته فركبها ،ونادى بصوت عال يسمعه
جلّهم  :أيّها الناس اسمعوا قولي ،وال تعجلوا ح ّتى أعظكم
علي  ،وح ّتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم
بما هو حق لكم َّ
 ،فإن قبلتهم عذري  ،وص ّدقتم قولي ،وأعطيتموني النصف
علي سبيل،
من أنفسكم  ،كنتم بذلك أسعد ،ولم يكن لكم ّ
وإن لم تقبلوا ّ
مني العذر ،ولم تعطوني النصف من أنفسكم،
فاجمعوا أمركم وشركاءكم ،ث ّم ال يكن أمركم عليكم غمّة،
إلي وال تنظرون ،إن وليي اهلل الذي نزل الكتاب
ثم اقضوا ّ
وهو يتولّى الصالحين.
ثم وعظهم مذكرا إياهم بالوقائع النازلة وكوارث الدنيا
الهائلة ,محذرا من أهوالها واختالف أحوالها ,فقال :الحمد
هلل الذي خلق الدنيا ،فجعلها دار فناء وزوال  ،متص ّرفة
بأهلها ً
حاال بعد حال ،فالمغرور من غرت  ،والشقي من
ّ
ّ
فتنته  ،فال تغرنكم هذه الدنيا ،فإنها تقطع رجاء من ركن
إليها  ،وتخيب طمع من طمع فيها ،وأراكم قد اجتمعتم على
أمر قد أسخطتم اهلل فيه عليكم ،وأعرض بوجهه الكريم
ّ
وأحل بكم نقمته ،وجنبكم رحمته ،فنعم الرب ربّنا،
عنكم ،
وبئس العبيد أنتم .
ثم تتصاعد وتيرة الوعيد حين يذكرهم بانقالب اآلراء
واتباع األهواء فينتقل األسلوب إلى التنبيه على الضالل
والتوبيخ وذم اإلصرار على الغي الموفي بأهله إلى التهلكة
فقال
أقررتم بالطاعة  ،وآمنتم بالرسول محمّد صلى اهلل عليه
وآله ،ث ّم ّإنكم زحفتم إلى ذ ّريته وعترته تريدون قتلهم  ،لقد
استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر اهلل العظيم  ،فتباً لكم
ولما تريدون ،إنا هلل وإنا إليه راجعون  ،هؤالء قوم كفروا
بعد إيمانهم  ،فبعداً للقوم الظالمين .
أيها الناس :انسبوني من أنا ،ث ّم ارجعوا إلى أنفسكم
وعاتبوها ،وانظروا هل يحل لكم قتلي  ،وانتهاك حرمتي،

وأول
ألست ابن بنت نبيكم  ،وابن وصيه وابن عمّهّ ،
المؤمنين باهلل ،والمص ّدق لرسوله بما جاء من عند ربّه.
ثم أفحمهم بحجج ال سبيل لردها فيورد األدلة بمنطق
واضح ,فقال:
أو ليس حمزة سيّد الشهداء عم أبي ,أو ليس جعفر الطيار
عمّي ,أو لم يبلغكم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله لي
وألخي:هذان سيّدا شباب أهل ّ
الجنة  ،فإن ص ّدقتموني بما
أقول وهو الحق  ،واهلل ما تعمّدت الكذب منذ علمت ّ ،
أن اهلل
يمقت عليه أهله  ،ويض ّر به من اختلقه ،وإن ّ
كذبتموني،
ّ
فإن فيكم من أن سألتموه عن ذلك أخبركم ،سلوا جابر بن
عبد اهلل األنصاري ،وأبا سعيد الخدري ،وسهل بن سعد
الساعدي  ،وزيد بن أرقم ،وأنس بن مالك  ،يخبرونكم ّأنهم
سمعوا هذه المقالة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله لي
وألخي ،أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ,ث ّم قال :إن
في ّأني ابن بنت
كنتم في شك من هذا القول  ،أفتش ّكون ّ
نبيكم فو اهلل ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري
فيكم ،وال في غيركم ،ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو
مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة .
ولم يكتف بما م ّر بل أنه استجوبهم إذ نادى عليه السالم
 :يا شبث بن ربعي ،ويا حجار بن أبجر ،ويا قيس بن
إلي أن أقدم ،قد
األشعث ،ويا زيد بن الحارث ،ألم تكتبوا ّ
أينعت الثمار ،واخض ّر الجنابّ ،
وإنما تقدم على جند لك
ّ
مجندة .
فقالوا :لم نفعل .
فقال عليه السالم :سبحان اهلل ،بلى واهلل لقد فعلتم .
ث ّم قال عليه السالم :أيها الناس :إذا كرهتموني فدعوني
انصرف عنكم إلى مأمن من األرض .
فقال له قيس بن األشعث :أو ال تنزل على حكم بني عمّك؛
ّ
فإنهم لن يروك إالّ ما تحب ،ولن يصل إليك منهم مكروه .
فقال عليه السالم :أنت أخو أخيك ،أتريد أن يطلبك بنو
هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل ،ال واهلل ،ال أعطيهم بيدي
إعطاء الذليل ،وال أف ّر فرار العبيد ،عباد اهلل إني عذت بربّي
وبربّكم إن ترجمون ،أعوذ بربّي وربّكم من كل متكبّر ال
يؤمن بيوم الحساب .

الزمان املقتول

عودة ضاحي التميمي
ذا راس من فوق القنا محمول
ويحفه التمجـــــيد والتبجيل
من ذا الذي االنهار تمشي خلفه
ويزفه التكبير والتـــــــــهليل
اتراه بينهم ذبــــــــــيحا ام ه ُم
ماتوا وان عاشوا فذاك افول
تحدو به الركبان ام يــحدو بها
ولقد اصاب النــاظرين ذهول
فترى سماء اهلل تنزف قــــلبها
فتكاد منه الراســـيات تزول
***********
ولقد توقفت الحياة بــــــكربال
فكـــــأن غائلة المنون تكيل
رأس تعلقه الرماح بنصـــــلها
ام انــــــــه في رأسها اكليل
يمشي بموكبه النخيل مــطأطئا
وله تميل االرض حيث يميل
الشمس تشرق من نجيع دمائه
فكأنه من نوره التــــــــنزيل
يتلو كتاب اهلل من اوداجــــــــه .
ومن الدما يتصــاعد الترتيل
************

يا ويح قلبي من شرود مداركي
مما ارى او ما عساي اقول
ذا راس حيدرة تطوف دمـــاؤه
ام انه راس البتول خــضيل
راس وال كل الرؤوس تطــــاله
اذ ما له في العالمــين مثيل
اوليس هذا الرأس رأس محمد
ودماء دين اهلل منه تــسيل
************
رأس يؤذن للصالة وريــــــــــده
والجسم قد غارت عليه خيول
وتجول واعية المصاب بشجوها
وعلى الرماح الخافقات تجول
أأرى حسينا تستباح جــــــــراحه
ام انه ماء العيون هـــــــطول
************
لهفي على الجسد المضمخ بالدما
وعليه من وقع النصال حقول
تلك الجراح النازفات مــــــــنابت
ينمو عليها بالطفوف فـــسيل
هذا ابن فاطمة البتول على الثرى
وبقية البيت الشــريف عليل

لهفي على تلك الفواطم بــــالعر ى
ولها تصاعد بالدموع عويل
اهلل اكبر قد ته ّتك خـــــــــــــدرها
الجمـــــال بديل
افمالها غير ِ
************
تلك الخيام الموقدات باهلـها
ُح ُرم عليها العاديات تصول
ولقد توزعت المنون حماتها
أهو الزمان بكربال مقــــتول
هذا حسين سابح بدمــــــائه
م انه االسالم فيه قتـــــــيل
أو انه القرآن امســـى نازفا
قد مزقاه اللؤم والتضـــليل
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فكرة
عيل لفته سعيد

الثورة الحسينية والدليل الثقافي
ٌ
مقاومة
لم يعد يكفي استذكار الثورة الحسينية على إنها
هتاف مستمر من أجل إبقاء الثورة ً
ٌ
ذكية
ض ّد الظلم ،أو إنها
وعي الستكمال
كبناء تحتاج الى
في عنفوانها ..الثورة
ٍ
ٍ
الجوانب الفعلية ،التي ترتقي الى مستواها ..مثلما تحتاج
ثقافي يقابل الوعي المتحصل منها ..وألن الثورة
فعل
الى ٍ
ٍ
فعل
الى
تتحول
أن
لها
يراد
عقائدي
فعل
هي
الحسينية
ٍ
ٌ
مقابل
إنساني فإن األهم في اإلدراك هو أن يكون هناك ر ٌد
حتى لو لم يكن موازياً له في االتجاه ومناسباً له بالقوة ،أذا
ٌ
لدليل
مدلول سماوي
ما افترضنا إن الثورة الحسينية هي
ٍ
ّ
لسبب ديني مثلما هي
مسبب عقائدي
حقاني مستمر ،وهي
ٌ
ٍ
ٌ
مبنية
كفعل لم تكن
ٌ
سبب ديني لمسبب اجتماعي ..أن الثورة ٍ
دونه
على ما قاله السيف في الحرب ،وما قالته الكتب وما ّ
المؤ ّرخون وما أفصح عنه ك ّتاب السلطة  ،ألن الحروب ال
يمكن إدراك الربح فيها ،مهما كان نوع أو مسمّى االنتصار،
واتساع في الرؤى والمحمول
وعي وثقاف ٍة
ٍ
بل بما تفرزه من ٍ
حرب ال تعني بالضرورة
أي
إن
أخذنا
التاريخي لها ،إذا ما
ّ
ٍ
ً
رابحة ،ألن ال حرب تستحق الخوض فيها من
أن تكون
ٌ
خسارات بشرية فقد يكون الساعون
أجل أن تربح وهناك
الى الحرب يربحون هدف الحرب ،لكنهم يخسرون الوعي
الثقافي لها بمدلوله التاريخي ..لكن هذه الثورة التي نريدها
ً
مقدسة انتصر فيها الدم ..بمعنى انتصر فيها
أن تكون
الخاسر كمفهوم عسكري ..ومن هنا يتضح إن هناك وعياً
ٍ
أنتج لنا مفهوماً جديداً لماهية االنتصار وكيفية االنتصار
وأهمية الديمومة ..لذلك فإن األكثر أهمية في معرفة الفعل
الثقافي للثورة الحسنية لم يتم األخذ به ،إلاّ على اعتبار
إنها استذكار ديني يتطلّب تحشيداً جماهيرياً ،في حين أن
ً
ً
لفعل ثقافي
كافية من أجل رسم خارطة
داللة
هناك
طريق ٍ
ٍ
واقع يعتمد في بنائه
إلنتاج
مجتمعي
وعي
تبلور
منه
يمكن
ٍ
على الثورة ،ألنها أساساً هي أحد أضالع الرسالة السماوية
التي جاء بها الرسول األعظم محمد (ص) ..وما نقصده
تحولت الى صرخ ٍة
بهذه الداللة هي أهمية قول (ال) التي ّ
مادي على أن المجتمع يمكن
دليل
ٍّ
إنساني ٍة من جهة والى ٍ
له ان يستلهم دروس هذه الثورات ..وألن (ال) التي قيلت
في لحظة تباين الوعي بين المعسكرين ..المعسكر الباحث
عن استمرارية السلطة حتى لو كانت عبر الحرب والقتل
وبث الرعب ،والتي لم تكن هي الوحيدة عبر التاريخ التي
التحول والتغيير
يتصارع فيها الخبير والشر أو الثبات على
ّ
أو السلطة والمعارضة ..وكذلك بين المعسكر الباحث عن
الفكر الخاص ألهمية الحياة ،ليس بمفهومها السماوي
البحت بل بمفهومها الدنيوي أيضا وبين المعسكر الذي
سيجني الحرب أو الثورة في وجهي المعادلة أو العملة التي
تقف وراء ّ
حرب يكتب لها أن تكون ملمحاً تاريخيا..
كل
ٍ
وحين نضع معادلة واستبيان رياضي بين المعسكرين
ولحظة االنقسام بين الـ(نعم ) تجنب الحرب والـ(ال) تؤدي
الى القتل ..ولكن ما بين األولى التي تؤ ّدي الى االهتمام
بالسلطة وعدم التو ّرع بخوض الحرب وزيادة القتل وا ّتساع
االنحدار الى الهاوية بالمجتمع ..وبين الثانية التي تؤدي
تجنب الحرب وتقليل القتل والحفاظ على هوية المجتمع
،ولو كان الطريق هو بالتضحية ،والخوف من تحمّل ذنب
القتل والتأثير على الوعي المجتمعي والثقافة المستحصلة
المستقبلية على اعتبار ان النتائج دائمنا ما يمكن قراءتها
بعد وقف الحرب ..وهو طريق ال يسلكه إلاّ األحرار ..ولهذا
كان من األهمية بمكان أن يتم استلهام هذه الـ(ال) على إنها
مفتاح الثورات ،ومفتاح تجنب خوض الحرب واالعتماد
فعل مناهض ٍة للحرب ،والتعلّم من استنكار
على الثقافة كر ّدة ٍ
الطغيان ايضا بطرق سلمية ،بذات القدر الذي جعل الطريق
الى االستذكار يبدأ من خالل الهتافات والتحليالت التي جعلت
منطقية الصورة ،تتشعّب الى مديا ٍتـ أوسع حتى بات الوصول
ً
مناسبة ،فتم تحصيل دوافع
الى قناعة إن ر ّدة الفعل لم تكن
أخرى معاكسة ،ألن المتصديين الستذكار الثورة لم يأخذوا
مفهومهم من أهمية الوعي واإلدراك التاريخي المستقبلي
الذي يمكن إن يقول ..أنه كلما زادت األقوال ّ
قل الفعل الثقافي
المنشود والذي أرادته الثورة ..وهو أم ٌر يبدو قائماً على
جميع الثورات وحتى األديان منها ،فدائما هناك خسارات ال
ُتعطي مفعولها الثقافي إلدامتها فينحدر الوعي.

بانوراما...احلظ الكبري
علي حسين الخباز
هكذا فجأة وقف امامي رجل كهل ،يتأمل باستغراب
في تضاريس وجهي ويدقق في هندامي الغريب
بالنسبة اليه ،والناس تجمهروا حولي مستغربين
من شكلي غير المألوف عندهم...
 -:أنت من أين يا رجل؟
 -:غريب ازمنة ،جاء زمانكم ليبحث عن شاهدة
رأت بعينها يقظة التواريخ.
 -:أوه ..أتبحث عن امرأة؟ من هي ...ما اسمها؟
 -:نعم ،جئت أبحث عن امرأة ،هي ابنة هذا
الزمان.
ردد الناس المتجمهرون -:من؟
 -:جئت أبحث عن جرداء!..
الرجل الكهل ،وخلفه الصبية والناس
المتجمهرون -:عن أية جرداء جئت تبحث؟
 -:جئت أبحث عن جرداء بنت سمير.
 -:زوجة م ْ
َن تكون؟
 -:انها زوجة هرثمة بن سليم.
الكل صاحوا سوية:ـ أوه ..انها هناك ..وإذا بامرأة
من بين الرواق تصيح...
 -:من هذا الذي جاء يبحث عني؟
نظرت اليها واذا بها امرأة رغم كبر عمرها ما
زالت تحتفظ بهيبة جمالها وقوة شخصيتها،
قلت مرتبكا بعض الشيء -:أنا يا خالة...
أجابت ببشاشة وجهً -:
أهال بك ..مَن تكون؟ ومن

اين أتيت؟
 -:أنا يا سيدتي رجل موال ألهل البيت (عليهم
السالم) ،ومن شيعة سيدي وموالي أبي الحسن
(عليه السالم) ،ومن انصار الحسين (عليه
السالم) جئت من مستقر مرقده المبارك كربالء،
أجوب األزمنة بحثاً عن شهادة ضمير حي،
عاصر األحداث ورأى وآمن...
قالت بحنو -:أمهلني لحظة كي استرد انفاسي،
فأنا عرفت ما الذي جئت تبحث عنه؟ (وبعد برهة
من الصمت) قالت -:أنا امرأة شيعية ولي زوج
يدعى هرثمة ،هو هرثمة بن سليم ،وهذا الرجل
الذي هو زوجي قد خانه يقينه ،ال يمتلك في حق
موالي أمير المؤمنين (عليه السالم) سوى الريب
والظنون وكالم الباطل في حقه الشريف ،فهو
ضيع البصيرة التي بإمكانها أن تجعله إنساناً،
لكن لو تدري أن النصرة تحتاج الى توفيق...
نعم ،الى حظ كبير ،زوجي ذهب الى قتال صفين
بصحبة موالي امير المؤمنين ،فرحت كثيرا انه
سيكون قرب البرهان الحقيقي لكل ايمان ،لكنه
بعدما عاد وقف امامي ليقول -:أيعجبك ما فعل
صاحبكم؟
قلت -:م ْ
َن؟
قال -:علي بن أبي طالب!..
أكملت جملته( -:عليه السالم).
 -:ونحن نسير في الصحراء مررنا ببقعة من

بقاع االرض ال تختلف عن اية ارض
اخرى ،وزادت الدهشة عند الرجال
حين توضأ ثم صلى ونحن ننظر،
بعد ذلك اخذ تربها وشمه وقال:
(واهاً لك ايتها التربة ،ليحشرن منك
قوم يدخلون الجنة بغير حساب)،
تهامس حينها القوم فيما بينهم ،فمنهم من ازداد
يقينا بنبوءة امام ،ومنهم من شط به العقل فتاه...
 -:وزوجك؟
ابتسمت الجرداء حينها وقالت :ثق ان االيمان
بوالية علي واهل بيته (عليهم السالم) يحتاج الى
حظ كبير ،هو وقف امامي مستهزئاً ليقول -:هل
هذا الرجل يعلم الغيب؟
قلت لها -:وماذا قلت له؟
 -:دعنا منك ايها الرجل ،فان موالي أمير
المؤمنين (عليه السالم) لم يقل إال حقا...
كنت اتمنى ان يمد اهلل في عمري ألرى هذا اليوم
وأقول لهرثمة -:موالي وموالك االمام علي كان
يتحدث عن هذا اليوم ،كنت اتمنى ان اقول له يوما
هذا أمير المؤمنين (عليه السالم) ،وهذه نبوآته،
الحجة بينة لمن يعقل ،لكن نصرة علي مثلما
قلت لك تحتاج الى بصيرة مدركة ،قلت لها -:انك
عشت هذا اليوم الموعود ،ورأى زوجك بعينيه
كربالء وهي تفور بدم الشهداء المذبوحين.
 -:سار الى كربالء مع جيش ابن زياد.

