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تعقيٌب وتنبيٌه

االفــــتتاحيـــة

          لو اردن��ا ت�ضنيف م�ضامني ُخطب اجلمعة 
املتعلقة بال�ضاأن ال�ضيا�ضي ميكننا ان ُندرجها حتت 
ف��الأم��ور   ، ال�ضيا�ضي  اخل��ط��اب  ا�ضكال  م��ن  �ضكلني 
اإم��ا:  ت��ك��ون  خطبة  اي  تتناولها  ال��ت��ي  وامل��وا���ض��ي��ع 
او عمال  ق����رارا  ي��ك��ون  ك���اأن  تعقيبا حل���دٍث ح���دَث 
اثرت  معينة  ظاهرة  او  ارهابيا  عمال  او  ع�ضكريا 
على البلد �َضلبا او ايجابا فيكون للمرجعية رايها 
اخلا�ص بهذه الحداث والذي يعرب عنه من خالل 
على منرب  تلقى من  التي  الثانية  اجلمعة  ُخطبة 
واإم���ا   ، ال�����ض��ري��ف  ال�����ض��ح��ن احل�ضيني  اجل��م��ع��ة يف 
تكون تنبيها حلدث قد يقع م�ضتقبال ويكون تنبيه 
املرجعية عن هذا احلدث نتيجة متابعتها الدقيقة 
لأولويات احلدث التي قد ل توؤخذ يف نظر العتبار 
يف حينه من قبل ا�ضحاب ال�ضاأن فياأتي التنبيه من 
ات��خ��اذ ق��رار  ك���اأن جتنب   ، ل��ه��ذا احل���دث  املرجعية 

معني او احلث على اتخاذ قرار معني .
وي��ب��ق��ى ال�����ض��ي��ا���ض��ي اإن اخ���ذ ب��ن��ظ��ر الع��ت��ب��ار ه��ذه 
المور او ل فهو يتحمل عاقبة المور لن الدور 
الر�ضادي الذي متار�ضه املرجعية ياأتي من حر�ص 
املرجعية على امن وامان العراق و�ضعبه واحلفاظ 

على مقد�ضاته .
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الخطبـــة الثانية لصـــالة الجمعة 
بتاريـــخ 12/رجب االصب/ 1436هـ  

الموافق 5/1 /2015م

     الش���يخ الكربالئي: ال يمكن 

القبول بالقرار األخير الذي صّوت 

االمريكي،  النواب  عليه مجلس 

االعالم  والمأمول من وسائل 

المهني���ة  األس���اليب  اعتم���اد 

بما يحف���ظ الرصي���د المعنوي 

للمواطنين والمقاتلين
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األمر األول :
        

         لق���د مت التأكي���د أكث���ر م���ن مرة 
عل���ى إن املس���اعدات اخلارجية التي تقدم 
ال���ى العراقيني في حربهم ضد االرهاب، 
وسعيهم لتخليص اراضيهم من عصابات 
داع���ش، يج���ب ان ال متس في حال من 
االح���وال س���يادة العراق ووحدة ش���عبه 

وأرضه.
وم���ن هنا فان���ه ال ميكن القب���ول بالقرار 
االخي���ر الذي صّوت عليه مجلس النواب 
االمريكي والذي يسمح بتقدمي املساعدات 

العس���كرية الى بع���ض املناطق في العراق 
من غير طريق احلكومة املنتخبة. ويفترض 
بالقوى السياس���ية العراقي���ة ان يكون لها 
موق���ف واضح في رفض هذا االس���لوب 

في التعامل مع الشعب العراقي.
وعليها في الوقت نفسه بذل اقصى اجلهود 
في س���بيل االتف���اق على رؤي���ة موحدة 
لتخليص املناطق التي يسيطر عليها داعش 

بأوسع مشاركة من ابناء تلك املناطق.
ان االختالف والتش���رذم وجتاذب املصالح 
الشخصية والفئوية بني االطراف العراقية، 
وفقدان الثقة بينهم، هو الذي ميهد الطريق 
ويحق���ق االرضي���ة املناس���بة للتدخ���الت 
اخلارجية التي تعّرض البلد خملاطر التقسيم 

والتجزئة. 
فاملطل���وب م���ن كل السياس���يني اخمللصني 
م���ن ابناء هذا البل���د ان يتنبهوا الى ذلك 
ويعملوا بجّد – وقبل فوات االوان- على 
م���ا يضمن مصالح جمي���ع العراقيني وفقًا 
للدستور، ويحقق االمن واالستقرار لهم 

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تــنــاول 
الكربالئي  املــهــدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة 
املقد�شة  كربالء  يف  اجُلمعة  واإمام  خطيب 
التي  الثانية من �شالة اجُلمعة  يف ُخطبته 
ال�شريف  احل�شيني  ال�شحن  يف  اأقــيــمــت 
ـــ املــوافــق  ــب/1436ه ــش يف 12/رجـــب اال�
جاءت  اأمــور  ثالثة  تناول  2015/5/1م  

كما يلي:
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جميعًا .
كم���ا ان املطلوب من االطراف املس���اندة 
للجيش في محاربة االرهاب من املتطوعني 
وابناء العش���ائر مبختلف عناوينهم، االخذ 
بنظر االعتب���ار ما متليه املصال���ح العراقية 
العليا فحس���ب، دون م���ا تقتضيه مصالح 
بعض اجلهات والدول الساندة، التي رمبا 
تتقاط���ع مصاحلها مع م���ا تقتضيه مصالح 

العراق والعراقيني.
ومن هنا فان املطلوب حتقيق اعلى درجات 
التنسيق مع القيادة العامة للقوات املسلحة 
في س���ير العملي���ات العس���كرية، حفاظًا 
على وحدة الص���ف وقوة اجلهد القتالي، 
بعيدًا ع���ن االختالف املؤدي الى اضعاف 
اجلميع .. وفي نفس الوقت فاملأمول من 
القي���ادة العامة للقوات املس���لحة ان تعمل 
على جمع االط���راف.. كلها حتت مظلة 
املصلحة املش���تركة جلميع العراقيني حتقيقًا 
لله���دف االهم، وه���و تخليص البلد من 

االرهاب الداعشي.
األمر الثاني :

ان احلفاظ على االنتصارات العس���كرية، 
وادام���ة زخم االندف���اع املعنوي للمقاتلني 
واس���ناده برصي���د متج���دد م���ن التعبئ���ة 
النفس���ية لعموم املواطنني؛ يقتضي التفات 
وتنب���ه االجه���زة االمني���ة واالعالمية الى 
خط���ورة اس���اليب التضلي���ل االعالمي، 

واحلرب النفس���ية التي تعتمدها عصابات 
داع���ش.. خصوص���ًا ما يتعل���ق بالتركيز 
عل���ى عنصر ادخ���ال الرعب واخلوف في 
قلوب املقاتلني واملواطنني من خالل نش���ر 
بعض االكاذيب ومش���اهد القتل الوحشية 
ونحو ذلك،والب���د من إتباع منهج مهني 
ملواجهة هذه االساليب، ومن ذلك مواكبة 
االحداث االمنية بحس���ب وقائعها س���اعة 
بس���اعة، ومتابعة ما ينشره إعالم داعش 
ومناصري���ه، والس���رعة ف���ي مقابلته بنقل 
احلقيق���ة م���ن مواقعها عب���ر التواصل مع 

املقاتلني وأمرائهم.
ومن الضروري عدم الركون الى ما ينشره 
اعالم العدو بل التريث والتثبت من خالل 
الرجوع الى املصادر اخملتصة ملعرفة احلقيقة 
والعمل على نشرها وتوضيحها للمواطنني 

والرأي العام ...
واملأم���ول م���ن وس���ائل االع���الم جميعا 
اعتماد االساليب املهنية ملالحقة االحداث 
ومتابعته���ا وحتليله���ا مبا يحف���ظ الرصيد 

املعنوي للمواطنني واملقاتلني جميعًا.
األمر الثالث:

ان التعام���ل مع االح���داث بواقعية ونقل 
احلقائ���ق من قب���ل القوات املس���لحة في 
مواق���ع القت���ال ال���ى مصادر الق���رار في 
القي���ادة العامة، ومواكب���ة ما يجري على 
االرض من تطورات عس���كرية، واالبتعاد 
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عن اخف���اء احلقائق .. خوفًا من االتهام 
بالتقصير او الفش���ل، عوامل اساسية في 
معاجلة أي خرق او اخفاق امني ...كما 
ان التواص���ل م���ع القي���ادات امليدانية وان 
كانت ضمن تش���كيالت عسكرية صغيرة 
والتعامل بروح االبوة واالخوة مع عناصر 
القوات املسلحة او املتطوعني املشاركني في 
القتال عامل مهم في تدارك أي اخفاق او 
خسارة حتصل في مواقع القتال اخملتلفة.

ونؤك���د م���رة اخ���رى على اهمي���ة رعاية 
املسؤولني السياس���يني والعسكريني لعوائل 

الش���هداء الذين يفقدون أحبة وأعزة لهم 
خصوص���ًا كب���ار الضب���اط من الش���هداء 
الذي���ن أظهروا درج���ات عالية من االيثار 
والتضحية والش���جاعة في ميادين القتال، 
والبد من بذل اهتمام اكبر بعالج اجلرحى 
من املقاتلني، وان تطلب ذلك ارس���الهم 
ال���ى خارج العراق .. مع تأكيدنا مجددًا 
على اهتم���ام دوائر الدول���ة املعنية بإجناز 
معامالت الشهداء وعوائلهم وابعادها عن 
الروتني والتعقيد املس���تلزم لتحميل عوائل 

الشهداء املزيد من االلم واملعاناة.
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أصداء وآراء حول خطبة الجمعة 
المرجع السيستاني يرفض قرار الكونغرس االمريكي الداعي لتقسيم العراق 

ويدعو القوى السياسية لموقف واضح منه

        رف���ض املرج���ع الدين���ي الكبي���ر 
اية الله العظمى الس���يد علي السيستاني ، 
اليوم اجلمعة ، مشروع القرار املشبوه الذي 
صوت عليه مجلس النواب األمريكي بشأن 
الس���نة والكرد ، واكد ممثل س���ماحته في 
كربالء املقدس���ة ان »املس���اعدات اخلارجية 
الت���ي تق���دم للعراقي���ني ف���ي حربهم ضد 
اإلرهاب و سعيهم للتخلص من عصابات 
داع���ش اإلرهابية ، يجب ان ال متس بأي 
ح���ال من االحوال س���يادة العراق ووحدة 
ارضه وش���عبه« ، داعيا القوى السياس���ية 
ف���ي العراق الى اتخ���اذ موقف واضح من 

ذلك .
وقال الش���يخ عبد املهدي الكربالئي خالل 

خطبة صالة اجلمعة التي اقيمت في الصحن 
احلس���يني ، إن »املساعدات اخلارجية التي 
تقدم للعراقيني ف���ي حربهم ضد اإلرهاب 
وس���عيهم للتخلص م���ن عصابات داعش 
االرهابي���ة يج���ب ان ال مت���س بح���ال من 
االح���وال س���يادة الع���راق ووح���دة ارضه 

وشعبه«.
واضاف الشيخ الكربالئي »ال ميكن القبول 
بالقرار االخير ال���ذي صوت عليه مجلس 
الن���واب األمريك���ي والذي يس���مح بتقدمي 
مس���اعدات لبعض املناط���ق من غير طريق 

احلكومة املنتخبة« .
وتابع ممثل املرجع السيستاني قائال : »يفترض 
بالق���وى السياس���ية ان له���ا  موقفا واضحا 

-وكالة ت�سنيم الدولية للأنباء :
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ضد هذا األس���لوب في التعامل مع الشعب 
العراق���ي« ، مح���ذرًا م���ن ان  »االختالف 
يول���د ارضية خصبة للتدخ���الت اخلارجية« 
.من جان����ب اخر ، دعت املرجعية الدينية 
القيادات العسكرية الى نقل احلقائق ملصادر 
القرار واالبتعاد عن اخفائها، فيما حذرت 

من اسلوب التضليل االعالمي لداعش«.
وقال ممثل املرجعية في كربالء إن »احلفاظ 
عل���ى االنتصارات العس���كرية وادامة زخم 
االندف���اع املعن���وي للمقاتلني واس���نادهم 
برصي���د متج���دد لعموم املقاتل���ني يقتضي 
االلتف���ات ال���ى خطورة أس���اليب التضليل 
االعالم���ي واحلرب النفس���ية التي تعتمدها 
عصاب���ات داع���ش خصوصا ف���ي إدخال 
عنص���ر الرع���ب واخلوف من خالل نش���ر 

بعض االكاذيب« .
وأك���د الش���يخ الكربالئ���ي عل���ى ضرورة 
»مواكب���ة االحداث األمنية س���اعة بس���اعة 
ومتابعة ما ينش���ره إعالم داعش والس���رعة 
في مقابلته« ، داعيا الى »اتباع منهج مهني 

في الرد على تلك االكاذيب«.
وش���دد ممثل املرجعية على اهمية »التعامل 
مع االحداث بواقعية ونقل احلقائق من قبل 

القوات املسلحة الى مصادر القرار ومواكبة 
م���ا يج���ري عل���ى االرض م���ن تطورات 
عسكرية«، حاثا على ضرورة االبتعاد »عن 
اخفاء احلقائق خوف���ا من االتهام بالتقصير 

والفشل«.
ويش���ار الى ان جلنة القوات املس���لحة في 
مجلس الن���واب االمريكي ، صوتت يوم 
اجلمع���ة ، على مش���روع قان���ون يفرض 
ش���روطا لتخصيص مس���اعدات عس���كرية 
أمريكية للع���راق بقيمة 715 مليون دوالر 
من ميزانية الدف���اع لعام 2016، ويتعامل 
مع السنة والكورد  ك�»كيانني منفصلني« . 
و ق���ال املوقع الرس���مي للجنة في بيان إن 
الق���رار ينص على تخصيص املبلغ املذكور 
للق���وات املش���اركة في القت���ال ضد تنظيم 
داع���ش، عل���ى أن يذه���ب  25 في املئة 
منه مباش���رة إلى قوات البيشمركة والقوات 
الس���نية  و اشترط القرار صرف ال�75 في 
املئ���ة املتبقي���ة بعد أن تق���دم وزارتا الدفاع 
واخلارجية ما يثبت التزام احلكومة العراقية 
بعملي���ة املصاحلة الوطنية وفي حال فش���لتا 
ف���ي إثبات ذلك يذه���ب 60 في املئة من 

املبلغ املتبقي للقوات الكوردية والسنية.
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         انتقد ممثل املرجعية الدينية العليا في 
كربالء، عبد املهدي الكربالئي، اجلمعة، 
الن���واب  ق���رار مجل���س   20154/5/1
االمريكي الذي يقضي بتقدمي املس���اعدات 
العس���كرية للس���نة والكرد بش���كل مباشر 
بعي���دا عن احلكومة املركزية، داعيا القوى 
السياس���ية إلى رفض االسلوب االمريكي 
بالتعام���ل مع العراق، فيما دعا املتطوعني 
والعشائر الى االخذ بنظر االعتبار مصلحة 
الع���راق العلي���ا ولي���س مصال���ح اجلهات 
وال���دول الس���اندة، محذرا م���ن خطورة 

التضليل اإلعالمي واحلرب النفس���ية التي 
يستخدمها تنظيم داعش اإلرهابي.

وق���ال الكربالئ���ي، خ���الل خطبة صالة 
اجلمعة في احلضرة احلس���ينية، وحضرتها 
»الغد ب���رس«، إنه »مت التأكي���د أكثر من 
مرة عل���ى أن املس���اعدات اخلارجية التي 
تق���دم للعراق ف���ي حربه ض���د اإلرهاب 
يجب أن ال متس ف���ي حال من األحوال 
س���يادة العراق ووحدة ش���عبه وأراضيه«، 
مؤك���دًا أنه »ال ميكن القبول بقرار مجلس 
الن���واب االمريك���ي االخير ال���ذي يقضي 

ممثل السيســـتاني ينتقد قرار التسليح االمريكي 
ويدعو السياسيين إلى رفضه

الغد بر�س/كربلء
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بتقدمي املساعدات العسكرية لبعض املناطق 
في الع���راق بعيدا عن احلكوم���ة العراقية 

املنتخبة«.
وش���دد على ضرورة »أن يك���ون للقوى 
السياسية العراقية موقف واضح في رفض 
االسلوب االمريكي بالتعامل مع العراقيني، 
وبذل اجلهود في االتفاق على رؤية موحدة 
لتخليص املناطق التي يسيطر عليها داعش 
مبش���اركة اوس���ع من قبل أبنائه���ا«، عادا 
»االختالف والتش���رذم واملصال���ح الفئوية 
والش���خصية وفقدان الثقة ب���ني االطراف 
العراقية متهد الطريق واالرضية للتدخالت 
اخلارجية التي تعرض البلد خملاطر التقسيم 

والتجزئة«.
ودع���ا ممث���ل املرجعية االطراف املس���اندة 
للجيش من املتطوعني والعش���ائر مبختلف 
عناوينه���م إلى »االخذ بنظ���ر االعتبار ما 
متلي���ه عليهم مصلحة الع���راق العليا دومنا 

تقتضي���ه مصالح بعض اجله���ات والدول 
الس���اندة الت���ي رمبا تتقاط���ع مصاحلها مع 

مصلحة العراق«.
وأك���د الكربالئي، »على ض���رورة حتقيق 
أعلى درجات التنس���يق مع القيادة العامة 
للقوات املسلحة حفاظا على وحدة الصف 
بعيدا ع���ن االختالف املؤدي الى اضعاف 
اجلمي���ع، والبد على القيادة العامة العمل 
م���ع جميع االطراف حتت ظ���ل املصلحة 
املش���تركة للعراقيني«، مح���ذرا »االجهزة 
االمني���ة واالعالمية من خطورة أس���اليب 
التضليل االعالمي واحلرب النفس���ية التي 
يس���تخدمها تنظيم داع���ش االرهابي، من 
خالل نش���ره ص���ور القت���ل والتعذيب«، 
داعيا ال���ى »وضع منهجي���ة ملواجهة هذه 
االس���اليب ومواكبة االحداث االمنية على 
االرض وتكذيب ما ي���روج له من اخبار 

وصور«.
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       رف���ض املرجع الديني العراقي، 
علي السيس���تاني، قرار مجلس النواب 
األميركي في تقدمي املساعدات العسكرية 
لقوات »البشمركة« الكردية، ومسلحي 
العشائر الس���نية، دون موافقة احلكومة 
العراقي���ة، في وقت أعل���ن فيه مكتب 
نائب الرئيس العراقي عن موافقة أردنية 
على تس���ليح العش���ائر، مما يش���ير إلى 

حجم اخلالف السياسي في البالد. 
وقال ممثل السيستاني في كربالء، عبد 
امله���دي الكربالئي، خ���الل خطبة يوم 
اجلمعة 2015/5/1، إن »املس���اعدات 

اخلارجي���ة، التي تقدم للعراق في حربه 
على اإلرهاب، يجب أال متس س���يادة 
البالد ووحدة الش���عب«، رافضًا القرار 
األخير الذي يس���لح الكرد والسنة دون 

املرور باحلكومة االحتادية.
»التش���رذم  ان  الكربالئ���ي  وأض���اف 
واالختالف وفقدان الثقة بني السياسيني 
العراقيني أمور مهدت الطريق للتدخالت 
اخلارجي���ة، التي تع���رض البالد خملاطر 
التجزئة والتقس���يم«، داعيًا اجلميع إلى 
االنتباه وبذل اجله���ود لتخليص العراق 
من س���يطرة تنظيم »داعش«، وضمان 

السيستاني يرفض قرار الكونغرس ...
وموافقة أردنية على تسليح العشائر

موقع العربي اجلديد:
بغداد ــ عبد العزيز الطائي
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مصالح جميع العراقيني وفقا للدستور.
ودعا ممثل السيس���تاني »احلشد الشعبي« 
والعش���ائر إل���ى األخذ بنظ���ر االعتبار 
املصالح العراقي���ة العليا، دون مصالح 
بعض الدول واجلهات الداعمة، والتي 
تتقاطع مصاحلها م���ع مصالح العراق، 
مشددًا على ضرورة التنسيق مع القيادة 

العامة للق���وات املس���لحة حفاظًا على 
وح���دة الصف. وم���ررت جلنة القوات 
املس���لحة في مجلس النواب األميركي 
قانون���ًا يتي���ح ل���إدارة األميركية تقدمي 
مس���اعدة عس���كرية مباش���رة لق���وات 
»البش���مركة« الكردية ومسلحي العشائر 
السنية، دون املرور باحلكومة العراقية.

