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رئيس التحرير 

لس���نا بحاجة الى االعادة والتكرار في ش���رح مس���يرة وتوجه أو سياسة 
املرجعية الدينية العليا املعلنة والواضحة وضوح الشمس وسط النهار. 

 ألن هذه املس���يرة باتت معروفة لدى القاصي والداني من دول العالم، 
مبختلف التوجهات والديانات. س���واء كان ذلك بتلقائية العراقي الوطني 
البس���يط، أو بغرض االصالح لقيم من هم نفوسهم ضعيفة.. علينا ان 
نعترف أننا كشعب عراقي لوال املرجعية الدينية وتوجهاتها لم نكن نحن 

ما عليه اآلن.
نع���م هناك الكثير مما ميكن أن يؤش���ر صم���ود وتضحيات أبنائها..  غير 
الذي نحب أن نركز عليه من خالل ُخطب اجلمعة والذي جتبرنا الظروف 
احمليط���ة بن���ا على قول���ه وترديده. من أج���ل خدمة االهداف االنس���انية 
واالجتماعي���ة واالقتصادية ف���ي هذه املرحلة الدقيقة في بناء العراق الذي 
يش���هد االحداث اجلس���ام في عدد من محافظاته والتي يذهب في غالبها 

غالي االرواح ونفيس الدماء .. هكذا بال ثمن ..
أرى أن علينا أن نكون أكثر ش���جاعة في وضع الطني على خد املس���يء 
للمرجعية الدينية، والذي في نفسه مرض ومن دون ذلك لست أظن أن 
عراقيًا امتحن الله قلبه باإلميان ميكن أن يفّرط أبدًا بش���رف االنتماء الى 

املرجعية الدينية العليا- رحم الوطن الولود – 

المرجعية الدينية العليا 
واضحة وضوح الشمس

 )دام ظّله (



 ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 
َ

تحدث

الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 

طبته 
ُ

الُجمعة في كربالَء المقدسة في خ

الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في 

الصحن الحسيني الشريف في 23/ جمادى 

اآلخرة/1440هـ الموافق 2019/3/1م تحدث 

:
ً
سماحته قائال

الشيُخ الكربالئي 
يحّذر من آفة 

اإلتجار والتعاطي 
للمخدرات، 

ويدعو الى التنّبه 
للحّد من خطورة 

هذه الظاهرة 
ومعالجتها

الخطبة الثانية

�صالة اجلمعة بتاريخ 23/ جمادى االخرة/1440هـ املوافق 1/ 3 / 2019 م

خطبة الجمعة
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ايها االخوة واالخوات..
قب���ل الدخ���ول في موضوع ه���ذه اخلطبة أود 
أن أش���ير الى اجلرمي���ة املرّوع���ة التي حتدثت 
عنها بعض وس���ائل االعالم مؤخ���رًا بالعثور 
على خمس���ني رأسًا مقطوعة لفتيات ايزيديات 
اختطف���ن واغتصنب عل���ى اي���دي االرهابيني 
الدواع���ش، ان الكلم���ات تقُصر ع���ن ادانة 
هذه الوحش���ية والهمجية التي قّل نظيرها  في 
العص���ر األخي���ر، واننا اذ نعبر ع���ن تضامننا 
مع اهلنا ومواطنينا ف���ي املكون االيزيدي في 
هذه املناس���بة املؤملة ندعو اجله���ات املعنية في 
احلكومة العراقية واملنظمات الدولية الى متابعة 
جرائم داع���ش وتوثيقها ومالحق���ة مرتكبيها 

ومحاسبتهم عليها.. 
وايضًا وقعت قبل ايام قليلة اعتداءات جديدة 
من قب���ل عناصر داعش املنهزمني في صحراء 

النخي���ب وعند بحيرة الثرث���ار ذهب ضحيتها 
عدد من ش���بابنا االعزاء الذين كانوا يبحثون 

عن رزقهم هناك..
اننا اذ نش���جب ه���ذه اجلرائ���م واالعتداءات 
نطال���ب احلكومة العراقية باتخ���اذ االجراءات 
الكفيلة باملنع م���ن تكرارها، وبتعّقب عناصر 
داعش املنهزمني، وعدم السماح لهم باإلخالل 
باألمن واالستقرار في أي من مناطق العراق.
األم���ر اآلخ���ر ايها االخ���وة واالخ���وات.. 
نتع���رض الى ظاهرة خطيرة بدأت باالنتش���ار 
واالتس���اع في اجملتمع أال وهي ظاهرة اإلجتار 
والتعاط���ي للمخ���درات الت���ي تهدد ش���ريحة 
الش���باب واالسرة العراقية واجملتمع العراقي.. 
حيث يطرح عدد من املعنيني بالش���أن االمني 
واالخالق���ي واالجتماعي ان هذه الظاهرة من 
حيث االجتار والتعاطي بدأت باالنتشار بصورة 

�صالة اجلمعة بتاريخ 23/ جمادى االخرة/1440هـ املوافق 1/ 3 / 2019 م

لشهر شباط 2021

5



كبي���رة، ويصاحب هذه الظاه���رة ايضًا عدم 
االلتفات والتنّبه الى خطورتها وعدم االهتمام 

الكافي مبعاجلتها..
هذا االنتشار وهذا الترويج لهذه اآلفة اخلطيرة 
ف���ي الواقع يه���دد اجملتمع خصوصًا ش���ريحة 
الش���باب في حاضرهم ومس���تقبلهم، املشكلة 
كم���ا بّينا انُه حينم���ا لدينا ظاهرة خطيرة تهدد 
اجملتمع، ولكن هن���اك تنّبه وهناك التفات الى 
خطورته���ا وهناك اهتم���ام كاٍف مبعاجلتها .. 
هذا يخفف من املشكلة، ويحّد منها، وميكن 
ان يعاجله���ا، ولكن مثل هذه الظاهرة اخلطيرة 
والتي سنذكر بعضًا من اآلثار اخلطيرة واملدمرة 
والفتاكة للمجتمع واالسرة والشباب.. حينما 
ال يتراف���ق مع انتش���ارها واتس���اعها االلتفات 
والتنّب���ه ال���ى مخاطرها العظيم���ة في مختلف 

مجاالت احلياة..
اخوان���ي هذه الظاهرة ليس���ت مخاطرها على 
اجلانب الصحي فقط، بل على اجلانب العقلي 
والثقاف���ي والفك���ري والصح���ي واالخالقي 
والنفس���ي خصوص���ًا لطبقة الش���باب وبالتالي 
حينم���ا ال يكون هن���اك تنّبه وعدم اهتمام من 
اجله���ات املعنية باملقدار الكافي للحد من هذه 
الظاهرة ومعاجلتها؛ حينئذ هذه الظاهرة الفتاكة 
ُتنذر بكارث���ة خطيرة على اجملتمع العراقي في 
مختل���ف مجاالت احلياة خصوصًا اذا الحظنا 
وتتبعنا انها تس���تهدف شريحة الشباب، هؤالء 
الش���باب ُه���م عم���اد االّمة وهم أم���ل االمة 
في مس���تقبلها الذي ينش���دونه، لذلك حينما 
تستهدف هذه الظاهرة هذه الشريحة فإنها في 
الواقع ُتنذر بكارثة خطيرة على اجملتمع بل تعد 

اآلن أكثر املش���اكل االجتماعية خطورة ملا لها 
من اثار في مختلف مجاالت احلياة..

