إقرأ في هذا العدد :

شخصية العدد :
السيد عبد الحسين شرف
الدين الموسوي

المرجع النابلسي :فتاوى
حصنت
السيد السيستاني ّ
العراق من المنزلقات
السياسية واالجتماعية

االش
راف العام
جمال الدين الشهرستاني
رئيس التحرير
سامي جواد كاظم
كادر التحرير
علي الشاهر
طالب عباس الظاهر
حسين النعمة
المراسلون
حسين نصر
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
االشراف اللغوي
عباس عبد الرزاق الصباغ
التصوير
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12
38
46

ّ
ي��ح��ذر االج��ه��زة
ال��س��ي� ُ�د ال��ص��اف��ي
االستخباراتية من الغفلة في ظل
تحديات البلد الكثيرة والكبيرة .
ُ
الشيخ الكربالئي يشكر أبطال الجهد
االستخباري لدورهم األكبر في كشف
العجالت المفخخة .
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عمار الخالدي
االرشيف
السيد السيستاني..
محمد حمزة
مركز القوة في العراق ومحور حيرة
ليث النصراوي
العالم
الخطاط
سرحان الخفاجي
من ارشيف
التصميم
خطب الجمعة لشهر كانون الثاني
حسنين الشالجي
منتظر التميمي
علي صالح المشرفاوي
للتواص���ل مع المجلة واس���تالم مش���اركاتكم يرجى االتص���ال على البري���د اإللكتروني
حيدر عدنان

52

( ..)mawkef.mm@gmail.comأو االتصال على الرقم (.)07809803679

االفــــتتاحيـــة
الثناء والنقد البناء
امل�م�ي��ز يف خ�ط��اب امل��رج�ع�ي��ة ه��ي االول ��وي ��ات التي
متنحها ل��اه��م ث��م امل�ه��م  ،ودائ �م��ا او��ض��اع�ن��ا بني
ال�ضلب واالي�ج��اب ،وا�ضلوب املرجعية العليا تبداأ
ب��ال�ث�ن��اء ع�ل��ى م��اه��و اي�ج��اب��ي وت�ضكر م�وؤ��ض���ض��ة او
منظمة او عما ايجابيا  ،واما بالن�ضة لنقدها او
موؤاخذاتها فان ا�ضلوبها يكون ب�ضكل ب ّناء ولي�س
انتقاميا او تع�ضفيا ودائما عندما تامل اىل ما هو
االف���ض��ل ف��ا ي�ك��ون خطابها يجب ون�ط��ال��ب وما
اىل ذلك بل نامل ان يكون كذا وكذا  ،ويف الوقت
نف�ضه تعلل ما تقول ف��اذا ك��ان ثناء يذكر خطيب
اجلمعة �ضبب الثناء واهمية العمل واذا كان نقدا
يذكر اي�ضا �ضبب النقد وي�ضيف على ذلك بتقدمي
ح�ل��ول ل�ك��ي ينظر ال�ي�ه��ا امل �� �ض �وؤول .ه��ذا اخل�ط��اب
املعتدل جعل جميع االط ��راف يف ال�ع��راق تتابعه
ب�ضغف وتتقبله بقبول ح�ضن  ،ب��ل ان ك�ث��را من
املوؤ�ض�ضات وال�ضخ�ضيات وملختلف طوائف ال�ضعب
ال�ع��راق��ي تلجا للعتبة احل�ضينية امل�ق��د��ض��ة بغية
اط��اع �ضماحة االم��ني ال�ع��ام على اجن��ازات�ه��م او
م�ضاكلهم او طلباتهم وذلك للثقة املطلقة باهتمام
املرجعية بكل اطياف ال�ضعب العراقي وال تفرق
بينهم وتعطي احللول الناجعة مل�ضاكلهم
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موافق

14ه� ال
ن36 /
/شعبا
ريخ 17
عة بتا
ة الجم
ة لصال
ة الثاني
الخطب

ّ
ُ
يح���ذر االجهزة
الس���يد الصاف���ي
االستخباراتية من الغفلة في ظل تحديات
البلد الكثيرة والكبيرة ،ويدعو الطلبة الى
اس���تغالل العطل���ة في تطوي���ر القدرات،
وينتقد ظاهرة الفصل ّية
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

2015م
/ 6/5

حتــدث ممثل املرجعية الدينية العليا
�صماحة ال�صيد اأحمد ال�صايف خطيب واإمام
ُ
اجلمعة يف كــربــاء املقد�صة يف ُخطبته
الثانية من �صاة ُ
اجلمعة التي اأقيمت يف
ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف � / 17صعبان
1436هـ املوافق 2015/6/5م حتدث عن
ثاثة اأمور اأ�صتهلها كما يلي:
األمر األول :
ان التحدي���ات الت���ي مي���ر به���ا
البلد كثيرة وكبيرة ،ومن أهمها التحديات
األمنية ..س���واء الداخلي���ة او اخلارجية،
فف���ي الوقت الذي يدافع ابناؤنا في اجليش
والش���رطة واملتطوعون وأبناء العش���ائر ..
يدافع���ون عن بلدنا حتدث بعض اخلروقات
االمنية في داخل امل���دن من تفجيرات هنا

وهن���اك ،وحتص���د ارواح العش���رات م���ن
االبري���اء وتخل���ف اعداداً م���ن اجلرحى،
وهذا يستدعي املزيد من اليقظة واحلذر من
اجلهات االمنية ،فإن التعامل مع االرهاب
واالرهابي���ن البد ان يك���ون بدقة ومهنية
كبيرتن ..
البد أن تكون االجهزة االستخباراتية منتبهة
دائم���اً ،خصوصًا وان حالة املعركة توجب
ب���ذل املزيد من اجله���د ..لرصد حتركات
العدو ،وتعزيز وتطوير القدرات الشخصية
ملنتسبي هذه االجهزة ..
األمرُ الثاني :
على ابنائنا ف���ي الكليات واملعاهد وطالب
املدارس االعدادية واملتوس���طة ان يستفيدوا
م���ن اوق���ات التعطيل ،ف���إن الوقت نعمة
وعلين���ا ان نس���تغله االس���تغالل االمثل،
التف���وق في ايام
واألص���ح فباإلضافة الى
ّ

خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015
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التحصيل والدراسة كذلك يجب ان يكون
ف���ي ايام التعطيل ،ولعل من جملة االمور
التي ينبغي ان تتحقق في العطلة هو السعي
احلثيث للدخول في دورات تطويرية فكرية
او ثقافي���ة وفي مجاالت علمية اختصاصية
واخالقي���ة ..لغرض االس���تزادة من هذه
املعارف النافعة ،وتس���جيل حلقات وعقد
محاض���رات للتثقيف على املواطنة الصاحلة
واالهتم���ام بالبلد ،واالس���هام في احلفاظ
علي���ه ،والتدري���ب عل���ى حمل الس���الح
واالس���تعداد لدرء اخملاطر عن���ه لو تطلب
األمر ذلك..
وكذل���ك القراءة اجليدة مل���ا يدور من امور
من حولنا ،وزيادة الوعي واالدراك ،فأنتم
اليوم طالب ومس���ؤوليتكم محددة ،وغداً
تكون مس���ؤوليتكم أكبر حينما تكونون في
مواقع متقدمة خلدمة ش���عبكم ان شاء الله
َ
تعالى ..
األمرُ الثالث :
ان بلدنا يحمل من التراث احلضاري الشيء
الكثير واحلمد لله ،وقد س���اهمت في بناء
هذا االرث امور كثيرة ومتعددة والبد من
انع���كاس ذلك على عموم مجتمعنا ،واننا
لنعت���ز بالتركيبة االجتماعي���ة املوجودة في
بالدنا بكل وجوداتها ،ولعل العشائر حتتل
مساحة واسعة من هذه التركيبة..
ولقد س���اهمت هذه العش���ائر الكرمية في
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

احلف���اظ على الطباع العربي���ة االصيلة من
الشجاعة والشهامة والكرم واحترام الكبير
واقراء الضيف ،وامثال ذلك من االخالق
يقرها الشرع والعرف ..
الفاضلة التي ّ
وقد حتدث بعض االحتكاكات واملشاجرات
بن ابناء العش���ائر لس���بب او آلخر ،وقد
يسعى البعض لفض هذه النزاعات واصالح
ذات البن وهو امر حسن ..
وحرصًا على ان تكون العشائر الكريمة
متقدم���ة دائم���ًا في الفضائ���ل نود ان
نبين االمور التالية :
 -1االس���راع بتطوي���ق أي ازمة ومش���كلة
حتدث من قب���ل وجهاء العش���ائر ،وعدم
الس���ماح بأن تأخذ االمور مساحة اكبر من
مساحتها الواقعية ،فان توسيع املشكلة يو ّلد
مشاكل جانبية يصعب السيطرة عليها ..
 -2ان ردود االفع���ال ألي مش���كلة يجب
ان ال تكون اكبر من الفعل نفسه ،ألن في
ذلك خروجا م���ن احلق الى الباطل ،وفي
ح���االت غير قليلة يقع ظل���م على بعض
االش���خاص ممن ال دور لهم في املشكلة،
ومن ذلك ما يتعارف في بعض املناطق من
حل بعض النزاعات العشائرية بأخذ بعض
النس���اء للتزويج ،وهو ما يسمى بالفصلية
وهو امر مستنكر اخالقًا وشرعًا ..
فإن���ه ال يجوز في حال م���ن االحوال ان
تُجب���ر املرأة على الزواج ممن ال تريد ،وال
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والي���ة ل���الب وال لغيره ف���ي ان يزوجها
خالف���ًا ملصلحتها ..فاتق���وا الله يا كرام،
واجتنبوا هذه املمارسات البعيدة عن الشرع
واالخالق ..
 -3على العش����ائر الكرمية ان تس����تفيد من
العلماء وطلبة العلوم الدينية من ابناء العشائر
وغيرهم ف����ي وضع احللول للمش����اكل..
خشية من ان تكون لبعض االفكار واحللول
املتعارفة تداعيات س����لبية  ..وان التشاور
والتعصب
في هكذا امور امر مستحس���ن،
ّ
س���ب
للح���ق ام���ر مطلوب ال لغيره وقد نُ َ
ألمي���ر املؤمنن (عليه الس���الم) انه قال :

تعصبكم مل���كارم اخلصال ومحامد
فليك���ن
ّ
االفعال ومحاسن االمور ..
واذا ل���م يتمكن احد من االصالح؛ فالبد
م���ن الرجوع الى احملاكم ،ومبا يكون احلل
ُمرضيًا للجميع ..وفقًا للمعايير الش���رعية
واالخالقية ..
حفظ الل���ه بالدنا من كل س���وء ،واعاننا
على انفس���نا كم���ا اع���ان الصاحلن على
انفس���هم ،واحلمد لله اوال  ،وآخرا وغفر
الله لنا ولكم ولصالح املؤمنن ..
واحلمد لله رب العاملن ..
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المرجعية تدعو إلى مزيد م���ن اليقظة والحذر والتعامل
بدقة ومهنية مع اإلرهاب
�صبكة االعام العراقي:
دع����ت املرجعي����ة الديني����ة العلي����ا،
اجلمعة ،إل����ى املزيد م����ن اليقظة واحلذر،
وشددت على ضرورة التعامل بدقة ومهنية
م����ع «اإلرهاب» ،فيما حث����ت الطلبة على
االس����تفادة من العطلة ف����ي تطوير املواهب
ومن بينها التدرب على استخدام السالح.
وق����ال ممث����ل املرجعي����ة في كربالء الس����يد
أحمد الصافي خ����الل خطبة صالة اجلمعة
التي اقيمت في الصحن احلس����يني ،مبدينة
كربالء ،إن «التحدي����ات التي مير بها البلد
كثيرة وكبيرة ومن اهمها التحديات األمنية
سواء الداخلية او اخلارجية».
وأش����ار الصاف����ي إل����ى أن «اخلروقات التي
حت����دث داخ����ل املدن م����ن تفجي����رات هنا
وهناك وحتصد ارواح العشرات من االبرياء
وتخلف اعدادا من اجلرحى س����تدعي املزيد
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

من اليقظة واحلذر».
وأضاف الصافي ،ان «التعامل مع االرهاب
الب����د ان يك����ون بدقة ومهني����ة وأن تكون
االجهزة االس����تخبارية منتبهة» ،مؤكدا أن
«حال����ة املعركة توجب بذل املزيد من اجلهد
لرص����د حت����ركات العدو وتطوي����ر القدرات
الشخصية ملنتسبي هذه األجهزة».
وفي س����ياق ذي صلة ،دع����ا ممثل املرجعية
الدينية طلبة املدارس والكليات واملعاهد الى
«االس����تفادة من اوق����ات التعطيل والدخول
ف����ي دورات تطويري����ة وفكرية وثقافية وفي
مجاالت علمية واختصاصية» ،حاثا اياهم
على «استغالل تلك الفرصة ايضا للتدرب
على الس����الح استعدادا لدرء اخملاطر وقراءة
ما يدور من االمور حولنا جيدا».

المرجعي���ة الديني���ة تدعو الجه���ات األمنية
لمزيد من اليقظة والحذر

: PUKmedia

وص���ف ممث���ل املرجعي���ة الديني���ة
العلي���ا في كربالء الس���يد احمد الصافي،
التحدي���ات التي مي���ر بها البل���د بالكثيرة
والكبي���رة ،ابرزه���ا التحدي���ات االمني���ة
الداخلي���ة منه���ا واخلارجي���ة ،مبينا ،في
الوقت الذي تدافع فيه القوات االمنية عن
بلدن���ا ،حتدث خروقات امنية داخل املدن
من تفجي���رات هنا وهن���اك حتصد ارواح
العش���رات من األبرياء وتخلف اعدادا من
اجلرحى ،مما يس���تدعي املزي���د من اليقظة
واحلذر م���ن اجلهات االمني���ة ،داعيا في
ذات الوق���ت طلب���ة اجلامع���ات واملعاهد
التدريب على حمل السالح خالل العطلة
الصيفية.
واضاف الصافي خالل خطبة صالة اجلمعة
التي القاها في صحن االمام احلسن اليوم
« ان التعامل مع اإلرهاب واإلرهابين البد
ان يكون بدقة ومهنية كبيرتن ،لذلك البد
ان تك���ون األجهزة االس���تخباراتية منتبهة

دائما ،خصوصا وان حالة املعركة توجب
بذل املزيد من اجلهد لرصد حتركات العدو
وتعزيز وتطوير القدرات الشخصية ملنتسبي
هذه األجهزة.
وف���ي مح���ور اخ���ر م���ن خطبت���ه طالب
الصافي ،الطلبة الى اس���تثمار فترة العطلة
الصيفي���ة بدخ���ول دورات تطويرية فكرية
او ثقافي���ة ،وتش���كيل حلق���ات وعق���د
محاضرات للتثقيف على املواطنة الصاحلة
واالهتمام بالبلد ،واإلس���هام في احلفاظ
علي���ه ،والتدريب على حمل الس���الح،
واالس���تعداد لدرء اخملاط���ر عنه لو تطلب
األمر ذلك.
واختتم الصافي خطبته ،مس���تنكرا بعض
التقالي���د العش���ائرية املتمثل���ة بأخذ بعض
النس���اء للتزويج حتت عن���وان (الفصلية )
من اجل حل بعض النزاعات العشائرية،
معتب���را ذلك من املمارس���ات البعيدة عن
الشرع واالخالق .
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015
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المرجعية :الفصلية العشائرية مستنكرة شرعًا
جريدة ال�صباح
ممثل املرجعية الدينية العليا في
كربالء املقدسة السيد احمد الصافي،قال
خالل خطبة اجلمعة في الصحن احلسيني
املطهر :ان ”التحديات التي مير بها البلد
كثيرة س���واء الداخلية أو اخلارجية منها
 10وفي الوقت الذي يدافع فيه أبناؤنا من
اجليش والش���رطة واملتطوعن والعشائر
ع���ن بلدن���ا حت���دث بع���ض اخلروقات
األمني���ة في داخل املدن ،من تفجيرات
هنا وهناك حتصد أرواح العش���رات من
األبرياء ،ما يس���تدعي املزيد من اليقظة
واحلذر“ ,مبينا ان التعامل مع اإلرهاب
واإلرهابي���ن ال بد م���ن أن يكون بدقة
ومهني���ة عاليت���ن وان تك���ون القوات
االمنية منتبهة دائما الن املعركة توجب
الكثير من اجلهد في محاربة األعداء“.
وف���ي محور اخر ,دعا الس���يد الصافي
طلبة الكليات واملعاهد وطالب املدارس
اإلعدادية واملتوسطة الى ”االستفادة من
أوقات العطل واستغاللها جيدا“ ,مشيرا
ال���ى ان من األمور املهم���ة في العطلة
الدخ���ول ف���ي دورات تطويرية وفكرية
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

وثقافي���ة وعلمي���ة اختصاصي���ة لغرض
االستفادة من هذه املعارف النافعة وعقد
حلقات تثقي���ف وكذلك التدريب على
حمل السالح لدرء اخملاطر عن البلد لو
تطلب ذلك باإلضافة الى زيادة الوعي
واإلدراك“ ,مخاطب���ا الطلب���ة بالقول:
”انتم اليوم طالب ومسؤوليتكم محددة
وغدا س���تكون اكبر عندما تكونون في
مواقع متقدمة“.
واضاف اننا نعت���ز بالتركيبة االجتماعية
املوجودة في بالدنا ولعل العشائر حتتل
مساحة واس���عة من هذه التركيبة حيث
ساهمت العشائر في تثبيت قيم الشجاعة
واحترام الكبير وأمثال ذلك من األخالق
الفاضلة ،وقد حتدث بعض املشاجرات
بن أبناء العش���ائر لسبب ما وقد يسعى
البعض لف���ض النزاعات وحرصا على
أن تك���ون العش���ائر الكرمية متقدمة في
الفضائل ينبغي ان نبن ضرورة اإلسراع
ف���ي تطويق أي أزمة قد حتدث من قبل
وجهاء العش���ائر وعدم السماح لألمور
بأن تأخذ مس���احة اكبر من مس���احتها

الواقعية ,مبينا ان ”توسيع املشكلة يولد
مش���اكل جانبية اخرى يصعب السيطرة
عليه���ا“ .وب���ن بالق���ول :إن ”ردود
األفع���ال ألي مش���كلة يجب أال تكون
من الفعل نفس���ه الن في ذلك خروجا
من احلق إلى الباطل وفي حاالت قليلة
يقع ظلم على بعض األشخاص بسبب
هذه االعمال“.
ولفت الس���يد الصافي الى ان الفصلية
العشائرية أمر مس���تنكر أخالقا وشرعا
وان���ه ال يجوز في ح���ال من األحوال

أن جتب���ر املرأة على الزواج ممن ال تريد
وال والي���ة ل���ألب أن يزوجه���ا خالفًا
ملصلحتها واتقوا الله وابتعدوا عن هذه
املمارسات البعيدة عن الشرع واألخالق
ودعا الس���يد الصافي العشائر لالستفادة
من طلب���ة العلوم الدينية لوضع احللول
للمش���اكل ،مبينا ان التش���اور في هذه
األمور أمر مستحس���ن والتعصب للحق
أم���ر مرف���وض وإذا لم يس���تطع أحد
الوصول إلى احلل فليراجع احملاكم“.

عناوين تصدرت االعالم االلكتروني
 موقع امل�صلة  :املرجعية الدينية توؤكد على «املهنية يف حماربة االرهاب . وكالة كل العراق (اين نيوز)  :املرجعية ت�صدد على معاجلة اخلروقات االمنية وحترم ف�صليةالن�صاء يف النزاعات الع�صائرية .
 ال�صدى نيوز :املرجعية العليا تدعو االجهزة اال�صتخبارية لر�صد حتركات العدو . �صفقنا  :املرجعية تدعو اىل اليقظة يف حماربة االرهــاب وتدين اخذ الن�صاء كـ(ف�صلية)ع�صائريا.
 وكالة ال�صفري نيوز  :املرجعية الدينية :الف�صلية اأمر م�صتنكر اأخاق ًا و�صرع ًا . جريدة الب�صرة االلكرتونية :املرجعية الدينية  :جلوء بع�ض الع�صائر اىل اأخذ الن�صاء منع�صرية اخرى لف�ض النزاعات مبا يعرف بـ(الف�صلية) اأمر م�صتنكر اخاق ًا و�صرع ًا» .
اخبار العراق ـ عن املربد املرجعية تدعو الرتبية للنظر مبطالب تاأجيل االمتحانات النهائيةلتزامنها مع �صهر رم�صان .
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015
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لخطبة
ا

الثانية

لصالة

بتاريخ
جمعة
ال

/24ش

عبان/

ُ
الش���يخ الكربالئي يشكر أبطال الجهد
االستخباري لدورهم األكبر في كشف العجالت
المفخخة ،ويطالب الجهات ذات العالقة ببذل
المزي���د من االهتمام للكش���ف ع���ن مصير
جميع مغدوري قاعدة سبايكر
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

1436ه�

موافق
ال

2015م
/ 6/12

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا
�صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربائي
خطيب واإمــــام ُ
اجلــمــعــة يف كرباء
املقد�صة يف ُخطبته الثانية من �صاة
ُ
اجلــمــعــة الــتــي اأقــيــمــت يف ال�صحن
احل�صيني ال�صريف يف � / 24صعبان
1436هـــــ املــوافــق 2015/6/12م،
تناول ثاثة اأمور اأ�صتهلها مبا يلي:
األمر األول :
في االيام املاضي���ة أثمرت جهود
األجهزة األمنية واالستخبارية عن اكتشاف
عدد من الس���يارات املفخخ���ة التي هيأتها
عصاب���ات داعش االرهابي���ة لتفجيرها في
بغ���داد عند حلول ش���هر رمضان املبارك،
حتت مسمى من مس���مياتها الباطلة (غزوة
رمضان).

