
 
اال�سالم  على  احلرب  اعلن  من  اول  االعراب  ان  املعروف 
واال�سطهاد  التعذيب  من  �سديدة  حملة  و�سنوا  وامل�سلمني 
امل�سلمني  من  تقرب  او  اال�سالم  اعتنق  من  كل  �سد  والقتل 
وكان يف مقدمة امل�سطهدين الر�سول الكرمي واالأكرث م�ساندة 
واجتماعيا  اقت�ساديا  ح�سارا  فر�سوا  كما  له  وم�ساعدة 
ابو طالب  انهم منعوا عنهم املاء والطعام فمات عمه  حتى 
الذي حمى الر�سول واال�سالم ودافع عنهما بكل قوة وحتدي 
فكان اول من لبى دعوة الر�سول حتى مات من �سدة العط�ش 
التي دعمته  املخل�سة  االن�سانة  و اجلوع كما ماتت زوجته 
قمع  و�سنوا حملة  والتحدي  ال�سرب  و�ساندته وحر�سته على 
وا�سطهاد �سد امل�سلمني امثال �سمية ام عمار وزوجها يا�رس 
�سجاعة  فاأبدوا  امل�سلمني  من  والكثري  وبالل  عمار  وابنها 
و�سرب وت�سحية ال مثيل لها ف�سعر اعداء اال�سالم ال �سفيان 
ومل  ا�ست�سلموا  انهم  اي  باال�سالم  كذبا  فتظاهروا  باخلطر 
ي�سلموا والكثري منهم انزل اال�سالم اىل م�ستواه ومل يرتفعوا 
والغوا  اال�سالم  على  اجلاهلية  قيم  ففر�سوا  م�ستواه  اىل 
القيم اال�سالمية وبع�سهم تظاهر باال�سالم كذبا واخذ يكيد 

لال�سالم �رساً
 واأطلق الر�سول على هوؤالء ا�سم الفئة الباغية

و�سماهم القراآن الكرمي بالفا�سدين املف�سدين وحذر منهم اذا 
دخلوا قرية اف�سدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة

كفرا  والكفر  النفاق  اهل  باأ�سد  الكرمي  القراآن  �سماهم  كما 
ونفاقا االعراب ا�سد كفرا ونفاقا

�سماهم  الذين  معهم  ومن  �سفيان  ال  املجموعة  هذه  وبداأت 
اال�سالم  على  للق�ساء  �رسا  بالعمل  الباغية  بالفئة  الر�سول 
مهمتها  �رسية  ارهابية  �سبكات  كونوا  وفعال  وامل�سلمني 
الع�سائرية  وال�رساعات  الفو�سى  ون�رس  واالغت�ساب  الذبح 
ال  يفعل  كما  الوح�سية  البدوية  الع�سائرية  بالقيم  والتم�سك 
�سعود وكالبهم الوهابية داع�ش الن�رسة القاعدة بوكو حرام 

وغريها التي مهمتها ذبح االبرياء وتدمري احلياة
اال�سالم  باأ�سم  علني  ب�سكل  تعمل  املنظمات  هذه  وبداأت 
امل�سلمني  ن�ساء  وتغت�سب  وت�سبي  امل�سلمني  تذبح  فكانت 
�سعود  ال  يفعل  اال�سالم كما  با�سم  امل�سلمني  وتدمر م�ساجد 
وكالبهم الوهابية فكانوا يرون يف االمام علي والذين حوله 
الذي يحول دون  ال�سد  االول وال خطر غريه وهو  هم اخلطر 

حتقيق اهدافهم
لهذا ا�ستخدموا ا�سلوبني يف حربهم �سد االمام علي

علي  لالمام  اال�ساءة  اجل  من  االعالم  االول  اال�سلوب 
واال�ساءة للر�سول ولر�سالته مثال انهم كانوا يلعنون االمام 
علي يف م�ساجد امل�سلمني ومن احبه رغم انهم يعلمون علم 
اليقني ان الر�سول الكرمي كان يحب االمام علي وبداأت حملة 
من  لها  ا�سل  ال  وروايات  ق�س�ش  بو�سع  وا�سعة  اعالمية 
اجل اال�ساءة اىل االمام علي مثال ان االمام علي كان متاأثر 