عناوين تصدرت القنوات االعالمية حول ابعاد الخطبة السياسية ..
- موقع جريدة املشرق اليومية  : )دعت الدوائر املعنية إلى إجناز معامالت الشهداء وإبعادها عن الروتني .. 

املرجعية ترفض قرار الكونغرس األمريكي وتعزوه خلالفات القوى العراقية املمهدة له(
- موقع جريدة الصباح  في  2015/5/2: )املرجعية تطالب مبوقف حازم من املشروع االميركي(

- جري����دة املدى العدد 3352 الصفحة الثالثة: )املرجعية انتقدت قرار الكونغرس األميركي حول التس����ليح: 
أزمة الثقة تفتح باب التدخالت.. وعلى املتطوعني تقدمي العراق على مصالح داعميهم(

- قناة البغدادية : املرجعية الدينية ترفض قرار الكونغرس االمريكي وتعزوه بخالفات وتشرذم القوى العراقية
- قناة السومرية : املرجعية الدينية ترفض قرار الكونغرس االمريكي وتدعو القوى السياسية ملوقف واضح

- وكالة بالدي االخبارية : املرجعية الدينية ترفض قرار الكونغرس االمريكي
- وكالة العهد نيوز : املرجعية ترفض قرار الكونغرس االمريكي وتعزوه خلالفات القوى العراقية املمهدة له

- وكالة اخبار اليوم : املرجعية ترفض قرار الكونغرس االمريكي بشأن املساعدات املشروطة للعراق
- PUK meda : قانون الكونغرس وتأثيراته على العراق

- موقع سما برس  : السيستاني يرفض قرار الكونغرس ...وموافقة أردنية على تسليح العشائر
- قناة الرشيد الفضائية : املرجعية ترفض قرار الكونغرس وحتذر من املساس بالسايدة الوطنية

- موقع انباء االخباري : املرجع السيستاني يرفض قرار الكونغرس االمريكي الداعي لتقسيم العراق
- شبكة اوان : املرجعية حتذر من التضليل اإلعالمي واحلرب النفسية وترفض قرار الكونغرس االمريكي
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الخطبة الثانية لصالة الجمعة 
بتاريخ 19/ رجب االصب/ 1436هـ  

الموافق 8/ 5 /2015م

      الســـيُد الصافـــي يدعو الى 

تشكيل فريق من أهل الخبرة 

القيـــادات  الختيـــار  والدرايـــة 

العسكرية، ويطالب بالمحافظة 

علـــى المكتســـبات التي حققها 

الشـــهداء بدمائهـــم وتوفيـــر 

االمـــور الضروريـــة ألوالدهـــم 

وعوائلهم
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األمر األول :

       ان القدرات التي تتوفر للدولة في 
معركته���ا احلالية ض���د االرهابيني البد ان 
ُتستثمر بش���كل فّعال وفي جميع اجملاالت 

وعلى نحو اخلصوص االمور التالية :
1- ان يتحرى املسؤولون الدّقة في اختيار 
العناصر القيادية إلشغال املواقع املهمة التي 
تتمتع باحلس الوطن���ي، والكفاءة العالية، 

وان يؤم���ن بطبيعة املعرك���ة، وانها معركة 
للدفاع عن هذا البلد من شرور االرهابيني، 
اذ ان املس���ؤول وفي أي موقع.. البد ان 
يؤمن اميان���ًا حقيقيًا بأحقي���ة معركته حتى 
يقاتل بش���جاعة وبسالة، بل يطور قابلياته 
وقابليات من معه لتحقيق النصر ان ش���اء 
الله، ومن الطبيعي في هذه الظروف البد 
ان يتش���كل فريق من اهل اخلبرة والدراية 
الختي���ار القيادات العس���كرية في مواقعها 
املهم���ة حتى يكون القرار س���ليمًا، وان ال 
يتس���لل الى املواقع احلساسة من ال يكون 
مبستوى املسؤولية، خصوصًا ما حدث في 
محافظتن���ا العزيزة نينوى وكان ما كان من 
تداعيات البد ان تكون ماثلة بتجربتها امام 
االخوة املس���ؤولني، واالستفادة منها.. إذ 
ان الدم���اء عزيزة والب���د ان ُتبذل قصارى 

اجلهود للحفاظ عليها.
2- س���بق وذكرنا ونعي���د اآلن.. انه البد 

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تــطــرق 
�سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف  خطيب واإمام 
ُخطبته  يف  املقد�سة  كــربــلء  يف  اجُلمعة 
يف  اأقيمت  التي  اجُلمعة  �سلة  من  الثانية 
رجب   /  19 ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن 
اىل  تطرق  2015/5/8م  املوافق  1436هـ 

ثلثة اأمور ا�ستهلها بالقول:
بع�س  الــكــرميــة  م�سامعكم  على  اعــر�ــس 

االمور :
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من االعتم���اد على العق���ول العراقية التي 
لها خبرة في صناعة االس���لحة واالعتدة، 
وتنش���يط هذه اخلب���رات، وتوفير االجواء 
لها، وتس���خير االمكانات املتاحة، واتخاذ 
قرار جريء وسريع بذلك، فاالعتماد على 
انفس���نا في توفير ما يتيس���ر من الوس���ائل 
الضروري���ة للدفاع ع���ن بلدنا هو جزء من 

االمن العسكري الذي البد ان يتوفر.
3- التعام���ل م���ع املعلومة االس���تخباراتية 
بجّدية ومتابعتها وترتيب االثر عليها، فكم 
م���ن معلومة كانت صحيحة ل���م ُيعنَت بها 
كان���ت لها نتائج وخيم���ة، نعم، البد من 

مالحظة امرين :
أ - اختيار العناصر اجليدة واملهنية والصادقة 

للعمل االستخباراتي.
ب - توحيد اجلهد االس���تخباراتي وتوظيفه 
بش���كل منهجي دقي���ق حتى تس���تفيد منه 

اجلهات املسؤولة.
األمُر الثاني :

لق���د ُاريقت دم���اء عزيزة علين���ا من اجل 
احلفاظ على بلدنا وفاز من فاز بالش���هادة 
التي ال يتوف���ق لها ُكّل أحد، وهذه مرتبة 
كبي���رة ناله���ا الش���هداء الس���عداء، والبد 
لن���ا ان نحاف���ظ على كل مكتس���ب حققه 
هؤالء الشهداء فاالهتمام بعوائلهم الكرمية 
وبأوالدهم وتوفير االم���ور الضرورية لهم 

هو من الوفاء لهم.
انن���ا ندع���و املؤسس���ات احلكومي���ة للقيام 
بواجبها جت���اه العوائل الكرمي���ة كما ندعو 
االخوة امليس���ورين واجلهات غير الرس���مية 
الى االهتمام والرعاي���ة لهم، فان الغالب 
من هؤالء السعداء قد خّلفوا اوالًد صغارًا 
والش���ك ان ه���ؤالء الصغار س���يفخرون 
بآبائه���م الش���هداء كما نفخ���ر بهم ويفخر 
به���م بلده���م، وعلى االخ���وة ان يوّفروا 
حياة كرمية لهؤالء خصوصًا فرص التعليم 
والدراسة.. فاحلذار احلذار ان يترك هؤالء 
الصغار دراس���تهم بس���بب العوز املادي ال 
س���مح الل���ه، ب���ل البد ان يك���ون هؤالء 
الصغ���ار من ضم���ن اولوياتنا جميعًا، وان 
يواصلوا الدراس���ة ويحصلوا على املراتب 
العالي���ة دائمًا فابن الش���هيد البد ان يكون 

متفوقًا.
وعل���ى االمه���ات الكرمي���ات والزوج���ات 
الفاض���الت ان يصب���رن ويتوجه���ن لتربية 
االبناء والبنات التربية الصاحلة، فإن هؤالء 

هم ذخيرتنا.
األمُر  الثالث :

ان الع���راق يتمتع بكل العوامل املتاحة ألن 
يك���ون من الدول الزراعي���ة املتقدمة ولعل 
االم���ن الغذائي م���ن املس���ائل املهمة التي 
تس���عى اليها الدول، ورغ���م تأكيدنا على 
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ذلك في اكثر من مناس���بة؛ إال انه ال نرى 
في االفق اال محاوالت متواضعة للنهوض 

بالواقع الزراعي.. 
اننا اآلن لسنا بصدد بيان موقعية العراق في 
اجلان���ب الزراعي.. بل املطالبة باإلس���راع 
ف���ي تنفيذ اخلط���ط الزراعية وإث���ارة همم 
االخوة املس���ؤولني عن استثمار هذه الثروة 
التي ال تنضب، فعندما نس���مع او نرى ان 
نسبة صادرات دول ال متلك من االمكانات 
م���ا ميلكه الع���راق من املنتج���ات الزراعية 
واخلضار واحملاصيل .. ان نسبة صادراتها 
ال���ى العراق هي نس���بة كبي���رة جدًا.. بل 
الع���راق يحتل املرتبة الثاني���ة في صادرات 
تلك الدول له، فإن ذلك عندما نس���مع به 

يثير االستغراب، وفي نفس الوقت يحّمل 
االخوة املسؤولية للقيام مبا يلزم القيام به.
اننا نحتاج الى تضافر اجلهود واالس���تعانة 
بالكوادر العلمية النتشال العراق من الفقر 
الزراعي والشك ان ذلك سيّوفر امنًا غذائيًا 
لبلدنا ويفتح آفاق الصناعة الغذائية ايضًا.

اننا ننتظ���ر خطوات جدّية من املعنيني بهذا 
األمر..

رزقن���ا الله تعالى واياكم االمن االجتماعي 
والعس���كري والغذائي ورزقن���ا الله تعالى 

االستقرار في هذا البلد ..
وآخر دعوانا ان احلمد لله رب العاملني .
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الس���بت  صح���ف  اب���رزت   
2015/5/9 حتذي���ر املرجعية الدينية من 
مغبة تكرار س���يناريو س���قوط املوصل، 
وه���و ما نقلت���ه جري���دة الصباح ش���به 
الرسمية التابعة لش���بكة االعالم العراقي 
وكذلك جريدتا الدس���تور واملش���رق كما 
نقل���ت صحيف���ة الزمان طبع���ة بغداد ان 
»املرجعية الدينية حذرت من مغبة تكرار 

سيناريو سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم 
داعش، داعية الى حتري الدقة في اختيار 

القيادات االمنية« .
ونقلت الصحيفة ع���ن ممثل املرجعية في 
كربالء أحمد الصافي خالل خطبة صالة 
اجلمع���ة قوله إن »على املس���ؤولني حتري 
الدقة في اختيار العناصر القيادية إلشغال 
املواق���ع املهمة التي تتمتع باحلس الوطني 

أصداء وآراء حول خطبة الجمعة 
المرجعيـــة الدينية العليـــا تدعو الى تحري الدقـــة في اختيار 
القيادات األمنية واالعتماد الذاتي في توفير ما تحتاجه المعركة
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قال ممثل املرجعية في كربالء السيد أحمد 
الصافي خالل خطبة صالة اجلمعة املوافقة 
الثام���ن من ايار 2015 والتي اقيمت في 
الصحن احلسيني مبدينة كربالء وحضرتها 
الس���ومرية ني���وز، إن »على املس���ؤولني 
حتري الدقة ف���ي اختيار العناصر القيادية 
إلشغال املواقع املهمة التي تتمتع باحلس 

الوطني والكف���اءة العالية وان يؤمن بأن 
املعرك���ة احلالية هي معرك���ة للدفاع عن 
هذا البلد من شرور اإلرهابيني«، مشيرًا 
إلى أن »املسؤول وفي اي موقع البد ان 
يؤمن اميانا حقيقي���ا بأحقية معركته حتى 

يقاتل بشجاعة وبسالة«.

المرجعيـــة تدعو لتحري الدقة باختيـــار القيادات األمنية 
وتحذر من تكرار ما حصل للموصل

قناة ال�سومرية الف�سائية :

والكف���اءة العالي���ة وان يؤمن بأن املعركة 
احلالي���ة هي معركة للدفاع عن هذا البلد 

من شرور اإلرهابيني«.
ونش���رت صحيفة الصباح ش���به الرسمية 
التابعة لش���بكة االع���الم العراقي عنوانا 
على صدر صفحتها االولى حتت عنوان/ 
االرهابيون يعدون التهام احلشد الشعبي 

بسرقة احياء املوصل..
فيم���ا نقل موقع ايالف وقائع خبر زيارة 
وزير الدف���اع الى مكتب املرجعية الدينية 
العليا في النجف االش���رف وأوضح أن 

خال���د العبي���دي تعه���د للمرجعية بعدم 
تكرار سقوط املوصل خالل لقائه السادة 
املراجع س���ماحة الس���يد محمد س���عيد 
احلكيم وس���ماحة الشيخ محمد اسحاق 
الفياض وس���ماحة الش���يخ بشير النجفي 
موضًحا ان وجود احلشد وجود قانوني، 
وهو قوة ضارب���ة ضد االرهاب، مؤكًدا 
أن���ه يعمل على تولي قيادات عس���كرية 
مهنية وش���جاعة للعملي���ات احلربية ضد 

تنظيم »داعش«.
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دع����ت املرجعية الدينية العليا،   
املس����ؤولني   ،2015/5/8 اجلمع����ة 
الى حتري الدقة ف����ي اختيار القيادات 
األمني����ة، فيما حذرت م����ن تكرار ما 
ح����دث في محافظة نينوى، ش����ددت 
عل����ى  االعتماد على النفس في توفير 
ما حتتاجه معركة اليوم مع االرهاب.

وقال ممثل املرجعية في كربالء الس����يد 
أحم����د الصاف����ي خ����الل خطبة صالة 
اجلمع����ة الت����ي اقيم����ت ف����ي الصحن 
احلس����يني مبدين����ة كرب����الء: إن »على 
املس����ؤولني حت����ري الدقة ف����ي اختيار 

العناصر القيادية إلشغال املواقع املهمة 
الت����ي تتمتع باحل����س الوطني والكفاءة 
العالية وان تؤمن ب����أن املعركة احلالية 
هي معرك����ة للدفاع عن هذا البلد من 
ش����رور اإلرهابي����ني«، مش����يرًا إلى أن 
»املسؤول وفي اي موقع ال بد من ان 
يؤمن اميانا حقيقيا بأحقية معركته حتى 

يقاتل بشجاعة وبسالة«.
وأضاف الصافي، أنه »يجب تش����كيل 
هيئ����ة من اهل اخلبرة والدراية الختيار 
القيادات العس����كرية في مواقعها املهمة 
ملن����ع تس����لل م����ن ال يكون مبس����توى 

المرجعية تدعو الى الدقة باختيار القيادات األمنية
جريدة ال�سباح : 
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املس����ؤولية«، الفتًا إلى أن »ما حصل 
ف����ي محافظة نينوى من احداث يجب 

أن يكون ماثال امام املسؤولني«.
وشدد الصافي على ضرورة »االعتماد 
على النفس في توفير ما حتتاجه املعركة 
م����ن الوس����ائل الضروري����ة للدفاع«، 
مؤكدًا في ذات الوقت اهمية »التعامل 
بجدية مع املعلومة االستخبارية وعدم 

اهمالها«.
وفي س����ياق متصل, دعا الصافي الى 
ض����رورة »االهتمام بأطفال الش����هداء 
وتوفي����ر فرص العي����ش الكرمية لهم، 

واحل����ذر من ترك دراس����تهم بس����بب 
العوز املادي«، الفتًا إلى أن »االهتمام 
بهؤالء االطفال يجب أن يكون ضمن 

اولوياتنا النهم ذخيرتنا للمستقبل«.
هذا وحث ممثل املرجعية على »االستعانة 
بالكوادر الزراعية النتشال العراق من 
الفقر الزراع����ي وتوفير األمن الغذائي 
وتوفي����ر أمن غذائي للبالد«، مش����يرًا 
إل����ى أن »العراق يتمت����ع بكل العوامل 
املتاح����ة ألن يكون من الدول الزراعية 

املتقدمة«.



22

خطب �جلمعة ل�شهر �آيار 2015

دعا ممث���ل املرجعي���ة العليا في        
كرب���الء احمد الصافي، اليوم اجلمعة، 
الى تش���كيل فريق م���ن اخلبراء الختيار 
القي���ادات العس���كرية ومنع تس���لل من 
للمواق���ع  املس���ؤولية  لي���س مبس���توى 
احلساس���ة، فيما طالب بالتعامل بجدية 
م���ع املعلوم���ات االس���تخبارية واختيار 
العناص���ر املهنية والصادق���ة للعمل في 
هذا اجملال ، ش���دد على ضرورة إعادة 
الصناع���ة العس���كرية واهتم���ام الدولة 

بعوائل الشهداء.
وق���ال الصاف���ي خ���الل خطب���ة صالة 
اجلمعة في احلضرة احلس���ينية وحضرتها 
»أوان«، إن »هناك قدرات تتوفر بالدولة 
العراقي���ة ف���ي املعرك���ة ض���د االرهاب 
ويجب استثمارها بشكل فّعال وبجميع 
اجمل���االت«، مؤك���دًا »ضرورة تش���كيل 
فري���ق من أهل اخلبرة الختيار القيادات 
العس���كرية ليك���ون القرار ف���ي املعركة 
س���ليمًا وعدم السماح بتسلل من ليس 

ممثل السيستاني يدعو إلى تحري الدقة 
في اختيار القيادات األمنية  موقع اأوان :
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مبستوى املسؤولية للمواقع احلساسة«.
وطالب الصافي »بتوخي الدقة في اختيار 
العناص���ر القيادية وأن يكونوا من ذوي 
الكفاءة العالية ويؤمنوا بأحقية معركتهم 
ويط���وروا من قابلياته���م وقابليات من 
معهم«، مشددًا على »ضرورة ان يكون 
ما حصل في محافظة نينوى وتداعياته 
ماثال أمام املسؤولني واالستفادة منه«.