 -:وهل قاتل الحسين (عليه
السالم) بعد كل الذي رآه
وسمعه؟
 -:ما إن نزل كربالء..
ورأى تلك البقعة التي وقف
عليها يوما مع موالي امير
المؤمنين (عليه السالم) ،كبرت ردة فعله ،فقرر
مقابلة الحسين (عليه السالم).
 -:ارحتيني يا خالة...
 -:ال تستعجل االحداث ،ودعني اكمل لك شهادتي
على اكمل وجه ..وقف امام المولى أبي عبد اهلل
وسلم عليه ً
قائال -:كنت يا موالي جنديا في صفين
مع أبيك الخليفة ،ومررنا على هذه البقعة فقال-:
(واهاً لك ايتها التربة ،ليحشرن منك قوم يدخلون
الجنة بغير حساب).
قال اإلمام الحسين (عليه السالم) -:دع عنك ما
سمعت ،ودعني اسألك :هل انت معنا أم علينا؟
ً
منفعال -:وماذا اجابه زوجك؟
صحت
 -:اجابه ال معك وال عليك ،اذ تركت اهلي وولدي
واخاف عليهم من ابن زياد ،واستأذن الحسين
وولى هارباً ..غرقت المرأة ببكائها وهي تقول
بحشرجة صوت مكلوم -:ألم أقل لك أن نصرة اهل
البيت (عليهم السالم) تحتاج الى حظ كبير..؟!

اسرة وجمتمع
جريدة يومية تصدر مؤقتا كل اربعاء عن حمافظة كربالء املقدسة

اعمـار كربــــــالء

السنة الرابعة عشر  -العدد (  )565االسبوع الرابع /30 /ايلول 2020

ُ

6

جمالس العزاء النسوية غذت النساء بالوالء احلسيني وأصبحت اجلسر الذي يوصل بينهم وبني أهل البيت (ع)
اعمار كربالء  /مها الشمري
من العادات المتوارثة لدى نساء العوائل الكربالئية من محبي
أهل البيت عليهم السالم هي إقامة مجالس العزاء (القرايات
) ,فأن أغلب البيوت الكربالئية اتخذتها عادة سنوية تتجدد في
عاشوراء إلحياء ذكر مواليد األئمة (ع) وتوزع من خاللها
الحلو والطعام لكسب الخير والبركة.
(اعمار كربالء ) وجهت عدستها صوب هذه الشعيرة الحسينة
لمعرفة نشأتها االولى وعاداتها بين الماضي والحاضر ,والدروس
والعبر المستوحاة منها .
أول مأتم
ان حديث الرسول (ص) البنته الزهراء (ع)
(يا فاطمة إن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي ،ورجالهم
يبكون على رجال أهل بيتي ويجددون العزاء ً
جيال بعد جيل ،في
كل سنة ) ..لدليل واضح على أهمية إقامة المجالس الحسينية
النسائية لنشر فضائل ومظلومية أهل البيت (ع).
اما عن أول مأتم تكون من السيدات فهو عندما علت صرخة
نساء بني هاشم في كل ركن من أركان طف كربالء بعد مقتل أبي
األحرار (ع).
ومن هنا بدأت مجالس التوعية الحسينية في بداية انطالقها
التوجيهي والفكري ترسم خطاها في قلب المجتمع مما ادى الى
مبادرة المرأة التي تجد في بيتها متسعاُ لتحوله الى مجلس تعزية
أو مجلساً إلحياء ذكر مواليد االئمة (ع) تيمننا وتبريكا .
اختالف العادات اليفسد جوهر العزاء
لم أكف عن إقامة مجلس العزاء الحسيني (القراية ) حتى خالل
اقسى الظروف التي مرت بها كربالء في ثمانينات وتسعينات

القرن الماضي هذا مااكدته العلوية ام حسن ..
و تجد ام زينب ان االختالف في العادات واالساليب فيما يخص
ام حسن ذات السبع والستون عاما من نساء (حي العباس) مراسيم العزاء النسوية هو اختالف يصب في مصلحة المرأة
اللواتي اعتدن على إقامة مجالس العزاء النسوية حتى خالل الكربالئية من خالل استغالل هذة المجالس بالقاء الخطب أو
فترة الحكم البائد حفاظا على تقاليد عائلتها .
محاضرات الوعض واالرشاد لتوعية المرأة ولتائدية الرسالة
ً
وعن عادات مجالس العزاء في ذلك الوقت قالت  ,كانت مجالس الزينبية فيما كانت مسبقا مقتصرة على اللطم والنحيب الغير.
عفويه وبسيطة التعتمد على المظاهر كما هو اليوم .
ومن جهتها تقول الحاجه (ام عالء ) ,برغم االختالف المحدود

إنها زينب

زهراء جبار الكناني
مع انسحاب آخر خيوط النهار
حملتها خطواتها ..لتسير بها ...إليه
تناهى الى مسامعها صوتا فاتر..
يتدفق من وراء غيوم دامسة..
فيطفو في تموجات الرياح..
وينسل همسا الذنيها..
يتسلل عبر الظالم الذي راح يطبق على عينيها..

ارواحٌ تسري على طريق احلسني...محلتها امهات الشهداء
اعمار كربالء /زهراء جبار الكناني
كان ولدي حاض ًرا دائمًا في مجالس العزاء يسارع في تنظيف
الحسينية وتوزيع الماء للمعزين والمارين ,في كل عام يحث
رفاقه للمسير معه الى كربالء ألحياء زيارة االربعين.
هذا العام الحسينية ,وطريق كربالء ,والموكب ,ورفاقه كلهم
يفتقدوه فهو لم يحتمل فراق الحسين فذهب إليه شهيداً...
وها انا اسير اليوم معه ليكون رفيق دربي بروحه التي
تسير معي صوب معشوقه ومعشوق الماليين ابا االحرار
الحسين (عليه السالم).
ام تحتضن صورة ولدها لصدرها لترافقها في ركب مسيرها
أي صبر حملت روحها وهي تحث الخطى قالت لنا بثقة ال
مناص منهاُ :
لست وحيدة فرفيق دربي روحه! ...وبعيون
ً
اغرورقت بالدمع ودعتنا لتمضي مُكملتا طريقها.
لم تكن هي وحدها من حملت صورة ولدها ومضت برفقة
روحه لتحيي شعائر زيارة االربعين بل هناك الكثير من
حملوا صور شهدائهم امهات ثكلى ,واباء ,واخوة ,واصدقاء,
وابناء رافقتهم ارواح احبائهم ليشاركوا في مراسيم العزاء
التي دفعوا دمائهم الزكية ثمنا ألحيائها.
إنني أنوب عنه
مهيب ذلك المشهد الذي يسترعي انتباه العالم فكل هذا
السخاء الذي يتمثل بتوفير كل ما يحتاجه الزائر من طعام
وشراء ومبيت واقصى درجات العناية مشاهد تدهش العقول
فذلك الكبير الذي كسر قوانين التعب ,وطفل يسابق خطاه
الصغيرة ليصل قبال ويكحل عيناه ببريق القباب كما لو انه
يلقن االجيال درسا بالوعي والعزيمة ,وتلك النسوة الساعيات
ينحني لهن ظهر الزمان اكراما النحناء اكتافهن حيث
رسمت خطوط العمر خارطة الصبر تأسيا بملهمتهن سيدة
الكبرياء زينب (عليها السالم) حدثتنا الحاجة ام حسن قائلة:
هذا الحسينية البني الشهيد حسن زارني طيفه في الحلم
وامسك بيدي ليقودني اليها وكأنه يخبرني ان انوب عنه في
افتتاحها وها انا البي طلبه في احياء طقوسه المحببة لقبه
فقد كان يحب هذه الحسينية حبا جما ما زلت اذكر ادخاره
للمال ليتسنى له شراء االرض وتشيدها وتجهيزها بما يلزم
الزائرين.
ختمت حديثها :اشعر بأن حسن يقف بمحاذاتي ويساعدني

اتمنى ان يتقبل موالي الحسين (عليه السالم) هذه الخدمة
المباركة وان يكون شفعينا انا وولدي يم المحشر.
وصلت إليه قبلك
(الشهيد ابراهيم هادي) اعتلت وجهها دهشة خالطها
شعور عجزت عن وصفه نور علي شابة التحقت بأسرتها
في رحلة العشق الحسيني قالت“ :توقعت كل شيء وانا
اسير لسنتي الثالثة في هذا الطريق الذي يقودني نحو جنتي
كربالء ,غير اني لم اتمالك دموعي حينما استوقفني احد
الشباب كان يرتدي زي يدل على انه من المتطوعين لخدمة
الحسين (عليه السالم) سجل اسمي وناولني صورة لشهيد,
وقال لي( :سيكون هذا الشهيد رفيق دربك ,وانت النائب
عنه في الطريق) تمالكني الوجل للوهلة االولى شعرت ان
روحه تحوم حولي وهي ترافقني ,وكلما تقدمت في خطاي
انظر الى صورته اود ان استنطقها واخبره سنصل قريبا يا
ابراهيم ..وكأن بلسان حاله يقول لي( :انا وصلت قبلك اليه
فقد التحقت به منذ يوم استشهادي).
كعبة العشق

فرشقتها بذيول الذعة..
خالطتها رائحة دمه الزكي..
وحملت معها صدى صوت انين غرغرة تدفقت من منحره..
لمحت جسدا مهشماً ..فنهال دمعها ..ومأل صدرها صراخ مكتوم
وعويل..
جمعت شظايا قلبها المنكسر من عتمة المكان..
واستعدت لمرارة الفراق..
حملت ترانيم الضياع من منافي الغربة..
وودعته في القفار الموحشة..
ومضت برفقة رأسه المنحور سبية..

في بعض عادات مجالس العزاء بين الماضي والحاضر اال انه
ضل مجلس العزاء محافظ على جوهرة بفعل طابعه الطقوسي
المقدس .
وتتابع  ,تقام (القراية ) عادة على مدى عشرة أيام يمكن
اختصارها الى خمسة او ثالثة  ,ترتدي النسوة المشاركات ثياب
الحداد وتسبق هذه الفعالية تحضيرات معينة كنصب الرايات على
سطح المنزل  ,واالتفاق المسبق بين صاحبة المجلس و(الملة )
على األجور وساعة البدء ومكانه
مجالس العزاء دروس وعبر
باالستناد الى قول االمام الصادق ( ع) “ رحم اهلل عبدا حببنا
الى الناس  ,ولم يبغضنا اليهم  ,وايم اهلل  ,لو يرون محاسن
كالمنا لكانوا اعز  ,وما استطاع احد ان يتعلق عليهم بشيء”
استهلت الباحثة ضحى العوادي حديثها عن أهمية مجالس
العزاء النسوية وما يعرض فيها من دروس وعبر على الجانبين
العاطفي والفكري
وتضيف العوادي  ,المجالس الحسينية محل لتالقي محبي اهل
البيت فالمالحظ انه عند تالقيهم تشع روح المحبة واإلخاء
والتعاطف بينهم فيصبحو كالجسد الواحد وبالتالي يداً وروحاً
واحدة تمثل المذهب وتحيي شعائره .
وختاماً وحسب رؤيتي الشخصية على الرغم من أن لواقعة
كربالء اثراً حاد على المستوى العاطفي لما تمثلة من مواجهة
وحشية اظهرت كمية غير طبيعية من النفوس الحاقدة  ,اال انها
على المستوى الفكري تعطي دروساً في الثبات واالرادة واليقين
تشبة تماماً مادافع ألجلة كل أمام من أهل بيت الرسول.

قالوا يف اإلمام احلسني (ع)

ها هم يطفئون الشوق بسلسبيل اللقاء حينما تحط اقدامهم
ارض الشهادة كربالء حيث قبلة االحرار والراية السوداء
التي ترسم مالمح الحزن على خد السماء لتقيم النفوس
الوالهة صالة العشق بالقيام حي على العزاء.
فتطوف قلوبهم كعبة العشق يبثون الشكوى ويستعينون
بالنجوى فهم قرب مرقد الحبيب يملؤون صدورهم بنسائم
الطهر ويتطيبون بالدعاء فأي رحمة ترتجي سوى الوصول
ألمام الهدى وسيد الشهداء الحاضر الغائب بل دائم الوجود
وسر البقاء.
لم يتوقف نبض الحسين (عليه السالم) عند ذلك بل حمل
بجنبيه صور جديدة ابكت المحاجر بدل الدموع دماً ,حينما
حمل اهالي الشهداء صور ذويهم ليشاركوا في مراسيم احياء
زيارة االربعين ,كمواساة لصاحب العصر والزمان (عجل اهلل
تعالى فرجه الشريف) فهنيئا لتلك االجساد التي استنزفت
دمها من اجلك احياء شعائر عاشوراء وهنيئا ألرواحكم التي
ما زالت تشارك بها.

فلسفة الثورة الحسينية التي أصبحت مناراً لالحرار تركت تاثيرا بليغا على
افكار بني اإلنسان  ,المسلمسن منهم وغير المسلمين وفيما يلي آراء بعض
المشاهير في االمام الحسين (ع) وثورته :
عباس محمود ّ
العقاد:
 مثل للناس في حلّة من النور تخشع لها األبصار ،وباء بالفخر الذي ال فخر
مستثنى منهم عربي وال عجمي ،وقديم
مثله في تواريخ بني اإلنسان ،غير
ً
وحديث ،فليس في العالم اُسرة أنجبت من الشهداء من أنجبتهم اُسرة الحسين
ع ّدة وقدرةوذكرة ،وحسبه ّأنه وحده في تأريخ هذه الدنيا الشهيد ابن الشهيد
أبو الشهداء في مئات السنين
محمد علي جناح ،مؤسس دولة باكستان:
ً
مثاال للشجاعة كتضحية اإلمام الحسين بنفسه واعتقد أن
 ال تجد في العالم
ضحى بنفسه في
على جميع المسلمين أن يحذو حذو هذا الرجلالقدوة الذي ّ
أرض العراق
جارلس ديكنز ــ الكاتب والمؤرخ االنجليزي المعروف
قال( :إن كان اإلمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية ،فإنني ال أدرك
لماذا اصطحب معه النساء والصبية واألطفال؟ إذن فالعقل يحكم أنه ضحى
فقط ألجل اإلسالم)
جرترود بل ــ باحثة انكليزية
قالت في كتابها (من أموراث إلى أموراث)( :لقد أصبحت كربالء مسرحا
للمأساة األليمة التي أسفرت عن مصرع الحسين).

تقارير
جريدة يومية تصدر مؤقتا كل اربعاء عن حمافظة كربالء املقدسة

اعمـار كربــــــالء
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اعمار كربالء  /زهير الزيادي
تصوير  /ذياب الخزاعي
فاضت كربالء المقدسة بكرم سبط الرسول األعظم (ص) وتزاحمت
شوارعها وأزقتها بالمواكب والهيئات التي وصلت إلى المدينة القديمة
بخط ممتد من ابعد نقطة حدودية حتى دخلت المدينة القديمة وأخذت على
عاتقها تقديم كل الخدمات المطلوبة للزائرين من اجل االرتقاء بواقع
هذه الزيارات المليونية المهمة بداخل كربالء وعلى كل الطرق المؤدية
إليها وال ينتابها الفتور أو التأخير في تقديم كافة الخدمات لقافلة المحبين
القاصدين قبر سيد الشهداء (ع) واشترك الخدام لتلبية نداء كرم الواجب
لهذه الجحافل التي زحفت الى القبر الشريف بالماليين لتقديم افضل
الخدمات من ماكل ومشرب ومأوى ألثبات عهد الوالء لسيد شباب اهل
الجنة وكان لـ(اعمار كربالء ) حضور في هذه االذكرى والتقت بالعديد من
أصحاب المواكب والهيئات المشاركة في إحياء هذه الزيارة .
تفنن بالخدمة
كفيل موكب احباب الزهراء من مدينة العمارة قال ان الموكب يعمل
ليل نهار في تقديم الخدمات للزائرين من خالل توفير الطعام والشراب
باستمرار فكل عام تتميز الزيارة عن ما سبق لكثرة الوافدين نحن
نعمل وفق الية منظمة لوجود عدد كاف من الخدام الذين لديهم خبرة
في العمل باختصاصاتهم فنحن نقدم يوميا  5وجبات غذائية من الساعة
الخامسة صباحا حتى العاشرة مساءا واستطعنا ان نحضر االت مستوردة
لعمل الخبز بصورة سريعة وكميات كبيرة تصل الى  6االف قطعة من
الخبز في الوجبة الواحدة ومكائن لعمل السلطة ومقالي كبيرة جدا لكافة
االختصاصات لذلك كان عملنا سلسا جدا فنحن نجهز يوميا  10االف
وجبة مختلفة باالضافة الى وجبتي فطور والشاي باستمرار ولدينا كادر
متخصص في صنع القهوة يعمل من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا
ولدينا مكان لالستراحة والمنام مضيفا إن هناك دعم كبير من الناحية
الخدمية بمشاركة العديد من الدوائر الخدمية التي أخذت تتابع المواكب
ميدانيا وهناك وعي كبير من قبل الزائرين في االلتزام بتأدية هذه الزيارة
وهذا الوعي نتيجة التوجه الكبير من قبل رجال الدين واإلعالم في إيصال
الفكرة والهدف من تأديتها خاصة وان المجالس الحسينية لها صدى كبير

في هذا المجال وبدات منذ او يوم من ايام عاشوراء تنشط في كل المناطق
لذلك نجد هناك استقراء من قبل أصحاب المواكب لهذه الزيارات المليونية
ونحن نعمل وفق الية مميزة من اجل سالمة الزائرين من الناحية الصحية
في هذا الظرف الحرج من خالل تقديم الطعام والشراب المغلف ولبس

الكفوف والكمامات قبل وبعد التجهيز ونشر الوعي الصحي للزائرين ،
مبينا ان العمل مستمر من بداية صفر حتى انتهاء الزيارة .
تعاون كبير
وقال كفيل موكب بطلة كربالء عطية عبد إننا من مدينة ديالى قضاء
الخالص قمنا بالمشاركة الفعلية في كربالء المقدسة و نصب الموكب
قبل الزيارة بـ  15يوم من اجل تقديم الخدمات للزائرين الكرام علما إن
عدد الخدام في الموكب يصل إلى أكثر من  50خادما متطوعا من أهالي
المنطقة لذلك ال نجد أي صعوبة أو تعب في العمل ولدينا سردقين كبيرين
األول يأخذ 500زائر والثاني  300زائر إليواء الزائرين واخرى للطبخ
وتجهيز الخبز وموكبنا يعمل على توفير ثالثة وجبات من الطعام طيلة أيام
الزيارة باإلضافة إلى توزيع الماء والشاي بصورة مستمرة ونحن نشارك
في كل الزيارات المليونة ولكن هذه الزيارة هي االقوى من حيث الخدمة
وعدد الزائرين وال يهمنا اإلرهاب او مرض كورونا ألننا مؤمنين بقضيتنا
وامامنا ونعمل بكل الظروف وال يؤخرنا اال الموت وهذا شعارنا وشعار كل
خدام الحسين (عليه السالم) .
تطور الخدمات
كفيل موكب الطفل الرضيع من اهالي الناصرية قال ان موكبنا يعمل في
هذا المكان باب قبلة االمام الحسين ونشارك في كل الزيارات وساهمنا
بتقديم الخدمة من بداية نصب السرادق وحتى االنتهاء من الزيارة ونحن
نعمل بتمويل ذاتي وقمنا باعتماد برنامج إقامة المحاضرات الدينية لرجال
الدين داخل الموكب باإلضافة إلى إقامة صالة الجماعة وتقديم التوجيهات
الدينية وإرشاد وتوجيه الزائرين للعمل باصول وواجبات الزيارة ووزعنا
عدد كبير من البوسترات لشرح آلية الزيارة ومضمونها وفضلها للمؤمنين
وهذا العام ساهمنا بتوفير عدد كبير جدا من الكمامات والمعقمات من اجل
سالمة الزائرين ونحن سائرين على هذا الطريق من اجل االرتقاء بواقع
وأهمية الزيارات المليونية في جميع النواحي وخاصة الخدمية مبينا اننا
استحدثنا العمل في زيارة اربعينية االمام الحسين (ع) بتوفير شاحنات
لشحن الموبايل ومكان للتامين من خالل باجات وارقام بمسؤولية الموكب
باالضافة الى وجود غساالت للمالبس ومكان لكي المالبس خدمات الموكب
قسم للنساء واالخر للرجال خاصة وان محافظة كربالء المقدسة قامت
بتوفير كل سبل الراحة للزائرين من خدمات مستمرة من ماء وكهرباء
وتنظيفات ومراكز صحية وغيرها وكل مانقدمه من عمل قليل ولكن نامل
القبول .
حب وتفاني
كفيل موكب خدام الحسين للصم والبكم ضياء جعفر قال ان هذا الموكب
ضم تحت طياته  50خادما مقسمين كل حسب اختصاصه فمنهم الطباخ
ومنهم الخباز ومنهم اختصاص في تجهيز الشاي وما الى ذلك مبينا ان
هذه المدرسة العمالقة ثمارها دائم ونتعلم منها الكثير مايفيدنا في حياتنا
العامة واالخر في تقديم الخدمة من اجل انجاح هذه الشعيرة مع دعم
كبير من خادم الحسين مترجم قناة العراقية االستاذ باسم الذي ترجم لنا
المحاضرات بصورة مستمرة اما الخدمة التي قدمناها في الموكبين في
بشكل منظم ومحدود حسب الحاجة والطلب فالزائر دائما يرغب بما هو
خفيف وقليل لذلك لم نوزع الرز بشكل كبير كما هو في باقي المواكب بل
باواني من البالستك الصغيرة مقدرين كفاية الزائر منها وكذلك التجانا
الى توفير (لفات ) من المقليات وكذلك الحلويات مع دوام استمرار الخبز
الحار ورفع ما يتبقى من االطعمة بسرعة فائقة لتوفير الجهد على عمال
البلدية بدورياته المستمرة على المواكب باالضافة الى استقبال الزوار من
العراق ومختلف بلدان العالم وتوفير خدمة المبيت وباقي الخدمات ونحن
مستمرين بهذه الخدمة مابقينا .

