
صادر ان هذا التـل كان يشرف على ا
مـــيـــدان مـــعــــركـــة الـــطف ومـــصـــارع
الشـهـداء حـيث وقفت الـسـيـدة زينب
الـكـبـرى عــلـيـهـا الـسّـالم تـتـفـقـد حـال
أخيـهـا احلسـ (ع) ولـذلك دُعِي هذا
ـقـام بـنـاء وعـلى ا ـوضع بـاسـمـهـا  ا

قبة خضراء من الطراز االسالمي .
اخملــيم احلــســيـــني :يــقع في اجلــهــة
اجلـنـوبــيـة من الــروضـة احلـســيـنـيـة
طـهرة وهـو مقـام يرمـز إلى البـقعة ا
الـتي اقــام فـيــهـا اإلمــام احلـسـ (ع)
مخيمه عند نزوله كربالء سنة 61 هـ

ويقصده الناس للتبرك به.
ــهـــدي :مــوقـــعه عــلى مــقـــام اإلمــام ا
الضـفـة الـيسـرى من نـهـر احلـسيـنـية
والـنـاس احلـالي عـنـد مــدخل كـربالء 
ـقـامفي مـنـاسـبات ديـنـية تزور هـذا ا
كثيرة منهـا زيارة النصف من شعبان

.
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مــقــام اإلمـام جــعــفــر الــصــادق عـلــيه
ـكـان بشـريعـة اإلمام السّالم :يـعرف ا
ـوضع الـذي جـعـفـر الــصـادق وهـو ا
كـان يـغـتسـل فـيه اإلمـام الـصادق (ع)
في نهـر الـفـرات قبـيل زيـارته للـحـائر

الشريف.
مـقــام الـكف الـيــمـنى لــلـعـبــاس عـلـيه
ـقـام بـ مـحـلّـتَي الـسّالم :يـقع هـذا ا
ـــثل بـــاب بـــغــــداد وبـــاب اخلـــان. و
مــوضع ســقــوط الـكـف الـيــمــنى ألبي
الفضل العبـاس (ع) عندما قُطعت في
ـقام عبـارة عن شبـاك يطل عـركة وا ا
على  الصحن بالـقرب من باب الفرات

( العلقمي ). 
مـقــام الـكف الــيـســرى لـلــعـبـاس (ع):
ـقـام عـلى بـعـد خـمـس يـوجـد هـذا ا
مـــتــراً من بـــاب الــقـــبــلـــة  لــلـــروضــة
ـطهـرة عنـد مـدخل سوق العـبـاسيـة ا

باب اخلان. 
مــقــام اسـتــشــهــاد عــلي األكــبــرعـلــيه
ـكـان ـقــام الى ا الـسالم :يـرمــز هـذا ا
الـذي ضـرب فــيه الـشـاب عــلي األكـبـر
بسيف مـنقذ بن مـرة  وحمله اجلواد
ـقـام عـبـارة الى صـفـوف األعــداء  وا

ة  عن شباك  في محلة باب السال
مقام لقاء األمام احلس عليه السالم
ـوقع و عـمــر بن ســعـد:ويــرمــز  إلى ا
الذي اجـتـمع فـيه اإلمـام احلـس (ع)
مع إبن ســعــد قــائــد اجلـيـش األمـوي
متـحدثـاً طـالبـاً منـه عدم إهالك نـفسه
مع يزيـد وأن يـتوب ويـستـغـفر لـذنبه

رقــبــة أســطـوانــيــة طــويــلــة قــطــرهـا
15.3متر  وترتفع عند جانبي إيوان
الذهب مئـذنتان أسـطوانيـتا الشكل 
مالصقـتـان جلـدار احلضـرة  أرتـفاع
كل مــنــهــمــا 39 مــتــراً عن مــســتــوى
أرضية احلضرة  وقطرها 3.65 متر
ــكن الــدخــول إلى عــنــد الــقـاعــدة 
صحن الـروضـة العـباسـيـة عن طريق
أحــد عـشــر بــابــاًوهي /بــاب الـقــبــلـة
/بـــاب اإلمـــام احلـــسن /بـــاب اإلمـــام
احلسـ /بـاب صاحب الـزمـان /باب
اإلمــام مــوسى الــكــاظم /بــاب اإلمــام
مـحـمـد اجلــواد /بـاب االمـام الـهـادي
/بــاب الــعــلــقــمي/بــاب اإلمــام امــيــر
/ باب اإلمام ؤمنـ /باب أم البـن ا
الــرضــا/ وجـمــيــعــهــا  عــلى الــطـراز

األسالمي اجلميل 
ــراقــد......مــرقـد عــون بـن عـبــدالــله ا
:عـون بن عـبـدالـله بن جـعـفـر ويـرجع
نـســبه الى األمـام احلــسن  بن اإلمـام
ــؤمــنــ عــلي بن أبي طــالب أمــيــر ا
يــقع مــرقـده (ع)وكـان ســيــداً جـلــيالً 
عـــلى  الـــطـــريق الـــعـــام الــذي يـــربط