وهن���ا نتعرض الى اس���باب الظاهرة، وما هي 
طرائ���ق العالج وم���ن هي املؤسس���ات املعنية 

باالهتمام مبعاجلة هذه الظاهرة؟
هذه الظاهرة لها بعدان خطيران: 

البع���د األول، ه���و املتاجرة به���ا، حينما جند 
بع���ض ضعاف النفوس وه���م ُكثر في الوقت 
احلاضر يحاولون احلصول على الكسب السريع 
للمال الكثير من خالل االجتار والترويج لهذه 

اخملدرات بكل انواعها.
البع���د الثان���ي، هي الضحية.. االش���خاص 
الذين يتعاطون هذه الظاهرة ألس���باب عديدة 
سنذكر بعضًا منها.. هنا نحتاج الى عالجني 
يترافق���ان معًا: ِعالج لإلجت���ار والترويج لها، 
وعالج للتعاطي البد ان يترافق احللني معًا..

نأتي الى ذكر بعض هذه االسباب ملاذا اتسعت 
االن وانتش���رت بهذا الشكل الذي يعّد مخيفا 
االن في الواقع وُينذر بكارثة خطيرة خصوصًا 

على مستوى الشباب
الس���بب االول، هو ضعف ال���رادع القانوني 
وهذا له سببان رئيسيان، االول: عدم وجود 
كفاي���ة ف���ي ردع القوانني والتش���ريعات التي 
ُش���ّرعت ملكافحة هذه الظاه���رة، الثاني: هو 
ع���دم فاعلية االجهزة التنفيذي���ة املكلفة باحلد 
م���ن ه���ذه الظاهرة ومعاجلته���ا ال لقصور في 
الرج���ال املتصدين ملعاجلة ه���ذه الظاهرة وامنا 
ألس���باب متع���ددة كما ذكر بع���ض اخملتصني 
ف���ي ه���ذا اجلانب عدم اعط���اء احلرية الكافية 
والوسائل املناسبة والصالحيات املناسبة لهؤالء 
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للجه���ات التنفيذية ملعاجلة هذه الظاهرة، ايضًا 
قصور االجهزة والوس���ائل الت���ي ُتعطي القوة 
والق���درة لهذه االجهزة التنفيذية ان تكتش���ف 
ه���ذه امل���واد وتعاجلها وحت���اول ان تضع حدًا 
له���ا من���ذ البداية، تدخل وه���ذه قضية مهمة 
تدخ���ل بعض االطراف النافذة في صالحيات 
وعمل ه���ذه االجهزة التنفيذية كما ذكر ذلك 
بعض اخملتصني واملعنيني.. هذه االمور تؤدي 
ال���ى ضعف ال���رادع القانوني ملثل هذه اجلرمية 

اخلطيرة.
السبب الثاني، او االمر الثاني املهم هو السبب 
االقتصادي الفقر والبطالة، البعض يحاول ان 
يجني الكسب السريع واملال الكثير من خالل 
االجتار بهذه املادة، عدم توّفر انشطة اقتصادية 
كافية، الفقر والبطالة الذي يؤدي عند الكثير 
من الشباب بعض اخلريجني الذي اتعب نفسه 
وحصل على الشهادة الدراسية حينما ال يجد 
فرص���ة للعمل حينما يجد مصيره ومس���تقبله 
مجهوال هذا في الواقع كثير من الش���باب رمبا 
ليس���ت لديهم شهادات دراسية، لكن ال يجد 
فرصا للعمل يعي���ش كما نرى البعض يعيش 
اج���واء اقتصادية ومعيش���ية ونفس���ية ضاغطة 
رمبا ت���ؤدي به الى القل���ق والكآبة واالحباط 
النفس���ي لهذه االسباب بالنتيجة يؤدي به الى 
ان يتعاطى هذه االمور التي في الواقع يش���عر 

انها تبعده عن هذه االجواء..
ايضًا من االمور املهمة ايها االخوة واالخوات 
ونخاطب بها اأُلس���ر هنا العوامل االجتماعية 
ونقص���د بالعوامل االجتماعية رفقاء الس���وء، 
كثير من الش���باب رمبا كثير من الفتيات الذين 

يرافقون رفقاء الس���وء يوقعونهم في مثل هذه 
االمور، املش���اكل االجتماعية واالس���رية التي 
يعيش���ها بعض الش���باب داخل االسرة يؤدي 
ب���ه الى ان يح���اول الهروب من هذه االجواء 
الى اجواء اخرى يش���عر انه ينعُم فيها بالراحة 

واالبتعاد عن هذه االجواء الضاغطة..

ايضًا احلرية املطلقة في الواقع البعض لم يفهم 
معنى احلرية احلقيقية هناك س���وء فهم وهناك 
س���وء ممارسة لهذه احلرية هناك سوء استغالل 
واس���تعمال لألم���وال التي تتوف���ر للكثير من 
الش���باب والناس.. هذه احلرية املطلقة وتوفر 
بعض وسائل التنّعم والترّفه واالموال الكثيرة 
تدفع البعض من الناس الى هذه املمارسة..

قل���ة الوع���ي الثقافي والصح���ي والتربوي.. 
اخواني التفتوا ال���ى هذه القضية نحن نحتاج 
في الواقع ابتداًء من االس���رة الى املدرسة الى 
اجلامع���ة الى مؤسس���ات اجملتم���ع املدني الى 
املؤسس���ات التربوية الى وس���ائل االعالم الى 
الفضائيات الى وس���ائل التواصل االجتماعي 
ان تكون هناك حملة توعية تتناسب مع حجم 
انتشار وتوّسع هذه الظاهرة ترافق هذا االنتشار 

المرجعية الدينية العليا 
..تحّذر من ظاهرة خطيرة 

بدأت باالنتشار واالتساع في 
المجتمع أال وهي ظاهرة 

اإلتجار والتعاطي للمخدرات
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والتوّسع حملة توعية واسعة الحظوا اخواني 
من االثار اخلطيرة له���ذه الظاهرة انها ُتذهب 
بعقل االنسان وانها ُتميت فيه الرؤية الواضحة 
وُتذهب عنه الرؤية الواضحة لعواقب االمور 
وُتمي���ت فيه الغيرة عند هذا االنس���ان واحلياء 
بحيث احيانًا نقرأ ان البعض ممن يتعاطى هذه 
االم���ور قد يعتدي جنس���يًا على محارمه وقد 
يؤدي به احلال الى ان يقتل بعض افراد عائلته 
وان يرتك���ب اعماالً  قبيح���ة.. لذلك نحن 
نحتاج في الواقع من جميع املؤسس���ات التي 
من وظائفها ومهامه���ا ان تقوم بدور التوعية 
والتثقي���ف للمخاطر الكبيرة ملثل هذه الظاهرة 
ان تق���وم بدورها في ذل���ك وان حتاول على 
االقل احلد من هذه الظاهرة بصورة كبيرة..