نقطة ضوء

مواكب وهيئات تفننت يف كرم الضيافة وتسابقت خلدمة زوار اإلمام احلسني (ع)

اركان فاضل

عدنا والعود امحد
كربالء اسم كبير في الماضي والحاضر له رنة العشق
في االذان والقلوب ..كربالء التكفيها جريدة وال اذاعة
والمجلة.واحدة والحتى مجلدات يوميا..مدينة مفعمة
بالحياة خصبة و تتحف العراق في كل يوم بشمس
جديدة من شموس االبداع ،وان غابت واحدة من
شموس ابداعها لفترة قهريا وليس اختياريا فانها
تعود لتنير الدرب للقراء،للمثقفين ولعشاق الحرف
تعود جريدتنا (اعمار كربالء ) التي توقفت بسبب
تداعيات جائحة كورونا ،ستعود الكترونيا كمرحلة
اولى لحين توافر الشروط الطبيعية لتعود تزهو
بالوانها ورقية بصفحات الثمانية ..تزهو باسماء
كتابها باحلى حلة من تحت يد افضل المصممين
بزواياها الجميلة وطروحاتها الجادة ،
عدنا والعود احمد ،على امل تقديم المزيد من المعرفة
للقاريء الكربالئي ،وستكون اللسان المعبر الهالي
كربالء وليس فقط لحكومتها المحلية وصفحاتها
مفتوحة مرحبة بزمالء المهنة محبي كربالء
والراغبين في ايصال صدى ونبض قلوبهم واقالمهم
للقراء .
اهال وسهال بعددنا الجديد من اعمار كربالء ونقدم
لكم العهد
في المضي في طريق الحسين عليه السالم ،طريق
الحق ،طريق الكلمة الشريفة،طريق وعد العارفين
بمعنى الصحافة وماتقدمه من خدمة لبلدنا العزيز مع
السلطات الثالث االخرى لتكون اعمار كربالء جزءا
مهما من احقاق الحقوق في اروقة السلطة الرابعة
رحبوا معي بعودة اعمار كربالء والى مزيدا من
العطاء

زيارة االربعني  ..معاني ودالالت

اعمار كربالء  /وضاح الياسري
تأسياً بسجاد الـ محمد و بسباياً االمام الحسين(عليه السالم جميعا) ،واستجابة
لطلب األئمّة(عليهم السالم) ورغبة في األجر والثواب وتعبيراوجدانياً منا
بالسير على خطى امامنا الشهيد المظلوم ،يقوم المسلمين بزيارة قبر اإلمام
الحسين(عليه السالم) في يوم األربعين ،حيث يأتون إليه من ّ
كل صوب
ومكان مشياً على األقدام لما فيه من اجر عظيم ال يعلمه إلاّ اهلل ومما قيل في
فضل زيارة موالنا ابي عبد اهلل قال رسول اهلل(صلى اهلل عليه وآله)ّ :
((إن
موسى بن عمران سأل ربّه زيارة قبر الحسين بن علي ،فزاره في سبعين
ألف من المالئكة))

وقال اإلمام الباقر(عليه السالم)( :مروا شيعتنا بزيارة الحسينّ ،
فإن زيارته
تدفع الهدم والحرق والغرق وأكل السبع ،وزيارته مفترضة على من أق ّر
له باإلمامة من اهلل وقال اإلمام الصادق(عليه السالم)) :وليس من ملك
وال نبي في السماوات ،إلاّ وهم يسألون اهلل أن يأذن لهم في زيارة قبر
الحسين(عليه السالم) ،ففوج ينزل وفوج يعرج وقال (عليه السالم)« :و ّكل
اهلل بقبر الحسين أربعة آالف ملكاًُ ،شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة ،فمن
زاره عارفاً ّ
بحقه ،شيّعوه ح ّتى يبلغوه مأمنه ،وإن مرض عادوه غدوة
وعشياً ،وإذا مات شهدوا جنازته ،واستغفروا له إلى يوم القيامة و قال
اإلمام الكاظم(عليه السالم)« :من زار قبر الحسين عارفاً ّ
بحقه ،غفر اهلل له
ما تق ّدم من ذنبه وما ّ
تأخر)
هذه الشعيرة االسالمية او كما يصفها لنا الحاج محمود حيث انه ربما
عاطفته الكبيرة تجاه امامه جعلته يقول ال اسالم بدون حسينا ولو دققنا النظر
قليال وابتعدنا عن التفكير العقيم لوجدنا انه عين الصواب وان محمد جواد
مغنية وصف حال االسالم وما بلغه ابان فظاظة واستهتار يزيد والذي اخذ منه
الغي والغرور ان يتبجح ايما تبجح بدين محمد  ,ويروي لنا مغنية في كتابه (
الحسين ع وبطلة كربالء) كيف كان دور الثورة الحسينية في ارجاع االمور
الى ما كانت اليه في عهد الرسول ومما تقدم يتوضح لنا معنى الحديث
النبوي الذي يقول انا من حسين
وحسين مني فليس بخفي على
كل منصف ما اشتملت عليه
الثورة الحسينية من شعائر
مقدسة ،يحييها الماليين من
داخل العراق وخارجه ،إذ أنها
تعد من المناسبات الدينية
المتميزة ،ولها أهمية بالغة في
قلوب المؤمنين والمؤمنات،
متوجهين الى كربالء المقدسة
من كل حدب وصوب ،صغارا
نساء ورجاال ،بل حتى
وكبارا،
ً
المرضى والمعوقين والعجزة
يسيرون بين الجموع طالبين
الشفاعة من اإلمام عند اهلل
تعالى
قلب االسالم.
ان تدفق جموع الزائرين نحو كربالء يخلق في النفس شعور واحساس
رائع كما يقول الحاج محمد صبيح من منطقة راس البيشة في اقصى
منطقة في جنوب العراق ويصف هذا الشعور بإنه كألعالقة التي تربط بين
القلب والدماء بوساطة الشرايين ،فالقلب هنا هو مرقد اإلمام الحسين (ع)
والشرايين هي الطرق الى كربالء  ،أما الدماء فإنهم جموع الزوار المتدفقة
نحو اإلمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السالم) متضرعة
الى اهلل العفو والمغفرة والتخلص من الذنوب  ،طامعة بالرحمة اإللهية ،هذا
التشبيه المجازي من خالله يمكن لنا أن نتصور ما لهذه الشعيرة وإحيائها

من فوائد جمة ،لدرجة أنها أصبحت إحدى
أهم الشعائر الحسينية التي يحييها سنويا
ماليين المؤمنين
لألربعينية اهتمام خاص.
فيما قال لنا مهدي حسين من اهالي ام رواية
في ناحية الخيرات والذي يحرص على ان يشارك في زيارة االربعين ويشرك
ابنائة ايماناً منه كما يرى بإن احيائها واجب على المؤمنين وال يريد ان
يفوت على ابنائه وعائلته هذا الثواب يقول مهدي إن زيارة األربعين
تأخذ الثقل األكبر ،من هذه االستعدادات والخدمة كونها أعظم حدث ومسيرة
وتجمع يحدث في العراق في عام ،بل ال توجد مسيرة وتظاهرة وتجمع
يضاهيها على وجه المعمورة ،وتنقسم تلك االستعدادات إلى تهيئة األموال
الالزمة والمخيمات أو الحسينيات واألغطية ومستلزمات الطبخ ،وتهيئة
أماكن استقبال الزوار ومبيتهم مع األخذ بعين االعتبار أن عدد خ َدمَة الزوار
يزداد سنة بعد سنة وكذلك يتضاعف عدد الزوار ،بل حتى وقت استعداد

هؤالء الكرماء لتأدية مهمتهم لخدمة زوار موالنا الحسين (عليه السالم)،
نراه يتقدم قبل موعد الزيارة عاما بعد عام ،حتى أن البعض منهم يبدأ بأداء
هذه الخدمة قبل شهر من موعد الزيارة ،أما وقت الذروة فيكون قبل أسبوع
من موعد الزيارة وخصوصا على الطرق الرئيسة.
تخليد القيم الدينية والتربوية واالخالقية
حسين عبد االئمة خادم حسيني في موكب الزهراء وهو من المواكب
الحسينية التي تعود الى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي يقول ان
االربعينية حسب ما اسماها تعنى بإقامة وإحياء وتخليد المزايا الدينية
والتربوية واألخالقية لذا فإن إقامة المجالس والمواكب الحسينية في زيارة
إحياء لنهضة اإلمام الثائر والتعريف بالظروف
األربعين من كل سنة ،تشكل
ً
القاسية التي أحاطت بها،

اراء وافكار
جريدة يومية تصدر مؤقتا كل اربعاء عن حمافظة كربالء املقدسة

اعمـار كربــــــالء
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احلسني الشهادة الناطقة والكوثر املهدور
الظالمين شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد بن أبي وقاص.
كربالء مدرسة ترفدنا بالكثير من الكوادر الحسينية المؤهلةُ ،رهبانا
في الليلُ ،
وفرساناً في النهار ،متنمرين في ذات اهلل ،ال يخافون فيه
لومة الئم.
لنعد إلى عاشوراء الطف نتتلمذ في مدرستها ،ونتعلم منها كيف
نموت ،فنعرف بعد ذلك كيف نعيش ،ألن من ال يختار طريق موته ،ال
يعرف طريق حياته.
قام الحسين بن علي عليهما السالم لرفع لواء معركة اإلسالم ضد
التزييف والتحريف ،مواجهاً وضعاً استثنائياً في أمة اإلسالم.
قام سالم اهلل عليه بعد أن انقلب كل شيء رأساً على عقب ،فإذا بالمنابر
قد تحولت من مكان لإلرشاد والهداية إلى وسائل للسب والشتم واللعن.
وإذا بالسيوف التي شهرها اإلسالم في وجه الكفر ،قد انقلبت لمواجهة
أهل بيت النبوة.
وإذا بالزكاة التي هي من أجل تطهير النفوس وتزكيتهاُ ،تصرف في
شراء الضمائر.
بحكام أخذوا بيعتهم باإلكراه والسيف والمال ،يحكمون باسم
وإذا
ٍ
رسول اهلل ،وينزون على منبره.
وإذا باألحكام الشرعية قد ُح ِّورت وب ِّ
ُدلت ،حسب أهواء الحكام الظلمة.
ُ
وإذا باآل ِمّر بالمعروف قد ُسجنُ ،
وشريد ،وقتل.
حس َن إليه ُ
وش ِك َر ونال العطايا والهدايا ومُنح
وإذا باآل ِمّر بالمنكر قد أُ ِ
اإلقطاعات الكثيرة من أموال بيت مال المسلمين بدون وجه حق ،إال
أنه أيّد الظلمة ،وسار تحت لوائهم ،ورفع شعارهم ،وتدثر بدثار.
من هنا اكتسبت ثورة اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أهميتها
مكتوب على جبينه االنتصار ،وما نراه اليوم في
شعب
والفداء لهو
حسين المحبشي
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
ٌ
ورمح طويل اليمن من صمود واستبسال في وجه يزيدية العصر خي ُر شاهد.
شمعة تلتف حولها الفراشات الباحثة عن النور،
حسين
ٌ
ُ
بطول التاريخ كله تخشاه خفافيش الليل وحكا ُم الجور .كربالء من عاشوراء يوم انتصار الدم على السيف ،لن تكون غير ذكرى والدتها
مشاعل النور في طريق التحرير من ظلمات الجهل والظلم والتقاعس من نطفة الدم.
والتخاذل والخوف من النبس بكلمة الحق في وجوه المعربدين ال يمر عام على عشاق الحرية إال ويتجدد الحسين عليه السالم في
نور يستضيئ به المظلومين والمضطهدين ،وشعلة من
والمستكبرين والمستبدين.
صورة مشعل ٍ
أرض
يوم عاشوراء ،وكل ٍ
كربالء شهادة إدانة لكل أرض لم تتطهر بعد بدم الشهداء ،وموعد نار تحرق جفون الظلمة ،حتى كأن كل ٍ
ثائر من أجل اهلل زينب بنت علي ،وكل شاب يخوض
النتفاضة كل الشرفاء واألحرار ضد الفساد والمفسدين ،والظلم كربالء ،وكل ٍ
والظالمين ،والطغاة والمتجبرين في األرض .عاشوراء ليست ذكرى الجهاد القاسم بن الحسن ووهب بن عبداهلل بن ُعمير الكلبي ،وكل
ٌ
ٌ
شيخ طاعن في السن يؤيد المؤمنين حبيب بن مظاهر األسدي ،وكل
مشرق ،وأي شعب يستلهم قوته من روح
مستقبل
عابرة بل هي
ٍ
ُ
مأمور ينفذ أوامر
قاض يغطي على جرائم الحاكمين شريح ،وكل
التصدي والتحدي وبسالة المقاومة والمناصرة وشجاعة الجهاد
ٍ
ٍ

احلوراء زينب عليها السالم :صوت الثورة وطريق االنتصار
عبد االمير رويح
في العاشر من محرم سنة  61للهجرة ،انتهت
معركة الطف بتفاصيلها العسكرية باستشهاد
االمام الحسين(عليه السالم) من معه من انصاره
واهل بيته ،لتبدأ معركة اخرى تقودها تلك السيدة
البطلة التي شاركت الحسين(ع) كل تفاصيل
الجهاد ،انها عقيلة اهل البيت (ع) جبل الصبر
والمعرفة الحوراء زينب عليها السالم ،أبوها:
أمير المؤمنين ،وسيد الوصيين ،وإمام المتقين،
وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم ،أبو الحسن
علي بن أبي طالب بن عبد ،وأمها :البضعة
الطاهرة ،سيدة نساء العالمين ،الصديقة الكبرى،
فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل محمد بن عبد اهلل
(صلى اهلل عليه وآله(
استطاعت هذه السيدة العظيمة ومن خالل معركة
الطف واالحداث التي أعقبت تلك الثورة الخالدة
 ،فضح اجرام وكفر جيش الخليفة االموي يزيد
بن معاوية(لعنه اهلل) بقيادة عمر بن سعد(لعنه
اهلل) ،الذي بادر بعد انتهاء المعركة الى اسر
من تبقى من اهل بيت النبوة وفیهم اإلمام زين
العابدين والسيدة زينب بنت علي عليهما السالم،
وارسالهم إلى الكوفة من اجل الحصول على
الجائزة ،فأدخلوهم على عبيد اهلل بن زياد ،ثم
أرسلهم إلى يزيد في الشام ،هذه الرحلة كانت
مختلفة بكل تفاصيلها ،حيث عمد بن سعد(لعنه
اهلل) الى ان تحمل رؤوس الشهداء على الرماح
وتكون امام قافلة أهل البيت(ع) ،هذه القضية
كانت شاهد اخر على اجرام وكفر هذه العصابة
التي تخلت عن ابسط القيم االنسانية.
فمع هذه الرحلة الطويلة ال يستطيع احد ان يصف
حجم المعاناة وااللم الذي تعرضت له السيدة زينب
وباقي اهل بيت النبوة عليهم السالم وهم برفقة
تلك الرؤوس الطاهرة ،التي وصلت الى ارض
الشام وسط فرح وسرور اهلها ،ولما أدخلوهم
على يزيد أخذ ّ
بالشماتة وإظهار الفرح والتشفي
باهل البيت عليهم السالم ،ولكن ومع وجود اإلمام
السجاد والسيدة زينب عليهما السالم اختلفت
االمور واتضحت الحقائق ،حيث أخذت السيدة
الحوراء على عاتقها بيان رسالة الحسين (ع)
ودالئل نهضته ،من خالل خطبها مجلس عبيد اهلل
بن زياد بالكوفة وقصر يزيد بن معاوية في الشام.
فـ(زينب عليها السالم) كانت امتداد طبيعي لنهج
الرسالة المحمدية ،وعلى الرغم من حزنها
الكبير فقد اعطت هذه السيدة العظيمة دروس
مهمة من اجل اثبات الحقائق وعملت من خالل
رحلتها على تثبيت منهاج االسالم الحقيقي الذي
جاء لتحرير االنسان من العبودية لغير اهلل عز
وجل ،وهذا ما أكده اإلمام الحسين(ع) في ثورته
العظيمة .حيث نقلت بعض المصادر انها قامت في
مجلس يزيد وقد سمعته يقرأ ابيات يقول فيها:
َ
الخزرج ِمن
ببـدر َش ِهـدوا َج َز َع
ليت أشياخي
ٍ
ِ
َ
ُ
ّ
ّ
َ
ْ
ً
َ
األسل َ
فأهلـوا واستهـلـوا ف َرحـا ث ّم قالـوا:
َو ْق ِع َ
يا يزيـ ُد ال ُت َش ّْل ُ
لست ِمن ِخ ْن َد َف ْ
إن لم أنتقـ ْم ِمن
ْ
السالم
بني أحم َد ما كان َفعَـل .فقالت زينب عليها ّ
ّ
َ
رب العالمين ،وصلى
هلل ِّ
في خطبتها تلك :الحمد ِ
اهلل على رسوله وآله أجمعين .صدق اهلل كذلك
َ
السوأى ْ
َ
يقولُ :ث ّم َ
أن
عاقبة
كان
الذين أساؤوا ُّ
َستهز ُئونَ .
هلل ُ
أظن ْن َت
َك َّذبوا
ِ
بآيات ا ِ
وكانوا بها ي ِ
يا يزيد حيث َ
أخ َ
ذت علينا أقطار األرض وآفاق
ُ
ُ
ُ
السماء ،فأصبَحنا نساق كما تساق األسارىّ ،
أن
بنا على اهلل َهواناً وبك عليه كرامة ّ
وأن ذلك لِ ِع َظم
َخ َطرك عنده! َ
َ
فشم َ
ونظرت في ِعط ِفك،
َخت بأن ِفك،
ِ
َ
َج َ
وسقة،
ذالن مسروراً ،حين رأيت الدنيا لك مُست ِ
واألمو َر ُم َتِّسقة ،وحين صفا لك مُلكنا وسلطاننا.

