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لمـاذا »المــوقف«؟
االفــــتتاحيـــة

             ع��ا���ش ال��ع��راق ح��ق��ب��اً م��ن ال��زم��ن مليئة 
العليا  املرجعية  تكون  ودائما  واجل��ور  باال�ضطهاد 
يف ال��ن��ج��ف ل��ه��ا ال�����دور ال���ري���ادي يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
ه��ذه االزم��ات . منذ ان �ضقط نظام الطاغية عام 
2003 والعراق مير با�ضعب الظروف التي مل متر 
النجف  يف  العليا  للمرجعية  وك���ان   ، �ضابقا  عليه 
احل�ضيني  علي  ال�ضيد  ب�ضماحة  واملتمثلة  اال�ضرف 
هذه  ح��ل  يف  الف�ضل  ظله،القول  دام  ال�ضي�ضتاين 
انظار  ك��ان��ت  ال�ضبب  ول��ه��ذا   ، ال�ضيا�ضية  االزم���ات 
ال�ضيا�ضيني والعراقيني تتجه �ضوب النجف ملعرفة 
احل��ل وال���راي ، وك��ان الب��د للمرجعية من توعية 
املواطن وامل�ضوؤول وهو يعي�ش هذا الظرف الع�ضيب 
، فكان منرب اجلمعة يف ال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف 
املعرب احلقيقي عن راأي املرجعية باالحداث التي 
والفتاوى  البيانات  اىل  ا�ضافة  ال��ع��راق  يف  جت��ري 
اخُلطبة  تعد  ول��ه��ذا   ، املرجعية  م��ن  ت�ضدر  ال��ت��ي 
ال�ضايف  احمد  ال�ضيد  �ضماحة  يلقيها  التي  الثانية 
الكربالئي يف �ضالة  املهدي  عبد  ال�ضيخ  و�ضماحة 

اجلمعة هي خطاب املرجعية ال�ضيا�ضي.
خا�ضة  �ضهرية  جملة  ا���ض��دار  مت  ذل��ك  على  وبناء 
بهذا اخلطاب مع االراء واال�ضداء لتوثيق احلدث 

والراي واخلطاب.
ومن اهلل التوفيق..
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الخطبـــة الثانية لصـــاة الجمعة 
بتاريخ 13/جمادي االخر/ 1436هـ  

الموافق 2015/4/3م
     الشـــيُخ الكربائـــي يبـــارك 

وقواتـــه  العراقـــي  للشـــعب 

المســـلحة ماحـــم التضحيـــة 

التـــي  والبطولـــة  والشـــجاعة 

سطروها، ويأمل من الحكومة 

المحلية  والحكومات  االتحادية 

ومجالســـها  للمحافظـــات 

باإلسراع بصرف الرواتب لعوائل 

الشـــهداء، وإنجاز معاماتهم 

ووضع قوانين خاصة لذلك.
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       أضافْت قواتنا املسلحة ومن يساندها 
من املتطوعني ومن ابناء العش���ائر االصيلة 
من محافظة صالح الدين والس���يما ابناء 
مدين���ة تكريت .. اضاف���وا جميعًا نصرًا 
مميزًا آخر الى س���جل االنتصارات العراقية 
بتحريره���م لهذه املدين���ة املهمة من دنس 

االرهاب الداعشي.
وانن���ا اذ نبارك للش���عب العراق���ي وقواته 
املس���لحة مالح���م التضحي���ة والش���جاعة 
والبطول���ة التي س���طروها في هذه املعركة 

املتمي���زة، ونرف���ُع اكّف الدع���اء الى الله 
العل���ي القدير للش���هداء الك���رام بالرحمة 
والرض���وان، وللجرحى االعزاء بالش���فاء 

نقول : والعافية – 
إنه قد قيل الكثير عما قامت به عصابات 
داع���ش في هذه املدينة قب���ل حتريرها من 
تفخي���خ املنازل واملباني والطرقات، وحفر 
اخلن���ادق والتالل الوهمي���ة وغير ذلك مما 
اعتبرها البعض انها خارج حساب اخلطط 
العس���كرية العراقية، وتؤخر تقدم القوات 
لتحري���ر املدينة الى أمد غير قصير، ولكن 
تبّين اّن اخلطط العس���كرية قد اس���توعبت 
ُكلَّ ه���ذه املعوق���ات امليداني���ة.. معتمدة 
بالدرجة االس���اس عل���ى االرادة الصلبة 
والشجاعة الفائقة للمقاتلني االبطال الذين 
وثُِقوا بأنفسهم وبقدراتهم، واعتمدوا على 
الله تبارك وتعالى؛ فحققوا هذا االنتصار 

الرائع.

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  حتــّدَث 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�صيخ  �صماحة 
خطيب واإمام اجُلمعة يف كربالء املقد�صة 
يف ُخطبته الثانية من �صالة اجُلمعة التي 
اأقيمت يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف 
املوافق  1436هـــ   االخــر/  13/جمادي 
2015/4/3م، حتّدث يف ُخطبته قائال:
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ان���ه ليس م���ن الصعوبة على  ونق���ول – 
قواتن���ا املس���لحة م���ن اجليش والش���رطة 
االحتادية واملتطوعني من احلش���د الش���عبي 
وابناء املناطق املتبقية حتت س���يطرة داعش 
ان يحقق���وا انتصارات مماثل���ة لِما حصل 
ف���ي مدينة تكريت، وينجح���وا في حترير 
بقي���ة املناط���ق.. اذا عقدوا الع���زَم على 
ذلك ووفروا مس���تلزمات املنازلِة من كافة 

اجلوانب.
وفي هذا الصدد نشير الى ما يلي :

1- ضرورة التوكل على الله تعالى والثقة 
بقدرات مقاتلينا ووضع اخلطط العسكرية 
املناس���بة املبنية على مشاركة ابناء العشائر 
الوطني���ة االصيلة واملواطن���ني الغيارى في 
ه���ذه املناطق في عملي���ات التحرير، وال 
بعد ذلك- االهتم���ام مبا تهّوله  ينبغ���ي – 
بع���ُض اجله���ات م���ن تضخي���م ق���درات 
العدو ودفاعاته فق���د اثبتت معارك حترير 
تكريت وجرف الصخر وبلد، خواء هذه 
التنظيم���ات وضعفها امام امي���ان واصرار 
العراقيني على حترير اراضيهم والدفاع عن 

اعراضهم ومقدساتهم.
2- ان املعركة مع عصابات داعش يكتنفها 
العديُد من التعقيدات في الساحة االقليمية 
والدولية، وتتقاطع بشأنها مصالح اطراف 
مختلف���ة، ويحاول البع���ض توظيف هذه 
املعرك���ة لتحقيق اجن���دة خاصة ومصالح 

سياس���ية مس���تقبلية في العراق واملنطقة، 
وعل���ى جمي���ع االط���راف العراقي���ة من 
مختلف االجتاه���ات والتوجيهات ان تنظر 
الى ه���ذه املعركة بعني املصلح���ة الوطنية 
العليا للعراق.. بعيدًا عن اجندة ومصالح 
االخرين، إاّل بقدر ما يرتبط وينسجم مع 

مصالح العراقيني.
ان القوى السياسية يجب ان تدرك اهمية 
اجتماعه���م على رؤي���ة موحدة حتت راية 
العراق وحتقيقًا ملصالح شعبه في اخلالص 
النهائ���ي من داعش وغي���ر داعش، ومن 

املآسي التي يعاني منها بلدهم.
3- ان املطل���وب م���ن احلكوم���ة العراقية 
والق���وات املس���لحة وم���ن يس���اندها من 
املتطوعني ان يهتم���وا اهتمامًا بالغًا بحفظ 
وحراس���ة ممتلكات املواطنني ف���ي املناطق 
التي يتم حتريرها وال يس���محوا ألي كان 

بالتعدي عليها. 
ان ه���ذا االمر باإلضافة ال���ى كونه واجبًا 
دينيًا ووطنيًا واخالقيًا مما له دور مهم في 
ترغي���ب َمن َلم يقرروا بعُد املش���اركة في 
حترير مناطقهم ان يقرروا املش���اركة فيه، 

وهذا مكسٌب مهٌم للجميع.
4- نؤك���د م���رة اخ���رى على ض���رورة 
االهتم���ام باملتطوع���ني، وص���رف رواتب 
م���ن تأخ���رت رواتبه���م لع���دة ش���هور، 
وايض���ًا دعم العش���ائر االصيلة ممن يوثق 
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مبواقفه���م الوطنية وغيرتهم على اراضيهم 
ومدنه���م.. ودعمهم ب���كل ما ميكن من 
سالح وعتاد ومؤونة ليشاركوا بفاعلية في 
عملي���ة حترير مناطقه���م، فإن لذلك دورًا 
اساسيًا في حتقيق ما يهدُف اليه اجلميع من 
عودة االمن واالس���تقرار الى هذه املناطق 

بعد تخليصها من عصابات داعش.
5- بدأت مجالس احملافظات واحلكومات 
احمللي���ة، وبعض منظم���ات اجملتمع املدني 
بوض���ع خطط لالهتمام بعوائل الش���هداء 
م���ن تخصي���ص االراض���ي وبن���اء الدور 
فجزاهم الله تعالى خيرا-  السكنية لهم – 
واملأمول اس���تكمال ذلك من قبل احلكومة 
االحتادية واحلكوم���ات احمللية للمحافظات 
ومجالس���ها باإلس���راع بص���رف الرواتب 
لعوائ���ل الش���هداء، وتس���ريع االجراءات 

الرس���مية إلجناز معامالتهم ووضع خطط 
لرعاية اوالدهم الرعاية التعليمية والصحية 
واالجتماعية والنفسية وتوفير فرص العيش 

الكرمي لهم بوضع قوانني خاصة لذلك.
فإن هؤالء الشهداء وفروا بدمائهم الزكية 
احلياة احلرةَ  الكرمية لنا ولألجيال القادمة؛ 
فله���م حق���وٌق عظيم���ة علين���ا جميعًا، 
وواجبن���ا الوف���اء لهم، كما يل���زم العناية 
التامة باجلرحى.. فليس من االنصاف ان 
يعاني اجلريح وال يجُد من يهتُم بعالجه، 
وال سيما اذا كانت تكاليفُه باهظة، والبد 
ايض���ًا من العناية اخلاصة باجلرحى املعاقني 
الذين قد اعاقتهم جراحاتهم عن ممارس���ة 
احلياة الطبيعية، ليشعروا بقيمة تضحياتهم 
وايثارهم لبلدهم وشعبهم على انفسهم.
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أصداء وآراء حول خطبة الجمعة 

ممثل السيستاني بعد مباركته لتحرير تكريت: 
ليس من الصعوبة تحقيق انتصارات مماثلة

  )2015/4/3(
اأوان االخبارية/ كربالء

       ب���ارك ممث���ل املرجعية الدينية العليا 
ف���ي كربالء عبد املهدي الكربالئي، اليوم 
اجلمعة، انتصار اجليش العراقي واملتطوعني 
وأبناء العشائر بتحرير مدينة تكريت، وعد 
ذل���ك اثباتا ل�«قدرتهم« على تطهير جميع 
املدن العراقية من تنظيم داعش، ودعا إلى 
تس���ليح أبناء العش���ائر »املوثوق« مبواقفهم 
الوطنية وإش���راكهم ف���ي معارك التحرير، 
وفيما طالب القوات املش���اركة في املعارك 
ب�«حف���ظ ممتل���كات املواطن���ني«، طال���ب 

السياسيني ب�«التوحد« حتت راية العراق.
وقال الكربالئي خالل خطبة صالة اجلمعة 
في احلضرة احلسينية، إننا »نبارك للشعب 
العراق���ي وقواتنا املس���لحة واملتطوعني من 
أبناء احلشد الشعبي وعشائر صالح الدين 
االنتص���ار بتحرير تكريت م���ن عصابات 

تنظيم داعش اإلرهابية«.
وأضاف الكربالئي ان »اخلطط العس���كرية 
مبعرك���ة حتري���ر تكري���ت اس���توعبت كل 
املعوق���ات امليدانية وأك���دت انه ليس من 
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الصعب على قواتنا وأبناء املناطق األخرى 
الواقعة حتت سيطرة اإلرهابني«، عادا هذا 
االنتصار ب�«املميز الذي أثبت خواء تنظيم 

داعش«.
وش���دد الكربالئي على »ض���رورة وضع 
اخلطط املناسبة وعقد العزم وتوفير متطلبات 
املعركة ومش���اركة أبناء العشائر واملواطنني 
في معارك حترير املناطق األخرى«، مطالبا 
»جميع السياسيني العراقيني إلى االجتماع 
حتت راي���ة العراق والنظ���ر للمعركة ضد 
اإلره���اب وف���ق املصلحة الوطني���ة العليا 
بعيدا عن األجندات واملصالح السياس���ية 

واخلارجية«.
ودعا ممثل املرجعي���ة الدينية العليا »قوات 
اجليش واحلش���د الش���عبي م���ن املتطوعني 
وأبناء العش���ائر إلى االهتمام البالغ بحفظ 
وحراس���ة ممتلكات املواطنني ف���ي املناطق 
التي يتم حتريرها وعدم الس���ماح بالتقرب 

عليها ألي كان«.
وطال���ب الكربالئي، »احلكوم���ة املركزية 
باالهتمام باملتطوعني من أبناء العشائر ممن 
يوثق مبواقفهم الوطنية وتزويدهم بالسالح 
والذخي���رة واملؤون���ة لتحقي���ق األمن في 

املناطق احملررة«.
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        دع���ت املرجعي���ة الديني���ة، اليوم 
اجلمع���ة، ال���ى دع���م العش���ائر الوطني���ة 
بالس���الح والعتاد للمش���اركة ف���ي عملية 

حترير مناطقهم.
وق���ال ممث���ل املرجعية الدينية الش���يخ عبد 
امله���دي الكربالئ���ي، ف���ي خطب���ة صالة 
اجلمعة، اليوم،  في الصحن احلس���يني، 
ان ”قواتن���ا املس���لحة ومن يس���اندها من 
املتطوع���ني وابن���اء العش���ائر االصيلة من 
محافظة صالح الدين والسيما ابناء مدينة 
تكريت اضاف���ت نصرا  جديدا بتحريرهم 

مدين���ة تكريت املهمة م���ن دنس االرهاب 
الداعشي، ونبارك للش���عب العراقي هذا 
االنتص���ار ونرفع ايدينا بالدع���اء الى الله 
العلي القدير للش���هداء الك���رام والرحمة 
والرض���وان له���م وان يش���افي اجلرح���ى 

عاجاًل“.
واوضح ان ”ما قامت به عصابات داعش 
في تكري���ت من تفخيخ املن���ازل واالبنية 
وحفر وبناء التالل الوهمية اعتبره البعض 
خارج حس���اب اخلطط العسكرية العراقية 
وسيؤخر تقدم قواتنا، ولكن تبني لهم ان 

المرجعية تدعو الى دعم العشائر الوطنية بالساح
)3 اأبريل 2015( 3:25 م

)امل�صتقلة(..
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اخلطط العس���كرية قد استوعبت كل هذه 
املعوقات“.