ايض���ًا م���ن االم���ور االخرى ع���دم االهتمام 
الكافي من مؤسس���ات الدول���ة املعنية ملعاجلة 
ه���ذه الظاه���رة، هناك مؤسس���ات كثيرة في 

الدول���ة معني���ة مبعاجلة هذه الظاه���رة، عدم 
وجود اهتمام ومعاجلات واجراءات مبا يكفي 
للح���د من هذه الظاهرة، طبعًا مرّد ذلك الى 
اسباب عديدة منها هذا االنشغال لدى الطبقة 
احلاكم���ة بالصراعات والتجاذبات السياس���ية 
واملصالح اخلاصة ُيش���غلها ع���ن القيام باملهام 
االخ���رى وم���ن جملتها هذه املهم���ة اخلطيرة 
الت���ي ينبغي ان ُتولي ه���ذه االجهزة اهتمامها 

بذلك..
وابّين لكم اخواني ما هي اجلهات املس���ؤولة 
ع���ن املعاجلة ُكلنا معنيون اخواني مبعاجلة هذه 
الظاهرة وكل من موقعه عليه ان يؤدي الدور 
ال���ذي ينبغي علي���ه امام الل���ه تعالى، وأمام 

اجملتمع. 
أوال : مس���ؤولية االس���رة تأت���ي بالدرج���ة 
االولى اخواني لهذه الظاهرة ولظواهر اخرى 
ايض���ًا ف���ي اجملتمع من خالل مراقب���ة ابنائهم 
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وتوجيههم وتوعيته���م وإبعادهم عن رفقاء 
الس���وء.. التفتوا ايها االباء وايتها االمهات 
ايه���ا االخوة ايتها االخ���وات راقبوا ابناءكم 
وبناتكم من يرافقون؟ ومن يصاحبون؟ ومن 
يعاش���رون؟ هذه من املس���ؤوليات االساسية 
لألسرة وإبعادهم عن رفقاء السوء واالجواء 
املس���اعدة للوق���وع ف���ي فخ ه���ذه الظاهرة 
اخلطيرة واحلرص عل���ى تربية االوالد على 
االنشغال بالتعليم والنشاطات املفيدة وتوفير 
اجواء الثقة واالحترام ألوالدهم والتواصل 
معه���م وبناء عالق���ة حميم���ة وصداقة مع 

االوالد.. 
ينبغ���ي ان تكون االجواء التربوية في داخل 
البي���ت مبنية على االحت���رام وعلى التقدير 
لهؤالء االوالد له���ؤالء البنات، بناء عالقة 
االبّوة واالمومة احلقيقية وعالقة الصداقة مع 
هؤالء بحيث تنفت���ح عليهم وتعطيهم الثقة 
بالنفس وتس���أل عن مش���اكلهم وما يعانونه 
وما ه���ي احللول لهذه املش���اكل بعيدًا عن 
اجواء التس���ّلط واالس���اليب التي تؤدي الى 
بحث االوالد عن عالقات خارج االس���رة 

تضرهم وتأخذ بهم الى الهالك..
واجلامع���ة  املدرس���ة  مس���ؤولية   : ثاني���ًا 
واملؤسسات التربوية في التحذير عن مخاطر 
ه���ذه الظاه���رة واالهتم���ام بترس���يخ القيم 
واملب���ادئ الصاحلة واش���عار الف���رد واجملتمع 
ب���أن لألخالق واملبادئ احلس���نة دورا مهما 
ف���ي احلياة كم���ا للعلوم االكادميي���ة دورها 

وتوجيه املؤسسات االعالمية والثقافية لَِلفت 
نظر الش���باب واجملتمع خلطورة هذه الظاهرة 
واس���تخدام اساليب مؤثرة في توعية اجملتمع 

والشباب خاصة..
ايه���ا االخوة في اجلامع���ات واملدارس وفي 
كل مكان كما علينا ان نهتم بهذه الدروس 
والعلوم االكادميية التخصصية علينا ان نهتم 
بنف���س املق���دار باملبادئ واالخ���الق والقيم 
الصاحل���ة ونرّبي ش���بابنا على ه���ذه املبادئ 

واالهتمام بها..
ثالثًا: اهتمام مؤسسات الدولة املعنية بتوفير 
فرص العمل ألجيال الش���باب الذين يزداد 
عدد العاطلني منهم س���نة بعد س���نة وذلك 
بفتح اجملال وتوفي���ر مقومات تفعيل القطاع 
اخل���اص المتص���اص املزيد م���ن العاطلني 

وتوظيف االموال بصورة صحيحة.
رابع���ًا : دع���م االجهزة االمني���ة واخملتصة 
)الصحي���ة والتوعوي���ة( ألداء دوره���ا ف���ي 
معاجل���ة ه���ذه الظاهرة وع���دم التدخل في 
عملها وتطبيق القانون اخلاص مبعاجلة وردع 
االفراد املتاجرين بهذه املواد السامة والقاتلة 
وتش���ريع القوانني التي متّكنها من قوة الردع 

واحملاسبة مما يحدُّ منها بصورة كاملة.
نسأل الله تعالى ان يوفقنا ملا يحب ويرضى 
وان يحفظ مجتمعنا ويحفظ اجلميع من شر 
ه���ذه االمور انه س���ميع مجيب واحلمد لله 
رب العامل���ني وصلى الل���ه على محمد وآله 

الطيبني الطاهرين.
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وقال الش���يخ عبد املهدي الكربالئي، خطيب 
جمعة كربالء )110 كم جنوب بغداد( خالل 
خطبة اجلمعة: ان اجملتمع العراقي يشهد حاليا 
انتشارا س���ريعا مدمرا للمخدرات اصبح يثير 
القلق بشكل جدي خاصة وانه يستهدف الفئة 
الفاعل���ة في اجملتمع من الش���باب والش���ابات 
وبشّكل يس���تنزف طاقاتهم النفسية والفكرية 
واجلس���دية واإلبداعية وبش���كل يقضي على 
هذه اإلمكانات، وأضاف إن انتشار اخملدرات 
أمر يدع���و للقلق ويهدد اجملتمع«.. كاش���فا 
عن ان بعض املتاجرين باخملدرات يهربون من 

العدالة بصورة مختلفة.
وب���ني الكربالئ���ي ان هناك وس���ائل متعددة 
لغسل عقول الشباب تستخدم معهم أساليب 
ماكرة خصوصا الش���باب الذي���ن يعانون من 
مش���اكل اجتماعي���ة كثي���رة بس���بب اإلحباط 

النفسي والقلق والبطالة فيتم استدراجهم الى 
طريق اخملدرات عبر احلبوب اخملدرة والهلوسة 
بدواعي انها طبية س���تخفف الضغط النفسي 
ال���ذي يعانون منه لكنهم بع���د تكرار تناولها 
يدمنون عليها بشكل يقودهم الى أنواع اخطر 
من اخمل���درات، وذلك في غياب عالج لهذه 
األس���اليب اجلاذبة لهم. مشيرا الى ان أولها 
هو وج���ود رادع قانوني وعقابي صارم يحد 
من س���رعة انتش���ار هذه الظاهرة التي تشكل 
جرمية يج���ب ان يكون هناك قانون يردعها. 
مش���يرًا الى خطر آخر هو تنامي بعض مراكز 
الفس���اد خصوصا ف���ي بغداد حت���ت عناوين 
مقبول���ة صحي���ة واجتماعية ولكنها فاس���دة 
.مؤكدا أهمية انتباه احلكومة لها وتضع عينها 
عليها وتراقبها ومتنع إفسادها للشباب وألفراد 

اجملتمع األخرين أخالقا وقيما.