ب�سخ�ش يهودي ا�سمه عبد اهلل بن �سباأ وكان ي�رسب اخلمر وال 
ي�سلي اال اذا كان ثمال وغريها من التهم لهذا اتهموا االمام 
اباحوا  لهذا  اال�سالم  على  واخلروج  بالكفر  معه  ومن  علي 
باال�سالم  متم�سك  م�سلم  كل  فقتلوا  ن�سائهم  و�سبي  قتلهم 
احل�سني  واالمام  علي  االمام  فذبحوا  حممد  للر�سول  وحمبا 

و�سبوا بنات الر�سول حممد وطيف بهن املدن والنواحي
حتى  و�سريته  باأقواله  التحدث  او  ا�سمه  ذكر  منعوا  كما 
ذكره  من  اال  بخري  يذكره  ملن  والويل  متاما  حجبوه  انهم 
ون�سبوا  اعدائه  اىل  ف�سائله  كل  ن�سبوا  لهذا  اليه  وا�ساء  ب�رس 
يلعن من  واالمام علي  ال�سنني  اليه مئات  اعدائه  رذائل  كل 
حتى  يزال  وال  االكاذيب  �سده  وتلفق  امل�سلمني  منابر  على 
الوهاب  عبد  وابن  تيمية  ابن  الظالم  كالب  امثال  ع�رسنا 
الفا�سد  املنافق  ويف�سلون  علي  االمام  ا�سالم  يف  ي�سككون 
ومع  ملعاوية  الكرمي  القراآن  و�سف  هو  وهذا  عليه  معاوية 
ذلك نرى االمام علي قمرا يزداد تاألقا ورقيا يف حني نرى 

اعدائه يزدادون حقارة وخ�سة مبرور الزمن  ال �سك ان االمام 
علي ظهر يف زمن غري زمنه ويف مكان غري مكانه لهذا ابعد 
وذبح النه مل يجد من يفهمه الفهم ال�سليم اال قلة قليلة جدا 
واذا التف حوله غري هوؤالء فهوؤالء جعلوا منه و�سيلة لتحقيق 
م�ساحلهم اخلا�سة ومنافعهم الذاتية لهذا اين اري ان القرن 
االمام  ع�رس  هو  عليا  االمام  زمن  هو  والع�رسين  احلادي 
فال  كلها  االر�ش  لت�سئ  ناألقا  تزداد  احلية  روحه  هي  فها 
اخ�سى عليه من اعدائه النهم يعي�سون على الهام�ش والزوايا 
املظلمة لكني اخ�سى على روحه من الذين يتظاهرون بحبه 
ومعرفته حبا به بل ي�ستهدفون من هذا احلب وهذه املعرفة 
االمام  يحب  الذي  الن  �رسعية  غري  مكا�سب  لتحقيق  جتارة 
ذبح  يف  ي�ساهم  انه  يعني  كذب  واذا  يكذب  ال  ويعرفه  علي 

االمام علي
الن الذي يحب االمام ويعرفه ال يتعاطى الر�سوة وال ي�ستغل 

نفوذه واذا فعل يعني انه ي�ساهم يف ذبح روح االمام علي

العبادات  اقد�ش  والعمل من  العلم  يرى يف  االمام علي  الن 
العلم والعمل يعني  واذا �سيع دقيقة واحدة يف غري �سالح 

م�ساهمة يف ذبح روح االمام علي
الذي يحب االمام علي ويعرفه يع�سق احلياة ويقد�ش االن�سان 
احلياة  بناء  يف  وعلمه  جهده  كل  من  نف�سه  من  ويجعل 