واشار الى ان ”االرادة الصلبة والشجاعة 
للمقاتلني الذين وثقوا بانفسهم وقدراتهم 
واعتمدوا على الله جعلتهم يحققون هذا 
االنتص���ار الرائع، وال توجد صعوبة على 
قواتنا  من الشرطة واجليش وابناء املناطق 
املتبقية حتت س���يطرة داعش االرهابي في 
املض���ي لتحقيق انتصارات مماثلة ملا حصل 
في مدينة تكري���ت“،  داعيا الى ضرورة 
الت���وكل على الله والثقة بقدرات املقاتلني 
لتحري���ر ما تبقى من املناطق التي يس���يطر 

عليها داعش االرهابي.
وب���ني ان ”املعركة م���ع عصابات داعش 
ترافقها  العديد من التطورات في  الساحة 
االقليمية والدولية وتتقاطع بشانها مصالح 
اطراف مختلف���ة ويحاول البعض توظيفها 
لتحقيق اجندة خاصة ومصالح مس���تقبلية 
ف���ي الع���راق واملنطقة“، مطالب���ا  جميع 
االط���رف بان ”تنظر الى هذه املعركة بعني 

املصلحة الوطنية العليا للعراق“.
وم���ن جانب اخ���ر، جدد ممث���ل املرجعية 
الديني���ة، مناش���دنه احلكوم���ة االحتادي���ة  

والق���وات املس���لحة وم���ن يس���اندها الى 
االهتمام بحفظ وحراسة ممتلكات املواطنني 
في املناطق التي يتم حتريرها، وال يس���مح 
الي كان ان يعت���دي عليها، وهذا االمر 
م���ع كونه واجبا دينيا ووطنيا، سيش���جع 
مشاركة ابناء املناطق احملتلة على حتريرها“.
كم���ا ج���دد مناش���دته ”للجه���ات املعنية 
بض���رروة االهتم���ام باملتطوع���ني وصرف 

رواتبهم السيما املتأخرة عدة اشهر“.
ودعا  الكربالئي الى دعم العشائر االصيلة  
املوثوق بوطنيتها بكل ما ميكن من السالح 

والعتاد في عملية حترير مناطقهم.
وذكر ممثل املرجعية ان مجالس احملافظات 
واحلكوم���ات احمللية ب���دات بوضع خطط 
لالهتمام بعوائل الشهداء وتخصيص قطع 
اراض س���كنية، مضيف���ا ان ”هذه اخلطط 
مثمن���ة لكن يجب االس���راع ف���ي عملية 
صرف رواتب الش���هداء ورعاي���ة ابنائهم 
من الناحية الصحية  والتعليمية والنفس���ية 
وتوفي���ر فرص  العيش الكرمي لهم بوضع 

قوانني خاصة بهم“.
وش���دد عل���ى ض���ررة االهتم���ام مبعاجلة 

اجلرحى وتوفير العالج الالزم لهم .
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         حذر املرجع الديني األعلى لشيعة 
العراق على السيستاني من توظيف املعركة 
ضد تنظي���م »داعش« اإلرهاب���ي لتحقيق 
أجن���دات خاص���ة، وق���ال إن«املعركة مع 
اإلرهابيني يكتنفه���ا العديد من التعقيدات 
بالس���احة اإلقليمية وتتقاطع معها مصالح 
أطراف مختلف���ة ويحاول البعض توظيف 
ه���ذه املعرك���ة لتحقي���ق أجن���دات خاصة 
ومصال���ح سياس���ية مس���تقبلية بالع���راق 
واملنطق���ة، وعلى جميع األطراف العراقية 
أن تنظ���ر إلى هذه املعرك���ة بعني املصلحة 

الوطنية العليا بعي���دا عن أجندة ومصالح 
اآلخري���ن إال بقدر ماينس���جم مع مصالح 

العراقيني أنفسهم«.
وطال���ب السيس���تاني احلكوم���ة العراقي���ة 
والقوات املس���لحة ومن يساندها بأن تهتم 
بحف���ظ وحراس���ة ممتل���كات املواطنني في 
املناط���ق الت���ي يتم حتريرها م���ن داعش، 
والتس���مح ألي م���ن كان بالتعدي عليها 
بوص���ف ذلك واجبا ديني���ا واخالقيا، له 
دور في ترغيب من لم يقرر بعد في حترير 
مناطقهم لكي يقرروا املش���اركة فيه عملية 

السيستاني:
البعض يستغل الحرب ضد »داعش« لتحقيق أجندات خاصة

pm 5:06-2015 03 ابريل
دوت م�صر.
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حتريرها، قائال إن »القوى السياسية يجب 
أن تدرك رؤية مش���تركة حتت راية العراق 

للخالص من داعش«.
ون���وه ممث���ل املرجعية الش���يخ عبد املهدي 
الكربالئ���ي ف���ي خطب���ة اجلمع���ة اليوم، 
بالصحن احلس���يني بكربالء جنوبي العراق 
- إلى أن القوات املسلحة ومن يساندها من 
املتطوعني وأبناء العشائر في صالح الدين 
وتكري���ت أضافوا جميع���ا نصرا مميزا آخر 
إلى سجل االنتصارات العراقية لتحريرهم 
ه���ذه املدينة املهمة م���ن اإلرهابيني، قائال 
»نبارك للش���عب العراقي وقواته املس���لحة 
مالحم التضحية والبطولة التي س���طروها 

في معركة تكريت«.
وأض���اف: ان���ه قيل الكثير عم���ا تقوم به 
عصاب���ات داع���ش م���ن تفخي���خ املباني 

والطرق���ات والت���الل، وتب���ني أن اخلطط 
العسكرية استوعبت كل املعوقات معتمدة 
على اإلرادة الصلبة والش���جاعة للمقاتلني 
الذين وثقوا بأنفس���هم واعتمدوا على الله 
وحقق���وا االنتصار، إن���ه ليس صعبا على 
القوات املس���لحة واملتطوعني من احلش���د 
الش���عبي وأبناء املناطق املتبقية أن يحققوا 
انتص���ارات مماثل���ة مل���ا حدث ف���ي مدينة 

تكريت.
ودعا إل���ى االهتم���ام باملتطوعني وصرف 
رواتبهم املتأخرة، ودعم العشائر األصيلة 
ممن يوثق في مواقفه���م الوطنية ودعمهم 
بس���الح وعتاد ومؤن ليشاركوا في حترير 
مناطقه���م بوصف ذلك دورا أساس���يا في 

حتقيق عودة األمن لهذه املناطق.
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الخطبة الثانية لصاة الجمعة 
بتاريخ 20/جمادي االخر/ 1436هـ  

الموافق 2015/4/10م

      الســـيُد الصافـــي: يطالـــب 

باإلســـراع فـــي تنظيـــم امـــور 

والمقاتلين  والجرحى  الشهداء 

وحفـــظ حقوقهـــم، ويدعو الى 

وضـــع سياســـة مائيـــة واضحة 

تجنبا لخطر حقيقي على الباد
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 األمُر االول : واشار سماحته بخصوص 
هذا االمر الى ع���دة جوانب مهمة ونص 
ماحت���دث به هو : إن التط���ورات األمنية 
األخيرة االيجابية لم تكن لتحصل؛ لوال 
هّمُة وشجاعة واخالص االخوة احلريصني 
على البلد من القوات املسلحة واملتطوعني 
والعش���ائر، الذين بذلوا جه���دًا كبيرًا من 
اج���ل اس���تعادة االراضي املغتصب���ة التي 
كانت تسيطر عليها اجلماعات االرهابية.

وهنا البد من االش���ارة الى مس���ألة مهمة 
اال وهي ان هؤالء االخوة الذين فعلوا ما 
فعلوه من اج���ل احلفاظ على العراق .. 
كل العراق، وأرخصوا دماءهم الزكية.. 
الغالية، وزادوا من عدد الش���هداء الذين 
س���قوا هذه االرض، ونحن اليوم نعيش 
ذكرى اخلالص م���ن الدكتاتورية البغيضة 
بع���د ان ُاريقت على مذابح احلرية الدماء 
الكثيرة ، وخّلف���وا وراءهم عوائل تفخر 

بهم كما نفخر بهم ايضًا ..
ان هؤالء ج���اءت بهم محبته���م لبلدهم 
وملقدساتهم، وقاتلوا وال زالوا عن بصيرة 
ومعرف���ة .. ملبني ن���داء الدين والوطن، 
ومدافع���ني ع���ن حياض���ه.. ال فرق بني 
انتماءاتهم، وال بني دمائهم.. بل حملوا 
أرواحهم على أكفّهم، وراحوا يتسابقون 
في س���احات اجله���اد، وكم س���معنا من 
بعضه���م إن أمنيت���ه ان ُيرزق الش���هادة، 

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تطرق 
خطيب  ال�صايف  اأحمد  ال�صيد  �صماحة 
يف  املقد�صة  كربالء  يف  اجُلمعة  واإمـــام 
التي  اجُلمعة  �صالة  من  الثانية  ُخطبته 
اأقيمت يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف 
املوافق  هـ  االخـــر/1436  /جمادي   20
اأمــريــن  اىل  تــطــرق  2015/4/10م 

ا�صتهلهما مبا يلي:
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وه���و في ريعان ش���بابه .. ت���اركًا الدنيا 
وملذاته���ا.. موّدعًا ش���بابه.. مس���تثمرًا 
طاقات���ه من اج���ل رفعة ه���ذا البلد، وال 

زالت هذه الهمم كما كانت..
وعليه فالبد ان تتخ���ذ اجراءات من قبل 
الدولة للحفاظ على هذا الرصيد البشري 

الكرمي والكبير، ومن هذه االجراءات :
1-   االس���راع في اس���تحقاقات الشهداء 
واجلرحى وتهيئة جمي���ع اللوازم للحفاظ 

على حقوقهم.
2- االهتمام باملقاتلني فعاًل في س���احات 
القتال ومراكز التدريب وتوزيع مستحقاتهم 
بصورة منظم���ة وكاملة فان بعضهم رغم 
صعوب���ة اوضاعهم ال زال���وا يقاتلون ولم 
يس���تلموا مس���تحقاتهم منذ اكثر من) 8 ( 
اش���هر اال مرة او مرت���ني، وان اعدادهم 
ليس���ت بالقليلة وه���ذا املوض���وع ذكرناه 
سابقًا، ولكن لم نلمس اجراءات جدّية.. 
بل ان بعض اجلهات حتّول املسؤولية عنها 
الى غيرها واالخرى كذلك، والنتيجة ان 

املقاتلني ال زالوا بني الوعود..
3- االهتم���ام باملقاتل���ني م���ن جهة توفير 
املس���تلزمات الضروري���ة الطبي���ة امليداني���ة 
بالتع���اون مع االجهزة اخملتصة واس���عاف 
جرحاهم بصورة سريعة، فان بعد املسافة 
بني االصابة والعالج قد يس���تغرق وقتًا.. 

رمبا يؤدي الى الوفاة ال سمح الله.
4- توفي���ر كل م���ا حتتاج���ه املعرك���ة من 
اس���لحة واعت���دة باملق���دار الكاف���ي، مع 
تأكيدن���ا على ض���رورة تصني���ع ما ميكن 
تصنيعه، وباالس���تفادة من اخلبراء احملليني 

في هذا اجملال.
األمـــُر الثاني : وام���ا بخصوص االمر 
الثاني اش���ار سماحته الى ما يتعلق بشحة 
املياه وتأثيرها على الزراعة والثروة احليوانية 

وقد ذكر :
هن���اك معلومات تش���ير الى ش���حة املياه 
في بع���ض املناطق الزراعي���ة او املوجودة 
فيها الثروة احليوانية، وس���واء كانت هذه 
املعلوم���ات دقيق���ة ام ال، ف���إن االهتمام 
مبص���ادر املياه من االولوي���ات التي يجب 
ان ُتراعى، والبد من وضع سياس���ة مائية 

على نحوين :
األول :ه���و احلل اآلني واملرحلي، وهذا 
يستلزم بذل جهود ميدانية كبيرة في مواقع 

االزمة .
الثاني :هو احلل االس���تراتيجي والتخطيط 
املستقبلي، وخالل السنوات املاضية لم نر 
أي مشروع يتناسب مع حجم املشكلة.. 
مع ان تش���خيص هذه املشكلة ليس غائبًا 

عن اذهان اكثر املسؤولني ..
نعتقد ان وضع سياسة مائية واضحة وبناء 
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بعض الس���دود خلزن املاء لوقت احلاجة، 
واالس���تفادة منها ايضًا ف���ي توفير مصادر 
الطاقة او بناء نواظم حتدد طريقة االرواء، 
بعيدًا ع���ن الهدر الكبير في االس���تخدام 
العش���وائي، نعتق���د ان ذلك ه���و الكفيل 
إليجاد احللول اجلذرية لهذه املشكلة التي 
ميكن ان تش���ّكل خطرًا حقيقيًا على البالد 

ال سمح الله.
نس���أله تعالى ان يحفظ بالدنا وان يجنبنا 

ش���ر االعادي، وان الل���ه تعالى يرينا في 
ه���ذا البلد كل خير ورفعة، وان يرينا في 
اعدائنا كل ذّلة وه���وان، وان الله تعالى 
كم���ا ق���ال : )ال يحيط املكر الس���يئ اال 

بأهله(..
اللهم احفظ بالدنا وبالد املس���لمني جميعًا 
من كيد الكائدين بحق محمد واله الطيبني 

الطاهرين.
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        تعالت األصوات املطالبة بإعادة 
هيئة التصنيع العس���كري العراقي ملواجهة 
األزم���ات الي مي���ر بها الع���راق واهمها 
األمني���ة واالقتصادية ، ج���اء ذلك بعد 
مطالب���ة املرجعية الديني���ة باالعتماد على 
الطاق���ات العراقي���ة في صناع���ة املعدات 
العسكرية وعدم استيرادها لتقليل النفقات 

في مؤسسات الدولة.

و دعت جلنة االمن والدفاع البرملانية الى 
ض���رورة اعادة هيئة التصنيع العس���كري 
واع���ادة جمي���ع موظفيها من مهندس���ني 
وفنيني واصحاب اخلبرة ملا يتطلبه املوقف 
االمن���ي واملالي الذي مير به العراق حاليا 
الفتة ال���ى امكانية  اعادتها كقس���م في 
وزارة الصناع���ة  لدحض االقاويل  التي 
س���تظهر فيما بعد بان العراق يسعى الى 

أصداء وآراء حول خطبة الجمعة 
بعـــد مطالبة المرجعيـــة به .. دعـــوات العادة 

»التصنيع العسكري« تحت مسمى جديد
وكالة عني العراق نيوز

بغداد/ حيدر احل�صينياجلمعة 10 اأبريل 2015
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امتالك اسلحة  يهدد بها دول اجلوار كما 
كان سابقا.

وق���ال عضو جلنة االمن والدفاع البرملانية 
ماجد الغراوي ل���� »عني العراق نيوز«انه 
»م���ن الض���روري ان يت���م اع���ادة هيئة 
التصنيع العس���كري للعم���ل وان جميع 
س���ابقا  العس���كري  التصني���ع  موظف���ي 
موج���ودون في وزارة الصناعة  وبامكان 
ال���وزارة بعد دعم احلكومة ان تعيد هذه 
املصانع واملعامل اخلاصة بتصنيع االسلحة 
واالعت���دة والذخيرة  والتي يقوم العراق 
باستيرادها حاليا وبالعملة الصعبة  وحتت 
ظرف مالي وامني صع���ب وبالتالي فان 
اع���ادة هيئة التصنيع العس���كري ضرورة 

ملحة«.
واض���اف انن���ا »نحت���اج الى االس���لحة 
الضروري���ة والعت���اد اخلفي���ف للبندقي���ة 
وال��»بي كي س���ي« وهذه اسلحة بسيطة 
بامكان اي دولة تصنيعها ومبعدات بسيطة 
بعد اعادة تاهي���ل املصانع واملعامل التي 
التكلف كثيرا قياس���ا باملبالغ الطائلة التي 

تنفق لشراء االسلحة«.
وب���ني الغراوي انه »يج���ب ان يتم اعاده 
هذه الهيئة كقس���م م���ن وزارة الصناعة 
واملع���ادن حت���ى تدح���ض االقاويل التي 

س���تطلق الحق���ا بان العراق يس���عى الى 
امتالك اسلحة يهدد بها دول اجلوار كما 
كان بالسابق وان اميركا لها اليد الطولى 
في حل اجليش العراق���ي وهيئة التصنيع 
جلعل العراق بلدا مستوردا لالسلحة وان 
يبقى حتت رحمة الدول املنتجة لالسلحة 

السباب واضحة ومعروفة«.
واش���ار الى ان »من سبل النهوض بواقع 
املؤسسة العس���كرية ان يتم اختيار القادة 
واالمرين بشكل مهني وكفوء يتالءم مع 
حجم االره���اب وكذل���ك التركيز على 
موض���وع التدريب ملا ل���ه من اثر ايجابي 
في اع���ادة تطوير املؤه���الت والقدرات 
القتالي���ة للمقاتل���ني باالضاف���ة الى بناء 
البنى التحتية للمؤسس���ة العسكرية وبناء 
املؤسسات بشكل كامل واعادة تاهيلها«.
وزاد الغ���راوي انني »من الداعني العادة 
هيئة التصنيع العسكري ولكن ليس بصيغة 
وزارة بل يجب اش���راكها او تفعيلها في 
وزارة الصناعة واملعادن النها اجلهة املعنية 
بهذه املس���الة وتخصيص موازنة مستقلة 
لها لكي يس���تطيع الوزير ان يطور نفسه 
به���ذا اجلانب واعادة تفعيل هذا القس���م 

الفاعل«.
اما اخلبي���ر االمني واثق الش���ريفي فاكد 
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ل�»عني العراق ني���وز« ان »العراق ميتلك 
الكثير م���ن املواد االولية واخلبرات الفنية 
والهندس���ية  ولكي يتحرر من الضغوط 
اخلارجي���ة يجب ان يعيد هيئ���ة التصنيع 
العس���كري النت���اج انواع من االس���لحة 
اخلفيف���ة واملتوس���طة والت���ي نحن بامس 

احلاجة لها بالوقت احلاضر«.
 واضاف ان »هناك نقصا كبيرا في مخازن 
الدولة العراقي���ة بهذا االجتاه واعتقد انها 
فرصة  لتش���غيل ايد عاطل���ة عن العمل 
واملصاحل���ة مع كثي���ر من الش���خصيات 
املوج���ودة االن خ���ارج اخلدم���ة وتعود 
بالفائدة ايضا على املؤسس���ة العس���كرية 
في موضوعة االكتفاء الذاتي في االعتدة 

اخلفيفة واملتوسطة«.
واك���د ،  نحن » بأم���س احلاجة العادة 
هذه الهيئة الن العقود التنفذ مع العراق 
وهناك مماطلة  وتس���ويف وان كثيرا من 
املقاتلني االن بحاجة الى اطالقة للبندقية 

لكن هذه االطالقات غير متوفرة«.
ولفت الش���ريفي ال���ى ان »هذا املوضوع 
س���وف لن يخلو من الصراع بني الكتل 
وقد يحظ���ى مبوافقة كتلة او اكثر وهناك 
كت���ل س���تكون معارض���ة وان املصلحة 
الوطني���ة غالبا ماتكون غائب���ة عن كثير 

من كتلنا السياس���ية وبالتالي ان كثيرا من 
الكتل تتلقى اوامر خارجية وهذا مايعيق 

عملها الوطني«. 
 وزاد الب���د ان »يتم اع���ادة بناء اجليش 
العراق���ي بطرق جيدة وحديثة وتس���ليحه 
باس���لحة متطورة وتدريبه باسس علمية 
حديث���ة  باالضافة الى التن���وع مبكونات 
اجلي���ش العراق���ي وتغذيته ب���روح وطنية 
ليك���ون والؤه للوط���ن وليس جلماعات 
معين���ة داخلي���ة وخارجية ،وان���ا اعتقد 
ان هذا س���يبني موؤسس���ة عسكرية قوية 