ً
مهال مهال َأن ِس َ
يت قول
َحس َّ
بن
اهلل تعالى :وال ي َ
الذين كفروا ّأنما ُنملي
ألنفس ِهمّ ،إنما
لَ ُهم خي ٌر
ِ
ُنملي لَ ُهم ليزدادوا إثماً
عذاب مُهين ،أ ِمن
ولهم
ٌ
ابن ُ
العدل ،يا َ
الطَّلقاء،
ِ
َحرائر َ
َك
تخديرُك
وس ُ
بنات
وقك
َ
ِ
وإماءك َ
رسول اهلل سبايا قد
ُه ِتكت ُستور ّ
ُهن ،وأُب ِديت
ُ
هن ؟! َت ْح ُدو ّ
وجوه ّ
بهن
األعداء من بل ٍد إلى
ويستشرفهن ُ
ّ
أهل
بلد،
ّ
َ
وجوه ّ
هن القريب
المناهل والمناقل ،ويتصفح
ّ
ّ
رجالهن
معهن ِمن
والدني والشريف ليس
والبعيد
ّ
لي ،وال ِمن ُحما ِت ّ
هن َح ِم ّي ،وكيف يُرتجى
َو ّ
ُ
مراقبة مَن َ
لف َظ ُفو ُه أكبا َد األزكياءَ ،
ونبَت لحمه
بدماء الشهداء ،وكيف يستبطئ في بُغضنا َ
أهل
َّ
البيت مَن نظ َر إلينا َ
واإلحن
والشنآن،
بالشَّنف
َ
ّ
ُستعظم:
واألضغان ؟! ث ّم تقول غي َر متأثم ..وال م ِ
ّ
ْ
َ
َحـاً ث ّم قالوا :يا يزي ُد ال ُت َشـل.
وأهلُّوا واس َتهلُّـوا فر َ
ً
مُن َتحيا على ثنايا أبي عبداهلل سيّد شباب أهل
ّ
صرتك ،وكيف ال تقول ذلك وقد
الجنة تنكتها ب ِم ْخ َ
َ
دماء
نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك
َ
ونجوم األرض
ذريّة محمّد صلّى اهلل عليه وآله،
ِ
َ
زعمت
ِمن آل عبدالمطلب ،وتهتف بأشياخك
َ
ََ
َ
َور َدهم ،ولت َو ّد ّن
ّأنك تناديهم ،فل َت ِر َد ّن َوشيكاً م ِ
َ
قلت وفع َ
قلت ما َ
مت ولم يكن َ
لت و ُب ِك َ
ّأنك ُشلِ َ
َلت
ْ
َ
ّ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ما فعلت .الله ّم خذ بح ِقنا ،وانت ِق ْم ممّن ظلمَنا،
وأحلِ ْل غضبَك بمن سفك دماءنا وق َت َل ُحما َتنا( .
توجهت بالتوبيخ إلى يزيد ً
هلل
ث ّم ّ
قائلة له )َ :
فو ا ِ
َ
ْ
ّ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ما َف َريت إال ِجل َدك ،وال َجززت إال لحمك ،ولت ِر ّ
دن
دماء ذريّتِه،
على رسول اهلل بما تحمّلت ِمن َس ِ
فك ِ
َ
وانتهكت ِمن ُحرمته في ِعترته ولُحمته ،حيث
َ
ّ
ُ
يجمع اهلل شملهم ،ويَل ّم شعَثهم ،ويأخذ بحقهم..
َ
حس َّ
هلل أمواتاً بل
الذين ُق ِتلوا في
بن
وال َت َ
سبيل ا ِ
ِ
ً
َ
َ
ربّهم يُرزقون َ .ح ْسبُك باهلل حاكما،
أحيا ٌء عند ِ
وبمحمٍّد َخصيماً ،وبجبرئيل َظهيراً ،وسيعلم
سوى لك وم ّكنك من رقاب المسلمين ( أي
مَن ّ
ً
أبوك معاوية) بئس للظالمين بدال ،وأ ُيّكم ش ٌّر
مكاناً وأضع ُ
َف ُج ْنداً ،ولئن َج َرّت علَ ّي الدواهي
مُخاطب َتكّ ،إني ألستصغ ُر َق ْدرَك ،وأس َتعظ ُم
َتقريعك ،واستكبر توبيخكّ ،
لكن العيون َعبْرى،
والصدور َحرّى ( وهنا جاء التنبيه إلى عظم
المصيبة والفاجعة التي أوقعها يزيد في آل بيت
َجب ّ
حزب
لقتل
المصطفى ) .أال فالع َ
كل العجبِ ..
ِ
اهلل النجباء ،بحزب الشيطان الطلقاء ( ،ومنهم
يزيد الطليق بعد فتح م ّكة ،ولم يسمح الشرع
الح ْكم ) ،فهذه األيدي
الشريف للطلقاء أن يتقلّدوا ُ
نطف من دمائنا ،واألفواه َت َتحلّب ِمن لحومنا،
َت ِ
ّ
َ
َواسل (
وتلك ُ
الجثث الطواهر الزواكي تنتابها الع ِ
أي الذئاب ) ،وتهفوها أُمّهاُت َ
الفراعل.
ولئن ات ْ
َ
تج َد ّنا وشيكاً م ْ
َّخذ َتنا م ْ
َغ ٓرماً ،حين ال
َغ َنماً ،ل ِ
َ
تج ُد إالّ ما ق َّد ْم َت وما ر ُبَّك بظالٍّم للعبيد  ،فإلى اهلل
واس َع سعيَك،
المشتكى وعليه
َّ
المعول .ف ِك ْد كي َدكْ ،
ُ
ْ
هلل ال تمحو ِذكرَنا ،وال تميت
وناص ْب جهدكَ ،
ِ
فوا ِ
در ُك أ َم َدنا ،وال َت ُ
ُ
رحض عنك عارها
ت
وال
َنا،
وحي
ِ
( أي ال تغسله ) ،وهل رأيُك إالّ َف َند ،وأيّامك إالّ
أال لَ ُ
َع َدد ،وجمعك إالّ َب َدد يوم ينادي المناديَ :
عنة
ألولنا
هلل علَى الظالمين ،فالحمد هلل الذي ختم ّ
ا ِ
بالسعادة وآلخرنا بالشهادة والرحمة ،ونسأل
َ
ُوج َب لهم المزيد،
اهلل أن يُكمل لهم الثواب ،وي ِ
ويحسن علينا الخالفةّ ،إنه رحي ٌم ودود ،وحسبُنا

اهللُ و ِنع َم الوكيل.
هذه الخطبة العظيمة اسقطت جبروت الطغاة،
وكانت شاهد مهم على عظم دور ومشاركة
المرأة المسلمة في صنع ونصر الثورة ،من خالل
تقديم الدعم المعنوي في ساحة المعركة اضافة
الى الدور الفكري والعمل على نشر مظلومية
الحسين(ع) وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي
روج لها بني امية واتباعهم عن اإلسالم ،ودورها
المهم ايضاً في متابعة العائلة وتخفيف الحزن
عن االيتام ورعايتهم.
فـ( السالم عليك يا ممتحنة في تحمالت المصائب
كالحسين المظلوم ,السالم عليك ايتها البعيدة عن
االوطان ,السالم عليك أيتها االسيرة في البلدان,
السالم عليك أيتها المتحيرة في خرابة الشام,
السالم عليك أيتها المتحيرة في وقوفك على جسد
سيد الشهداء ,السالم على من تكفلت واجتمعت
في عصر عاشوراء ببنات رسول اهلل واطفال
الحسين وقامت لها القيامة في شهادة الطفلين
الغريبين المظلومين ,السالم على من لم تنم
عينها ألجل حراسة آل رسول اهلل في طف نينوى
وصارت أسيراً ذليال بيد االعداء ,السالم على من
ركبت على بعير وطاء ونادت أخاها أباالفضل
بهذا النداء :أخي أباالفضل أنت الذي أركبتني
اذا أردت الخروج من المدينة ,السالم على من
خطبت في ميدان الكوفة بخطبة نافعة حتى سكنت
األصوات من كل ناحية ,السالم على من احتجت
في مجلس ابن زياد اللعين باحتجاجات واضحة،
وصلى اهلل على محمد وآله واهل بيته الطاهرين
االئمة المعصومين .

جواد العطار
تحركات رئيس مجلس الوزراء االخيرة في مواجهة
الفاسدين واناطة الموضوع بلجنة تنسق عملها مع
جهاز مكافحة االرهاب ،تعتبر خطوة مهمة واولى
في طريق قطع الطريق على استمرار سلسلة الفساد
المتجذرة في العراق.
لكن السؤال :اين هيئة النزاهة من هذه الخطوات؟
وماذا كانت تعمل سابقا!!! وما دور مكاتب التفتيش
في الوزارات وما دور القضاء واين البرلمان من
كل ما يجري.
لألسف يعتقد البعض ان مواجهة الفساد واقتالع
جذوره من القطاع العام في العراق قد يأتي بخطوات
آنية او من طرف واحد في السلطة ،بينما يفترض
بالعراق باعتباره دولة دستور ومؤسسات ان تعمل
جنبا الى جنب في مواجهة وتصحيح االخطاء ضمن
اطار التعاون بين السلطات وتفعيل االداء المؤسسي
بدءا من الهيئات المستقلة مرورا بتفعيل رقابة
البرلمان وصوال الى السلطتين التنفيذية واخيرا
القضائية.
لكن ،ما يحدث اليوم من اوامر قبض بحق بعض

في التاريخ اإلسالمي ،وكان االنتصار للقيم والمبادئ والمحتوى
الديني الراسخ ،لماذا؟.
ألنه سالم اهلل عليه تجرد هلل ،وخرج في سبيل اهلل ،وتنازل عن كل
شيء لنيل مراضي اهلل ،وفي سبيل هذه الرسالة النبوية الخاتمة لقافلة
الرساالت السماوية ،الهادية للبشرية ،وألنه امتداد للخط النبوي كان
على عاتقه واجب الدفاع عن رسالة اإلسالم ،فقاتل من أجلها ،ونال
الشهادة في األخير ،ليلحق بالركب الطاهر من قرابين العشق اإللهي،
وفي هذا تأكيد جلي أن اإلسالم محمدي الوجود ،حسيني البقاء.
الحسين عليه السالم كجسد استشهد قبل  1381سنة ،لكن كقضية
ومبدأ ورسالة موجو ٌد مخلّد ،وثورته هي ثورة اإلنسان الباحث عن
النور والحرية والعدالة ،وكلماته شاهدة على ذلك“ :أيها الناس إني
ً
ُستحال
سمعت جدي رسول اهلل يقول :من رأى من ُكم ُسلطاناً جا ِئراً م
رسول اهلل،
لحرم اهلل ،ناكثاً بعَه ِده ،وفي رواية بيعته ،مُخا ِلفاً لسنِّة
ُ
ِ
ُ
والعدوان ،فلم ي ِغ ْر ،وفي رواية فلم يُغيّر ما علي ِه
باإلثم
يَعمل في عبا ِده
ِ
ِ
ّ
َ
ُدخله مَدخله.
بفعل ،كان َحقًا على اهلل أن ي ِ
بقول وال ٍ
ٍ
َ
وقد َعلم ُتم َّ
وأتباعهم -قد ل ِزموا
أن هؤالء القو َم -ويشي ُر إلى بني أميّة
ِ
َ
الرحمن ،وأظه ُروا الفسا َد وعطلّوا
الشيطان و َتولَوا عن طاع ِة
طاعة
ِ
ِ
َ
وح َّرموا حاللَ ُه ،واتخذوا
الحدو َد
وأحلّوا حرا َم اللهَِّ َ
واستأثروا بالفيءَ ،
ّ
مال اهلل ِدوال ،وعباده ِخوال ،وإني ُّ
أحق بهذا األمر ،وفي رواية وأنا
أحق من غيّر».
وضحى ،وفي
لهذا خرج الحسين سالم اهلل عليه ،ومن أجل هذا ثار،
ّ
سبيل الحق بذل نفسه رخيصة من أجلنا ،ومن أجل إسالمنا ،فعلى نهج
الحسين فالنسر يا عشاق الحرية والحق.

النهضة احلسينية واسرار قوتها وخلودها
باسم حسين الزيدي
اغلب التحركات النهضوية والثورية التي يمارسها االفراد المؤثرين
(مصلحين ،قادة ،مفكرين ،وطنيين) داخل مجتمعاتهم عبر التاريخ تكون
محدودة الهدف والطابع والتأثير ،بمعنى ان القصد من قيامها جاء لتغيير
واقع معين لفئة معينة ضمن مجتمع او امة معينة ،ونادراً ما يتحول هذا
التأثير المحدد سلفاً ليالمس باقي المجتمعات واألمم اإلنسانية األخرى
التي تختلف عن منبع هذه النهضة او الثورة دينياً واجتماعياً وثقافياً
وسياسياً وتربوياً.
لكن مع “النهضة الحسينية” األمر مختلف تماماً! ،الن االمام الحسين
بن علي (عليهما السالم) لم يخرج ليحقق مطلب يعود بالفائدة الشخصية
له ولمن معه او يخصص نهضته لفئة من الناس دون األخرى او سعى
لكسب بعض المنافع االنية منها ،بل ركز سعيه إلنقاذ اإلنسانية من براثن
االستبداد والتبعية وارساء األساس اإللهي للعدل االجتماعي وتحرير
الناس من عبودية الداخل والخارج وطلب اإلصالح.
ان ما يميز النهضة الحسينية عن سواها عدد من عناصر القوة والخلود
التي تضمنتها وحولتها الى نهضة ال مثيل لها وال نظير في سجل اإلنسانية
الحافل باألحداث والمتغيرات وأبرزها:
 .1اإلنسانية:
يقول اآلثاري اإلنكليزي ـ وليم لوفتس“ :لقد قدم الحسين بن علي ابلغ
شهادة في تاريخ اإلنسانية وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة”،
نعم ان نهضة االمام الحسين (عليه السالم) كانت نهضة إنسانية وفي
سبيل االنسان مهما كان مستواه الفكري واالجتماعي ومهما اختلف دينه
ولونه وجنسه وقوميته وعاداته وتقاليده ،فهي قريبة من وجدان الجميع،
وقد المست هموم وتطلعات كل انسان يسعى للحرية واالنعتاق من القيود
المصطنعة ،ألنها كسرت حواجز السلطة واالستبداد ،ومحت الخطوط
الحمراء التي استهدفت الفقراء والمستضعفين ،وساهمت في بناء فكر
جديد وقادة ومصلحين واحرار كان مثلهم األعلى االمام الحسين (عليه
السالم).
 .2اإلصالح:
يقول االمام الحسين (عليه السالم) في احدى خطبه التي وجهها لمن
جاء يقاتله طمعاً في غنيمة او منصب او رضى السلطان“ :لم اخرج
أشراً ،وال بطراً ،وال مفسداً ،وال ظالماً ،وانما خرجت لطلب اإلصالح
في أمة جدي (ص) أريد أن آمر بالمعروف ،وانهي عن المنكر ،واسير
بسيرة جدي وأبي” ،واإلصالح هو المبدأ الذي سار عليه االمام الحسين
(عليه السالم) منذ البداية وحتى وقت استشهاده ،وقد كانت هناك الكثير
من الطرق التي يمكن ان يسلكها (عليه السالم) لتجنب استشهاده ،بل
وحصوله على الكثير من المغانم الدنيوية ،والتي رفضها رفضاً قاطعاً
ومضى الى طريق اإلصالح.
 .3المستقبل:
صحيح ان واقعة الطف الرهيبة لم تحسم على المستوى العسكري لصالح
االمام الحسين (عليه السالم) وانتهت باستشهاده واهل بيته واصحابه
وسبي عياله ،لكنها حققت انتصار األهداف التي خرج من اجلها (عليه
السالم) ،واحد اهم هذه األهداف هو ان النهضة الحسينية لم تكن من اجل

الماضي او الوقت الذي استشهد من اجله (عليه السالم) فقط ،ألنه كان
يعلم باستشهاده ومن معه جميعا ،وانما كانت للمستقبل ايضاً ،لذلك كانت
ً
وما زالت نبراساً
ومثاال لجميع الطامحين للتغيير او التجديد او اإلصالح
وهم يستلهمون من هذه النهضة الحسينية الخالدة.
 .4المبدئية:
ان وضوح المبادئ التي خرج من اجلها االمام الحسين (عليه السالم)
وعدم التراجع عنها حتى اللحظة األخيرة من استشهاده وجميع من خرج
معه من اهل بيته وانصاره كانت كفيلة بكل االعتزاز والفخر والعظمة التي
نالتها واقعة الطف األليمة ،وهذه المبدئية والثبات عليها هي التي اثرت
واذهلت الجميع وهزت وجدان وضمير الشخصية المسلمة على وجه
الخصوص ،لذلك ترى المستشرق األمريكي غوستاف غرونييام يؤكد
على“ :أن واقعة كربالء ذات أهمية كونية ،فلقد أثرت الصورة المحزنة
لمقتل الحسين ،الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أية
شخصية مسلمة أخرى».
 .5االيثار:
من أروع الكلمات التي قالها الشهيد السعيد ايه اهلل السيد حسن الشيرازي
(رحمه اهلل) حول ايثار االمام الحسين (عليه السالم) وتجرد النهضة
الحسينية من أي معنى من معاني االنا او المطالب الشخصية قوله:
“عاشوراء حدث جسد مبداً ،فهي ثورة الحق المكبوت على الباطل
الطاغي ،وتالشت المواصفات الفردية فيه ،الن االمام الحسين عليه
السالم صاغه صياغة بعيدة عن اية ظالل لألنانية ،بشكل يبدو مبداً
محصناً ال حدث فيه ،فأصبح مستمرا في كل مظهر من مظاهر ثورة
الحق المكبوت على الباطل الطاغي ،فعاشوراء مستمر ال يمكن مسحه
من ذاكرة الحياة مع بقية مبادئ الكون التي ال تنمحي من ذاكرة الحياة”،
وكذلك كان االمام الحسين (عليه السالم) طوال حياته ووقت استشهاده.
 .6التجديد:
في كل وقت وزمان نحتاج الى االمام الحسين (عليه السالم) ليحارب
الجاهلية والتخلف ويجدد في دمائنا وعقولنا ثورة اإلصالح ضد الباطل
واالستبداد والفساد والجهل والظلم ،لذلك فان فكر االمام الحسين (عليه
السالم) ونهضته الخالدة تتجدد مع كل جيل تواق للحرية وفي كل زمان
يحتاج الى اإلصالح وال يطلبه او يجده سوى في ديوان االمام الحسين بن
علي (عليه السالم) ،وقد ذكر المرجع السيد صادق الشيرازي (دام ظله)
في احدى كلماته التي استقبل بها قدوم شهر محرم الحرام هذا المعنى
بقوله“ :إن العالم اليوم بحاجة إلى االستنارة بنور اإلمام الحسين أكثر من
قبل ،فجاهلية اليوم أشد وأعنف وأوسع من الجاهليّة األولى.
جاهلية اليوم هي الجاهلية األولى مزودة بالتقنية الحديثة ،ومجهزة
بالوسائل الفتاكة في شتى األبعاد.
فالحروب التي تأتي على الحرث والنسل ،والفساد في عامة أنواعه،
والظلم في مختلف المستويات ،والتعدي على الحقوق في كافة األصعدة،
والتطاول على الكرامات في كل مجال ،وبالتالي الالإنسانية المنتشرة
تحت غطاء اإلنسانية شملت البالد والعباد.
في مثل هذا اليوم تكون الدنيا بحاجة ماسة إلى تعلم الطهر من اإلمام
الحسين وتعميم تعليمه للجميع في كل مكان وكل مجال.