و�سعادة االن�سان يقول االمام علي قيمة املرء ما يح�سنه
نهج  وتنفيذ  تطبيق  على  لهم  قدرة  ال  الذين  كل  ادعوا  لهذا 
ومن  علي  االمام  حمبي  من  انهم  يدعوا  ال  ان  علي  االمام 
ان�ساره فانهم يقتلون روحه نعم اعدائه قتلوا ج�سده لكنهم 
عجزوا عن قتل روحه فالذي يقتل روحه ا�سد عداءا من الذي 
قتل ج�سده وا�ساأل مرة اخرى هل و�سلنا اىل م�ستوى االمام 
علي ام ال زلنا دون م�ستواه هل من املعقول ان الذين يدعون 
انهم من حمبيه ومن ان�ساره بعد اكرث من 14 قرنا مل ي�سلوا 
اىل م�ستواه يف حني �سعوب كثرية و�سلت اىل ذلك امل�ستوى 

وجعلت منه مثاال لبناء احلياة و�سعادة االن�سان. 

عن  كلمات  لنا  كانت  بغداد  تراثيات  �سل�سلة  يف 
دجلة  نهر  على  املوجودة  البغدادية  امل�ساريع 
اإ�رسيعة  وامل�سارع جمع م�رسعة وت�سمى يف بغداد 
"ا�رسيعة  قرن  من  اقل  قبل  بغداد  يف  اهمها  ومن 
النواب" اذ من ال�رسائع البغدادية امل�سهورة �رسيعة 
م�ست�سفى  قرب  الكرخ  يف  الكائنة  النواب  عائلة 
االغنية  تقول  وبذلك  اجلعيفر  حملة  يف  الكرخ 

امل�سهورة:
 ب�رسيعة النواب ي�سبح حبيبي

وبجاه خ�رس اليا�ش هو ن�سيبي
النواب �ساحبة   فاحلبيب ي�سبح يف �رسيعة عائلة 
خ�رس  من  يطلب  واملغني  دجلة  على  املطل  البيت 
اليا�ش وهو املقام القريب من ال�رسيعة باأن يكون 

احلبيب ال�سابح ن�سيبه.
 ويف امل�سارع نقول ان من خ�سائ�ش بغداد وجود 
نهر دجلة الذي يق�سمها اىل ق�سمني لذلك كان نهر 
نهر  لبغداد وهذا  النهرية  املوا�سالت  و�سيلة  دجلة 
ال�ستاء  يف  وخا�سة  مياهه  ووفرة  بعر�سه  ميتاز 
عدد  بناء  ومت  ر�سوبية  تربة  من  مكونة  و�سواطئه 

من الق�سور على �سفاف النهر وكانت لبع�ش هذه 
الق�سور م�سارع وم�سنيات وبالنظر لقلة اجل�سور يف 
بغداد واعتماد �سكان بغداد يف تنقلهم بني جانبي 
دجلة والكرخ حتى ان احد املوؤرخني يقول ان عدد 
ال�سيمرات وهي نوع من املراكب والزوارق بلغ ايام 
�سيمري  الف  لدين اهلل بحدود ٣٠  النا�رس  اخلليفة 
النزال  للوقوف  م�سارع  اىل  حتتاج  وال�سيمرات 
ال�سلع  وحتميل  ال�سعود  والجل  والب�سائع  الركاب 
من  القريبة  املناطق  يف  امل�سارع  اهمية  وتزداد 
التجمعات ال�سكانية كاال�سواق وهذا يقرر ان ظهور 
امل�سارع ترتبط بالوجه االقت�سادي والجل معرفة 
القرن  يف  وخا�سة  بغداد  يف  كانت  التي  امل�سارع 
اوا�سط  ت�سكل  التي  الفرتة  يف  اي  الهجري  الرابع 
اذ كان يف بغداد عدد  العبا�سية يف بغداد  اخلالفة 
اجلانب  من  دجلة  نهر  �سفتي  على  امل�سارع  من 
الغربي اي الكرخ ومن اجلانب ال�رسقي اي الر�سافة 

وكما يلي:
ففي كرخ بغداد كانت هنالك م�رسعة باب الب�رسة 
على  تطل  بغداد  من  ال�رسقي  اجلنوبي  الباب  وهو 
نهر دجلة ومكانها تقريبا حملة العطيفية وم�رسعة 
اي  املار�ستان  عند  تكون  ان  وميكن  املار�ستان 