ورصينة«.
ول���م تخُل تلك الدع���وات من املواطنني 
من جهته اوضح املواطن  حس���ن مهدي 
ل�«ع���ني الع���راق نيوز«نح���ن بحاجة الى 
اعادة هيئة التصنيع العس���كري ومبسمى 
جدي���د وان الع���راق ميتل���ك امكاني���ات 
كبي���رة ولديه كوادر مهم���ة الجناز ذلك 
وم���ن ض���رورات املرحلة اع���ادة تاهيل 
ه���ذه  الهيئة خلدمة البل���د وايضا اعادة 
عمل الفنيني واملهندسني واصحاب اخلبرة 
للعمل بهذا اجملال على اقل تقدير صناعة 
االس���لحة  اخلفيفة واملتوس���طة وبشروط 
تضعها اجله���ات املتخصصة لضمان امن 

وسالمة املنشات العسكرية«.
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اما املواطن احمد جنم قال ل�«عني العراق 
نيوز« نؤيد فكرة تصنيع االس���لحة النها 
ستوفر امواال وتستقطب ايدي عاملة وانا 
من منتسبي هيئة التصنيع العسكري سابقا 
وحلمن���ا الوحيد هو العودة الى مصانعنا 
خلدمة الوط���ن ولكن من ياخ���ذ بايدينا 
ال���ى هذا احللم  وكل كوادرنا تعمل في 
اماكن ليس���ت هي اماكنه���ا ومن جميع 
الصنوف لكن لالسف ليست هناك دولة 

تعيد لهم نشاطهم«.
وختم ، ان« تصنيع العتاد هو من اسهل 
الصناع���ات وال يحت���اج ال���ى خبرة فنية 
عالية وهذا س���يوفر الكثي���ر من االموال 
الت���ي تصرف لش���راء الس���الح من دول 
اخ���رى ونحن بامس احلاج���ة اليوم الى 
الصناع���ة العس���كرية لضم���ان احتاجاتنا 
القتالية افضل من املساعدات املشروطة«.
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الديني���ة  املرجعي���ة  أك���دت        
األمني���ة  التط���ورات  العليا،اجلمع���ة،ان 
األخيرة اإليجابية ل���م تكن لتحصل لوال 
همة وش���جاعة وإخالص احلريصني على 
البالد من أبطال القوات املس���لحة واحلشد 
الشعبي وأبناء العشائر إلستعادة األراضي 

املغتصبة من إرهابيي داعش«.
وقال معتم���د املرجعية الديني���ة العليا في 
محافظ���ة كربالء املقدس���ة الس���يد أحمد 
الصاف���ي في خطب���ة صالة اجلمع���ة التي 
أقيمت في الصحن احلس���يني املطهر: إن 

»هؤالء فعلوا كل ش���يء من أجل الدفاع 
عن الوطن وأرخصوا دماءهم الزكية الغالية 
محبة لبلدهم في الوقت الذي نعيش ذكرى 
اخل���الص من الدكتاتورية التي أريقت من 
جرائها دماء زكية ومن أجل احلرية لنفخر 
نحن وأسرهم بهم وهم يقاتلون والزالوا 
اإلرهاب ملبني نداء الدين والوطن الفرق 
بني إنتماءاتهم ودمائهم وحملوا أرواحهم 
على أكفهم وتس���ابقوا في ساحات اجلهاد 
وكان���ت أمنيتهم الش���هادة تارك���ني الدنيا 

وملذاتها من أجل رفعة البالد«.

المرجعيـــة الدينية تطالب اإلســـراع بإنجـــاز معامات 
الشهداء واإلهتمام بجرحى الحشد الشعبي 

كربالء – موازين نيوز
2015-04-10 ال�صاعة 13:28
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وأضاف السيد الصافي في خطبته انه »ومن 
أجل احلفاظ على الرصيد البش���ري الكبير 
فيجب أواًل اإلس���راع ف���ي تنظيم وإكمال 
معامالت الش���هداء واجلرح���ى واالهتمام 
باملقاتل���ني فع���اًل ف���ي س���احات القت���ال 
وس���احات التدريب وتوزيع مس���تحقاتهم 
كاملة كونهم لم يتسلموا مستحقاتهم منذ 
8 أش���هر وأعدادهم غير قليلة ولم نلمس 
أّي ش���يء من قبل احلكوم���ة جتاه هؤالء 
األبط���ال ويحاول البع���ض حتميل اآلخر 

مسؤولية ذلك«.
وتابع السيد الصافي »ثانيًا يجب اإلهتمام 
باملقاتل���ني من خالل توفي���ر األمور الطبية 
وإس���عاف اجلرح���ى ألن ُبعد املس���افة بني 
اإلصاب���ة والع���الج قد تؤدي إل���ى الوفاة 
الس���مح الله وتوفير األس���لحة واألعتدة 
ملاحتتاجه املعرك���ة وتصنيع ماميكن تصنيعه 

واإلفادة من اخلبرات احمللية«.
وأش���ار الس���يد الصافي ف���ي خطبته إلى 
أن »هناك معلومات تش���ير إلى ش���ح املياه 
ف���ي املناطق الزراعية وس���واء كانت هذه 
املعلوم���ات صحيح���ة أو غي���ر دقيقة فأن 
اإلهتمام مبصادر املياه من األولويات التي 
يجب أن تراعى ووضع سياس���ة مائية من 
خ���الل احل���ل األول وهو آن���ي ومرحلي 
والثاني هم احلل الس���تراتيجي والتخفيض 
املس���تقبلي على الرغم من أننا لم نشاهد 

إنشاء مشاريع تعالج املشكلة«.
مبين���ًا »اننا نعتقد أن وضع سياس���ة مائية 
وبناء س���دود خلزن املي���اه وتوفير مصادر 
الطاقة ونواظم حتدد سياسية األرواء كفيٌل 
بإيج���اد احللول اجلذرية لهذه املش���كلة ملا 

تشكله من خطر على البالد«
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الخطبـــة الثانية لصـــاة الجمعة 
بتاريخ 27/جمادي االخر/ 1436هـ  

الموافق 2015/4/17م
    الشـــيُخ الكربائي يطالب 

الجهـــات المعنيـــة بوضـــع 

شـــاملة  عســـكرية  خطـــط 

وُمحكمـــة ال تـــدع مجـــاال ً 

الـــى  ويدعـــو   ، ثغـــرة  ألي 

إعـــادة النظر في قـــرار رفع 

أجـــور الكهربـــاء وتعديلـــه 

بما يناســـب وحاَل الطبقات 

المتوسطة والفقيرة
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األمـــُر االول :  ف���ي ظ���ل املس���تجدات 
االخي���رة ف���ي محافظة االنب���ار، ومصفى 
بيجي، واالختراقات التي حصلت من قبل 
عصاب���ات داعش ف���ي املنطقتني، وألجل 
إدامة زخم االنتصارات املهمة التي حتققت 
للق���وات العراقية خالل االش���هر املاضية، 
وعدم اعط���اء الفرصة للعصابات االرهابية 
.. لتعيد تنظي���م صفوفها ومهاجمة املدن 
واملناطق احملررة مرة اخرى .. جندد التأكيد 

على ما يلي :

1- ان عل���ى اجلهات املعنية بوضع اخلطط 
العسكرية جلبهات القتال، وحماية املناطق 
املعّرضة العت���داءات االرهابيني، ان تهتم 
ب���أن تك���ون خططها ش���املة محكمة، ال 
ت���دع مجاالً  ألي ثغرة ميكن ان يس���تغلها 
العدو، فيتقدم من خاللها لتس���جيل بعض 
االنتصارات، وإن كانت محدودة ومؤقتة.
ان تركي���ز االهتم���ام على بع���ض املناطق 
واالسترخاء في مناطق اخرى يستتبع نتائج 
غي���ر محم���ودة، كما لوح���ظ ذلك في ما 
تعرض ل���ه مصفى بيجي مؤخ���رًا.2- ان 
كما قلنا اكثر من مرة-  من الض���روري – 
ان يش���ارك ابناء املناطق التي يسيطر عليها 
داعش في حتريرها وتخليصها من ش���رور 
هؤالء االرهابي���ني، وان يكون لهم الدور 
االس���اس ف���ي ذل���ك ألنهم أول���ى به من 
من حيث  غيره���م ... اال انه ال مانع – 
املبدأ- ان يشاركهم في هذه املهمة غيرهم 
من العراقيني، ممن لهم القدرة على ذلك، 

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تناول 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�صيخ  �صماحة 
خطيب واإمام اجُلمعة يف كربالء املقد�صة 
يف ُخطبته الثانية من �صالة اجُلمعة التي 
اأقيمت يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف 
املوافق  1436هـــ   / االآخــر  27/جمادي 
كما  جااآ  اأمرين  تناول   ،2015  /4/17

يلي: 
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وان اختلفت عناوينهم وانتماءاتهم، فانهم 
ابناء وطن واحد يجمعهم املصير املش���ترك 
وعن���وان العراق الواح���د الذي هو وطنهم 
جميعًا.باإلضاف���ة الى ان بقاء تلك املناطق 
حت���ت س���يطرة االرهابيني ُيع���ّرض املناطق 
اجمل���اورة خلطر دائم، وكي���ف ميكن توفير 
االمن واالس���تقرار للعاصمة العزيزة بغداد 
– على س���بيل املثال- اذا بقيت اجزاء مهمة 

م���ن محافظة االنبار اجملاورة حتت س���يطرة 
الدواع���ش ؟مع ان بعض املواقع التي تقع 
حتت س���يطرة داعش او تس���عى للس���يطرة 
عليها هي ذات صفة سيادية وطنية كحقول 
النف���ط، واملصاف���ي، واملناف���ذ احلدودية، 
والقواعد العسكرية، فكيف ميكن ايكال امر 
استرجاعها او حمايتها الى بعض العراقيني، 
خاص���ة وهي ال تخ���ّص اصحاب دين او 
مذهب او قومية منهم باخلصوص.3- ان 
محاول���ة البع���ض في الداخ���ل او اخلارج 
للتفرق���ة، والفصل بني املقاتل���ني من ابناء 
الش���عب الواحد، وإلصاق عناوين طائفية 
بالبع���ض ممن يقاتلون ال���ى جانب القوات 
العراقية املسلحة، ويشاركهم اخوة لهم من 
طوائ���ف وديانات اخرى ...امنا يراد منها 
اضعاف اجلهد القتالي الوطني، والطعن في 
من اس���ترخصوا االرواح والدماء في سبيل 
حماية ارض العراق وش���عبه ومقدس���اته، 
بالرغم من انهم ينتمون الى مناطق مختلفة 

ف���ي لونها املذهب���ي والدين���ي، ولم يكن 
هدفه���م ذا س���مة طائفي���ة او دينية.. بل 
حماية كل العراق بجميع مكوناته.فاملأمول 
م���ن القوى السياس���ية واصحاب القرار ان 
ال يأبه���وا لهذه احمل���اوالت، وينطلقوا في 
مواقفه���م وقراراته���م من املصلح���ة العليا 
للش���عب العراقي.. كل الشعب العراقي، 
ال ابن���اء طائفة او منطق���ة معينة.4- وأما 
انتم يا ابناءنا االبطال في القوات املس���لحة 
... وايه���ا املتطوع���ون الغي���ارى.. ويا 
ابناء العش���ائر الكرام.. لق���د اثبتم خالل 
االش���هر املاضية عظيم شجاعتكم وبأسكم 
وبطولتكم، وأعدمت الثقة بقدرات العراقيني، 
ح���ني متكنتم خالل فترة زمنية قياس���ية من 
حترير مدن ومناطق مهمة كجرف الصخر، 
والعظي���م، وآمرل���ي، وجب���ال حمرين، 
وال���دور، والعلم، وتكري���ت، في وقت 
كان الكثي���رون يعتق���دون بصعوبة وطول 

املدة املطلوبة لتحريرها...
وها انتم اليوم امام مس���ؤولية االس���تمرار 
في منازلة االرهابيني، لتخليص البلد منهم 
نهائيًا، ونح���ن واثقون بانكم اهٌل لتحمل 
هذه املسؤولية وان النصر حليفكم وستتحرر 
بقية مناطق العراق على ايديكم من رجس 
الدواع���ش وأتباعه���م إن عاجالً  او آجاًل  
5- لقد استبسل الكثير من الضباط واجلنود 
واملتطوعني وابناء العشائر دفاعًا عن مصفى 
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بيج���ي ومدينة الرمادي واط���راف الدجيل 
وس���طروا مالحم الش���هادة والتضحية في 
وال يس���عنا اال ان نخضع  اروع صورها – 
اجالاًل وتقدي���رًا لهؤالء االبطال، ونترحم 
على ش���هدائهم الك���رام وندع���و لذويهم 
بالصب���ر والس���لوان، وجلرحاهم بالش���فاء 
العاجل.ونؤك���د مرة اخ���رى على اجلهات 
املعنية بضرورة االعتناء باجلرحى خصوصًا 
اصح���اب الع���وق واالصاب���ات اخلطيرة، 
وتس���هيل امور عالجهم.. والس���يما من 
يحتاج الى العالج خارج البالد، وان يولوا 
اهتمامًا اس���تثنائيًا بعوائل الشهداء ويسرعوا 

في اعطائهم حقوقهم.
األمـــُر الثاني : اتخذ مجل���س الوزراء 
قرارًا برف���ع أجور الكهرباء، وأعقب ذلك 
اس���تياٌء بالٌغ ل���دى الكثير م���ن املواطنني، 
ونقول بهذا الصدد ..انه يفترض باحلكومة 
ان تعي���د النظر في هذا الق���رار وتعّدله.. 
مبا يناس���ب ح���ال الطبقات املتوس���طة من 
املواطن���ني، فضالً عن الطبق���ات الفقيرة.

ف���إن األس���عار اجلديدة ال تس���مح ملعظم 
العوائل من ذوي الدخل املتوسط واحملدود 
ان يس���تفيدوا من الطاق���ة الكهربائية حتى 
لالستخدامات شبه الضرورية.. وال سيما 
في اش���هر الصيف الالهب���ة..ان االوضاع 
املالية للبلد، وان كانت حتتم على احلكومة 

االهتمام باس���تحصال اج���ور الكهرباء من 
املس���تفيدين منه���ا، ولكن عليه���ا ايضًا ان 
تراعي الوضع املعيش���ي والنفسي للطبقات 
املتوس���طة والفقي���رة، والس���يما ان الكثير 
منه���م قد بعثوا بأبنائهم، وفلذات اكبادهم 
الى جبهات القتال للحفاظ على البلد امام 
التضحيات  هجمات االرهابيني، وقدم���وا 
اجلسام في هذا السبيل، فهل من االنصاف 
وامل���روءة ان يطالب���وا ف���ي ه���ذه الظروف 
مببال���غ كبيرة ال قدرة لهم على دفعها ازاء 
اس���تخدامهم للطاقة الكهربائية، وان كان 
جلوانب ش���به ضرورية في حياتهم كأجهزة 
التبريد )املكيفات( في احلر الش���ديد، فإن 
اس���تخدامها لم يعد ترفًا في هذا الوقت.
ونود ان نش���ير هنا الى ان ترشيد استهالك 
الكهرباء في الوقت احلاضر أصبح مسؤولية 
ش���رعية ووطنية واخالقية ..فإن املالحظ 
ان الكثير من اصحاب احملالت والعمارات 
والبي���وت، ال يعيرون ه���ذا األمر األهمية 
التي يس���تحقها، فيقع الكثير من االسراف 
واله���در للطاقة الكهربائي���ة، مع انه لو مت 
ترش���يد استخدامها وصرف ما هو في حد 
ألمك���ن ان يتخلص  احلاج���ة الالزم���ة – 
العراق من مش���كلة نقص التجهيز بالطاقة 

الكهربائية .
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        حذر ممثل املرجعية الدينية العليا 
في كربالء عبد املهدي الكربالئي، اليوم 
اجلمع���ة، من »االس���ترخاء« في املناطق 
احملررة، وشدد على ضرورة إشراك أبناء 
املناطق التي يسيطر عليها »اإلرهاب« في 
حتريرها، وانتقد محاولة التمييز الطائفي 
بني املقاتلني، وفيما طالب احلكومة بإعادة 
النظر بقرار التس���عيرة اجلديدة للكهرباء، 
أكد أن ترش���يد الطاقة أصبح مس���ؤولية 

شرعية وأخالقية ووطنية.

وق���ال الكربالئ���ي خالل خطب���ة صالة 
اجلمعة في احلضرة احلس���ينية، إن »هناك 
مس���تجدات أمني���ة حصل���ت مؤخرا في 
مصفى بيج���ي وبعض مناط���ق محافظة 
األنبار وهن���اك اختراقات من قبل تنظيم 
داع���ش للمناطق احمل���ررة«، محذرا من 
»االسترخاء ألن له نتائج غير محمودة«.