وكان للجهد االس���تخباري ال���دور االكبر
بهمة وغي���رة واخالص ضباط
في ذل���ك ّ
االجهزة االس���تخبارية واألمني���ة ..الذين
واصل���وا اللي���ل بالنهار ..لكش���ف حترك
هذه العج���الت املفخخة قبل وصولها الى
اهدافه���ا ،وتتأكد من خالل ذلك االهمية
القصوى للجهد االستخباري في احلد من
هذه االعمال االجرامية ،فلهؤالء االبطال
حموا ارواح املواطن���ن وممتلكاتهم
الذي���ن َ
بعملهم هذا كل شكر وتقدير وعرفان.
وق���د أوضح عدد من املس���ؤولن األمنين
مدى احلاج���ة الضروري���ة لتزويد االجهزة
االس���تخبارية مبعدات تقنية حديثة ،تسهل
كثي���راً كش���ف حت���ركات االرهابي���ن في
تفخيخ الس���يارات ونقلها ،م���ع ان اثمان
تل���ك املعدات ليس���ت بالكبي���رة ،وميكن
توفيرها بتخفيض ما ُخصص ألمور ليست
بالضروري���ة كمخصصات الضيافة وااليفاد
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والتأثيث ونحوها في بعض الدوائر..
وفي االيام املاضية حتققت ايضًا انتصارات
مهم���ة لقواتنا البطلة من اجليش والش���رطة
االحتادية واملتطوعن في منطقة بيجي ،كما
حققت هذه القوات مبس���اندة ابناء الشعائر
الغي���ارى تقدمًا ملحوظ���ًا في محيط مدينة
الرمادي ،فلجميع هؤالء االعزة كل الشكر
والتقدير مصحوب���ًا بالدعاء الى الله العلي
 14القدي���ر ان يحفظهم ويحميه���م ،ويحقق
املزيد من االنتصارات على ايديهم.
واملرج���و م���ن االجه���زة االمني���ة مبختلف
صنوفه���ا املزيد من اليقظ���ة واحلذر والتنبه
– ونح���ن على ابواب ش���هر رمضان املبارك
 لتفويت الفرص���ة على عصابات داعشف���ي محاوالته���م لتنفيذ عملي���ات ارهابية
ف���ي العاصمة بغ���داد ،وغيرها من املناطق
لزعزعة االمن ،وس���فك املزي���د من دماء
املواطن���ن االبري���اء او محاوالتهم ملهاجمة
بعض املناطق الرخوة في جبهات القتال..
من اجل التعويض عن هزائمهم وخسائرهم
ملناطق اخرى كمدينة بيجي وغيرها..
األمرُ الثاني :
مت���ر علينا في هذه االيام الذكرى الس���نوية
االولى الستيالء عصابات داعش على مدينة
املوصل وغيرها وتهديدها ملناطق اخرى..
مم���ا دع���ا املرجعي���ة الدينية العلي���ا لدعوة
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

العراقي���ن بجميع مكوناتهم وطوائفهم الى
التطوع وااللتحاق بالقوات املسلحة حلماية
البلد ،وتخليصه من هذا البالء العظيم.
وقد أثمر ذلك – بفضل الله تعالى -خالل
الشهور املاضية عن حترير الكثير من املناطق
التي استولت عليها عصابات داعش،
حي���ث ابلى الغيارى في القوات املس���لحة
العراقي���ة ومن التحق بهم م���ن املتطوعن
بالء حس���نًا في
وابن���اء العش���ائر االصيلة ً
الدف���اع عن العراق وش���عبه ومقدس���اته،
وحقق���وا انتص���ارات مهم���ة بصموده���م
وصبرهم واستبسالهم وتضحياتهم الكبيرة
الغالية.
ومن املؤكد ان ما ننعم به من أمن واستقرار
ف���ي الكثير من احملافظات؛ فإمنا هو بفضل
تضحيات وجهود هؤالء االبطال ،وما قام
به عام���ة املواطنن من تق���دمي الدعم لهم
ولعوائلهم.
واملأم���ول م���ن قواتن���ا البطل���ة ادامة زخم
تقدمها وانتصاراتها بالتهيؤ املناسب لتحرير
سائر املناطق بأسرع ما تسمح به االمكانات
واالس���تعدادات ..مع التأكيد مجدداً على
ضرورة توفير الفرصة ألكبر مشاركة ممكنة
من اهالي هذه املناطق في حترير مناطقهم.
واملطل���وب م���ن اجله���ات ذات العالق���ة
س���واء في احلكومة او في مجلس النواب
ان ت���درس بعناي���ة ،االداء السياس���ي
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والعسكري واالمني واالداري واالقتصادي
واالجتماع���ي والقضائ���ي ملفاص���ل الدولة
املهمة في الفترة التي سبقت انتكاسة العام
يشخصه اصحاب
املاضي ،واالس���تماع ملا ّ
الرأي واخلبرة والدراية في حتديد االسباب
الت���ي أدت ال���ى تلك املأس���اة ،بغية عدم
تك���رار االخط���اء املاضية ب���ل واصالح ما
ميكن اصالحه منها.
األمرُ الثالث:
قد مرت ش���هور طويلة على مأساة قاعدة
س���بايكر وما ي���زال آباء وأمه���ات وأوالد
وزوج���ات الكثير م���ن املغدورين يجهلون
ليجدوا
مصي���ر ابنائهم – ه���ل فيهم احياء ّ
في البحث عنهم عسى ان َ
يحظوا بعودتهم
 ...ام ه���م جميع���ًا أم���وات ،فأين هي
جثثه���م ..ليقوم���وا بتجهيزه���ا ودفنه���ا،

ويط���ووا بذل���ك رحل���ة البح���ث املضني
واملشاعر القلقة على مصير احبتهم.
وال���ذي يزيد ه���ؤالء معان���اةً وأملًا هو ما
يلمس���ونه من عدم اهتم���ام وجدية بعض
املس���ؤولن ف���ي التج���اوب والتعاطف مع
مطالبهم ...
ومن هنا فاملطلوب من اجلهات ذات العالقة
بذل مزيد من االهتمام للكشف عن مصير
جميع هؤالء األحبة في أسرع وقت ممكن.
وتطال���ب عوائله���م ايض���ًا بالتخفيف عن
معاناتهم بتس���لم روات���ب ابنائهم كل في
محافظت���ه ب���دال من العاصم���ة بغداد...
كما تطالب باس���تقبال املسؤولن لهم كلما
احتاجوا الى ذلك ..
ونأمل ان جتد هذه املطالب آذانًا صاغية من
قبل املسؤولن..
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015
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في قراءة تحليلي���ة لمدلوالت خطبة الجمعة الثانية والتي ألقاها
س���ماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي في يوم الجمعة الرابع
والعشرين شهرشعبان االصب 1436ه� الموافق 2015/6/12م في
الصحن الحسيني الشريف .
ثالثة محاور حتدث عنها س���ماحة الشيخ
عب���د املهدي الكربالئي ف���ي هذه اخلطبة
ونظ���رة دقيقة لهذه احمل���اور يتبن لنا دقة
اختياره���ا والبع���ض منها ف���ي تكرارها
والتك���رار يعني ان املطل���وب لم يتحقق
ودائم���ا نالح���ظ االعتدال ف���ي اخلطاب
والنقد اله���ادف والبناء مع مراعاة كرامة
االخرين .
مس���الة تفعيل دور االستخبارات لم تكن
هذه هي املرة االول���ى بل مرارا وتكرارا
يك���ون التاكيد على ه���ذا احملور من قبل
الش���يخ الكربالئ���ي والس���يد الصاف���ي،
ومس���الة الثناء والشكر الذي ذكره الشيخ
الكربالئي في خطبه لرجال االستخبارات
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ماه���و اال تاكيد الهمية ما س���بق التاكيد
عليه.
والتاكي���د الثاني ه���و التذكي���ر بالذكرى
الس���نوية العت���داءات داع���ش وضرورة
مواجهتها من خ���الل التطوع وااللتحاق
بالق���وات املس���لحة  ،وف���ي الوقت ذاته
اكد س���ماحة الش���يخ في نف���س اخلطبة
عل���ى ال���دور البطولي للقوات املس���لحة
واملتطوعن وض���رورة ادامة زخم املعركة
حتى القضاء التام على داعش .
ومس���الة التاكيد عل���ى دور اهالي املنطقة
التي يحتلها داعش فقد سبق وان اكدت
عليها املرجعية في خطاباتها السابقة فهم
االولى بتحرير مدنه���م ومبؤازرة القوات
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املس���لحة واملتطوع���ن  ،وم���ع تاكي���د
املرجعية على ادامة النصر فانها اش���ارت
الى ضرورة دراس���ة س���بب االنتكاس���ة
واالوض���اع االقتصادي���ة والسياس���ية
والعس���كرية ملعرفة مكام���ن اخللل وبغية
معاجلتها حتى التتكرر املاساة .
وكان اخ���ر محاور اخلطبة املاس���اة التي
ال تنس���ى اال وهي مجزرة سبايكر لهذا
طالبت املرجعية مبعرفة مصير الضحايا،
وف���ي الوقت ذات���ه تام���ل املرجعية من

احلكوم���ة االلتفات ال���ى ذوي الضحايا
وتس���ليمهم رواتبه���م والتخفي���ف م���ن
معاناتهم.
احملاور الثالثة مرتبطة بعضها مع البعض
باجلان���ب االمني للع���راق والن خطاب
املرجعية دائما خطاب معتدل يش���خص
اخللل ويعطي احللول واليكتفي بالتنديد
واالنتقاد  ،وفي الوقت ذاته ال يتحدث
باس���م مذه���ب او قومي���ة ب���ل لعموم
العراقين.
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أصداء وآراء حول خطبة الجمعة
المرجعية تش���يد بجهود ضب���اط االس���تخبارات الذين احبطوا
«غزوة رمضان»

"اآفـاق م�صـرية":

أشادت املرجعية الدينية العليا،
اجلمعة ،بجهود ضباط االس����تخبارات
الذي����ن ضبطوا س����يارات مفخخة في
كرب����الء كان يروم تنظي����م ”داعش“
تفجيره����ا في العاصم����ة بغداد ضمن
عملية سماها ”غزوة رمضان“ ،وفيما
دعت الى املزي����د من اليقظة واحلذر،
ابدت ارتياحه����ا ل�“االنتصارات“ التي
حتققت في بيجي ومحيط الرمادي.
وقال ممثل املرجعية في كربالء الش����يخ
عب����د املهدي الكربالئ����ي خالل خطبة
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

اجلمعة في الصحن احلسيني ،ونقلتها
الس����ومرية نيوز ،إن ”جهود االجهزة
األمني����ة واالس����تخبارية اثمرت خالل
االيام املاضية عن اكتش����اف عدد من
الس����يارات املفخخة التي هيأتها داعش
لتفجيرها في بغداد عند حلول ش����هر
رمضان حتت مس����مى من مس����مياتها
الباطل����ة (غزوة رمضان)“ ،معربا عن
ش����كره وتقديره ل�“جه����ود واخالص
اولئك الضباط الذين متكنوا من ضبط
تلك السيارات قبل وصولها الهدافها

وحماية ارواح املواطنن“.
واش����ار الكربالئي إلى أن ”ذلك يؤكد
مدى احلاجة الضرورية لتزويد األجهزة
االس����تخبارية مبعدات تقنية تسهل في
كش����ف حتركات اإلرهابين في تفخيخ
الس����يارات“ ،داعيًا ف����ي ذات الوقت
الى ”املزيد من اليقظة واحلذر لتفويت
الفرصة على داع����ش في محاوالتهم
تنفي����ذ عملي����ات إرهابي����ة ف����ي بغداد
وغيره����ا من املناط����ق لزعزعة األمن،
او محاوالته����م مهاجمة بعض املناطق
الرخوة في جبه����ات القتال للتعويض
عن هزائمهم“.
وفي سياق ذي صلة ثمن ممثل املرجعية
الديني����ة ”االنتص����ارات الت����ي حققتها
األجهزة األمنية من اجليش والش����رطة
واملتطوعن وابناء العشائر الغيارى في
بيجي ومحيط مدينة الرمادي“.
كم����ا دع����ت املرجعي����ة الديني����ة ،الى
الكش����ف عن مصير جمي����ع املفقودين
في مجزرة س����بايكر الت����ي مضى عام
على حدوثها ،مشددة في ذات الوقت
على ضرورة صرف رواتبهم لذويهم،

ف����ي حن أكدت على ض����رورة توفير
فرصة ألكبر مش����اركة ممكن����ة ألهالي
املناطق املغتصبة لتحرير مناطقهم.
وقال الش����يخ عبد امله����دي الكربالئي
” ،مرت ش����هور طويلة على مأس����اة
سبايكر ومايزال اباء وامهات وزوجات
الكثير من املغدورين يعانون ويزدادون
أملا ،وم����ع عدم وجود اهتمام وجدية
من قبل بعض املسؤولن في التعاطف
مع مطالبهم“.
وطالب الكربالئي اجلهات ذات العالقة
ب�“الكشف عن مصير جميع املفقودين
بأس����رع وقت ،وتس����ليم رواتبهم كل
في محافظته بدال من بغداد“ ،مشددا
على ضرورة أن ”جتد مطالبات عوائل
شهداء سبايكر تلك وغيرها اذانا صاغية
من قبل املسؤولن“.
واش����ار الكربالئي الى الذكرى األولى
لسقوط مدينة املوصل بيد ”داعش“،
داعي����ا الى ”ادامة زخ����م االنتصارات
والتهيؤ املناس����ب لتحرير سائر املناطق
وتوفي����ر الفرصة ألكبر مش����اركة ممكنة
ألهالي تلك املناطق“.
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015
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سبايكر ..عام على مجزرة مروعة

وكالة امليزاب االخبارية (مزنة)

منذ عام ومجزرة سبايكر تتصدر
األحداث العراقي���ة ،في وقت ما يزال
املئات م���ن ضحاياها مفقودين ويتظاهر
ذووهم باس���تمرار باملطالبة في الكشف
عن مصيرهم ،في جرمية شكلت عالمة
 20فارقة ضم���ن األح���داث الدموية التي
تسبب بها تنظيم داعش“بعد استحواذه
على مدينة املوصل وتغلغله في صالح
الدين ومناطق أخرى.
وف���ق ذلك ،دع���ت املرجعي���ة الدينية
الى ضرورة الكش���ف عن مصير جميع
املفقودي���ن في اجمل���زرة التي مضى عام
على حدوثها ،مش���ددة في الوقت ذاته
على أهمية صرف رواتبهم لذويهم.
وقال ممثل املرجعية في كربالء الش���يخ

عبد امله���دي الكربالئي خ���الل خطبة
اجلمعة في الصحن احلسيني ،وحضرتها
الس���ومرية نيوز” ،مرت ش���هور طويلة
عل���ى مأس���اة س���بايكر وما ي���زال آباء
وأمهات وزوجات الكثير من املغدورين
يعانون ويزدادون أملا ،ومع عدم وجود
اهتمام وجدية من قبل بعض املسؤولن
في التعاطف مع مطالبهم“.
وطالب الكربالئي اجلهات ذات العالقة
ب�الكش���ف عن مصير جميع املفقودين
بأسرع وقت ،وتسليم رواتبهم كل في
محافظته بدال من بغداد ،مش���ددا على
ضرورة أن جتد مطالبات عوائل شهداء
س���بايكر تلك وغيرها آذانا صاغية من
قبل املسؤولن“..

المرجعية تدعو في ذكرى سبايكر للكشف عن مصير
قناة ال�صومرية جميع المفقودين وصرف رواتبهم
دع���ت املرجعي���ة الدينية ،الى
الكشف عن مصير جميع املفقودين في
مجزرة س���بايكر التي مضى عاما على
حدوثها ،مشددة في ذات الوقت على
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

ضرورة صرف رواتبه���م لذويهم ،في
حن أك���دت على ضرورة توفير فرصة
ألكبر مش���اركة ممكنة ألهال���ي املناطق
املغتصبة لتحرير مناطقهم.

وقال ممثل املرجعية في كربالء الش���يخ
عبد امله���دي الكربالئي خ���الل خطبة
اجلمعة في الصحن احلسيني ،وحضرتها
الس���ومرية نيوز« ،مرت ش���هور طويلة
عل���ى مأس���اة س���بايكر وما ي���زال اباء

وامهات وزوجات الكثير من املغدورين
يعانون ويزدادون أملا ،ومع عدم وجود
اهتمام وجدية من قبل بعض املسؤولن
في التعاطف مع مطالبهم».

السيستاني يدعو الستيراد معدات حديثة لكشف المفخخات
ويستذكر الموصل والجهاد «الكفائي» و»سبايكر»
�صفق نيوز :
دعت املرجعية الدينية في النجف
املتمثلة بآية الله الس���يد علي السيس���تاني
احلكوم���ة االحتادي���ة إلى اس���تيراد اجهزة
حديث���ة لكش���ف املتفجرات والس���يارات
املفخخة وتزويدها جلهاز االس���تخبارات،
عدت فتوى اجله���اد «الكفائي» التي
فيما ّ
اطلقته���ا بعد س���قوط مدين���ة املوصل بيد
تنظيم داعش االرهابي السبب فيما تشهده
بعض احملافظات من استقرار أمني ،انتقدت
ع���دم التع���اون م���ع ذوي ضحايا مجزرة
طلب���ة القوة اجلوية من قاعدة «س���بايكر»
العسكرية في مدينة تكريت مركز محافظة
صالح الدين.
وق���ال ممث���ل املرجعية الدينية الش���يخ عبد
املهدي الكربالئي  ،وتابعتها ش���فق نيوز،

إن���ه «ف���ي االي���ام املاضية اثم���رت جهود
االجهزة االس���تخباراتية عن اكتشاف عدد
من السيارات املفخخة التي هيأتها عصابات
داع���ش االرهابية لتفجيرها في بغداد عند
حلول ش���هر رمضان املبارك حتت مسمى
من مسمياتها وهي غزوة رمضان».
واضاف أنه «بهمة االجهزة االس���تخبارية
واألمنية مت كشف تلك املفخخات ،وهي
تستحق كل الشكر والتقدير على مواصلة
الليل مع النهار ملنع وقوع تلك التفجيرات»،
مشيراً الى ان عدداً من اخلبراء االمنين قد
اوضحوا مدى احلاج���ة الضرورية بتزويد
االجهزة االستخباراتية ملعدات تقنية حديثة
تس���هل عملية كشف السيارات املفخخة،
ّ
وان اثم���ان تلك املعدات ليس���ت بالكبيرة
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015
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فبعض الصرفي���ات التي ال حاجة لها في
دوائر الدولة والوزارات كافية لس���د مبالغ
تلك املعدات».
وكان���ت الس���لطات االمني���ة العراقية قد
اعلن���ت خالل اليومن املاضين عن ضبط
 10س���يارات مفخخ���ة  8منها في منطقة
النخيب ق���رب مدينة كربالء ،واثنان منها
في العاصمة بغداد.
 22وتطرق الكربالئي الى ذكرى مرور س���نة
على س���قوط مدين���ة املوصل بي���د تنظيم
داعش االرهابي ،وفتوى املرجعية الدينية
ال «متر علينا ذكرى
باجلهاد «الكفائي» ،قائ ً
سقوط مدينة املوصل بيد داعش االرهابي
ودعوة العراقين الى التطوع حلمل السالح
ضد التنظيم عبر فت���وى اجلهاد الكفائي،
وق���د اثمرت تلك الفت���وى بتحرير مناطق
عدة حيث ابلت القوات املس���لحة العراقية
بالء حس���نًا في
واملتطوع���ون والعش���ائر ً
ذل���ك وحققوا انتصارات مهمة بصمودهم
وتضحياتهم».
وتاب���ع انه «من املؤك���د ان ما ننعم به من
أمن واس���تقرار في الكثي���ر من احملافظات
امنا هو بتضحيات هؤالء وما قام به عامة
املواطن���ن من تقدمي الدع���م» ،معبراً عن
أمله ان تدمي القوات االمنية «زخم تقدمها
وانتصاراتها بالتهيؤ املناسب لتحرير املناطق
كافة .
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وش���دد الكربالئي عل���ى انه «مطلوب من
اجله���ات ذات العالق���ة ان ت���درس االداء
السياسي والعسكري واالمني واالقتصادي
واالجتماع���ي ف���ي الفت���رة التي س���بقت
انتكاس���ات العام املاضي واالستماع ألهل
اخلبرة والدراية لتحديد االسباب التي ادت
الى تلك املأساة واصالح ما ميكن اصالحه
جتنب عدم تكرارها».
وبش���أن ذوي ضحايا مجزرة «س���بايكر»
ق���ال ممثل املرجعية في كربالء ،إنه «مرت
ش���هور طولية على مأس���اة قاعدة سبايكر
وال يزال الكثير من آباء وامهات وزوجات
عل
املغدوري���ن يجهل���ون مصي���ر ابنائهم ّ
فيهم احياء ليبحثوا عنهم ام هم جميعهم
اموات فاين ه���ي جثثهم ليدفنوها والذي
يزي���د هؤالء معاناة واملًا هو ما يلمس���ونه
في عدم اهتمام وجدية املسؤولن بالتعاون
معهم».
ودعا «اجلهات ذات العالقة الى بذل املزيد
من االهتمام للكش���ف عن مصير ضحايا
مجزرة سبايكر» ،مطالبًا احلكومة بصرف
ال وحسب محافظته بدال
رواتب ذويهم ك ً
يتم اس���تقبالهم
من العاصمة بغداد ،وان ّ
ال
من قبل املسؤولن كلما اردوا ذلك ،قائ ً
«نأمل أن جند آذانًا صاغي ًة لتلك املطالب».