اخللد  ق�رس  مكان  قريبا  الكرخ  جنوب  امل�ست�سفى 
عي�سى  نهر  قرب م�سب  وموقعها  الرباط  وم�رسعة 
بالقرب  تقع  وهي  ال�ساج  وم�رسعة  الكرخ  جنوب 
القدمية  بغداد  �سمال  يف  �سندل  �سيخ  جامع  من 
وم�رسعة الروايا وهي من اقدم امل�سارع يف بغداد 
لتاأ�سي�ش  االوىل  االيام  منذ  معروفة  وكانت  الكرخ 
علي  بقربها  ودفن  ال�سعري  باب  عند  وتقع  بغداد 
ب�سار  �سيخ  بجامعه  املعروف  ب�سار  بن  حممد  بن 
باجلعيفر �سمال كرخ بغداد القدمية اما يف اجلانب 
منها  م�سارع  عدة  ذكر  مت  فقد  بغداد  من  ال�رسقي 
املخرم  عند  امل�رسعة  ومكان هذه  ال�سخر  م�رسعة 
وهو املنطقة �سمال باب املعظم وجنوب االعظمية 
وم�رسعة الب�ستان وهي قرب ب�ستان الزاهر وم�رسعة 
اجل�رس  عنده  ينتهي  الذي  املكان  يف  الطاق  باب 
باب  ومكانها  امللك  دار  وم�رسعة  ببغداد  االعلى 
وم�رسعة  الر�سافة  يف  الدفاع  وزارة  قرب  املعظم 
باب االزج اي بالقرب من حملة باب ال�سيخ حنوب 
بغداد القدمية وم�رسعة ال�سباغني وم�رسعة ق�سب 
وم�رسعة احلطابني وموقعها قريب من مكان وزارة 
الدفاع يف باب املعظم وم�رسعة القطانني ومكانها 

عند �سارع املاأمون.

احلياة  رفد  الذي  العراقي  والغناء  التلحني  عمالقة  من  عمالق 
لالغنية العراقيه

يقف امللحن الكبري حممد جواد اموري على تاريخ زاخر بالعطاء 
العراقي  الغناء  عامل  يف  مهمة  مكانة  ويحتل  اللحني  واالبداع 
اال�سوات  اكت�ساف  يف  ام�ساها  قرن  لن�سف  متتد  مدة  خالل 

الغنائية. 
وبعد رحلة  ال�سوتية،  تن�سجم وطبقاتها  التي  االحلان  واكت�ساف 
البحث والتنقيب يف ا�ستخراج االنغام والبحث عن الق�سائد، التي 
مازال النا�ش يرددونها ملا تت�سمنه من �سدق العاطفة وانثياالت 
بالذكرى  املعطرة  االيام  تلك  �سدى  تعك�ش  وهي  امل�ساعر، 
وهم  الع�ساق  ولوعة  وحزن  اآهات  وترتجم  والعاطفة،  واحلنني 
امللحن  �سوت  من  املنبعثة  واحلرمان،  الواقع  ق�ساوة  يكابدون 
امل�رسوقة  وال�سعادة  االحالم  موت  به  يرثي  نواح  وكاأنه  اموري 
من واقع النا�ش.  امللحن” اموري “ تعر�ش اىل حادث ده�ش رقد 
على اثره على فرا�ش املر�ش وت�سبب هذا احلادث بك�سور يف انحاء 
خمتلفة من ج�سده، وبينما هو يتماثل اىل ال�سفاء، قمنا بزيارته 
ميثل  انه  ..ال�سيما  احلوار  هذا  كان  الزيارة  هذه  ح�ساد  ومن 
من  ا�سدقائه  اغلب  رحل  بعدما  الرواد،  جيل  من  الباقية  البقية 
الفنانني الكبار. كيف ينظر الفنان حممد جواد اموري اىل رفاقه 
وهم يرحلون عن دنيا الفن، وهل ا�سفت عليه التحوالت الكبرية 
العراقي، من حتوالت جديدة على م�ستوى  التي مر بها املجتمع 
االحلان، كيف ينظر اىل ال�ساحة الفنية االن.. هذه اال�سئلة وغريها 
يجيبنا عنها امللحن حممد جواد اموري،قائال: مل افكر يف �سيء 
�سوى الرجوع اىل الو�سط الفني، وكنت ا�سعر باأمل نف�سي ا�سافة اىل 
االمل اجل�سدي، كوين عاجزا عن احت�سان العود، فقد تك�رست يداي 
االثنتان، وعازف العود يحتاج اىل يديه، هذه املعاناة ا�ستمرت 