أصداء وآراء حول خطبة الجمعة 
ممثل السيســـتاني: ترشـــيد الكهرباء مســـؤولية دينية 

ووطنية ، وانتقد التمييز الطائفي بين المقاتلين
12:50 17/04/2015

اأوان/ كربالء



29

خطب اجلمعة ل�سهر ني�سان 2015

وأض���اف الكربالئ���ي ان »من الضروري 
أن تض���ع اجلهات املعني���ة اخلطط األمنية 
احملكم���ة وحماية املناطق احمل���ررة وعدم 
إعطاء الفرصة لإلرهاب لتنظيم صفوفه«، 
مؤكدا على »ضرورة إشراك أبناء املناطق 
التي ُيس���يطر عليه���ا التنظي���م اإلرهابي 
بتحريرها وان يكون لهم الدور األساس 

في ذلك ألنهم أولى به من غيرهم«.
وأش���ار الكربالئي إل���ى أنه »ال مانع من 
مش���اركة أبن���اء غي���ر تل���ك املناطق من 
العراقي���ني بتحريرها م���ن اإلرهاب، ممن 
له���م القدرة عل���ى ذل���ك وأن اختلفت 
عناوينه���م وانتماءاتهم فإنهم يبقون أبناء 
وط���ن ومصي���ر واحد، ألن بق���اء تلك 
املناط���ق حتت س���يطرة اإلرهاب يعرض 
مناطقه���ا اجملاورة خلطر دائم«، متس���ائال 
»كي���ف ميك���ن توفير األمن واالس���تقرار 
لبغداد إن بقيت أجزاء مهمة من محافظة 

األنبار حتت سيطرة الدواعش«.
ولف���ت الكربالئي إلى أن »بعض املواقع 
التي يس���يطر عليه���ا داعش أو يس���عى 
للس���يطرة عليها هي ذات صفة س���يادية 
وطني���ة وان اس���ترجاعها أو حمايتها ال 
يخ���ص أصح���اب دي���ن أو مذه���ب أو 
قومي���ة معينة من العراقيني كحقول النفط 

واملصاف���ي والقواعد العس���كرية واملنافذ 
احلدودي���ة«، منتقدا »مح���اوالت البعض 
في الداخل وفياخل���ارج التفرقة والفصل 
ب���ني املقاتل���ني م���ن مختل���ف املكونات 
العراقية وإلصاق عناوين طائفية بالبعض 
مم���ن يقاتلون إلى جانب ق���وات اجليش 

لهدف وطني وليس طائفيا أو فئويا«.
ودع���ا الكربالئ���ي »الق���وى السياس���ية 
وأصح���اب القرار في الع���راق إلى عدم 
التأث���ر به���ذه احمل���اوالت وان ينطلق���وا 
مبواقفهم وقراراتهم م���ن املصلحة العليا 

للعراق وشعبه.
وفي سياق آخر أكد ممثل املرجعية الدينية 
العليا، أن »تس���عيرة الكهرباء اجلديدة ال 
تس���مح للمواطنني من الطبقة الوس���طى 
والفقراء االس���تفادة من الطاقة«، مطالبا 
»احلكوم���ة املركزي���ة بإع���ادة النظر بقرار 
تسعيرة الكهرباء اجلديدة ومراعاة الوضع 
املعاشي للمواطنني في البالد ال سيما وان 

اغلبهم من الطبقة الوسطى والفقراء«.
ودع���ا الكربالئي »املواطنني إلى ترش���يد 
االس���تهالك ف���ي الطاق���ة الكهربائية في 
جميع مج���االت حياته���م«، مؤكدا أن 
»ذلك أصبح مس���ؤولية ش���رعية ووطنية 

وأخالقية«.
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       ج���ددت املرجعي���ة الديني���ة العليا 
دعوتها الى ضرورة مشاركة ابناء املناطق 
التي يس���يطر عليها داع���ش في حتريرها 
وتخليصها من ش���رور االرهابيني، داعية 
احلكوم���ة الى اع���ادة النظر في قرار رفع 
اجور الكهرباء وتعّديله مبا يناس���ب حال 

الطبقات املتوسطة من املواطنني.
وقال ممثل املرجع السيستاني الشيخ عبد 
امله���دي الكربالئي خ���الل خطبة صالة 

اجلمعة، الي���وم اجلمعة 2015/4/17: 
في ظل املستجدات االخيرة في محافظة 
االنب���ار ومصف���ى بيج���ي واالختراقات 
التي حصلت م���ن قبل عصابات داعش 
االرهابي���ة ف���ي املنطقتني وألج���ل إدامة 
زخم االنتص���ارات املهم���ة التي حتققت 
للق���وات العراقية خالل االش���هر املاضية 
وعدم اعطاء الفرصة للعصابات االرهابية 
لتعي���د تنظي���م صفوفه���ا ومهاجمة املدن 

المرجعيـــة تدعو الى مشـــاركة ابنـــاء المناطق 
المحتلة في عمليات التحرير

وكاالت  PUKmedia

14:28:00 2015/4/17
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واملناط���ق احملررة مرة اخرى، نؤكد على 
اجلهات املعنية بوضع اخلطط العس���كرية 
جلبهات القت���ال وحماية املناطق املعرضة 
العتداءات االرهابيني ان تهتم بأن تكون 
خططها شاملة محكمة التدع مجااًل ألي 
ثغرة ميكن ان يس���تغلها العدو فيتقدم من 
خاللها لتس���جيل بعض االنتصارات وان 
كانت محدودة ومؤقتة. اضافة الى تركيز 
االهتمام على بعض املناطق واالسترخاء 
ف���ي مناطق اخ���رى يس���تتبع نتائج غير 
محمودة كما لوحظ ذلك في ما تعرض 

له مصفى بيجي مؤخرًا.
واوض���ح: ان من الض���روري كما قلنا 
اكث���ر من مرة ان يش���ارك ابن���اء املناطق 
التي يس���يطر عليها داع���ش في حتريرها 
وتخليصها من ش���رور هؤالء االرهابيني 
وان يكون لهم الدور االس���اس في ذلك 
ألنه���م اولى به م���ن غيرهم... اال انه 
المانع – من حيث املبدأ- ان يش���اركهم 
ف���ي هذه املهمة غيرهم من العراقيني ممن 
له���م القدرة عل���ى ذل���ك وان اختلفت 
عناوينهم وانتماءاته���م فانهم ابناء وطن 
واحد يجمعهم املصير املش���ترك وعنوان 
العراق الواحد الذي هو وطنهم جميعًا. 
باالضاف���ة الى ان بقاء تلك املناطق حتت 
سيطرة االرهابيني ُيعّرض املناطق اجملاورة 

خلط���ر دائم، وكيف ميك���ن توفير االمن 
واالس���تقرار للعاصمة العزي���زة بغداد – 
على سبيل املثال- اذا بقيت اجزاء مهمة 
من محافظة االنبار اجملاورة حتت س���يطرة 

الدواعش؟.
وبني الش���يخ الكربالئي ان بعض املواقع 
التي تقع حتت س���يطرة داعش او تسعى 
للس���يطرة عليها هي ذات صفة س���يادية 
وطنية كحقول النف���ط واملصافي واملنافذ 
احلدودي���ة والقواع���د العس���كرية فكيف 
ميكن ايكال امر اس���ترجاعها او حمايتها 
الى بعض العراقيني خاصة وهي التخص 
اصح���اب دين او مذهب او قومية منهم 

باخلصوص.
واوضح: ان محاولة البعض في الداخل 
او اخل���ارج للتفرقة والفصل بني املقاتلني 
من ابناء الشعب الواحد وإلصاق عناوين 
طائفية بالبعض مم���ن يقاتلون الى جانب 
القوات العراقية املسلحة ويشاركهم اخوة 
لهم م���ن طوائف وديان���ات اخرى...
امنا ي���راد منه���ا اضعاف اجله���د القتالي 
الوطن���ي والطع���ن في من اس���ترخصوا 
االرواح والدماء في س���بيل حماية ارض 
الع���راق وش���عبه ومقدس���اته بالرغم من 
انه���م ينتمون ال���ى مناط���ق مختلفة في 
لونه���ا املذهبي والديني ولم يكن هدفهم 



32

خطب اجلمعة ل�سهر ني�سان 2015

ذا س���مة طائفي���ة او دينية بل حماية كل 
الع���راق بجميع مكونات���ه. داعيا القوى 
السياس���ية واصحاب الق���رار  الى ان ال 
يأبه���وا به���ذه احمل���اوالت، وينطلقوا في 
مواقفه���م وقراراتهم م���ن املصلحة العليا 
للش���عب العراقي كل الش���عب العراقي 
ال ابن���اء طائف���ة او منطق���ة معينة. واما 
انت���م ي���ا ابناءنا االبط���ال ف���ي القوات 
املسلحة... وايها املتطوعون الغيارى.. 
ويا ابناء العش���ائر الك���رام.. لقد اثبتم 
خالل االش���هر املاضية عظيم شجاعتكم 
وبأسكم وبطولتكم وأعدمت الثقة بقدرات 
العراقيني، حني متكنتم خالل فترة زمنية 
قياس���ية م���ن حترير م���دن ومناطق مهمة 
كجرف الصخر والعظيم وآمرلي وجبال 
حمري���ن وال���دور والعل���م وتكريت في 
وق���ت كان الكثيرون يعتق���دون بصعوبة 

وطول املدة املطلوبة لتحريرها...
واض���اف الكربالئ���ي: انتم الي���وم امام 
مسؤولية االستمرار في منازلة االرهابيني 
لتخليص البلد منهم نهائيًا ونحن واثقون 
بانك���م اهل لتحمل هذه املس���ؤولية وان 
النص���ر حليفكم وس���تتحرر بقية مناطق 
العراق على ايديكم من رجس الدواعش 
واتباعهم إن عاجال ً او آجاًل. لقد استبسل 
الكثير من الضب���اط واجلنود واملتطوعني 
وابناء العش���ائر دفاعًا عن مصفى بيجي 

الرم���ادي واط���راف الدجي���ل  ومدين���ة 
وس���طروا مالح���م الش���هادة والتضحية 
ف���ي اروع صوره���ا، وال يس���عنا اال ان 
نخضع اجالاًل وتقديرًا لهؤالء االبطال، 
ونترح���م على ش���هدائهم الكرام وندعو 
لذويه���م بالصبر والس���لوان وجلرحاهم 
بالشفاء العاجل. مؤكدا مرة اخرى على 
اجلهات املعنية بضرورة االعتناء باجلرحى 
خصوص���ًا اصحاب الع���وق واالصابات 
اخلطيرة وتسهيل امور عالجهم والسيما 
من يحتاج الى العالج خارج البالد وان 
يولوا اهتمامًا اس���تثنائيًا بعوائل الش���هداء 

ويسرعوا في اعطائهم حقوقهم.
كما دعا الشيخ الكربالئي، خالل خطبته 
من الصحن احلسيني الشريف، احلكومة 
العراقي���ة الى اعادة النظ���ر في قرار رفع 
اجور الكهرباء وتعّديله مبا يناس���ب حال 

الطبقات املتوسطة من املواطنني.
واضاف: لقد اتخذ مجلس الوزراء قرارًا 
برفع اجور الكهرباء واعقب ذلك استياٌء 
بالٌغ لدى الكثير م���ن املواطنني، ونقول 
به���ذا الصدد وانه يفت���رض باحلكومة ان 
تعي���د النظر ف���ي هذا الق���رار وتعّدله مبا 
يناس���ب حال الطبق���ات املتوس���طة من 

املواطنني فضاًل عن الطبقات الفقيرة.
واوضح الش���يخ عبد املهدي الكربالئي: 
إن األس���عار اجلدي���دة التس���مح ملعظم 
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العوائل من ذوي الدخل املتوسط واحملدود 
ان يس���تفيدوا من الطاقة الكهربائية حتى 
لالستخدامات ش���به الضرورية والسيما 
في اشهر الصيف الالهبة..موضحًا: ان 
االوض���اع املالية للبل���د وان كانت حتتم 
على احلكومة االهتمام باستحصال اجور 
الكهرباء من املستفيدين منها ولكن عليها 
ايضًا ان تراعي الوضع املعيشي والنفسي 
للطبقات املتوس���طة والفقيرة والسيما ان 
الكثي���ر منهم قد بعث���وا بابنائهم وفلذات 
اكبادهم الى جبهات القتال للحفاظ على 
البل���د امام هجم���ات االرهابيني وقدموا 
التضحي���ات اجلس���ام في هذا الس���بيل، 
فه���ل من االنصاف وامل���روءة ان يطالبوا 
في ه���ذه الظروف مببال���غ كبيرة القدرة 
لهم على دفعها ازاء اس���تخدامهم للطاقة 
الكهربائية وان كان جلوانب شبه ضرورية 
في حياتهم كأجه���زة التبريد )املكيفات( 
في احلر الشديد، فإن استخدامها لم يعد 

ترفًا في هذا الوقت.
من جانب اخر دعا ممثل املرجعية الدينية 
العلي���ا املواطنني الى ترش���يد اس���تهالك 
الكهرب���اء ف���ي الوقت احلاض���ر، مؤكدًا 
ان هذا االمر أصبح مس���ؤولية ش���رعية 
ووطني���ة واخالقية..ف���إن املالح���ظ ان 
الكثير من اصح���اب احملالت والعمارات 
والبي���وت اليعيرون هذا األم���ر األهمية 
التي يس���تحقها فيقع الكثير من االسراف 
واله���در للطاقة الكهربائية، مع انه لو مت 
ترشيد استخدامها وصرف ما هو في حد 
ألمك���ن ان يتخلص  احلاج���ة الالزمة – 
العراق من مشكلة نقص التجهيز بالطاقة 
الكهربائية الكاملة ف���ي كثير من املناطق 
خالل معظم فصول السنة. لذلك نهيب 
باملواطنني جميعًا – ومن منطلق املسؤولية 
الش���رعية والوطنية- ان يهتموا بترش���يد 
االستهالك للكهرباء مهما وسعهم ذلك.
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الخطبة الثانية لصاة الجمعة 
بتاريخ 5/رجب/ 1436هـ  

الموافق 2015/4/24م

ان  الصافـــي:  الســـيُد      

الذي  الناجح هو  السياســـي 

يجمـــع ابنـــاء شـــعبه على 

محبة بلدهـــم والدفاع عنه، 

ويبذل كل طاقاته من اجل 

وتحســـين  شـــعبه  اســـعاد 

المستوى المعيشي لهم
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       إن املش����هد األمن����ي ال����ذي ميّر 
به البلد، والتحديات الكبيرة، واجلهد 
الذي بذلته القوات االمنية واملتطوعون 
والعش����ائر الغي����ورة، يس����تدعي م����ن 
االخوة الساس����ة ان يستفيدوا من ذلك 
م����ن اجل جتاوز االزم����ة، فان الدماء 
عندم����ا متت����زج م����ن اجل غاي����ة نبيلة 
ووطني����ة واخالقية ودينية، ويش����ترك 
فيه����ا جميع املكون����ات.. بل وتتهدد 

جميع املكون����ات. ان هذه الدماء لها 
حق على كل متصٍد خلدمة هذا البلد، 
إذ .. ال يوج����د أثمن ما يقدم له من 

الدم.
لذا على االخوة الساس����ة ان يوحدوا 
اخلط����اب والرؤي����ة، ويتراّص����وا ف����ي 
خن����دق واحد، ويتج����اوزوا اخلالفات 
البس����يطة، ويحاولوا ان ينفتحوا فيما 
بينهم، ويتكاشفوا ويتحاوروا معززين 
ذلك بالثقة املتبادلة، بعيدًا عن س����وء 
الظن والتشكيك بكل شيء .. فليس 
م����ن املعقول ان يبق����ى البلد هكذا بني 
صراعات سياسية، ومشاكل اقتصادية 
وتنموي����ة، وتأخر في اغلب العمليات 
االصالحي����ة، وبقاء التهديدات االمنية 
على ابوابنا.. ب����ل في داخل مدننا، 
ونزوح عشرات االالف من العوائل في 
اكثر م����ن مدينة .. ولعل أي مراقب 

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  حتــدَث 
خطيب  ال�صايف   اأحمد  ال�صيد  �صماحة 
يف  املقد�صة  كربالء  يف  اجُلمعة  واإمـــام 
اجُلمعة  �ــصــالة  مــن  الــثــانــيــة  ُخطبته 
احل�صيني  الــ�ــصــحــن  يف  اأقــيــمــت  ــتــي  ال
املوافق  ال�صريف يف 5/ رجب/ 1436هـ 
اعر�ض  قائاًل:  حتدث  2015/4/24م 

على م�صامعكم الكرمية االأمر التايل:
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لألحداث وألحداث العراق س����يحّمل 
املسؤولني السياسيني جميعًا ما يحدث 
فيه، فرغ����م كل التأثي����رات اخلارجية 
القريبة او البعي����دة او الداخلية؛ تبقى 
املسؤولية على عاتق الساسة العراقيني، 
فهم الذين ميكن ان يشّخصوا ما ينفع 

البلد أو يضره.
اننا نرى ض����رورة ان يبدأ االخوة في 
ايجاد حلول جذري����ة ونهائية ألغلب 
املشاكل التي من شأنها ان تعّقد املشهد 
األمني او السياس����ي او االقتصادي لو 
بقي����ت معّلق����ة.. مع انن����ا في نفس 
الوق����ت ندعو ال����ى التخلي عن روح 
اخلصوم����ة والعداوة واالس����تفزاز فيما 
بينهم، والتحلي بروح التسامح واحملبة 

واللني واملرونة..
إن مراجع����ة دقيقة جلميع املواقف التي 
م����ّرت بن����ا، وحتليلها وم����ن أي جهة 
كانت أم����ر البد منه، لتمييز الصحيح 
عن الس����قيم .. بل مراجعة املواقف 
اخلارجي����ة وهل كانت تدخالت مضّرة 
بالبل����د او انها نصائ����ح نافعة او ال ؟ 
وه����ل كان����ت هذه التدخ����الت تدعم 
جه����ة دون اخرى؟ وم����ا الغاية منها؟ 

وما الذي جناه البلد جراء ذلك؟

ان السياس����ي الناجح هو الذي يجمع 
ابناء ش����عبه على محبة بلدهم والدفاع 
عنه .. ان السياسي الناجح هو الذي 
يبذل كل طاقاته من اجل اسعاد شعبه، 
وحتس����ني املستوى املعيشي لهم .. ان 
السياس����ي الناج����ح هو ال����ذي يحافظ 
عل����ى هوي����ة بلده وال مييز ب����ني ابنائه 
ويتعامل مع املش����اكل بروح املسؤولية 

واألبوة ..
ايها االخوة االع����زاء اننا نؤمن بقدرة 
املس����ؤولني على جتاوز االزمة ملعرفتنا 
ببلدنا وطاقاتنا، ونؤمن بشجاعة ابناء 
هذا البلد الذين لهم تاريخ مشرف في 
احلفاظ على حياضه سواء في املاضي 
ام احلاضر الذي نعيشه، ونؤمن بكرم 
ابنائ����ه ازاء املش����اكل اإلنس����انية التي 

يواجهها البعض ..
اننا عندما ندعو الناس ملساعدة بعضهم 
البعض في املشاكل التي حتتاج الى دعم 
كدعم النازحني مث����اًل؛ فهو من باب 
التأكيد اذ ان كرم ابناء ش����عبنا محرز، 
واالهتمام ببعضهم امر مفروض منه، 
وكم لهذا الشعب الكرمي من وقفات، 
فاالندف����اع العفوي ملس����اعدة بعضهم 
مع غ����ض النظر عن خلفيتهم املذهبية 
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او الديني����ة او العرقية او القومية، امر 
يستدعي اإلكبار واالجالل ..