االستخبارات العسكرية ترد على « المرجعية
وكالة نون االخبارية « بعد خطبة الجمعة
اعلن���ت مديري���ة االس���تخبارات
العسكرية توجه شكرها وتقديرها للمرجعية
الديني���ة العلي���ا لدعمها املعنوي واش���ادتها
برجال االس���تخبارات في افشال ما يسمى
بغزوة رمضان.
وقالت مديرية االستخبارات العسكرية في
بيان صحفي  ،ان « مديرية االس���تخبارات
العسكرية توجه شكرها وتقديرها للمرجعية
الديني���ة العلي���ا لدعمها املعنوي واش���ادتها
برجال االس���تخبارات في افشال ما يسمى
بغ���زوة رمض���ان و الت���ي كان يخطط لها

االرهابيون من تنظيم داعش للسيطرة على
املناطق الوسطى واجلنوبية من البالد
واضاف البيان ،ان «االستخبارات العسكرية
جتدد العه���د بالقضاء عليه���م حتى النصر
املبن بعون الله تعالى».
ويذكر ان « املرجعية الدينية املتمثلة بالسيد
السيستاني اعلنت في خطبة اجلمعة املقامة
في الصحن احلسيني عن شكرها وتقديرها
لرجال االستخبارات العسكرية التي افشلت
خطة القضاء ملا يسمى بغزوة رمضان».

عناوين تصدرت االعالم االلكتروني
 وكالة دعم الدولة لاأنباء  :املرجع ال�صي�صتاين ي�صيد باجلهد اال�صتخباري يفاحباط تفجريات ببغداد ويدعو للك�صف عن م�صري املغدورين يف �صبايكر .
 وكالة انباء فار�ض � :صبايكر ..عام على جمزرة مروعة. ال�صومرية نيوز  :املرجعية تدعو يف ذكــرى �صبايكر للك�صف عن م�صري جميعاملفقودين و�صرف رواتبهم.
 مو�صوعة �صومر  :املرجعية ت�صيد بجهود �صباط اال�صتخبارات الذين احبطوا غزوةرم�صان“.
 وكالة انباء امل�صتقبل  :املرجعية ت�صيد باإحباط خمططات االرهابيني وتدعو ملزيدمن اليقظة واحلذر .
 امل�صلة  :املرجعية ت�صيد مبحافظة كرباء يف احباطها ملفخخات االرهاب.خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015
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السيد الصافي يدعو صاحب المسؤولية
والقرار أن ال يس���اوي بي���ن المضحين وبين
من هم���ه مصلحته فقط ،ويطالب باش���راك
العقول المبدعة في إيجاد حلول لمش���اكل
البلد ،ويرج���و النظر الى تزام���ن امتحانات
الطلبة مع شهر رمضان.
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موافق

2015م
/ 6/19

حتــدث ممثل املرجعية الدينية العليا
�صماحة ال�صيد اأحمد ال�صايف خطيب واإمام
ُ
اجلمعة يف كــربــاء املقد�صة يف ُخطبته
الثانية من �صاة ُ
اجلمعة التي اأقيمت يف
ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف / 1رم�صان/
1436هـ املوافق 2015/6/19م حتدث يف
ُخطبته قائ ًا:
اعر�ــض علــى م�صامعكــم الكرميــة ثاثــة
امور:

األمرُ االول :
إن اندف���اع االخ���وة املتطوع���ن
واجليش وأبناء العشائر الغيورة للدفاع عن
الب���الد امام الهجمة االرهابية ،أقام الدليل
القاط���ع على ان اع���داداً كبي���رة من ابناء
هذا البلد  ..ش���يباً ..وشباناً ،مستعدون
للتضحية بأنفس���هم وأرواحهم في س���بيل
حماية الشعب ومقدساته..
وهؤالء يس���تحقون من اجلميع وخاصة من

اصح���اب القرار من املس���ؤولن في الدولة
كل العناي���ة واالهتم���ام ..بالقي���اس الى
آخرين يتنعمون بالكثير من املزايا ،من غير
مير بهذه
ان ّ
يقدموا شيئًا يذكر لبلدهم وهو ّ
احملنة القاسية..
واالحبة،
فلو قارنا بن ش���اب ترك األهل
ّ
ورابط في ساحات القتال مع ق ّلة امكاناته،
ووطن نفس���ه على الش���هادة وهو ال يُريد
ّ
جزاء اال ان يبقى هذا البلد صامداً ..منيعًا
ً
من استهدافه من االرهابين أو بن من فقد
أح���د اطرافه أو كليهما ،وال زال موجوداً
االصحاء
في س���احات املعركة ،وهو يع ّلم
ّ
الثبات والشجاعة ،وميدهم مبعنويات عالية
..
قارنا بن هؤالء االخوة وبن بعض
نقول لو ّ
هم  ..ا ّال مصالح
االنفار الذين ليس لهم ّ
تطور البلد،
أنفس���هم ،ويعطلون ألج ّله���ا ّ
ويس���تنزفون قدراته ،ويتنعمون بخيراته..
بال ان يقدموا خدم���ة حقيقية له؛ لوجدنا

خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

25

26

اختالفًا كبيراً بن القيم واملبادئ التي حتكم
الطرفن ..
فمن كان في موقع املس���ؤولية وبيده القرار
فعليه ان ال يساوي بينهما ،والبد ان يولي
اهتمام���ًا اكبر وعناية ازيد بتلك الش���ريحة
عز العراق
املضحية بأعز ما متلك في سبيل ّ
وشعبه وحمايته من دنس االرهابين..

األمرُ الثاني :

لق���د ذكرن���ا في اكث���ر من مناس���بة ..إن
هناك عقوال ً عراقية مبدعة ،وفي مجاالت
شتى ..وخصوصًا في الوسط العلمي في
ّ
اجلامع���ات واملعاهد ومراكز البحوث ،وإن
هذه االوس���اط تزخر بالكثي���ر من العلماء
حل جملة
الذين ميكن االستفادة منهم في ّ
من املش���اكل االقتصادية واملالية والعسكرية
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

وغيرها ..
وم���ن املهم اش���راك هؤالء االس���اتذة في
شحة املياه
حل هذه املش���اكل ..كمشكلة ّ
التي تهدد البلد ،وكذلك بعض املش���اكل
االقتصادية والنقدية ..
إن االس���تفادة م���ن خبرة ه���ؤالء من أهل
االختصاص ..س���يو ّفر على الدولة الكثير
م���ن اجلهد واملال ،وف���ي نفس الوقت من
املؤمل ان تؤدي الى وضع حلول مناس���بة
للعدي���د م���ن املش���اكل التي تعان���ي منها
البالد..
مدعوة الى االستعانة
ان مؤسس���ات الدولة
ّ
به���ؤالء االس���اتذة وطرح امهات املس���ائل
عليهم ..مع توفير االمكانات والوس���ائل
الالزمة لهم في سبيل ح ّلها..

27

األمرُ الثالث :
ان من الش���رائح املهمة ف���ي بلدنا كما في
نعتز
سائر البلدان هم شريحة الطلبة الذين ّ
به���م ،ونراهن عليهم في النهوض بالبلد،
وه���م ذخيرت���ه الذين يُنتظر منه���م العطاء
املستقبلي ..
واملالح���ظ ان الطلبة االع���زاء في املراحل
ميرون في هذه الس���نة
االعدادي���ة النهائي���ة ّ
ببع���ض احل���رج ..اذ ان ش���هر رمض���ان
حل وهم على وش���ك الدخول
املبارك قد ّ
ف���ي االمتحان���ات الوزاري���ة العام���ة التي
حت���دد نتائجها مس���تقبلهم العلمي ،ولكن
اجلو حار ،وس���اعات التزوي���د بالكهرباء
قليل���ة ..فهم يج���دون صعوبة في اجلمع
بن صيام الش���هر الفضيل وبن االستعداد

لالمتحان���ات ..بالش���كل املطل���وب كي
يضمنوا تفوقهم فيها ..
وقد طلب الكثير منهم ان تُطرح مشكلتهم
امام انظار املس���ؤولن عسى ان يجدوا لها
ال كتأجيل االمتحانات الى ما بعد ش���هر
حً
رمضان املبارك ان لم تكن هناك موانع من
ذلك ..
فيرج���ى من االخوة املس���ؤولن في وزارة
االعزة
التربية النظر بعناية الى طلب هؤالء
ّ
من ابنائنا الطلبة ..
وفق الله اجلميع مل���ا يحب ويرضى وارانا
الل���ه في بلدن���ا كل خير ودف���ع عنه كل
سوء..
واحلمد لله رب العاملن ..
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في ق���راءة تحليلية لمدلوالت خطب���ة الجمعة الثانية والتي
ألقاها سماحة الس���يد احمد الصافي في يوم الجمعة االول
من شهر رمضان المبارك 1436ه� الموافق 2015/6/19م ..
في الصحن الحسيني الشريف .

جن���د انه���ا كان���ت حافل���ة مبجموعة من
الرسائل املوجهة الى املسؤولن في الدولة
مع احلديث وبصراحة عن وجود انقسام
عم���ودي في ش���رائح اجملتم���ع بن فئتن
حتم���الن فكرين مختلف���ن متناقضن عن
حقيقة االنتماء لهذا الوطن ،فئة مضحية
من اجل الوطن وفئة مستغلة خليراته.
ولفت االنتباه الى ضرورة التمييز بالتعامل
بن هاتن الفئتن على جميع االصعدة.
ونستطيع تلخيص هذه املدلوالت الواردة
في اخلطبة بعشر نقاط وهي :
اوالً  :هن���اك خطر وجودي يس���تهدف
الش���عب العراق���ي ومقدس���اته من قوى
االرهاب.
ثاني���ًا  :هناك ش���ريحة كبيرة م���ن ابناء
ه���ذا البل���د وم���ن كافة االعم���ار حتمل
عقيدة االنتماء احلقيقي لهذا الوطن ،مع
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الشيخ مصطفى العاملي المصري

اس���تعدادها للتضحية حتى بأرواحها في
س���بيل احلفاظ على مقدسات هذا الوطن
دون طمع بأية مكتسبات شخصية ،مادية
او معنوية.
ثالثًا  :هناك شريحة من الشباب والكبار
ترابط في ساحات القتال تاركة االهل ،
ومنهم م���ن اصيب بجراح او فقد بعض
اطرافه وال يزال في ساحات الوغى يدب
احلم���اس في املقاتلن مع قلة االمكانيات
بل وانعدام التقدميات الالزمة لهم.
رابعًا  :وباملقابل ،هناك ش���ريحة اخرى
وعلى النقيض متامًا من الش���ريحة االولى
تتنع���م بكل اخلي���رات واملزايا املمكنة من
وهمه���ا فقط حتقيق املكاس���ب
الدول���ةّ ،
الشخصية دون ان تقدم اية خدمة حقيقية
للبلد.
خامس���ًا  :وهناك مجموعة (مفسدة في

29
البلد) ال تكتفي بالعمل من اجل مصاحلها
فحس���ب ب���ل تعمل عل���ى تعطي���ل تطور
البلد واس���تنزاف طاقاته وقدراته من اجل
مصاحلها اخلاصة.
سادسًا ّ :نبه املس���ؤولن واصحاب القرار
اخمللص���ن بان عليهم ان مييزوا في التعامل
ب���ن هاتن الفئت���ن ،وال يقعوا في خطيئة
التسوية بينهم ،فال يصح ان يكون املضحي
بأعز ما ميلك في مواجهة االرهاب مساويًا
للمستغل او للمفسد ،بل عليهم ان يعطوا
األهمية للفئة املضحية في سبيل الوطن.
س���ابعًا  :لفت الى وجود ش���ريحة مهملة
ومهمش���ة م���ن ابناء الوطن م���ن اصحاب
العق���ول املبدع���ة واخلب���رات الكبي���رة،
والكف���اءات العالي���ة ف���ي ش���تى اجملاالت
واالختصاصات والتي ميكن ان تؤدي دوراً
كبيراً في خدمة الوطن والنهوض به.

ثامن���ًا  :دعا مؤسس���ات الدولة املعنية الى
ض���رورة االس���تفادة م���ن اصح���اب تلك
الطاقات م���ن اجل النه���وض بواقع البلد
الذي يعاني على اكثر من صعيد اقتصادي
واجتماعي وعسكري.
تاسعًا  :أشار الى وجود خلل في التغذية
بالتي���ار الكهربائي مما ينعكس س���لبًا على
حي���اة املواطنن وخاصة في ش���هر رمضان
املبارك مع موجة احلر في هذه السنة.
عاشراً  :حتدث باسم طلبة املرحلة االعدادية
النهائي���ة لهذا العام والذين هم على ابواب
االمتحانات الرسمية النهائية مطالبًا بتأجيل
موع���د االمتحانات ملدة ش���هر تقريبًا ألنها
تصادف ايام ش���هر رمض���ان املبارك الذي
يعان���ون فيه من انقط���اع الكهرباء مما يعيق
استعدادهم ومشاركتهم في االمتحانات.
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المرجعية تدعو التربية للنظ���ر بمطالب تأجيل االمتحانات النهائية
اخبار العراق ـ عن املربد لتزامنها مع شهر رمضان
دع����ت املرجعي����ة الديني����ة وزارة
التربي����ة الى النظ����ر مبطالب بع����ض الطلبة
املتعلقة بتأجيل االمتحانات النهائية لتزامنها
مع ش����هر رمضان ،فيما ج����ددت مطالبتها
باالس����تعانة بالعقول واخلبرات العراقية حلل
املشاكل التي تواجه البالد.
وق����ال ممثل املرجعية الس����يد أحمد الصافي
خالل خطبة صالة اجلمعة التي اقيمت في
الصحن احلس����يني ،بكربالء وتابعها راديو
املرب����د ،إن «حلول ش����هر رمض����ان املبارك
واش����تداد احلر وتزايد ساعات انقطاع التيار
الكهربائ����ي اوجد صعوبة ل����دى الطلبة في
اجلمع بن صيام الشهر الفضيل واالستعداد
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

لالمتحانات بالشكل املطلوب» ،مشيراً إلى
أن «الكثير منهم طلبوا ان تطرح مش����اكلهم
امام اجلهات املعنية».
ودعا الصافي وزارة التربية إلى «النظر بعناية
بطلب هؤالء الطلبة بتأجيل االمتحانات الى
ما بعد شهر رمضان».
من جانب اخر ج����دد ممثل املرجعية دعوته
الى «االس����تفادة من وج����ود عقول عراقية
مبدع����ة وف����ي ش����تى اجملاالت واش����راكهم
ف����ي حل املش����اكل املالية والنقدي����ة واملائية
والعس����كرية التي تواجهها الب����الد» ،الفتًا
إلى أن «االستفادة من هؤالء سيوفر للدولة
الكثير من اجلهد واملال».

المرجعية الدينية تدعو الجهات الحكومية الى االس���تعانة بالعقول
العراقية لحل مشاكل البالد

قناة الفرات

دع����ت املرجعي����ة الديني����ة العلي����ا
الى االهتمام اكثر بأبطال احلش����د الشعبي،
واس����تثمار العق����ول والكف����اءات العراقية،
ورعاية طلبة الس����ادس االع����دادي لتزامن
امتحاناتهم النهائية مع شهر رمضان املبارك
وحرارة اجلو.
وقال ممثل املرجعية الدينية العليا في ش����هر
رمضان املبارك الس����يد احم����د الصافي في
خطب����ة صالة اجلمع����ة التي اقيم����ت اليوم
بالصح����ن احلس����يني الش����ريف «ان اندفاع
االخ����وة املتطوع����ن ومبعية اجلي����ش وابناء
العش����ائر الغيورة في الدفاع عن البالد امام
الهجم����ة االرهابي����ة ،اقام الدلي����ل القاطع
عل����ى ان اعدادا كبيرة م����ن ابناء هذا البلد
شيبا وشبانا مس����تعدون للتضحية بأنفسهم
وارواحه����م ف����ي س����بيل حماي����ة الش����عب
ومقدس����اته ،وهؤالء يستحقون من اجلميع
وخاصة من اصحاب القرار من املس����ؤولن
في الدولة كل العناي����ة واالهتمام بالقياس
الى اخرين يتنعم����ون بالكثير من املزايا من
غي����ر ان يقدموا ش����يئا يذك����ر لبلدهم وهو

يخوض هذه احملنة القاسية».
واضاف السيد احمد الصافي في محور ثان
من خطبته «لقد ذكرنا في اكثر من مناس����بة
ان هناك عقوال عراقية مبدعة وفي مجاالت
ش����تى ،وخصوص����ا ف����ي الوس����ط العملي
باجلامع����ات واملعاهد ومراكز البحوث ،وان
هذه االوس����اط تزخر بالكثير م����ن العلماء
الذين ميكن االس����تفادة منهم في حل جملة
من املش����اكل االقتصادية واملالية والعسكرية
وغيرها ،ومن املهم اشراك هؤالء االساتذة
في حل هذه املش����اكل كمشكلة شحة املياه
الت����ي ته����دد البلد وكذلك بعض املش����اكل
االقتصادي����ة والنقدي����ة ،ان االس����تفادة من
خبرة هؤالء من اهل االختصاص س����يوفر
عل����ى الدولة الكثير م����ن اجلهد واملال وفي
نفس الوقت من املؤمل ان تؤدي الى وضع
حلول مناسبة لعدد من املشاكل التي تعاني
منه����ا البالد ،ان مؤسس����ات الدولة مدعوة
الى االس����تعانة به����ؤالء االس����اتذة وطرح
امهات املس����ائل عليهم مع توفير االمكانات
والوسائل الالزمة لهم في سبيل حلها».
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المرجعية تدعو التربية للنظر بطلب تأجيل االمتحانات لتزامنها مع
رمضان وعدم المساواة بين المقاتلين والمصلحيين

وكالة ال�صحافة امل�صتقلة

دع���ت املرجعي���ة الدينية العليا وزارة
التربي���ة الى النظر بطلب بع���ض الطلبة تأجيل
االمتحانات النهائية لتزامنها مع شهر رمضان،
فيم���ا ج���ددت مطالبته���ا باالس���تعانة بالعقول
واخلب���رات العراقية حلل املش���اكل التي تواجه
 32الب���الد ،فيما دع���ت الى مزيد م���ن االهتمام
باملقاتل���ن واملتطوع���ن ،فيما اعتب���رت أنه ال
ميكن مس���اواتهم مع اشخاص ال يهمهم سوى
مصاحلهم الشخصية.