وأش���ار ممثل املرجعية الى ان »املعلومة 
االس���تخبارية بحاجة الى التعامل معها 
بجدي���ة، وكم من معلومة ل���م ُيعتمد 
عليه���ا كانت لها نتائج وخيمة«، داعيًا 
ال���ى » اختيار العناصر املهنية والصادقة 
للعمل في اجملال االس���تخباري وتوحيد 
جه���ده وتوظيفه لتس���تفيد منه اجلهات 

املسؤولة«.
وتابع الصاف���ي، إننا »نؤكد مرة اخرى 
عل���ى ضرورة االعتم���اد على اخلبرات 

العراقية في صناعة االس���لحة واالعتدة 
واتخاذ قرار سريع وجريء بذلك لتوفير 
ج���زء من االم���ن العس���كري للبالد«، 
مطالبًا »املؤسسات احلكومية بأداء واجبها 
برعاية عوائل الشهداء وأوالدهم وتوفير 
احلي���اة الكرمية لهم، وح���ذار من ترك 
أوالد الش���هداء لدراستهم بسبب العوز 
امل���ادي والبد ان يك���ون أولئك ضمن 

اولوياتنا«.
م���ن جهة اخ���رى انتقد ممث���ل املرجعية 
»احمل���اوالت املتواضعة للنهوض بالواقع 
الزراعي ف���ي البالد م���ن قبل اجلهات 
املعني���ة واالعتم���اد بش���كل كبير على 
املنتجات املستوردة«، مطالبًا »املسؤولني 
عن هذا القطاع باإلسراع بتنفيذ اخلطط 
الزراعية واستثمار ثروات البالد وانتشال 
الب���الد من الفقر الزراعي وتوفير االمن 

الغذائي«.
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دع���ت املرجعية الديني���ة العليا        
املس���ؤولني الى حت���ري الدقة في اختيار 
القي���ادات األمنية، مح���ذرة من تكرار 
ما حدث في محافظ���ة نينوى، مطالبة 
بضرورة االعتماد على النفس في توفير 

ما حتتاجه املعركة.
وق���ال ممثل املرجعية ف���ي كربالء أحمد 
الصاف���ي خ���الل خطبة ص���الة اجلمعة 
في 2015/5/8 في الصحن احلسيني 
املطه���ر حضرتها »الع���راق نت »، ان 

القدرات التي تتوفر للدولة في معركتها 
احلالية ضد اإلرهابيني البد ان تس���تثمر 
بشكل فعال وفي جميع اجملاالت وعلى 

نحو اخلصوص األمور التالية«.
وأضاف على املس���ؤولني  حتري الدّقة 
في اختي���ار العناصر القيادية إلش���غال 
املواقع املهمة التي تتمتع باحلس الوطني 
والكفاءة العالية وان يؤمن بطبيعة املعركة 
وإنه���ا معركة للدفاع عن هذا البلد من 
ش���رور اإلرهابيني ». وأك���د  الصافي 

المرجعية الدينية العليا تدعو المســـؤولين إلى تحري 
الدقة في اختيار القيادات األمنية العراق نت :
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الب���د على احلكومة  من االعتماد على 
العق���ول العراقي���ة التي له���ا خبرة في 
صناعة األسلحة واالعتدة وتنشيط هذه 
اخلب���رات وتوفير األجواء لها وتس���خير 
اإلمكانات املتاح���ة واتخاذ قرار جريء 
وسريع بذلك فاالعتماد على أنفسنا في 
توفير ما يتيس���ر من الوسائل الضرورية 
للدف���اع عن بلدنا ه���و جزء من األمن 

العسكري الذي البد ان يتوفر«.
وتاب���ع عل���ى احلكوم���ة  التعام���ل مع 
املعلومة االستخباراتية بجّدية ومتابعتها 
وترتي���ب األثر عليه���ا فكم من معلومة 

كانت صحيحة لم يعتنى بها، باإلضافة 
ال���ى  اختي���ار العناصر اجلي���دة واملهنية 
والصادقة للعمل أالستخباراتي، فضال 
ع���ن  توحي���د اجله���د أالس���تخباراتي 
وتوظيف���ه بش���كل منهج���ي دقيق حتى 
تس���تفيد منه اجلهات املسؤولة«. ودعا 
الصافي املؤسس���ات احلكومية واجلهات 
غير الرسمية واإلخوة امليسورين للقيام 
بواجبهم جتاه عوائل الشهداء من احلشد 
الشعبي والقوات املسلحة الى االهتمام 

والرعاية لهم«.

عناوين تصدرت القنـــوات االعالمية حول 
ابعاد الخطبة السياسية 2015/5/8..

- صحيفة صدى املهدي )مركز الدراس����ات التخصصية في االمام املهدي(: املرجعية الدينية العليا تدعو الى 
حتري الدقة في اختيار القيادات األمنية.

- قن����اة املس����ار االولى الفضائية : املرجعية تدعو لتحري الدقة باختي����ار القيادات األمنية وحتذر من تكرار ما 
حصل للموصل.

- سكاي نيوز : املرجعية تدعو لتحري الدقة باختيار القيادات األمنية.
- قناة دجلة الفضائية : املرجعية تدعو لتحري الدقة باختيار القيادات االمنية واالستفادة من الدروس. 

- موقع احلياة : السيستاني يدعو إلى »الدقة« في اختيار قادة األمن.
- موسوعة سومر : املرجعية تدعو الى تشكيل هيئة الختيار القيادات العسكرية في املواقع املهمة.

- طريق الش����عب العدد 189 الس����نة 80 األحد 10 أيار : املرجعية تدعو الى تشكيل »هيئة من اهل اخلبرة« 
الختيار القيادات العسكرية.
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الخطبـــة الثانية لصـــالة الجمعة 
بتاريخ 26/رجب االصب/ 1436هـ  

الموافق 15 / 5 /2015م
    الشـــيُخ الكربالئي ُيشـــيُد 

باإلجـــراءات الســـريعة التي 

تصـــّدت من خاللهـــا القوات 

احـــداث  لتطويـــق  األمنيـــة 

جميع  ويدعـــو  االعظميـــة، 

االرهاب  تقاتل  التـــي  القوى 

جهودهـــا  تنســـيق  الـــى 

المصالـــح  عـــن  والتعالـــي 

الفئوية والشخصية
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األمُر االول :  

         ف���ي الوق���ت الذي نعرب فيه عن 
ادانتنا الشديدة، وأسفنا البالغ ملا حصل من 
اعتداءات في منطقة االعظمية ليلة االربعاء 
املاضية ... نشير الى ان املأمول من القادة 
السياس���يني، ومن وسائل االعالم التعامل 
م���ع مث���ل هذه االح���داث على مس���توى 
املس���ؤولية الوطنية والديني���ة التي تفرضها 
الظروف احلساسة واالستثنائية للبلد، وهو 
يواجه االرهاب الداعش���ي الذي يستهدف 

اجلميع بال استثناء.
ان هن���اك العديد من االعتداءات التي تقع 
باس���تمرار في بغداد وغيرها، وتس���تهدف 
املواطن���ني االبري���اء، وتخّل���ف الكثير من 
الضحاي���ا بينه���م، ويقص���د به���ا االنتقام 
االعم���ى او اثارة الفتنة الطائفية، فيفترض 
باجلمي���ع ان يتعامل���وا م���ع كل ما يحدث 
بوع���ي وحكمة بعيدًا ع���ن االزدواجية او 
االجن���رار وراء العواط���ف، والتش���نج في 
اخلط���اب الذي يحمل احيان���ًا في مطاويه 
طابع االتهام املتسرع نحو عناوين طائفية، 
ويستبطن االثارة ملكون على مكون آخر.

ان حساسية االوضاع التي مير بها البلد.. 
وال س���يما في املناطق اخملتلطة التي تعيش 
فيه���ا مكون���ات مختلفة من ابناء الش���عب 
العراق���ي؛ حتت���م علينا ان نعم���ل بكل ما 
نس���تطيع للحفاظ على التعايش الس���لمي 
املبن���ي عل���ى التآلف واالنس���جام بني هذه 

املكونات.

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تــطــرق 
الكربالئي  املــهــدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة 
املقد�شة  كربالء  يف  اجُلمعة  واإمام  خطيب 
التي  الثانية من �شالة اجُلمعة  يف ُخطبته 
ال�شريف  احل�شيني  ال�شحن  يف  اأقــيــمــت 
املوافق  االأ�ــشــب/ 1436هــــ  يف 26 /رجــب 
اأمــور  ثالثة  اىل  تطرق  2015/5/15م، 

جاءت كما ياأتي:
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وينبغي هنا االش���ادة باإلجراءات الس���ريعة 
الت���ي تصدت من خاللها الق���وات االمنية 
لتطويق االحداث االخيرة، فانه امر يبعث 
عل���ى التفاؤل بأن القوات االمنية س���تقف 
بحزم ام���ام أية محاوالت ألث���ارة الفتنة، 
وس���تتصرف مبهني���ة تناس���ب مس���ؤوليتها 

الوطنية والدينية.
 األمُر الثاني :

ان دراسة االس���باب التي ادت الى سقوط 
املوص���ل وبقية املدن بي���د عصابات داعش 
في ش���هر حزي���ران من الع���ام املاضي وما 
اعقب���ه من تق���دمي تضحي���ات عظيمة من 
ابن���اء الش���عب العراقي واس���تنزاف الكثير 

م���ن االموال وامل���وارد ف���ي مواجهة هذه 
العصابات ودرء خطرها .. تستدعي وضع 
خطة شاملة إلعادة بناء املؤسسة العسكرية 
العراقي���ة في ضوء املعايير والضوابط املهنية 
للمؤسس���ات العس���كرية في سائر الدول، 
ومن ذلك اختيار القادة الكفوئني الوطنيني 
خملتلف املواقع بعيدًا عن أي محس���وبية او 
مجامل���ة او انتماء اضيق م���ن دائرة الوالء 
للش���عب والوط���ن، والعمل عل���ى ابعاد 
التأثيرات السياس���ية للكتل واالحزاب عن 

املؤسسة العسكرية بشكل تام.
ومن املهم ايضًا ان يأخذ جهاز االستخبارات 
حقه من االهتمام ويبنى على اساس مهني 
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صحي���ح ليتمكن م���ن اداء دوره في جناح 
املؤسسة العسكرية.

وف���ي ه���ذه املرحلة  وم���ن الض���روري – 
بالذات- ان تبادر جميع القوى التي تقاتل 
االرهاب الى تنس���يق جهودها وتتعالى عن 
املصال���ح الفئوية والش���خصية فان هذا من 

اهم الشروط في جناحها وانتصارها.

 األمُر الثالث:
تس���تمر معان���اة اجلرحى وذوي الش���هداء 
والعوائ���ل النازح���ة عن مواطنه���ا، وفي 
ظل عدم قيام املؤسس���ات احلكومية بتأمني 

حوائج هذه الشرائح بالشكل املطلوب فانه 
يجدر مبيس���وري احلال من املواطنني الكرام 
ان يس���تمروا ف���ي تقدمي الع���ون لهم كما 
قام���وا بذلك خالل الش���هور املاضية، اداًء 
للمسؤولية الوطنية والشرعية واالخالقية.

كما نوصي جميع املواطنني بضرورة التعامل 
باحلسنى وحفظ كرامة النازحني الذين تركوا 
ديارهم واموالهم كره���ًا ويحنون للرجوع 
فالله الله  اليه���ا في اقرب فرص���ة ممكنة – 
ف���ي هؤالء فهم اخوانكم واخواتكم الذين 
ينبغ���ي ان حتبوا لهم ما حتبون ألنفس���كم 

وتكرهوا لهم ما تكرهون لها.
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أصداء وآراء حول خطبة الجمعة 

ش����ددت املرجعية الدينية العليا    
عل����ى ض����رورة وض����ع خطة ش����املة 
لبن����اء املؤسس����ة العس����كرية العراقية، 
وف����ق ضواب����ط ومعايير مهني����ة، عبر 
اختي����ار القادة الكفوئ����ني، داعية الى 
ابعاد االحزاب السياس����ية عن املؤسسة 

العسكرية.
وقال ممثل املرجعي����ة الدينية العليا في 
كربالء املقدس����ة الش����يخ عبد املهدي 

الكربالئ����ي، خالل خطبة اجلمعة التي 
اقيمت في الصحن احلسيني الشريف ان 
دراسة األسباب التي أدت الى سقوط 
املوصل بيد عصابات داعش وما اعقبه 
من تقدمي تضحيات عظيمة واستنزاف 
الكثي����ر من االموال ف����ي مواجهه هذه 
العصابات تستدعي وضع خطة شاملة 
إلع����ادة بناء املؤسس����ة العس����كرية في 
ض����وء املعايير كما في س����ائر الدول، 

المرجعية الدينية العليا تشدد على ضرورة وضع خطة شاملة 
لبناء المؤسسة العسكرية وفق ضوابط ومعايير مهنية

مو�سوعة �سومر :
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كم����ا ينبغي اختي����ار الق����ادة الكفوئني 
والوطني����ني بعي����دا عن اي محس����وبية 
او مجامل����ة وان يكون����وا ضمن دائرة 
الوالء للش����عب والوطن والعمل على 
ابعاد التأثيرات السياس����ية من املؤسسة 
العس����كرية بش����كل تام ومن املهم ان 
يأخ����ذ جهاز االس����تخبارات دوره في 
االهتمام لك����ي يتمكن من أداء مهامه 

لنجاح املؤسسة العسكرية.
واعرب الكربالئي عن ادانة املرجعية ملا 
حصل في منطقة االعظمية”، مش����يرًا 
إل����ى إن املأمول من القادة السياس����يني 
ووسائل اإلعالم التعامل مع االحداث 
على مس����توى عاٍل من الوطنية وذلك 
مل����ا متر به البالد من ظروف اس����تثنائية 

وهي تواجه اإلرهاب الداعشي“.
واشار الى ان “معاناة اجلرحى والعوائل 
النازحة عن مواطنها تس����تمر وفي ظل 
عدم قيام املؤسس����ات احلكومية بتامني 
حوائج هذه الشرائح بالشكل املطلوب 
ويجدر باملواطنني تقدمي العون لهم كما 
قاموا بذلك خالل األشهر املاضية”.

جمي����ع  املرجعي����ة  ممث����ل  واوص����ى 
املواطن����ني بالتعامل باحلس����نى وحفظ 
كرامة النازح����ني الذين تركوا أموالهم 
ودياره����م كرها”، ملبيًا “الله الله في 
النازحني ألنه����م إخوانكم وينبغي أن 
حتبوا لهم ما حتبون ألنفسكم وتكرهوا 

ما تكرهون  ألنفسكم”.
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أدان���ت املرجعي���ة الديني���ة العليا   
االعت���داءات الت���ي حصل���ت ف���ي منطقة 
االعظمية ليلة األربعاء 13 مايو وأش���ادت 
باإلج���راءات الس���ريعة الت���ي تصدت من 
خاللها الق���وات األمنية لتطويق االحداث 
األخيرة باألعظمية، كما دعت إلى وضع 
خطة شاملة إلعادة بناء املؤسسة العسكرية 
العراقية في ضوء املعايير والضوابط املهنية 
للمؤسس���ات العس���كرية في سائر الدول، 
باإلضاف���ة إلى دراس���ة أس���باب س���قوط 

املوصل.
وقال ممثل املرجعية العليا الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي خالل خطبة اجلمعة الثانية  في 

الصحن احلس���يني حضرته »العراق نت«،  
ف���ي الوقت ال���ذي نعرب فيه ع���ن إدانتنا 
الش���ديدة وأس���فنا البال���غ مل���ا حصل من 
اعتداءات في منطقة االعظمية ليلة األربعاء 
املاضية ، نش���ير إلى ان املأمول من القادة 
السياسيني ومن وسائل اإلعالم التعامل مع 
مثل هذه االحداث على مستوى املسؤولية 
الوطني���ة والدينية الت���ي تفرضها الظروف 
احلساس���ة واالس���تثنائية للبلد وهو يواجه 
اإلرهاب الداعش���ي الذي يستهدف اجلميع 

بال استثناء«.
وأضاف »ان هناك العديد من االعتداءات 
التي تق���ع باس���تمرار في بغ���داد وغيرها 

المرجعيـــة الدينية العليا في النجف االشـــرف تدين اعتداءات 
االعظمية مؤخرا وتدعو إلى دراسة أسباب سقوط الموصل

العراق نت :
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وتستهدف املواطنني األبرياء وتخّلف الكثير 
من الضحايا بينه���م، ويقصد بها االنتقام 
األعمى أو إثارة الفتنة الطائفية، فيفترض 
باجلمي���ع ان يتعامل���وا م���ع كل ما يحدث 
بوع���ي وحكمة بعيدًا ع���ن االزدواجية أو 
االجن���رار وراء العواط���ف، والتش���نج في 
اخلط���اب الذي يحمل أحيان���ا في مطاويه 
طابع االتهام املتس���رع نحو عناوين طائفية 
ويستبطن اإلثارة ملكون على مكون آخر.

وتابع »ان حساس���ية األوضاع التي مير بها 
البلد وال س���يما في املناط���ق اخملتلطة التي 
تعي���ش فيها مكون���ات مختلفة م���ن أبناء 
الش���عب العراقي حتتم علينا ان نعمل بكل 
ما نستطيع للحفاظ على التعايش السلمي 
املبني عل���ى التآلف واالنس���جام بني هذه 

املكونات«.
كم���ا وأش���ادت املرجعي���ة الديني���ة العليا 
باإلج���راءات الس���ريعة الت���ي تصدت من 
خاللها الق���وات األمنية لتطويق االحداث 
األخيرة فانه أم���ر يبعث على التفاؤل بأن 
الق���وات األمنية س���تقف بحزم ام���ام أية 
محاوالت إلثارة الفتنة وس���تتصرف مبهنية 

تناسب مسؤوليتها الوطنية والدينية«.
ودعت املرجعية  إلى دراسة األسباب التي 
أدت إلى س���قوط املوصل وبقية املدن بيد 
عصاب���ات داع���ش في ش���هر حزيران من 
العام املاضي وما أعقبه من تقدمي تضحيات 

عظيمة من أبناء الشعب العراقي واستنزاف 
الكثير من األموال واملوارد في مواجهة هذه 
العصاب���ات ودرء خطره���ا« مبينة ان »هذه 
الدراسة تستدعي من اجلهات اخملتصة وضع 
خطة شاملة إلعادة بناء املؤسسة العسكرية 
العراقية في ضوء املعايير والضوابط املهنية 
للمؤسس���ات العس���كرية في سائر الدول، 
ومن ذلك اختيار القادة الكفوئني الوطنيني 
خملتلف املواقع بعيدًا عن أي محس���وبية أو 
مجاملة أو انتم���اء أضيق من دائرة الوالء 
للش���عب والوط���ن، والعمل عل���ى إبعاد 
التأثيرات السياس���ية للكتل واألحزاب عن 

املؤسسة العسكرية بشكل تام«.
ومن جان���ب أخر أكد الش���يخ الكربالئي 
على  ان يأخذ جهاز االس���تخبارات حقه 
م���ن االهتم���ام ويبنى على أس���اس مهني 
صحي���ح ليتمكن م���ن أداء دوره في جناح 
املؤسسة العسكرية،  ودعا إلى ضرورة ان 
تبادر جميع القوى التي تقاتل اإلرهاب في 
ه���ذه املرحلة بالذات إلى تنس���يق جهودها 
وتتعالى عن املصالح الفئوية والش���خصية 
ف���ان هذا من أهم الش���روط ف���ي جناحها 

وانتصارها«.
إلى ذلك  ج���ددت املرجعية الدينية العليا 
دعوته���ا إلى تأمني حوائج اجلرحى وذوي 
الشهداء والعوائل النازحة عن مواطنها من 

قبل ميسوري احلال«.