سيب فبغداد. كربالء با
مـرقـد احلـر بن يــزيـد الـريـاحي :عـلى
بعد ( 9) كيـلـو متـرات غـربي كربالء
وهو من شـهداء مـعـركة الـطف  وكان
قــائــداً شـــجــاعــاً من أشـــراف تــمــيم
أرســله احلُــصَــ بـن نُــمَــيــر في ألف
فـارس العـتـراض اإلمـام احلـس (ع)
ـا وصـده عن الـكــوفـة فـالــتـقى به و
اقبلت خيل الكوفة تريد قتل احلس
(ع) واصحابه أبى احلـر بن يزيد ان
يكـون مـعـهم فـانصـرف إلى مـعـسـكر
احلـسـ (ع) وقــاتل بـ يــديه قـتـاالً
عـجـيــبـاً حـتّـى قـتل فـنــقـله أفـراد من
ــوضع وصــار عــشــيــرتـه إلى هــذا ا

. مرقده مزاراً
مـرقد أحـمـد أبـو هـاشم :وهـو الـسـيد
أحــمــد بن هــاشم  نــاظــررأس الــعـ
يـــرجع نـــســبـه الــشـــريف الـى اإلمــام
موسى الـكاظم (ع) وهـو جد الـسادة
آل فـائــز في كـربـالء. يـقع مــرقـده إلى
الـشــمـال الـغــربي من مــديـنـة شــفـاثـا
احلـاليـة عـلى طـريق يـبـعـد عـنـها بـ (

25) كم.
مـــرقـــد األخــرس ابـن الـــكــاظـم :وهــو
محمـد بن أبي الفتح االخـرس ينتهي
نـســبه إلى اإلمــام مـوسـى بن جـعــفـر
(ع) وإلــــيه يــــنــــتــــسـب الــــســـادة آل
اخلرسـان في الـنـجف األشـرف ويقع
مـرقـده بــضـواحي مـديــنـة كـربالء في
ــعـروفـة بـ ( اإلبـيـتـر) في ـقـاطـعـة ا ا

ناحية احلسينية.
مـرقـد إبن احلـمـزة :ويـقع في مـنـطـقة
بـاب طــويــريج وهـنــاك روايــتـان في
ـــرقــداالولى حتـــديــد صـــاحب هـــذا ا
تنـص على كـونه من أحـفـاد الـعـباس
بن عـليّ بن أبي طـالب (ع) والـثـانـية
تـقــول انه الـشــيخ الـعــالم مـحــمـد بن
عـلي بن حــمـزة الــطـوسي. ولـلــمـرقـد
صـحن صـغــيـر وفـوق ضــريـحه قـبـة

ويقصده الناس للزيارة.
مرقد أبي الفهد :يقع في شارع اإلمام
احلس (ع) وصاحبه العالم الشيخ
أحـــمــد بن مـــحـــمــد بن فـــهـــد احلــلي
ــــتـــوفـى ســــنـــة 841 هـ االســــدي ا
رقـد من ضريح داخل حرم ويتكـون ا
يطل على الـشارع الـرئيسي مـباشرة

وعليه قبة مغلفة بالقاشاني.
ـقـامـات.....مـقـام تلّ الـزيـنـبيـة :يـقع ا
فـي اجلــــــــهـــــــة الـــــــغــــــــربـــــــيــــــــة من
ـطـهرة بـالـقرب الروضـةاحلـسيـنـية ا
ـــرتــفع من بـــاب الـــزيــنـــبــيـــة عـــلى ا
ـعـروف بـ ( تل الـزيـنـبـيـة ) وتـنـقل ا
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بغداد

تتالقى األكبـــادُ من كل صوبٍ
فوقها والعيونُ تـــــــــهمي ادكارا

من رآها بكى ومــــن لم يزرها   
 حملَ الـريـــــــــــــــحَ قلبُه تذكارا

َ محجّاً    ((كربالء)) ستصبحـــ
وتصـيريـــــــــنَ كالهواءِ انتشـارا
في كــتــابه (احلــسـ ابــو الــشــهـداء)
يـــتـــرجم عـــبــاس مـــحـــمــود الـــعـــقــاد
زار قدسة  وا دينة ا وجدانيته عن ا
فـيـقول ( .. وشـاءت مـصـادفة اخلالـد 
ـصـادفـات أن يـسـاق إليـهـا ركب من ا
احلـسـ بـعد أن حـيل بـيـنه وبـ كل
وجـهـة أخـرى فـأقـتـرن تـأريـخـهـا مـنـذ
ذلك اليـوم بـتـاريخ األسالم كله  ومن
حـقه أن يقـتـرن بـتـاريخ بـني األنـسان
حـيثـمـا عـرفت لـهـذا األنسـان فـضـيـلة
فهي يستحق بـها التـنويه والتخـليد 
سـلـمـون للـعـبرة اليـوم حـرم يـزوره ا
سـلم للنظر والذكرى ويزوره غير ا
شـاهدة ولـكـنهـا لو أعـطـيت حقـها وا
من الـتـنــويه والـتـخـلــيـد حلق لـهـا أن
تـصـبح مـزاراًلـكـل آدمي يـعـرف لـبـني
نـوعه نصـيـبـاً من الـقـداسـة وحـظاًمن
الفـضيـلة ألنـنـا النذكـر بقـعة من بـقاع
هذه األرض يقـترن إسمـها بجـملة من
ناقب أسمى و ألزم لنوع الفضائل وا
األنـسـان من تـلك الـتي أقـتـرنت بـأسم
كـربـالء بـعــد مـصــرع احلـســ فـيــهـا
ـدن )...تـعـد مـديـنـة كـربالء من أبـرز ا
اإلسالمــيــة في الــعــراق  فــهي تــمــثل
ـا حـاضـرة عـمـرانـيـة وديـنـيـة مـهـمـة 
تمتلكه من مقومات سياحية والسيما
مـقومـات الـسـيـاحة الـديـنـيـة متـمـثـلة
ــرقـــد االمــام احلــســـ وأخــيه ابي
الـــفــضل الـــعــبـــاس عــلـــيــهـم الــسالم
بــــاالضــــافــــة الـى مــــراقــــد االولــــيـــاء
ـراقـدالتـزال حـية تـلك ا والـصـاحلـ 
في أذهــان الـنــاس إذ أن ثــورة االمـام
احلس (ع) في واقعـة الطف جسدت
األطــــاراالسـالمي الــــذي يــــحـــــمل في
التـضـحـية طيـاته االخالق احلـمـيـدة 
العدالة والقيم النبيلة فأنعكست تلك
ا جعل ـسلم   زايا على حياة ا ا
عمـلـية تـوافـد الـسيـاح والـزائرين في
زيادة مستمرة ألن الـعبادة ومايتعلق
بـهـا من أمــور أخـرى جتـري عـادة في
ــقــدسـة الــتي يــعــتـقــد بــهـا ــراقـد ا ا
سلـمون بـإنها أفـضل األماكن تـفربا ا