وقال ممثل املرجعية السيد أحمد الصافي خالل
خطبة صالة اجلمع���ة التي اقيمت في الصحن
احلس���يني ،بكربالء وتابعتها (املس���تقلة) اليوم
اجلمعة إن «حلول شهر رمضان املبارك واشتداد
احلر وتزايد س���اعات انقط���اع التيار الكهربائي
اوجد صعوبة لدى الطلبة في اجلمع بن صيام
الشهر الفضيل واالستعداد لالمتحانات بالشكل
املطلوب ،مش���يراً إلى أن ”الكثير منهم طلبوا
ان تطرح مشاكلهم امام اجلهات املعنية».

المرجعية الدينية تؤكد االستعانة بالعقول العراقية لحل المشكالت
جريدة ال�صباح العدد : 3423
ج����ددت املرجعي����ة دعوته����ا ال����ى
االستعانة بالعقول العراقية العلمية املتواجدة
في مراكز البحوث واجلامعات للمس����اهمة
في حل املش����كالت التي تعص����ف بالبلد،
فيم����ا وجهت دعوته����ا ألصح����اب القرار
الى عدم املس����اواة بن املتطوعن املتصدين
لإلرهاب ومن اس����تنزف ق����درات البلد من
دون أن يقدموا اية خدمة له.
وق����ال ممثل املرجعية الس����يد احمد الصافي
«ذكرنا في اكثر من مناسبة ان هناك عقوال
عراقية مبدعة وخاصة في اجملال العلمي من
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املتواجدين ف����ي اجلامعات ومراكز البحوث
من املمكن االستفادة منهم في حل مشاكل
البلد الكثيرة التي يعانيها اليوم السيما ازمة
املياه او املش����اكل االقتصادي����ة واملالية لبناء
ستراتيجيات صحيحة تعبر بالوضع العراقي
وعل����ى كل االصعدة الى بر االمان» ،مبينًا
ان ”االس����تفادة م����ن هذه العقول س����توفر
الكثي����ر من اجلهد واملال على الدولة كونها
عق����وال عراقية تتمنى ان تعمل للعراق مثل
غيرها من العراقين».

عناوين تصدرت االعالم االلكتروني
 �صبكة فدك الثقافية  :املرجعية الدينية تدعو اىل املزيد من االهتمام باحل�صد ال�صعبيوا�صتثمار العقول العراقية والنظر بتاأجيل االمتحانات.
 وكالة ال�صحافة امل�صتقلة :املرجعية تدعو الرتبية للنظر بطلب تاأجيل االمتحاناتلتزامنها مع رم�صان وعدم امل�صاواة بني املقاتلني وامل�صلحيني .
 ال�صومرية نيوز  :املرجعية تدعو يف ذكرى �صبايكر للك�صف عن م�صري جميع املفقودينو�صرف رواتبهم .
 وكالة بغداد تاميز  :املرجعية الدينية :تدعو املوؤ�ص�صات احلكومية اىل اال�صتعانةبالعقول العراقية يف حل امل�صكات التي تواجهها الباد .
 �صفق نيوز  :ال�صي�صتاين يدعو الرتبية للنظر بطلب تاأجيل االمتحانات النهائية لل�صفوفاملنتهية ملرحلة االعدادية .
ٌ
ري بني القيم واملبادئ التي
 كتابات يف امليزان  :املرجع ّي ُة الدين ّي ُة ال ُعليا :هناكاختاف كب ٌ
حتكم َم ْن ُيرابطون يف �صاحات اجلهاد للدفاع عن الوطن و َم ْن ته ّمه م�صاحله ال�صخ�صية
ّ
ويعطل الأجلها تط ّور الباد.
وكالة امليزاب االخبارية (مزنة) :املرجعية الدينة تدعو وزارة الرتبية اىل النظربطلب تاأجيل االمتحانات لتزامنها مع �صهر رم�صان املبارك .
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بتاريخ

ضان /

 /8رم

ُ
الش���يخ الكربالئ���ي يؤكد عل���ى القيادات
العسكرية بضرورة تحقيق أعلى درجات التنسيق
الميداني بين المجاميع المش���اركة في القتال،
ويهيب بالكوادر الطبية ان تبذل قصارى جهدها
في العناية بالجرحى االبطال
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1436ه�

موافق
ال

2015م
/ 6/26

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا
�صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربائي
خــطــيــب واإمـــــام ُ
اجلــمــعــة يف كــربــاء
املقد�صة يف ُخطبته الثانية من �صاة
ُ
اجلمعة التي اأقيمت يف ال�صحن احل�صيني
الــ�ــصــريــف يف  / 8رمــ�ــصــان /1436هـــــ
املوافق 2015/6/26م ،تناول ثاثة
اأمور جاءت كما ياأتي:

األمرُ االول :
في الوقت الذي حتقق فيه قواتنا
املسلحة وافواج املتطوعن تقدمًا ملحوظًا
في مختلف جبهات القتال ضد عصابات
وتصعد من وتيرة اس���تعداداتها
داعش،
ّ
لتحري���ر مناط���ق اخ���رى من س���يطرة
االرهابي���ن  ..تش���هد املناط���ق املتبقية
من قضاء بيجي حرب ش���وارع شرس���ة
الستعادتها من س���يطرة هذه العصابات
التي حت���اول زج عناصره���ا االنتحارية

وغيره���م ..للتعويض عن خس���ائرهم
الكبيرة بعد حترير اغلب مناطق القضاء.
وفي نفس الوقت تستمر قوافل الشهداء
واجلرحى م���ن ابطال القوات املس���لحة
واملتطوعن الذين يس���قطون قرابن على
درب التضحي���ة حلف���ظ العراق وش���عبه
ومقدساته.
وهن���ا ن���ود ان نؤك���د عل���ى القيادات
العس���كرية كاف���ة ض���رورة حتقيق اعلى
درجات التنس���يق امليداني ب���ن اجملاميع
املش���اركة في القتال ولزوم اتباع خطط
عس���كرية مناس���بة لطبيعة القتال داخل
امل���دن وعدم اعتم���اد الط���رق التقليدية
 ...واالهتم���ام بتدريب املقاتلن على
هذا النحو من املعارك وان استلزم بعض
الوقت ،فان ذلك مما يس���اهم في حتقيق
النصر وتقليل اخلسائر البشرية واملادية..
ان احلف���اظ على ارواح املقاتلن وتقليل
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االصاب���ات ف���ي صفوفهم مهم���ا امكن
يجب ان يكون في س ّلم اولويات القادة
العسكرين.
ولهذا الغرض البد من االس���تعانة بكل
االمكان���ات واخلب���رات املتاح���ة لوضع
اخلط���ط والبرامج املناس���بة لكل معركة
يريدون اخلوض فيها.
ان اندفاع املقاتلن االبطال خلوض غمار
36
أي معركة مهما تطلبت من تضحيات ال
يعفي القيادات العسكرية عن مسؤوليتها
اجلس���يمة في اتخاذ االجراءات الكفيلة
لتحقي���ق االنتص���ار عل���ى الع���دو بأقل
اخلسائر واالصابات.

األمرُ الثاني :
ان م���ن االم���ور املهم���ة في ح���د ذاتها
واملؤثرة ايضًا في تعزيز معنويات املقاتلن
واملواطن���ن بصورة عامة ه���و االهتمام
باجلرح���ى االبطال الذي���ن يصابون في
ساحات القتال – وهو اشعار بقيمة ايثار
اجلريح وتضحيته في س���بيل الذود عن
العراق وش���عبه  -واننا في الوقت الذي
نش���يد فيه بجهود العديد م���ن الكوادر
الطبية املباش���رة للعناية باجلرحى املقاتلن
وم���ا تقدم���ه وزارة الصح���ة ومديرياتها
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في هذا اجملال خصوص���ًا االطباء الذين
يتواجدون في املستش���فيات امليدانية في
جبه���ات القتال -البد ان نش���ير الى ما
تصلن���ا من ش���كاوى من ع���دم العناية
املطلوبة باجلرحى في بعض املستشفيات
واملراكز الطبية.
وم���ن هنا نهيب بجمي���ع الكوادر الطبية
العليا والوس���طى ومديريات الصحة ان
تبذل قصارى ما متلكه من موارد بشرية
طبي���ة وان توظ���ف كاف���ة امكاناتها من
دون كل���ل او مل���ل ف���ي العناية بهؤالء
اجلرحى االبط���ال انطالقًا من كون هذه
العناية جزءاً مهمًا من املسؤولية الشرعية
والوطنية واالخالقي���ة امللقاة على عاتق
جميع الكوادر واملسؤولن اخملتصن.
ومن جملة ما تلزم مراعاته االسراع في
احالة اجلرحى ممن يس���تعصى عالجهم
داخ���ل العراق وارس���الهم ال���ى الدول
املتقدمة ف���ي امكاناته���ا العالجية تالفيًا
مل���ا يحصل بالتأخير من مضاعفات على
صحة ه���ؤالء االعزة الذين ال يعلم اال
الل���ه تعالى حج���م معاناتهم من اجلراح
التي اصيبوا بها – كما نؤكد على اهمية
التعامل االخالقي مع اجلرحى واشعارهم
بقيم���ة تضحياتهم وانه���م موضع رعاية

واهتم���ام وعدم ص���دور أي تصرف او
كل على اآلخرين.
قول يشعرهم بأنهم ًّ
كم���ا نهي���ب باملواطن���ن امليس���ورين ان
يوظف���وا جزءاً م���ن امكاناتهم املالية في
س���بيل رعاية اجلرحى ومتابعة حاالتهم
وتخفي���ف معاناتهم والله ال يضيع اجر
احملسنن.

األمرُ الثالث :

ان الظ���روف اخلاصة الت���ي مير بها بلدنا
وشعبنا والتي تستنزف الكثير من الطاقات
واالمكان���ات تقتضي أزيد من أي وقت
آخ���ر االهتم���ام باحلفاظ على ش���ريحة
الش���باب وتوجي���ه طاقاته���م وتوظيف
اس���تعداداتهم نحو االستثمار االمثل لها
ف���ي س���بيل تقدمهم وتق���دم مجتمعهم
وبلدهم – ولكن مما يؤس���ف له اننا جند
ف���ي الفترة االخيرة تنامي بعض الظواهر
املؤذي���ة في صفوف الش���باب وممارس���ة
بعض العادات املضرة بصحتهم وبنائهم
النفس���ي ومن ذلك التوس���ع في ظاهرة
استعمال األركيلة في املقاهي -وما يشبه
االدمان عل���ى متابعة مواق���ع االنترنت
بص���ورة س���لبية حتطم بناءه���م الفكري
والروحي ومتنعهم من العناية مبا هو خير
ملستقبلهم ومستقبل بلدهم.

وحي���ث ان هذه الش���ريحة ه���ي عماد
اجملتمع وركيزة مس���تقبله وتشتد احلاجة
ال���ى توظيف طاقاته���م البدنية والفكرية
في سبيل تطوير البلد ورقيه واملقابلة مع
التحديات الكبيرة التي يواجهها فالبد من
ان تولي مؤسسات الدولة اخملتصة عناية
كبي���رة بتوفير ما يلبي حاجات الش���باب
ومي���أل اوق���ات فراغهم بالنح���و االمثل
ومينع من ضياعها واالضرار مبس���تقبلهم
ومستقبل اسرهم ومجتمعهم.
كما نلفت عناية االسر الكرمية والسيما
االباء واالمهات الى ضرورة املساهمة في
حماية وحفظ ابنائهم من بعض الظواهر
غير الصحيحة وتوجيههم نحو اس���تثمار
اوقاتهم مبا ينفعهم وينفع بلدهم-
كم���ا ندع���و املؤسس���ات الثقافية خاصة
ومؤسسات اجملتمع املدني بشكل عام الى
وضع خطط وبرامج خاصة بالشباب متأل
الفراغ لديهم مبا فيه خيرهم وصالحهم
ويحفظهم من املمارسات الضارة.
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أصداء وآراء حول خطبة الجمعة
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الرائد احلقوقي /ح�صني عبد الر�صا  :االمور
التي يتط���رق اليها خطيب اجلمعة تكون
من خالل متابعة املرجعية لالحداث في
العراق فاالمور التي بحاجة الى نصيحة
وتنبيه وتطوير تش���ير اليها املرجعية مثل
ما ذك���رت في ه���ذه اخلطبة يخصوص
مركزية القيادة ووضع خطط عس���كرية
والتدريب على حرب الش���وارع اضافة
الى االهتمام باجلرحى ومن كل اجلهات
 ،وخصوص���ا احل���االت الت���ي تطل���ب
ارس���الها ال���ى خ���ارج الع���راق فيجب
ارسالهم الى خارج العراق وايضًا حث
امليسورين بتقدمي جزء من اموالهم خلدمة
اجلرحى واعطائهم االولوية بالعناية ..
ومن بن تش���خيصات املرجعية ليس ما
يخص احلكومة او القيدات بل املواطنن
فج���اء تش���خيص اخلطيب
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لظاهرة متفش���ية بن شباب
الي���وم وه���ي االركيل���ة وهذا
اخلطاب موج���ه بالدرج���ة االولى
للجهات املعنية بغي���ة القضاء على هذه
الظاهرة.

جمال الديــن ال�صهر�صتاين :هذه اخلطبة
فيه���ا الكثير من ال���دالالت  ،فالداللة
االولى عندما تطالب القيادات العسكرية
بوض���ع اخلط���ط وتهيئة املس���توصفات

39

امليداني���ة ودعم قوات احلش���د الش���عبي
 ...فمعنى ذلك انه حلد هذا اليوم ال
توجد هناك قيادة مركزية واحدة ..وان
اخلط���ط العس���كرية والتدريبات حلرب
املدن والدعم من قبل احلكومة املركزية
او القيادات العس���كرية لفعاليات احلشد
الش���عبي ،ليس���ت باملس���توى املطلوب
والب���د لالط���راف املعني���ة االهتمام بها
حسب توجيهات املرجعية

النقطة االخرى التي مت طرحها في اخلطبة
وهي حول امور اجتماعية ومنها ظاهرة
ش���رب االركيلة لدى الكثير من الشباب
واعتقد لو مت التأكيد على هذا املوضوع
م���ن قبل اجله���ات املعنية كافة س���وف
ي���ؤدي ذلك الى تخفي���ف هذه الظاهرة
مستقبالً وسيكون هناك توجه حتى من
بعض احملالت برفع هذه االركيالت من
محالتها..
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الكربالئ���ي في خطب���ة الجمعة :على القي���ادات كافة
تحقيق االتص���االت بينها وضرورة اتب���اع طرق حرب
الشوارع وعدم اتباع الطرق التقليدية
�صحيفة احلقيقة يف العراق
ف���ي خطبة اجلمعة ركز الش���يخ
عبد املهدي الكربالئ���ي على عدة نقاط
مهمة منها:
في الوقت الذي حتقق فيه قواتنا املسلحة
تقدم���ا ملحوظا في القت���ال ضد داعش
ش���وارع بيجي تش���هد حرب شرسة ضد
ه���ذه العصب���ات لذا م���ن الواجب على
القيادات وضع اخلطط والبرامج املناس���بة
ل���كل معركة يري���دون يخوض���ون فيها
وعلى القيادات اتخاذ االجراءات الكفيلة

في احلفاظ على ارواح املقاتلن.
عل���ى املستش���فيات االهتم���ام والعناي���ة
باجلرح���ى الذي���ن يصاب���ون في س���احة
املعركة وارس���ال احلاالت املستعصية الى
الدول املتقدمة للعالج بالسرعة املمكنة
االهتم���ام بش���ريحة الش���باب وتوظيف
طاقاته���م خلدم���ة الب���الد والقضاء على
العادات والظواهر اجلديدة التي تدمر هذه
الش���ريحة منها ظاهرة االركيلة واالدمان
على االنترنت.

http://www.factiniraq.com/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=22017#.VY2Vrxuqqko
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المرجعية تش���دد على القيادات العس���كرية بتطوير
خطط قتال الشوارع لتقليل الخسائر [موسع]
وكالة كل العراق االخبارية اين نيوز البوابة نيوز
أك���د املرج���ع األعل���ى لش���يعة
الع���راق الس���يد على السيس���تاني أهمية
احلفاظ عل���ى أرواح املقاتل���ن العراقين
وجعل تقليل اخلسائر في صفوفهم على
سلم أولويات القادة العسكرين ،وقال:
إن���ه «البد من اس���تخدام كل اإلمكانات
لوضع اخلطط املناس���بة لكل معركة ،إن
اندف���اع املقاتلن خلوض أي معركة مهما
تطلب���ت من تضحيات ال يعف���ي القيادة
العسكرية من مسئوليتها لتحقيق االنتصار
بأقل اخلسائر».
وطالب ممثل املرجعية العليا الش���يخ عبد
امله���دي الكربالئي  -ف���ي خطبة اجلمعة
الي���وم بالصح���ن احلس���يني ف���ي كربالء
جنوب���ي الع���راق  -القيادات العس���كرية
بضرورة تطوير اخلطط العس���كرية وقتال
الشوارع ضد عصابات داعش في قواطع
العمليات.

وأض���اف :أن���ه في الوق���ت الذي حتقق
في���ه قواتنا املس���لحة وأف���واج املتطوعن
تقدم���ا ملحوظ���ا في مختل���ف جبهات
القت���ال ضد داعش وتصع���د من وتيرته
اس���تعدادا لتحرير مناطق أخرى تش���هد
املناطق املتبقية من قضاء «بيجي» بصالح
الدين حرب ش���وارع شرسة الستعادتها
من داع���ش الذي يح���اول زج عناصره
االنتحارية لتعويض خس���ائره الكبيرة بعد
حترير أغلب مناطق القضاء.
ولفت إلى أهمية التنسيق ما بن القيادات
العس���كرية واملقاتلن ف���ي ميادين القتال
واس���تخدام اخلطط املناس���بة داخل املدن
وع���دم االعتماد على الطرق االعتيادية،
وتدري���ب املقاتلن على حرب الش���وارع
وان اس���تلزم بع���ض الوقت ف���ان ذلك
يس���اهم في حتقيق النصر ويقلل اخلسائر
البشرية واملادية.

http://www.7obcafe.com/breakingnews/item/431715
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السيد السيستاني يطالب القادة العسكريين بالحفاظ
على أرواح مقاتلي العراق ضد (داعش)
 42اجلورنال امل�صرية
أك���د املرج���ع األعل���ى لش���يعة
الع���راق الس���يد علي السيس���تاني أهمية
احلفاظ عل���ى أرواح املقاتل���ن العراقين
وجعل تقليل اخلسائر في صفوفهم على
سلم أولويات القادة العسكرين ،وقال:
إن���ه «البد من اس���تخدام كل اإلمكانات
لوضع اخلطط املناس���بة لكل معركة ،إن
اندف���اع املقاتلن خلوض أي معركة مهما
تطلب���ت من تضحيات ال يعف���ي القيادة
العسكرية من مسئوليتها لتحقيق االنتصار
بأقل اخلسائر».
وطالب ممثل املرجعية العليا الش���يخ عبد
امله���دي الكربالئي  -ف���ي خطبة اجلمعة

الي���وم بالصح���ن احلس���يني ف���ي كربالء
جنوب���ي الع���راق  -القيادات العس���كرية
بضرورة تطوير اخلطط العس���كرية وقتال
الشوارع ضد عصابات داعش في قواطع
العمليات.
ولفت إلى أهمية التنسيق ما بن القيادات
العس���كرية واملقاتلن ف���ي ميادين القتال
واس���تخدام اخلطط املناس���بة داخل املدن
وع���دم االعتماد على الطرق االعتيادية،
وتدري���ب املقاتلن على حرب الش���وارع
وان اس���تلزم بع���ض الوقت ف���ان ذلك
يس���اهم في حتقيق النصر ويقلل اخلسائر
البشرية واملادية.

http://elgornal.net/news/news.aspx?id=6546243
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السيد السيس���تاني يطالب بالحفاظ على أرواح
مقاتلي العراق ضد «داعش»
وكاالت ـ موقع عيون
أكد املرجع األعلى لشيعة العراق
السيد علي السيستاني أهمية احلفاظ على
أرواح املقاتل���ن العراقي���ن وجعل تقليل
اخلسائر في صفوفهم على سلم أولويات
القادة العس���كرين ،وقال :إنه «البد من
اس���تخدام كل اإلمكانات لوضع اخلطط
املناس���بة لكل معركة ،إن اندفاع املقاتلن
خل���وض أي معرك���ة مهم���ا تطلبت من
تضحي���ات ال يعف���ي القيادة العس���كرية
من مس���ؤوليتها لتحقي���ق االنتصار بأقل
اخلسائر».
وطالب ممثل املرجعية العليا الش���يخ عبد
امله���دي الكربالئي  -ف���ي خطبة اجلمعة
الي���وم بالصح���ن احلس���يني ف���ي كربالء
جنوب���ي الع���راق  -القيادات العس���كرية
بضرورة تطوير اخلطط العس���كرية وقتال
الشوارع ضد عصابات داعش في قواطع
العمليات.