34

خطب �جلمعة ل�شهر �آيار 2015

ادانت املرجعية الدينية العليا،    
االح����داث  اجلمع����ة 2015/5/15، 
األخيرة التي شهدتها منطقة األعظمية 
ببغ����داد، وفيم����ا دع����ت للتعامل مع 
االحداث التي جتري ب�«وعي وحكمة«، 
واشادت باالستجابة السريعة لألجهزة 

األمنية.
وقال ممثل املرجعية في كربالء الش����يخ 
عب����د املهدي الكربالئ����ي خالل خطبة 

صالة اجلمعة التي اقيمت في الصحن 
احلسيني بكربالء إنه »في الوقت الذي 
نع����رب عن ادانتنا الش����ديدة واس����فنا 
البال����غ مل����ا حصل من اعت����داءات في 
منطق����ة االعظمي����ة ليل����ة االربعاء فأن 
املأمول من السياسيني ووسائل االعالم 
التعامل مع مث����ل هذه االحداث على 
مس����توى املس����ؤولية الوطني����ة والدينية 
نظرا للظروف االستثنائية التي تواجهها 

المرجعية تدين احداث االعظمية وتدعو للتعامل 
مع االحداث بـوعي وحكمة

اأذاعة �سوت العراق : 
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العناوين التي تصدرت المواقع االلكترونية 

البالد«.
وأض����اف الكربالئ����ي، ان »االحداث 
واالعتداءات التي تقع باس����تمرار في 
بغ����داد وغيره����ا وتس����تهدف املواطنني 
ويقصد بها االنتق����ام االعمى او اثارة 
الفتنة يفترض باجلميع أن يتعاملوا معها 
بوعي وحكمة بعي����دا عن االزدواجية 
واالجن����رار وراء العواط����ف واخلطاب 
املتش����نج«، مش����يدا ف����ي ذات الوقت 
ب�«االجراءات الس����ريعة التي قامت بها 

األجه����زة األمني����ة والت����ي تبعث على 
التفاؤل في قدرة القوات األمنية على 

التعامل مع االحداث«.
ويش����ار إلى أن عددًا من »املندس����ني« 
احرق����وا، ف����ي وقت متأخ����ر من ليلة 
األربع����اء )13 أي����ار 2015(، مبن����ى 
استثمار الوقف الس����ني ونحو خمسة 
منازل وعددا من سيارات املواطنني في 

منطقة االعظمية شمالي بغداد.

- وكال����ة انب����اء براث����ا : املرجعية الديني����ة تدين االعتداءات الت����ي طالت مدينة 
االعظمية.

- كتابات في امليزان : املرجعّيُة الدينّيُة الُعليا ُتدين اعتداءات األعظمية وُتطالب 
اجلميع بالتعامل مع هكذا أحداث مبستوى املسؤولية الوطنية والدينّية..

- موق����ع اوان : املرجعية تدين احداث االعظمية وتدعو للتعامل مع االحداث 
ب�«وعي وحكمة«.

- ش����فق نيوز : السيس����تاني يدين احداث االعظمية ويأس����ف لها ويدعو الى 
االبتعاد عن اخلطاب الطائفي.

- سكاي برس : املرجعية تدعو لتحري الدقة باختيار القيادات األمنية
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الخطبة الثانية لصالة الجمعة 
بتاريخ 3/شعبان/ 1436هـ  

الموافق 22/ 5 /2015م
    الســـيُد الصافـــي: البـــد من 

خطـــة حكيمـــة ودقيقـــة تضع 

استراتيجيتها شخصيات مهنية 

العـــراق  لتطهيـــر  ووطنيـــة 

مـــن االرهابييـــن، وان الحرب 

النفســـية ســـالح من اســـلحة 

المعركة ويجب التعامل معه 

بمهنية عالية
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       ف����ي الوق����ت ال����ذي نش����دد 
على ان يكون جميع القادة السياسيني 
والعس����كريني واالمنيني اكثر انتباهًا ملا 
يجري م����ن امور في البل����د؛ نود ان 
نبني بعض النقاط املهمة والتي يحتاج 
بعضها الى اجراءات حقيقية وس����ريعة 

وهي امور ثالثة:
 األمُر االول :

ان زم����ام املبادرة الب����د ان يبقى دائمًا 

بيد القوات املسلحة واالخوة املتطوعني 
والعش����ائر الغيورة، فان االيام املاضية 
وم����ا قبله����ا كان واضح����ًا في بعض 
املناطق ان البناء كان على الدفاع اكثر 
منه للهجوم، وهذا ميّكن العدو من ان 
تكون املبادرة بيده وهو عامل س����لبي 
في طريق����ة ادارة املعركة، لذلك البد 
من وج����ود خطة حكيمة ودقيقة تضع 
استراتيجيتها شخصيات مهنية ووطنية 
مخلصة ورس����م خارطة حلل املشاكل 
االمنية والعس����كرية، والب����دء بتطهير 
جميع اراضي العراق من االرهابيني.

ان من الضروري االستفادة من العقول 
العس����كرية التي لها اخلبرة الكافية في 
ه����ذا اجملال، وهي موج����ودة ومتميزة 
لتقدمي خدماتها، فالبد للجهات ذات 
العالق����ة ان تس����تعني به����ا، ألن ذلك 
ض����روري لالنتصار في ه����ذه املعركة 

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  حتدث 
خطيب  ال�سايف  اأحمد  ال�سيد  �سماحة 
يف  املقد�سة  كربلء  يف  اجُلمعة  واإمـــام 
التي  اجُلمعة  �سلة  من  الثانية  ُخطبته 
ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف  اأقيمت 
املـــوافـــق  ـــــــ  1436ه /�ــســعــبــان/   3 يف 
:اعر�س  قائًل  حتدث  2015/5/22م، 

على م�سامعكم الكرمية ثلثة امور:
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الت����ي يخوضها الش����عب العراقي ضد 
الدواعش االرهابيني.

األمُر الثاني : 
ان م����ا ح����دث في االي����ام القليلة في 
بع����ض مناطق العراق ل����م يكن قتاالً  
ش����ديدًا، فإنه قد حدث ما هو اقوى 
منه، وكان����ت الغلبة للجيش واالخوة 
املتطوع����ني، لكن ال����ذي حدث اخيرًا 
ه����و التأثر في االش����اعة بطريقة اّدت 
ال����ى تصوير الوض����ع اكبر من حجمه 
الطبيع����ي، وقد اّثر ذلك على نفس����ية 
بعض املقاتلني، وان احلرب النفس����ية 
س����الح من اس����لحة املعرك����ة ويجب 
التعامل مع����ه مبهنية عالية، والبد من 
ان تتهي����أ جميع ان����واع التعبئة الالزمة 

لها.
ان بعض القيادات العسكرية ولألسف 
الش����ديد يس����اعد عل����ى انكس����ار من 
مع����ه في املعركة.. رمبا بس����بب عدم 
قناعته بها او عدم وطنيته او بس����اطة 
تفكيره.. بحيث يصدق االشاعة، مما 
يجع����ل وجوده عل����ى رأس مجموعة 

كبيرة عرضة للخطر عليها..
اننا نشدد على ضرورة فرز االشخاص 
من خالل االحداث، واس����تبدال غير 

الكفوء وغير املهن����ي والذي ال يتمتع 
بالشجاعة الالزمة.. يستبدلون بآخرين 
اولي بأس ش����ديد ال تأخذهم في الله 

لومة الئم.
ان الدم����اء العزي����زة التي ُت����راق البد 
ان تزي����د م����ن العزمية والق����وة ، وان 
االشاعة سالح فتاك البد من التعامل 
معه بحذر، ولعّل من جملة اس����باب 
تصدي����ق االش����اعة هو ع����دم وجود 
القيادات العسكرية في ميدان القتال.. 
اذ لو كانوا موجودين ملا انطلت عليهم 
ه����ذه احليل اجلبان����ة، وعليه البد من 
التأكي����د عل����ى ه����ذا االم����ر وحضور 
القادة العسكريني في ميادين املعارك،  
واالط����الع على ان حركة العدو جيئة 
ورواحا، ومعرف����ة مكانه لم تعد امرًا 
عس����يرًا، وباإلمكان التأك����د منها من 
خالل االجهزة االس����تخبارية املوثوقة 

بعيدًا عن االشاعات غير الواقعية.
األمُر الثالث :

ان االخوة املتطوعني الذين ال زالوا في 
ساحات القتال واعطوا دماًء زكية هم 
يدافعون عن العراق بأسره، ألن اخلطر 
عندم����ا يداهم محافظة معينة او منطقة 
خاص����ة فهذا ال يعن����ي ان اهل املنطقة 
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هم املتضررون فقط.. بل اخلطر على 
البالد جميعًا .. وهم خالل االش����هر 
املاضي����ة اثبتوا انهم يقاتلون بقوة لطرد 
االرهابيني من جميع بالدنا مكّنهم الله 

تعالى من ذلك..
ولذا على االخوة الساس����ة ان تتوحد 
مواقفهم جتاه من يدافعون عن البلد.. 
بل يكون لزامًا عليهم ان يس����اعدوهم 
بكل م����ا ميكن فالذي يب����ذل دمه في 
سبيل وطنه وشعبه ومقدساته يستحق 
ان ُيدعم معنويًا وماديًا فان هذا تاريخ 
يطّرز بأحرف من ن����ور على جباههم 
فهم قد تركوا االهل واالوالد والديار 
وامتثلوا واجبه����م الوطني واالخالقي 
والدين����ي من اجل تطهير البالد مع ما 
هم عليه االن من قلة املال والسالح، 
هؤالء يس����تحقون االك����رام الالئق من 

جميع الساسة..

على االخوة الساس����ة ان يعوا ان البلد 
في خطر حقيقي وهؤالء االخوة بذلوا 
دماءهم فهم ليس����وا في نزهة او رحلة 
ترفيهي����ة ..عليه����م ان يق����دروا ذلك 
والسياسي الذي يش����كك بذلك عليه 

ان يراجع نفسه ..
على السياسيني ان يجتمعوا على خطاب 
واضح ورؤية مشتركة في احلفاظ على 
امن وس����يادة ووحدة العراق، وان ال 
تك����ون اختالفات وجهات النظر مانعة 
عن ادراك اخملاطر احلقيقية للبالد ..

وف����ق الله اجلميع خلدم����ة البلد ومّتعنا 
ببل����د آمن وبرعاة يحفظون حرمة هذا 
البلد ونس����أل الله تعال����ى ان يرينا فيه 
كل خي����ر وآخر دعوان����ا ان احلمد لله 
رب العاملني وصل����ى الله على محمد 

وآله الطيبني الطاهرين.
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        دعا ممثل املرجعية الدينية العليا، 
اليوم اجلمعة، الى وضع خطة دقيقة تضم 
اس���تراتيجيتها ش���خصيات مهنية ووطنية 
مخلصة حلل املشاكل االمنية والعسكرية 
باالستفادة من العقول العسكرية التي لها 
اخلبرة الكافية، مؤكدا ضرورة اس���تبدال 
غير املهنيني، فيما طالب السياس���يني بأن 
يجتمع���وا عل���ى رؤية مش���تركة للحفاظ 

على امن وسيادة ووحدة العراق.

وقال ممث���ل املرجعية ف���ي كربالء أحمد 
الصاف���ي في خطبة اجلمعة، تابعه »النور 
نيوز«، »في الوقت الذي نشدد على ان 
يكون جميع القادة السياس���يني العراقيني 
واالمنيني اكثر انتباها مما يجري في البالد 
ن���ود ان نبني ما يحتاج بعضها إلجراءات 
حقيقية وس���ريعة، فان زمام املبادرة البد 
ان يبق���ى دائم���ا بي���د القوات املس���لحة 

واملتطوعني والعشائر«.

أصداء وآراء حول خطبة الجمعة 
المرجعية تطالب باســـتبدال القادة العسكريين 

غير المهنيين وتدعو السياسيين الى الوحدة
النور نيوز :
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وأض���اف ان »االي���ام املاضي���ة وما قبلها 
كان واضح���ا ف���ي بع���ض املناط���ق بان 
البن���اء كان على الدفاع اكث���ر منه على 
الهج���وم وهذا ميكن العدو من ان تكون 
املبادرة بيده وهو عامل سلبي في طريقة 
ادارة املعركة«، مؤك���دا »ضرورة وجود 
خطة حكيمة ودقيقة تضم اس���تراتيجيتها 
شخصيات مهنية ووطنية مخلصة ورسم 
خارطة حلل املش���اكل االمنية والعسكرية 
لتطهير اراض���ي العراق م���ن االرهابيني 
باالستفادة من العقول العسكرية التي لها 

اخلبرة الكافية«.
وب���ني الصافي، ان »ما حدث في االيام 
القليلة املاضي���ة في بعض مناطق العراق 
لم يكن قتاال ش���ديدا وقد حدث سابقا 
ما هو أق���وى منه وكانت الغلبة للجيش 
واملتطوعني ولكن األحدث االخيرة كان 
سببه هو التأثر باإلشاعة قليال وادى الى 
تصوي���ر الوضع اكثر من حجمه الطبيعي 

واثر على نفسية املقاتلني«.
وأش���ار الى ان »احلرب النفس���ية سالح 

ف���ي املعركة والبد من التعامل معه مبهنية 
عالي���ة، وان تتهي���أ جميع ان���واع التعبئة 
الالزم���ة له���ا«، الفت���ا ال���ى ان »بعض 
القيادات العس���كرية يساعد على انكسار 
م���ن معه في املعركة رمبا لعدم قناعته بها 
او ع���دم وطنيته وبس���اطة تفكيره بحيث 
يصدق االش���اعة مما يجعل وجوده على 
رأس مجموعة كبيرة من املقاتلني عرضة 

للخطر عليها«.
وأك���د ممث���ل املرجعية، ان���ه »يجب فرز 
االشخاص من خالل االحداث واستبدال 
غي���ر الكفوئني وغير املهني���ني فالذين ال 
يتمتعون بالش���جاعة الالزمة يس���تبدلون 
باخري���ن ذوي بأس ش���ديد ال تأخذهم 

بالله لومة الئم«.
وطالب الصافي، جميع السياس���يني بأن 
»يجتمع���وا عل���ى خطاب واح���د ورؤية 
مش���تركة للحف���اظ عل���ى امن وس���يادة 
ووح���دة العراق، وان ال تكون اختالف 
وجه���ات النظر مانعة ع���ن ادراك اخملاطر 

احلقيقة عن البالد«.
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المرجعية الدينية تدعو الســـتبدال الخطط 
من الدفاع الى الهجوم

االجتاه بر�س :

القوات  الدينية  املرجعية  دعت   
االمنية الى استبدال خطط ادارة املعركة 
دون  من  فقط  الدفاع  على  تعتمد  التي 
املبادرة الى الهجوم، وفيما حّذر من قادة 
امنيني يساعدون على انكسار من حتت 
واملدن  املناطق  من  وانسحابهم  امرتهم 
الوهابي،  داعش  مع  قتاال  تشهد  التي 
تغيير  ضرورة  الى  املعنية  اجلهات  دعا 

هؤالء القادة بآخرين كفوئني ومهنيني.
في  الصافي  احمد  املرجعية  ممثل  وقال 
تالها بصحن  التي  اجلمعة  خطبة صالة 
االمام احلسني في كربالء وتابعتها االجتاه 

تبقى  املبادرة البد ان  برس ، ان زمام 
وابناء  واملتطوعني  املسلحة  القوات  بيد 
وما  املاضية  االيام  فإن  الغيورة  العشائر 
قبلها كان واضحا في بعض املناطق ان 
البناء كان على الدفاع اكثر من الهجوم 
وهذا ميّكن العدو من ان تكون املبادرة 
بيده وهو عامل سلبي في طريقة ادارة 

املعركة.
واضاف انه البد من وجود خطة حكيمة 
شخصيات  استراتيجيتها  تضع  ودقيقة 
مهنية ووطنية مخلصة ورسم خارطة حلل 
املشاكل االمنية والعسكرية وتطهير جميع 
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فتوى الجهاد فتوى الصالحين

االراضي من دنس االرهاب.
الرمادي  مدينة  سقوط  الى  اشارة  وفي 
بيد عناصر داعش الوهابية، قال الصافي 
ان ما حدث هو التأثر باإلشاعة اكثر من 
احلجم الطبيعي وان احلرب النفسية سالح 
من اسلحة املعركة البد من التعامل معها 

مبهنية.
ولفت الى ان بعض القيادات العسكرية 
باملعركة  معه  من  انكسار  على  تساعد 
او  لعدم وطنيته  او  قناعته  لعدم  وذلك 
االشاعة  يصدق  بحيث  تفكيره  بساطة 
ويجعل من معه يفرون من ساحة القتال، 
داعيًا الى ضرورة استبدال هؤالء القادة 

بآخرين كفوئني مهنيني لهم القدرة على 
مواجهة االخطار والتعامل معها.

و تابع ممثل املرجعية ان االخوة املتطوعني 
الذين ال زالوا بساحة القتال هم يدافعون 
عندما  اخلطر  الن  باسره  العراق  عن 
يداهم محافظة او منطقة خاصة ال يعني 
بل  فقط  املتضررون  هم  اهلها  ان  هذا 
ومن  جميعا  البالد  على  يكون  اخلطر 
خالل االشهر املاضية اثبتوا انهم يقاتلون 
بكفاءة لذا على االخوة الساسة ان تتوحد 
مواقفهم جتاه من يدافعون عن البلد بل 
لزام عليهم مساعدتهم بكل ما ميكن من 

اجل حترير مناطق البالد.

أطلَق موقع نبض العراق اإللكتروني )IRAQ PULSE( الناشر باللغة اإلنكليزية، 
على فتوى اجلهاد الكفائي )فتوى الصاحلني(، مبينًا أن »الفتوى التي أصدرها رجل 
الدين الشيعي االعلى في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني في 13 يونيو 

2014 كانت نقطة حتول كبرى في احلرب على اإلرهاب«.
وأضاَف أن »هذه الفتوى جاءت لتشجيع العراقيني على حمل السالح للدفاع عن 
بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، وكذلك االنضمام إلى قوات األمن بعد أحداث احتالل 
املوصل وصالح الدين واألنبار من قبل داعش وتهديداتها الحتالل كربالء والنجف 

وبغداد«.
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يؤّكد العنوان أعاله الذي عنون به موقع )The New Middle East( مقااًل   
له بأن »فتوى آية الله السيستاني ساعدت في حفظ العراق«.

وأول م���ا يؤكد عليه املقال أن »فتوى آية الله السيس���تاني ج���اءت حلماية العراقيني من متطرفي 
الدولة اإلس���المية )داعش(، وأما من قال بأّن هذه الفتوى جاءت إلش���عال حرب طائفية في 
البالد فالقائلني بهذا الرأي ال يفهمون جيدًا آية الله السيستاني ويفتقرون للمعرفة عن شخصيته 

وتفكيره«.
ويسرد املقال حديثًا عن أهمية مرجعية النجف األشرف في حفظ وحدة العراق في ظل الظروف 
التي عاشها بعد عام 2003، مستشهدًا بكالم اإلمام السيستاني عندما قال ألتباعه الشيعة: »ال 
تقولوا أهل السنة بل قولوا أنفسنا السنة«، وهذه العبارة تضعنا أمام الشخصية احلقيقية آلية الله 
السيس���تاني وفتواه التي جاءت من أجل الدفاع عن العراقيني بكل طوائفهم وقومياتهم وليس���ْت 

حربًا للشيعة على السنة.