المرجعية الدينية العليا..
تحذر من انتشار مراكز الفساد في العراق 

بعناوين مختلفة 
د. أسامة 

مهدي

دعت المرجعية الدينية العليا  في العراق 
الحكومة العراقية الى تشريع قوانين صارمة 

توقف االنتشار الخطير للمخدرات بين أوساط 
المجتمع وتفرض عقوبات رادعة ضد المسؤولين 

عن ترويجها في العراق والتي تتخّفى تحت 
عناوين صحية وثقافية.

قراءة في خطبة الجمعة
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ل���م يلتفت ولم يبصر ولم يس���مع ولم يتدبر 
ولم يوفق ول���م يرعو او ميتنع أو يتردد، هو 
وحش يعيد مجد وحشي هند،بعد الطف وفي 
كل زم���ان- يتتبعونهم رميما، يتربصون بهذه 
األنوار ان تسطع من مراقدهم فيرشقونها بسهام 
مثلثة مسمومة تريد إطفاءها والله متم نوره.. 
سهامهم مستنسخة إلى حد امللل والضجر.. 
مستنس���خة إلى حد الغثيان، أكاذيب وترهات 
وكلم���ات صدئة ونتنة تفوح منها رائحة تزكم 
األنوف أعانته���م على إطالقها تلك األدوات 
احلديثة ومواقع التواصل التي صارت في كثير 
م���ن احلاالت منب���ر من ال منبر ل���ه وأنطقت 

الرويبضة مبا طاب له من الهراء .. 
تأمل���ت ف���ي بعضها حني وقع ح���ادث أبدت 
العتبة العباس���ية املقدس���ة حياله موقفا شجاعا 
وأوضحت وبين���ت ما يكفي إلفهام من رزقه 

الل���ه عقال راجح���ا، كذلك ما فعلت���ه العتبة 
احلس���ينية املقدس���ة حي���ال ما ج���رى تداوله 
بخصوص أرض مس���تثمرة في كربالء، لكن 
ما نش���ر من تعليقات في هذه املواقع لم يكن 
إال س���هام حرملة جديدة معدة ومتهيئة للنيل 
م���ن مقام هذه العتب���ات، وكما ان حرملة لم 
يلتفت لقداس���ة أنوار النبوة حسدا وحقدا فان 
هؤالء كذلك لم يلتفتوا ملنجزات هذه العتبات 
وجه���ود القائمني عليه���ا والعاملني فيها وهم 
ميلؤون هذه األرض مبشاريع وخدمات عجزت 
ع���ن تقدميها حكوم���ات احملاصصة والفس���اد 
والصراع���ات والنزاع���ات. إن أراد هؤالء أن 
ندون هنا ما كتبوه زورا وبهتانا وكذبا وتدليسا 
لفعلنا، ولكن نترك ذلك إميانا بأن أقالم احلقد 
لن ترى سرورا حني جتتمع اخلصوم وأن سهام 

حرملة ستنكسر عند القباب السامية.

العتبات المقدسة 
حسين وسهام حرملة المستنسخة 

فرحان

لم يلتفت حرملة -وقد اعمى الحقد بصره وبصيرته- إلى براءة طفل تحمله 
أكف خامس أصحاب العباء يلتمس له من الماء ما يروي به عطشه، فآثر أن 
يقطع نزاع القوم ويطرب لنعيق الغراب. لم يلتفت حرملة -وقد ران على 

قلبه- إلى أنوار النبوة واإلمامة وهي تحل بأرض كربالء فأطلق من السهام 
ما ضجت له السموات لتتملكه نشوة القتل وتغلبه طباع البهائم.
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تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا 

سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب 

وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في 

طبته الثانية من صالة الُجمعة والتي 
ُ

خ

أقيمت في الصحن الحسيني الشريف 

في 30/ جمادى االخرة /1440هـ 

الموافق 8/ 3 / 2019 م تحدث قائال :

السيُد الصافي 
يحّذر من انهيار 

بعض جوانب 
منظومة المجتمع 
االخالقية، ويدعو 

الى الجدية في 
التصدي لهذا 

االنهيار 

الخطبة الثانية

خطبة الجمعة

�صالة اجلمعة بتاريخ 30/ جمادى االخرة/1440هـ املوافق 8/ 3 / 2019 م
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اخوتي اخواتي..
قد كنا بخدمتكم فيما مضى وحتدثنا عن بعض 
االمور التي تؤثر سلبًا على اجملتمع وذكرنا إن 
األسرة واملدرس���ة واجلو العام الذي نعيشه له 
تأثيرات كبيرة على مجتمعنا، فالبد من الرعاية 

واالهتمام بكل واحدة من هذه االمور.. 
وطبع���ًا ايض���ًا اكدن���ا ان هذه املس���ألة اعمق 
وادق م���ن ان تعال���ج بخطب���ة او خطبتني او 
عش���ر أو مئة.. ولكن البد م���ن دّق ناقوس 
اخلطر ملا نرى من حالة من االنهيار في بعض 
املنظوم���ة االخالقية، وأيضًا في حالة من عدم 
االكتراث وأمران م���ن العجب ان يجتمعا في 

بلد كبلدنا..
قلنا ان هناك منظومة اخالقية متكاملة يفترض 
ان تنمو بدأت تتراجع وتنهار، واألعجب من 
ذل���ك إن التصدي له���ذه االمور تصٍد خجول 

ج���دًا ال ينهض باملش���كلة، وال يحّلها.. بل 
نرى ان البعض قد يساعد على ذلك والبعض 

يقف وقفة املتفرج..
ولعلن���ا نبقى نؤكد على أهمية ما نستش���عر، 
وعلى اجلميع ان يأخذ دوره، وأنا س���أحتدث 
الي���وم بخدمة االخوة اس���تكمااًل ملا مضى عن 
مسألة في غاية االهمية أال وهي مسألة احلياء، 
وأرج���و أن تعيرون���ي أس���ماعكم ألهمية هذا 
املصطلح واملش���اكل التي قد يسّببها غياب هذا 