وعندما ندعو املس����ؤولني السياسيني، 
فان هناك مس����ؤولية تقع على عاتقهم 
ه����ي اكبر من ذلك، ف����إن امن البالد 
والعب����اد والنه����وض بواق����ع البل����د، 
واس����تثمار ثروات����ه وطاقات����ه وتوفي����ر 
احلياة الكرمية ألبنائ����ه، وتوفير اجواء 
امل����ودة واحملبة وحل املش����اكل باحلوار 
البّناء، والس����عي للحفاظ على وحدة 
البلد وتوحيد صف����وف أبنائه، وعدم 
االنش����غال باملس����ائل اجلانبية، واذكاء 
روح املواطن����ة ب����ني ابنائه، وتش����ريع 
القوان����ني الالزم����ة ومراقب����ة تنفيذه����ا 

وغي����ر ذلك، فإن هذا من بعض مهام 
السياسيني بال استثناء..

ان الساسة مسؤولون مسؤولية مباشرة 
عن خروج الع����راق من هذه االزمة، 
وال ُيعف����ى احد منهم م����ن ذلك .. 
نرجو الله تعال����ى ان يتكاتف االخوة 
ويوحدوا رؤيتهم، ويس����عوا دائمًا من 
اجل النهوض بهذا البلد للخروج من 

هذه االزمات ..
اران����ا الل����ه تعال����ى في بلدن����ا احلبيب 
وجمي����ع البلدان كل خير، ومّكن الله 
تعالى خدمة هذا الش����عب من اسعاده 
فع����الً  .. وآخر دعوانا ان احلمد لله 

رب العاملني. 
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        حمل���ت املرجعية الدينية العليا، 
اجلمعة، السياسيني مسؤولية خروج العراق 
من األزمة احلالية، داعية السياسيني الى 
ايجاد حلول جذري���ة ونهائية للخالفات 
التي تعقد املشهد األمني، في حني دعت 

الساس���ة لتجاوز اخلالفات وتقدير الدماء 
التي سالت من اجل العراق 

وقال ممثل املرجعية السيد أحمد الصافي 
خ���الل اخلطب���ة الثاني���ة لص���الة اجلمعة 
والتي القاها في الصحن احلسيني املطهر 

أصداء وآراء حول خطبة الجمعة 
المرجعية تدعو الساســـة لتجاوز الخافات وتقدير الدماء 

التي سالت من أجل العراق
12:55 24/04/2015

الغد بر�ض/ كربالء: 
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وحضرته���ا »الغ���د برس«، إن »املش���هد 
األمن���ي ال���ذي مير به البل���د والتحديات 
الكبي���رة واجله���د ال���ذي بذلت���ه القوات 
االمنية والعشائر واملتطوعون يستدعي من 
الساس���ة ان يستفيدوا من ذلك من اجل 
جتاوز االزمة فان الدماء عندما متتزج من 
اج���ل غاية نبيلة ووطنية واخالقية ودينية 
ويش���ترك فيها جميع املكونات بل وتهدد 

جميع املكونات«.
ودعا »السياس���يني ال���ى توحيد اخلطاب 
والرؤي���ة وان يتراص���وا في خندق واحد 

ويتجاوزوا اخلالفات البس���يطة ويحاولوا 
ان ينفتحوا ويتحاورا ويتكاشفوا معززين 
ذل���ك بالثقة بعي���دا عن س���وء الظن«، 
محملة »السياس���يني مس���ؤولني مسؤولية 
مباش���رة عن خ���روج الع���راق من هذه 

االزمة وال يعفى احد من ذلك«.
وطال���ب الصافي »اجلمي���ع بالتخلي عن 
واالس���تفزاز  والع���داء  اخلصوم���ة  روح 
والتحلي بروح التسامح واحملبة وأن تكون 
هن���اك مراجع���ة دقيقة للمرحلة الس���ابقة 

وحتليلها لتمييز الصحيح عن السقيم«.
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معتمد السيستاني : السياسي الناجح هو من يجمع أبناء 
بلده ويدافع عنهم من دون تمييز 

بــر�ــض- –عراق  كـــربـــالء 
24ني�صان/ابريل:  

دعا السيد احمد الصافي معتمد  املرجع 
الدين���ي االعلى في النجف الس���يد علي 
السيس���تاني ،الي���وم اجلمع���ة، الق���وى 
السياسية في العراق إلى التكاتف وجتاوز 
اخلالف���ات للحفاظ على وح���دة العراق 

والتصدي لالعتداءات اإلرهابية.
وق���ال أحم���د الصاف���ي، خ���الل خطبة 
صالة اجلمعة ،في الصحن احلس���يني  ، 
بكربالء، إن ”املشهد األمني والتحديات 
الكبيرة واجلهد الذي تبذله القوات العراقية 

والعشائر واحلشد الش���عبي يستدعي من 
القوى السياسية جتاوز اخلالفات وتوحيد 
اخلط���اب والرؤية والت���راص في خندق 
واحد واالنفت���اح فيما بينهم وفق قاعدة 

الثقة املتبادلة بعيدا عن سوء الظن“.
وأض���اف الصافي، ”ليس م���ن املعقول 
الي���وم أن يبقى البلد يعيش في صراعات 
سياسية وأمنية واتس���اع رقعة التهديدات 
ونزوح اآلالف م���ن العوائل من منازلها 
ب���ل الب���د م���ن إيج���اد حل���ول جذرية 
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للمش���اكل التي تعقد املش���هد السياس���ي 
واألمني والسياسي واالقتصادي ”.

ولفت الصافي إلى أن ”املراقب ألحداث 
العراق ُيحمل جميع الساس���ة مس���ؤولية 
ما يحدث رغ���م كل التأثيرات اخلارجية 
والداخلية ألنهم قادرون على تش���خيص 
م���ا ينف���ع ويضر بالب���الد“، داعي���ًا إلى 
”حل املش���اكل التي تعقد املش���هد األمني 

والسياسي واالقتصادي في البالد“.
ودع���ا ”جميع السياس���يني العراقيني إلى 
التخل���ي ع���ن روح اخلصوم���ة والعداوة 
واالس���تفزاز والتحل���ي بروح التس���امح 

واحلوار وتعزيز الثق���ة“، الفتًا إلى أنهم 
”مسؤولون مس���ؤولية مباشرة عن خروج 
الع���راق من أزمت���ه وال ُيعفى أحد منهم 

من ذلك“.
وطالب الصافي ب�“مراجعة املواقف التي 
مرت ف���ي البالد والتدخ���الت اخلارجية 
وه���ل كانت نصح���ا ومنفع���ة أم مضرة 
بالبالد وما التي جنته منها“، مشددًا على 
أن ”السياسي الناجح هو من يجمع أبناء 
بلده ويدافع عنهم من دون متييز ويحافظ 
على هويتهم ويتعامل مع املشاكل بروح 

املسؤولية“
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أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم اجلمعة، أن املرجع الديني األعلى الس���يد 
علي السيس���تاني أعرب عن دعمه الكامل للحكومة واجلهود املبذولة من أجل حترير 
األراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش، فيما لفت إلى أنه شدد على ضرورة أن 

يكون احلشد الشعبي حتت سيطرة الدولة بالكامل.
وق���ال العبادي في كلمة متلفزة بثت، عقب لقائه الس���يد السيس���تاني وتابعتها »الغد 
ب���رس«، إن »املرج���ع األعلى أعرب عن دعمه الكامل ملا نقوم به فيما يتعلق بتحرير 
أراضينا من داعش«، الفتا إلى أن »املرجعية تقف مع احلكومة واملس���ؤولني اخمللصني 

من اجل إكمال هذه الرسالة«.
وأضاف العبادي ان »املرجعية تؤكد على أن تكون جميع القوى األمنية ومن ضمنها 
احلش���د حتت س���يطرة الدولة بالكامل«، مش���يرا إلى أن »السيد السيستاني رفض رفع 
صوره، ومن الصحيح أن نلتزم جميعا بأن تكون الراية الوحيدة التي ترفع هي العلم 

العراقي«.

10/4/2015
امل�صدر: الغد بر�ض

السيد السيستاني يعرب عن دعمه للحكومة ويؤكد: 
يجب أن يكون الحشد تحت سيطرة الدولة

أخبار المرجعية
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ش���فقنا العراق -اس���تقبل املرجع الديني االعلى الس���يد السيس���تاني، اليوم االثنني، في النجف 
االشرف، املمثل اخلاص اجلديد لالمني العام لالمم املتحدة في العراق يان كوبيش.

وقال املمثل اخلاص اجلديد لالمني العام لالمم املتحدة في العراق خالل مؤمتر صحفي عقب لقائه 
االمام السيستاني اليوم انه »من الطبيعي في ايامي االولى بالعمل ان التقي مبمثلي البالد من كافة 
اجلهات، وكان لي الش���رف للقاء سماحة الس���يد السيستاني، وبالتاكيد انه القائد الروحي ليس 
للشيعة فقط وامنا للعراق، ويصل مداه الى ابعد من العراق وهو صوت الضعفاء واحملرومني«.
واضاف »نقلت لس���ماحة الس���يد حتيات االمني احلارة وباملقابل حملني الس���يد السيستاني ايضا 
حتياته لالمني العام واس���تمعت الى نصائحه وتوصياته، وقد اعجبني كثيرا كيف يفكر، وتبادلنا 
االراء في ثالثة مواضع االول منها هو ملف النازحني، حيث هناك املاليني من العراقيني الذين 

تعرضوا نتيجة ارهاب داعش الى النزوح من مناطقهم«.
واكد على ان »املرجع االعلى حث االمم املتحدة واحلكومة العراقية على ضرورة تلبية احتياجات 
النازحني وزيادة الدعم لهم، واكد ان االمم املتحدة س���تعمل مع احلكومة العراقية لتوفير الدعم 

الالزم للنازحني واحترام حقوقهم وكرامتهم«.
واشار كوبيش اما »املسالة الثانية التي متت مناقشتها هي ضرورة ان تكون احلكومة مسيطرة على 
كاف���ة العملي���ات التي جتري ضد داعش االرهابي، وعلى احلكومة الس���يطرة على كافة املناطق 
وتوفي���ر الدع���م لها وعلى اجلميع دع���م توجه احلكومة في هذا اجملال«، الفتا الى ان »الس���يد 

السيستاني اكد انه سيعمل مع االمم املتحدة في هذا االمر«.
واس���تطرد قائال »اما املس���الة الثالثة التي متت مناقشتها مع سماحة السيد هي احلاجة الى الوحدة 
بني مكونات الشعب العراقي الواحد والعمل بني السياسيني شيعة وسنة ومبختلف االقليات على 

عراق كامل السيادة والعمل املشترك فيما بينهم«.
واعرب كوبيش في اختتام مؤمتره الصحفي عن«شكره وامتنانه لكل من ساهم وساعد النازحني 

سوى من املواطنني او العتبات املقدسة«.

السيد السيســـتاني يســـتقبل ممثل األمم المتحدة في 
العراق ويحث على الوحدة بين مكونات الشعب العراقي

20/4/2015
امل�صدر: �صفقنا
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من ارشيف 

خطب الجمعة لشهر آذار

األمُر االول :
نش���كر الل���ه س���بحانه وتعال���ى على هذه 
االنتصارات، ونش���ّد على ايادي ابنائنا في 
القوات االمنية واخوتنا املتطوعني وعشائرنا 
الغيورة، الذين يقاتلون اجلماعات االرهابية 
وه���ي صفحة بيضاء تضاف الى الس���جل 
املش���رف الذي يتمتع به ابن���اء هذا البلد، 

ونود ان نشير الى مجموعة امور :
أ  - ان تالح���م وت���راص الصف���وف ب���ني 
مكونات الشعب العراقي العزيز له األهمية 
الكبيرة في دحر االع���داء، ويضفي القوة 
والش���جاعة والبس���الة على املقاتلني، ليس 

ف���ي منطقة دون اخ���رى.. بل في جميع 
االراض���ي املغتصبة لتطهيره���ا. ان العدو 
يستهدف جهات الضعف فينا، ويتسلل من 
خاللها لتفتي���ت وحدتنا وقوتنا ..ان هذا 
التماسك البد ان يبقى ويزداد حتى ال ندع 

أي فرصة ثانية للعدو.
ب  - ان اجليش العراقي واالخوة املتطوعني 
امن���ا يدافعون عن بلدهم العزيز، هذا البلد 
احلض���اري الذي جت���ذرت في���ه مجموعة 
حض���ارات، هذا البلد الذي س���يكون كما 
كان منيعًا ع���ن أي محاولة لتغيير هويته، 
وتدمير تراث���ه، وتزييف تاريخه. ان ابناءه 

     السيُد الصافي يؤكد على تاحم وتراص الصفوف بين 
مكونات الشعب العراقي لدحر األعداء، ويدعو الجهات 
المختّصـــة ألن تعيـــد النظـــر بالتعليمـــات المعقـــدة 

والروتينية في استقطاب الكفاءات 

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد احمد الصافي خطيب 
وإمام الُجمعة في كرباء المقدســـة فـــي ُخطبته الثانية من صاة الُجمعة 
التي أقيمت في الصحن الحســـيني الشـــريف في  21/ جمادي االول/1436هـ 

الموافق 2015/3/13م تناول أمرين وكما يلي:
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البررة على طول التاريخ حتّملوا ما حتّملوه 
من اجل ان يبقى عزيزًا ش���امخًا مس���تقالً  
س���يد نفس���ه، وقد أريقت وال تزال على 
ه���ذه االرض الطاهرة دم���اء زكية وغالية 
علينا جميع���ًا.. دفاعًا عن كرامتنا وعزتنا 
ومقدس���اتنا وهويتنا الثقافي���ة التي نعتز بها 
وال نرض���ى بها ب���دالً ، ان ابناءنا االبطال 
في جبهات القتال - س���ددهم الله تعالى-  
يخوض���ون اليوم معركة مصيرية وغاية في 
االهمية في الدفاع عن العراق في حاضره 
ومس���تقبله، ويس���طرون تاريخ حقبة مهمة 
بدمائه���م الطاه���رة وهي أع���ّز وأعظم ما 

لديهم لبذله في سبيل هذا الوطن.
انن���ا نعت���ز بوطنن���ا وبهويتنا وباس���تقاللنا 
وس���يادتنا، وإذا ُكّنا نرحب بأي مس���اعدة 
تق���ّدم لن���ا اليوم م���ن إخوانن���ا وأصدقائنا 
في محاربة االرهابيني ونش���كرهم عليها؛ 
ف���إن ذلك ال يعني ف���ي حال من االحوال 
بأن���ه ميك���ن ان نغّض الطرف ع���ن هويتنا 
واس���تقاللنا، وال ميك���ن ان نك���ون جزءًا 
من أية تص���ورات خاطئة في اذهان بعض 
املس���ؤولني هن���ا او هن���اك .. اننا نكتب 
تاريخنا بدماء شهدائنا وجرحانا في املعارك 
الت���ي نخوضها اليوم ض���د االرهابيني وقد 
امتزج���ت دماء مكونات الش���عب العراقي 

بجميع طوائفهم وقومياتهم..
وأود ان أؤكد مرة اخرى على ضرورة حفظ 

هذا التاريخ الناصع من خالل التوثيق لكل 
جزئي���ات االحداث خوفًا م���ن التضييع او 
التبديل ومن حق االجيال القادمة ان تتطلع 
عل���ى تاريخنا وأن تق���رأه واضحًا وصادقًا 

كما قرأنا نحن تاريخ اسالفنا.
ج- ان ه���ذه االنتص���ارات والبط���والت 
للدفاع عن بلدنا حتّتم على الدولة ان تزيد 
االهتمام والرعاي���ة جلميع االخوة املقاتلني 
وتب���ذل قص���ارى جهدها م���ن اجل رفع 
مس���توى االداء واحلفاظ على املكتس���بات 
التي حتصل من خالل قنواتها ومؤسس���اتها 
..اذ ال زالت هناك حاالت ليست بالقليلة 
في تأخر مستحقات االخوة املقاتلني بأعذار 

ليس مقبولة..
عل���ى الدول���ة ان توج���ه عنايته���ا للذين 
يحافظ���ون عل���ى البلد بدمائه���م وتوصل 
حقوقهم لهم كاملة وتهتم بعوائل الشهداء 