قاَل موقع الدميقراطية املفتوحة اإللكتروني )open democracy( في حتليل له: ان مبالغة 
وسائل اإلعالم في وصف فتوى اجلهاد الكفائي آلية الله السيستاني بالطائفية أمر غير صحيح، 

مع دعواته ومناشدته جلميع العراقيني وليس )الشيعة( للخروج وحمل السالح ضد داعش.
ولف���ت التحليل إلى أن »وس���ائل اإلعالم ذاتها عملت على تصحي���ح تقاريرها بعدما تبني لها 
فعاًل أن الفتوى جاءت لصّد هجمات داعش التي تهدد العراق وش���عبه ومقدس���اته«، مبينًا أن 
هذا التحول اإلعالمي جاء بس���بب »ما يتمتع به السيس���تاني من سجل حافل في الدعوة لوحدة 

العراقيني خصوصًا بعد سقوط نظام صدام، ومن اخلطأ اتهام فتواه هذه بالطائفية«.

...............

فتوى السيد علي السيستاني ساعدت على انقاذ العراق
 Ayatollah Ali al-Sistani's fatwa will help

)save( Iraq

موقع )open democracy( يصّرح: 
من الخطأ اتهام فتوى السيستاني بالطائفية

صدى اخبار المرجعية في
المواقع االجنبية
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 What Do You Know About Sistani's( حتت عنوان عري�س باللغة االإنكليزية
Fatwa?( )ماذا تعرف عن فتوى ال�سي�ستاين؟(، ن�سر موقع )هافينجتون بو�ست( مقااًل 

حتدث فيه عن الفتوى التاريخية التي اأطلقها �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(، ومدى اأهميتها حلماية العراق و�سعبه ومقد�ساته.

ويق���ول املق���ال أنه »قبل انهي���ار األمن في املوصل، كانت احلكمة التقليدي���ة بني خبراء العراق أن 
الع���راق لديه خياري���ن لضمان األمن عند مواجه���ة التحديات فوق قدرة ق���وات األمن العراقية: 
الوالي���ات املتح���دة وإيران، ومع ترّدد الواليات املتحدة في دعم حكومة نوري املالكي ورّدة فعلها 
البطيئة، فهذا سيجعل رئيس احلكومة العراقية إلى اللجوء إليران لطلب الدعم ملواجهة العصابات 
اإلرهابية، وقد جعلت أمريكا التدخل في العراق أمرا صعبًا ومس���تحياًل فيما بقيت إيران الختيار 
توقيت أكثر مالئمة قبل تقدمي املساعدة.. وفي ظّل تباطؤ هذين اخليارين اصدر آية الله العظمى 
علي السيستاني فتوى دينية داعيًا العراقيني »املواطنني للدفاع عن البالد وشعبها، وشرف مواطنيها، 

واألماكن املقدسة«.
ويضي���ف املقال أنه »بعد صدور الفتوى وبطبيعة احل���ال، فقد خرج خلفها املاليني من العراقيني، 
الذين يعتبرون آية الله العظمى السيس���تاني زعيم روحي فوق أي ش���ك وكانت األعداد أكثر من 
كافي���ة لتحوي���ل كارثة انهيار الروح املعنوية في حلظة من تزع���زع الثقة إلى انتصار، فغالبا ما كان 
يشّكك البعض باجليش والشرطة العراقية بسبب تنوع الوالء واالنتماء وحدوث اخلرق األمني كما 
رأينا في املوصل، حتى جاءت هذه الفتوى حيث أعطت فتوى آية الله العظمى السيستاني الضوء 
األخضر لتشكيل اجليش الثاني امللتزم حقّا وذي العقيدة الواضحة والراسخة وحتت سلطة احلكومة.
ويش���ير املقال إلى أن »فتوى السيس���تاني قد سبقتها عدة دعوات للجهاد عبر تاريخ املرجعية؛ كما 
كان احلال مع الدعوة إلى اجلهاد ملقاومة الغزو البريطاني للعراق في عام 1914، والفتوى احلالية 
آلي���ة الل���ه السيس���تاني ال تختلف، وهي تؤك���د بوضوح على ضرورة دف���اع املواطنني عن البالد 

وشعبه، وشرف مواطنيه، واألماكن املقدسة«.
ويختت���م املقال بالقول أن »هذه الفتوى التاريخية ليس���ت قائم���ة على االنتقام بقدر ما أّنها جاءت 

للدفاع عن شرف األرض ومقدساتها«.

موقع )هافينجتون بوست( ... 
ماذا تعرف عن فتوى السيستاني؟

موقع )هافينجتون بو�ست( 
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من ارشيف 

خطب الجمعة لشهر شباط

األمُر االول:
يومًا بعد يوم ينكش���ف للعالم جانب آخر 
من وحشية تنظيم داعش االرهابي، ومدى 
بعده عن القيم االسالمية واالنسانية، وما 
قام ب���ه مؤخرًا من ح���رق الطيار االردني 
حي���ًا، آخر الدالئل عل���ى ان عناصر هذا 
التنظيم ال يتورعون عن ارتكاب أية جرمية 
في سبيل ادخال الرعب في قلوب الناس. 
ان ه���ذه املمارس���ات الوحش���ية تؤكد مرة 
أخرى عل���ى ضرورة تكات���ف اجلميع من 
ش���عوب ودول املنطقة.. بل العالم أجمع 
في س���بيل محاربة هذا التنظيم االرهابي، 

واالسراع في القضاء عليه.
وم���ن هنا يبرز ال���دور املهم ال���ذي يقوم 
ب���ه ابطال القوات املس���لحة العراقية، ومن 
التحق بهم من املتطوعني وقوات البيشمركه 
في جبهات القتال في مختلف احملافظات، 
وقد حتققت لهم أخي���رًا بفضل الله تعالى 
انتصارات مهمة في محافظة ديالى.. أدت 

الى تطهيرها من دنس االرهابيني.
واننا اذ جندد الشكر والتقدير لكل االبطال 
الذين ساهموا في حتقيق هذه االنتصارات؛ 
فإننا نؤكد مرة اخرى على احلكومة العراقية 
ان تولي اهتمامًا أكبر باملقاتلني في اجلبهات 

    الشـــيُخ الكربالئي ُيشـــيد باالنتصارات المهمة في محافظة 
ديالى التـــي أدت الى تطهيرها من دنس االرهابيين، ويأمل 
مـــن إقرار الموازنـــة أن تكون منطلقًا إلقـــرار قوانيَن اخرى 

مهمة بقيت معطلة لسنوات عدة

تطـــرق ممثـــل المرجعية الدينية العليا ســـماحة الشـــيخ عبـــد المهدي 
الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من 
صالة الُجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 16/ربيع الثاني 

1436 هـ الموافق 2015/2/6م، تطرق الى ثالثة أمور جاءت كما يلي:
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كافة، وأن تسعى في توفير احتياجاتهم من 
الس���الح والتجهيزات واملعدات العس���كرية 
.. مضاف���ًا الى ص���رف رواتب املتطوعني 
الذين يش���كو ع���دد كبير منه���م من عدم 

صرف مستحقاتهم لعدة اشهر..
وف���ي الوقت نفس���ه فانه البد م���ن اتخاذ 
اج���راءات رادع���ة للقض���اء عل���ى ظاهرة 
ال  الذي���ن  أي  الوهمي���ني..  املقاتل���ني 
يتواج���دون في مواقع القت���ال من القوات 
االمنية او غيرهم، ولكنهم مس���جلون في 
قوائ���م الرواتب الش���هرية، فُتصرف لذلك 
مبالغ كبيرة تذهب الى جيوب الفاسدين، 
اضافة الى ما يس���تتبعه م���ن إنهاك القوات 
املتواجدة فعالً ، وحتميلها اكثر من طاقتها 
العس���كرية والقتالي���ة، وال���ذي يؤدي الى 

خسائَر عسكرية ميدانية.
تبقى االش���ارة ال���ى ان الكثير من العوائل 
النازح���ة من مدنه���ا وقراها ف���ي محافظة 
ديالى، والتي ُحررت من عصابات داعش 
تطال���ب بالعودة ال���ى منازله���ا، واملأمول 
م���ن الق���وات االمنية واجله���ات احلكومية 
املعني���ة توفير االوضاع املناس���بة إلعادتهم 
ال���ى مناطقهم .. م���ع التأكيد على اتخاذ 
االج���راءات االمنية التي تضمن عدم عودة 
اجملرم���ني م���ن عصابات داع���ش الى تلك 

املناطق مرة اخر ..

األمُر الثاني:
ان اق���رار املوازنة م���ن قبل مجلس النواب 
نهاية الش���هر األول من السنة بتوافق الكتل 
السياسية عليها كان خطوة جيدة، واملأمول 
ان يكون ذلك منطلقًا إلقرار قوانني اخرى 
مهم���ة بقي���ت معطل���ة لس���نوات عدة .. 
فينبغي ان ُتستثمر لهذا الغرض فرصة حتقق 
انفراج سياسي نسبي بني الكتل الكبيرة في 
مجلس النواب، والذي ندعو الى احملافظة 
عليه وادامته واعتماد التفاهم واحلوار حلل 
اخلالف���ات احلاصلة ب���ني الكتل مع بعضها 
اآلخ���ر فيما يتعلق ببع���ض القوانني املهمة 

وتعديالتها،
عل���ى ان تكون املصلح���ة الوطنية العليا – 
دون املصال���ح اخلاص���ة - ه���ي املعيار في 
القب���ول او الرف���ض ألي مش���اريع قانونية 

تطرح للمناقشة..
كم���ا ندعو احلكومة ال���ى العناية بالطبقات 
احملروم���ة والعاج���زة.. حي���ث يالحظ ان 
الروات���ب اخملصصة لكبار الس���ن واملعاقني 
واملكفوف���ني وذوي االحتياج���ات اخلاصة، 
ضئيلة ج���دًا اذ تبلغ )50( الف دينار الى 
) 100 ( الف دينار ش���هريًا فقط .. فهي 
ال توفر احلد االدنى من مستلزمات العيش 
الك���رمي، واحلياة املناس���بة لهؤالء املواطنني 

..
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ر املسؤولني املعنيني مبعاجلة مشكلة  كما نذكِّ
عدم صرف الرواتب ملوظفي الدوائر املمولة 
ذاتي���ًا، ومنه���ا الش���ركات التابع���ة لوزارة 
الصناعة واملع���ادن وغيرها من الوزارات، 
والذي���ن لم ُتصرف له���م الرواتب ألربعة 
ان ه���ؤالء املوظف���ني ال ذن���ب  اش���هر – 
لهم في ع���دم متكن دوائره���م من تغطية 
رواتبه���م، وهم في نفس الوقت مواطنون 
عراقي���ون يجب على الدولة ان تبحث عن 
حّل ملش���كلتهم – ومن واجب املس���ؤولني 
ان يستفرغوا ُوسعهم، ويبحثوا عن مخرج 
لهم خالل هذه السنة لئال تبقى هذه االزمة 
على حاله���ا.. حيث تتس���بب في معاناة 

االالف من العوائل العراقية.
األمُر الثالث:

تقع في بعض محافظ���ات العراق نزاعات 
عش���ائرية ألس���باب بس���يطة ميك���ن حلها 
بالتفاهم، واجللس���ات االخوية بني العشائر 

بعضه���ا مع البعض اآلخ���ر أو اللجوء الى 
القان���ون – ولك���ن مما يؤس���ف ل���ه – ان 
البعض بدأ يلجأ ف���ي فض هذه النزاعات 
ال���ى الس���الح والتقات���ل مما ي���ودي بحياة 
العديد من املواطن���ني االبرياء، وهذا يعبر 
عن ضعف الوعي االخالقي والديني لدى 

هؤالء.
ان املسؤولية الشرعية والوطنية تدعو هؤالء 
الى ان يحاسبوا انفسهم عن سفك أي دم 
ح���رام بغير وجه ح���ق .. واملطلوب من 
االجهزة االمنية ان يكون لها موقف حاسم 
وحازم جتاه.. أي نزاع من هذا القبيل..
كما ان العش���ائر العراقي���ة االصيلة مدعوة 
ال���ى ان تس���اعد ف���ي القضاء عل���ى هذه 
الظاه���رة بدعوته���ا للعش���ائر املتنازعة الى 
احلوار والتفاه���م، وحل النزاعات بالطرق 

السلمية.. بداًل من استعمال السالح.
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اخوت���ي .. اخوات���ي ق���د أص���در مكتب 
سماحة آية الله العظمى السيد علي احلسيني 
السيستاني )دام ظله الوارف( مجموعة من 
النصائح والتوجيهات للمقاتلني في ساحات 
اجلهاد وسنذكر بعضها والوصايا هي بحدود 

العشرين وصية و سأذكر البعض منها :
بسم الله الرحمن الرحيم

احلم���د لله رب العاملني والصالة والس���الم 
عل���ى خير خلق���ه محم���د وآل���ه الطيبني 

الطاهرين.
أّما بع���د: فليعلم املقاتل���ون األعّزة الذين 
وّفقهم الله عّز وجّل للحضور في ساحات 

اجلهاد وجبهات القتال مع املعتدين:
- إّن الل���ه س���بحانه وتعالى كما ندب الى 

اجلهاد ودعا إليه، وجعله دعامًة من دعائم 
الدي���ن، وفّضل اجملاهدي���ن على القاعدين 
، فإّنه عّز اس���مه جعل له ح���دودًا وآدابًا 
أوجبتها احلكم���ة، واقتضتها الفطرة، يلزم 
تفقهها ومراعاتها، فمن رعاها حق رعايتها 
أوجب ل���ه ما قّدره من فضله وس���ّنه من 
بركاته، ومن أخّل بها أحبط من أجره ولم 

يبلغ به أمله.
- فللجه���اد آداٌب عاّمة البّد من مراعاتها 
حتى مع غير املس���لمني، وق���د كان النبّي 
)صّلى الله عليه وآله( يوصي بها أصحابه 
قبل أن يبعثهم إلى القتال، فقد ص�ّح عن 
اإلم���ام الصادق )عليه الس���الم( أّنه قال: 
صّلى الله عليه وآله ��  )كان رسول الله – 

     الســـيُد الصافي يورُد ما أصدرته المرجعية الدينية 
العليا مـــن نصائَح وتوجيهات للمقاتلين في ســـاحات 
الجهاد، ويدعو الجهات الرســـمية الـــى االهتمام أكثر 
بأبطال الحشـــد الشـــعبي في رواتبهم ومستحقاتهم 

وإكرام شهدائهم  

تحـــدث ممثل المرجعية الدينية العليا ســـماحة الســـيد أحمد الصافي 
خطيـــب وإمام الُجمعـــة في كربالء المقدســـة في ُخطبتـــه الثانية من 
صالة الُجمعة التي أقيمت في الصحن الحســـيني الشريف في  23/ ربيع 

اآلخر/1436هـ الموافق 2015/2/13م تحدث قائاًل :
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إذا أراد أن يبعث بس���رّية دعاهم فأجلسهم 
بني يديه ثم يقول س���يروا باسم الله وبالله 
وفي س���بيل الل���ه وعلى مّلة رس���ول الله 
)صّل���ى الله عليه وآل���ه( : ال تغلوا، وال 
متّثلوا، وال تغدروا، وال تقتلوا شيخًا فانيًا 
وال صبّيًا وال امرأة، وال تقطعوا شجرًا إاّل 

أن تضطّروا إليها(.
- كم���ا أّن للقتال مع البغاة واحملاربني من 
املسلمني واضرابهم أخالقًا وآدابًا ُأثرت عن 
اإلم���ام علي )عليه الس���الم( في مثل هذه 
املواقف، مما جرت عليه س�يرته، وأوصى 
به أصحابه في ُخط�به وأقواله، وقد أجمعت 
األّم���ة على األخذ بها وجعلتها حّجة فيما 
بينه���ا وبني رّبه���ا، فعليكم بالتأس���ي به، 
واألخ���ذ مبنهجه، وقد قال)عليه الس���الم( 
في بع���ض كالمه مؤّكدًا ملا ورد عن النبي 
)صّل���ى الله عليه وآله( في حديث الثق�لني 
والغدير وغيرهما : )انظروا إلى أهل بيت 
نبّيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن 
يخرجوك���م من هدى ول���ن يعيدوكم في 
ردى، ف���إن َلبُدوا فالبُدوا )لبد: أقام، أي 
إن أقاموا فأقيموا( ، وإن نهضوا فانهضوا، 
وال تسبقوهم فتضلوا، وال تتأخروا عنهم 

فتهلكوا(.
ومن جملة ما ذكر البيان :

- الله الله في حرمات عاّمة الناس ممن لم 
يقاتلوكم، السّيما املستضعفني من الشيوخ 

والولدان والنساء، حّتى إذا كانوا من ذوي 
املقاتل���ني لكم، فإّنه ال حت���ّل حرمات من 
قاتلوا غير ما كان معهم من أموالهم. فإن 
وجدمت حالة مش���تبهة تخشون فيها املكيدة 
بك���م، فقّدموا التحذي���ر بالقول أو بالرمي 
ال���ذي ال يصيب اله���دف أو ال يؤّدي إلى 
الهالك، مع���ذرًة إلى رّبكم واحتياطًا على 

النفوس البريئة.
ثم قال :

- واعلم���وا إّن أكثر من يقاتلكم إّنما وقع 
ف���ي الش���بهة بتضليل آخرين، ف���ال تعينوا 
هؤالء املضّلني مبا يوجب قّوة الش���بهة في 
أذه���ان الناس حّتى ينقلب���وا أنصارًا لهم، 
ب���ل ادرؤوها بحس���ن تصّرفكم ونصحكم 
وأخذك���م بالعدل والصف���ح في موضعه، 
وجتنب الظلم واإلساءة والعدوان، فإّن من 
درأ ش���بهة عن ذهن ام���رئ فكأّنه أحياه، 
وم���ن أوقع امرءا في ش���بهة من غير عذر 

فكأنه قتله.
ولق���د كان م���ن س���يرة أئمة أه���ل البيت 
)عليه���م الس���الم( عنايتهم برفع الش���بهة 
عّمن يقاتلهم، حّتى إذا لم ُترج االستجابة 
منهم، معذرة منهم إلى الله، وتربيًة لألمة 
ورعايًة لعواقب األم���ور، ودفعًا للضغائن 
السّيما من األجيال الالحقة، وقد جاء في 
بعض احلديث عن الصادق )عليه السالم( 
أّن االم���ام علّي���ًا )عليه الس���الم( في يوم 
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البصرة ملا صال اخليول قال ألصحابه: )ال 
تعجل���وا على القوم حّت���ى أعذر فيما بيني 
وبني الله وبينه���م، فقام اليهم، فقال: يا 
أه���ل البصرة هل جتدون عل���ّي جورة في 
احلكم؟ قالوا: ال، قال: فحيفًا في قس���م 
؟ قال���وا: ال. قال: فرغبة في دنيا أصبتها 
لي وألهل بيتي دونكم فنقمتم علّي فنكثتم 
بيعت���ي ؟ قال���وا: ال، ق���ال فاقمت فيكم 
احلدود وعّطلتها عن غيركم؟ قالوا: ال(. 
وعلى مثل ذلك جرى اإلمام احلسني )عليه 
الس���الم( في واقعة كربالء، ف���كان معنّيًا 
بتوضيح األمور ورفع الشبهات حّتى يحيا 
م���ن حّيي عن بيّنة، ويهلك من هلك عن 