هل ينجح الكاظمي يف مواجهة الفاسدين؟
الشخصيات من الخط الثاني المتهمة بالفساد او
التالعب بالمال العام او هدره ليس كافيا وليس هو
العمل المطلوب فقط وان كان جيدا الى حد ما ...بل
المطلوب التالي:
 .1توفر االرادة لدى كافة القوى السياسية للسير
في هذا الملف وتقديم الفاسدين حتى لو كانوا من
اعضائها او قياداتها ،وهذا غير ممكن التحقيق في
الوقت الحاضر لسببين:
االول – انها لم تصل الى مرحلة من النضج لتصحيح
مسارها الداخلي بعد.
الثاني  -انها تخشى من ضياع شعبيتها ونحن على
اعتاب انتخابات مبكرة قادمة.
 .2التعاون بين السلطات الثالث تشريعية وتنفيذية
وقضائية والتنسيق في كل خطوة في مواجهة
الفساد والفاسدين ،حتى تأتي النتائج ايجابية على
كل المستويات.
 .3تشريع منظومة قوانين رادعة تحد من الفساد
وتحول دون انتشاره وتوسعه ،وهذه مسؤولية
البرلمان التي تقاعس عنها لسنوات.
 .4القيام بحملة توعية من مخاطر الفساد واثره

على البلد عامة ومسؤولية من يقوم به امام اهلل
والقانون ،وهذه مهمة المؤسسة الدينية والتربوية
واالعالمية.
ان تغول الفساد وتحوله خالل السنوات االخيرة
الى ثقافة مجتمعية انتشرت بشكل واسع في كافة
المجاالت حتى اصبح الفاسد ال يخجل من فساده بعد
ان كان عيبا او حراما قبل فترة من الزمن ،يستدعي
من جميع السلطات والمؤسسات ذات العالقة
والخيرين واصحاب المسؤولية الشرفاء النهوض
كال بواجبه حتى تنجح محاوالت الكاظمي االخيرة
في مالحقة الفاسدين وال يبقى وحيدا في هذا الميدان
الحساس والخطير.
ولكي تصل الرسالة صحيحة للفاسدين بجدية
الخطوات المتخذة وال يعتبرونها استعراضية او
زوبعة في فنجان شربنا من فساده المر في زمن
النظام السابق واستفحلت خطورته ومرارته في
السنوات االخيرة حتى أصبح يهدد قوت المواطن
وكيان الدولة برمتها؛ فانه يجب ان يطال كبار
الفاسدين وصغارهم دون استثناء او تمييز حتى
يكون ناجحا بكافة المقاييس.

شهداء
جريدة يومية تصدر مؤقتا كل اربعاء عن حمافظة كربالء املقدسة

اعمـار كربــــــالء

السنة الرابعة عشر  -العدد (  )565االسبوع الرابع /30 /ايلول 2020

اربعينية االمام الحسين (ع) والفكر الحسيني الثائر
كان العراقيون وال يزالون على صلة مباشرة
مع وقائع شعيرة إسالمية وعالمية ،اال وهي
زيارة اربعينية االمام الحسين (عليه السالم).
وكان هذا الحدث الجلل الذي أرعب الطغاة
على مر التاريخ وهم يتأهبون الستقبال هذا
المحفل السنوي استعداد الستقبال الحشود
المليونيه وكان أقرب الناس هم العراقيون
حيث كانت هذه الشعيرة محطة اهتمام
للكثيرين وبالخصوص الذين يبغضون ال
محمد عليهم أفضل الصالة والسالم وهذا
دليل على رعب الطغاة على مر التاريخ.
فالطغاة ال يقلقهم شيء أكثر من الحسين
وال يرعبهم امر أكثر من فكره ومبادئه وال
ريب ان هذا هو السبب األساسي الذي دفع
بالنظام الدكتاتوري البعثي كي يناصب زيارة
األربعين وسواها عن الشعائر وازدادت هذه
الشعيرة ممن ينصبون العداء واعالن الحرب
عليها وعلى زوارها والقائمين بها.

مستمرة بتوزيع املنحة العقارية على ذوي الشهداء

صرح مدير شهداء كربالء المقدسة علي هادي العرداوي  ،االحد
 ،١٤/٩/٢٠٢٠،بتوزيع الوجبة الثانية من المنحة العقارية على ذوي
الشهداء.
وقال العرداوي ،ان المديرية مستمرة بتوزيع المنحة حيث وصل عدد
المستفيدين الى 468من شريحة شهداء الحشد الشعبي ،و  800معاملة
من ذوي شهداء النظام البائد ،مبينا ان المديرية روجت لحد اآلن مائة
معاملة يتم رفعها الى مقر المؤسسة الستحصال موافقات لتخصيص المبالغ
المنحة العقارية لصرفها للذين استلموا قطعة اراض سكنية.
وأشار الى ان المديرية ماضية مع رئاسة المؤسسة لنمح ذوي الشهداء
حقوقهم المشروعة ضمن القانون ،وأضاف ان المديرية وبالتنسيق مع
بلدية كربالء عازمة على استالم جميع ذوي الشهداء قطع اراضي سكنية.
ومن جانبها اعربت عوائل الشهداء خلتل استالم الصكوك عن شكرها
لكوادر المديرية لسعيها الحثيث في استحصال حقوقهم ،معتبرين المؤسسة
هي بيت لجميع عوائل الشهداء

مديرية شهداء كربالء املقدسة تواصل توزيع هويات ذوي الشهداء
وزعت مديرية شهداء كربالء المقدسة الهويات الصادرة من مؤسسة الشهداء
وقال مسؤول وحدة الهويات بارع عباس گزار  ،إننا وزعنا الوجبة ()١٣
والتي تم استالمها من بغداد  ،داعيا ذوي الشهداء الى متابعة االعالنات التي
تصدر على صفحة المديرية على حساب “ الفيس بوك “  ،والتي تضمنت قوائم
بأسماء ذوي الشهداء الصادرة هوياتهم.

فاضل حمسن عبد مطلك

معاون مدير مديرية شهداء كربالء

يستقبل مدير مفوضية حقوق االنسان وجلنة ساحة التحرير

ً
سعيا لمد جسور التعاون المشترك مع جميع المؤسسات الحكومية،
ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم شريحة ذوي الشهداء ،استقبل
معاون مدير مديرية شهداء كربالء المقدسة سجاد عبدالزهره السالمي
في المديرية وفد مفوضية حقوق االنسان برئاسة مدير مفوضية حقوق
االنسان ماجد دخيل المسعودي واللجنة المشتركة من ساحة التحرير في
بغداد برئاسة مسؤول لجنة ساحة التحرير حيدر الحلفي ،وجرى خالل
اللقاء طرح مواضيع عديده تخص معامالت ذوي الشهداء من المتظاهرين
والجرحى
وقال السالمي ان المديرية تعمل على انجاز معامالت المراجعين من ذوي
الشهداء بصوره سريعة مبينا ان العمل جاري بصورة مستمرة رغم جائحة
كورونا
ومن جانبه أشاد الوفد بدور المديرية والتعاون التام مع الجميع من اجل
مصلحة البلد.

مدير مديرية شهداء كربالء يدعو رئيس جامعة كربالء الى دعم الطلبه من ذوي الشهداء

دعا مدير مديرية شهداء كربالء المقدسة علي هادي العرداوي
االحد  ٢٠/٩/٢٠٢٠رئيس جامعة كربالء الدكتور باسم خليل نايل
السعدي الى دعم الطلبة المتقدمين عن طريق قناة ذوي الشهداء .
وقال العرداوي خالل زيارته لرئاسة الجامعة  ،ان المديرية والجامعة
يعمالن على تخفيف العبىء عن كاهل الطلبة  ،مشيرا الى نقاط

االلتقاء والتعاون المشترك بين الطرفين السيما المشاكل التي تتعلق
بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة الشهداء حول التخصيصات
المالية لتغطية نفقات االجور الدراسية لطلبة ذوي الشهداء.
ومن جانبه أكد السعدي على مواصلة الجامعة دعمها للطلبة من
ذوي الشهداء عبر تسهيل االجراءات .
وناقش الجانبان سبل التعاون بين الطرفين عبر اقامة دورات علمية
مختلفة في الجامعة وبإشراف أساتذة متخصصين  ،وعلى غرار
ذالك تسنم االستاذ المساعد الدكتور حسام حسين شياع مهمة
عضو ارتباط بين المديرية والجامعة لغرض حلحلة جميع المشاكل
والمعوقات التي قد تالقي الطلبة وفق األطر القانونية المشتركة
والتنسيق مع مسؤول الشعبه العلميه في مديرية شهداء كربالء
ابتسام عبد علي البياتي التي حظرت اللقاء وطرحت بعض المواضيع
المرتبطه كونها في تماس مباشر مع الطلبه .
وفي نهاية الزيارة أعرب العرداوي عن شكره لرئاسة الجامعة
لتعاونها المستمر في خدمة شريحة ذوي الشهداء.

مبينا االعداد التي قدمت على مقاعد دراسية لعام  ٢٠٢١-٢٠٢٠ضمن
قناة ذوي الشهداء للدراسات العليا ولجميع الفئات  ،هو مائة و ٧٥طالب
وطالبة مشيرا الى ان المديرية مستمرة باستالم طلبات ذوي الشهداء
الراغبين بالتقديم ضمن الضوابط التي وضعتها اللجنة المركزية في
مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي حسب االستمارات

سرية شهيد

اسم الشهيد الثالثي واللقب  /ياس خضير
عبد رماز المشهداني
مكان وتاريخ الوالدة  /كربالء المقدسة
1967
التحصيل الدراسي  /ابتدائية
الحالة االجتماعية  /متزوج
عدد االطفال3 /
العنوان  /كربالء المقدسة  /نهاية حي
العامل قرب الجامع
المهنة  /كاسب
تاريخ االستشهاد 2015/10/25 /
طريقة االستشهاد  /مواجهة عسكرية
االماكن التي قاتل فيها /جرف النصر /
البحيرات
جهة االنتماء /لواء كربالء
متى لبى نداء المرجعية /عند انطالق
الفتوى

بداية اقول  :حديث مؤلم يصطحبه أنين وحسرات يطول أمدها ويعتصر لها
قلوب األحرار وتدمع لها بدل الدموع دما كل أخيار العراق  ,أن في بعض
األحيان يتحير اإلنسان  ,ماذا يقول وكيف تصدح الحناجر بصرخة الحق التي
هي في صميم ضمير كل حي غيور على شرف وطنه وماله وأحرار بلده من
أبناء شعبه ومن هم المضحون وهل التضحيات لها درجات  ,نعم اإلنسان
يضحي بما يملك ولكن من يضحي بنفسه فهي درجه تسجل عند الباري ألنهم
حملو أكفانهم على األكف وأرواحهم تلوح فوق رؤوسهم كأنهم براق نور
لتبشرهم بنعيم ابدي مابعده نعيم تلك جنة الخلد التي وعدها اهلل المخلصون
من عباده الذين صدقوا ماعاهدوا اهلل عليه ...
والشهادة (اليلقاها إال ذو حظ عظيم ) فهي كرامة اهلل سبحانه وتعالى لعباده
الذين سألوه بها وأصروا عليها لينلوها بجدارة وإيثار ومن هوالء الشهداء
فاضل محسن عبد ألحسناوي ولد سنة  1951في بغداد مدينة الصدر
ترعرع ونشأ في أحظان هذه المدينة التي جاهدت في زمن النظام البائد
وبكل بسالة التي احتضنت أبطال صالوا في ساحات الجهاد كان شهيدنا يكره
الظلم ويكره كل من لعب بمقدرات أبناء هذا الشعب وهدروا آمنه واستقراره
وفي هذه الفترة برز العديد من األبطال لينحتوا أسمائهم في التاريخ وكان
منهم الشهيد فاضل الذي دخل في صفوف حزب الدعوة اإلسالمية ليبدءا في
مسيرته الجهادية كان احد رفاق دربه والذي تربطه عالقة األنساب كان
زوج شقيقته وهو جابر عبد جالب الذي دخل التنظيمات مع فاضل وكانت
لقائتهم سراَ وكانت تتبلور هذه ألقاءات بالبحث عن سبل الخالص من شبح
الظلم الذي تسلط على األبرياء وجعل نفسه من اشر عصابة شهد لها تأريخ
العراق وكان لقائهم عن طريق الصالة في جامع (السجاد) الذي كان في
منتصف مدينة الصدر ويترأسهم في المسير السيد( قاسم المبرقع) الذي
كان مرتبطا بصوره مباشره مع السيد الشهيد (محمد باقر الصدر) (قدس)
ولما أحس فاضل بالخطر الذي يدور حوله اخبر عائلته وأمرهم بالرحيل من
مدينة الصدر إلى كربالء مدينة سيد الشهداء ونبراس الشهادة وانطالقة
األحرار في كربالء بعدها غادرت العائلة وبقى شخص لم يغادر اليستطيع
فراق االحبه أمه الحنونة التي القت مرارة األمرين الفراق والخوف على
ابنها مرت األيام وفي احد أليالي التي كانوا يلتقون فيها جاء مدسوس من
جواسيس الطاغية وهو جالس معهم وتم تسجيل الحديث بكاسيت وفي اليوم
الثاني القي القبض عليه مع رفيق دربه ونسيبه( جابر) سنة  1981وبعد
سنة من اعتقاله جاءوا أشخاص وطرقوا الباب وهم يحملون معهم شهادة
وفاة أعطوها لمن ينتظر بفارغ الصبر خبرا سار تأمال ببنها الذي سيعود وإذا
بالخبر يأتي قد غادر ولتحق بركب األحرار صرخت األم بصوت عالي ماذنب
الشباب صبرا أيها األمهات الصابرات المجاهدات  .وبقت إالم التي لم يدخل
قلبها الفرح بذكرى ابنها الذي لم يفارق ذكراه يوم واحد إلى سقوط الطاغية
فقرة عينها ولم تدم فرحتها طويال حيث ألقة الموت بعد  40يوم من سقوط
الصنم فسالما عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا...

فتح باب التقديم للطلبه الراغبني بتعديل الرتشيح وقبول خرجيي الدراسة االعداديه للسنه السابقه
كشف مدير مديرية شهداء كربالء المقدسة علي هادي العرداوي عن فتح
االستماره االلكترونية للقنوات تعديل الترشيح وقبول خريجي الدراسة
االعدادية للسنه السابقه
داعيا في الوقت ذاته الطلبه الراغبين للتقديم باالسراع ومراجعة المديريه
واستالم االستماره من الشعبه العلميه

شهداء احلشد الشعبي

قرت عينها مل تدم طويال

الشهيد

عمل النظام البائد على فرض أساليب عديدة
توحي بالرعب والتخويف والمنع والمطاردة
واالقصاء على كل من يعلن ألحياء شعيرة
األربعين الحدث والمحفل الديني والذي يحمل
في طياته الفكر الحسيني الثائر على الظالمين
وهذا دليل على تحفيز الناس على زعزعة
عروش الحاكمين وهذه األسباب التي دعت
على منع الزيارة وهو اول شاغل يشغل
الحكام هو خلق عداوة بغيضه بين الموالين
للحكم وبين زوار االمام الحسين عليه السالم
مع انهم فقط يمارسون شعيره فيها ابعاد
اسالميه بحته وسمات تؤدي الى تقوية
اإلسالم وتجعل من هذا التجمع المليوني
توحيد للرسالة السماوية من حيث التطبيق
والتوعية مما جعل المخاوف للذين يرون في
انفسهم الظلم والطغيان وهذه االحداث ليس
بالغريب الن سبقتها احداث متشابهة ولكن
الزمن مختلف .