وأض���اف :إن���ه في الوق���ت الذي حتقق
في���ه قواتنا املس���لحة وأف���واج املتطوعن
تقدم���ا ملحوظ���ا في مختل���ف جبهات
القت���ال ضد داعش وتصع���د من وتيرته
اس���تعدادا لتحرير مناطق أخرى تش���هد
املناطق املتبقية من قضاء «بيجي» بصالح
الدين حرب ش���وارع شرسة الستعادتها
من داع���ش الذي يح���اول زج عناصره
االنتحارية لتعويض خس���ائره الكبيرة بعد
حترير أغلب مناطق القضاء.
ولفت إلى أهمية التنسيق ما بن القيادات
العس���كرية واملقاتلن ف���ي ميادين القتال
واس���تخدام اخلطط املناس���بة داخل املدن
وع���دم االعتماد على الطرق االعتيادية،
وتدري���ب املقاتلن على حرب الش���وارع
وإن اس���تلزم بع���ض الوقت ف���إن ذلك
يس���اهم في حتقيق النصر ويقلل اخلسائر
البشرية واملادية.
http://www.eYoonn.com/104492
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المرجعية الدينية العليا تطالب بتطوير خطط
قتال الشوارع مع داعش

(ح�صري) كرباء (العراق)

طالب���ت املرجعية الدينية العليا،
الي���وم اجلمع���ة ،القي���ادات العس���كرية
بضرورة تطوير اخلطط العسكرية في قتال
الشوارع مع عناصر (داعش) في قواطع
العمليات.
وأشار الى ”ان قوافل الشهداء واجلرحى
واملتطوع���ن مس���تمرة والذين يس���قطون
قرابن على درب التضحية حلفظ العراق
وش���عبه ومقدس���اته ،ونؤك���د هنا على
القيادات العس���كرية كافة ضرورة حتقيق
اعل���ى درجات التنس���يق ب���ن القطعات
العس���كرية واملقاتل���ة في ميادي���ن القتال
واس���تخدام اخلطط املناس���بة داخل املدن
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

وع���دم االعتماد على الط���رق االعتيادية
مع تدريب املقاتلن على حرب الشوارع
وان اس���تلزم بع���ض الوقت ف���ان ذلك
يس���اهم في حتقيق النصر ويقلل اخلسائر
البشرية واملادية“.
ودعا ممثل املرجعية الى توفير عناية أكبر
باجلرح���ى م���ن املقاتلن قائ���ال ”ان من
اخلطوط املهمة واملؤث���رة ايضا في تعزيز
معنويات املقاتلن واملواطنن بصورة عامة
هو االهتم���ام باجلرحى الذي���ن يصابون
وهو اش���عار بقيمة اجلريح وتضحيته في
الدفاع عن العراق وشعبه“.
وأك���د الكربالئي على ”أهمي���ة التعامل

االخالقي مع اجلرحى واش���عارهم بقيمة
تضحياتهم وانهم موضع رعاية واهتمام
وع���دم صدور اي تصرف او قول بانهم
عبء على االخرين كما نهيب باملواطنن
امليسورين ان يوظفوا جزءا من امكانياتهم
املالية في سبيل رعاية اجلرحى وتخفيف
معاناتهم والله ال يضيع اجر احملسنن“.
كم���ا دعا الكربالئي ”االس���ر والس���يما

االب���اء واالمهات الى ضرورة املس���اهمة
في حماي���ة ابنائهم من بع���ض الظواهر
وتوجيههم في اس���تثمار اوقاتهم مبا ينفع
بلدهم وانفس���هم ،كما ندعو املؤسسات
اخلاص���ة ومنظم���ات اجملتم���ع املدني الى
وضع خطط للشباب مبا يحفظهم من اي
ظاهرة سلبية“.
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عناوين تصدرت االعالم االلكتروني
كرباء-اأين  ......املرجعية ت�صدد على القيادات الع�صكرية بتطوير خطط
قتال ال�صوارع لتقليل اخل�صائر.
وكــاالت  ......املرجع ال�صي�صتاين يدعو القيادات الع�صكرية اىل �صرورة
التن�صيق مع املجاميع امل�صاركة يف قتال داع�ض والــكــوادر الطبية العناية
باجلرحى.
�صفق نيوز ......ال�صي�صتاين ّ
يحذر من انتحاريي بيجي ويدعو للتدريب على
حرب ال�صوارع وينتقد «الرنكيلة».
القرطا�ض نيوز  /كرباء .........املرجعية تطالب بتطوير خطط قتال
ال�صوارع مع داع�ض .
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صدى اخبار المرجعية
السيد السيستاني..
مركز القوة في العراق ومحور حيرة العالم
من من�صورات معهد " معهد بروكينغز للدرا�صات اال�صرتاتيجية" االأمريكي
ش���هر حزيران من العام املاضي  ،2014فق َد
العراق أكثر من ثلث اراضيه التي سقطت بيد
46
تنظي���م داعش املتطرف ،ه���ذا التنظيم املتعدد
اجلنس���يات ال���ذي يحظى بأس���وأ س���معة بن
املنظمات االرهابية في التاريخ احلديث.
بعد ذل���ك ببضعة ايام ،واثن���اء خطبة لصالة
اجلمعة بتاريخ ال�  13من الش���هر ذاته ،أصدر
آية الله الس���يد علي السيس���تاني فتواه البارزة
التي دعا فيها املواطن���ن العراقين للدفاع عن
بالدهم وشعبهم وشرفهم ومقدساتهم.
وكان لهذه الدعوة ان عبأت عش���رات اآلالف
من املتطوع���ن على الفور لينظموا الى جانب
ق���وات االم���ن العراقية ،كما س���اعدت هذه
الفت���وى املليش���يات الش���يعية وابناء العش���ائر
الس���نية مع افراد اجلماعات املسلحة االيزيدية
واملس���يحية كي ينتظموا حت���ت مظلة ما أطلق
عليه���ا الحقا «قوات احلش���د الش���عبي» التي
يقدر عديده���ا اآلن مبا يزيد عن  65000من
املتطوعن ،مبن فيهم  17000من ابناء العشائر
الس���نية ،وحيث يخضع اجلميع ألوامر القائد
العام للقوات املس���لحة ممثال في رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي.
جاءت س���يطرة تنظيم داع���ش على احملافظات
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ذات الغالبي���ة الس���نية نتيجة لتده���ور الوضع
االمن���ي الذي تصاعدت تعقيداته منذ س���قوط
دكتاتورية صدام حسن ربيع عام .2003
وبص���رف النظر عن اخلط���اب االعالمي الذي
ص���ور التنظي���م على ان���ه ميثل بضع���ة مئات
م���ن املقاتلن االجانب الذي���ن متكنوا من طرد
عش���رات اآلالف من اجلنود العراقين ،اال ان
احلقيق���ة على االرض برهنت عن ش���يء آخر
مختلف متاما.
لق���د كان غزو تنظيم داعش منس���قا بش���كل
جيد ج���اء بدعم عبر احلدود من قبل مؤيدين
ومتعاطف���ن محلين ،فضال ع���ن دعم مالي
ولوجستي قوي.
ان هجوما معدا ومخططا له بش���كل جيد في
مرحلة كانت البالد تعاني فيها فوضى سياسية
معقدة امنا قاد الى انهيار اجليش العراقي الهش
مع قوات الشرطة احمللية التي يهيمن عليها سنة
البالد من تلك املناطق عموما.
والي���وم ،وبعد مض���ي عام على تأسيس���ها،
برهنت قوات احلش���د الش���عبي على انها متثل
قوة مقت���درة وفاعلة أفضل حت���ى من طيران
التحالف الدولي املناهض لداعش ،لقد أمكن
لهذا احلش���د ان يحمي العاصمة بغداد ويحرر

تكريت والكثير من املناطق وسط البالد.
لكن برغم ذلك ،كان تنظيم داعش وال يزال
تواقا بش���دة لتحقي���ق أي انتصارات متكنه من
تعويض خس���ائره ،االمر ال���ذي حدا به الى
تعبئة كل مقاتليه االجانب الذين حتول الكثير
منه���م ال���ى انتحارين ،وذلك بغية الس���يطرة
عل���ى مدينة الرمادي مرك���ز محافظة االنبار،
تلك احملافظة التي كانت خارج الس���يطرة الى
حد كبير منذ العام .2003
لكن برغم ذلك ،يبدو ان قوات االمن العراقية
مبا فيها اجليش واحلشد الشعبي مصممة بشدة
على حترير احملافظة بحلول نهاية العام احلالي.
وها ه���ي الواليات املتح���دة االن وقد اقرت
بفعالية وقوة احلشد الشعبي كعامل اساسي في
حترير املناطق من س���يطرة تنظيم داعش ،فيما
برهن اجملتمع الدول���ي عن دعم لهذه الفتوى
متث���ل في زيارة االمن العام لألمم املتحدة بان
كي مون الى مدينة النجف.
ودعوة السيد السيس���تاني عام  2014إلعادة
بناء القوات العراقية ليست اول خطوة حيوية
نح���و التدخل االيجابي .فبالرغم من انه مييل
ال���ى ع���دم اقحام نفس���ه في ش���ؤون العراق
السياس���ية اليومي���ة ،اال ان تدخله يثبت مدى
اهمية وحساسية تلك االمور ،ولصالح جميع
العراقين دون استثناء .كما ان دعوته لتشكيل
جمعية وطني���ة بعد االطاحة بالنظام الس���ابق
عام  2003مثلت دفعة التشغيل الكبرى التي
حركت العملية السياس���ية الرامي���ة الى كتابة
الدس���تور في العراق .كما س���اعد السيستاني
عل���ى نزع فتيل الصراع الطائفي الذي عصف
بالبالد بعد تفجيرات مراقد س���امراء املقدس���ة

التي نفذها تنظيم القاعدة بداية العام .2006
كما لعب السيس���تاني دورا اساسيا في ضمان
عملية انتقال سلس���ة للسلطة اثناء االنتخابات
العامة وكس���ر حالة اجلمود السياس���ية عامي
 2006و.2014
واستمر السيس���تاني بتوجيه جموع الناس من
خالل ممثليه الذين يلقون خطب اجلمعة حسب
توجيهات���ه ،حيث يدعو الى الوحدة ومحاربة
الفس���اد ودعم النازحن واملهجرين فضال عن
محاربة التوجهات الطائفية .ولنا ان نذكر ان
ش���خصية آية الله العظمى الس���يد السيستاني
اثارت انتباه العديد من الش���خصيات واجلهات
الغربية التي رش���حته لنيل جائزة نوبل جلهوده
البارزة في حفظ وتعزيز السالم.
وق���د افادت محاضراته في تدريس التش���ريع
من خالل البحث عن مصادر قوانن الشريعة
االصلية ألفكار املدارس املتعددة في االسالم.
كما ان منطه في التدريس يركز على االبحاث
املقارنة مع القوانن املعاصرة ،مبا فيها القوانن
العراقية واملصرية الفرنس���ية .كما ركز الس���يد
السيستاني على التجديد في خطاب االحكام
االس���المية تبع���ا ملتغيرات الظ���روف املعاصرة
التي تعيش���ها االمة ،وذلك على النقيض من
بع���ض الباحثن الذين يتعاملون مع النصوص
التاريخي���ة عل���ى انها ثواب���ت مطلقة ال ميكن
تغييرها متاشيا مع التغيير في شروط ومفردات
احلياة اليومية املعاصرة.
لك���ن الس���ؤال الذي بقي عالق���ا في االذهان
دون ج���واب يتمثل في :ما الذي س���يحصل
بعد رحيل هذا الرجل العظيم عن هذا العراق
الهش يا ترى؟
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015
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المرجع السيستاني  :بلغوا سالمي لكل المجاهدين
اس���تقبل املرجع الديني سماحة السيد علي
احلس���يني السيس���تاني (دام ظله) وفدا من
اجملاهدين االبطال من ابناء قضاء املدينة في
محافظة البصرة.
ونق���ل موق���ع حش���دنا ني���وز خب���ر زيارة
اجملاهدي���ن للمرج���ع الدين���ي االعلى يوم
األح���د  21حزيران يونيو  2015وأوضح
أن سماحته استقبل الوفد بخطوات مباركة
وبكلم���ات تثلج الص���دور وبنظرات مليئة
باحلب واالحترام».
وقال س���ماحته مخاطبا الوف���د «انتم فخر
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ألهلكم وفخر لعش���ائركم ب���ل انتم فخرنا
لوالكم ما ينعم اآلخرون باألمن واألمان،
انت���م كأصحاب احلس���ن (عليه الس���الم)
وأصحاب أمير املؤمنن (عليه السالم).
ودعا سماحته للش���هداء باملغفرة والرحمة
وللجرح���ى بالش���فاء العاج���ل بعدها قال
أبلغوا س���المي لكل اجملاهدين ومسح بيده
املباركة الشريفة على وجوههم وهو يدعو
« :اللهم بيض وجوههم في الدنيا واآلخرة
وثبت أقدامهم وانصرهم نصرا عزيزا».

حصنت العراق
المرجع النابلسي :فتاوى السيد السيستاني ّ
من المنزلقات السياسية واالجتماعية
أش���ار اي���ة الله عفي���ف النابلس���ي إلى أن
”فتاوى الس���يد علي السيس���تاني وتوجيهاته
حصنت
للقوات العراقية واحلشد الشعبي ّ ،
الع���راق م���ن كثي���ر املنزلق���ات السياس���ية
واالجتماعي���ة وأعادت األمل إلى العراقين
بالوحدة واألمن“
ورأى الش���يخ عفيف النابلسي خالل لقائه
مستشار األمن العام للعتبة احلسينية النائب
السابق الدكتور مظهر احلكيم أن ”القوات
العراقية واحلش���د الش���عبي والعشائر متكنوا
حت���ى اآلن من حتقيق إجن���ازات واقعية في
مواجه���ة داعش وفلول القاعدة مبعزل عن
مس���اعدة قوات التحالف التي تس���تعرض
باجل���و من دون أن يكون له���ا تأثير فاعل
على سير األحداث امليدانية“.
وعد أن ”العراق قادم على مرحلة استقرار
ّ
وسيكون له دوره املؤثر على مستوى املنطقة
وقاعدة ارتكاز حلل الكثير من األزمات في

املنطقة“.
وأش���ار النابلس���ي إلى أن ”فتاوى الس���يد
علي السيستاني وتوجيهاته للقوات العراقية
حصنت العراق من
واحلش���د الش���عبي قد ّ
كثير من املنزلقات السياس���ية واالجتماعية
وأع���ادت األمل إل���ى العراقي���ن بالوحدة
واألم���ن وال ش���ك أن املرجعية الدينية في
الع���راق تقوم بدور مهم على صعيد إعادة
اللحمة إلى العراقين وتش���جيع احلوار بن
أفرقائه وإعادة إحياء املؤسسات لبناء العراق
احلديث“.
وجدير بالذكر أن الش���يخ عفيف النابلسي
مرج���ع وعالم ديني من لبنان ولد في بلدة
البيس���ارية من قرى جبل عامل بالقرب من
مدينة صيدا عام .1941
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 50كيف تنظر المرجعية العليا في
النجف االشرف الى اموال الدولة؟
مجموعة فتاوى اجاب بها س���ماحة السيد
علي الحس���يني السيس���تاني دام ظله الوارف
عل���ى االس���ئلة المتعلقة بام���وال الدول���ة واوجه
التصرف بها فكانت اجابته ازاء كل سؤال كاالتي:
السؤال :اني مواطن ال املك قطعة ارض
س���كنية ولدي عائلة واطفال اسكن حاليًا
ّ
ف���ي بيت م���ع اهلي قدمي قم���ت بالتجاوز
على قطعة ارض فارغ���ة عائدة للدولة ما
حكم عملي؟
اجل���واب :س���ماحة الس���يد ال يجيز إحياء
األرض إال ب���إذن اجلهات املس���ؤولة ذات
الصالحية.
الس���ؤال :ما حكم اس���تخدام القرطاس���ية
واحلاسوب واالنترنت في املكتب الوظيفي
العام لبعض االغراض الشخصية؟
اخملول.
اجلواب :اليجوز اال بإذن املسؤول ّ
الس���ؤال :حصلت على ام���وال من بيوت
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

احد الطغاة عند سقوط النظام ومصوغات
التصرف بها
املادية ّمت
ذهبية ولس���وء احلالة ّ
ّ
الغراض املعيشة فما حكم ذلك ؟
البد
اجلواب :ما كان من األموال اخلاصة ّ
البد
من ارجاعها إلى صاحبها ومع التلف ّ
من تعويضها عنها وأما ما كان من األموال
فيتصدق بها أو ببدلها على الفقراء
العام���ة
ّ
املتدينن.
ّ
الس���ؤال :احد املؤمن���ن كان يعمل مدير
دائ���رة واثناء احلرب اس���تصحب معه كافة
مس���تلزمات الدائرة احلكومية الى بيته وعاد
الوض���ع الى ما يرام مت تزويد الدائرة مبواد
جدي���دة ولم يطالب بامل���واد القدمية؟ يبيع

تلك امل���واد ويهديها الى احد احلس���ينيات
البراء ذمته؟
اجلواب :يجب ارجاعها الى الدائرة املعنية
مع االمكان وال يجوز االس���تفادة منها،ان
لم يس���تطع ارجاعها فعليه بيعها ويتصدق
مببلغها للفقير املتدين.
الس���ؤال :هل يجوز التصرف في ممتلكات
الدوائر احلكومية ؟
اجلواب :ال يج���وز التصرف في ممتلكات
الدول���ة اال باذن اجلهة املس���ؤولة عن ذلك
بحسب القانون.
السؤال :هل يجوز اخذ شتلة زرع (فسيله)
اوبذرها من دائرة حكومية؟
اجلواب :ال يجوز من دون اذن املسؤول.
الس���ؤال :ما حكم من اس���تأجر سيارات
من اموال الدولة م���ن قبل اصحابها علمًا
انهم غير مخولن باس���تخدامها ألغراضهم
الشخصية وما حكم االموال املدفوعة على
كال الطرفن؟
حتل االموال لهم.
اجلواب :ال يجوز وال ّ
السؤال :ما حكم سرقة اموال الدولة التي
ال حتكم بالش���ريعة االس���المية وال تعطي
الشعب حقه؟
اجلواب :اليجوز.
الس���ؤال :ما هو رأي سماحة السيد ( دام
ظل���ه ) في العوائل التي تس���كن حاليا في
بناية تابعة للحرس اجلمهوري السابق؟
اجل���واب :ال يج���وز م���ن دون إذن اجلهة

املسؤولة عن ذلك.
السؤال :ما حكم االدوات التي ناخذها من
املستش���فى مثل املناديل الورقية والقفازات
واالدوات الغالي���ة الثمن التي ال عالقة لها
بالدراس���ة ( اي ادوات نحتاجها في حياتنا
عن���د املرض مثل الع���كازات) وغيرها من
دون اذن … وماذا يجب علي فعله؟
ّ
اجلواب :ال يجوز إال باذن املس���ؤولن في
املستش���فى اوالكلية ويج���ب ارجاعها مع
فتصدق مببلغه���ا الى الفقير
االم���كان واال
ّ
املتدين.
الس���ؤال :والدي اشترى س���يارة مسروقة
تابعة للجيش العراقي السابق مببلغ مقداره
مليون وستمائة الف دينار فما هو رأيكم؟
اجلواب :ال يجوز ويجب ردها الي اجلهة
املسروقة منها.
السؤال :هل يجوز استخدام بعض األجهزة
كالهات���ف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض
شخصي ،وان كان لضرورة؟
اجلواب :يتبع الش���رط ف���ي عقد التوظيف
فان كان عدم االس���تخدام شرطًا في العقد
الوظيفي ولو بنحو العموم فاليجوز.
السؤال :هل يجوز االستفادة من االجهزة
التي بذمت���ي والعائدة الى الدولة الغراض
شخصية مع عدم االضرار بها ؟
اجلواب :ال يجوز .
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من ارشيف
خطب الجمعة لشهر كانون الثاني
ُ
يثمن االنتصارات االخيرة التي حققها جيش���نا
الس���يد الصافيّ :
الباسل والمتطوعون وممن ساندهم من ابناء العشائر الغيورة،
ويدعو المؤسسات الحكومية والمدنية الى تثبيت ثقافة المواطنة
في نفوس االخرين وأهمية العيش المشترك
تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
وإمام ُ
الجمعة في كربالء المقدس���ة ف���ي ُخطبته الثانية من صالة الجمعة
التي أقيمت في الصحن الحس���يني الش���ريف ف���ي / 10ربيع األول1436 /ه�
الموافق 2015/1/2م تطرق الى أمرين استهلهما بالقول:
األمر االول:
نثم���ن االنتص���ارات االخيرة الت���ي حققها
ّ
جيش���نا الباس���ل واالخوة املتطوعون وممن
ساندهم من ابناء العشائر الغيورة ..ونسال
يعجل بتحرير جميع املناطق
الله تعالى ان ّ
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العراقية من شرور العصابات االرهابية..
كم���ا ندعو في نفس الوق���ت الى التحلي
بالروح االخالقي���ة العالية وضبط النفس،
وع���دم التعدي عل���ى املمتلكات ،وتوخي
احل���ذر الش���ديد  ..خوفًا من اس���تهداف