الى الله تعالى .
طهرة في رحاب الروضة احلسينية ا
 تــقع الــروضــة الــشــريــفــة في مــركــز
مـــديــنـــة كــربـالء ونــقـــلت صـــحــائف
الـــتــاريـخ أن أول من أهـــتم بــالـــقـــبــر
الشريف هـم بنو أسـد الذين سـاهموا
مـع اإلمـــــام الـــــســـــجّـــــاد (ع) فـي دفن
اجلـــســد الـــطـــاهــر لـإلمــام احلـــســ
وأقـامـوا رسـمـاً لــقـبـره ونـصـبـوا (ع)
ومــنــذ مــنــتـصف عَــلَـمــاً له ال يُــدرَس.
الــقــرن الــرابع الــهــجــري بــدأت عــلى
ـديــنـة أو احلــاضـرة كـربالء صــورة ا
وأخــذ طــابــعــهـا الــديــني والــعــروبي
يـتــطـور وبـدأت بــالـتــوسع واألمـتـداد

ـرور الــزمن أصــبـحت والـعــمــران و
مركزاً ديـنياً وعـلميـاً األمر الذي دعى
ـسـلـمـ مـن غـيـر الـعـرب كـثـيـر مـن ا
األسـتـقرار فـيـهـا ويـنـهـلـون من عـلوم
مــدارســهــا الـــديــنــيــة...كــان الــســيــد
إبـراهـيم (اجملــاب) الـضـريــر الـكـوفي
إبن الـسـيـد مـحـمـد الـعـابـد بن األمـام
موسى بن جـعـفرالـكـاظم (ع) هو أول
علوي نزح من الكوفة وأتخذ مجاورة
قـبــر جـده احلــســ (ع)سـكــنـاً له مع
أوالده وأتباعه.وضريحه اليوم قريب
مـن ضــــــريح األمــــــام احلــــــســــــ (ع
)ويـعـرف بـاجملـاب حلـادثـة مـشـهـورة
فــقــيـل أنّه دخل إلى حـــضــرة اإلمــام
أبي عبـد الله احلـسـ بن عليّ فـقال:
(الـسالم عـلـيك يـا أبَه فـسـمع صـوتـاً
من الـقـبـر: وعــلـيك الـسالم يـاولـدي )
ـقدس ترتـفع عـلى  احلرم احلـسيـنـيا
قبـة بـأرتـفاع  37 متـراً وهي مـغـطاة
من أســـفــلـــهـــا إلى أعالهـــا بـــالــذهب
اخلالص وترتفع فوقها سارية بطول
مــتـــرين وحتفُّ بــالـــقــبــة مـــئــذنــتــان
مـطـلـيــتـان بـالـطـابــوق الـذهـبي يـبـلغ
عدده 8024 طـابـوقـة.يـحـيط بـالـقـبـر
الشريف مثوى الشهداء األبرار الذين
اسـتُــشــهِـدوا مع اإلمــام احلــسـ في
مــعـــركـــة الــطـف مع آله الـــكــرام وهم
ولــيس مــدفــونــون في ضــريح واحــد
ببعـيد عنه ضـريح الشهيـد حبيب بن
مظـاهـر االسـدي  وكان عـلى مـيـسرة
اإلمـام احلـسـ (ع) يـوم الـطف سـنـة
61 هـ وعمـره خمس وسـبعـون سنة
وقد اسـتـبسـل في ذلك اليـوم اخلـالد
ن عُرِض عـليهم االمـان فأبوا وكان 
وقـالوا: ـ ال عـذر لـنـا عـنـد رسـول الله
ــتل احلــســ وفــيــنــا عــ (ص) إن قُ
تـطــرف... لـلــصـحن الــشـريـف عـشـرة
أبــوابــيــؤدي كل مــنــهـا إلـى الــشـارع
الدائري احملـيط بالروضـة والشوارع
ـتفـرعـة مـنه وقـد جـاءت كـثـرة هذه ا
األبواب من أجل تخفيف حدة الزحام
فـي مــــواسم الــــزيـــــاراتــــوهــــيــــبــــاب
الــقــبـلــة/بــاب الــرجــاء/ بـاب قــاضي
احلـــاجـــات /بـــاب الـــشـــهـــداء /بــاب
الـــــــسـالم/بـــــــاب الـــــــســـــــدرة/بــــــاب
السلطـانية/باب الـكرامة/باب الرأس