بّينة.
- وال يظّن���ن أح���ٌد أن في اجل���ور عالجًا 
ملا ال يتعالج بالعدل، فإّن ذلك ينش���ُأ عن 
مالحظة بع���ض الوقائع بنظرة عاجلة إليها 
من غير انتباه إلى عواقب األمور ونتائجها 
في املدى املتوس���ط والبعي���د، وال إّطالع 
على س���ن احلياة وتاريخ األمم، حيث ينّبه 
ذل���ك على عظيم م���ا يخلف���ه الظلم من 
ش���حٍن للنفوس، ومش���اعر العداء مما يهّد 
اجملتم���ع هّدًا، وقد ورد في األثر: )أّن من 
ض���اق به الع���دل فإّن الظلم ب���ه أضيق(، 
وفي أحداث التاريخ املعاصر عبرٌة للمتأمل 
فيها، حيث نهج بعض احلّكام ظلم الناس 
تثبيت���ًا لدعائم ملكه���م، واضطهدوا مئات 

اآلالف م���ن الناس، فأتاهم الله س���بحانه 
من حيث لم يحتس���بوا حّتى كأّنهم أزالوا 

ملكهم بأيديهم.
بصلواتك���م  االهتم���ام  يفوتنك���م  وال   -
املفروض���ة، فم���ا وف���د امرٌئ عل���ى الله 
سبحانه بعمل يكون خيرًا من الصالة، وإّن 
الصالة لهي األدب الذي يتأّدب االنس���ان 
م���ع خالقه، والتحية الت���ي يؤديها جتاهه، 
وه���ي دعامة الدين ومناط قبول األعمال، 
وقد خففها الله سبحانه بحسب مقتضيات 
اخل���وف والقتال، حتى قد يكتفى في حال 
االنشغال في طول الوقت بالقتال بالتك�بيرة 
عن كل رك�عة ولو لم يكن املرء مس����تقباًل 
للقبل���ة كما قال عّز من قائ���ل: )حافظوا 
على الصلوات والصالة الوس���طى وقوموا 
لله قانت���ني، فإن خفتم فرجااًل أو ركبانًا، 
ف���إذا أمنتم فاذكروا الله كما عّلمكم ما لم 

تكونوا تعلمون(.
- واس���تعينوا على أنفسكم بكثرة ذكر الله 
س���بحانه وتالوة كتابه، واذكروا لقاءكم به 
ومنقلبكم اليه، كما كان عليه أمير املؤمنني 
)علي���ه الس���الم(، وقد ورد ان���ه بلغ من 
محافظته على ِورده أنه ُيبس���ط له نطٌع بني 
الصف���ني ليلة الهرير فيصّل���ي عليه ِورده، 
والس���هام تقع بني يديه ومتر على صماخيه 
ميينًا وش���مااًل فال يرت���اع لذلك، وال يقوم 

حتى يفرغ من وظيفته.
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- وإّياك���م والتس���ّرع في مواق���ع احلذر، 
فتلقوا بأنفس���كم إلى التهلك���ة، فإّن أكثر 
ما يراهن عليه عدّوكم هو استرسالكم في 
، واندفاعكم من غير  مواقع احلذر بغير تروٍّ
حتّوط ومهنّية، واهتموا بتنظيم صفوفكم، 
والتنس���يق بني خطواتكم، والتتعّجلوا في 
خط���وةٍ  قبل إنضاجه���ا وإحكامها وتوفير 
ادواته���ا و مقتضياتها وضمان الثبات عليها 
والتمسك بنتائجها، قال سبحانه: )َيا َأيَُّها 
الَِّذي���َن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُك���ْم َفانِفُروا ُثَبات 
َأِو انِف���ُروا َجِميًع���ا(، وقال تعال���ى: )إِنَّ 
ا  ���َه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَن ِفي َس���بِيِلِه َصفًّ اللَّ
ْرُصوٌص(، وكونوا أش���ّداء  َكَأنَُّه���م ُبْنَياٌن مَّ
فوق ما جتدونه من أعدائكم، فإنكم أولى 
باحل���ق منه���م، وإن تكونوا تأمل���ون فإنهم 
يأملون كما تأمل���ون وترجون من الله ما ال 
يرجون، الله���م إال رجاًء مدخواًل وأماني 
كاذبة وأوهامًا زائفة كس���راٍب بقيعٍة يحسبه 
الظمآن ماًء، حجبتهم الشبهات بظلم�ائها، 

وعميت بصائرهم بأوهامها.
- واعلم���وا أنك���م ال جت���دون أنصح من 
بعضكم لبعض إذا تصافيتم واجتمعتم فيما 
بينكم باملع���روف حتى وان اقتضى الصفح 
والتج���اوز عن بع���ض األخطاء بل اخلطايا 
وإن كان���ت جليلة، فمن ّظن غريبًا أنصح 
له من أهله وعشيرته وأهل بلده ووااله من 
دونهم فقد توّهم، ومن جّرب من األمور 

م���ا ُجّرب���ت من قبل أوجبت ل���ه الندامة. 
وليعلم أن البادئ بالصفح له من االجر مع 
أج���ر صفحه أجر كل م���ا يتبعه من صفح 
وخير وس���داد، ولن يضيع ذلك عند الله 
سبحانه، بل يوفيه إّياه عند احلاجة إليه في 
ظلم���ات البرزخ وعرص���ات القيامة. ومن 
أع���ان حاميًا من حماة املس���لمني أو خلفه 
ف���ي أهله وأعانه على أم���ر عائلته كان له 

من األجر مثل أجر من جاهد.
خصوص���ًا االخوة امليس���ورين الذين قد ال 
يتمكنون من الذهاب بأنفسهم بسبب فانهم 
يش���تركون مع من ذهب باألجر اذا اعانوا 

عوائلهم على ذلك.
اخيرًا ..

- وعل���ى اجلمي���ع أن يدع���وا العصبيات 
الذميمة، ويتمّسكوا مبكارم األخالق، فإّن 
الله جعل الناس أقوامًا وش���عوبًا ليتعارفوا 
ويتبادل���وا املناف���ع، ويك���ون بعضهم عونًا 
للبعض اآلخر, فال تغلبّنكم األفكار الضيقة، 
واالنانيات الشخصّية، وقد علمتم ما حّل 
بك���م وبعاّمة املس���لمني في س���ائر بالدهم 
حّتى أصبح���ت طاقاتهم وقواهم وأموالهم 
وثرواتهم ُتهدر في ضرب بعضهم لبعض، 
بداًل من استثمارها في مجال تطوير العلوم 
واس���تنماء النعم، وصالح أحوال الناس. 
فاتق���وا فتنة ال تصي���ن الذين ظلموا منكم 
خاّصة، أّم���ا وقد وقعت الفتن���ة فحاولوا 
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إطفاءه���ا، وجتّنب���وا إذكاءه���ا، واعتصموا 
بحبل الله جميعًا وال تفّرقوا، واعلموا أّن 
الله إن يعلم في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا 
مم���ا ُأخذ منكم، إّن الله على كّل ش���يءٍ  

قدير.
ايه���ا االخوة االعزاء ذكرنا بعض ما صدر 
من مكتب س���ماحة الس���يد املرجع الديني 
دام ظل���ه  االعل���ى الس���يد السيس���تاني – 
ال���وارف- وهذا الكالم ص���در في الثاني 
والعشرين من شهر ربيع اآلخر عام 1436 

ه� ..
قب���ل ان انتهي اخوان���ي الكثير من االخوة 
وه���ذا كالم ال���ى االخوة املس���ؤولني في 

الدولة.. 
كثير من االخوة في احلش���د الش���عبي انتم 
تالحظون االهتمام الكبير من املرجعية في 
مصالح البلد، والبلد اليوم يتعّرض الى ما 
أنت���م اعلم به من هذه الهجمات الشرس���ة 
من االرهابيني، ولوال اجلهد الذي اش���ترك 
في���ه من كان عنده هذه الهّمة والغيرة على 
البلد لعلم الله اين كانت تس���ير االمور !! 

الزلت هناك بعض املعاناة وهناك اخوة من 
احلشد الذين يشكون من نفس املعاناة التي 
تردنا يوميًا أال وهي عدم االهتمام من قبل 
اجلهات الرس���مية بهم س���واء في رواتبهم 

ومستحقاتهم وإكرام شهدائهم .. 
ه���ذا املوض���وع يجب ان يأخ���ذ االهتمام 
األوف���ى واألوف���ر من الدول���ة .. حقيقة 
ال ع���ذر ألي أحد بع���دم االهتمام بهؤالء 
االبطال، وبه���ذه الس���واعد املؤمنة اخليرة 

التي تدافع عن البلد .. 
ال نري���د ان نقول لقد أس���معت لو ناديت 
... ب���ل نريد ان نرى اثرًا طيبًا وواضحًا 
ف���ي نفوس هؤالء االخ���وة .. نعم هناك 
جهود ال ُتنكر لكن هذه اجلهود كان ميكن 
ان تك���ون اكثر من اجل ه���ذا البلد ومن 
اج���ل هؤالء االخوة، دف���ع الله عن بلدنا 
وع���ن جميع البالد االس���المية كل س���وء 
واران���ا الله تبارك وتعال���ى كل خير ومّتع 
الله املس���لمني بحياة طيبة وآمنة .. واخر 
دعوان���ا ان احلمد لل���ه رب العاملني وصلى 
الله على محمد وآله الطيبني الطاهرين .
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نقرأ عل���ى حضراتكم توجيهات أخرى مما 
أوص���ى به املرجع الديني االعلى س���ماحة 
دام ظله الشريف-  الس���يد السيس���تاني – 
للمقاتل���ني واجملاهدين في جبه���ات القتال 
– فالل���ه الله ف���ي النفوس، فال ُيس���تحّلن 
التع���ّرض لها بغير م���ا أحّله الله تعالى في 
ح���ال من االحوال، فما أعظم اخلطيئة في 
قتل النف���وس البريئة، وما أعظم احلس���نة 
بوقايتها وإحيائها، كما ذكر الله س���بحانه 
وتعالى في كتابه، وإّن لقتل النفس البريئة 
آثارًا خطيرة في هذه احلياة وما بعدها، وقد 
جاء في س���يرة امير املؤمنني )عليه السالم( 
ش���ّدة احتياطه ف���ي حروبه في هذا األمر، 
وقد  وق���د قال في عهده ملالك األش���تر – 
ُعِلم���ت مكانُته عنده ومنزلتُه لديه – )إّياك 
والدماء وسفكها بغير حّلها فإّنه ليس شيء 

أدعى لنقمة وأعظم لتبعة وال أحرى بزوال 
نعمة وانقطاع مّدة من س���فك الدماء بغير 
حّقه���ا، والله س���بحانه مبتدئ باحلكم بني 
العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، 
فال تقوّين سلطانك بسفك دم حرام، فإّن 
ذلك مم���ا يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله 
وال عذر لك عند الله وال عندي في قتل 

العمد ألّن فيه قوة البدن(.
وق���د كان من س���يرة امي���ر املؤمنني )عليه 
السالم( اّنه كان ينهى عن التعّرض لبيوت 
أهل حربه ونسائهم وذراريهم رغم إصرار 
خاّصة من اخلوارج-  بعض من كان معه – 
على اس���تباحتها، وكان يق���ول : )حاَربنا 
الرجال فحاربناهم، فأّما النساء والذراري 
فال س���بيل لنا عليهم ألنهن مسلمات وفي 
دار هجرة، فليس لكم عليهن سبيل، فأّما 

    الشـــيخ الكربالئي ُيـــورد توجيهات أخرى للمرجعية 
العليـــا للمقاتلين ويجدد إشـــادته ببطوالتهم، ويؤكد 
اســـتعداد العتبـــات المقدســـة للمســـاهمة في جهود 

االغاثة لناحية البغدادي

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 
خطيـــب وإمام الجمعة في كربالء المقدســـة في خطبتـــه الثانية من صالة 
الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في30 /ربيع اآلخر/1436 
هــــ الموافق 2014/2/20م، تناول ثالثة توجيهات أخرى للمرجعية الدينية 

العليا وكما يلي:    
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ما أجلبوا عليكم واستعانوا به على حربكم 
وضّمه عس���كرهم وح���واه فهو لكم، وما 
كان ف���ي دورهم فهو ميراث على فرائض 
الله تعال���ى لذراريهم، وليس لكم عليهّن 

وال على الذراري من سبيل(.
- الله الله في اتهام الناس في دينهم نكاية 
بهم واس���تباحةً  حلرماته���م، كما وقع فيه 
اخلوارج في العص���ر األول وتبعه في هذا 
العصر قوم من غير اهل الفقه في الدين، 
تأثرًا مبزاجياته���م وأهوائهم وبّرروه ببعض 
النص���وص التي تش���ابهت عليهم، فعظم 

ابتالء املسلمني بهم.
واعلم���وا إّن م���ن ش���هد الش���هادتني كان 
مس���لمًا ُيعص���م دُمه وماُل���ه وإن وقع في 
بعض الضاللة وارتكب بعض البدعة، فما 
كّل ضالل���ة بالتي توجب الكفر، وال كّل 
بدع���ة تؤدي الى نفي صفة االس���الم عن 
صاحبها، ورمبا استوجب املرء القتل بفساد 

او قصاص وكان مسلمًا.
وقد قال الله سبحانه مخاطبًا اجملاهدين :

)يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبّينوا ، وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم 
لس���ت مؤمنًا تبتغون عرض احلياة الدنيا(. 
واس���تفاضت اآلثار عن أمير املؤمنني )عليه 
الس���الم( نهيه عن تكفي���ر عاّمة أهل حربه 
– كم���ا كان ميي���ل إليه طالئ���ع اخلوارج في 
معس���كره- بل كان يقول انهم قوم وقعوا 

في الش���بهة، وإن لم يب���ّرر ذلك صنيعهم 
ول���م يصح ُعذرًا لهم ف���ي قبيح فعالهم، 
ففي األثر املعتبر ع���ن االمام الصادق عن 
ابي���ه )عليهما الس���الم( : )أّن عليًا )عليه 
الس���الم( لم يكن ينس���ب أح���دًا من أهل 
حربه الى الش���رك وال إل���ى النفاق ولكن 
يق���ول : هم اخواننا بغوا علينا( ، )وكان 
يق���ول ألهل حرب���ه : إنا لم نقاتلهم على 
التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لنا(.
- الل���ه الله ف���ي أموال الن���اس، فإنه ال 
يح���ل مال امرئ مس���لم لغي���ره إاّل بطيب 
نفسه، فمن استولى على مال غيره غصبًا 
فإّنما حاز قطعة من قطع النيران، وقد قال 
الله س���بحانه : )إن الذي���ن يأكلون أموال 
اليتام���ى ظلمًا إّنما يأكلون في بطونهم نارًا 
وس���يصلون س���عيرًا(. وف���ي احلديث عن 
النب���ي )صل���ى الله عليه وآله وس���لم( إنه 
قال : )من اقتط���ع مال مؤمن غصبًا بغير 
حقه لم يزل الله معرضًا عنه ماقتًا ألعماله 
الت���ي يعملها من الب���ّر واخلير ال يثبتها في 
حس���ناته حتى يتوب ويرّد املال الذي أخذه 

الى صاحبه(.
وجاء في سيرة امير املؤمنني )عليه السالم( 
ان���ه نهى ان ُيس���تّحل من أموال من حاربه 
إاّل ما وجد معهم وفي عس���كرهم، ومن 
أقام احلّجة على ان ما وجد معهم فهو من 
مال���ه أعطى املال إّي���اه، ففي احلديث عن 
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م���روان بن احلكم قال : )ملّ���ا َهَزمنا علٌي 
بالبصرة رّد عل���ى الناس أموالهم من أقام 

بّينة أعطاه ومن لم يقم بنّية أحلفه(.
-   الل���ه الله ف���ي احلرمات كّلها، فإّياكم 
والتعّرض لها او انتهاك ش���يء منها بلسان 
أو ي���د، واحذروا أخذ امرئ بذنب غيره، 
فإّن الله سبحانه وتعالى يقول : )وال تزر 
وازرة وزر أخ���رى( ، وال تأخذوا بالظّنة 
وتش���بهوه على أنفسكم باحلزم، فإّن احلزم 
احتياط املرء في أمره، والظنة اعتداء على 
الغير بغير حّجة، وال يحملّنكم بغض من 
تكرهون���ه على جتاوز حرماته كما قال الله 
سبحانه : )وال يجرمنكم شنآن قومٍ  على 

ان ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى(.
وقد جاء عن امير املؤمنني )عليه الس���الم( 
اّنه قال ف���ي خطبة له في وقعة صفني في 
جملة وصاي���اه : )وال متّثلوا بقتيل، وإذا 
وصلتم الى رجال القوم فال تهتكوا س���ترًا 
وال تدخل���وا دارًا ، وال تأخذوا ش���يئًا من 
أموالهم إاّل ما وجدمت في عس���كرهم، وال 
تهيجوا امرأة بأذًى وان ش���تمن اعراضكم 
وس���بن امراءك���م وصلحاءكم(، وقد ورد 
وقد  انه )عليه السالم( في حرب اجلمل – 
انته���ت- وصل الى دار عظيمة فاس���تفتح 
فُفتح���ت ل���ه، فإذا هو بنس���اٍء يبكني بفناء 
ال���دار، فلّم���ا نظ���رن اليه صح���ن صيحة 
واحدة وقلن ه���ذا قاتل األحّبة، فلم يقل 

شيئًا، وقال بعد ذلك لبعض من كان معه 
مشيرًا الى حجرات كان فيها بعض رؤوس 
من حاربه وحّرض عليه كمروان بن احلكم 
وعبدالل���ه بن الزبير : )ل���و قتلت األحبة 

لقتلت من في هذه احلجرة(.
- وكون���وا مل���ن ِقَبلكم من الن���اس حماة 
ناصحني حت���ى يأمنوا جانبك���م ويعينوكم 
على عدّوك���م، بل أعين���وا ضعفاءهم ما 
اس���تطعتم، فإّنه���م إخوانك���م وأهاليكم، 
واشفقوا عليهم فيما تشفقون في مثله على 
ذويكم، واعلموا أّنكم بعني الله سبحانه، 
يحص���ي أفعالك���م ويعلم نياتك���م ويختبر 

احوالكم.
- ه���ذا وينبغي مل���ن ِقَبلكم من الناس مّمن 
يتت���رس بهم عدّوك���م ان يكونوا ناصحني 
حلماته���م يق���ّدرون تضحياته���م ويبعدون 
األذى عنهم وال يثيرون الظنة بأنفس���هم، 
فإن الله س���بحانه لم يجع���ل ألحدٍ  على 
آخر حّقًا إال وجعل لذاك عليه حّقًا مثله، 

فلكلٍّ مثل ما عليه باملعروف.
االمر الثاني

ما تزاُل القوات املس���لحة ومن التحق بهم 
من املتطوعني يس���ّطرون صفحات مش���رقة 
م���ن مالحم التضحي���ة والف���داء والبطولة 
حيث يقدمون ارواحهم قرابني في س���بيل 
تخليص البلد من ش���ر ودن���س عصابات 

داعش االرهابية.
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ان املسؤولية الوطنية والشرعية واالخالقية 
تقتضي من جميع االطراف العراقية س���واء 
أكانت كتال سياس���ية او جه���ات دينية او 
ثقافي���ة او اعالمية او غي���ر ذلك ان تقدر 
وتثم���ن عاليًا تضحيات ه���ؤالء االبطال، 
الس���يما ان الكثي���ر منهم ترك���وا عوائلهم 
واطفالهم حتت ظروف قاسية وصعبة حيث 
في كثير م���ن االحيان- ما  ال ميلك���ون – 
يوف���ر لهم العيش الكرمي ومنهم من ضحى 
بش���هيدين وثالثة من عائلة واحدة مع بقاء 
بقي���ة رجال العائلة يش���اركون ف���ي القتال 
وبع���ض آخر ترك جتارته وعمله ودراس���ته 
مضحيا بالدنيا وما فيها من اجل املش���اركة 