لثالثة �سهور.
 وي�سيف” اموري “ انا من هواة ال�سفر، وجواز �سفري، اآلة العود، 
جواد  حممد  من  تريد  فالنا�ش  رحلة،  كل  يف  معي  احملها  التي 
اموري ان ت�سمع غناءه وقد جاءين النا�ش من خمتلف انحاء العامل 
ال�سدق  دليل على  ، وهذا  وايران  والدمنارك واخلليج  ال�سويد  من 

املتبادل بيني وبني النا�ش. 

في عيد الغدير.. هل سنصل يومًا إلى مستوى سلوك اإلمام علي؟
بغداد ـ مهدي المولى 

بغداد ـ طارق حرب 

بقلم/ مهدي قا�سم
كتب يف �إحدى ر�سائله ل�سديقه :

�إنه يزد�د يوما بعد يوم نفور� من �لب�سر ، يف �لوقت 
عو�مل  يف  و�النغما�س  �القرت�ب  رغبة  ت�سده  �لذي 
مثرية من حيو�نات وديعة ومن �سفاء �لطبيعة �الأكرث 
من  و  �لبعيدة  �لغابات  هدوء  من  و   ، و�سمتا  عزلة 
�سكينة �لرب�ري �ملهجورة �أو �خلالية من وجود �لب�سر 

..
ثم ي�سيف بعد �سمت ق�سري :

مزيد�  لت�سبب  �إال  ل�سيء  ي�سلحون  يعدو�  فهوؤالء مل  ــ 
من خيبات �أمل لبع�سهم بع�سا ..

وعدم �نتظار من �أي منهم ال رجاء و ال عز�ء .
!عندما  �جلميل  لقدري  …فيا  ر��سخ  باأمل  حمكوما 
تنتابني �أحيانا حلظات ياأ�س حمبطة وت�سبح روحي 
كلحظات   ، �ختناقا  الهثة  بل  وخائرة    … منهكة 
�أمل  هبات  تتعقبها  ما  �سرعان   ، �سنقا  ملحكوم  �أخرية 
م�سرقة و وطيدة كن�سائم عذبة تالم�س روحي كاأ�سابع 
 ، ما  مكان  من  فجاأة  تباغتني  وهي   ، �حلنونة  �أمي 
كبقايا حلم جميل و مبهم ، �أو من حالة نا�سئة من تلقاء 
�سائر�  �آنذ�ك  �أكون  قد   ، فيها  لي�ست يل حيلة   ، نف�سها 
على حافة نهر ، و قد �فلُت ظلي حمموال على �أمو�جه 
نو�ر�س  �أجنحة  حتليقات  حتت  بتكا�سل  �ملتالطمة 
د�فئة  بحميمة  يتجال�سان  عا�سقني  م�سهد  �أو   ، مرِحبة 
… روؤية �سرب من طيور مهاجرة تغيب ببطء خلف 
�أفق خم�سب باأحمر�ر �سم�س غروب متاآخر ، موؤججة 
فيتناهى   … جمدد�  �الأ�سفار  يف  �لقدمية  رغباتي 
بق�سوة على  يدّجونها  �أذين �سهيل جياد وح�سية  �إىل 
رعاة  �أغاين  �أ�سمع  وحينا   … وعرة  جبال  �سفوح 
مي�سون قيلولتهم عند �آبار مهجورة �أو يرق�سون على 
طفل  …�سحكة  و�حلزينة  �لرخيمة  نايهم  �أ�سو�ت 
م�سذبة  �أع�ساب  على  تت�سم�س  حمامات  يطارد  جذلة 
جيد� ، فاآنذ�ك ت�ستعيد �الأ�سياء رونقها �لبهي و�لن�سر 
، لتكون مغرية من جديد  �ل�ساهقة  بني مد�رج روحي 
�ساعر�   … �لغام�س  ب�سحرها  �آ�سرة  و  جميلة   …
لت�سيء   ، جديد  من  متوهجة  ت�ستعل  �حلياة  بجذوة 
مرتفعات قلبي، كقمر كامل قيافة ب�سوئه �لباذخ ، يف 