املصطلح.. ما معنى احلياء؟ 
أنا ال أدخ���ل اآلن باملعان���ي الدّقية للحياء.. 
املعن���ى اللغ���وي واملعن���ى االصطالحي، وإمنا 
أذك���ر ما ينفعنا.. احلي���اء عبارة عن مصطلح 
يذك���ره األخالقيون كثي���رًا، ونحن في العرف 
أيضًا نس���مع به كثيرًا من آبائنا وإخواننا االكبر 
ومن معلمينا ومن ش���يبتنا وامهاتنا نسمع هذا 
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األم���ر، احلي���اء هو نوع من احلش���مة اخواني 
اجّل  ضد الوقاحة.. يقال هذا انسان وقح – 
الله الس���امع- وهذا انسان يس���تحيي، احلياء 
مقاب���ل الوقاحة واحلياء هو عبارة عن ش���عور 
بالضي���ق والتضايق اذا ص���در مّني امر خالف 

اآلداب العامة، أش���عر بالضيق ألني تصرفت 
تصرف���ًا خ���الف اآلداب العامة، أش���عر انني 
خرجت عن القاعدة، في داخلي هناك ضمير 
يؤنبن���ي، يقول لي انك لم تس���تح فتصرفت 
هذا التص���رف، وهذا الش���عور يتنامى عندي 
كلم���ا كان املوقف كبي���رًا، اذا كنت مع اخي 
تصرف���ت تصرف���ًا ال ينبغ���ي ان يحدث أؤنب 
نفسي، اذا كان مع جميع اخوتي سيزداد هذا 
الشعور، إذا كان مع ابي سيكون هذا الشعور 
يالحقني.. اذا كان مع معلمي.. اذا كان مع 
مجتمعي.. س���يدمرني هذا الشعور، يجعلني 

انني ال استحيي وانني ال أكترث بأحد..
واقعًا اخواني نحن منّر بحالة من اجلهد والشغل 
الكبير على مجتمعنا حتى يسلخ احلياء منه.. 
التفت���وا حتى يس���لخ احلياء منه.. يس���لخون 

احلي���اء من الش���اب فيتج���اوز مبعن���ى احلرية 
ويس���لبون احلياء من النس���اء بدعوى احلرية، 
التفت���وا احلياة في احلياء، اذا ال يوجد حياء ال 
توجد حي���اة، يكون هذا اجملتمع للغاب أقرب 

منه الى االنسانية.
ان���ا اس���مع وانتم تس���معون االن من يس���مع 
كالمي من شاء ان يسمع فليسمع، ومن شاء 
ان يجع���ل في أذنيه وقرًا ايضًا فليضع.. انتم 
حتاولون ان تقتلوا اجملتمع بسلبكم احلياء منُه، 
جتد االن الش���اب ال يس���تحيي م���ن فعل أي 
ش���يء.. الفتاة هذه ابنتنا هذه فلذات اكبادنا 
وهذه بن���ت وأخت وأم وحليل���ة هذه عنوان 
احلياء ال متس���وا حياءها بسوء.. على اجملتمع 
ان تتوفر فيه احلصانة، ال يس���مح ألن ُيسلب 
احلياء، هذه الدعاوى ليست دعاوى حرية.. 
انا قلت هذه دعاوى فوضى.. البلد ُيراد له ان 
ينتقل الى الفوضى والفوضى مدمرة والفوضى 
ليست لها حدود.. ال ميكن فالن ان نواجهه 
ألن الفوضى ليس���ت لها معايي���ر، احلرية لها 
معايي���ر احلرية حتترم القيم حتترم التاريخ حتترم 
االس���رة حتترم الفرد حتت���رم الثوابت هذا معنى 
احلرية.. اّما ش���يء ال يحترم أي ش���يء هذه 
فوض���ى!! وان كان وراءه���ا م���ن وراءها.. 
هؤالء فشلوا وحاولوا ان يصّدروا فشلهم لنا، 
ه���ؤالء انهزموا حاولوا ان يص���ّدروا هزميتهم 
لنا، هؤالء ُس���ِلَب ِمُنهم احلياء، فيحاولون ان 
يس���لبوا احلياء ِمّنا.. وإن ش���اء الله ال يتوفق 
اح���د مهما أوتي من دعم وجهد ان يس���لب 

احلياء..

السيد الصافي: على 
المجتمع أن ينهض وعلى 

كل من يسمع ويقرأ 
الكالم أن يهتموا بتربية 
جيل يعرف أن يبني البلد

لشهر شباط 2021

14



اخواني اجملتمع البد ان يتصدى اجتماعيًا البد 
ان تكون هناك حصان���ة متنع وحتّصن اجملتمع 

من ان ينهار..
انا لو ش���ئت االن ان اذكر ارقامًا يعني ارقاما 
مخيفة وانتم ترون االن اجملتمع امامنا ما شاء 
الله انت ُمحاط االن ُمحاط بفضائيات وُمحاط 
بإعالم واجلس جلسة الناقد ال جلسة املتفرج 
اجلس جلسة الناقد جلسة املتأمل ماذا ترى؟! 
ه���ذا اجملتمع ال���ذي له اصال���ة، وله حضور 
تاريخي، ول���ه ِقوام يعتز به، وله تراث يعتز 
به، وله علماء وفضالء وأس���ر كرمية وشباب 
وفتوة، وله هذه النس���اء الت���ي رّبت ابطاالً  
وش���جعانًا، وهن���اك بن���ات دفع���ن بإخوتهن 
وبأبنائهن الى القتال في سبيل ان ُيحفظ البلد 
هؤالء هم الش���رف هؤالء ُهم احلياء.. البد 
ان ُنكثر من هذه النماذج.. اخواني إياكم ثم 
إياك���م ثم إياكم ان ُتخدعوا مبصطلحات هي 

اقرب الى السراب منها الى الواقع.. 
والله ُاقس���م وانا بحضرة س���يد الشهداء يحزُّ 
في انفس���نا كثيرًا نصل ال���ى حالة األرق من 
خالل ما بدأ اجملتمع يسير وينحو منحًى آخر، 
ال اري���د احتدث ع���ن بعض حتى ال ُيفهم ان 
احلديث حديث سياسي، وامنا اجتماعي هناك 
تقصي���ر من الذين عنده���م مقاليد االمور في 
احلف���اظ عل���ى بنية اجملتمع، تقصي���ر كبير لم 

يعرفوا اجملتمع وبعيدون عن اجملتمع..
على اجملتمع ان ينهض وعلى االخوة االعزاء 
ل���كل من يس���مع ال���كالم ف���ي كل البلد ان 
يهتموا بتربية جيل يعرف ان يبني البلد، بتربية 
جيل يعرف ما ل���هُ  وما عليه.. جنبوا البلد 

الفوض���ى ارجعوا الى احلرية.. احلرية مطلب 
حقيقي وكلنا نريد احلرية، احلرية فيها ضوابط 
وقيم وفيها اشياء ان خرجنا عنها نتحاكم الى 
ضوابط احلرية أّم���ا الفوضى اذا خرجنا عنها 
ألي شيء نتحاكم.. ألي شيء نتحاكم هي 

فوضى..
عل���ى كل حال اخوان���ي ُاعيد اجملتمعات التي 
تعيش احلياء هي التي تعيش احلياة واحلياء هو 
احلياة بغير حياء ال حياة.. حالة من الفوضى 
وحالة من الهلع وحالة من التعدي وحالة من 