الذين فقدوا اعزتهم وابناءهم ..
ان االمة التي تعطي شهداء هي امة سخّية 
واالم���ة التي تهتم بش���هدائها هي امة اكثر 
س���خاًء .. ان الش���هيد فتح طريق احلرّية 

وعلى االحرار ان يثمّنوا ذلك..
عل���ى الدول���ة املوّقرة ان تس���د احتياجات 
ابنائه���ا وال نغف���ل اخوتي هنا ان نش���كر 
جمي���ع االجهزة االمنية واالخوة املتطوعني 
وكذل���ك االعالم احلر النزي���ه الذي رافق 
كثي���رًا من جزئيات املع���ارك ونقلها بصورة 
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موضوعية.
األمُر الثاني :

لق���د ذكرنا ف���ي اكثر من مناس���بة ضرورة 
االهتمام واالعتماد على الكفاءات العراقية 
وف���ي جمي���ع االختصاصات وف���ي نفس 
الوقت س���عى كثير من االخ���وة اصحاب 
الكف���اءات الى املس���اهمة في بن���اء بلدهم 
خصوص���ا االخوة الذين حملوا ش���هادات 
علي���ا من دول متقدم���ة في مجالهم حيث 
قدم الكثير منه���م الى بلدهم خلدمته لكن 
واجهوا بعض املش���اكل احلقيقية في مسالة 

مهمة هي مسألة معادلة الشهادة ..
انن���ا في الوق���ت الذي نركّز عل���ى علمّية 
االش���ياء، والتأكيد من الوثائق الدراس���ية 
والدرج���ات العلمية لكننا ن���ود ان نوّضح 

التالي :
- ان بع���ض اإلج���راءات االداري���ة تكون 
اج���راءات معق���دة وروتيني���ة بعي���دة عن 
الواقع، وبالتالي تكون منفّرة ومبعدة لهذه 

االختصاص���ات ان تع���ود لبلده���ا بل هي 
س���ياقات غير مناسبة، باإلضافة الى تعقيد 
اجراءات تنفيذها هو ما يؤدي الى خس���ارة 
البلد ألبنائه بسبب هذه االجراءات، وهي 
مس���ألة خطي���رة وال ندري من املس���ؤول 
عنه���ا! والغري���ب ف���ي االم���ر ان بع���ض 
الوزارات تستضيف هؤالء االخوة اصحاب 
الكف���اءات كاألطباء مثاًل وتس���تفيد منهم 
إللقاء بحوث عالية او استش���ارات معينة، 
ولكنها ال تس���مح لهم مبزاولة املهنة لعدم 

معادلة الشهادة .. أفهل يعقل هذا؟!
انن���ا ندع���و اجلهات اخملتص���ة بذلك ان ال 
تعيد النظر بالتعليمات فحسب.. بل البد 
ان تس���عى جاهدة جلذبهم وتس���هيل ذلك 
وتوفي���ر كل االمكانات له���م من اجل ان 
يبن���وا بلدهم مع اخوته���م ويعززوا التنمية 
في بالدنا التي ما احوجنا اليوم اليها ..
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األمُر االول :
ف���ي امل���دة االخي���رة حتقق���ت انتص���ارات 
مهمة للقوات املس���لحة والشرطة االحتادية 
ومن يس���اندهم م���ن املتطوعني والعش���ائر 
العراقي���ة االصيل���ة ف���ي محافظتي صالح 
الدي���ن واالنب���ار، ونح���ن اذ نق���در عاليًا 
جه���ود جميع من س���اهموا فيها، ونترحم 
على ش���هدائهم االبطال وندعو جلرحاهم 
بالش���فاء والعافية.. نأمل ان تتواصل هذه 
االنتصارات في االيام القادمة مبشاركة أكبر 
وأوس���ع من أبناء هات���ني احملافظتني فإنهم 
االكثر تضررًا من س���يطرة االرهابيني على 

مناطقهم، فيجدر أن تكون لهم املس���اهمة 
االكبر في حترير هذه املناطق.

واملالحظ ان بعض اجلهات حتاول اضعاف 
معنوي���ات املقاتل���ني ف���ي اجلبه���ات وزرع 
القلق والتوجس في نفوس���هم والتشكيك 
في صح���ة اجراءاتهم وخططه���م وإعطاء 
صورة غير واقعية ومبالغا فيها عن قدرات 
اعدائه���م، واملأم���ول من ه���ؤالء االبطال 
ع���دم االعتناء به���ذه احمل���اوالت والتوكل 
عل���ى الله عز وجل ف���ي جميع خطواتهم 
م���ع توخ���ي قياداته���م املزيد م���ن املهنية 
والتخطيط العس���كري الصحيح في التقدم 

     الشـــيُخ الكربائي يوجه بعـــدم االعتناء بمحاوالت 
البعض أضعاَف معنويات المقاتلين، ويدعو مؤسسات 
الدولـــة المعنية وأصحاب الحكمة والعقل الى التدخل 
الحازم إليقاف بعض المصادمات العشـــائرية وتقديم 

المتسببين فيها الى العدالة 

تنـــاول ممثل المرجعية الدينية العليا ســـماحة الشـــيخ عبد المهدي 
الكربائي خطيب وإمام الُجمعة في كرباء المقدســـة في ُخطبته الثانية 
من صـــاة الُجمعة التي أقيمت في الصحن الحســـيني الشـــريف في 28 
/جمـــادي األول / 1436هــــ الموافق 3/20/ 2015م، تنـــاول ثاثة أمور 

أستهلها بما يلي:
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لتحري���ر م���ا تبقى من املناطق من س���يطرة 
عصابات داعش االجرامية، قال الله تعالى 
: )الَِّذي���َن َقاَل َلُهْم النَّ���اُس إِنَّ النَّاَس َقْد 
َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إمَِيانًا َوَقاُلوا 
َحْس���ُبَنا اللَُّه َونِْعَم اْلَوِكيُل )173( َفاْنَقَلُبوا 
بِنِْعَمٍة ِمْن اللَِّه َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْس���ُهْم ُس���وٌء 
َواتََّبُع���وا ِرْضَواَن اللَِّه َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعِظيٍم 

سورة آل عمران-.  – )174(
ونك���رر هنا ما اوصين���ا به من قبل من انه 
ينبغي ان تتوحد جميع االطراف املش���اركة 
في مقاتلة االرهابيني حتت راية العراق وال 
ترف���ع راياتها اخلاصة بها.. لئال يتس���بب 
ذلك في اثارة بعض الهواجس واخملاوف، 
كما ننبه على تأكيد سماحة املرجع الديني 
دام ظله- بأنه  األعلى السيد السيستاني – 
ال يرض���ى اب���دًا برفع ص���وره في جبهات 
القتال واالماكن احملررة فعلى جميع محبيه 

رعاية ذلك.
األمُر الثاني :

ان االوض���اع الصعب���ة التي مت���ر بها البالد 
وما تش���هده جبهات القتال مع االرهابيني 
من تضحي���ات مقاتلينا االبط���ال من ابناء 
القوات املسلحة واملتطوعني تقتضي تالحم 
الصف���وف وتوحي���د الكلم���ة وتوجيه كل 
االمكانات لهذه املعركة املصيرية، باإلضافة 
الى رعاية النازحني وذوي الشهداء وعوائل 
املقاتل���ني في اجلبهات، ولك���ن تصل بني 

احل���ني واالخ���ر اخبار مؤس���فة عن وقوع 
التناحر والقتال بني بعض العشائر في بعض 
مناطق العراق تذهب ضحيته العشرات من 
القتلى واجلرحى وهو امر يبعث على االلم 
واالسى، ويدل على عدم شعور املتورطني 
في ذل���ك باملس���ؤولية الوطنية والش���رعية 
واس���ترخاصهم لدم���اء املواطن���ني االبرياء 

ألسباب تافهة وغير مقبولة.
ان على مؤسس���ات الدول���ة املعنية التدخل 
احل���ازم إليقاف ه���ذه املصادم���ات وتقدمي 
ونهيب ايضًا  املتس���ببني فيها الى العدالة – 
بأصح���اب احلكم���ة والعقل م���ن الوجوه 
الديني���ة واالجتماعية في تلك املناطق بذل 
كل ما في وسعهم إليقاف هذه املصادمات 

العبثية.
األمُر الثالث :

ما ت���زال تتردد ش���كاوى الطلب���ة املبتعثني 
للدراس���ات العليا في اخل���ارج من تقليص 
مخصصاتهم املالية باحلد الذي يؤثر بصورة 
جّدي���ة عل���ى امكاني���ة تكميله���م ملهمتهم 
الدراس���ية. وقد سبق الطلب من احلكومة 
وبالذات وزارة التعليم العالي ان تضع حال 
ً لهذه املش���كلة بأية ص���ورة ممكنة، ونؤكد 
اليوم ايضًا على ذلك ألنه يتعلق مبس���تقبل 
االالف م���ن اعزائنا الطلبة الذين يقع على 
عواتقهم بناء مس���تقبل هذا البلد فال يصح 

التهاون بحل مشكلتهم.
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وهن���اك امر اخر يتعل���ق بالوضع التعليمي 
والتربوي في اجلامعات فقد اش���تكى عدد 
من رؤس���اء اجلامعات واساتذتها من تنامي 
بعض الظواهر غير املناسبة للوسط اجلامعي 
بل متثل خروجًا عن آداب وتقاليد اجلامعات 

العراقية الرصينة.
اننا نوج���ه خطابنا ألبنائن���ا الطلبة االعزاء 
بأنهم اجليل الذي ينتظره الش���عب العراقي 

لبناء مستقبله فعليهم احترام ادارات املعاهد 
العلمي���ة واجلامعات وااللت���زام بتوجيهاتها 
التربوي���ة ف���ي احلرم اجلامع���ي كما نوصي 
جميع املعنيني من مس���ؤولني وتدريس���يني 
مبراعاة الضوابط التي حتفظ للحرم اجلامعي 
سيادة العلم وااللتزام باآلداب العامة وعدم 
اس���تغالله من قبل البع���ض لتحقيق مآرب 

شخصية او حزبية او سياسية.



50

خطب اجلمعة ل�سهر ني�سان 2015

األمر االول:
انن���ا في الوقت اذ نش���د على ايادي ابنائنا 
في القوات املسلحة، واالخوة املتطوعني، 
وابناء العش���ائر.. البد ان ُنلفت النظر الى 
مس���ألة وح���دة الرؤية، وتنس���يق املواقف 
بني ه���ذه اجلهات العراقي���ة احلريصة على 
دحر االرهاب، وتوحي���د القرارات املهمة 
واخلطي���رة.. خصوص���ًا وان االنتصارات 
القريب���ة كانت بجهود االخ���وة في اجليش 
واملتطوع���ني وابن���اء العش���ائر الغيارى .. 
والبد ان يبقى هذا الزخم املعنوي واملادي 
حاض���رًا دائمًا، وعلى القيادات امليدانية ان 

جتتم���ع وتتش���اور فيما بينه���ا وترفع االمر 
للقي���ادة العليا للقوات املس���لحة، التخاذ 
الق���رار املناس���ب والس���ليم.. وان اخوتنا 
االبط���ال لق���ادرون كما فعل���وا على دحر 
االرهابي���ني وتطهير كامل التراب من دنس 

االعداء.
ان التقاطعات في وجهات النظر لها نتائج 
غير حميدة في املواقف العسكرية واالمنية، 
بل البد من تكثيف اللقاءات واملش���اورات 
م���ن اجل وضع اخلط���ط الالزمة والكفيلة 
بط���رد االرهابي���ني خصوص���ًا وان اجليش 
واملتطوعني وابناء العشائر قد اثبتوا قدرتهم 

     السيُد الصافي يؤكد على ضرورة التنسيق في جميع 
القرارات بين القيادة العامة للقوات المسلحة واالخوة 
المتطوعين والعشائر إلدامة االنتصارات، ويدعو الدولة 
لاهتمام ودعم الصناعة المحلية العسكرية، وأن تفخر 

بدماء الشهداء وتحفظ حقوقهم 

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب 
وإمام الُجمعة في كرباء المقدســـة فـــي ُخطبته الثانية من صاة الُجمعة 
التي أقيمت في الصحن الحســـيني الشـــريف في 6 /جمادى اآلخر/ 1436هـ 

الموافق 2015/3/27م تطرق الى ثاثة امور جاءت كما يلي :
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الفائقة على العدو واحلاق الهزمية به.
نؤكد عل���ى ضرورة عدم غياب التنس���يق 
بني القيادة العامة للقوات املسلحة واالخوة 
املتطوع���ني واجلي���ش والعش���ائر في جميع 

اخلطوات والقرارات
االمُر الثاني : 

ال يخفى عليكم ايها االخوة ان أي حرب 
تكّلف البلد الذي يخوضها تكاليف باهظة 
مادي���ة وبش���رية، وان ف���ي بلدن���ا احلبيب 
الع���راق تتوفر طاق���ات علمي���ة كثيرة من 
ش���أنها ان تبدع وتتكفل توفير املستلزمات 
العسكرية، لذا على املؤسسة العسكرية ان 
تتخ���ذ خطوات جادة ف���ي تصنيع ما ميكن 
تصنيع���ه محلي���ًا من املوارد الت���ي حتتاجها 
املعرك���ة، وال تعتم���د على اس���تيراد هذه 
االعتدة من اخل���ارج.. خصوصًا وان في 
هذه املؤسسة او مؤسسات الدولة االخرى 
بعض اخلبراء في ه���ذا اجملال ولهم القدرة 
عل���ى التصنيع مع وجود بعض املنش���آت 
التي ميكن االستفادة منها وهي بحاجة الى 

تأهيل بعض بناها التحتية بشكل بسيط.
ان تنفيذ ذلك من ش���أنه ان يخفف االعباء 
املالية الثقيلة الت���ي يعاني منها البلد ويوفر 
اخلزين االستراتيجي الذي يحتاجه. وعلى 
الدولة ان تهتم بالصناعة احمللية العس���كرية 

وتدعمها بشكل جاد ..
ه���ذا من جهة ومن جه���ة اخرى البد من 

االهتمام كثيرًا باجلهد الهندس���ي العسكري 
والتعام���ل مع بعض املفاص���ل املهنية بدقة 
عالية.. اذ ان اجلهد العس���كري الهندسي 
سيقلل من اخلسائر الى احلد االدنى ويحمي 
ارواح مقاتلين���ا ويدف���ع عنه���م االخط���ار 
ل تطهير املناطق الواقعة حتت سيطرة  ويسهِّ

االرهابيني.
األمُر الثالث : 

ان من اغلى ما تقدمه الش���عوب من اجل 
ان حتي���ا حياة كرمية ه���ي الدماء وقد بذل 
هذا الش���عب الكرمي دماًء عزيزة عليه .. 
وال زال���ت االمهات والزوجات الفاضالت 
يحث���ن ابناءه���ن وازواجهن عل���ى القتال 
للدف���اع عن كرامة ه���ذا البلد وهو موقف 
مش���ّرف س���ُيحفظ لهؤالء جميعًا .. لكن 
ال زال االهتم���ام بالش���هيد دون املس���توى 
املطل���وب ..على الدول���ة ان تفخر بهذه 
الدماء س���واء من اجلي���ش او املتطوعني او 
ابناء العشائر الغيورة وتهتم بهم بل تبحث 
عن االس���اليب اجلدي���دة واملؤثرة من اجل 

تكرميهم وتكرمي عوائلهم.
البد من اس���تذكارهم في اية مناسبة وطنية 
لالهتمام بالشهداء وعلى احلكومة ان تسعى 
جادة لتكفل ه���ذه العوائل وتبذل لها كل 
االمكان���ات الالزمة لتخفي���ف االعباء عن 
كاهلهم خصوصًا وان اغلب تلك العوائل 
هي من العوائل احملرومة التي دفعتها غيرتها 
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وتكليفها الش���رعي والوطني للحفاظ على 
البلد من شرور االرهابيني.. على االخوة 
في البرملان املوّقر ان يقننوا القوانني الالزمة 
حلف���ظ حقوق ه���ؤالء االخ���وة وعوائلهم 
الكرمية واالحتفاء بهم واالعتراف ان البلد 
ُحف���ظ بدمائهم وكذل���ك لإلخوة اجلرحى 
عل���ى الدول���ة ان تبحث عن كل وس���يلة 
م���ن اجل ان تتكف���ل بعالجهم في داخل 
او خ���ارج العراق وكذلك املنظمات املدنية 
عليه���ا ان تقوم بوظيفته���ا في ابراز مظاهر 
الدفاع عن الوطن وكرامته ومقدس���اته من 
خالل ه���ؤالء االبط���ال وتس���ليط الضوء 
اعالميًا وتاريخيًا عليهم .. فهاهم ذخيرة 
العراق احلّية واالمة حتيا بهذه الذخائر ..