مديرية شهداء كربالءاملقدسة ...
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سرية شهداء االرهاب

شهداء احلشد الشعبي

وليد

اسم الشهيد الثالثي واللقب /
محمد حمد جواد العنبكي
مكان وتاريخ الوالدة  /ديالى – الخالص
1978/2/12
التحصيل الدراسي  /ابتدائية
الحالة االجتماعية  /متزوج
عدد االطفال4 /
العنوان  /كربالء المقدسة  /تجاوز
سيف سعد
المهنة  /كاسب
تاريخ االستشهاد 2015/5/24 /
طريقة االستشهاد  /مواجهة عسكرية
االماكن التي قاتل فيها  /بلد – الدجيل
 بيجيجهة االنتماء  /كتائب االمام علي
متى لبى نداء المرجعية  /عند انطالق
الفتوى

اسم الشهيد الثالثي واللقب  /يعرب
عبد الواحد خيون العريبي
مكان وتاريخ الوالدة 1975/8/25 /
التحصيل الدراسي  /اعدادية
الحالة االجتماعية  /متزوج
عدد االطفال 2 :
عدد المستفيدين 4 /
العنوان  /الحر قرب مدرسة سومر
المهنة  /ضابط مركز الشرطة -
مالزم
طريقة االستشهاد  /حادث سيارة
اثناء الواجب
تاريخ ومكان االستشهاد /
 2015/8/5البصرة الرميلة
استالم الجثة  /نعم
مكان الدفن  /النجف وادي السالم

المرقمه ب ٥٠٢لذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم
النظام البائد واستماره رقم  ٧٠٠لذوي شهداء ضحايا االرهاب مبينة ان
المديرية خالل عام  ٢٠٢٠استطاعت ان تمنح  ٧٥تأييد العفاءأجور السكن
لذوي الشهداء مشيرة الى ان مواعيد التقديم اختلفت بسبب جائحة كورونا
حسب الجدول الذي ارسلته اللجنه المركزيه  ،مضيفا ان المديريه مستمرة
باالتصال مع جميع الجامعات لمعرفة ومتابعة الطلبة من ذوي الشهداء
وماهوا مقدار استجابة الجامعات للتعليمات الصادرة من وزاراتهم التي
تقتضي باستثناء ذوي الشهداء من جميع الضوابط وإعطاء نسبة  %10من
المقاعد لذوي الشهداء وتخفيض  ٪٢٥في الجامعات االهليه

شهداء احلشد الشعبي

اسم الشهيد الثالثي واللقب  /اركان كاظم
عبد كريم الخالدي
مكان وتاريخ الوالدة  /كربالء – -25
1985-2
التحصيل الدراسي  /ابتدائية
الحالة االجتماعية  /متزوج
عدد االطفال3 /
العنوان  /كربالء المقدسة  /الشبانات
المهنة  /كاسب
تاريخ االستشهاد 2016/6/21 /
طريقة االستشهاد  /مواجهة عسكرية
االماكن التي قاتل فيها  /سامراء -بلد
الدورجهة االنتماء  /قوات بدر
متى لبى نداء المرجعية  /عند انطالق
الفتوى
اسم صاحب المعلومات  /كاظم عبد الكريم

مستشفى الكفيل التخصصي يفتح افاق التعاون
مع مديرية شهداء كربالء
صرح مدير مديرية شهداء كربالء المقدسة علي هادي جودة
العرداوي عن وجود اتفاق لفتح افاق التعاون مع مستشفى الكفيل
التخصصي في جميع المجاالت التي تخدم شريحة ذوي الشهداء.
وأكد العرداوي خالل زيارة وفد المديريه الى مستشفى الكفيل
ولقاءه مع مدير المستشفى الدكتور جاسم االبراهيمي الى ضرورة
تفعيل بطاقة الضمان الصحي وتخفيض األجور لذوي الشهداء
ومن جانبه ابدى االبراهيمي استعداده الستقبال ذوي الشهداء بعد
مفاتحة الكوادر الطبيه وتخفيظ خاص لذوي الشهداء يشمل جميع
المحافظات بعد الموافقات الخاصة بالتخفيض بنسبة ٪٢٥
مشيرا الى ضرورت على عمل ورشات مشتركة لغرض شرح الية
بطاقة الضمان الصحي لذوي الشهداء من عموم العراق مشيداً
في الرقت ذاته بدور المؤسسة وما تقدمه من خدمات جليلة لذوي
الشهداء .

مناسبات
جريدة يومية تصدر مؤقتا كل اربعاء عن حمافظة كربالء املقدسة

اعمـار كربــــــالء
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اربعينية االمام احلسني (ع)
مسرية أمل متجدد يتطلع لرسم مستقبل مشرق ومصدر إهلام إلشراقات إميانية وفكرية راسخة

اعداد  /ارادة حسين علي
األربعين الحسيني هو طواف بشري ضخم تشهده
مدينة كربالء المقدسة لتجديد الوالء ألبي عبد اهلل
الحسين(ع) ..أفواه الماليين تلهج باسمه وقلوبهم تهفو
إليه ،وعيونهم شاخصة الى القبة الشامخة شموخ
شمس في ناصية النهار ..ماليين الزائرين والموالين
يجددون البيعة والوالء للسبط الشهيد وأسباب ثورته
الخالدة ،ليعد هذا الحشد الديني األكبر في العالم ،حيث
يجتمع المحبون من كل ناحية وصوب في مشهد رائع..
وعجز،
رجال ،ونساء ،وأمهات يحملن الرضع ،وشبابّ ،
جميعا يسيرون مشياً على األقدام نحو معشوقهم قبلة
اإلصالح والصالح والحرية واإلباء والتضحية والفداء
وإعالء راية االسالم المحمدي األصيل خفاقة في ربوع
المعمورة على طول الدهر ،ترافقهم صور ومجسمات
من عاشوراء تظهر مظلومية الحسين (ع) وأهل بيته.
ً
منزال على طول التاريخ البشري عانى ما عانى
أربعون
أهل بيت الوحي والنبوة واالمامة عليهم السالم ومن
معهم ،من المآسي والويالت والمصائب الشداد واإلذالل
والحقد وإجرام االرهاب التكفيري األموي الحاكم آنذاك
وحتى يومنا هذا ،ذلك االرهاب الذي ال يطيق وبكل ما
للكلمة من معنى سماع قول أشهد أن محمداً رسول اهلل
وهو يعلو المآذن خمس مرات في اليوم ..فكانت أحداث
الطف عام  61للهجرة ثورة انتصار لإلسالم المحمدي
األصيل على إسالم أبناء الطلقاء المزيف والمنحرف
وإرهابهم التكفيري ،وكانت في حقيقتها حركة إصالحية
شاملة بدأت من ذات اإلنسان لتتحرك في المجتمع
والمؤسسة والدولة ،حيث قالها االمام الحسين عليه

السالم ” ّإني لَ ْم أَ ْخ ُر ْج أَ ِش ًرا َوال ب َ
َط ًراَ ،وال م ْ
ُف ِس ًدا َوال
ُ
الح في أ َّم ِة َج ّدي.
ظالِمًاَ ،وإِ َّنما َخ َر ْج ُت لِ َطلَ ِب ْ
اإلص ِ
إن إحياء األربعين الحسيني في كل عام بمليونية
متنامية ومتزايدة تبهر الناظرين والسامعين والمتابعين
لها وتربك أعداءها وتزلزل عروشهم ،أنما هي للتأكيد
على تمسك أنصار أهل البيت عليهم السالم وشيعتهم
بحبل الهداية الربانية لهذه المدرسة الوضاءة والمنيرة
الرافضة لكل األنظمة الطاغية والفرعونية واالستكبارية
واالستبدادية والمستكبرة والمنحرفة القائمة على الزور
والتزير واستعباد الناس والحكم عليهم بقبضة حديدية
وهو ما نشاهده على طول التأريخ وال يزال مستمراً
حتى عصرنا هذا.
الجذور التاريخية للزيارة المليونية
أرجع القاضي الطباطبائي زيارة األربعين إلى عصر
أئمة اهل البيت عليهم السالم مؤكداً أنهم كانوا يزورون
الحسين بن علي بن أبي طالب في العصرين األموي

والعباسي ّ ،
وأن سيرة الشيعة قائمة على التمسك
بزيارة األربعين على م ّر العصور واأليام.
ان التجمع الجماهيري الغفير في تلك الزيارة بقوله:
«يوم أربعين الحسين بن علي بن أبي طالب وهو يوم
العشرين من صفر من أضخم المؤتمرات اإلسالمية
يجتمع الناس فيه كاجتماعهم في مكة المكرمة تلتقي
هناك سائر الفئات من مختلف العناصر ويعتنق شمال
العراق بجنوبه والوفود من بعض االقطار اإلسالمية
فهذا الموكب يردد انشودته باللغة العربية ،وذلك باللغة
التركية ،وثالث باللغة الفارسية ،ورابع باللغة االوردية
وهكذا».
أن الذي يدفعنا نحو زيارة االمام الحسين عليه السالم
هو أننا نريد بذلك أكراماً للدم الطاهر الثائر  ،لذا عندما
نقف عند مرقده الشريف نقولْ :
أش َه ُد لَ َق ْد ْاق َش َع َّر ْت
َع أَ ِظلَِّة َ
السماُء
ش مَ
لِ ِدما ِئ ُك ْم أَ ِظلَُّة الع ْ
الخال ِئ ِق َو َب َك ْت ُك ْم َّ
َر ِ
َو َ
األ ُ
صلّى … ما
ّح ِر َ
َر َوال َب ْ
نان َوالب ِّ
الج ِ
رض َو ُس ّكاُن ِ

يعني أن هذا الدم الذي أرقتموه على التراب دم عزيز
عند اهلل آلنه سيأخذ أثره من اإلصالح ،ويهد عروش
الظالمين حكومات الطغاة مهما كانت ستزول إال أن دم
االمام الحسين (ع) الطاهر سيبقى قائما بين الشعوب
حتى قيام الساعة.
الحزن في العشرين من صفر**
ُقم جدد ُ
للحفر
اآلل
ففي ِه ُردت
ُ
رؤوس ِ
ِ
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لفلذة كبده
االمام الحسين عليه السالم ذات مرة ( من زارني حيًّا أو
مي ًتا ،أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك ،كان ًّ
علي
حقا ّ
أن أزوره يوم القيامة وأخلّصه من الذنوب ) وروي عن
اإلمام الصادق عليه السالم ” :لَ ْو أَ َّن أَ َح َد ُك ْم َح َّج َد ْه َر ُه
ُ
ان َت ً ّ
َ
ْن ب َ
ُث َّم لَ ْم َي ُز ِر ْال ُح َسي َ
وق
ْن َعلِ ٍّي; ل َك َ ِ
اركا َحقًا ِم ْن ُحق ِ
ول اللهَّ ِ (صلی اهلل علیه وآله) َّ
ْن
َر ُس ِ
ألن َح َّق ْال ُح َسي ِ
يض ٌة ِم َن اللهَّ ِ َتعَالَى َواجب ٌ
َف ِر َ
ُسلِ ٍم .
َة َعلَى ُك ِّل م ْ
ِ
عقود وقرون طويلة شكلت مسيرة سبايا كربالء
عاشوراء االمام الحسين عليه السالم وأهل بيته
المنتجبين وخيرة أصحابه الميامين ،تلك التي بدأت
من مساء يوم عاشوراء عام  61للهجرة من أرض
الطف بكربالء لتستمر حتى يومنا هذا ،حيث ما زال
أنين وعويل وآهات األطفال والنساء تدوي في آذان
المعمورة من وحشية وقساوة الحكام الطغاة وفراعنة
العصر وفسقة األمة الذين أعادوها الى جاهليتها
وقبليتها ووثنيتها بأسم االسالم األموي المنحرف
لتعيش الظلم والعنف والطغيان والجبروت والشقاء،
يدفع المؤمنين والصلحاء واألحرار دماءهم الطاهرة
والزكية ثمن إيمانهم ودفاعهم عن الرسالة المحمدية

األصيلة وحقيقة السماء التي أريد لها إنقاذ البشرية من
الضاللة والجهالة واالستعباد واالستغالل نحو وحدانية
الخالق الجبار في أمة أراد لها أن تكون ( َخ ْي َر أُ َمٍّة
أُ ْخ ِر َج ْت لِ َّلناِس َت ْأ ُم ُر َ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن ْالمُن َك ِر
ون ِب ْال َم ْع ُر ِ
َو ُت ْؤ ِم ُن َ
ون ِباللِهّ ) .
إن لزيارة األربعين الحسيني التي يهابها الطغاة
ً
وفراعنة العصر والتي تزداد كل عام إتساعاً
وتفاعال
وتأثيراً بفضل “حب الحسين يجمعنا” ،هي في الحقيقة
محفزات إنسانية قبل أن تكون شرعية أو إعتقادية،
فهذه األمواج البشرية الهائلة إنما هي تجسيد على
األرض لفطرة اإلنسان التي تتألم لوجع المظلوم وتسعى
لمواساته ،وتحذيراً واضحاً أوضح من ضوء الشمس
الى الحكام الطغاة بعدم الخلود على العرش ،فال زال
صوت عقيلة الهاشميين يصدح في إرجاء المعمورة
وهي تخاطب الطاغية الفاسق الفاجر شارب الخمر
ومداعبة القردة وقاتل النفس الزكية يزيد بن معاوية
بن هند آكلة األكباد وهي تخاطبه بكل شجاعة علوية في
واس َع َس ْعي َ
مجلسه بالشام) ف ِك ْد َكي َ
وناص ْب ُج ْه َد َك،
َك ِ
ْدك ْ
ُ
محو ِذك َرنا ،وال ُت ُ
درك أ َم َدنا،
هلل ال َت ْ
فوا ِ
ميت َوحيَنا ،وال ُت ِ
َ
ّ
َ
ُ
رحض عنك عا َرها؛ وهل َرأيُك إال فند ،وأيّاُمك
وال ُت ِ
للهَّ
َ
ُ
َ
إالّ َع َددَ ،
وج ْمعُك إالّ َب َدد ،يو َم يُنادي المنا ِد :أ َال لع َْنة ا ِ
َعلَى َّ
َ
الظالِ ِمين).
أين القصور أبـا يزيـد ولهوهـا...
والصافنـات وزهوهـا والسـؤددُ
تلك البهارج قد مضـت لسبيلهـا....
وبقيـت وحـدك عبـرة تتجـددُ
هذا ضريحك لو بصرت ببؤسـه...
ال سال مدمعك المصيـر األسـودُ
كتل من التـرب المهيـن بخربـ ٍة....
سكر الذباب بهـا فـراح يعربـدُ
فاسأل مرابض كربـالء ويثـرب....
عن تلكـم النـار التـي ال تخمـدُ
أرسلـت مارجهـا فمـاج بحـره...
يجنبهـا غـدُ
أمس الجـدود ولـن ّ
نازعتها الدنيـا ففـزت بوردهـا..
ثم انقضـى كالحلـم ذاك المـوردُ
وسعت الى األخرى فخلد ذكرهـا...
في الخالدين وعطف ربـك أخلـدُ
ثواب زيارة االمام الحسين)ع( يوم االربعين:
روى الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه بإسناده عن
مروان عن أَبي عبد اللهَّ (عليه السالم) قال
محمد بْن ْ
سمعته يقول :زوروا الحسين (عليه السالم)ولو كل
سنة  ،فإن ُكل من أَتاه عارفاً بحقه غير جاحد لم يكن
له عوض غير الجنة  ،و رزقه رزقاً واسعا  ،و آتاه اللهَّ
ِ
بفرج عاجل  .إن اللهَّ وكل بقبر الحسين بن علي (عليه
السالم) أَربعة آالف ملك كلهم يبكونه و يشيعون من
َ
شهدوا
زاره إِلى أهله ،فاِن مرض عادوه  ،و ان مات ِ
الترحم علي ِه.
باالستغفار له و
جنازته
ِ
ِ
من هو اول من زار االمام الحسين (ع) يوم االربعين
المشهور أن الصحابي الجليل جابر بن عبد اهلل
األنصاري ( رحمه اهلل ) و عطية العوفي هما أول من
السالم )  ،و قد
زارا قبر اإلمام الحسين بن علي ( عليه َّ
حصلت هذه الزيارة في العشرين من شهر صفر.
العشرين من صفر كان رجوع حرم
روي انه في يوم
ِ
الحسين ( عليه السالم ) من الشام الى مدين ِة الرسول (

جابر
صلى اهلل عليه و آله )  ،و هو اليوم الذي ورد ِفي ِه ِ
بن عبد اللهَّ إِلى زيارة الحسين ( عليه السالم )  ،و ُهو
أَ َّول من زار ُه من الناس .
لكن ليس هناك دليل قاطع يُثبت أن هذه الزيارة حصلت
في المناسبة األربعينية األولى بعد مقتل سيد الشهداء
( عليه السالم ) في يوم عاشوراء  ،رغم كونه المتبادر
من الرواية التي أشرنا إليها .
عطية العوفي يروي قصة زيارة الحسين
عو ِفي قال  :خرجت مع جابر بْن عبد اللهَّ
عن عطية ْال ْ ّ
للهَّ
لأَْ
ْ
صاري رحم ُه ا زائرين قبْر الحسين بن علي بن
ا ْن ِ
أَبي طالب ( عليهما السالم ) فلما وردنا كربالء دنا جابر
من شاطئ الفرات فاغتسل ثم ائ َتزر باِزار و ارتدى بآخر
 ،ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه  ،ثم لم يخط
ُخطوة إال ذك َر اللهَّ  ،حتى إِذا دنا من ْالقبر قال أَلمسنيه
مغشياً عل ْي ِه  ،فرششت َعلَ ْي ِه
َ ،فأَلمسته فخر على القبر ِ
َشيئاً من ْالماء فأَ َ
فاق.

ُثم قال  :يا ُحسين ـ ثالثاً ـ .
ُ
حبيب لاَ يجيب حبيبه .
ثم قال ِ :
َ
َ
ثم قال  :و أنى لك بالجواب و قد شحطت أوداجك على
أَثباجك  ،و فرق بين بدنك و رأسك  ،فأَشه ُد أَنك ابْن
النبيين  ،و ابن سيد المؤمنين  ،و ابن حلِيف التقوى و
سلِيل الهدى  ،و خامس أَصحاب ْالكساء  ،و ابْن سيد
َ
النقباء  ،و ابْن فاطمة سيدة النساء  ،و ما لك لاَ تكون
ُّ
هكذا و قد غذتك كف سيد المرسلين  ،و ربّيَت في حجر
ْالمتقين  ،ورضعت من ثدي الإْ يمان َ ،و ُف ِطمت با ِالسالم
 ،فطبت حياً و َ
طبت ميتاً  ،غير أَن قلوب ْالمؤمنين غي ُر
َ
َطيب ٍة لفراقك َ ،و لاَ َشاكة ِفي ْالخي َر ِة لَ َك  ،فعَلَي َ
ْك َسلاَ ُم
اللهَّ ِ َو ِر ْض َو ُان ُه َ ،و أَشهد أَنك مضيت على ما مضى عليه
أَخوك يحيَى بن زكريا .
حو َل َ
القبر  ،و قال:
ُثم جال ببصره ْ
الحسين و
السالم عليكم أَيها االرواح التي حلت بفناء
َ
َ
الزكاة
أَناخت برحلِه  ،أَشهد أَن ُكم أَقمت ُم الصلاَ ة َ ،و آتيتم
َ
ْ
ُنكر  ،و جاهد ُتم
َ ،و أمر ُتم بالمع ُروف  ،و نه ْي ُتم عن الم ِ
ْالملحدين َ ،و َع َب ْد ُت ُم اللهََّ َح َّتى أَ َتا ُك ُم ْال َي ِقين  ،و الَّذي بعث
بالحق َ
ُحمداً ْ
لقد َشا َركناكم فيما دخلت ْم فيه.
مَ
َ
ً
َ
لجابر  ،و كيْف و لم ن ْه ِبط َوا ِديا ،
َقال عطية  :فقلت
ٍ
ُ
َ
َ
بسيف َ ،و ْال َقوم قد ف ِّرق
نضرب
ٍ
و لم َنعل جبلاً  ،و لم ِ
َ
َ
ُ
َ
لاَ
ُ
َ
وس ِه ْم َو أ ْب َدا ِن ِه ْم َ ،و أو ِتمت أ ْو دهم  ،و أرملت
بين ُ
رء ِ
الأَْزواج ؟!
عت حبيبي َر ُس َ
ول اللهَِّ ( صلى
فقال لِي  :يا ِ
عطيَّة  ،س ِم ُ ِ
َ
اهلل عليه و آله ) ي ُ
َق ُ
ول  “ :م ْ
َن أَ َح ّب قوماً ُحشر ُ
معهم ،
َ
َو م ْ
وم أُشرك في عملهم.
َن أَ ّ
حب عمل ق ٍ
َ
َ
َو الَّ ِذي َبع َ
ُحمَّداً ِب ْال َح ِّق َن ِبيًّا إِ َّن ِن َّي ِتي َو ِنيَّة أ ْص َح ِابي
َث م َ