والعزل الذي���ن ال حول لهم وال
االبري���اء
ّ
قوة .كما نهيب بجميع القطعات املس���لحة
ان تأخ���ذ احليطة واحلذر من محاولة العدو
فت���ح مواق���ع قتالي���ة وجبه���ات اخرى..
تعويضًا بائس���ًا منه للخسارة التي قد حلقت
به.
االمر الثاني :
نحب أن نوضح
ونحن نستقبل عامًا جديداً ّ
بعض االمور:
أ-ان تس���عى املؤسس���ات احلكومية واملدنية
ال���ى تثبي���ت ثقاف���ة املواطن���ة ف���ي نفوس
االخري���ن ،وأهمية العيش املش���ترك ،فإن
في ذلك ضمانة اكيدة للتخلص من بعض
مير بها البلد من دون متييز بن
املشاكل التي ّ
مكون وآخر ...املقصود
طائفة واخرى او ّ
هو خلق جو له���ذه الثقافة فيما امكن من
الوسائل املتاحة االعالمية واالجتماعية.
ب -ان م���ن اهم االخط���ار التي يواجهها
بلدن���ا احلبيب باإلضافة الى خطر االرهاب
هو خطر الفس���اد املالي ال���ذي أعاق كثيراً
م���ن التقدم احلضاري للبلد ،وتس���بب في
ضي���اع الكثير من ف���رص االزدهار واحلياة
الكرمي���ة للمواطنن ،وهذا الداء اخلطير لم
يعال���ج الى االن مبعاجل���ات حقيقية وجادة
حتى آل األمر ان يكون ش���به ظاهرة عامة
في كثير من مفاصل الدولة ومؤسس���اتها.
ولعل البعض ال يتحرج من اخذ املال العام

بش���تى الطرق بال حي���اء او وازع او رادع
 ..مما يجعل نفسه رخيصة جداً ال تؤهله
ألن يك���ون عنصراً فاعالً في بناء الدولة،
ان خس���ارتنا لإلنس���ان اش���د من خسارتنا
للم���ال الع���ام ،لذا على ه���ذا البعض ان
يدرك حقيقة انه مأمون على مصالح الناس
ومس���ؤول عم���ا بيده ،وان���ه اذا لم يصن
االمانة فس���يخون نفسه قبل خيانة االخرين
وما اقبح للرجل ان تكون له رغبة تذ ّله..
ان االج���راءات القانوني���ة يج���ب ان تأخذ
مسارها بال هوادة وبال توقف ،واما اجلهات
الرقابية فهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن
مقصر
متابعة ذلك ،ومحاس���بة أي عنصر ّ
الغض عن ذلك
مهم���ا يكون موقعه ،فإن
ّ
يجر البلد الى مزالق اكثر خطورة مما عليه
اآلن  ..ويتفرع على ذلك الفساد االداري
ايضاً ،فان بعض املواقع االدارية لألس���ف
لم تُش��� َغل وفق املعايير املهنية والعلمية..
ب���ل ع���ن طري���ق احملس���وبيات والعالقات
الشخصية..
ومعل���وم ان إش���غال املواق���ع املهمة ملن ال
دراي���ة له وال خبرة؛ س���يؤدي الى تعطيل
كبير واخطاء فادحة قد ال تتالفى ابداً ..
وعلى هذا االساس ندعو املسؤولن جميعًا
ان يتجنبوا ذلك مهما أمكن ،ويبتعدوا عن
توظيف من لي���س اهال ً لذلك او يتخذوا
التصرف سواء من اقربائهم
بطانة ال حتسن
ّ
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ام معارفه���م ام غي���ر ذلك ،فإن في ذلك
ضرراً بليغًا على نفس املس���ؤول وال يعفيه
ذلك من املس���ؤولية باإلضاف���ة الى الضرر
على املؤسس���ة  .ان العراق يزخر بطاقات
علمي���ة وثقافية ومهنية على املس���ؤول ان
يفتش عنهم بنفس���ه مبقتضى مس���ؤوليته،
ويرغبهم باملواقع اجليدة واحلساس���ة ضمن
ّ
الضواب���ط القانوني���ة م���ن اج���ل النهوض
 54بالعمل الى افضل حالة ممكنة.
ان هذي���ن االمرين مكافحة الفس���اد املالي
واالداري سيس���اعدان عل���ى جتاوز االزمة
الناش���ئة م���ن انخفاض م���وارد البلد بكل
تأكيد.
ج -ان الوض���ع االقتص���ادي للبل���د الذي
يعان���ي حالة من القلق يس���تدعي مجموعة
امور لكن ننبه الى امرين وهما :
االول  :ه���و ضغ���ط النفق���ات الى ادنى
مس���توى ممكن وترش���يد االس���تهالك غير
الضروري ،وجعل ذلك منهاجًا تسير عليه
قطاعات الدولة جميعاً.
الثاني  :هو دع���م املنتوج احمللي وحمايته
ف���ي القطاع���ن الزراع���ي والصناعي وقد
ذكرنا س���ابقًا أهمية ذل���ك مع مالحظة ان
بع���ض الصناعات ال زال���ت تتمتع بجودة
عالية كمعامل االلبس���ة واالنسجة ومصانع
الس���كر واملواد االنشائية وغيرها  ..والبد
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شجع وتُدعم لتطويرها واحالة التبضع
ان تُ ّ
عليها..
وكذل���ك القطاع الزراع���ي اذ ال يخفى ما
اراض واس���عة ومياه
يتمت���ع ب���ه بلدنا من ٍ
وفي���رة حتتاج الى تخطي���ط وعمل دؤوب
وتطوير اس���اليب الزراعة احلديثة من مكننة
وطرق ري وامثال ذلك ..
على االخوة املس���ؤولن ان يكونوا فاعلن
حتمل هذه املسؤولية ..
جداً في ّ
د -ان بع���ض الوزارات قد زهدت ببعض
اصح���اب العقود املؤقت���ة  ..عندما كانوا
يعملون خالل هذه السنوات بسبب امليزانية
ومش���اكل امليزانية ،فان بع���ض الوزارات
قد أخلت مس���ؤوليتها ع���ن العقود وبدأوا
بفس���خ ه���ذه العقود ..نق���ول ان االخوة
اصح���اب العق���ود لهم حق عل���ى الدولة
والب���د ان تفتش الوزارات او اجلهات عن
مناف���ذ حقيقية لرعاية ه���ؤالء ..نحن ال
نري���د البطالة ان ت���زداد نحن نريد ان نحل
مشاكل البطالة ..هؤالء من الذين توظفوا
واصبح���ت لديهم خبرات واصبحوا نافعن
 ..البد ان تس���تفيد الدولة منهم بكل ما
ميكن االستفادة منه..
نس���أل الله س���بحانه وتعالى التوفيق لهذا
البلد واحلمد لله رب العاملن..

ُ
الش���يخ الكربالئي يدين ويس���تنكر بش���دة جريمة اغتيال
عدد من خطباء وأئمة المس���اجد من اخواننا أهل ُ
السنة في
مدين���ة الزبير ،ويدعو الس���تثمار الغ���از الطبيعي الذي يعد
ثروة وطنية كبيرة معززة للثروة النفطية
َ
تن���اول ممثل المرجعية الدينية العليا س���ماحة الش���يخ عبد المهدي
الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة في كربالء المقدس���ة في ُخطبته الثانية
من صالة ُ
الجمعة التي أقيمت في الصحن الحس���يني الش���ريف في / 17
ربيع األول 1436/ه� الموافق 2015/1/9م ،تناول أربعة امور أس���تهلها
بما يلي:
األمر األول :
في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة جرمية
اغتيال عدد من خطباء وأئمة املس���اجد من
الس���نة في مدينة الزبير الذين
اخواننا أهل ُ
ُعرفوا باالعتدال والوس���طية ،وطاملا دعوا
ال���ى تكري���س التعايش الس���لمي ،وتعزيز
التواصل املبني على االحترام املتبادل واحملبة
بن مختلف مكونات الش���عب العراقي..
خصوص���ًا بن ابن���اء الطائفت���ن الكرميتن
السنية والش���يعية ،ادراكا ووعيًا منهم بأن
ُ
ه���ذا النهج ه���و جوهر الدع���وة احملمدية
االصيلة ،وإنه في مقدمة ضرورات احلفاظ

على وحدة النس���يج االجتماعي للش���عب
العراقي..
ندع���و األجه���زة األمنية الى االس���راع في
كش���ف اجلناة والتحقق م���ن دوافعهم في
ارت���كاب ه���ذه اجلرائم ،وذل���ك من اجل
احقاق احلق وتعزيز الثقة بقدرات االجهزة
االمنية لدى ابناء الشعب العراقي ،وتفويتًا
للفرصة للجه���ات التي تقف خلف هؤالء
اجلناة ..لتحقيق اغراضهم اخلبيثة في زرع
الفتنة واالحتقان الطائفي بن ابناء الطائفتن
الكرميتن.
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األمر الثاني :
ان موازن���ة ع���ام 2015م تُناقش في هذه
االيام ف���ي مجلس النواب ،وتواجه عجزاً
مالي���ًا بنس���بة اكث���ر م���ن  %20وقد جرى
تقليصها بصورة كبيرة ..مما س���يؤثر كثيراً
عل���ى اخلدمات واملش���اريع املهم���ة للبلد،
وي���ؤدي الى تراجع ف���رص العمل ألعداد
كبيرة من املواطنن.
 56هذا مع االنخفاض املستمر في اسعار النفط
وبقاء االعتماد االساس���ي إليرادات املوازنة
على النفط بنس���بة اكثر م���ن  %80وعدم
توقع حتسن اداء القطاع الصناعي والزراعي
والس���ياحي في وقت قريب ..اضافة الى
عدم وجود خطة واضحة تتضمن خطوات
س���ريعة وعملية ملعاجلة الفساد املالي الذي
يؤدي ال���ى هدر الكثير من امل���وارد املالية
للبلد.
وهن���ا ينبغ���ي التأكي���د مرة اخ���رى على
املس���ؤولن في احلكومة ب���أن يعملوا على
وضع خطط سريعة الستثمار الغاز الطبيعي
ال���ذي يعد ثروة وطنية كبيرة معززة للثروة
النفطية واالسراع في االستفادة من جتارب
الدول االخرى ،واالستعانة بخبراتها التي
مكنتها من ان جتعل من هذه الثروة مصدراً
اساسيًا لدخلها الوطني او ان جتعله مصدراً
ثانوي���ًا يخفف من اآلث���ار املفاجئة لتقلبات
السوق النفطية.
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األمر الثالث:
يش���تكي اآلالف م���ن موظف���ي وعم���ال
الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة
من حجب رواتبهم لعدة اشهر مما جعلهم
يعان���ون وعوائله���م مش���قة العي���ش وذل
احلاج���ة ..خصوص���ًا وان بعضهم يعيش
احل���د االدن���ى من توفير متطلب���ات العيش
الك���رمي للمواط���ن – ان ه���ذه الش���ريحة
خصوص���ًا من مضى على عمله س���نوات
طويلة في قط���اع الصناعة التي كانت تعد
ركيزة اساسية من ركائز االقتصاد الوطني،
ومتثل مفخرة للصناعة العراقية – كان لهم
دور اساسي في ذلك حيث افنوا اعمارهم،
واجه���دوا ابدانهم وعقوله���م لتطوير هذا
وأدت الظروف القاسية التي مرت
القطاعّ ،
على العراق وأسباب اخرى كسوء االدارة
وتفشي الفساد الى انهيار الصناعة العراقية
فعجزت تلك الش���ركات عن متويل نفسها
ألسباب خارجة عن ارادة هؤالء املوظفن،
فليس من االنصاف تركهم لقس���وة الدهر
وتقلبات االيام حتى آل األمر ببعضهم الى
انه ال يتيس���ر له دفع ايجار بيته او حتصيل
دواء لعائلته..
فاملس���ؤولية تقع عل���ى احلكومة في وضع
حلول حقيقية ملشاكل هؤالء واعادة صرف
رواتبه���م ولو بصورة مؤقتة الى حن تنفيذ
خطة سليمة إلنقاذ هذا القطاع.

األمر الرابع :
مير بها البلد
ان الظ���روف االس���تثنائية التي ّ
حتت���م أزيد م���ن أي وقت آخ���ر االهتمام
باس���تمرارية العمل في مختلف القطاعات
املهمة ف���ي اجملتمع (االقتصادي���ة والعلمية
واخلدمية وغيرها) ولكن لألس���ف الشديد
برزت عندنا ظاهرة اخذت تتسع عامًا بعد
عام اال وهي ظاهرة كثرة العطل والتي لها
تداعيات خطيرة :
أوال ً :
على املس���توى التعليم���ي والتربوي للطلبة
حيث تعجز املدارس واملؤسسات التعليمية
االخرى عن اكمال املناهج العلمية لطلبتها
في���ؤدي ذلك الى تدني مس���تواهم العلمي
واملهن���ي ،اضافة الى ان هذه الظاهرة تولد
حالة من اخلمول واالس���ترخاء والالمباالة
عند الطلبة واملدرس���ن واملعلمن واملوظفن
ب���ل ميتد تأثيرها حتى على البناء النفس���ي
والثقاف���ي للطالب حي���ث يتولد لديه حب
التعطيل والسعي الى الراحة بد ًال من حب
العم���ل واخلدمة – وقد جل���أت الكثير من
العوائل الى االعتماد اساسًا على الدروس
اخلصوصية تالفيًا لتدني املس���توى الدراسي
ألبنائهم بس���بب ذلك ،ولهذا سلبياته كما
هو معروف باإلضافة الى انه غير متاح اال
للمتمكنن مالياً.

وثانيًا :
تؤثر هذه الظاهرة في تأخر اجناز املش���اريع
االنتاجية مما يؤدي الى اس���تنزاف االقتصاد
العراقي بس���بب تعطل تلك املش���اريع عن
االنت���اج م���ع اس���تمرار ص���رف الرواتب
واالم���وال عليها بال عوائ���د ،ناهيك عن
التأخي���ر في اجناز املش���اريع اخلدمية وغير
ذلك مما يحرك االقتصاد في البلد.
وثالثًا :
تؤثر هذه الظاهرة في تأخر اجناز معامالت
املواطنن في الدوائ���ر احلكومية مما له آثار
س���لبية كثيرة ومنها انه يولد احباطًا وتذمراً
لدى املواطن جتاه احلكومة.
بأمس احلاجة الى معاجلة هذه الظاهرة
انن���ا ِّ
التي اضيفت الى االسباب االخرى الكثيرة
ذات التداعي���ات اخلطي���رة عل���ى مجم���ل
االوضاع في البلد.
والب���د ملعاجلتها من تكاتف اجلميع ،فعلى
احلكوم���ة واالدارات احمللي���ة في احملافظات
وضع ضوابط صارمة لتقليل العطل الرسمية
وغير الرسمية الى حدها االدنى..
وعلى من لهم صوت مس���موع في اجملتمع
من العلماء واخلطباء واالس���اتذة واملثقفن
وغيرهم نش���ر ثقافة ح���ب العمل والتأكيد
على قيمة الوقت وهي الثقافة التي يفتقدها
– ولألس���ف -الكثير من اجملتمعات في هذه
املنطقة.
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ُ
الس���يد الصافي يدعو ال���ى اعادة النظر في الموازنة
لتتناس���ب مع مشكلة انخفاض أس���عار النفط ،ويطالب
بضغط النفقات الى ادنى حد ممكن.
َ
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
الجمعة في كربالء المقدس���ة ف���ي ُخطبته الثانية من صالة ُ
وإمام ُ
الجمعة
التي أقيمت في الصحن الحس���يني الش���ريف في / 24ربي���ع األول1436 /ه�
 58المواف���ق 2015/1/16م تحدث عن األزمة االقتصادي���ة في أربع نقاط جاءت
كما يلي:
ان الظ���رف الذي مير ب���ه البلد من الناحية
االقتصادية يس���تدعي ان يقف كل االخوة
املعنين بسياسة البلد وقفة مسؤولة تتناسب
مع حجم املش���كلة ،وان املعطيات احلالية
التي له���ا عالقة بوضع البل���د االقتصادي
تنبئ عن مشكلة قد حتدث  -ال سمح الله
 اذا لم توضع معاجلات سريعة وواقعية.ان امليزاني���ة التي وضعها املعنيون بها كانت
قد اعتمدت س���عراً معين���ًا للنفط الذي هو
العصب الرئيس القتصاد العراق في الوقت
احلالي ،ولكن سرعان ما هبط هذا السعر
الى ادنى من احلد الذي وضعت له ،فضال
ً عن عدم وج���ود احتياطي معتد به ،وال
نعل���م مدى دق���ة االرقام الت���ي تذكر في
بعض االحيان عن كمية الصادرات وكمية
العائ���دات ..اذ ان ذلك له مدخلية مهمة
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في حس���ابات امليزانية وم���ع ذلك البد ان
نالحظ مجموعةامور :
أوال :
الب���د من اعادة النظر في املوازنة واعدادها
بطريقة تتناس���ب مع وجود مشكلة حقيقية
ق���د ال تنتهي في وقت قريب ،ونقصد بها
االنخفاض الكبير في اس���عار النفط ،فإن
أخذ احليطة في هذا الظرف امر مستحس���ن
وجيد والبد من وضع الدراس���ة واالعداد
عل���ى ادنى مس���توى ميك���ن ان يصل اليه
االنخفاض..
نع���م نحن ال ندع���و الى تأخ���ر امليزانية،
لك���ن في نفس الوق���ت ال نحبب اقرارها
ب���ال ان تدرس الظروف احمليطة بنا دراس���ة
علمية رصينة خوفًا من مش���اكل مستقبلية
قد يصعب حلها.