الشريف/الباب الزينبي .
WOÝU³F « W{Ëd «

ـقدسة في رحاب الـعتبـة العـباسـية ا
....تبـعـد الـروضـة العـبـاسـيـة حوالي
300 مــتـــر إلى اجلـــهــة الـــشــمـــالــيــة
الـشــرقــيـة من الــروضــة احلـســيـنــيـة
والتــخــتــلف عن تــخــطــيط الــروضـة
احلــــســـيـــنــــيـــة مـن حـــيث الــــســـعـــة
والضخامة وعظمـة البنيان وطرازها
ـعــمـاري اإلسـالمي  وتـعــلـو غــرفـة ا
الضـريح قـبـة مرتـفـعـة  يبـلغ قـطـرها
16 مــــتــــراً مـن أوسع قــــطــــر لــــهــــا 
وأرتــــفــــاعــــهـــا عـن ســــطح أرضــــيـــة
عـدنية احلضرة إلى أعـلى السـارية ا
الـتي تـعـلـوهـا 32.7 مـتـر  وشـكـلـهـا
نـــصـف كـــروي مــــدبب الـــرأس وذات

قـام في الربع األخـير من ويقع هـذا ا
ـة الـسـوق الـكـبـيـر حملـلـة بـاب الـسال
ويـبعـد عن الـعـتـبـة احلـسيـنـيـة نـحو

241 متراً . 
مقـام شـيـر فـضة(أسـد فـضـة) :يـعرف
ـقـام ( شـير قـام بـ الـعـامـة  هـذا ا
فــضــة ) أي أســد فــضـة. وفــضــة هي
خـــادمـــة الـــســــيـــدة زيـــنـــــــــب أخت
احلس علـيه الســــــــالم وخادمة آل
ـــــــــقــام يــقـــــع في الــبــيت(عـم )  وا
مـحـلـة بـاب الـنـجــــــــف في زقــــــــاق
ـــنــطــــــــقـــة بــ ضـــيق مـــتــــــصـل 

احلرم .
ضـريح االخـرس بن الـكاظـم(ع) :وهو
محمـد بن أبي الفتح األخـرس ينتهي
نـســبه الى األمــام مـوسـى بن جـعــفـر
ــرقـد بــضـواحي الـكــاظم (ع) ويــقع ا
مـدينـة كـربالء في مـقـاطـعـة األبـيـتر 
يبـعد عن مـركز مـدينـة كربالء بـحدود

(13كم) 
ــــلــــقب أبـــو ضــــريح إبن احلــــمـــزة ا
هـاشم:وهـو إبن عــبـدالـله بن احلـسن
بن الــعــبــاس بن عـــلي بن ابي طــالب
ـرقد في قضاء (عليـهم السالم) يقع ا
الهـنـدية الـذي يـبعـد عن مـركز مـديـنة

كربالء (23 كم)  
ضــريح الـســيــد اســمـاعــيل: يــنــتـهي
نـســبه الى االمــام مـوسـى بن جـعــفـر
ــرقـد في مـنـطـقـة الـكـاظم(ع )  يـقع ا
ــديــنــة زراعــيــة ويــبــعــد عن مــركــز ا

بحدود (6كم) 
مقام عـلي األصغر بن االمـام احلس
بن عـــلي بـن ابي طـــالب(ع) :يـــقع في
شـــارع الــســـدرة الـــقــريـب من احلــرم
الــــطـــاهــــر......حـــري بــــالــــذكـــر ومن
ـلزمـات األشـارة أن مـشـاريع كـبـيرة ا
وعــــــمالقــــــة قــــــد أجنــــــزت من قــــــبل
األمــانــتـــ الــعــامــتــ لـــلــعــتــبــتــ
الــــــشــــــريــــــفــــــتـــــــيــــــنــــــفـي كــــــربالء
قـدسةومـشاريع أخـرى قيـد األجناز ا
ـقامـات الـشريـفة أو سواء بـتـطويـر ا
تـعلقـة بتقـد أفضل اخلدمات تلك ا
لــلــزائــريـن ســائــلــ الــله ألصــحــاب
الــشــرف بــخــدمــتــهـا أفــضـل الــرضـا
والقبول عند الباري سبحانه وتعالى

.
ـرقـدين ـديــنـة احملـيـطــة بـا شـوارع ا
ـة جرى ..وهي شـوارع قد الشـريفـ
علـيهـا تطـويـر في السـنوات األخـيرة
ســـواء عــلـى بــنـــاهــا الـــتـــحــتـــيــة أو
ـباني على طـرفيها وهي شاريع وا ا

/شــــارع اإلمـــام :شــــارع اإلمـــام عــــليّ
/شــارع الـــعــبـــاس /شــارع احلــســـ
صــــاحب الــــزمــــان/شــــارع احلـــوراء
زيــــــنب/شــــــارع الــــــســــــدرة/شـــــارع
الــــوزون/شـــارع الــــشـــهــــداء/شـــارع
الــفـــرات (الــعـــلــقــمـي)/شــارع اإلمــام
احلسن /وتضم تلك الشوارع أسواق
جتـــاريــــة ومــــــــــبــــاني حـــكــــومـــيـــة
ومـدارس  ومـعـالم تـأريـخـيـة وديـنـية
ة وأخرى وكذلك فنادق سيـاحية قد