ليل �سيفي طويل …
فاأعلم �آنذ�ك :

ــ باأنني حمكوم باأمل ر��سخ … فيا لقدري �جلميل !.
 

مبدعون
من العراق

أهمها "شريعة النواب".. رحلة في مشارع بغداد على نهر دجلة

محمد جواد أموري

بعيدًا.. بعيدًا 
عن البشر !

بقلم / د.رعد جاسم

أقالم حرة

من  املجتمع  ي�سهده  ما  من  اىل  مواطنون  �سكى   
جرائم،ال�سيما ذوو القربى، هو موؤ�رس خطري على تدهور 
حديثه  ابتداأ  العبارات  بهذه  االجتماعية،  العالقات 

اخلم�سيني كرمي يو�سف متابعا:
 من املفرت�ش ان يرتبط افراد اال�رسة ب�سلة وثيقة، جتعل 
حياتهم مع بع�سهم مريحة ولكن اليوم بداأنا ن�سمع عن 
�سد  الواحد  املنزل  ابناء  يرتكبها  التي  اجلرائم  اب�سع 
التفاتة  اىل  يحتاج  خطري  امر  وهذا  البع�ش،  بع�سهم 
كبرية، اذ يعني تدهور تلك العالقات و�سولها اىل طريق 
االن�سانية  وال�سالت  والتفاهم  احلب  وغياب  م�سدود 
حلل  متعددة  اطراف  تدخل  من  البد  لذلك  القوية، 
ي�سعب  جرائم  اىل  التتحول  حتى  وجدت  ان  اخلالفات 
ال�سيطرة عليها«. يف كل جمتمع هناك �رسطة جمتمعية 
وظيفتها التوا�سل مع املواطنني وحماولة ايجاد احللول 
مل�ساكلهم وحل اخلالفات بني افراد اال�رسة ، واحلر�ش 
اثرها  على  يفقد  دموية  �رساعات  اىل  تتحول  اال  على 
االجتماعية  والروابط  العالقات  ال�سيما  احلياة،  احدهم 
ال�رسطة  لذا من واجب  الرجل وزوجته،  التي جتمع بني 
عن  اخلالفات  لتلك  حلول  و�سع  حماولة  املجتمعية 
طريق مبداأ العدالة الت�ساحلية اي ال يت�رسر احدهم على 
ح�ساب االخر، وغالبا ما حتدث م�ساجرات بني االقارب، 
لذا  الزوجية،  احلياة  انهاء  قرروا  الذين  االزواج  ال�سيما 
ا�سالح ذات  لل�رسطة تدخل يف حماولة  ان يكون  بد  ال 
و�سليم، ف�سال عن  اجل جمتمع معافى  وذلك من  البني 
حماولة ا�ساعة ثقافة العدالة والت�سامح وتقبل االخر لذا 
تثقيفية  املجتمعية كل عام مبحا�رسات  ال�رسطة  تقوم 
الدرا�سي يف مدار�ش  العام  انطالق  توعوية تتزامن مع 
االخر  وتقبل  املحبة  ثقافة  لن�رس  املختلفة،  البالد 

واحرتام االقارب ال�سيما االب واالم وكبار ال�سن.

إلى الشرطة المجتمعية.. أنقذوا 
تدهور العالقات االجتماعية 

المواطن و المسؤول
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