الال مسؤولية وحالة من الالشعور..
اخوان���ي امنا احتدث ألنني اظ���ن بكم خيرًا، 
وأظ���ن بالذي يس���مع خيرًا باأُلس���ر الكرمية 
وبش���بابنا وبأوالدن���ا وبنس���ائنا وب���كل هذه 
اخلصائ���ص، الب���د ان تلتفوا ال���ى إن هناك 
مح���اوالت وإن ش���اء الله تك���ون محاوالت 
بائس���ة، ومح���اوالت يائس���ة ال���ى ان تنهزم 
الفضيل���ة أم���ام غير الفضيلة، الب���د الفضيلة 
ان تبقى بحيائها وعفتها وشجاعتها وبسموها 
وبرفعتها هذا البلد يستحق وهذا البلد البد ان 
يكون منيعًا عن كل احملاوالت التي تس���تهدف 
هويت���ه.. هذا ملّخص ما أقول البد ان يبقى 
هذا البلد محافظًا على هويته وعلى س���معته 

ومحافظًا على كل ما يحفظ كرامته..
نسأل الله س���بحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم 
وان ُيبع���د عنا كل س���وء مبحمد وآله، اللهم 
اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات 
تابع اللهم بيننا وبينهم باخليرات واخر دعوانا 
ان احلم���د لله رب العامل���ني وصلى الله على 

محمد وآله الطيبني الطاهرين.
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شخصيات إسالمية تؤكد  

أكَد رئيس مجلس الش���ورى اإلس���المي في إيران علي الريجاني، 
أن »طهران ال تش���عر بأي قل���ق إزاء األوضاع اجلارية في العراق، 
مع وجود املرجع الديني األعلى آية الله علي السيستاني. وحسب 
وكال���ة »فارس« اإليراني���ة، قال الريجاني، في مؤمتر صحفي، ردا 
على سؤال عّما إذا كانت التطورات األخيرة اجلارية في العراق تترك 
تأثيرات على إيران، إنه بوجود آية الله السيستاني في العراق الذي 
يتمت���ع بقيادة عامة وحكيمة، ليس لدينا أي قلق ألنه يدرك حجم 
املش���كلة. وأضاف: »بالطبع، في الوق���ت الذي كان فيه )داعش( 
االرهابي يعتدي على العراق، كنا نش���عر بالقلق. وتابع: إننا نعد 
الع���راق حليفا طبيعيا، وال نش���عر بالقلق بش���أن األحداث األخيرة 
ف���ي العراق، ألن العراق لديه ش���خصيات سياس���ية ودينية ناضجة 
ويستطيعون التعامل مع مختلف القضايا، وآية الله السيستاني يدرك 

جيدا هذه األمور.

الموقف 
السياسي

عدم قلقها على  وضع العراق بوجود 

سماحة السيد السيستاني )دام ظله(

إننا نعد العراق 

حليفا طبيعيا، 

وال نشعر 

بالقلق بشأن 

األحداث األخيرة 

في العراق

المحلل السياسي االميركي
 بوبي غوش

 الريجاني:

آراء
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فيم���ا قال���ت )جن���ني هينيس بالس���خارت(
املمثل���ة اخلاص���ة لألمني العام ل���ألمم املتحدة 
ف���ي العراق في زيارته���ا االولى الى النجف 
االش���رف: إن املرجع الشيعي سماحة السيد 
علي السيس���تاني، يس���اند تنفي���ذ إصالحات 
جدي���ة خالل فترة زمني���ة معقولة. وأضافت 
بالس���خارت في مؤمتر صحف���ي عقب لقائها 
االول لس���ماحته، ال ميك���ن أن نقل���ق على 

العراق وفيه رجل مثل السيستاني. 
وأكد احمللل السياسي االميركي )بوبي غوش( 
في مقالة: ان  س���ماحة املرجع الديني علي 
السيس���تاني، كان في مثل ه���ذا املوقف من 
قبل حيث ساعد على توجيه شعبه نحو نظام 
حكومة متثيلية، فالسيستاني، البالغ 89 سنة 
ميثل املرجعي���ة الدينية العليا في العالم ويرى 
دائمًا إن العراق يحتاج إلى انتخابات جديدة، 
وإصالحات دس���تورية ش���املة.. وعليه ال 
ميكن القلق على العراق وفيه شخصية عاملية 

مثل سماحة السيستاني.
 فيما قال الس���يد كرمي خان املستشار اخلاص 
ورئيس الفري���ق )يونيتاد( التابع لألمم املتحدة 
للتحقيق حول جرائم )داعش(: ان س���ماحة 
املرجع األعلى الس���يد علي السيس���تاني وّجه 
الفريق الى التقدم وسرد كل ما فعلته عصابات 
داع���ش به���م، مؤكدا س���ماحته على أهمية 
احلفاظ على هوية الش���هود وخصوصياتهم.
أعلن الس���يد خ���ان عن عزمه زي���ارة جميع 
الزعم���اء الديني���ني في العراق لنقل الرس���الة 
نفس���ها من أجل تعزي���ز التضامن والتعاطف 
والتماس���ك بني مختلف أجزاء العراق وخلق 
بيئ���ة مواتي���ة لعمل فري���ق التحقيق وضرورة 
املس���اءلة التي تف���ي باملعايي���ر الدولية جلرائم 
داعش. مؤكدا ان سماحته بوابة امان العراق 
.. فالب���الد التي بها مثل س���يد السيس���تاني 
قادرة ان تعيد توازنها في اصعب الظروف.
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تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 

الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 

طبته 
ُ

الُجمعة في كربالَء المقدسة في خ

الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في 

الصحن الحسيني الشريف في 7/ رجب 

األصب /1440هـ الموافق  15/ 3 / 2019 م 

:
ً
تحدث قائال

 : الشيُخ الكربالئيُّ
كيَف نتعامُل 

التعامَل االيجابيَّ 
مع االختالفاِت؟  

الخطبة الثانية

خطبة الجمعة

�صالة اجلمعة بتاريخ 7/ رجب اال�صب/1440هـ املوافق 15/ 3 / 2019 م

لشهر شباط 2021

18



ايه���ا االخوة واالخ���وات موضوعنا في اخُلطبة 
الثاني���ة م���ا ه���ي الُس���بل الصحيح���ة إلدارة 

االختالفات والنزاعات اجملتمعية؟
من الطبيعي ان اجملتمع البشري والفرد البشري 
في طبيعته االنس���انية يعي���ش حالة االختالف 
والتن���ازع، وهذه من اجلبّلة االنس���انية واالمر 
الطبيع���ي، ولك���ن املش���كلة تكمن ف���ي كيفية 
التعام���ل الصحيح الش���رعي والعقالئي إلدارة 
ه���ذا االخت���الف وادارة هذا الن���زاع بحيث ال 
يتح���ول هذا النزاع ال���ى تصعيد وتأزمي وتناحر 
وحتارب، ويكون ضارًا بأفراد اجملتمع البشري.
ايه���ا االخوة واالخوات اش���ارت اآلية القرآنية 
ال���ى ان مس���ألة االختالف مس���ألة طبيعية في 
اجملتمع البشري )َوَلْو َش���اَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس 
ُأمَّ���ًة َواِحَدًة َوال َيَزاُل���وَن ُمْخَتِلِفنيَ )118( إاِلَّ 
ْت َكِلَمُة  َم���ْن َرِحَم َربَُّك َولَِذلَِك َخَلَقُه���ْم َوَتمَّ