حديثة .
UO½b « dOš

خيـر الدنـيا واآلخـرة :قال رسـول الله
(ص) من رزقه الــــله حب االَئــــمـــة من
أهل بـيـتي  فـقـد أصـاب خـيـر الـدنـيا
واآلخـــرة  فـال يـــشــــكّنّ أحــــد أنه في
اجلــــنــــة  فـــإنّ فـي حبّ أهـل بـــيــــتي
عشرين خصلة  عشر منها في الدنيا
يـتضح من  وعشـر منـهـا في اآلخرة 
هذا احلديـثأنّ حبّ أهل البـيت عليهم
الــسالم يــعــنـي حبّ خــصــال اخلــيــر
ومكارم االَخالق الـتي ندب إليـها الله
تـــعـــالـى ورســـوله (ص)  كـــالـــزهـــد 
والـــورع فـي الـــديـن  والـــرغــــبـــة في
ـوت  وقيام العبـادة  والتـوبة قبل ا
ّا يؤدي بالعبد إلى الليل  وغيرها 
مـنــازل االَخـيــار والـفــوز بـالــرضـوان
,وأن إيــجــاب الــتــمـــسّك بــهم كــقــادة
ـثـلـون إرادة احلق وسُـنّة رسالـيـ 
ــرســلـ (ص) الِقــامــة دعـائم سـيــد ا
الدين وتـهذيب النـفوس لـتبـلغ منازل
الـكـمـال الـتي أرادهـا الـله تـعـالى لـها
وختامه مــــــــسك مـانقرأه في حقهم
كـمـا جاء فـي نهــــــــج البـالغة لـألمام
عـلي  (ع )..(هُمْ عَـيْشُ الْــعِـلْمِ وَمَـوْتُ
الْــجَــهْلِ يُــخْــبِـــرُكُمْ حِــلْـــــــــــمُــهُمْ عَنْ
, عِـلْــمِـهِمْ ظَـاهِــرُهُمْ عَنْ بَــاطِــــــــــنِـهِمْ
. الَ وَصَـــمْــتُـــهُمْ عَـنْ حِــكَـمِ مَــْنـــطِـــقِــهِمْ
. هُمْ يُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَالَ يَـخْتَلِفُونَ فِيهِ
دَعَـائِمُ الْـإِسْالَمِ وَوَالَئِجُ  الْـإِعْـتِـصَـامِ
بِهِمْ عَـادَ الْـحَقُّ فِي نِـصَـابِهِ   وَانْزَاحَ
الْـــبَـــاطِلُ عَـنْ مـــــــــُـــقَـــامِهِ وَانْـــقَـــطَعَ
لِسَـانُهُ عَنْ مَنْـبِـتِهِ . عَقَـلُوا الـدينَ عَقْلَ
وِعَـــايَــــةٍ وَرِعَـــايَــــةٍ  الَ عَـــقْـلَ سَـــمَـــاعٍ
. فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِير وَرُعَاتَهُ وَرِوَايَةٍ

قَلِيل)

ــأخـوذة عن ــعـلــومـات ا { عــطف نــظـر/ ا
ـقــامـات أسـتـنـدت إلى مــصـادر مـخـتـلـفـة ا
بـــحــــوث ومـــقــــاالت لـــذا مـــجـالت  (كـــتـب 

أقتضت األشارة) .
مظاهر احلب اليوم أكتب عن احلب بعد أن انتشرت وطغت بشكل كارثي
ورغم اعتقادي أنّ مشاعر احلب احلقيقية لم يعرفها سرحية الرخيصة ا
لكنـني لن أكون مـتشائمـا وأتبنى أراء نقـرضة سوى ثلـة من اخمللوقـات ا
شـــارل بـــودلـــيـــر الـــذي قــال: يـــجـب ان يُـــنـــسب حب الـــنـــســـاء الى حب
ة حتـتـاج الى شريك!!. ولن وهـو نفـسه من صّـرح أن احلب جـر الهـررة
اقف بـصف بـرنـاردشـو الـذي أشـار: ان أوفى حب لـدى الـبـشـر هـو حب
ولن أقف بجانب كـامل الشنـاوي: احلب جحيم يُـطاق.. واحلياة الطعـام!!
ـتواضـعة لكـنني سـأقول أرائي واسـتـنتـاجاتي ا بدون حب نـعيم ال يـطُـاق
فأقول: ليس من احلب في شئ ذاك وبعـيدا عن التـنظيـر من واقع خبرتي
الذي يـجـثو عـلى ركـبـتيه ويـقـدم خا اخلـطـوبـة حلبـيـبته أمـام الـناس في
وليس كل من نشر صورة وردة فللمشاعر احلقـيقية حرمتها ساحة عامة
وأهـداهـا حلبـيـبته في وبـجانـبـها قـلب احـمـر يخـتـرقه سهـم حاد  صفـراء
فقد يكون في ليس بالضرورة أن يكون وفيا مخلصا لها مواقع التواصل
حضن عـشـيقـة أخـرى وهو يـجـاهر بـحب حـبيـبـته !!. وليس كل من وشم
أو حفر اسـمها بأحـرف من ذهب على قالدة عنقه اسم حبيبـته على زنده
فقد يـكون قد وشم اسم العـديدات غيرها يكون احلبـيب العاشق الولـهان
فالرجـل العراقي معروف عنه أنـه يرى من مكمالت رجولته ان على جلده
ـقـربات ـزيـد من الصـديـقـات ا يـتخـذ عـشـيـقـة أو أكثـر بـجـانب زوجـته وا