َعلَى مَا م َ
َضى َعلَ ْي ِه ْال ُح َسي ُ
ْن َو أَ ْص َحا ُب ُه ُ ،خ ُذوا ِبي َن ْح َو
َات ُك َ
وف َ
ان .
أَ ْبي ِ
ُ
َ
َّ
ْض الطريق  ،ف َق َ
ال لِي  :يَا َع ِطيَّة َ ،ه ْل
َفلَمَّا ِ
ص ْر َنا ِفي َبع ِ
ِ ِ
الس َف َر ِة ُملاَ ِق َ
وص َ
يك  ،أَ ِح َّب
أُ ِ
يك َو مَا أَ ُظ ُّن أَ َّن ِني َب ْع َد َه ِذ ِه َّ
َ
َ
ض ُم ْب ِغ َ
َّه ْم َ ،و أ ْب ِغ ْ
ُح َّم ٍد مَا أ َحب ُ
ُح َّم ٍد
آل م َ
آل م َ
مِ
ض ِ
ُح َّب ِ
َ
ُ
َ
َ
ً
ً
َ
َ
ْ
مَا أبْغض ُه ْم َو إِ ْن ك َ
آل
ان َ
ص َّواما ق َّواما َ ،و ْ
ارفق ِبم ِ
ُح ِّب ِ
ُح َّم ٍد َ ،فإ َّن ُه إ ْن َتز َّل لَ ُه ْم َق َد ٌم ب َك ْث َر ِة ُ
ُ
وب ِه ْم َث َب َت ْت لَ ُه ْم
ن
ذ
مَ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ُحب ُ
َّه ْم َيعُو ُد إِلى ال َجن ِة َو ُم ْب ِغض ُه ْم
أُ ْخ َرى ِبم َ
َح َّب ِت ِه ْم  ،ف ِإ َّن م ِ
َيعُو ُد إِلَى َّ
ار.
الن ِ
زيارة األربعين مهرجان القيم و المـُثل اإلسالمية
لو نظرنا الى الزيارة االربعينية بما تتضمنه من
االستعداد الروحي المتميز لدى الجموع المشاركة في
هذه المراسيم الفريدة من أجل التفاني في المشروع
الحسيني الكبير لوجدناها مهرجاناً فريداً للقيم و الـمُثل
اإلسالمية و اإلنسانية و مدرسة نموذجية لتنمية و
تعبئة الطاقات البشرية الرسالية وفقاً للقيم اإلنسانية و
اإلسالمية بعيدا عن التحزبات السياسية و االنحيازات
المصلحية ،ذلك ألن رواد هذه المدرسة جعلوا أصحاب
االمام الحسين عليه السالم أمثلة يحتذون حذوهم ،فهم
في محاولة جادة لتطبيق النمط اإلسالمي للحياة على
حياتهم الفردية و االجتماعية بُغية الوصول الى الحياة
الطيبة التي دعا اليها اإلسالم المحمدي الخالص.
و أخيراً فإن الزيارة الحسينية االربعينية التي تنطلق
من المدن و القرى العراقية مشياً على األقدام و
يُشارك فيها ُعشاق الحسين عليه السالم من مختلف
الدول و بمختلف األلوان و الثقافات قد كسرت األرقام

القياسية في مختلف المجاالت ــ و إن تغافلت عن هذه
الحقائق المؤسسات العالمية بمختلف أشكالها ــ تحمل
في طياتها تحديات كبيرة يعجر العالم عن فهمها و
تفسيرها ،حيث أنها ليست إال مسيرات شعبية منبثقة
من الروح االيمانية ال تخطط لها المؤسسات الكبرى
و ال تدعمها الدول العظمى ،و هي مع عفويتها تشكل
تجسيداً للتعايش السلمي و التعبئة االيمانية الصادقة
و المتنامية لنصرة الحق و هي من األمور الممهدة
للحكومة االسالمية الشاملة بقيادة االمام المهدي
المنتظر عجل اهلل تعالى فرجه الشريف.
السالم على من غسله دمه ،ونسج الريح أكفانه،
والتراب الذاري كافوره ،والقنا الخطي نعشه ،وفي قلب
من وااله قبره ..السالم على الجسم السليب ،السالم
على الشيب الخضيب ،السالم على المحزوز رأسه من
القفا ،السالم على مسلوب العمامة والرداء.

الرياضية
جريدة يومية تصدر مؤقتا كل اربعاء عن حمافظة كربالء املقدسة

اعمـار كربــــــالء
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اخلطابي جيدد الدعم ألندية احملافظة
ويدعــوها للتخصــص فــي االلعاب الــرياضـــية
إعمار كربالء  -حامد الكرعاوي
أكد محافظ كربالء المهندس نصيف جاسم
الخطابي على أهمية دعم القطاع الرياضي
ألندية المحافظة في جميع االلعاب وخاصة
عندما يقتصر تمثيل النادي للمحافظة
والعراق في البطوالت الخارجية لرفع إسم
العراق في المحافل الدولية جاء ذلك خالل
لقائه رؤوساء االندية الرياضية من أجل
الوقوف على أبرز إحتياجاتهم وإيجاد السبل
الكفيلة لدعم مشاركاتهم محليا وخارجيا
واوضح محافظ كربالء بأن االزمة المالية
التي يعاني من البلد القت بظاللها على كافة
القطاعات ومنها القطاع الرياضي المهم الذي
يرعى شريحة مهمة من الشباب في كثير من

االلعاب الرياضية الفردية والجماعية لكنه
أشار الى ضرورة التخصص في هذه األلعاب
لجميع االندية حتى تتمكن المحافظة من
توفير الدعم المادي المطلوب قدر المستطاع
مبينا أن تخصص نادي معين في لعبة فردية
أو جماعية سيسهل عملية الدعم للجميع
وضرب مثال في أندية كربالء للفعاليتي كرة
القدم واليد والجماهير في لعبة المصارعة
والحر في لعبة الجودو وهكذا لبقية االندية
االخرى التي تتميز في العاب أخرى الفتا الى
أن االزمة المالية وعدم إقرار الموازنة لحد
هذه اللحظة قد أخرت خطواتنا للوصول الى
الهدف الذي خططنا له عند استالمنا مهام
المحافظة ولكن كل هذه المعرقالت لن تثنينا
عن مواصلة المسير نحو أهدافنا بدعم كافة

مجيع العبيه من كربالء

العراق حيرز بطولة
العامل بالزورخانة
أحرز منتخب العراق بالزورخانة بطولة العالم للمتقدمين عبر
المنصة االلكترونية ( زوم ) والتي نظمها االتحاد الدولي
للعبة وبمشاركة عشرين منتخبا يمثلون بلدان كوريا الجنوبية
وأفغانستان وأوزبكستان والعراق وأوغندا وكينيا وأوكرانيا
وطاجاكستان وإيران وباكستان وكندا وبنغالدش وبيالروسيا
والنيبال وتركمانستان وإيطاليا وروسيا وتنزانيا وتركيا
وأذربيجان وجاء بالمركز الثاني منتخب أذربيجان والمركز
الثالث أفغانستان والنيبال ثالت مكرر وجرى عرض المنتخب
في قاعة الشهيد الحكيم في محافظة كربالء وقال مدرب منتخبنا
الوطني والمشرف على الفريق أحمد كاظم أن البطولة تميزت
بحجم المشاركة من مختلف القارات كانت حصيلتنا من األوسمة
ثالث ذهبيات في الفعاليات الفردية من نصيب الالعب جابر عبد
االمير ذهبيتان في فعاليتي الكبادة والجرخ الدائري ورضا غالب
ذهبية واحدة في فعالية الميل الثقيل فيما أحرز أفراد المنتخب
ذهبية المركز االول في االداء الجماعي بمشاركة خمسة العبين
كل من جابر عبد االمير وعمار ابراهيم وياسر مروان وعماد
رزاق ومحمد حميد فيما شهدت البطولة أيضا مشاركة الحكم
الدولي من العراق حسين كاظم حسين ألدارة بعض فعاليات
البطولة وأضاف بأنه بالرغم من قصر فترة االعداد وعدم وجود
معسكرات تدريبية بسبب جائحة كورونا إال أن جميع عناصر
المنتخب كانوا على قدر المسؤولية في تقديم مستوى فني
متميز في أكثر من فعالية وهذا بالطبع يعود لحالة االنسجام
الكبير مابين الالعبين الذين غالبيتهم من مدينة كربالء وأمضوا
فترة ليست بالقصيرة في صفوف المنتخب الوطني ماأكسبهم
هذا التواجد مزيدا من الخبرة وكذلك المشاركات الدولية في
بطولتي آسيا والعالم منذ أكثر من عشر سنوات والتي كانوا
فيها على موعد في التتويج بالمراكز االولى والثانية مشيرا أن
الحصول على المركز االول لبطولة بحجم بطولة العالم وبهذا
العدد من الدول المشاركة وفي ظل عدم وجود الدعم المادي
المطلوب وعدم وجود منشآت رياضية تخصصية للعبة أسوة
بكثير من البلدان يعد إنجازا غير مسبوق لرياضة الزورخانة
العراقية معربا في ذات الوقت عن أمله بأن تكون هناك رعاية
واهتمام بهذه اللعبة التراثية التي تمثل رياضة االجداد وأن
تكون هناك قاعة تخصصية للعبة على أقل تقدير وتوفير كافة
مقومات ومستلزمات اللعبة مقارنة بدول الجوار مثل إيران
التي تمتلك منشآت رياضية متكاملة في كافة المدن ومجهزة
بأحدث مستلزمات ومعدات التدريب فيما أثنى المدرب أحمد
كاظم على تعاون مديرية الشباب بتهيئة قاعة الشهيد الحكيم
المغلقة لتدريبات المنتخب الوطني وإحتضان فعاليات البطولة
وتجهيزها بمنظومة االنترنيت .
يشار أن منتخبنا الوطني يمتلك سجال حافال باالنجازات على
صعيد مشاركاته في بطولتي آسيا والعالم وسبق له أن احرز
المركز االول في بطوله العالم في كوريا الجنوبيه عام 2008
والمركز االول في بطوله آسيا بطاجيكسان عام  2011والمركز
الثاني في بطولة آسيا عام  2013في النيبال وآخر مشاركة
كانت بداية هذا العام في بطولة آسيا التي جرت في الفلبين
وحصل فيها على المركز الثاني .

الفعاليات والمجاالت التي تنهض بالمحافظة
سواء في مجال تنمية وتطوير ورعاية فئة
الشباب أو غيرها في المجاالت االخرى مطالبا
كل نادي أن يقدم ورقة عمل تتضمن الخطة
التي يستند عليها في تنفيذ برنامجه الرياضي
بعدها إستمع محافظ كربالء الى أبرز المشاكل
والمعوقات التي طرحها رؤوساء االندية
ووعد بتلبية أبرز متطلبات الدعم حال
الحصول على تخصيصات الموازنة وحضر
اللقاء النائب االول للمحافظ جاسم الفتالوي
ومدير الرياضة والشباب وليد تركي ورؤساء
أندية الغاضرية والحسينية والجماهير وإمام
المتقين وعين التمر والعراق والهندية
والخيرات وكربالء والغدير والطف والحر
وشباب الحسين والروضتين .

مديرية شباب ورياضة كربالء تستعد لزيارة االربعني
أنهت مديرية شباب ورياضة كربالء المقدسة استعداداتها
الخاصة بزيارة أربعينية اإلمام الحسين عليه السالم من
خالل تشكيل سرايا الحسين الشبابية في مركز المدينة
وقال مسوؤل موكب السرايا جاسم كاظم الطائي لقد دأبت
مديريتنا على هذا النهج منذ عام  2005حيث تم نصب
سردق في مركز المدينة لتقديم مختلف الخدمات للزائرين
والمتمثلة موادا عينية وعالجات طبية وخدمات العالج
الطبيعي باإلضافة إلى المساهمة في مساعدة القوات
األمنية بتفتيش الزائرين وكذلك مشاركة بلدية كربالء
بأعمال التنظيف وجمع النفايات وإرشاد الزائرين من وإلى
مداخل ومخارج المدينة وإرشاد الزائرين العرب واألجانب
إلى المراقد الشريفة  .الطائي أشار أيضا بأن شعبة العمل
التطوعي ووحدة العالج الطبيعي في المديرية ستشارك
أيضا بتقديم تلك الخدمات وزاد لقد تم تجهيز الشباب
المشاركين بزي رياضي موحد لالستدالل والتعريف بهم
مبينا أن منتديات الهندية والحر والشهداء ستقدم أيضا
خدمات للزائرين الى جانب تهيئة أغلب المنشآت الرياضية
من قاعات ومنتديات ومالعب الستقبال مئات المتطوعين
الشباب من المحافظات العراقية الذين يشاركون سنويا في
مختلف االعمال التطوعية في المحافظة أثناء وبعد االنتهاء
من مراسيم الزيارة .
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حامد الكرعاوي
زورخانة كربالء تتالق عامليا

إدارة كربالء
تسمي فؤاد جواد مدربا وتشكل جلنة إلكتشاف املوهوبني

كشف رئيس الهيئة االدارية لنادي كربالء عن
تسمية الكابتن فؤاد جواد مدربا لكرة العميد
يساعده سعد شاوي وياسر عبد الرزاق وعالء
عوج مدربا لحراس المرمى باالضافة تشكيل
لجنة من المدربين مهمتها البحث عن الالعبين
الموهوبين لتشكيل فرق الفئات العمرية الثالث
والفريق الرديف من العبي المدارس الكروية
والفرق الشعبية في عموم مناطق المحافظة
وقال أحمد هدام أن إدارة النادي ستسعى لتوفير
كافة متطلبات ومقومات إعداد الفريق من أجل

العودة الى دوري الدرجة الممتازة
وأضاف أن تسمية الجهاز الفني الجديد
جاءت بعد قناعة جميع األعضاء بأن
يقود كرة النادي مجموعة من االسماء
التدريبية الشابة من داخل المحافظة
واالفضلية لمن خدم مسيرة الفريق
العبا في الفترة الماضية ويمتلك سجال
جيدا من االنجازات في العمل التدريبي
مبينا جميع االسماء من الكفاءات
الشابة وسبق لهم العمل مع العديد من
االندية في دوري الدرجتين الممتازة
واالولى وأشار هدام أن إدارة النادي
كانت قد عقدت إجتماعها الدوري
قبل يومين وبحضور جميع األعضاء
لغرض مناقشة مسيرة النادي تحضيرا
للمشاركة في منافسات الدوري التأهيلي
مبينا عزم الجميع على العودة بالفريق
الى الدوري الممتاز مؤكدا لقد تم إتخاذ
جملة من القرارات المهمة أبرزها حسم
تسمية مدرب النادي والكادر المساعد
وتسمية بقية المدربين لجميع الفئات
السنية للنادي ( األشبال ممثلة بمدرسة
كروية والناشئين والشباب والرديف
) وذلك حرصا من االدارة الحالية
للنادي على إحتضان نجومها السابقين
وإعطائهم دور مهم في بناء جيل جديد

لكرة كربالء من الالعبين الموهوبين
وزاد أن االدارة أصدرت قرارا بتشكيل
لجنة ألكتشاف المواهب في كربالء
وزجهم بكافة الفئات السنية للنادي
وصوال للخط االول وتألفت اللجنة من
المدربين جبار حسين الغانمي رئيسا
وكاظم ساجت متعب نائبا للرئيس
وعضوية محسن حسين علي وعلي
كامل وعادل حسن وفراس عبد نور
وجاسم محمد وياسر قاسم وياسر
عبدالرزاق حيث تأمل الهيئة اإلدارية
أن تكون هذه الخطوة رائدة ومهمة
وأساس للتخطيط والبناء السليم لصقل
المواهب وعدم تهميشها منوها عن
االفتتاح الرسمي لمقر النادي بحلته
الجديدة خالل هذا االسبوع بعد إجراء
ترميمات كامله للبناية بما فيها غرف
سكن الالعبين متمنيا أن يكون المقر
بما يليق بأسم النادي العريق وستكون
هناك دعوة عامة لنجوم النادي
السابقين وزاد أن الهيئة االدارية تأمل
بان تكون هناك إنطالقة جديدة لنادي
كربالء بتعاون وتكاتف الجميع مما
يوفر االجواء المناسبة لعودة العميد
الكربالئي لدوري االضواء وتحقيق
حلم الجماهير الكربالءية .

تأكيد إصابة ميمي بفايروس كورونا
أعلن نادي السلية القطري عن غياب مهاجم منتخبنا الوطني
مهند علي ( ميمي ) عن صفوف الفريق نتيجة تعرضه لالصابة
بفايروس كورونا بعد إجراء مسحة له نتيجة ظهور أعراض
المرض وتشير المصادر بأنه حالته مستقرة ونسبة االصابة
خفيفة .أمنياتنا بالشفاء العاجل للنجم ميمي والعودة سريعا
لصفوف الفريق والمنتخب الوطني .يذكر أن المهاجم مهند علي
إنتقل هذا الموسم الى صفوف فريق السلية القطري بموجب
االعارة من الدحيل وقدم مستوى متميز في أول ظهور له
مع فريقه الجديد وسجل ثالثة أهداف في الجوالت الثالث من
مسابقة الدوري القطري ليقف في طليعة الهدافين للتنافس على
صدارة الهدافين .

يعد االنجاز الذي حققه المنتخب الوطني برياضة
الزورخانة على مستوى العالم وعبر المنصة
االلكترونية ( زوم ) بالحصول على المركز االول
إنجازا غير مسبوق في ظل إنعدام البنى التحتية
والمستلزمات الضرورية التي تفتقر لها هذه اللعبة
التراثية في أغلب محافظات العراق وخصوصا
العاصمة بغداد وكربالء االكثر إنتشارا للعبة
واالخيرة هي صاحبة الريادة في هذه الفعالية على
مستوى العراق ألن جميع عناصر المنتخب الوطني
والجهاز الفني هم من كربالء ولو نظرنا الى
حجم المشاركة العالمية االخيرة وعدد المنتخبات
المشاركة (  ) 20منتخبا نجد أن منتخبات إيران
وطاجاكستان واوزبكستان وكوريا الجنوبية
وتركمانستان والنيبال وأفغانستان وأذربيجان
وباكستان تمتلك حظوظا كبيرة في المنافسة على
اللقب نظرا لما تمتلكه من منشآت رياضية متكاملة
لهذه اللعبة فضال إنها سبقتنا عشرات السنين في
ممارسة اللعبة لكن منتخب كربالء ممثال بالعراق
كان على قدر المسؤولية في تخطي الجميع وخاصة
إيران التي تربعت على بطولة العالم لسنوات وتمكن
العبونا من حصد الميداليات الذهبية والتتويج باللقب
رغم قصر فترة االعداد  .لكن مايحسب للمنتخب
أن لديه مدرب كفوء وتشكيلة رائعة من الالعبين
مضى عليهم أكثر من عشر سنوات معا مامنحهم
عامل االنسجام واالستقرار في التشكيلة القوة في
المنافسة على مستوى القارة والعالم وألجل ديمومة
هذه النتائج والحفاظ على النخبة من الالعبين البد
من توفير الدعم واالسناد المطلوب من قبل وزارة
الشباب والمحافظة من أجل مواصلة تحقيق النتائج
الجيدة باالضافة الى بناء قاعة رياضية متخصصة
باللعبة أسوة بدول الجوار  .وفي اللقاء االخير
لمحافظ كربالء المهندس نصيف جاسم الخطابي
مع االندية الرياضية في المحافظة أكد على أهمية
التخصص في االلعاب الرياضية لجميع االندية
حتى تتمكن المحافظة من دعم تلك االلعاب وخاصة
التي تسهم في تحقيق نتائج لكربالء والعراق في
المحافل الدولية واليوم رياضة الزورخانة حملت
لواء المحافظة والعراق عالميا وإرتقى فتية كربالء
منصة التتويج العالمية التي طالما تسيدوها على
مستوى بطولتة آسيا ألكثر من عام ومراكز عالمية
متفاوتة مابين الوصافة والنحاس  .وأخيرا كل
مانتمناه أن يحظى هؤالء الالعبين بتكريم خاص لما
قدموه من مستوى ونتيجة متحققة وأن يكون لهذه
اللعبة التراثية ( رياضة االجداد ) قاعة رياضية
متخصصة بها للتدريبات والبطوالت المحلية .