رحم الله الش���هداء االبرار ومّن الله تعالى 
على اجلرحى بالشفاء العاجل واعان العوائل 
الكرمي���ة على حتّمل م���ا هم فيه ووفق الله 
تعال���ى كل االخوة إلس���داء اخلدمات تلو 
اخلدمات له���ؤالء االخوة والعوائل الكرمية 

..
حفظ الله البلد وحفظ شعبه ودفع الله عنا 
وعنهم كل سوء واحلمد لله رب العاملني. 
بالتعليمات فحس���ب.. بل البد ان تسعى 
جاهدة جلذبهم وتس���هيل ذلك وتوفير كل 
االمكان���ات لهم من اج���ل ان يبنوا بلدهم 
مع اخوتهم ويعززوا التنمية في بالدنا التي 

ما احوجنا اليوم اليها ..
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األمر االول:
تتوال���ى األخب���ار ع���ن انتص���ارات قواتنا 
املس���لحة الباس���لة م���ن اجليش والش���رطة 
االحتادي���ة والغي���ارى م���ن املتطوع���ني من 
مختلف املناطق في حترير املزيد من القرى 
والنواح���ي واالقضية ف���ي محافظة صالح 

الدين من رجس االرهاب الداعشي..
وف���ي الوقت الذي نكرر اش���ادتنا وتثميننا 
لبط���والت وتضحي���ات ه���ؤالء االحب���ة، 
وندعو لشهدائهم االبرار بالرحمة الواسعة 
والدرجة الرفيعة .. ونش���دد على ضرورة 
ان يك���ون ألهالي هذه املناط���ق دور أكبر 

وأوس���ع في حترير مناطقهم .. فان متابعة 
االح���داث في جبهات القت���ال تقتضي منا 
التأكي���د مرة اخرى على بعض ما ورد في 
توجيهات املرجعية الدينية العليا للمقاتلني:
1- االهتم���ام بتنظيم صفوفكم والتنس���يق 
بني خطواتكم وعدم االسترسال في مواقع 
احل���ذر بغير ترٍو، واالندفاع من غير حتوط 
ومهني���ة، ف���ان ذلك اكثر م���ا يراهن عليه 
عدوكم .. ويتس���بب في احلاق اخلس���ائر 
بك���م.. وكونوا اش���داء فوق م���ا جتدونه 
من اعدائك���م، فإنكم اول���ى باحلق منهم 
وال تتعجلوا ف���ي خطواتكم قبل انضاجها 

    الشـــيُخ الكربائـــيُّ يؤكد مرة أخـــرى على بعض ما 
ورد في توجيهات المرجعية الدينية العليا للمقاتلين، 
وينّبه الى قلة الساح والعتاد والمواد الغذائية إلدامة 

صمود العديد من العشائر في محافظة االنبار  

تنـــاوَل ممثـــل المرجعية الدينية العليا ســـماحة الشـــيخ عبـــد المهدي 
الكربائي خطيب وإمام الُجمعة في كرباء المقدسة في ُخطبته الثانية من 
صاة الُجمعة التي أقيمت في الصحن الحســـيني الشـــريف في 14 /جمادي 
األول/ 1436هـ الموافق 2015/3/6م، تناول أربعة أمور أستهلها بما يلي:
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وإحكامه���ا وتوفير ادواته���ا ومقتضياتها، 
وعليكم بوضع اخلطط احملكمة والتش���اور 
فيما بينكم للوصول الى الوسائل االجنح في 
تقدمكم لتحرير االراضي، وجتنبا خلس���ائر 
قال الله  ف���ي ارواح عزيزة علينا جميعا – 
تعال���ى : )ان الله يحب الذين يقاتلون في 

سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص(.
2- ينبغي بكم جميعًا ضبط النفس وعدم 
اخلضوع لالنفعال النفسي لفقد حبيب لكم 
او عزي���ز عليك���م، خصوص���ًا فيما يتعلق 
بالعوائ���ل الت���ي يتمت���رس به���ا العدو ممن 
لم يقاتلوكم، والس���يما املس���تضعفني من 
الش���يوخ والولدان والنس���اء حتى اذا كانوا 
بل كونوا لهؤالء  من ذوي املقاتلني لكم – 
املستضعفني حماة، تعينونهم على الوصول 
الى مأمن من االرض، وأطعموهم طعامكم 
فإنك���م ان فعلتم ذلك كانت؛ لكم املكانة 
واملنزلة الطيبة في نفوس���هم وتكونوا بذلك 
ق���د ف���وَّمت الفرصة على البع���ض ممن يريد 

اثارة الظنون السيئة بكم ..
ولئ���ن كان ف���ي التثبت وضب���ط النفس – 
رعاي���ة للموازي���ن والقي���م النبيلة- بعض 
اخلس���ارة العاجلة فانه اكث���ر بركة وأحمد 

عاقبة وأرجى نتاجا.
األمُر الثاني :

تش���كو العديد من العش���ائر ف���ي محافظة 
م���ن الذين عّب���روا عن موقف  االنب���ار – 

وطني مسؤول بتصديهم لعصابات داعش- 
من قل���ة الس���الح والعتاد ال���الزم إلدامة 
صمودها، ومن قلة املواد الغذائية املطلوبة 
لعوائلهم احملاصرة وهي تتعرض إلغراءات 
م���ن هنا وهناك لتغيي���ر موقفها، ونحن اذ 
نق���در ان االمكانات املتاح���ة للحكومة ال 
تفي بتوفير احتياجات هؤالء االخوة بصورة 
كامل���ة، اال انه البد من العمل على تقدمي 
ما ميك���ن تقدميه لهم من الس���الح والعتاد 
الستمرار صمودهم وثباتهم امام هجمات 
عصاب���ات داعش، باإلضاف���ة الى ضرورة 

تأمني املواد الغذائية لهم ولعوائلهم.
األمُر الثالث :

ف���ي االيام االخيرة قام���ت عناصر داعش 
بهدم وات���الف الكثير من مقتنيات املتحف 
الوطني في املوصل، وتدمير بعض املواقع 
االثرية في محافظة نينوى ليدلوا مرة اخرى 
على مدى وحشيتهم وهمجيتهم وعدائهم 
للش���عب العراقي العظيم، ال حلاضره فقط 
.. ب���ل حتى لتاريخ���ه وحضارته الضاربة 

في القدم.
ان���ه يومًا بعد يوم يثبت للعالم أجمع مدى 
احلاجة الى تكاتف اجلميع في سبيل محاربة 
ه���ذا التنظيم املتوحش الذي ال يس���لم منه 
البش���ر وال احلجر.. وتتبني ضرورة وحدة 
العراقيني بجمي���ع اطيافهم ومكوناتهم في 
ط���رد هذه العناص���ر االجنبي���ة عن ارض 
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العراق الطاهرة.
األمُر الرابع :

مع اس���تمرار معاناة النازح���ني وعدم قيام 
مؤسس���ات الدول���ة بتغطي���ة احتياجاته���م 
قصورًا او تقصيرًا- فإننا نهيب  االساسية – 
م���رة اخ���رى باملواطنني جميع���ًا خصوصًا 
امليس���ورين منهم ان يس���تمروا في بذل ما 
ميكنهم بذله لس���د حاجات هؤالء املواطنني 
الذين هم اخوة واخوات لنا شاءت االقدار 
ان يهجروا وينزحوا عن مدنهم واراضيهم 

– فاملأم���ول م���ن كل مواط���ن لدي���ه فائض 
م���ن مال او طعام او م���أوى او غير ذلك 
ان يبذل���ه للنازح���ني واملهجرين مراعيًا في 
ذلك حفظ كرامتهم وعدم املّن به عليهم، 
فان ذلك باإلضاف���ة الى ما فيه من االجر 
والث���واب العظي���م مم���ا فيه فوائ���د عظيمة 
للبل���د اذ يش���د من االواص���ر االجتماعية 
ب���ني ابنائه ويعزز الوحدة الوطنية والتالحم 
ب���ني مختلف املكون���ات خصوصًا في هذه 

الظروف احلرجة.



يف ه��ذا الب��اب �شن�شلط ال�شوء عل��ى البيانات 
الت��ي �شدرت ع��ن املرجعية العلي��ا يف النجف 
النظ��ام ع��ام 2003  �شق��وط  بع��د  اال�ش��رف 
وكي��ف تعاملت مع االح��داث بحكمة ودراية 
يف معاجلته��ا من غري خد���ش حقوق االخرين 
وحتقي��ق العدال��ة وتثبي��ت دعائ��م الدول��ة 
العراقي��ة واحلفاظ عل��ى الهوي��ة واملواطن، 
وك��ي ن�شارك التاري��خ يف توثيق هذه البيانات 
التي كانت حمط اهتمام املعنيني يف حينها من 
داخل العراق وخارجه وبغية تعريف القارئ 
الك��رمي على اهمي��ة هذه البيان��ات يف حفظ 
كي��ان الدولة العراقي��ة ارتاأين��ا ان نخ�ش�ش 
بالبيان��ات  اخلا���ش  لالر�شي��ف  الب��اب  ه��ذا 
ال�ش��ادرة ع��ن املرجعي��ة  الديني��ة العلي��ا يف 
النج��ف اال�ش��رف واملتمثلة ب�شماح��ة ال�شيد 
علي احل�شيني ال�شي�شتاين � دام ظله الوارف.

ارشيف البيانات



م��ن خ��الل ا�شتق��راء البيان��ات الت��ي ت�ش��در م��ن 
�شماح��ة ال�شيد عل��ي احل�شين��ي ال�شي�شت��اين دام 
ظل��ه ال��وارف نالح��ظ اهتمام��ه ب�شي��ادة العراق 
يك��ون حت��ت حكوم��ة منتخب��ة وان يحك��م  وان 

العراقيون انف�شهم بانف�شهم .
وم��ن ه��ذا املنطلق يظه��ر اهتم��ام �شماحته بان��ه ي�شري اىل 
ه��ذه املطالب حت��ى يف البيانات التي ال عالق��ة لها باالمور 
ال�شيا�شي��ة مثال عندم��ا ار�شل �شماحته ر�شال��ة تعزية  اىل 
االم��ني العام ل��المم املتح��دة ال�شابق ال�شيد ك��ويف عنان يف 
حادث تفجري مقر االمم املتحدة يف بغداد وا�شت�شهاد ممثلها 
يف هذا احل��ادث االجرامي ، �شّمن �شماحت��ه البيان العبارة 
التالي��ة "ناأم��ل اأن تت��وىل دورًا مركزي��ًا يف اإقام��ة االأم��ن 
واال�شتق��رار يف الع��راق خ��الل املرحلة االنتقالي��ة، وتقوم 
باالإ�ش��راف على اخلطوات الالزمة لتمكني العراقيني من اأن 

يحكموا بلدهم باأنف�شهم وتعود اإليهم ال�شيادة عليه".
 ونف���ش االم��ر عندم��ا ار�شل �شماحت��ه ر�شال��ة جوابية اىل 
وزير خارجية فرن�شا ال�شيد دومينيك دو فيلبان عن تعزيته 
با�شت�شه��اد ال�شيد حممد باقر احلكيم ، ا�شار �شماحته �شمن 
البي��ان اىل "نق��ّدر مواق��ف حكومتك��م ودوره��ا يف حماي��ة 
حق��وق ال�شعب العراقي واأهمها اإعادة ال�شيادة له على بلده 

يف ظل نظام نابع من اإرادته احلرة امل�شتقلة".
وم��ن هذا املنطق يظه��ر اهتمام املرجعي��ة العليا يف النجف 
اال�ش��رف به��ذا البل��د املقد���ش ار���ش االنبي��اء واالولي��اء 

وال�شحابة.

المميز في البيانات
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السيد كوفي عنان األمني العام لألمم املتحدة - نيويورك
حتية طيبة

لقد تلقينا ببالغ األسف نبأ احلادث املرّوع الذي أودى 
بحياة ممثلكم الشخصي في العراق السيد سرجيو دي 
ميل���و وع���دد من العاملني معه في مق���ر األمم املتحدة 

ببغداد.
ونحن إذ نستنكر هذا العمل االجرامي ونشيد بالفقيد 
ال���ذي اس���تقرأنا من خ���الل زيارته لن���ا حرص األمم 
املتح���دة على الوقوف إلى جان���ب العراق في محنته 
الراهنة، لنأمل أن ال يعيق هذا احلادث املؤسف جهود 
املنظمة الدولية في مس���اعدة الشعب العراقي في هذا 
الظ���رف العصيب، بل نأمل أن تتول���ى دورًا مركزيًا 
في إقامة األمن واالس���تقرار في العراق خالل املرحلة 
االنتقالية، وتقوم باإلش���راف عل���ى اخلطوات الالزمة 
لتمك���ني العراقيني م���ن أن يحكموا بلدهم بأنفس���هم 

وتعود إليهم السيادة عليه.
نس���أل الله العلي القدير أن ميّن على العراق والعالم 
أجمع باألمن والسالم، ويأخذ بيدكم إلى ما فيه خير 
ش���عوب العالم عامة والش���عب العراق���ي خاصة، إنه 

سميع مجيب.

رسالة تعزية من مكتب سماحة السيد )دام ظله( 

إلى األمين العام لألمم المتحدة 

٢٢ جمادي الثاني 1٤٢٤ هـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

22 جمادى اآلخرة 1424ه�
مكتب السيد السيستاني )دام ظله(

النجف األشرف
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السيد دومينيك دو فيلبان وزير خارجية فرنسا احملترم
حتية طيبة

تلقينا رس���الة تعزيتكم وتعاطفكم ف���ي احلادث املرّوع 
الذي استهدف سماحة آية الله السيد محمد باقر احلكيم 
رضوان الله عليه وأودى بحياته وحياة العش���رات من 

زوار مرقد اإلمام أمير املؤمنني عليه السالم.
وإننا إذ نش���كركم على مواساتكم لذوي الفقيد الكبير 
وأهال���ي النجف الكرام في هذا املص���اب اجللل نقّدر 
مواقف حكومتكم ودورها في حماية حقوق الش���عب 
العراقي وأهمها إعادة الس���يادة ل���ه على بلده في ظل 

نظام نابع من إرادته احلرة املستقلة.
نس���أل الله العل���ي القدير أن ميّن على ش���عب العراق 
وجميع الش���عوب األخرى باألمن والس���الم إنه سميع 

مجيب.

جواب مكتب سماحة الســـيد ) دام ظله ( 

على تعزية وزير خارجية فرنسا باستشهاد 

السيد محمد باقر الحكيم ) رض (

٤ شعبان 1٤٢٤هـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

4 شعبان 1424ه�
مكتب السيد السيستاني )دام ظله(

النجف األشرف
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هنالك مراجع كان لهم الدور املؤثر في االحداث السياس���ية التي عايشوها ، ولرمبا 
يدور في خلد البعض ان املراجع دائما مبنأى عن االمور السياسية بينما الصحيح هو 
العكس ، فاملرجع هو وكيل االمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف واالمام 
الغائب هو امتداد لالئمة الذين قبله ، ودور االئمة عليهم الس���الم خالل العصور 
التي عايشوها لم تكن دينية فقط بل لديهم كثير من املواقف السياسية وهذه املدرسة 
من املؤكد انها تخرج علماء يس���يرون على نفس املنهج، وبغية التعرف على هؤالء 
املراجع العظام ومواقفهم السياسية اخلالدة سنسلط الضوء في كل عدد على مرجع 

من مراجع التقليد وذكر نبذة عن حياته ومواقفه السياسية الرائدة.

مواقف العلماء السياسية
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 مولده ونشأته:

ول����د في قرية من ق���رى مدينة فالورجان 
التابعة الصفهان في سنة 1277 أو 1284 
ه�، وتربى وت�رع�رع في ظل والده الس���يد 
محمد الذي كان من العلماء االفاضل، أما 
جده فهو السيد عبد احلميد الذي كان من 
طالب آية الّله الشيخ محمد حسن النجفى 

)صاحب اجلواهر(.
 ينتهي نس���ب العائلة بواسطة اثنني وثالثني 

عقبا إلى اإلمام موس���ى بن جعفر الكاظم 
عليهما السالم.

 دراسته وأساتذته:
1- عندما بلغ سن الرابعة عشرة من عمره 
ذهب إلى مدينة أصفهان لغرض الدراسة.
وأكمل فيها مرحلة السطوح عند أساتذتها 
املشهورين من أمثال: السيد مهدي النحوي 
والس���يد محمد باقر الدرجئ���ي واالخوند 

الكاشي.

آية الّله العظمى 
السيد أبو الحسن الموسوي األصفهاني 

)قدس سره(
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 2- درس املراح���ل األولي���ة م���ن البحث 
اخلارج عند آية الّله اجلهار سوقى وآية الّله 

أبو املعالي، الكلباسي.
 3- أجنز املراحل العليا من دروس البحث 
اخلارج عند آية الّله محمد باقر الدرجئي، 
واحلكي���م الكبير جهانكير خان، واالخوند 
الكاشي، وذلك في حوزة مدينة اصفهان.

 3- في عام 1307 ه� ه�اج�ر إلى النجف 
االشرف حلضور دروس آية الّله حبيب الّله 
الرشتي )صاحب بدائع األصول( واالخوند 
اخلراس���اني )صاحب كفاية األصول( وآية 
الّل���ه محمد كاظم اليزدي )صاحب العروة 

الوثقى(.
 مرجعيته:

بع���د وف���اة االخون���د اخلراس���اني انتقلت 
مرجعية الش���يعة إلى آية الّله امليرزا محمد 
تقي الش���يرازي، وك�ان املي���رزا يرجع في 
احتياطات���ه الفقهية إلى فتاوى الس���يد ابي 
احلس���ن األصفهان���ي، وبعد وف���اة امليرزا 
)ع���ام 1338 ه�(، ورحلة آية الّله ش���يخ 
الشريعة )عام 1339 ه�(، وارحتال آية الّله 
الش���يخ احمد كاشف الغطاء )عام 1344 
ه�(، تس���اوت مرجعية الس���يد أبي احلسن 
االصفهان���ي مع م�رج�ع�ية آي���ة الّله امليرزا 
النائيني في الش���هرة، وبعد وف���اة آية الّله 
الشيخ عبد الكرمي احلائري في م�دي�ن�ة ق�م 
ال�مقدس���ة، ووفاة آية الّل���ه امليرزا النائيني 

في النجف االش���رف، برزت زعامة السيد 
ابي احلس���ن في اغلب البالد اإلسالمية بال 

منازع.
طالبه:

كان يحض���ر دروس الس���يد األصفهان���ي 
كثي���ر من العلماء الذين حازوا على درجة 
االجتهاد، وذلك بسبب العلم الغزير الذي 

حتويه دروسه ومباحثاته منهم:
1- آية الّله السيد محسن احلكيم.