جدا!.  
وذرف الدمعات احلارات بعد كل مرة يتخاصم وليس كلُ من بكى بحرقة
ويـعد فـيـهـا مع حـبـيـبـته هـو ذاك الـعـاشق الـولـهـان الـذي يـسـهـر الـليـالـي
ولـيس كل من سّبح فقـد تكـون دمـعاته بـسـبب غبـار دخل عـينـيه! النـجـوم
ـــدن يــتــحــدث وطـــاف بــ األعــراب وا بــاسم حـــبــيــبـــته ولــهج بـــذكــرهــا
هـو ذاك الـزوج الـذي ال يـفكـر بـامـرأة اخـرى تـكون وفـضـائلـهـا بـجمـالـهـا

جاهزة لسد الفراغ!!
أو وأحـضـر لـهـا دبـا أحـمـر ولـيس كل من احـتـفـل بـعـيـد احلب بـحـبـيـبــته
هـو ذاك مع خــا ذهب فـي عـيــد مــيالد زوجــتـه احــضــر كـيــكــة فــاخــرة
فقد يكون الفارس النبيل الذي ال يغـفو إال على صوت حبيبته وبـ يديها
قد احضر عـشرات الدُببـة احلُمر لغـيرها في نفس الـيوم!!.  وقد صدمتُ
عندما قال باحلرف وت زوجته فجأة قبل أيام وأنا استمع لرجل خطف ا
ولم تـمضِ بـعـد سوى ثالثـة أيـام فـقط علـى دفنهِ لـهـا : "أنـا لست الواحـد
ولكـنني مـشفق عـلى نفسي لـكوني حـائر في اخـتيار حزينـا على رحـيلـها

زوجة مناسبة جديدة"!!. 
احلب احلـقـيـقي بـعـيـد تـمـامـا عن مـظـاهـر احلب الـتي نـراهـا بـكـثـرة هـذه
أو نـتـيـجة خـيـانة والـتي في أغـلـبهـا هي   ردة فـعل لـتأنـيب ضـمـير االيام
!! ...,احلب احلـقـيــقي رأيـنـاه فـي حب الـنـبي حـصـلت بـ أحـد الـطـرف
فـقد ضرب أروع صـور الوفاء لـها حتى أنه محمـد (ص) لزوجته خـديجة
وعنـد وفـاتـها حـزن عـلـيهـا حـزناً بقي إلـى جانـبـها فـي مرضـهـا يخـدمـهـا
وظل يـذكـر عـظـيـمـاً حـتى أنهُ سـمى الـعـام الـذي تـوفـيت فـيه بـعـام احلـزن
ويـتفـقـد أهلـهـا وصديـقـاتهـا حـتى بعـد وفـاتهـا احـترامـاً وحـباً محـاسـنهـا
ـؤرخ أكدوا أن الرسول مـحمد(ص) يوم دخوله بل أن بعض ا لذكراها
وإنّـمـا نصب رفض أن يـبـيت في بيت أحـد من الـناس مكـة فـاحتا مـظـفرا

خيمته بجوار قبرها!!
هذا هو احلب احلقيقي يا سادة.... احلب الذي ال يحتاج بالضرورة الى

مظاهر قد تكون أغلبها كاذبة.
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تتعـرض كل بلـدان العالـم الى حتوالت كبـيرة   وأنـهيارات  كـارثيـة تكاد
لـلــذي يــتـابـع االحـداث ان يــجــزم ان تـلـك الـدول لن تــنــهض من جــديـد 
وأثاره ـريـر  ـاضي ا وسرعـان مـاتـتـحرر عـقـول شـعـوب تلك الـدول من ا
السـلبـيـة  ليـنـطلـقوا في اعـادة تـرميم حـاضـرهم واعادة تـرتـيب اوليـاتهم
ـسـيـرة بـنــسق واضح  وخـطـوات ثـابـتـة واصـرار عـلى ـبـعـثـرة العـادة ا ا
ـستـقـبل افضـل  ولنـا من الـتجـارب االمـثال جتاوز الـصـعاب   أمـلـ 
ـانيا وكوريا)  ـية االولى والثانـية  (اليابان وا الكثيرة بـعد احلرب  العا
ومن يتابع حركة التـطور السريعة لـتلك البلدان يتـأكد ان المستحيل امام

ارادة وتصميم الشعوب .
ـقـراطـيـة الـعــراقـيـة مـابـعـد عـام 2003 شـهـدت صـراع الـتـجـربـة الــد
الـصراع األول ; يـكـمن فـي تأمـر الـغـرب وذيـولـهم بـتـدمـيـر الـعـراق وعدم

السماح لهُ بالنهوض من جديد  وهذا يُعد مؤثر خارجي .
عارضة الـتي عانت من اساليـب بطش النظام الصراع الثانـي ; احزاب ا
السابق بـسبب معـارضتهـا لسيـاساته وماحتـمله تلك االحـزاب  من  عُقد
بسبب احليف الـذي وقع عليـها  تلك الـعوامل شكـلت صراع داخلي ب