في الدفاع عن شعب العراق ومقدساته.
ان القراءة الواقعية واملنطقية ألحداث املنطقة 
وم���ا يالحظ من توس���ع لنف���وذ عصابات 
داع���ش ف���ي بع���ض املناط���ق واس���تمرار 
جرائمه���ا الوحش���ية املنافي���ة ل���كل القيم 
وآخرها ذبح املواطنني  الدينية واالنسانية – 
تدلنا بكل  املصري���ني االقب���اط االبري���اء – 
وض���وح على ما كان ميك���ن ان يصل اليه 
وضع الع���راق واملنطقة برمتها لوال الفتوى 
التاريخي���ة للمرجعي���ة الدينية وم���ا اعقبها 
م���ن حضور كبي���ر للمتطوعني في جبهات 
القتال ورفع معنويات اجليش وسائر القوى 
االمنية والتضحي���ات العظيمة التي قدموها 
خالل األشهر املاضية .. لقد أشدنا كثيرًا 

وال زلنا نش���يد بجه���ود وتضحيات هؤالء 
االع���زة االبطال وفي الوقت نفس���ه نؤكد 
على احلكومة العراقية بأن تبذل جهدًا اكبر 
في تنظيم امورهم ومتنع أي تصرف مسيء 
ميك���ن ان يصدر من بع���ض العناصر غير 

املنضبطة وهم قلة بكل تأكيد.
االمر الثالث :

يناش���ُد الكثي���ر من رجال الدين وش���يوخ 
العش���ائر ووجهاء ناحية البغدادي االجهزة 
االمنية والوزارات املعنية للتدخل الس���ريع 
وانقاذ اهال���ي الناحي���ة وخصوصًا اجملتمع 
الس���كني من كارثة انس���انية بسبب حصار 
وامكان  عصابات داع���ش االرهابية لها – 
تعرض املئ���ات من املواطنني االبرياء للقتل 
والذبح اضافة الى معاناة اهاليها من نقص 

الغذاء والدواء- .
فاملطلوب من القيادة العامة للقوات املسلحة 
والوزارات االمنية وبقية مؤسس���ات الدولة 
املعني���ة تقدمي جهد اس���تثنائي وعاجل ملنع 
حصول مأس���اة بحق ابناء ه���ذه الناحية، 
ونؤكد اس���تعدادنا ف���ي العتبات املقدس���ة 
للمس���اهمة في جهود االغاث���ة اذا وفرت 
اجهزة الدولة االليات املناسبة إليصال مواد 

االغاثة والدواء اليهم.
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األمر االول:
ال يخف���ى عليكم ايها االخوة ما للعراق 
من طاقات علمية كبي���رة وكثيرة والبد 
ان تتوف���ر البيئة اجليدة والدعم احلكومي 
له���ذه الطاق���ات.. اذ ان االهتمام بها 
يعود بالنفع الس���ريع عل���ى البلد، وكم 
من ش���خص له طموح مش���روع في أن 
يضيف الى معلوماته معلومات أكثر وإلى 
دراس���ته اجلامعية االولية دراس���ات عليا 
وقد سعت الدولة لالهتمام بهذا القطاع 
من خالل توفير فرص إلكمال الدراسة 

في داخل او خارج العراق وهي خطوة 
جيدة تصّب في خدمة البلد.

لكن في الفترة االخيرة كثرت الشكاوى 
من ابنائنا الطلبة حول موضوع تخفيض 
رواتبهم بش���كل غير منصف وال يغطي 
حتى نصف نفقاتهم التي تتطلبها دراستهم 
ف���ي بعض الدول الت���ي ابتعثوا لها، ان 
ابناءنا الطلبة لهم احلق في ان يبنوا البلد 
من خالل ما يكتسبون من جتارب وعلم 
وأفكار، والدولة عليها التزامات ازاءهم 
البد ان تراعيها لذا نرى ضرورة مراجعة 

    الســـيُد الصافي يدعو الى مراجعـــة بعض القرارات 
التي ُتضعف من موقف المبتعثين للدارســـة وضرورة 
تنشيط القطاع الخاص بتســـهيل القوانين لممارسته، 
ويطالب بدعم وتشـــجيع الفالح والمزارع على التمسك 

بأرضه وزراعتها.

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب 
وإمام الُجمعة في كربالء المقدســـة فـــي ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة 
التي أقيمت في الصحن الحســـيني الشـــريف في 7 /جمادي األول/ 1436هـ 

الموافق 2015/2/27م تطرق لثالثة امور جاءت كما يلي :
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بعض القرارات التي ُتضعف من موقف 
الدارس���ني واملبتعث���ني .. ب���ل البد من 
االهتمام بهم ورعايتهم رعاية كاملة .

اننا نعلم ان قرارات تخفيض مخصصات 
املبتعث���ني هو العجز ف���ي امليزانية ولكن 
الب���د لوزارة التعليم مراعاة االولويات، 
وتنقي���ص مخصص���ات املبتعثني اذا كان 
ي���ؤدي الى االخالل بتكميل دراس���تهم 
فهو نق���ض للغرض الذي ارس���لوا من 
اجله الى اخلارج فلُيقدم هذا على بعض 
االمور االخ���رى من مصاري���ف وزارة 
التعلي���م التي ال حتظى بهذه الدرجة من 

االهمية.
االمُر الثاني :

ان كثي���رًا م���ن االخ���وة املتخرجني من 
جامعاتنا ومعاهدنا او من ابنائنا املتخرجني 
من جامعات اخرى خارج العراق يعانون 
من مشكلة التعيينات وعدم وجود فرصة 
للعمل في قط���اع الدولة وهنا نحب ان 

ننوه الى امرين:
األول :

ان مؤسسات الدولة قد تكون عاجزة عن 
استيعاب هذا الكم الكبير من املتخرجني 
سنويًا خصوصًا مع ازدياد عدد اجلامعات 
مما يؤدي الى عدم التناسب بني االحتياج 

الفعلي ووفرة االعداد.
ثانيًا :

ان االخ���وة املتخرجني ق���د بذلوا جهدًا 
وم���االً  ووقت���ًا م���ن اج���ل ان يكملوا 
الدراسة ويشّقوا طريقهم للعمل وهو من 
ابسط حقوقهم لكنهم يصطدمون بالعقبة 
الس���ابقة وهي عقبة ع���دم وجود فرصة 
للتعيني بل قد تضطر بعض املؤسس���ات 
احلكومية بسبب هذه اإلشكالية ان متارس 
دورًا غير مش���روع من قبيل طلب مبالغ 
معين���ة لغرض التعيني وه���ذا له مخاطر 

جّمة على هذا البلد.
ان الس���عي احلثيث حلل هذه املشكلة هو 
مسؤولية اهل القرار، ان تنشيط القطاع 
اخلاص واالهتمام به وتس���هيل القوانني 
ملمارس���ته أمر حتم���ي، ان تقوم الدولة 
باالهتمام به وحتويل كثير من االنش���طة 
علي���ه له مردودات ايجابية كثيرة منها ما 
ُيس���ّرع في عملية بن���اء الدولة ومنها ما 
يس���توعب االعداد الكبيرة من اخلريجني 
والعاطلني ع���ن العمل ومنها ما يخفف 
الثق���ل عن كاهل الدول���ة خصوصًا مع 

هذه الظروف املالية.
هن���اك بع���ض الصعوبات ام���ام القطاع 
اخلاص نتيجة بعض القوانني والقرارات 
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التي ال تتماش���ى مع احتي���اج البلد له. 
الب���د من التفكي���ر بص���ورة جّدية حلل 
مشكلة االخوة اخلريجني بل فسح اجملال 
امام القط���اع اخل���اص وبأنظمة محددة 
لبناء البلد واالس���تفادة من هذه الطاقات 

العاطلة فعاًل.
 األمُر الثالث :

س���بق وذكرن���ا ان االهتم���ام بالقط���اع 
الزراعي له مردودات ايجابية كبيرة على 
البلد وبعكس���ه له مردودات سلبية كبيرة 
وخطيرة ايضًا. وعلى الدولة ان تشّجع 
الف���الح واملزارع على التمس���ك بأرضه 
وزراعته���ا وتدعم���ه، ان األمن الغذائي 
من االمور السيادية التي البد ان توضع 
لها القوانني واأُلطر الصحيحة واالهتمام 
بتنفي���ذ ذلك على الواق���ع الزراعي، ان 
من جملة الدعم هو عدم اغراق السوق 
ببعض املنتج���ات االجنبية في وقت قد 
تكون ه���ذه املنتوج���ات محلّية ومتوفرة 
بكثرة، البد ان يشعر الفالح باالطمئنان 
عندم���ا يزرع او يفّكر ان يش���تري ارضًا 
الس���تصالحها، ان حمايت���ه ه���ي م���ن 

مسؤولية الدولة.
نع���م قد ذكرت ال���وزارات املعنية بعض 
الضوابط من قبيل عدم اس���تيراد بعض 
املنتج���ات الزراعية لتوفره���ا عندنا لكن 

ه���ذا ال يكفي ألننا ال نرى ذلك واقعيًا 
ما لم تتعاون جمي���ع اجلهات احلكومية 
ف���ي تنفيذه فاحل���دود ال زالت الى هذه 
اللحظ���ة ُتدخل م���ا موجود وبأس���عار 
تنافس���ية وزهي���دة وهذا يجع���ل الفالح 
يزهد في ارضه ويبحث عن مورد رزق 
آخر وهو ام���ر خطير للغاية بل البد ان 
يبقى الفالح متمسكًا بأرضه بل البد ان 

نشجعه على ذلك كما أسلفنا.
فضالً  عن وجود مش���كلة اخرى وهي 
تأخر تس���ليم مس���تحقات بعض االخوة 
املزارع���ني وخصوصًا املس���تحقات املالية 
فانه���م عندما يس���ّوقون محصولهم الى 
الدول���ة فالبعض قد س���ّلم حاصله منذ 
اربع���ة اش���هر خصوصًا ف���ي محصول 
الش���لب والى االن لم يس���تلم أي مبلغ 

فهل يصح ذلك ؟!
نرج���و ان تتوفر لإخوة املزارعني جميع 

االجواء املشّجعة لهم.
اخوتي من خالل هذا املنبر نحن نرصد 
حاالت كثيرة ومعاناة كثيرة وهذا الرصد 
ف���ي احلقيقة يحتاج ال���ى عالج ويحتاج 
ال���ى حل���ول، ليس الغ���رض هو رصد 
احلالة وامنا الغرض ايصالها ملن ال يعلم 
ان كان ال يعلم وفي عني الوقت ايجاد 

احللول احلقيقية لها.
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الع���راق ارض الس���واد والع���راق ارض 
الزراعة تربة العراق تربة خاصة للزراعة 
البد ان نس���تثمر كل اجله���ود من اجل 
حتفيز وتنش���يط وتقوية الزراعة .. ليس 
م���ن الصحيح تأخير بعض املس���تحقات 
املالية ملزارع ال يزرع اال موس���ما واحدا 
ثم بعد ذلك نعطيه املال بعد ان استدان 
وباع وت���أذى وتألم .. ث���م بعد ذلك 
نعطي���ه بطريقة بع���د ان يط���رق جميع 
االب���واب وكأن���ه يطلب م���االً  ليس له 
.. قطعًا ه���ذا ليس من االنصاف البد 

ان نشجعه على الزراعة ونعطيه ماالً ، 
فكيف اذا زرع واعطى احملصول وينتظر 
االي���ام والس���اعات ويقع حت���ت رحمة 

مسؤول ال يكترث به اصاًل .
نسأُل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا 
البل���د اخواني بلدًا امن���ًا دائمًا خصوصًا 
م���ع اخملاطر االمنية وه���ذا البلد فيه من 
السواعد والرجال االشّداء الذين يقاتلون 
االرهاب نسأل الله ان يشد على اياديهم 

وينصرهم على الظاملني نصرًا عزيزًا .
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...................

يتميــز جمتمعنــا عــن غريه مــن املجتمعــات بوجود   
”�شلطة“ اأخالقية ت�شتمد نفوذها وقدرتها على التاأثري من 
االإميــان الديني للنا�س بهــا ومبوقعها االإر�شادي. وهذه ميزة 

حتفظ املجتمع من االنحراف وت�شدده نحو ال�شواب.
هــذه ال�شلطة هي املرجعية الدينيــة التي مار�شت هذا الدور 
يف العراق ويف غريه من البلدان حيث ميتد تاأثريها عرب مئات 
ال�شنــن املا�شية االمر الذي كان يغيــظ احلكومات امل�شتبدة 

وير�شد ال�شعوب اىل اأقوم ال�شبل.
خطبــة يــوم اجلمعــة الفائــت التــي األقاها ممثــل املرجعية 
الدينيــة ال�شيــخ عبــد املهــدي الكربالئــي قدمــت م�شداقــا 
منوذجيــا ملــا نقــول حيــث ت�شمنــت الكثــري مــن التوجيهــات 
ال�شديــدة والتحليــالت ال�شائبة التي يتعن علــى النا�س ان 

ي�شتمعوا اليها وياأخذوا بها ان اأرادوا االإ�شالح حلياتهم. 
ومــن هــذه التوجيهــات دعــوة املرجعيــة عمــوم النا�ــس اىل 

الرت�شيد يف ا�شتهالك الكهرباء واملاء وغريهما. 
وهــذه دعــوة تنطلــق مــن �شميــم امل�شلحــة الوطنيــة العليا 
واملبــادئ القراآنية ال�شامية التي حتذر مــن االإ�شراف، املنايف 
ل�شفة االإميــان، والتبذير والهدر للمــال اخلا�س والعام على 

حد �شواء.
وت�شتعد �شبكة االعالم العراقي بكل مـوؤ�ش�شاتـها االعـالمـية 

إرشادات المرجعية
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بقلم: محمد عبد اجلبار الشبوط 
)صوت العراق( 

www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=186173#ixzz3bjKqibtx

وبالتعــاون والتن�شيــق مــع وزارة الكهربــاء الإطالق 
حملــة وا�شعة حلث النا�س علــى تر�شيد ا�شتهالكهم 
عاجلــة  معاجلــات  مــن  كجــزء  خا�شــة  للكهربــاء 
مل�شكلــة الكهرباء التي ت�شعى الدولة اىل حلها رغم 

الظروف ال�شعبة التي متر بها البالد. 
املعــروف ان حجــم الطاقــة الكهربائيــة التــي يتم 
توليدهــا اقل من حجم الطلب واال�شتهالك. ومهما 
كانت الفجوة بن االأمرين اال انها تت�شاعف بوجود 
عاملــن هما االإ�شراف وال�شرقــة مما يجعل الدولة 

عاجزة عن التخفيف من وطاأة االأزمة.
ت�شتهدف احلملة تب�شري النا�س بـخـطورة االإ�شـراف 
وال�شـرقة وتدعوهم اىل حماربتهما. وهذا ما دعت 

اليه املرجعية اي�شا.
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نّص البيان الصحفي الصادر من القسم االعالمي مبكتب سماحة السيد السيستاني 
دام ظله بشأن زيارة السيد

عدنان الباجه جي لسماحة السيد:
التقى س����ماحة الس����يد السيس����تاني دام ظله بالس����يد عدنان الباجه جي الرئيس 
الدوري جمللس احلكم العراقي حيث ش����رح لسماحته آخر التطورات فيما يتعلق 
بالعملية السياسية ، كما اطلع سماحته على مضمون الرسالة التي بعث بها اليه 

السيد كوفي عنان االمني العام لالمم املتحدة بهذا الشأن .
و قدأكد سماحة السيد دام ظله في هذا اللقاء على موقفه من ان اآللية املذكورة 
في اتفاق 11/15 تشكيل اجمللس الوطني االنتقالي ال يضمن ابدًا متثيل العراقيني 
في����ه بص����ورة عادلة ، موضحًا ان االلية املثلى لذلك هي االنتخابات التي يؤكد 
العدي����د من اخلب����راء امكانية اجرائها خالل االش����هرالقادمة بدرج����ة مقبولة من 

املصداقية والشفافية .
و اضاف س����ماحته ان اجملل����س الوطني االنتقالي اذا مت تش����كيله بٌالية ال حتظي 
بالشرعية املطلوبة فانه لن يكون مبقدوره و ال مقدور احلكومة املنبثقة منه القيام 
بامله����ام املقررة لها و التقيد باجلدول الزمني احملّدد للفترة االنتقالية ، و س����وف 
يبرز من جٌراء ذلك مشاكل جدية و سيزداد الوضع السياسي و األمني تأزمًا .
كما أكد س����ماحته عل����ى ان القانون املوقت الدارة الدول����ة العراقية و االتفاقية 
األمنية يجب ان يعرضها على ممثلي الشعب العراقي في اجمللس الوطني االنتقالي 

للتصديق عليهما تأمينًا لتاديتها .
و تطرق سماح السيد دام ظله في اللقاء الى ضرورة احلفاظ على وحدة العراق 
ارضًا و شعبًا كما أكٌد على أهمية ان يكون للعراق اوثق العالقات و امتنها مع 

محيطه االقليمي و ال سيما الدول العربية الشقيقة .

بيان مكتب س���ماحة السيد ) دام ظله ( حول زيارة 
السيد عدنان الباجه جي لسماحة السيد ) دام ظله (

١٨ ذو القعدة ١٤٢٤ه�

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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السيد رئيس مجلس األمن الدولي احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد : بلغنا ان هناك من يسعى إلى ذكر ما يسّمى ب� ) قانون 
إدارة الدول���ة العراقي���ة للمرحلة االنتقالية ( ف���ي القرار اجلديد 
جمللس األمن الدولي حول العراق بغرض إضفاء الشرعية الدولية 

عليه .
ان ه���ذا )القانون( الذي وضع���ه مجلس غير منتخب وفي ظل 
االحتالل وبتأثير مباش���ر منه يقّيد اجلمعية الوطنية املقّرر انتخابها 
ف���ي بداية الع���ام امليالدي القادم لغرض وضع الدس���تور الدائم 

للعراق .
وهذا أمر مخالف للقوانني ويرفضه معظم أبناء الش���عب العراقي 
، ولذلك فان اّي محاولة الضفاء الشرعية على هذا )القانون( 
م���ن خ���الل ذكره في الق���رار الدولي يعّد عماًل مض���ادًا إلرادة 

الشعب العراقي وينذر بنتائج خطيرة .
يرج���ى اب���الغ موقف املرجعية الدينية بهذا الش���أن إلى الس���ادة 

أعضاء مجلس األمن احملترمني ، وشكرًا .

رس���الة إلى رئيس مجلس األمن الدولي تحذر من اإلش���ارة 
إلى قانون إدارة الدولة في القرار الدولي ١5٤6

١٧ ربيع الثاني ١٤٢5

بسم اهلل الرحمن الرحيم

1425/4/17ه�
2004/6/6 م

مكتب السيد السيستاني دام ظله/النجف األشرف
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آي���ة الّل���ه العظمى الس���يد محس���ن 
الطباطبائي الحكيم )قدس سره(

مواقف العلماء السياسية
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 والدته:
ولد الس���يد محس���ن احلكي���م في عام 
1306 ه���� ف���ي عائلة متدين���ة معروفة 
بالعلم والص���الح والتقوى، ك�ان جده 
الس���يد مه���دي احلكي���م من مدرس���ي 
عل���م األخ���الق املعروفني ف���ي زمانه، 
وأم���ه حفيدة العالمة الش���يخ عبد النبي 
الكاظمي صاحب كتاب تكملة الرجال.