2- آية الّله الشيخ عبد النبي االراكي.
3- آية الّله امليرزا محمد تقي االملي.

4- آية الّله الشيخ محمد تقي البروجردي.

5- آية الّله الشيخ محمد حسني اخلياباني.
6- آي���ة الّل���ه مي���ر الس���يد عل���ي اليثربي 

الكاشاني.
7- آية الّله السيد حسني اخلادمي.

8- آية الّله الس���يد ابو احلس���ن الش���مس 
آبادي.

9- آية الّله السيد محمد هادي امليالني.

10- آية الّله الشيخ محمد تقي بهجت.
 سيرته وأخالقه:

ورث الس���يد أبو احلس���ن االصفهاني كل 
الصف���ات احلميدة وم���كارم األخالق عن 
أج���داده الطاهرين، وف���ي كل مقطع من 
مقاطع حياته الشريفة جنده متحليا باآلداب 
اإلس���المية، وميك���ن ان نلخص صفاته مبا 

ياتي:
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 1- صبره و تحمله:
فف���ي يوم من أي���ام الصراع م���ع االجنليز 
كان الس���يد يؤدي صالة اجلماعة التي كان 
يحضرها آالف املؤمنني، وفي اثناء الصالة 
ص���اح احد احلاضرين بص���وت عال: لقد 
قتل السيد حس���ن ابن السيد األصفهاني، 
فتش���تتت صف���وف املصلني عل���ى اثر هذا 

اخلبر، لكن السيد ظل مشغوال بصالته.
 وب�ع���د ان انتهى من الصالة ادار براس���ه 
الش���ريف نح���و املصلني واذا ب���ه يرى ابنه 
مقتوال ش���هيدا على يد احد االشرار، فلم 
يتكلم بش���ي سوى انه قال: ال اله اال الّله 

ثالث مرات.
 و لم تخرج من عينيه وال دمعة واحدة.

 واألش���د م�ن ذل�ك هو عفوه عن القاتل، 
وبه���ذا كان مصداق���ا لالية الش���ريفة )وان 

تعفوا اقرب للتقوى(.

 ٢- حلمه:
نق���ل صاحب كت���اب )بندهائ���ي از رفتار 
علماء اس���الم( هذه احلادثة عن لسان احد 

طلبة العلوم الدينية:
ف�ي يوم من االيام كنت جالس���ا قريبا من 
ب���اب تل الزينبية -احد أبواب احلرم املطهر 
لإلم���ام احلس���ني )ع( ف�ي مدين���ة كربالء 
املقدس���ة-، وكان يقف إلى جانبي رجل، 
فلم���ا خرج آية الّل���ه األصفهاني من تلك 

ال�ب����اب م�ت�ج�ه���ا نحو منزل���ه، قال هذا 
الرجل بصوت منخفض: س���أذهب واشتم 
هذا الس���يد، و ذهب ب�اجتاهه واخذ يسبه 
ويشتمه، وبعد مدة من الزمن عاد ودموعه 
جتري على خدي���ه، فقلت له: ماذا جرى 
؟ ملاذا تبكي؟ فقال: ذهبت ألش���تم السيد 
وبقيت على ذلك حتى وصلت باب داره، 
فقال لي: قف هنا وانتظر، فدخل إلى الدار 
ثم عاد بس���رعة، وأعطاني مبلغا من املال 
وقال ل���ي: أي وقت تكون فيه م�ح�ت�اج�ا 
إلى شيء تعال إلى هنا وسأعطيك ما يسد 
حاجتك، وال داعي ملراجعة جهات أخرى 
غ�ي�ري، لعلهم ال يستطيعون مساعدتك، 
وأنا على اس���تعداد لس���ماع السب والشتم 
من���ك، ولكن أرج���و منك أن ال تش���تم 

عرضي وشرفي.
 فق���ال هذا الرجل: لقد تأثرت تأثرًا كبيرا 
بكالم الس���يد وأخذتني الرعشة، وسرعان 
م���ا أجهش���ت بالبكاء من ش���دة حلم هذا 

الرجل العظيم.
 3- توظيفه لألموال إلشاعة المحبة:

 ي���روى ع���ن الس���يد األصفهان���ي انه قام 
بإرس���ال ممثل عنه لغرض التبليغ واإلرشاد 
في إحدى قرى ش���مال العراق، وع�ن�دم�ا 
وص����ل هذا املن���دوب إلى تل���ك القرية، 
اعترض���ه رئي���س القبيل���ة ومنعه م���ن أداء 
وظيفت���ه، مما اضطر املبلغ إلى الذهاب إلى 



66

خطب اجلمعة ل�سهر ني�سان 2015

مركز الشرطة القريب من تلك القرية، حلل 
هذه املشكلة.

 فقال له مدير املركز: إن احلل الوحيد لهذه 
املش���كلة هو أن تعود إلى النجف االشرف 
وتبل���غ آية الّله األصفهاني أن يتصل بوزير 
الداخلي���ة، لك���ي يعطين���ا الوزي���ر بدوره 
األوامر للوقوف بوجه رئيس القبيلة، فعاد 
ممثل السيد أبي احلسن إلى النجف االشرف 
وأبلغه مبا جرى فقال له الس���يد، ال بأس 
س���أكتب رسالة إلى رئيس القبيلة مع مبلغ 

خمسمئة دينار.
 فاخذ ممثل السيد الرسالة مع املبلغ وذهب 
به���ا إلى ش���يخ العش���يرة، فلما اس���تلمها 
وفتحه���ا ووجد فيها املبل���غ املذكور دخل 
الس���رور والفرح على قلبه وصافح حامل 
الرس���الة ورحب به اشد الترحيب، وأشار 

ألفراده بحضور مجلسه والصالة خلفه.
 ومنذ ه�ذه احلادثة أصبحت هذه العش���يرة 
ورئيسها من أنصار السيد ومحبيه، ثم بعد 
ذلك ع���اد املندوب إلى النجف االش���رف 
ونقل للس���يد النتائج االيجابية التي ترتبت 
على اثر الرس���الة فقال السيد ابو احلسن: 
ه���ذه الطريقة أفضل م���ن أن نتصل بوزير 
الداخلي���ة حلل املش���كلة، ولعل اتصالنا به 

يخلق لنا مشاكل نحن في غنى عنها.
 

٤- محافظته على سمعة اآلخرين:
ن�ق�ل ع�ن�ه الس���يد حس���ني املظاهري هذه 
القصة فقال: كان الس���يد إذا أعطى وكالة 
ش���رعية ألحد األش���خاص، وتب���ني بعد 
فت���رة م���ن الزمن بان ذلك الش���خص غير 
جدير بتلك الوكالة، لم يس���حب منه تلك 
الوكالة، وكان كثير من ال�م�قربني يقولون 
له: اس���حب منه تلك الوكالة فيرد عليهم 
الس���يد قائال: قبل ان امنحه وكالتي، كان 
هذا الش���خص ميتلك منزل���ة لدى الناس، 
وعندم���ا منحت���ه الوكال���ة ازدادت منزلته 
لديهم، ولكن عندم���ا ابطل وكالته يكون 
ق���د فقد كل تلك املنزلة متاما، وليس لدّي 
االستعداد الن إس���اهم في إراقة ماء وجه 
احد وفقدانه العتباره بني أوساط الناس.

 وم���ن مميزات���ه األخ���رى االهتم���ام بأمور 
الط���الب والس���ماحة، والفطن���ة، واحلب 

العميق لألصدقاء، والعفو عند املقدرة.
 مواقفه السياسية:
ميكن اجمالها مبا يلي:

1- عندما ثار رشيد عالى الكيالني رئيس 
وزراء العراق في العهد امللكي سنة 1941 م 
مع مجموعة من الضباط األحرار، دخلت 
القوات البريطانية إلى العراق ب�حجة حفظ 
قواعدها العسكرية، وعلى اثر ذلك فشلت 
تلك احلركة وفّر رش���يد عالي إلى إيران، 
وع�اد ع�ب�د اإلله ونوري السعيد إلى العراق 
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بع���د جلوئهم���ا إل���ى األردن، وذلك حتت 
حماية القوات البريطانية، وفي عام 1341 
ه� مت إجراء االنتخابات الدس���تورية للملك 
فيصل الثاني بش���كل ص���وري ومزّيف مما 
دفع مبجموعة من علماء الدين الشيعة إلى 
حترمي تل���ك االنتخابات، كان من ضمنهم 
آية الّله ال�س�ي�د أبو احلسن األصفهاني وآية 
الّل���ه اخلالصي وآية الّل���ه النائيني، فقامت 
السلطة على اثر ذلك بإبعادهم إلى إيران، 
وق���د اصدر األصفهاني بيان���ا حول إبعاده 
م���ن العراق جاء فيه )من الواجبات الدينية 
ع�ل�ى ج�م�ي�ع ال�م�س���لمني هي الدفاع عن 
اإلس���الم والبالد اإلسالمية، وباخلصوص 
الع���راق بل���د ال�م�ق�دس���ات، بل���د األئمة 
األطهار عليهم السالم، ضد تسلط قوات 
األجان���ب( و بع���د مرور س���نة على إبعاد 
ت�لك اجملموعة من العلماء، وبسبب ضغط 
اجلماهير ومطالبتها، أعادت احلكومة النظر 
بهذا املوضوع، ومت إرجاع السيد األصفهاني 

وباقي العلماء إلى العراق.
 2- تايي���ده لعلماء الدين في إيران الذين 
رفض���وا إجراءات نظ���ام رضا خان، ومن 
ضمنهم آية الّله حس���ني القمي الذي أبعده 
الش���اه إلى الع���راق، وعن���د وصوله إلى 
كربالء املقدس���ة أرسل الس���يد األصفهاني 
ممث���ال ع�نه للقاء آي���ة الّله القمي، وإبالغه 
تأييد الس���يد االصفهاني ملواقفه اجلهادية، 

ض���د رضا خ���ان وإجراءات���ه القمعية ضد 
الدين وعلمائه.

 3- بعد االس���تنكارات الشديدة التي قام 
به���ا املرحوم آية الّله ن���ور الّله النجفي مع 
ثالثمئة من علماء و طالب حوزة اصفهان 

ضد النزوات الشخصية لرضا خان.
 ه�اج���ر آية الّله ن���ور الّله النجفي إلى قم 
املقدس���ة مع مجموعة م���ن العلماء وذلك 
ف���ي ع���ام 1346 ه� و ل�غ���رض مواصلة 
الرفض واالستنكار في أنحاء إيران كافة، 
أرس���ل آية الّله النجفي رس���ائل بريدية - 
لعدم قدرته على إرس���ال البرقيات بسبب 
الرقابة- دعا فيها علماء إيران للهجرة إلى 
قم املقدس���ة، ومت إخبار السيد ابي احلسن 
مبجريات األحداث فقام السيد االصفهاني 
بالتنسيق مع علماء الدين في إيران، ح�ول 
ك�يفي���ة النهوض بوجه نظ���ام رضا خان، 
وأرس���ل برقية مطولة إل���ى العلماء حتدث 
فيه���ا عن كيفية التص���رف إزاء اإلحداث، 
نقتطف منها: )واخلالصة: لقد تأثرت تأثرًا 
ش���ديدًا حتى كأني أح���س بان قلبي ي�قطر 
دم���ا على ما جرى، ول���و كان لدينا حل 
إلص���الح بعض األمور، بحيث يؤدي هذا 
احلل إلى رفع ج�ميع املفاس���د، وال يؤدي 
إلى إيجاد اخلراب والدمار واالضطراب في 
البالد فنحن ف���ي مثل هذه احلالة على امت 

االستعداد للتضحية والفداء(.
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 لقاؤه مع السفير البريطاني:
ف���ي أيام العهد امللكي جاء نوري الس���عيد 
رئيس الوزراء العراقي آنذاك برفقة الس���فير 
البريطاني إلى النجف االشرف لزيارة السيد 
اب���ي احلس���ن االصفهاني، وخ���الل اللقاء 
قام الس���فير البريطاني بتقدمي صك للس���يد 
مببلغ مئة ألف دين���ار عراقي، بعنوان نذر 
م���ن احلكومة البريطانية مبناس���بة انتصارهم 
عسكريا على جيش أملانيا في احلرب العاملية 
الثانية، وادعى السفير بان احلكومة تريد أن 
يصل هذا املبلغ إلى ع�لماء الدين، فاستلم 
الس���يد املبلغ وأضاف له ص���كا آخر مببلغ 
مئة ألف دينار، فأصبح اجملموع مئتي ألف 
دي�ن���ار، وقال للس���فير: إن أكثر الضحايا 
في حربكم مع األملان كانوا من املس���لمني 
الهن���ود الذين اس���تخدمتموهم في احلرب 
ضد أملانيا، ونتيجة لهذا العمل أصبح لدينا 
آالف من العوائل بدون معيل، وش����ع�ورًا 
م�ن�ي ب�واج�ب�ي جتاه قضايا املس���لمني فاني 
أضع هذا املبلغ كله ملس���اعدة تلك العوائل 

املفجوعة بفقد معيلها.
 فخرج املندوب البريطاني مع نوري السعيد 
من عند الس���يد ثم بعد فت���رة وجيزة عاد 
نوري السعيد إلى ال�سيد وانحنى له إجالاًل 
واحترامًا، واخذ يقبله وقال: روحي فداك 

يا سيدي، لم اَر عظيما مثلك.
 أما املن���دوب البريطاني فقد اخذ يتحدث 

هنا وهناك في املناس���بات عن ذكاء وفطنة 
هذا السيد اجلليل وحنكته في إدارة األمور.

 أمنيتان يتمنى تحقيقهما:
يق���ول الس���يد االصفهاني: ل���دي امنيتان 
عزيزت���ان، وعلى الدوام فكري مش���غول 

بهما وامتنى ان تتحققا.
 أولهما: ش���راء املساكن و قطع األراضي 
احمليطة بحرم اإلمامني علي الهادي واحلسن 
العس���كري ع�ليهما الس���الم في سامراء، 
وإسكان الشيعة فيها، وثانيهما: أن اسمع 
ذكر الش���هادة الثالثة ف���ي األذان من منارة 

املسجد احلرام.
 وب�ه�ذه ال�مناسبة جدير بنا أن نذكر دعوة 
امللك ابن س���عود له لزي���ارة مكة املكرمة، 
فقبل دعوته ب�ش�رط أن ي�قوم بتعمير وإعادة 
بناء قبور األئمة عليهم السالم في البقيع، 

فلم يستجب امللك لهذا الشرط.
 مؤلفاته:

هى:
1- وس�يلة النجاة: وهي رسالة عملية في 
العبادات واملعام���الت، مترجمة إلى اللغة 
الفارس���ية واالوردية، وكتب عليها العلماء 

حواشي كثيرة )مطبوعة في جزءين(.
2- حاشية على العروة الوثقى.

3- شرح كفاية االصول.
4- انيس املقلدين.

5- حاشية على تبصرة العالمة.



6- حاش���ية عل���ى جن���اة العباد الي���ة الّله 
العظمى الشيخ صاحب اجلواهر.

7- ذخيرة الصاحلني )رسالة عملية(.
8- ذخيرة العباد.

9- وسيلة النجاة الصغرى )مختصر لوسيلة 
النجاة(.

10- منتخب الرسائل.
11- مناسك احلج.

 ه���ذا باإلضافة إلى تقري���رات بحوثه في 
الفقه واألصول.

 

وفاته:
ان�تق���ل إلى رحمت���ه تعالى ف���ي الكاظمية 
املقدس���ة بتاريخ 9 / ذي احلجة / 1365 
ه�، ثم نقل جثمانه ال�ط�اه�ر إلى ال�ن�ج�ف 
االش�رف وش�ي�ع تشييعا كبيرا، ثم مّت دفنه 
ف���ي الصحن املطهر لإلم���ام أمير ال�مؤمنني 
عل���ي بن أبي طالب عليه الس���الم، وقال 
ف���ي تأبينه آية الّله الش���يخ محمد حس���ني 
كاش���ف الغطاء: )هنيئا لك يا ابا احلس���ن 
عش���ت س���عيدا ومّت حميدا، قد أنسيت 
املاض���ني وأتعبت الباقني، كانك قد ولدت 

مرتني…(



 من كان مـــن الفقهاء صائنًا 
لنفســـه، حافظًا لدينه، مخالفًا 
على هواه، مطيعًا ألمر مواله، 

فللعوام أن يقّلدوه.

قال اإلمام الصادق

) وسائل الشيعة ٢7: 131 الباب)10( حديث )33٤01(.



وأّما الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى رواة حديثنا، فإّنهم 
حّجتي عليكم، وأنا حّجة اهلل 

عليهم.

قال االمام الحجة

) وسائل الشيعة ٢7: 1٤0 الباب)11( حديث )33٤٢٤(



ان هـــذه المجلـــة تعبـــر عـــن الموقف 
السياســـي للمرجعية الدينية العليا في 
النجف االشرف والمتمثل بخطبة الجمعة 
الثانية التي يلقيها ســـماحة الشـــيخ عبد 
المهدي الكربالئي وسماحة السيد احمد 
الصافي من على منبر صالة الجمعة التي 

تقام في الصحن الحسيني الشريف فقط.
امـــا ردود االفعـــال واالصـــداء والمقاالت 
التي تتناقلها وسائل االعالم ونشير اليها 
ضمن المجلـــة فانها تمثل رأي اصحابها 

فقط والمجلة تنقل هذه االراء لالطالع. 