تلك االحزاب 
كاسب وهـذا حلم مهم للـكثير  ب النفـوذ الى السلـطة واحلصول عـلى ا
ـضي ـاضي وا مـنـهم   او  الــعـمل اجلـمــاعي من اجل جتـاوز احـقــاد ا
ؤثرات  اخلارجية واالتفاق على تأسيس مشروع دولة بإيقاف تداعيات ا
ــنـطـقـة لـكن وفق رؤيـة يُـعـيـد الـعـراق الى دوره احلــقـيـقي واحلـيـوي في ا
جديدة تـعتـمد على مـباديء احتـرام عالقات الـعراق اخلارجـية وتـنظيـمها

تبوع ). على اساس "الند " بلد ببلد  وليس على اساس (التابع وا
ريرة والـصراع الكارثي الى ان وعاشت الكتل الـسياسيـة تلك التجـربة ا
تمـكن "قـابـيل من قـتل أخـيه هـابـيل " لـتـنتـصـر ارادة الـشـر والـطمـع على
ؤثر اخلارجي من ان يفرض ارادته تقابله ارادة اخلير والنماء  وتمكن ا
ارادات تشعر بالظمأ امام كراسي السلطة  وفي اول مرحلة من مراحل
ـؤثـر اخلارجي في زرع زراعة الـقـلق وزعـزعـة النـظـام اجلـديد   تـغـلب ا
سمـومه من خالل كـتـابة مـتـعجـلـة لـدستـور الـعراق  الـدسـتور الـذي كـنا
نبغي ان يوحدنـا كان سبباً  في تـرسيخ فرقتـنا  وكِتب الدستـور بطريقة
ـكـونات ـشاركـون في كـتـابته عـلى تـثبـيت مـخاوف ا كارثـيـة اعتـمـد بهـا ا
وانـعـدام الــثـقـة  (الــشـيـعــة  الـسـنـة  االكــراد  االقـلـيــات ) وبـذلك عـززَّ
ـؤثـر اخلارجي من الدسـتـور  االنقـسـام اجملتـمـعي  كمـا تـعززت ارادة ا
ـكون خالل لـبـنـنـة الـسـلطـة  فـتـوزعت  وفـق ثالث رئـاسـات كل رئـاسـة  
واصبحت عُرف مـعتاد في العـملية الـسياسيـة  واصبح الشيـعة يفكرون
انهم حـصـلوا عـلى السـلـطة بـعد حـرمـانهم مـنهـا لـعقـود   لذلك الـتـفكـير
الـشــيـعي ركــز عـلى كــيـفــيـة احلــفـاظ عــلى احلـكم الــشـيــعي وفق مــقـولـة
"ماننطيهـا"  والسنة اعتـبروا   انفسهم فـاقدين للسلـطة ويحاولون اعادة
امجادهم وحينما تأكدوا من عدم تمـكنهم من ذلك ذهبوا لتأسيس جمعية
نـاطق السنـية ) لكـنهم ايضاً محامـاة (نحن ندافع عن حـقوق اهلـنا في ا

فشلوا بسبب ضعف مشاركتهم احلكومية وفق نظام احملاصصة
اما االكراد فكانوا هم االذكى  فبَنّوا دولتهم وسط الدولة العراقية .

ؤسـسات وركـائزهـا  وفي ظل كل التـداعيات في ظل ضيـاع فكر دولـة ا
واخلوف والقلق والـتسابق احملمـوم على السيـطرة على السـلطة واحلفاظ
واطن  وحتـول العراق الـى بلد مـترهل ـكتـسبـات ضاع الوطـن وا على ا
شروع دنـية  ا فاقد للـمأسسـة  بعيـد كل البعد عن بـناء دعائم الـدولة ا
ـقـراطي حتول الـى مشـروع سـلطـوي اسـتحـواذي  فـقدنـا االنـدماج الد
دَ انقـسـامـاً مـجـتـمعـيـاً  الـتـفـكـير اجملـتمـعي الن االنـقـسـام الـسـيـاسي ولـَّ
الوطني غادرهُ معظم السـاسة وبدا اغلبهم يتـحدث من منطلق الدفاع عن
ـذهب او الـقـومـيــة فـضـاعت في فـكـر اجلــيل اجلـديـد  خـارطـة الـوطن  ا
وكأننا في سـلطة مـؤقتة نـنتظر  انـتقالـة اخرى لدولة وطـريقة حـكم دائمية
 جنهل شـكل الـدولـة اجلـديـدة  وحدودهـا ورجـالـها  فـي مقـاالت كـثـيرة
راجعة اجلريئة للعملية السياسية  ولم جتد دعواتي صدى ركزت على ا
في سوق تـبادل االتـهامـات بالـعمالـة والتـبعـية وكلُ يـدَّعي وصالً بـالعراق
واجلمـيع يـبـحث عن حـمايـة حـقـوق حزبـة ومـذهـبه اال القـلـيل من تـصدوا
ليدافعوا عن العراق  ولكن اليد الواحدة النسمع لها صوت ح تصفق