سكرتري التحرير التنفيذي
سعد عواد

مدير التحرير
زهري ابو هارون

رقم االيداع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد  1124لعام 2008
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السنة الرابعة عشر  -العدد (  )565االسبوع الرابع /30 /ايلول 2020

حشود العشق احلسيين تنطلق اىل كربالء املقدسة ملواساة امامها العظيم
( هل ّي بيهم كربال خطارج ...سدو عيون الشمس زوارج )

إعمار كربالء  /سعد عواد  /محمد عبد زيد
الكل يعمل بابتسامة راضية وقلب محب ولسان
لهج بـ أحنه خدام زوار أبو علي) وكأنما
على رؤوسهم تيجان الملك ،يجندون أنفسهم
وعوائلهم وأموالهمِ ،ه ً
بة للخدمة الحسينية ،في
مواكب منتشرة على طول طريق المسير خيم
سوداء كبيرة ،أعمدة وقدور وأفرشة وأدوية
ومصابيح وخدمات أخرى ،تمنح المسافر كل ما
يحتاجه من زاد السفر الى هيكل القداسة في
رحلة العشق الحسيني  ،تلك الرحلة التي يمضي
فيها الرفيقان الزائر السائر والزائر الخادم من
يمضي سيراً على قدميه ومن يمضي خادماً له
وال شتان بينهماٌ ،
فكل يحمل قلباً ملؤه الحسين
وجبيناً شامخاً كجبينه
وفي كل زيارة لإلمام الحسين (عليه السالم)
يتجلى جزء من عظمته ،وسر من أسراره،
وفي كل عام يزداد عشاق اإلمام الحسين (عليه
السالم) ومحبيه لتشكل (زيارة األربعين) ذروة
الزحف نحو حرمه الطاهر ومشهده الزاهر؛
ليكونوا بالقرب من روحه ونهجه وشعاعه
المبارك ،كي يستلهموا منه قيم العدل واإلصالح
والحق ،وقيم التضحية والبذل واإليثار
واإلخالص والمسؤولية.
وتثبت زيارة األربعين جاذبية اإلمام الحسين
(عليه السالم) ،فال يمكن ألحد أن يجمع هذه
الماليين من البشر ،وبقناعة وحماس منقطع
النظير ،وفي وقت واحد ،ومكان واحد؛ كما
جمعهم اإلمام الحسين (عليه السالم) في يوم
األربعين ،والمصادف للعشرين من شهر صفر
من كل عام.

وتتجلى في زيارة األربعين لإلمام الحسين
(عليه السالم) األجواء الروحانية واإليمانية
العميقة ،ويستمد المؤمنون منها طاقة معنوية
هائلة ،مملؤة بلذة العبادة ،وحالوة اإليمان،
وتزكية النفس وتهذيبها.
اعمار كربالء تجولت بين مواكب العشق
الحسيني و استطلعت اراء بعض الباحثين
وزائري االمام الحسين (ع) حول مضامين هذه
الزيارة واهدافها وتجلياتها الروحية فكانت هذه
الحصيلة .
يقول الدكتور علي حسين يوسف ( مشرف
تربوي ) :ان من يرمي ببصره على األفواج
والجحافل الزاحفة نحو كربالء المقدسة هذه
األيام لزيارة اإلمام الحسين ،عليه السالم ،يُخيل
اليه أن ثمة عفوية وتلقائية مدفوعة بحماس ،
عميق لصاحب المناسبة ،وهو تصور ال يجانب
الحقيقة ،بل هو جزء منها ،بيد أن الحقيقة
ً
الكاملة في هذه التظاهرة هو وجود ثقافة غير
مكتوبة ،لكنها مثبتة في الوجدان والقلب الذي
يحمل اإليمان والوالء ،وهذا ما يجعلنا نالحظ
التطور النوعي في مجاالت عديدة داخل هذه
التظاهرة التي تبدأ ربما قبل اسبوعين من يوم
العشرين من صفر ،فهناك التطور في نوع
الخدمات المقدمة للزائر من حيث الكم والكيف،
كما هنالك التطور في تنظيم المواكب السائرة
من مناطق ومحافظات عديدة في العراق،
وايضاً من خارج العراق.
كل ذلك؛ يجعلنا أمام منظومة ثقافية متكاملة
أيام األربعين ،تتضمن السلوك والتقاليد
والصفات االخالقية الحسنة ترافق الزائرين،
ً
ونساء ،ومن كل شرائح
رجاال
كباراً وصغاراً،
ً
المجتمع .فيما قال حيدر جمعة العابدي ( ناقد
ادبي )  :ان ظاهرة السير الى زيارة االمام
الحسين في اربعينيته تجسد الصفة االنسانية
السامية ،التي نجدها في تقاليد الناس وآدابهم
وأخالقهم ،وهم يسعون للمشاركة في هذه
التظاهرة الجماهيرية ،هذا الى جانب العطاء
المباشر الذي بات أمراً مألوفاٌ في هذه الزيارة،
وايضاً في الزيارات المليونية االخرى الخاصة
باإلمام الحسين ،لذا نرى أعداد كبيرة من
الناس يسارعون الى العطاء والبذل ،فمنهم
من يفتح داره للزائرين ،ومنهم من يقدم الطعام
والشراب .وفي اآلونة االخيرة ،نالحظ مبادرات
من نوع جديد لتقديم الخدمات لمن ال يمتلك
االمكانية المادية الكبيرة ،فالزيارة االربعينية –
على وجه التحديد -تشكل فرصة لتكريس ثقافة
العطاء والبذل لصاحب الحاجة ،وفرصة ايضاً

انطالق املركز االعالمي اخلاص
بزيارة االربعني املليونية

محيد الطريف

رفقاً باملشاة

لمكافحة نزعة األنا وحب الذات والتملّك .هذه
المناسبة تعبئ االنسان طيلة أيام السنة ،على
العطاء والبذل في سبيل القيم والمبادئ ،السيما
اذا رأى مردود هذا العطاء أمامه ويلمسه
بحواسه ومشاعره،
الحاج فاضل عمار(متقاعد) قال  :اذا أردنا أن
نعكس ما جاء به اإلمام الحسين عليه السالم
على واقعنا بكل سلبياته فيجب أن نطبق مبدأ
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع

مفاصل الدولة والمجتمع وهذا ما ذكره اإلمام
في حديثه عن آلية تطبيق اإلصالح حيث ذكر
أنه جاء لإلصالح في أمة جده ليأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر وهذا تشخيص دقيق باعتبار
أن اإلنسان في جميع العصور يحتاج إلى هذين
األمرين فمن خالل األمر بالمعروف يتم هداية
اإلنسان للخير والصالح وتعليمه وتوعيته وهذا
واجب أساسي من واجبات الدولة فعندما تقوم
الدولة بواجبها اتجاه المواطن في تهيئة سبل
الوعي والعلم والمعرفة وخلق أرضية صالحة
لحب الوطن وحب اآلخرين وتجعل المواطن
يتحرك ضمن الدائرة اإليجابية والتفكير السليم
تكون قد طبقت األمر بالمعروف وعندها تقتلع
الفساد من جذوره ال بوضع القوانين الرادعة
فحسب بل بعالج األسباب ووضع الحلول
لنهضة المجتمع
 وشاركه الرأي عدنان كريم (موظف )حيث اعتبر ثورة االمام الحسين ثورة عقائدية
إصالحية جاءت الشاعة العدل بين الناس
انطالقا من مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر كونه عليه السالم رأى الحق اليعمل به
والباطل ال يتناهى عنه ووجد بعض الناس يرون
المعروف منكرا والمنكر معروفا ويتصرفون
حسب اهوائهم ومصالحهم الشخصية بعيدين
كل البعد عن تعاليم الدين اإلسالمي الصحيحة
لذلك نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أن نسير

على نهج االمام الحسين االصالحي ونقف
جميعا وقفة ثورية ضد كل الظالمين والفاسدين
والمعتدين .
 المواطن ستار الجبوري يرى ان انحرافالمبادئ والقيم التي نادى بها الدين اإلسالمي
عن مسارها الصحيح بعد تولي معاوية بن
أبي سفيان الخالفة ومن ثم توريثها إلى ابنه
يزيد أدى إلى اناطة المسؤولية اإللهية لإلمام
الحسين عليه السالم لغرض تقويم هذا االنحراف
فثار اإلمام الشهيد بوجه الفاسدين والطغاة
والظالمين ملبيا نداء الواجب على الرغم من
علمه بأن هذا الموقف يتطلب تضحيات كبيرة
فضحى عليه السالم بنفسه وأبنائه وأهل بيته
وأصحابه من أجل إقامة العدل واحقاق الحق
وإشاعة الخير ما بين الناس  .ومنذ ذلك الوقت
أصبح الحسين نبراسا للثائرين وما زالت
الثورات اإلصالحية في معظم دول العالم تستمد
قوتها من ثورة االمام الحسين عليه السالم .
حبيب ظاهر(مهندس ) اكد أن العراقيين
يستمدون قوتهم اليوم من المفاهيم الدينية
واإلنسانية للثورة الحسينية في مواجهتهم
لعصابات داعش اإلرهابية وأيضا في محاربة
الفساد والمفسدين  .فداعش وبشعار لبيك
ياحسين تلقى ضربات موجعة على يد أبطال
قواتنا المسلحة وحشدنا المقدس في جميع
المناطق التي سيطر عليها .

سان ريمو مدينة ايطالية جميلة تقع على
سواحل البحر االبيض المتوسط وعلى الحدود
بين ايطاليا وفرنسا  ،هناك حيث موقع المعهد
الدولي للقانون الدولي االنساني الذي يقيم
دورات سنوية للعاملين في هذا المجال ،
اشتركت باحداها عام  2017وكعادة أي زائر
يرصد ما حوله انتبهت إلى ظاهر ٍة تستحق
االحترام  ،إذ بين مكان إقامة الدورة ومكان
اإلقامة في الفندق حوالي كيلو متر واحد نقطعه
مشياً كل يوم نضطر في هذا الطريق لعبور
أربعة شوارع فرعية وشبه فرعية  ،والمدينة
ً
فضال عن السيارات
تعج بالدراجات النارية
لكن ما إن تطأ قدمك الشارع حتى يتوقف
السير تماماً إلى أن يكتمل عبورك  ،اتحدث
هنا عن اماكن عبور غير رسمية وليس فيها
إشارات ضوئية  ،فاألفضلية للراجل وليس
للراكب  ،لم أجد طيلة سبعة ايام الدورة ماشياً
يقف بمحاذاة الرصيف ينتظر وقوف السيارات
والسماح له بالعبور .
في شوارعنا اليوم بات الماشي أكثر تعرضاً
للخطر من الراكب وكم ينتابك القلق من عبور
أي شارع فاحتماالت دهسك من دراجة أو
(ستوتة )أو (تكتك )أو سيارة حمل أم أجرة
 ،ال تعلم  ،تمد بصرك  ،تؤشر بيدك فال ينفع
تتخاطفك المركبات وأنت واقف تنتظر فرج اهلل
لعبور الشارع  .فرفقاً رفقاً بالمشاة والعابرين
 .بقي أن نقول أن من آداب السالم أن يسلم
الراكب على الماشي وراكب الفرس على
راكب الجمل أي راكب الدابة األسرع على
األبطأ كل ذلك من أجل أن ال يتسرب الغرور
إلى النفوس  .حمانا اهلل وإياكم من شرور
أنفسنا إنه سميع مجيب .

املسرية احلسينية الكربى ...
جمسمات جتسد واقعة الطف

اعلن مدير قسم اإلعالم واالتصال الحكومي في محافظة كربالء المقدسة
عن انهاء كافة مستلزمات انطالق المركز االعالمي الخاص بزبارة
األربعين المليونية .وقال مدير القسم عبد األمير حنون الكناني» ل(موقع
كربالء اإلخباري) تم التداول مع مدير بلدية كربالء المهندس عبير سليم
حول انطالق المركز في بلدية المحافظة والتأكيد على تهيئة مستلزمات
المركز وضرورة تسهيل عمل وسائل اإلعالم المختلفة خالل تغطيتها
لمراسم الزيارة المليونية .وفي السياق ذاته» التقى مدير قسم اإلعالم
واالتصال الحكومي في محافظة كربالء مسؤول إعالم العتبة الحسينية
المقدسة السيد علي شبر ورئيس تحرير وكالة نون الخبرية تيسير
األسدي لبحث االستعدادات الخاصة بالزيارة المليونية وقد أبدت العتبة
الحسينية المقدسة استعدادها للتعاون المشترك وتقديم افضل الخدمات
لمراسلي القنوات الفضائية ومراسلي اإلذاعات والوكاالت وغيرها من
وسائل االعالم المرئية والمسموعة والمقروءة .وتابع حنون ان المركز
سيكون مقر لتواجد االعالميين العراقيين العرب واالجانب وسيقوم بتقديم
كافة التسهيالت لهم خالل جوالتهم الميدانية وتأمين لقاءاتهم بالمسؤولين
خالل ايام الزيارة كذلك سيكون المركز مقرا لعقد المؤتمرات الصحفية
لمسؤولي الحكومة المحلية والدوائر االمنية والخدمية في المحافظة
لمعرفة مستجدات الزيارة االربعينية .

اعمار كربالء  /زهراء جبار الكناني
في شهر صفر من كل عام تنطلق مسيرة حسينية
كبرى تحمل مجسمات كبيرة تمثل صور رسخت في
تاريخ الماضي من ساللة االنبياء حتى استشهاد االمام
الحسين عليه السالم.
اذ تجسد مواقفهم التي تناقلتها الروايات وآيات القران
الكريم ,والتي قام موكب الشوملي بتجسيدها بموكب
تشبيهي لمجسمات تنطق بالواقعة.
(اعمار كربالء) سلطت الضوء على جانب من تلك
المسيرة العظيمة..
خشوع ورهبة
حينما تنذر مكبرات الصوت بإخالء الطريق من اجل
مرور موكب الشوملي ينتابك خشوع ورهبة ...هذا ما
استهل به مروان الفتالوي حديثه ثم استرسل قائال:
اعتدت المسير الى قبلة االحرار سيد الشهداء من كل
عام مع رفاقي غير ان هذا العام تزامنت ايام سيرنا
بقدوم موكب الشوملي ,الموكب الذي يحمل مجسمات
تحاكي واقعة الطف وقصص االنبياء كنا نسير مع
الركب بهمة نستمع الى احاديث كل مجسم حمل على
ظهور االليات  ,اثار ذلك الموكب المهيب الرهبة داخلي
وانا اثني على كل من شارك به ليكون بهذه الهيئة

المقدسة.
فيما قال ابو فاطمة احد المشاركين في الموكب :لم
تربطني صلة بصاحب الموكب غير ان صديقي دعاني
للمشاركة منذ سنوات وكانت مشاركتي هي وضع
مجسم كبير للحوت على سيارتي وذلك تعبيرا عن قصة

نبي اهلل يونس ,ومنذ ذلك اليوم واصبحت انا مختص
بحمل هذا المجسم في المسيرة وقد دعوة رفاقي ايضا
لمن يود المشاركة وقد شارك الكثير منهم ,فهناك من
حمل مجسم لبيت اهلل الحرام ,او قباب ألضرحة اهل
البيت عليهم السالم ,او مجسمات مختلفة ,مثل عصى
نبي اهلل موسى ,او كهف النبي محمد (ص) وقد بادرنا
ايضا بتشكيل مجسمات تعبر عن قوات الحشد المقدس
تذكارا لفتوى الجهاد الكفائي.

ختم حديثه :مهما تحدثت ال يسعني وصف شعوري
لما يحمله هذا الموكب من مكانة خاصة في نفسي فقد
بت ال اقبل وال احد من المشاركين ان ينتزع من محمله
المجسم الخاص به حتى اننا نتحمل في كل عام صيانته
على نفقاتنا الخاصة ليلق بركب موكبنا ,اسأل اهلل ان
يتقبل منا هذا العمل ويكون في ميزان حسناتنا.
والتقت (اعمار كربالء) بكفيل الموكب الحاج عباس
عبد السلطاني ليحدثنا عن فكرة تأسيس الموكب قائال:
منذ زمن بعيد وانا ارم الى تجسيد واقعة الطف بهياكل
تجسيمية تحاكي الواقعة ,ونبع هذه الفكرة ارتبط بي
روحيا ألني شاعر وباحث اسالمي فقد قرأت الكثير من
المراجع وقصص اهل البيت واالنبياء ومعاجزهم عليهم
السالم ,وبعد احداث  2003تأهبت لتنفيذ الفكرة على
ارض الواقع.
واضاف :بدأت بأول خطوات المشروع ,بجمع تبرعات
من اهل الخير ,نساء ورجال وبعدها جهزت ورشة
صغيرة لتصنيع المجسمات ,كانت بدايتها مجموعة من
القباب لبيت اهلل الحرام وقبلة االمام الحسين والقاسم

والعباس عليهم السالم ,وتابع :وبعد تجهيزي لحمل
تلك المجسمات على االليات الناقلة وتكليف كل شخص
بمهمته انطلق بسيارتي الخاصة حيث ازودها بمكبرات
صوت اسرد من خاللها قصة كل مجسم وما يمثله
وداللتها ليستمع الزائرين المرتجلين للقصص ,وذلك
للمعرفة واالطالع.
واشار بقوله الى  :ان فكرة تصنيع المجسمات انما
هي للفت انظار الزائرين واالنطالق بموكب مميز دون
غيره اذ يكمن بخصوصية فريدة تثير رهبة الرائي
واالستماع الى ما نسرده عن الواقعة.
هذا وقد وصل العدد االجمالي الى  64مجسم ,وقد تم
تصنيع مجسمين جديدين سنضيفهما هذا العام وهما
لبئر نبي اهلل يوسف وايضا طائر النسر الذي حمل دم
الرضيع كتشبيه لواقعة يوم الطف ,كما بلغت تكلفة
الموكب ما يقارب  200مليون دينار ,وهذا كله من
بركات االمام الحسين (عليه السالم).