ثانيًا :
إن مس���ألة ضغط النفقات ال���ى أدنى حد
ممكن هي مس���ألة صحيحة ،لكن البد ان
يُصار الى مناقشة هذه الفكرة بشكل دقيق
وهو ابقاء االمور الضرورية فقط ،وايقاف
الصرف غير الضروري او الكمالي على ان
ال ميس ذل���ك الطبقات احملرومة والفقيرة،
وان يكافح الفس���اد املالي مكافحة حقيقية
وجدي���ة مثالً  :هن���اك بعض االمور التي
ّ
تصرف من أجلها األموال لكن ال جند لها
تأثي���راً واضحًا من قبيل كثرة اإلفادات الى
خ���ارج العراق ،ولعل هذا يش���مل أغلب
مفاص���ل الدولة ،فإن اإلف���ادات اصبحت
سمة غالبة في وقتنا ،وكم من مال يُصرف
على ذلك وما هي الفائدة التي انعكس���ت
عل���ى البلد؟ نعتقد ان ه���ذا االمر وامثاله
يحت���اج الى معاجلة وه���و ليس من االمور
املستعصية.
ثالثًا :
ان مس���ألة ضغط النفقات البد ان ترافقها
ولعل
بعض االجراءات احلقيقية من الدولة
ّ
من جملتها االعتماد على السوق الداخلية
ف���ي التبضع ،وقد ذكرن���ا ذلك مراراً لكن
نري���د ان نزي���ده توضيحًا مث���الً  :بعض
احملاصي���ل الزراعي���ة التي تكون موس���مية
س���واء تكون في فصل الش���تاء او الصيف
ال حتت���اج اال الى دعم بس���يط من الدولة

والدولة ق���ادرة عليه بأدنى دعم س���تتوفر
ه���ذه احملاصيل ،وتقل احلاجة في االعتماد
على املادة املس���توردة بشرط ان يرافق ذلك
حماية حقيقية لهذا املنتوج ،وتكون الفائدة
عائدة على املواط���ن والدولة معاً ،ومثاله
في بعض املعامل التي هي جزء من بعض
الوزارات كوزارة الصناعة وهي معامل لها
قوة انتاجية عالي���ة ،وبعضها حاصل على
ش���هادة اجلودة العاملية؛ فلم���اذا يُترك وال
يُلتف���ت اليه ،مع ان بعض حاجات الدولة
في املؤسس���ات املدنية او العس���كرية حتتاج
الى ما تنتجه هذه املعامل ،لكنها ال تفعل
اال ان تستورد هذه املادة من اخلارج ونحن
البد ان نشجع االقتصاد الداخلي وصناعاته
س���واء ُوجدت أزم���ة أم ال  ..فكيف اذا
مررنا بأزمة فعلية كما هو املشاهد اآلن..
وهن���اك امثلة كثيرة على ذلك فاحملصلة انه
البد ان تتخذ إجراءات صارمة في ذلك.
رابعًا :
س���بق وان ذكرن���ا ايض���ًا ان بعض العقول
االقتصادية واملالية والكفاءات بصورة عامة
البد ان يس��� ّلط الضوء عليها واالس���تفادة
منها ،ولعل في جامعاتنا من يس���تطيع ان
يجد حل���و ًال كثيرة ومتنوعة وفي مجاالت
مختلفة ..شريطة ان يهيأ لها الظرف اجليد
وتس���تقطب من جه���ات الدول���ة اخملتلفة،
وعلي���ه البد ان تنفت���ح الدولة على هؤالء
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االس���اتذة والعلماء باستش���ارتهم واالخذ
بآرائهم ف���ي طريقة معاجلة االمور س���واء
االمني���ة ام االقتصادية ،س���واء في داخل
الع���راق هذه العقول او في خارجه  ..اذ
أليس من املستغرب ان يوجد العشرات بل
املئات من الطاقات العراقية املبدعة متفرقن
بأمس
في دول العالم ومنتجن فيها ونحن
ِّ
احلاجة اليهم؟!
 60اذا كانت السياسات الظاملة هي التي ابعدتهم
فيجب على السياس���ات احلالية ان تُعيدهم
وهذه مسؤولية الدولة بشكل مباشر..
ان���وه في ختام ذلك
اح���ب هنا اخوتي ان ّ
ادعاء
اننا ال ندع���ي ما ذكرناه من العقول ً
فارغ���اً ،ولكن كثرت وتواترت الش���واهد
واملعلومات بش���كل كبير مما يس���تدعي ان
تكون الدولة جاذبة لهذه العقول في داخل
البلد وفي خارجه ..
َع ِلم الله اخوان���ي كم من اطروحة علمية
ومقال ورأي من اهل االختصاص يُعرض
حلل املشاكل لكنه ال يجد من يحتضنه ..
ّ
وكم من ش���خص عالم تفاعل وذهب الى
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أه���ل القرار ،لكنه بعد يوم او اس���بوع او
شهر يصطدم بالطريقة التي يُتعامل فيها الى
ان اصبح يائسًا غير مكترث بسبب الطريقة
التي قُوبل بها ..وكم من ش���خص عالم
جاء وفي نفس���ه وف���ي قلبه آمال ان يُنعش
هذا البلد بعد س���نوات الغربة التي قضاها
وجاء فرحًا مبتهجًا ألنه سيُقابل باألحضان،
لكنه اصطدم بالطريقة التي يُتعامل فيها ..
هذه مس���ؤولية من؟ وه���ذه قناعة من ؟!
عل���ى الدولة اآلن ان تش���عر باخلطر على
الدولة ان تتبنى العلماء العراقين واملفكرين
س���واء في جامعاتنا او مؤسسات الدولة او
الذين هم خارج البلد ..هناك مشاكل مع
تعظيمن���ا واحترامنا قد يعج���ز عنها بعض
االخ���وة املتصدين فعالً الى حل املش���كلة
 ..االستعانة بأهل اخلبرة واالختصاص قد
يو ّفر لنا ماالً ووقتًا ويعطينا حالً صحيحًا
وحقيقيًا  ..اس���أل الله سبحانه وتعالى ان
يوف���ق االخوة العاملن ف���ي هذا البلد وان
يجنبنا كل سوء واحلمد لله رب العاملن.

المعول االساس���ي في استرجاع
الش���يخ الكربالئي:
ّ
المناطق غير المحررة هو على تضحيات وبطوالت ابناء
القوات المس���لحة ومن ّ
انضم اليهم من المتطوعين
بصورة عامة.وأبناء هذه المناطق بالخصوص
تن���اول ممث���ل المرجعية الدينية العليا س���ماحة الش���يخ عب���د المهدي
الكربالئي خطيب وإمام الجمعة في كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من
صالة ُ
الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /2ربيع الثاني
1436/ه� الموافق 2015/1/23م ،تناول ثالثة أمور جاء كما يلي:
األمر االول:

ان القوات املس���لحة الباسلة ومن انضم
اليه���م من املتطوعن حقق���وا انتصارات
رائعة في مناطق مهمة كان قد سيطرت
عليها عصابات داعش االرهابية ،وكان
ذلك بفضل ما حتلوا به من روح معنوية
عالي���ة ،وح���ب للتضحي���ة في س���بيل
مكنهم من
الع���راق ومقدس���اته ..مم���ا ّ
جتاوز الظروف امليدانية الصعبة في بعض
املناطق.
وكذلك ما تبقى من املدن واملناطق التي
ال تزال حتت س���يطرة هذه العصابات،
ويعان���ي مواطنوه���ا م���ن س���لوكياتهم

املعول االساس���ي في
االجرامي���ة  ،فإن ّ
استرجاعها هو على تضحيات وبطوالت
ابن���اء القوات املس���لحة بص���ورة عامة،
وابناء ه���ذه املناطق باخلص���وص فإنهم
اول���ى من غيرهم بهذه املهمة ،ويتطلب
ذلك توفير االمكانات الالزمة بإِش���راف
اجله���ات املعني���ة ملن يس���عى منهم بجد
واخالص لتحري���ر مناطقهم من رجس
االرهابين.
األمر الثاني :

ال ت���زال موازنة ع���ام 2015م تخضع
للمناقش���ة في أروقة مجل���س النواب،
ويواجه اقرارها عدة صعوبات ..ومنها
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ان عدم ثبات س���عر النفط في االسواق
العاملي���ة ،واختالف التقدي���رات في ما
يستحصله العراق من بيع نفطه في هذا
الع���ام اوجب االختالف ف���ي ما ميكن
تخصيصه جلملة من امل���واد والفقرات،
ولع���ل احلل يكون ف���ي تنظيم وصياغة
املواد االساس���ية والضرورية وفق س���عر
ميثل احل���د األدنى بحس���ب تقدير اهل
62
االختصاص واخلبرة ،وابقاء املواد األقل
أهمي���ة خاضعة للزي���ادة احملتملة ويكون
الصرف فيها منوطًا بتحقق تلك الزيادة.
وف���ي كل االح���وال ف���ان االنتهاء من
اق���رار املوازن���ة في اس���رع وقت ممكن
ميثل ض���رورة للبلد ،والب���د ان تتعالى
جميع االطراف ع���ن املصالح اخلاصة،
وتوجه عنايتها للمصلحة العامة للعراق،
وتعمل على االس���راع في اقرار املوازنة
ولو في حدها االدنى ،ألنها تعطي رؤية
واضحة للعمل جلميع الدوائر املعنية في
مش���اريعها وموارد صرفه���ا ،فال تبقى
هذه االمور غير محسومة ..ألنه يؤدي
ال���ى تعطيل مصالح قد تكون مهمة في
مختلف الوزارات اخلدمية وغيرها..
األمر الثالث:

ان مئات االالف من املواطنن ال يزالون
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

مهجري���ن ونازحن م���ن مدنهم وقراهم
ويعانون اشد الظروف صعوبة وقساوة،
واالمكانات احلكومية كما يقول املسؤولون
أصبحت محدودة ،واملساعدات الدولية
شحيحة ،ومن هنا فإننا في الوقت الذي
نق���در عاليًا اجله���ود الكبيرة املبذولة في
هذا اجملال خالل الش���هور املاضية ،فإننا
تفضل الله عليهم
نهيب باملواطنن الذين ّ
بالرزق الواسع واالمكانات املالية اجليدة
ان يس���اهموا بص���ورة أوس���ع في اغاثة
النازح���ن ،وتأم���ن احتياجاتهم ،فان
ذلك من افضل اعمال اخلير والبر ويعبر
عن عمق الش���عور باملسؤولية ،واحلس
الوطني والغيرة عل���ى البلد ومصاحله،
وميثل مس���توى يفتخر ب���ه من املواطنة،
وس���ينعكس ايجابيا على مصالح الناس
والبل���د وعل���ى نفس الب���اذل عاجال او
آجالً ..كما ان عموم املواطنن ميكنهم
ان يساهموا في ذلك بحسب ما يتاح لهم
م���ن االمكانات وان كانت محدودة وال
ينبغي ان يستهينوا به فان القليل املبذول
من عدد كبير من املس���اهمن اذا اجتمع
صار كثيراً وعم���ت بركته خصوصًا اذا
بنية خالصة لله تعالى.
كان ّ

ُ
الس���يد الصافي يشيد بخطوة إقرار الموازنة ،ويدعو
مصادر تمويلية متنوعة لرف���د ميزانية الدولة
إليج���اد
َ
تصب في خدمة المواطن
بعوائدَ مالية ُّ
َ
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
الجمعة في كربالء المقدس���ة ف���ي ُخطبته الثانية من صالة ُ
وإمام ُ
الجمعة
التي أقيمت في الصحن الحس���يني الش���ريف في  /9ربي���ع الثاني 1436/ه�
الموافق 2015/1/30م ،تحدث قائ ًال :
األمرُ االول :

لقد مت يوم امس إقرار املوازنة لهذه السنة
من ِقبل مجلس الن���واب ،وهي خطوة
صحيحة تتناس���ب مع املس���ؤولية امللقاة
على ه���ذا اجمللس املوقر الذي نأمل منه
يكثف جهوده ايضًا لتش���ريع القوانن
ان ّ
الت���ي تخدم مصلحة الن���اس عمومًا او
لتعديل القوانن االخرى التي حتتاج الى
ذلك.
ان هذه اخلطوة أي إقرار امليزانية لم تكن
لتحصل لوال وجو ُد الرغبة عند االغلب
إلقرارها ،ومن الطبيعي ان املرحلة التي
يفكر ابناؤه..
مير بها البل���د تقتضي ان ّ
أي مجلس النواب بكتله واعضائه ..ان

يفكر بصورة مستمرة ودائمة في مصلحته
أي مصلحة البلد
ورص الصفوف موحداً
ّ
ملواجهة التحديات الكثيرة التي نعيشها..
اذ إن م���ن الطبيع���ي ان يواجه أي بلد
خصوصًا اذا كان مهمًا كالعراق؛ عوائق
كثيرة ،وحتدي���ات متنوعة ..فكيف به
وهو يواجه حتدي���ًا امنيًا خطيراً من قبل
االرهابين ،وآخر اقتصاديًا وماليًا ..
البد ان يس���عى اجلميع بكل وس���ائلهم
حلماي���ة هذا البلد ،وم���ن جميع اخملاطر
االمني���ة واالقتصادية ،فالكل في مركب
واحد وعليهم ان يحافظوا عليه ..
ان اجملل���س املو ّقر مدع���و اليوم ان يقف
بحزم امام مش���اكل نخرت في جس���م
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البلد وهو قادر على ذلك ،فإن اجمللس
الذي يس���تمد قوته وارادته من ش���عبه؛
ق���ادر على ان يُبقي هذه االرادة حاضرة
ولعل
في كل ظ���رف ،وفي كل أوان،
ّ
الوق���ت مناس���ب اآلن لتطهي���ر جمي���ع
مؤسسات الدولة من اآلفة السرطانية آفة
الفساد املالي ..فإن الشعور بخطر هذه
اآلفة قادر عل���ى ان يوحد اجلميع حتى
64
ينجح اجلميع في ايجاد احللول احلقيقية
س���واء في التش���ريع ام في الرقابة على
التنفيذ..
نش���جع على ايجاد
اننا في الوقت الذي
ّ
مص���ادر متويلي���ة متنوعة لرف���د ميزانية
َ
تص���ب في خدمة
الدول���ة بعوائد مالية
ّ
املواط���ن كذلك الب���د ان تتوفر احلماية
الكافية والالزمة للمال العام وهنا تكمن
اهمي���ة ان تك���ون هيب���ة الدولة حاضرة
ودائم���ة بحيث ال يُص���رف أي مال اال
في محله وموقعه وهي مسؤولية اجلميع
في ذلك..
األمرُ الثاني :

ان اجله���د الذي يُبذل م���ن قبل القوات
املس���لحة واالخ���وة املتطوع���ن ف���ي
محاربته���م لإلره���اب ،وتصديهم له،
كان ل���ه االثر الفاعل واملباش���ر في درء
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اخلطر ع���ن بالدن���ا ،وهذا يس���توجب
رعاي���ة خاصة من الدولة لهؤالء االخوة
 ،والنظر اليهم بعن متس���اوية سواء في
حقوقه���م ام في العناي���ة بهم  ..فهم
بذلوا الغالي والنفيس من اجل ان يبقى
البلد ش���امخاً ..قوياً ،ال تدنسه أقدام
االرهابي���ن ،وه���م بذلك له���م كامل
االحت���رام والتقدير والش���كر ،والبد ان
يتمتع���وا بحقوقه���م املكفولة س���واء من
استُش���هد منهم او اصيب بجراح خطيرة
او فق���د بعض اطرافه ،وس���واء أ كانت
ه���ذه احلقوق مالية ام صحية ام تاريخية
..
تس���هل كل م���ا من
عل���ى الدول���ة ان
ّ
ش���أنه ان يوفر هذه احلق���وق بعيداً عن
التعقيدات االدارية املتعبة ،وان تس���عى
جاهدة لتذليل الصعاب ..
كما نحب ان نؤكد على االخوة املقاتلن
ان يو ّثق���وا كل االح���داث ويدونوه���ا،
مش���رف لهم ولعوائلهم
فإن هذا تاريخ
ّ
ولبلده���م ،ف���اذا ل���م يكتب���وه بأيديهم
فسيُكتب بيد غيرهم ،ويناله التشويش،
وع���دم املصداقية ،هذا م���ن جهة ومن
جهة اخرى فان احلكومة ملزمة بالتحقيق
في ادع���اءات االعتداء على املدنين في

سولت له
مناطق العمليات ،ومعاقبة من ّ
نفسه باالعتداء على املواطنن االبرياء في
دمائهم او اموالهم وال يجوز املسامحة و
اإلهمال ف���ي هذا االمر كما اكدنا عليه
اكثر من مرة ..
األمرُ الثالث :

لق���د اكدنا مراراً عل���ى ضرورة التجنب
عن بعض املمارسات التي لها آثار سلبية
على املواطنن ،وباألخص ما تعارف عند
البع���ض من اطالق العيارات النارية في
بعض املناسبات ،ان هذه التصرفات غير
املسؤولة وغير احلضارية البد من جتنبها
واالبتع���اد عنها فكم من ش���خص كان
ضحية هذا العمل ب���ن موت برصاصة

طائش���ة او جرح بالغ بأخرى ،وكم من
روعت نتيجة هذا الفعل وكم..
عائلة ّ
وكم ..على انه ال يوجد سبب عقالئي
وراء ذلك الفعل ..
على االخوة الذين ميارسون هذه الظاهرة
ان يكون���وا اكثر اتزان���ًا ووقاراً ويبتعدوا
ينج���روا وراء نزوات
ع���ن ذلك وان ال
ّ
نتائج خطيرة ونؤكد ايضًا
قد تؤدي الى َ
على مس���ؤولية الدول���ة بهذا اخلصوص
وهو اتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على
هذه الظاهرة ومحاسبة املقصرين ..
البد ان يفرض القانون نفس���ه والبد ان
ترعاه الدولة بشكل مباشر ..
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من ارشيف البيانات
بيان س���ماحة الس���يد ( دام ظله ) حول االعتداءات
على الشعب الفلسطيني في مخيم جنين
 26محرم 1423

بسم اهلل الرحمن الرحيم
(لُ ِع َن الذين كفروا من بني إس���رائيل على لس���ان داوود وعيس���ى بن مرمي ذلك مبا
عصوا وكانوا يعتدون  .كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)
صدق الله العلي العظيم.
يواجه إخوتنا في األراضي الفلسطينية احملتلة في هذه األيام عدوانًا صهيونيًا متواص ًال
قل نظيره في التأريخ احلديث .وتعجز الكلمات عن بيان أبعاده الوحش���ية ،فقد
ّ
عم اجلميع ولم يس���لم منه حتى الشيوخ والنساء والصبيان ،وتنوعت أساليبه قت ًال
ّ
وتعذيبًا وترويعًا واعتقا ًال وتش���ريداً وجتويعًا وهتكًا للحرمات واستباحة للمقدسات
وتخريبًا للمدن واخمليمات وتدميراً للبيوت واملساكن وبلغ حتى املمانعة من إسعاف
اجلرحى واملصابن ودفن أجساد الشهداء ،ويجري كل ذلك مبرأى ومسمع العالم
أجمع وال مانع وال رادع ،بل إنه يحظى بدعم أمريكي واضح.
وإذا لم يكن من املترقب من أعداء اإلسالم واملسلمن إال أن يصطفوا مع املعتدين
والغاصب���ن فإنه ال يترقب من املس���لمن إال أن يقف���وا مع إخوانهم وأخواتهم في
ويرصوا صفوفه���م ويجندوا طاقاتهم ف���ي الدفاع عنهم ووقف
فلس���طن العزي���زة ّ
العدوان عليهم.
إن الوضع املأس���اوي الذي يعيش���ه أبناء الش���عب الفلسطيني املظلوم يقتضي أن ال
يهنأ املس���لمون في مطعم أو مش���رب إلى أن يكفوا عن إخوانهم وأخواتهم أيدي
الظاملن املعتدين.
لقد ُروي عن النبي األعظم صلى الله عليه وآله وس���لم أنه قال( :من أصبح ال
يهتم بأمور املس���لمن فليس منهم ومن س���مع رج ًال ينادي يا للمسلمن فلم يجبه
يهبوا لنجدة الشعب الفلسطيني
فليس مبس���لم) ،ولذلك نهيب باملس���لمن كافة أن ّ
املس���لم ويس���تجيبوا لصرخات االس���تغاثة املتعالية منهم ويبذلوا قصارى جهدهم
وإمكاناته���م في ردع املعتدين عليهم واس���ترداد حقوقه���م املغتصبة وإنقاذ األرض
اإلسالمية من أيدي الغزاة الغاصبن.
ومين
نس���أل الله العلي القدير أن يأخذ بأيدي املس���لمن إلى ما فيه اخلير والصالح ّ
عليهم بالنصر على أعدائهم (وما النصر إال من عند الله العزيز احلكيم).
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الس���يد عب���د الحس���ين ش���رف الدين
الموسوي
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015

مولده ونشأته:
ولد الس���يد عبداحلسن شرف الدين في
الكاظمية س���نة  1290ه���� .من أبوين
كرمين تربط بينهما أواصر القربى ،فابوه
الش���ريف يوسف ابن الشريف جواد ابن
الشريف اسماعيل ،وامه البرة (الزهراء)
بنت الس���يد ه���ادي بن الس���يد محمد
علي ،منتهين بنس���ب قصير إلى شرف
الدين أحد أعالم هذه االسرة الكرمية.
ثم ش���بل في هذا البي���ت الرفيع؛ يرتع

في رياض العلم واالخالق ،وتنقل في
معارج الكرامة ،فلما بلغ مبلغ الش���باب
الغض اصطلحت علي���ه عوامل اخلير،
وجعلت منه ص���ورة للفضيلة ،ثم كان
لهذه الصورة التي انتزعها من بيته وبيئته
وتربيته أثر واضح في نشأته العلمية ،ثم
في مكانته الدينية بعدئذ .فلم يكد يخطو
اخلطوة االولى ف���ي حياته العلمية حتى
دلت علي���ه كفايته ،فعكف عليه طالبه

أول صالة جماعة خلف إمام الشيعة في الحرم المكي  1340ه�
السيد عبدالحسين شرف الدين (صاحب كتاب المراجعات)
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وتالمذت���ه ،وكان له في منتديات العلم
في س���امراء والنجف االش���رف صوت
يدوي ،وشخص يومأ اليه بالبنان.
عل���ى انه لم يكتف من مدرس���ته بتلقي
ال���دروس واكتن���از املع���ارف فقط ،بل
اس���تفاد من مالبسات احلياة العامة التي
كان���ت تزدحم على اب���واب املراجع من
 70اساتذته ،وانتفع من االحداث املؤتلفة،
واحل���وادث اخملتلفة الت���ي كانت تولدها
ظروف تلك احلياة ،فكان يضع ملا اختلف
منها ،وملا ائتلف حسابا ،ويستخرج منه
نفع���ا ويقدر له قيم���ة ،وينظر اليه نظرة
اعتبار ،ليجمع بن العلم والعمل ،وبن
النظريات والتطبيق.