 هي دعـوة جلــمـيـع الـســاسـة لــقـد جنــحـتم في بــنـاء
ــؤقــتــة   ضــعــوا ايــديــكم بــأيـدي بــعض الــدولـة ا
ـؤسـسـات  دولـة وأنـتـقـلـوا بـارادتــكم الى دولـة ا
ـواطـنـة  بــعـيـداً عن اي تـأثــيـرات خـارجـيـة ألن ا
قراءتنا للمشهد احلـالي وتداعياته التسر صديقاً

وال تغيظ عدوا .
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تعلن الشركة الـعامة الدارة النقل اخلاص عن اجراء مزايـدة علنية لتأجير
) تبدأ درجـة ادناه في محـافظـة (البـصرة) في اليـوم (الثالثـ ـشيـدات ا ا
اعتـبـارا من اليـوم الـتالي لـنـشر االعالن وفـقـا لقـانـون بيـع وايجـار اموال
ـكن احلـصـول ـعـدل والـشــروط الـتي  ـرقم (٢١) لـسـنـة ٢٠١٣ ا الـدولـة ا
عـلـيـها مـن قسم الـشـركـة اعاله لقـاء مـبـلغ (٥٠٠٠) دينـار غـيـر قابـلـة لـلرد.
فـعلـى الراغـب احلـضـور في السـاعة احلـاديـة عشـر في قـسم الشـركة في
ـزايــد كـتــاب يـؤيـد بــراءة ذمـته من مـحــافـظـة (الــبـصــرة) عـلى ان يــقـدم ا
الــضـريـبــة مـعـنــون الى (الـشـركــة الـعـامــة الدارة الـنـقـل اخلـاص) وهـويـة
وحدة) وبطاقة ـدنية وشهادة اجلـنسية او (البطـاقة الوطنيـة ا االحوال ا
الـسـكن (الـنــسخ االصـلـيـة) وبــدفع الـتـأمـيـنــات الـقـانـونـيــة الـبـالـغـة ٢٠%
مـضـروبـا في عـدد سـنـ الـعـقـد بصـك مـصدق ويـتـحـمل مـن تـرسو عـلـيه
زايـدة اجور خدمة بنسبة ٢% وكذلك يـتحمل الناكل فرق البدل في عدد ا
ــزايـدة عـطـلـة رسـمـيـة جتـري سـنـ الـعـقــد وفي حـالـة مـصـادفـة مـوعـد ا

زايدة في اليوم التالي. ا

مدة االيجار سنتان.... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة
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تعـلن رئاسة جامـعة كركوك عن اجـراء مزايدة عـلنية لـتأجير الـكافتريـا العائدة
ـصادف 5/5/ 2019السـاعـة الثـانيـة عـشر ظـهرا في لكـليـة االداب يـوم االحد ا
رئاسـة اجلامـعة وفقـا قانـون بيع وايـجار امـوال الدولة رقم  (21) لسـنة 2013
زايـدة مـراجعـة شـعبـة الـعقـود احلـكومـية في فعـلى الـراغبـ بـاالشتـراك في ا
بـلغ قدره (25000) رئـاسـة اجلامـعة السـتالم نسـخة مـن الشـروط لقـاء وصل 
ـالية خـمسـة وعشرون الف ديـنار فـقط غيـر قابل للـرد يتم دفـعها في الـشؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. في الكلية ويتحمل من ترسو عليه ا
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تعلن رئاسـة جامعة كـركوك عن اجراء مزايـدة علنية لـتأجير (مـرفق استنساخ)
ـصادف 4/24/ 2019الـسـاعـة الثـانـيـة عـشر داخل كـلـيـة الطب يـوم االربـعـاء ا
ظـهرا في رئـاسـة اجلـامـعة وفق قـانـون بـيع وايجـار امـوال الـدولة رقـــــم (21)
ـزايـدة مـراجـعـة شعـبـة الـعـقود لـسـنة  2013 فـعلى الـراغـبـ بـاالشـتراك في ا
ـبلغ احلـكومـيـة في رئاسـة اجلـامعـة السـتالم نسـخة مـن الشـروط لقـاء وصل 
قدره (25000)خمـسـة وعشـرون الف دينـار فـقط غيـر قـابل للـرد يـتم دفعـها في
زايـدة اجور الـنشر ـالية في  كـليـة الطب ويـتحمل من تـرسو عـليه ا الـشؤون ا

واالعالن.
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ـزايــدة الـعــلـنـيــة لـتــأجـيـر تـعـلـن رئـاسـة جــامـعــة كـركـوك عن تــمـديــد اجـراء ا
(الـكـافـتـريـا) الـكـائـنــة في كـلـيـة الـتـربـيـة لــلـعـلـوم الـصـرفـة يـــــــــــــوم االثـنــ
ـصادف 4/22/ 2019 السـاعة الـثـانيـة عشـر ظـهرا في رئـاسـة اجلامـعة وفق ا
قــانــون بــيع وايـجــار امــوال الــدولـة رقم (21) لـســنـة  2013 فــعـلى الــراغـبـ
زايـدة مراجـعة شـعبـة الـعقـود احلكـوميـة في رئاسـة اجلامـعة بـاالشتـراك في ا
بلغ قدره  (25.000) خمسة وعشرون الستالم نسخة من الـشروط لقاء وصل 
ـاليـة في كليـة التـربية الف دينار فـقط غيـر قابل لـلرد يتم دفـعهـا في الشؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. للعلوم الصرفة ويتحمل من ترسو عليه ا

—U−¹ô«Ë lO³ « WM'
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