 نسبه:
ذك�رت ك�تب األنس���اب ب���ان عائلة آل 
احلكيم ينتهي نس���بها إل���ى اإلمام علي 
)عليه السالم( بثالثني عقبًا، وكان احد 
اجداد ال�سيد محسن احلكيم وهو السيد 
علي احلكي���م طبيبا مش���هورا في زمان 
الش���اه عباس الصفوي، وله كتاب في 
الطب س���ماه )التج���ارب الطبية( ومنذ 
ذلك الزمان اكتسبت العائلة لقب احلكيم 
مبعنى الطبيب، وأصبح هذا لقبا مشهورا 

لهذه العائلة.
 دراسته:

انهى دراسته االبتدائية ودراسة املقدمات، 
ثم ش���رع بدراسة الس���طوح العالية عند 
أس���اتذة عصره، وملا بلغ عمره عشرين 
س���نة؛ تتلم���ذ على يد اآلي���ات العظام 

التالية أسماؤهم:
1- آية الّله محمد كاظم اليزدي.

2- آية الّله محمد كاظم اخلراساني.
3- آية الّله ضياء الدين العراقي.

4- آية الّله ابي تراب اخلونساري.
5- آية الّله شريعت اصفهاني.

6- آية الّله امليرزا النائيني.
7- آية الّله محمد سعيد احلبوبي.
8- آية الّله علي باقر اجلواهري.

 تدريسه:
في عام 1333 ه� شرع بتدريس السطوح، 
وفي عام 1337 ه� بدأ بتدريس البحث 
اخلارج في الفقه واالصول، وقد تخرج 

على يديه عشرات الطالب، منهم:
1- الشهيد اسد الّله املدني.

2- الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
3- الشيخ وحيد اخلراساني.

4- الشيخ احمد فياض السدهي.
5- السيد محمد حسني فضل الّله.

6- الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
7- الشيخ حسني مشكوري.
8- الشيخ حسن البهبهاني.

9- الشيخ مرتضى األنصاري )صاحب 
كتاب حياة الشيخ األنصاري(.
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10- السيد يوسف احلكيم.
 صفاته وأخالقه:

حت���دث الش���هيد محمد عل���ي القاضي 
الطباطبائي عنه وقال: لم يحدث الفقيد 
احلكيم نفس���ه بالرياسة يوما من االيام، 
لكن���ي وج���دت الزعامة والرياس���ة هي 
التي وجدت���ه الئقا وجدي���را بها، وقد 
نق���ل لي احد مقربيه بانه لم ير الس���يد 
يوما يضحك بصوت عال، وفي اش���د 
األحوال التي تدعو إلى الضحك وجدته 
مبت�س���ما ال أكث���ر، باإلضافة إلى ذلك 
كان رجال فريدا من نوعه بالشجاعة في 
تلك األيام ال يهاب الرؤساء والسالطني 

وال يتردد في إصدار الفتاوى.
 1- كان الس���يد رحم���ه الّل���ه س���محا 
عطوفا يعامل اآلخري���ن بلطف، ولهذا 

أصبح محبوبا ومهابا من قبل اجلميع.
2- كان شديد التواضع، وال عجب أن 
يجد التواضع إلى تلك الروح الواس���عة 

سبيال.
3- وم����ن خصائص���ه األخ���رى: عدم 
اعتماده في تامني أموره املعاشية على ما 
يحصل عليه من األموال الش���رعية، بل 
كان يعتمد على الهدايا اخلاصة التي كان 

يرسلها إليه مقلدوه، إذ كانوا يعلمون ان 
السيد احلكيم ال يصرف على احتياجاته 

الشخصية من األموال الشرعية.
4- وك����ان له أيض���ًا برنامج دقيق جدا 
حلياته اليومي���ة، فهو ال يفرط بالوقت، 
ومن عاش معه م���ن الطلبة في النجف 
االشرف يعرف جيدا متى يذهب ملواجهته 

وفي أي ساعة.
5- وك�ان ل�لس���يد احلكيم اهتمام كبير 
بإحي���اء مناس���بات أهل البي���ت )عليهم 
الس���الم(، وباخلصوص إحياء م�جالس 
ع���زاء أبي عب���د الّل���ه احلس���ني )عليه 
الس���الم(، إضافة إلى قيام���ه بالعبادات 
املس���تحبة مثل النوافل اليومية والتهجد 

بالليل وغير ذلك.
 خدماته:

أم���ا اخلدمات األساس���ية الت���ي قام بها 
آية الّله احلكيم فكانت تش���مل تأسيس 
املكتب���ات العام���ة ف���ي أنح���اء العراق 
كافة، لنش���ر الثقافة اإلس���المية وتوعية 
الشباب املسلم وحمايته من االنحراف، 
واالجن���راف وراء األف���كار الهدامة التي 
كانت ناش���طة ومنتشرة آنذاك، وقد بلغ 
عدد تلك املكتبات أكثر من 70 مكتبة، 
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وكان أكبرها مكتبة اإلمام احلكيم العامة 
في النجف االشرف، التي كانت حتتوي 
على 30000 كت���اب مطبوع، وحوالي 

5000 نسخة خطية.
 وأما ع�ن خدماته اجلليلة األخرى فتتمثل 
في بناء املس���اجد والتكايا واحلسينيات، 
وتأسيس ال�مراكز الثقافية اإلسالمية في 
نق���اط مختلفة من العراق، وقيامه بطبع 
الكتب اإلس���المية وإرس���الها إلى أنحاء 
مختلفة من العالم، مضافا إلى تأس���يس 
املدارس العلمية لطلب���ة العلوم الدينية، 

نذكر لكم أهم تلك املدارس:
1- املدرسة العلمية في مدينة احللة.

النج���ف  ف���ي  العاملي���ة  2- املدرس���ة 
االشرف.

3- مدرسة االفغانيني والتبتيني.
4- مدرس���ة ش���ريف العلم���اء بكربالء 

املقدسة.
5- مدرس���ة الس���يد اليزدي في النجف 

االشرف.
6- مدرس���ة دار احلكم���ة في النجف، 

وغيرها.
 و ل�ه مش���اريع خدمي���ة مختلفة أخرى 
خ���ارج العراق، مثل بناء املس���اجد في 

لبنان وس���وريا والباكس���تان وأفغانستان 
واملدين���ة املن���ورة وجعلها مراك���ز دينية 
العبادات، وإقامة االحتفاالت،  إلجراء 
ونش���ر األف���كار اإلس���المية، وتوضيح 
املسائل واألحكام الش���رعية، وتوضيح 
ونش���ر أف���كار آل البيت صل���وات الّله 

وسالمه عليهم أجمعني.
 موافقه السياسية:

ك�ان السيد احلكيم منذ ايام شبابه رافضا 
للظامل���ني وأع���داء الدين، وقد ش���ارك 
بنفس���ه في التصدي لالحتالل البريطاني 
الغاش���م للعراق، حيث كان مس���ؤوال 
عن اجملموعة اجملاهدة في منطقة الشعيبة 
ف���ي جنوب العراق، وكان يعلم بالنوايا 
اخلبيثة لالستعمار عندما اخذ يتبع سياسة 

فّرق تسد في العراق.
وق�د ب�ذل السيد احلكيم قصارى جهوده 
في س���بيل جمع ش���مل املس���لمني من 
املذاهب اخملتلفة، عن ط�ري�ق املش���اركة 
ف���ي كثير من الفعاليات التي كان يقيمها 
أهل الس���ّنة، مش���جعا إياهم في الوقت 
نفس���ه عل���ى حضوره���م ف����ي املقابل 
باملناس���بات التي يقيمها الشيعة، وعندما 
اخ���ذ احلكام املرتبطون باألجنبي بترويج 
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أفكار القومية العربي���ة في العراق؛ قام 
الس���يد بالتصدي لتلك األفكار، وقاوم 
كل اش���كال التعصب والتمييز الطائفي 
والعرقي في العراق، وخير شاهد على 
ذلك إص���داره الفت���وى املعروفة بحرمة 
مقاتلة االكراد في شمال العراق، النهم 
مس���لمون، جتمعهم م���ع العرب روابط 

اإلخوة والدين.
 ول�هذا فقد فش���ل النظ���ام العراقي في 
احلصول على فتوى ش���رعية من علماء 

الدين حملاربة االكراد في الشمال.
 وم�ن مواقفه السياس���ية األخرى دعمه 
حلركات التحرر في العالم اإلس���المي، 
وعل���ى رأس���ها حركة حترير فلس���طني، 
العدي���د  اخلص���وص  به���ذا  واص���در 
م���ن البيان���ات الت���ي تش���جب العدوان 
الصهيون���ي، وتؤك���د ع�ل����ى ض�رورة 
ال�وح���دة اإلس���المية، لغ���رض حتقيق 
الهدف األسمى، وهو حترير القدس من 

أيدي الصهانية املعتدين.
س���ئل الس���يد احلكيم يوما عن رأيه في 
السياس���ة وتدّخل العلماء فيها فأجاب: 
»إذا كان معن���ى السياس���ة ه���و إصالح 
أمور الناس بحس���ب األصول العقالئية 

الصحيحة والعمل على حتقيق رفاهيتهم 
كم���ا هو املعنى الصحيح للسياس���ة فإن 
اإلس���الم كله هو هذا ولي���س هو غير 
السياسة وليس للعلماء وظيفة غير هذه 
وأما إذا كان املقصود من السياسة معنى 
آخر فإن هذا شي ء غريب عن اإلسالم« 

 .
وملا أنزل���ت بريطانيا قواته���ا في منطقة 
الفاو الواقعة ف���ي اخلليج العربي بهدف 
الس���يطرة على الع���راق وقامت طائراتها 
بقصف مدنه و قتل أبناء الشعب العراقي 
أص���در أس���تاذه املرحوم الس���يد محمد 
سعيد احلبوبي أمرا باجلهاد وذهب بنفسه 
إلى مدين���ة الناصرية الواقعة في جنوب 
الع���راق فرافقه الس���يد محس���ن احلكيم 
في س���فره اجلهادي هذا وأظهر الس���يد 
احلكيم وأستاذه صبرا واستقامة في تلك 

اجلبهات. 
محاربته االفكار الشيوعية في العراق:

تغلغلت األفكار الش���يوعية بني أوساط 
اجلماهير في العراق أيام السيد احلكيم، 
وقد طّبل احلزب الشيوعي لتلك األفكار 
املزيفة والش���عارات الفارغة، فاخذ كثير 
من السذج والبسطاء من الناس يطالبون 
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بتحقيق )العدالة االجتماعية( في العراق، 
وعلى اثر ذلك أحس الس���يد مبسؤوليته 
جتاه األوضاع، فتص���دى لتلك األفكار 
اإلحلادي���ة، وعم���ل على توجي���ه انتباه 
الناس إلى أن اإلسالم وحده هو ال�ق�ادر 
ع�ل����ى ت�ح�ق�يق العدال���ة االجتماعية، 
وق���د اصدر لذلك بيان���ات عديدة، إال 
ان���ه وجد أن هذه اإلنذارات املتكررة ال 
جتدي نفعا، وان النشاط الشيوعي آخذ 
بالتوس���ع واالس���تفحال، فاصدر فتواه 
ال�م�ش�ه�ورة )ال�ش���يوعية كفر واحلاد(، 
مم���ا أدى إلى تقويض نفوذ ذلك احلزب 
الكافر، واجبر عبد الكرمي قاسم رئيس 
وزراء العراق آنذاك على إبعاد أفراد هذا 

احلزب عن الساحة السياسية.
 دوره ف���ي حرك���ة النهض���ة 

اإلسالمية في إيران:
ميكن القول بحق ان آية الّله احلكيم كان 
من اكبر املدافعني عن النهضة اإلسالمية 
ف���ي إيران منذ بدايتها على أيدي علماء 
الدي���ن، إثر ص���دور الالئح���ة القانونية 
النتخابات اجملالس العامة واحمللية، التي 
استنكرها الس���يد احلكيم ببرقية أرسلها 
إلى آي���ة الّله البهبهان���ي، مطالبا علماء 

احلوزة العلمية إبالغ النظام الشاهنشاهي 
باالمتناع عن إص���دار هكذا قوانني، ال 
تنس���جم مع اإلس���الم وال مع املذهب 
الشيعي، كما اصدر برقية اخرى مبناسبة 
هجوم عمالء نظام الش���اه على املدرسة 
الفيضية في مدينة قم املقدس���ة، ط�لب 
فيها م���ن العلماء الهج���رة إلى النجف 
االش���رف، كما اس���تنكر سياسة القمع 
واإلره���اب التي تعرض ل�ه�ا ال�م�ؤمنون 
بع���د انتفاض���ة 15 خ���رداد التي فجرها 
اإلم���ام اخلمين���ي، وكذلك فان���ه انذر 
نظ���ام الش���اه عندم���ا أراد ت�ن�فيذ حكم 
اإلعدام مبجموعة كبيرة من أفراد احلركة 
اإلس���المية الذي���ن كان���وا يرزحون في 

سجون الشاه.
النج���ف  ح���وزة  ف���ي  دوره   

االشرف:
ب�عد وفاة املرجع السيد البروجردي )قدس 
سره( أصبح السيد محسن احلكيم مرجعا 
عاما للش���يعة، فاخذ بوضع نظام إداري 
للحوزة، وش���رع ببناء املدارس وإرسال 
املبلغني إل���ى نقاط العراق اخملتلفة. بهذا 
العم���ل ازداد عدد الط���الب في جميع 

احلوزات بشكل منقطع النظير.
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 و لغ���رض اغن���اء املواد الدراس���ية في 
احل���وزة العلمية في النجف االش���رف، 
قام السيد بإدخال دروس جديدة مثل: 
التفس���ير واالقتصاد والفلسفة والعقائد، 
لغرض توس���يع آفاق الط���الب بالعلوم 
اخملتلف���ة، ح�ت����ى ي�كون���وا عل���ى أهبة 
االستعداد للوقوف أمام التيارات الفكرية 
واألفكار اإلحلادية القادمة من اخلارج.

 وقد ش���جع ك�ل من له قدرة واستعداد 
عل���ى الكتابة والتأليف، واش���رف على 
كثير من اجملالت اإلس���المية التي كانت 
تصدر في ذلك الوقت، من أمثال مجلة 
األضواء ورس���الة اإلس���الم والنجف و 

غيرها.
 مؤلفاته:

ع�ل�ى الرغم من املس���ؤوليات اجلس���ام 
الت���ي كان يتحملها جتاه املرجعية، وجتاه 
تدري���س وتخريج الط���الب والعلماء، 
كان مواظب���ا عل���ى أداء مهامه في حقل 
التألي���ف، وميك���ن الق���ول ان املؤلفات 
العديدة التي أصدرها السيد احلكيم تعد 
دليال واضحا على اهتمامه وس���عيه في 

هذا املضمار.
ل���ه اكثر من عش���رين مؤلفا هذه بعض 

منها :
1- مستمسك العروة الوثقى.

2- نهج الفقاهة.
3- حقائق االصول.

4- منه���اج الصاحلني )رس���الته العملية 
طبعت في النجف االشرف عام 1365 

ه�(.
5- منهاج الناسكني.
6- شرح التبصرة.
7- دليل الناسك.

8- تعليقة على العروة الوثقى.
9- حترير املنهاج.

10- مختصر منهاج الصاحلني.
أوالده:

للس���يد احلكيم اربعة عشر ولدا، منهم 
عش���رة ذكور وأربع بن���ات، أما البنون 

فهم:
1- آي�ة الّله الس���يد يوسف احلكيم وهو 
من مدرسي الفقه واألصول البارزين في 

حوزة النجف االشرف.
2- حجة اإلس���الم الس���يد محمد رضا 

احلكيم.
3- حجة اإلسالم الشهيد السيد مهدي 
احلكي���م، ال���ذي ق���ام باغتيال���ه عمالء 
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مخاب���رات النظ���ام احلاكم ف���ي العراق 
وذلك في اخلرطوم عاصمة السودان.

4- حجة اإلسالم السيد كاظم احلكيم.
5- حجة اإلس���الم الس���يد محمد باقر 

احلكيم.
6- الش���هيد حجة اإلس���الم السيد عبد 

الهادي احلكيم.
7- الش���هيد حجة اإلس���الم السيد عبد 

الصاحب احلكيم.
8- الش���هيد حجة اإلسالم السيد عالء 

احلكيم.
9- الشهيد حجة اإلسالم السيد محمد 

حسني احلكيم.
10- حجة اإلس���الم السيد عبد العزيز 

احلكيم.
 وفاته:

انتق���ل الى رحمة الّله بعد عمر طويل، 
قض���اه باجلهاد في س���بيل الّل���ه وإعالء 
كلمة اإلس���الم بش���كل ع���ام واملذهب 
الش���يعي بش���كل خاص، وذلك 27 / 
ربي���ع األول / 1390 ه�، واس���تغرق 
تش���ييعه من بغداد إلى النجف االشرف 
مدة يومني مبوكب مهيب، حضره مئات 
اآلالف من املؤمنني، حتى كاد أن يتحول 
ذلك التش���ييع إلى انتفاضة صارخة ضد 
النظ���ام البعثي في العراق، ومت دفنه في 
مقبرة خاصة إلى جوار مكتبته في مدينة 

النجف االشرف.
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ساله ش���خص عن رايه في السياسة فاجابه عليه 
الس���الم هي ان ترعى حقوق اهلل وحقوق االحياء 
وحقوق االموات. فام���ا حقوق اهلل فاداء ما طلب 
واالجتناب عم���ا نهى. واما حق���وق االحياء فهي 
ان تق���وم بواجبك نح���و اخوان���ك وال تتاخر عن 
خدم���ة امتك وان تخلص لول���ي االمر ما اخلص 
المت���ه وان ترفع عقيرتك في وجه���ه اذا ما جاد 
عن الطريق السوي. واما حقوق االموات فهي ان 

تذكر خيراتهم وتتغاضى عن مساوئهم.

مجلة العرفان الجزء الثال���ث المجلد االربعون ص ٢5٤ نقاًل عن 
المجلد التاسع من التذكرة المعلوفية.

راي االمام الحسن في السياسة

فان لهم رب يحاسبهم



وقال له معاوية: ما يجب لنا في سلطاننا؟
اإلمام: ما قال سليمان بن داود!

معاوية: - وما قال سليمان؟
اإلمام: - إنه قال لبعض أصحابه: أتدري ما يجب 
عل���ى الملك في ملكه، وما ال يضّره اذا أّدى الذي 
عليه منه، اذا خاف اهلل في السّر والعالنية، وعدل 
في الغضب والّرضا، وقصد في الفقر والغنى، ولم 
يأخذ األموال غصبًا، ولم يأكلها إس���رافًا وتبذيرًا، 
ول���م يضّره ما تمّتع به م���ن دنياه اذا كان من 

خّلته.
تاريخ اليعقوبي، ج ٢ – ص ٢0٢.

.........................

ما يجب على الملك



ان ه���ذه المجل���ة تعب���ر ع���ن الموقف 
السياس���ي للمرجعية الدينية العليا في 
النجف االشرف والمتمثل بخطبة الجمعة 
الثانية التي يلقيها س���ماحة الش���يخ عبد 
المهدي الكربالئي وسماحة السيد احمد 
الصافي من على منبر صالة الجمعة التي 

تقام في الصحن الحسيني الشريف فقط.
ام���ا ردود االفع���ال واالص���داء والمقاالت 
التي تتناقلها وسائل االعالم ونشير اليها 
ضمن المجل���ة فانها تمثل راي اصحابها 

فقط والمجلة تنقل هذه االراء لالطالع. 