في عاملة:

وح���ن اس���تعلن نضجه ،ومل���ع فضله
ف���ي دورات البح���ث ومجالس املذاكرة
والتحصيل ؛ عاد ف���ي الثانية والثالثن
م���ن عمره � إلى جب���ل عامل � جنوب
لبنان ،موقورا مش���هورا مملوء احلقائب،
ري���ان النف���س ،وري���ق الع���ود ،ندي
اللس���ان ،مش���بوب الفك���ر ،وكان يوم
وصوله يوما مشهودا ،قذفت فيه عاملة
بابنائها لتس���تهل مقدمه مشرقا في ذراها
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واجوائها ،واس���تقبلته مواك���ب العلماء
والزعماء والعامة ،إلى حدود اجلبل من
طريق الشام في مباهج كمباهج العيد.

خدماته:
أم���ا خدمات���ه املناضلة ضد االس���تعمار
االجنب���ي فحدث عنه���ا وال حرج ،إن
خدمات���ه العظيم���ة في العه���د التركي،
ث���م في العهد الفرنس���ي ،ث���م في ايام
االس���تقالل ،كان���ت امت���دادا حلركات
التحرير ،وارتقاء بها نحو كل ما يحقق
الع���دل ويوط���د االم���ن ،وناهيكم مبا
فاجأته به سلطة االحتالل الفرنسي حن
ضاق���ت به ذرعا ،إذ أوعزت إلى بعض
جفاته���ا الغالظ باغتيال���ه .واقتحم ابن
احل���الج عليه الدار ف���ي غرة ،وهو بن
اهله وعيال���ه ،دون ان يكون لديه احد
من اعوانه ورجاله ،ولكن الله س���بحانه
وتعال���ى اراد له غير م���ا ارادوا ،فكف
ايديه���م عنه ،ثم تراجعوا عنه صاغرين
يتعث���رون باذيال الفش���ل والهوان ،وما
ي���كاد يذيع نبأ ه���ذه املباغتة الغادرة في
عامل���ة ،حت���ى خف���ت جماهيرهم إلى
ص���ور ،تزح���ف اليها م���ن كل صوب

وح���دب ،لتأمتر مع س���يدها فيما يجب
اتخ���اذه من التدابي���ر ازاء هذا احلدث،
غير ان السيد صرفهم بعد ان شكرهم،
واجزل ش���كرهم ،وارتأى لهم ان ميروا
باحلادث كراما.
ثم ت���ال هذا احلادث اح���داث واحداث
اتس���ع فيها اخلرق ،وانفجرت فيها شقة
اخلالف ،حتى ادت إلى تش���ريد السيد
باهل���ه ومن اليه من زعم���اء عاملة إلى
دمش���ق ،وقد وصل اليها برغم اجليش
الفرنسي الذي كان يرصد عليه الطريق،
إذ كانت السلطة الغاشمة تتعقبه بقوة من
قواتها املسلحة لتحول بينه وبن الوصول
إلى دمش���ق ،وحن يئس���ت من القبض
عليه ،عادت فس���لطت النار على داره
في ( ش���حور ) فتركتها هش���يما تذوره
الرياح ،ثم احتلت داره الكبرى الواقعة
ف���ي ( صور ) بع���د ان أباحتها لاليدي
االثيم���ة ،تعيث بها س���لبا ونهبا ،حتى
ل���م تترك فيها غاليا وال رخيصا ،وكان
أوجع ما في هذه النكبة حتريقهم مكتبة
الس���يد بكل ما فيها م���ن نفائس الكتب
واعالقها ،ومنها تس���عة عشر مؤلفا من
مؤلفاته ،كانت ال تزال خطية إلى ذلك

التاريخ.

في دمشق:

وظل في دمش���ق جتيش نفسه بالعظائم
وحتي���ط ب���ه املكرم���ات ،ف���ي ابهة من
نفسه ،ومن جهاده ،ومن اميانه ،وكان
في دمش���ق يومئ���ذ م���داوالت ملكية،
واجتماعات سياسية ،وحفالت وطنية،
تتبعه���ا اتصاالت بطبق���ات مختلفة من
احلكوم���ة والش���عب ،كان الس���يد في
جميعها زعيما من زعماء الفكر ،وقائدا
من قادة الرأي ،ومعقدا من معاقد االمل
في النجاح.
غادر السيد دمش���ق إلى فلسطن ومنها
إلى مصر بنفر م���ن اهله ،بعد أن وزع
اس���رته في فلس���طن بن الشام ؛ وبن
انحاء من جبل عامل،

في مصر:

حن وصل مص���ر احتفلت به ،وعرفته
بالرغم م���ن تنكره وراء كوفية وعقال،
في طراز من الهندام على نسق املألوف
من املالبس الصحراوية اليوم ؛ وكانت
ل���ه مواقف في مصر وجه���ت اليه نظر
اخلاص���ة من ش���يوخ العل���م ،واقطاب
االدب ،ورجال السياسة ،على نحو ما
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تقتضيه شخصيته الكرمية.
ول���م يكن ه���ذا اول عه���ده مبصر فقد
عرفته مصر قبل ذلك بثمان سنن ،حن
زارها في اواخر س���نة تس���ع وعشرين،
ودخلت عليه فيها سنة ثالثن وثالثمائة
وال���ف هجرية ،في رحلة علمية جمعته
باهل البح���ث ،وجمعت به قادة الرأي
 72م���ن علماء مص���ر ،وعق���دت فيها بينه
وبن ش���يخ االزهر يومئذ � الشيخ سليم
البش���ري � اجتماعات متوالية جتاذبا فيها
اطراف احلديث وت���داوال جوانب النظر
في امهات املسائل الكالمية واالصولية،
ث���م كان من نت���اج تل���ك االجتماعات
الكرمية كتاب (املراجعات ).

في فلسطين:

وحدثت ظروف دعته إلى أن يكون قريبا
من عاملة ،فغادر مصر في اواخر س���نة
ثم���ان وثالثن وثالثمائ���ة والف هجرية
إلى قرية من فلس���طن تس���مى ( علما
) تق���ع على حدود جب���ل عامل ،وفي
ه���ذه القرية هوى اليه اهله وعش���يرته،
وحلق به اولياؤه املشردون في هذا اجلهاد
الديني الوطني ،فكانوا حوله في القرى
اجملاورة .وكان في ( علما ) كما يكون
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في جب���ل عامل من غير فرق كأنه غير
مبعد عن داره وبلده ،يتوافد اليه الناس
من قريب ومن بعي���د ،وال يكاد يخلو
منزله من أفواج الناس ،فيهم الضيوف،
وفيه���م طالب احلاج���ات ،وفيهم رواد
القض���اء ،والفقه ،وفيهم من تس���تدعه
احلياة السياس���ية أن يعرف ما عند السيد
من وجه الرأي.
وانسلخت شهور في ( علما ) تصرفت
فيها االمور تصرفا يرضي الس���يد بعض
الرضا ،وأبيح للسيد ان يعود إلى عاملة
بع���د مفاوض���ات ادت إل���ى العفو عن
اجملاهدي���ن عفوا عام���ا ،والى وعد من
السلطة بانصاف جبل عامل ،وانهاضه،
واعطائه حقوقه كاملة.

مؤلفاته

 � 1املراجع���ات ه���ذا منوذج صادق ملا
كتب ،طب���ع في مطبعة العرفان بصيداء
س���نة  1355ونفدت نس���خه ،وترجم
إلى اللغة الفارس���ية ،و ترجم إلى اللغة
االنكليزية ،ترجمه السيد زيد الهندي.
وانه ترجم إلى اللغة االوردية ايضا.
 � 2الفص���ول املهمة في تأليف االمة:
كتاب من أجل الكتب االسالمية ،يبحث
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السيد عبد الحسين شرف الدين وعلى يمينه السيد محسن الحكيم
مس���ائل اخلالف بن السنة والشيعة على
ض���وء ( الكالم ) والعقل واالس���تنتاج
والتحلي���ل .مت تأليفه س���نة  1327ه�،
وطب���ع مرتن بصيداء � جبل عامل � زاد
فيه بالطبعة الثانية سنة  1347ه�،
 �3اجوبة مس���ائل موس���ى ج���ار الله:
كت���اب عل���ى صغ���ر حجم���ه ،عظيم
االحاطة واس���ع املعلوم���ات ،وهو كما
يدل عليه اس���مه ،أجوبة عن عش���رين
مسألة س���أل بها موسى جار الله علماء
الشيعة ،يقع في  152صفحة من القطع
الصغير ،طبع في مطبعة العرفان بصيداء
سنة  1355ه�  1936م.

 � 4الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء،
تق���ع في  40صفحة م���ن قطع النصف
طبع���ت مع الفصول املهم���ة في الطبعة
الثانية.
 � 5اجملال���س الفاخ���رة في م���آمت العترة
الطاه���رة :طبع منها املقدم���ة وتقع في
اثنينت وس���بعن صفحة بقط���ع النصف
يشرح فيها فلسفة املآمت احلسينية واسرار
شهادة الطف شرحا دقيقا رائعا.
 � 6ابوهري���رة :طبع س���نة  1365ه�،
مبطبع���ة العرفان في صيداء وهو نس���ق
جدي���د ف���ي التألي���ف وفتح ف���ي أدب
التراجم بطراز املستوعب احمللل.
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 � 7بغي���ة الراغبن « :مخطوط » كتاب
عائل���ي خاص يؤرخ لش���جرة (ش���رف
الدي���ن ) ومن يتصل به���م من قريب،
وه���و كتاب ضخم جليل ممتاز في ادب
التراج���م بطريقت���ه اخلاصة،حققه ولده
السيد عبد الله شرف الدين .
 � 8فلسفة امليثاق والوالية :وهي رسالة
 74فذة ف���ي موضوعها .طبعت في صيداء
سنة  1360ه�.
 � 9ثب���ت االثبات في سلس���لة الرواة:
ذكر فيه شيوخه من اعالم اهل املذاهب
االس���المية بكل متصل االس���ناد بالنبي
(صلى الله عليه واله وس���لم) وباالئمة
( عليهم الس���الم ) وباملؤلفات ومؤلفيها
م���ن ط���رق كثي���رة متعددة ي���روي فيها
قراءة وسماعا واجازة من اعالم الشيعة
االمامية والزيدية ،وعن اعالم الس���نة،
واستيعاب طرقه كلها طويل ،اقتصر منه
عل���ى ما جاء في الثب���ت وقد طبع في
صيداء مرتن.

نفائسه المفقودة:

ه���ذه االثار فقدت بس���بب االس���تعمار
الفرنسي .
 � 1ش���رح التبص���رة ف���ي الفق���ه على
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س���بيل االس���تدالل خ���رج من���ه ثالثة
مجلدات تتضمن كتب الطهارة والقضاء
والشهادات واملواريث.
 �2تعليقة على االستصحاب من رسائل
الشيخ � في االصول � في مجلد واحد.
 � 3رسالة في منجزات املريض استاللية.
 �4سبيل املؤمنن � في االمامة � يقع في
ثالثة مجلدات.
 � 5النص���وص اجللية ف���ي االمامة ايضا
فيه اربع���ون نصا اجم���ع على صحتها
املس���لمون كاف���ة ،واربع���ون من طرق
الشيعة مجلوة بالتحليل والفلسفة.
 � 6تنزي���ل اآليات الباه���رة في االمامة
ايضا ،وهو مجلد واحد يبتني على مائة
آي���ة من الكتاب نزلت في االئمة بحكم
الصحاح.
 � 7حتفة احملدثن فيما اخرج عنه الس���تة
م���ن املضعف���ن .وهو كت���اب بكر في
احلديث لم يكتب مثله من قبل.
 � 8حتف���ة االصح���اب ف���ي حكم اهل
الكتاب.
 � 9الذريعة رد على بديعة النبهاني.
 �10اجملالس الفاخ���رة اربعة مجلدات،
االول في الس���يرة النبوي���ة ،والثاني في

س���يرة أمير املؤمنن والزهراء واحلسن،
والثالث في احلسن ؛ والرابع في االئمة
التسعة عليهم السالم.
 �11مؤلفو الش���يعة في صدر االسالم،
نش���ر بعض فصوله في مجل���ة العرفان
بصي���دا ( راج���ع العرفان ف���ي مجلداته
االول والثاني ).
 �12بغي���ة الفائز في نقل اجلنائز ،نش���ر
اكثرها في العرفان.
 � 13بغي���ة الس���ائل ع���ن لث���م االيدي
واالنامل ،رسالة علمية ادبية ،فكاهية،
فيه���ا ثمانون حديثا م���ن طريقنا وطريق
غيرنا.
 � 14زكاة االخ���الق ،نش���رت العرفان
بعض فصوله.
 � 15الفوائد والفرائد كتاب جامع نافع.
 � 16تعليقة على صحيح البخاري.
 � 17تعليقة على صحيح مسلم.
 � 18االساليب البديعة في رجحان مآمت
الشيعة يبتني على االدلة العقلية والنقلية
وهو في بابه بكر جديد.
وله بداي���ات � وراء ذلك � في مواضيع
ش���تى ،بعضها ذه���ب ف���ي املفقودات
وبعضها أعيد وال يزال في سبيل االمتام.

ومؤلفات���ه كلها متتاز بدق���ة املالحظة،
وسعة التتبع وشمول االستقصاء وصحة
االستنتاج ،وشدة الصقل ،وامانة النقل
وتراب���ط االج���زاء .في خص���ال تتعب
الناقد وحتفظ احلاقد.

اسفاره:

في س���نة الف وتسع وعشرين وثالثمئة
وألف هجرية زار مص���ر زيارة علمية،
كما ذكرنا انفا ،اجتمع فيها بأفذاذ احلياة
العقلية في مصر ،وعلى رأسهم الشيخ
س���ليم البش���ري املالكي ش���يخ اجلامع
االزه���ر في عصره ،وانتجت اجتماعاته
به ،ومراسالته له هذا الكتاب ،وحسبه
فائدة من هذه الزيارة ( املراجعات ).
وفي حوالي سنة  1328ه� .زار املدينة
املنورة ،وتش���رف باعتاب النبي (صلى
الل���ه عليه واله وس���لم ) وضرائح أئمة
البقيع (عليهم السالم).
وفي ثمان وثالثن كانت الهجرة الدينية
السياس���ية التي عرفت شيئا من حديثها
وفيها زار دمشق ومصر وفلسطن ،وفي
كل ه���ذه البالد كانت ل���ه فوائد علمية
ومحاضرات قيمة ،كما تلمح ذلك فيما
حدثن���اك به في مش���ايخه في الرواية ؛
خطب اجلمعة ل�ضهر اآيار 2015
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وفي س���نة  1340ه� ،ح���ج البيت من
طريق البحر ،في عهد املغفور له امللك
حس���ن ،وحج معه خلق كثير من جبل
عامل في ذلك املوس���م ،وكان املوسم
في ذلك العام من احفل مواس���م احلج
واكثره���ا ازدحام���ا واقب���اال عل���ى هذه
الفريض���ة ولع���ل مك���ة لم تش���هد مثل
 76هذه املوس���م منذ عهد بعيد ،وكان في
احلجيج تلك الس���نة كثي���ر من االعالم
من علماء وزعماء من مختلف االقطار،
وكان الس���يد ابرزهم ب���ن تلك اجلموع
اس���ماً ،واعالهم مكانة ،وأرفعهم بيتا
واسخاهم كفا.
وهو أول عالم ش���يعي أم هذه اجلماهير
الضاغط���ة املزدحمة في املس���جد احلرام
مبكة املش���رفة ،وهي أول مرة تقام فيها
الصالة وراء إمام شيعي على هذا النحو
العلني جتتمع فيه االلوف معلنة في غير
تقية.
ومن هنا كان حجه مشهورا يتحدث عنه
الناس في سائر االقطار االسالمية ،وقد
احتفى به امللك احلس���ن بن علي أجمل
احتف���اء وافضله ،واجتمعا أكثر من مرة
وغسال معا الكعبة.
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وف���ي أواخر س���نة  1355ه� ،زار أئمة
العراق ،وج���دد العهد باهله وارحامه،
واس���تقبله يوم وروده الوزراء واالعيان
والزعماء ،وعلى رأس اجلميع س���ماحة
السيد محمد الصدر من بغداد إلى جسر
الفلوج���ة ،ف���ي ارتال من الس���يارات،
واس���تقبل ف���ي كرب���الء وف���ي النجف
االش���رف باس���تقباالت علمية وش���عبية
رائعة فخمة قليلة النظير.

آثاره وإنشاءاته:
إفتتح اعماله االنش���ائية بوقف حسينية،
أعده���ا ليجتمع اليها الناس في مختلف
االوقات والظروف والدواعي ،يعظمون
فيها الشعائر ،ويتلقون فيها دروس الوعظ
واالرش���اد ،ويقيمون فيها الصالة ،فلم
يكن للشيعة مسجد في مدينة صور يوم
جاءها الس���يد ،لذلك متل���ك دارا ،ثم
وقفها حس���ينية في بدء التأس���يس ،ثم
حن س���نحت الفرصة انشأ مسجدا من
اضخم املساجد بناء ،واجملها هيكال له
قبتان عظيمتان ،ومنارة شامخة ،وباحة
رائعة أمام ايوان واس���ع ،يتصل بابواب
املس���جد الرح���ب ،ويقوم في وس���طه
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عمودان من اآلث���ار الفينيقية ،يحمالن
القبتن ،وخلف املسجد مما يلي احملراب
فناء كبير يتصل بخارج البلد.
وحن مت هذا املسجد اجلامع العظيم ،بدأ
بانشاء مدرسة حديثة متثل مبدأه التربوي
في كلمته الس���ائرة « ال ينشر الهدى إال
من حيث انتش���ر الض���الل » .على ان
النهوض بشعب بادئ خاضع للسلطات
االقطاعي���ة ،معرض للصدمات ،ممتحن
بالعراقيل ،لذلك جاء مشروعه الضخم
ه���ذا عل���ى مراح���ل ؛ ول���و ال بطولة
عرفناها مبدعة قادرة في الس���يد حفظه

الله ملا تخطى املشروع أولى مراحله.
انش���أ في اولى املراح���ل ،على مدخل
املدين���ة ،س���تة مخ���ازن ،وش���يد على
س���طحها دارا واس���عة مراعي���ا فيها ان
تك���ون يوما ما املدرس���ة املرجوة ،لكن
اجناز هذا املش���روع لم يكن يومئذ ممكنا
ملعارضة كانت من الس���لطة ومن ميشي
في ركابها م���ن ذوي املصالح الفردية،
وبه���ذا اضطر إلى االكتف���اء يومئذ بهذا
القد ينتظر الفرصة املواتية.
وكانت فترة استجمام طويلة نشط بعدها
س���نة  1357ه� ،فاذا الدار هي املدرسة
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اجلعفري���ة املثلى ،وق���د اضاف اليها في
الدور االول مس���جدا خاصا باملدرس���ة
وطالبها ،ورفع على س���طحه بناء آخر
مياثل املدرسة اضيف اليها أيضا ،فكانت
املدرس���ة بذلك مؤلف���ة من نحو خمس
عشرة غرفة عدا االبهاء والساحات.
رف���ع من اجله���ة االخرى نادي���ا فريدا،
 78س���ماه « نادي االمام جعفر الصادق »،
وقد اعده لالحتفاالت واملواسم العلمية
والديني���ة واالجتماعية واملدرس���ية .ثم
اسس بعد كل ذلك مدرسة لالناث في
سنة احدى وستن هجرية وهي تتوخى
ما توخته مدرسة الذكور من التوفيق في
التربية بن املناهج الصاحلة الضامنة حلياة
أمثل وافضل.
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وفاته :
ان�ت�ق�ل ال�ى رح�م�ة ال ّله تعالى في لبنان
بتاريخ  / 8جمادى الثانية  1377 /ه�
 ،ومت تش���ييع جثمانه ال�ش����ريف بشكل
رسمي في العاصمة بيروت.
ث���م نقل جس���ده الطاه���ر ال���ى بغداد
بالطائرة ,و ش���يع في مدين���ة الكاظمية
و كربالء املقدس���تن والنجف االشرف,
حيث ش���ارك في ذلك التش���ييع املهيب
ال�ذي ال م�ث�ي�ل له طبقات اجملتمع كافة,
وباخلص���وص العلماء االعالم ,ومت دفنه
في الصحن الشريف لالمام امير املؤمنن
علي بن ابي طالب (عليه السالم ).
الكاظمية  1365ه�  1946م
مرتضى آل ياسن

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.