َربَِّك أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعنَي 
سورة هود-.  – )119(

مس���ألة االخت���الف مس���ألة طبيعي���ة نابعة من 
االختالف بني افراد البشر في الثقافات واالفكار 
والِطب���اع والعادات والتقاليد، وكذلك التنافس 
ب���ني افراد البش���ر في االمور املادي���ة والدنيوية 
وح���ب الس���يطرة والس���لطنة والهيمنة وكذلك 
االم���ور االخرى  من مخلف���ات املاضي الذي 
ق���د يؤدي ال���ى النزاع بني املكون���ات اجملتمعية 
وغي���ر ذلك من االمور التي هي منش���أ ومادة 

لالختالف.
ابت���داًء اخواني من داخل االس���رة الى مواقع 
العم���ل الى املواقع اجملتمعية كالمنا ايها االخوة 
واالخ���وات كيف نتعامل التعامل االيجابي مع 
ه���ذه االختالف���ات؟ وس���نبني انواعها، كيف 
ُندير حالة النزاع؟ مس���ألة طبيعية ان االختالف 
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يتحول الى نزاع بحيث يجنّبنا القدر االكبر من 
الض���رر، ونتجّنب االثار الس���لبية في مختلف 
جوانب احلياة بس���بب هذا الن���زاع، فنذكر هنا 
ايها االخوة واالخوات ما هي اش���كال وانواع 

هذا االختالف والنزاع..
نبتدأ أوالً  باملسألة داخل االسرة ثم في مواقع 

العمل ثم االختالفات اجملتمعية.
الشك  إن االسرة من الزوج والزوجة واالوالد 
منش���أ االختالف موجود اختالف في مستوى 
الثقافة وفي مستوى التعليم وفي مستوى الفهم 
وفي كيفية التعامل والتعاطي مع املش���اكل التي 
متر بها االس���رة، كيفية انتهاج االس���لوب في 
التربية وكيفية مواجهة احملن واملشاكل واملصاعب 
واالزمات التي متّر بها االسرة؟ وكيفية مواجهة 

الظروف املعيشية التي متّر بها االسرة؟ 
ه���ذه االختالفات البد ان نتعاطى معها تعاطيا 
ايجابيا، البد ان كل واحد من الزوج والزوجة 
يتفهم ِطباع وظروف الشخص االخر.. يتفهم 
طبيعة املش���اكل التي متّر بها االس���رة، البد ان 
تش���يع اجواء احملبة واالحترام واالنس���جام بني 
اف���راد االس���رة، والبد ان يك���ون هناك حتمل 
وصبر للظروف التي متّر بها االسرة حينئذ ميكن 
ان نص���ل ال���ى حالة تعاط���ي ايجابي مع هذه 
االختالف���ات بحيث ال تتح���ول الى نزاع يدّمر 
االس���رة، والبد ان يكون هناك اسلوب حكيم 

للتعامل مع هذه االختالفات..
ايه���ا االخوة االباء االزواج االخوات االمهات 
الزوجات كل اسرة خصوصًا في وقتنا احلاضر 

حقيقة مع هذه الظروف التي تعيش���ها االس���رة 
وهذه االزم���ات وتعّقد االوض���اع االجتماعية 
واالقتصادي���ة، الب���د ان يك���ون هن���اك طريق 
للتفاهم واحلوار ازاء هذه االختالفات والبد ان 
يكون هناك صبر وحتمل والبد ان يكون هناك 
تفّه���م من قبل الزوج والزوجة والبد ان يكون 
هناك احترام وكذلك تقدير لظروف االخر من 
اج���ل ان نتجاوز هذه املش���اكل وال نصل الى 
حالة التفكك االسري وحاالت الطالق الكثيرة 

التي يشهدها اجملتمع.
األم���ر اآلخر ما يتعل���ق باختالفات العمل في 
مختلف مواقع العمل هناك اختالف في الرؤية 
وفي كيفية ادارة شؤون العمل وفي كيفية حل 
مشاكل العمل هناك تنافس بني االفراد العاملني 
وهناك اختالف في التعاطي مع املش���اكل التي 
مي���ر به���ا العم���ل، النقطة املهم���ة ان ال يصل 
ه���ذا االختالف الى حال���ة التقاطع والتباغض 
والتش���احن بني افراد اجملموع���ة التي تعمل في 
ه���ذا املكان البد ان يعمل اجلميع بروح الفريق 
الواح���د كل واحد يش���عر ان اآلخر مكّمل له 
وانه بحاجة اليه والكل يعمل بهذه الروح وهي 
تواج���ه هذه االختالفات واملش���اكل في العمل 
بروح املواجهة للفريق الواحد حلل هذه املشاكل 

من اجل ان نصل الى احلل املناسب.
املس���ألة االه���م ايه���ا االخوة واالخ���وات هي 
االختالف���ات اجملتمعية، وموضوعنا ال نتحدث 
ع���ن االختالفات بس���بب املطالبة باحلقوق هذا 
ش���يء آخر والذي يؤدي ال���ى النزاع احيانًا او 
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في مس���ألة االخت���الف في الدف���اع عن القيم 
واملبادئ واحلق والعدل مع اهل الباطل والش���ر 
هذا ش���يء، وكذلك مسألة الدفاع عن الوطن 
واملقدس���ات والع���رض والذي يحصل بس���ببه 
النزاع والصراع ليس حديثنا في ذلك فذلك له 

بابه اخلاص..
  حديثنا في املس���ائل االخ���رى التي ال تصل 
له���ذه املرتب���ة و كي���ف ُندير ه���ذا االختالف 
عندن���ا االختالفات اجملتمعي���ة، احيانًا اختالف 
بين���ك وبني اخيك املؤمن ق���د يصل الى حالة 
الن���زاع احيانًا اختالف ف���ي الكيانات اجملتمعية 
كي���ان مذهبي يختلف م���ع كيان مذهبي آخر، 
كي���ان ديني يختلف مع كيان ديني آخر، كيان 
اجتماعي كالعش���يرة تختلف مع عشيرة اخرى 
ويص���ل االختالف الى حال���ة النزاع، اختالف 
ب���ني كيان سياس���ي مع كيان سياس���ي آخر قد 
يصل ال���ى حالة الصراع والنزاع.. كيف ُندير 

حالة االختالف هذه؟
ابت���داًء اقرأ لكم هذه اآلية القرآنية التي حتذرنا 
من ان يتحول االختالف الى نزاع والنزاع الى 
صراع وتش���تد االزمة بس���بب التصعيد والتأزمي 
في حالة النزاع والذي يؤدي الى فشل اجلميع 
واضعاف اجلميع، اآلي���ة القرآنية التي حذرت 
م���ن ذلك قول���ه تعالى في س���ورة االنفال : 
)َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُس���وَلُه َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَش���ُلوا 
ابِِريَن  َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّ

.)46(
الحظ���وا احيان���ًا حينما يكون هن���اك نزاع بني 

طرف وطرف آخر هذا االختالف الذي يتحول 
ال���ى ن���زاع كل طرف يح���اول ان ينتصر على 
الط���رف اآلخ���ر ويهزم���ُه، وحينئذ س���يحاول 
االستعانة بكل الوسائل وبأي ثمن لكي ينتصر 
عل���ى اآلخر من خالل اضعافه وهزميته وحيث 
ان كل ط���رف له ق���درات وامكانات وطاقات 

والنتيجة سيكون اضعاف اجلميع.. 
نوّج���ه كالمن���ا الى العش���ائر، نوّج���ه كالمنا 
ال���ى الكيان���ات اجملتمعية، ونوّج���ه كالمنا الى 
الكيانات السياسية ُهنا، اآلية القرآنية تشير الى 
مجموعة أمور )َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم( ليس 
هن���اك ُمنتصر بل نصيب اجلميع هو الفش���ل، 
) َوَتْذَه���َب ِريُحُك���ْم( يعني س���تذهب قوتكم 
وس���ُتهدر كرامتك���م وعزتكم وس���يادتكم.. 
حينم���ا تضعفون س���تكونون طعم���ًا لآلخرين 
وسيس���تضعفكم االخ���رون خصوص���ًا اذا كان 
االختالف ال���ذي يؤدي الى الن���زاع والصراع 
والتش���احن والتح���ارب بني كيان���ات مجتمعية 
مهمة كالكيانات العشائرية او الكيانات السياسية 
او م���ن بيدهم مقاليد وزمام االمور، س���ُتهدر 
الطاق���ات بدل ان توّظف الطاقات واالمكانات 
خلير البلد وخلير الشعب، حينئًذ حينما يضعف 
اجلميع وينشغلون بإدارة الصراع واألزمة حينئذ 
ه���ذه الطاق���ات واالمكانات والق���درات بدل 
ان تس���تثمر خلدمة الناس وخي���ر الناس حينئذ 
س���يغيب عنها هذا اجله���د واالهتمام واالعتناء 
وتنش���غل هذه الكيان���ات كل واحد يحاول ان 

ُيضعف اآلخر..
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ايضًا قد يلجأ البعض الى الوقوع في احملرمات 
كالتسقيط االجتماعي والغيبة والبهتان واملراء 
املذموم، وغير ذلك من احملرمات وستس���ود 
حالة التش���احن والتباغض والتناحر والعداء 
والهجران بني افراد اجملتمع وبني هذه الكيانات 
بدل ان تسود حالة التعاون واأللفة والتكاتف 
واحملب���ة من اجل اداء اخلدمة للجميع، حينئذ 
س���وف ُتهدر الطاق���ات وُيح���رم الناس من 
اخلدم���ات، وحتصل حال���ة التناحر التي هي 

تؤدي الى احلاق الضرر باجلميع.
ما هي اس���اليب التعامل الصحيح الش���رعي 
والعقالئ���ي؟ هن���اك خم���س طرائ���ق نرجو 

االلتفات اليها بحسب املراتب:
1- التعام���ل االيجاب���ي االول ه���و التجّنب 
والتجاه���ل: وذلك حينم���ا يكون االختالف 
ألمر بس���يط وتافه او عندما يتوقع ان يكون 
الضرر اكبر م���ن املنفعة لو حصلت مواجهة 
االخت���الف بش���ّدة وح���ّدة، فحينئ���ذ يكون 
التجاه���ل لالحتكاك مع اخملتلف معه أس���لم 
وأضمن للخروج بطريقة حكيمة وعقالئية.

2- التس���وية للخ���الف واملصاحل���ة: وذلك 
بالدخ���ول ف���ي احل���وار والتفاه���م لتقريب 
وجهات النظ���ر وتصحيح بعض االمور التي 
ُفهمت خطًأ للوصول الى حل وس���ط يرضي 

االطراف جميعًا.
3- االيث���ار والتضحية: ب���أن يكون هنالك 
م احد االطراف  استعداد للتضحية بحيث يقدِّ

اهتمامات الطرف االخ���ر ورغباته ومصاحله 
وارضائه عل���ى اهتمامات ورغبات نفس���ه، 
وقد يتحمل من اجل ذلك الكثير من املعاناة 
واالل���م والتضحي���ة ببعض االس���تحقاقات، 
ولكن ما يكون له في مقابلها من اجر عظيم 
ورفعة مقام وعلو منزلة ما يجعل هذا التنازل 
وه���ذه التضحية اغلى واثمن، ومن ذلك ما 
ينبغي فعل���ه من احد الزوجني لآلخر او من 
االوالد آلبائه���م وامهاته���م او ب���ني املؤمنني 

انفسهم.
ع���ن االمام الص���ادق )عليه الس���الم( يقول 
سمعت ابي )عليه السالم( يقول : )اذا تنازع 
اثنان فع���ادى احدهما اآلخر فليرجع املظلوم 
ال���ى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي اخي، 
ان���ا الظالم، حتى يقط���ع الهجران بينه وبني 
صاحب���ه، فإن الله تعال���ى حكم عدل يأخذ 

للمظلوم من الظالم(.
4- قد يكون االختالف بس���بب احلقوق التي 
للبع���ض من الناس او لتجاوزات وإس���اءات 
ينبغ���ي العمل على احلد منها، فهنا البد من 
التحاكم الى احلاكم الشرعي ان كانت املسألة 
تتعلق بذل���ك والبد من االذعان والتس���ليم 
والرضا بذلك، ق���ال تعالى : )َفإِْن َتَناَزْعُتْم 
ِفي َش���ْيٍء َفُردُّوُه إَِلى اللَِّه َوالرَُّسوِل إِْن ُكنُتْم 
ُتْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوَأْحَسُن 

سورة النساء-. َتْأِوياًل )59( – 
او الرجوع الى س���لطة القانون، اخواني من 
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دون هذه الطرائق فإن الفوضى ستسود اجملتمع 
وُتهدر احلقوق، وكثير من االضطراب يحصل 
في احلياة االجتماعية، وتغيب احلياة املس���تقرة 
واآلمنة واملطمئنة عن مجاالت احلياة اخملتلفة.. 
لذل���ك ايها االخوة واالخوات ُهنا دعوٌة لننّظم 
امورنا، لكي نلجأ ال���ى الطرائق العقالئية في 
جميع اجملاالت في حل االختالفات والنزاعات 
بيننا، إما ان نرجع الى س���لطة الش���رع او الى 
س���لطة القانون الى التفاهم واحلوار والتضحية 

وااليثار لكي ُتحل هذه النزاعات..
وهنا نوّد ان نختم بهذه التوصيات لذلك فاملأمول 
من عشائرنا الكرمية ومواطنينا االحّبة ان يعملوا 
عل���ى نظم اموره���م، واللجوء ال���ى التحاكم 
الصحي���ح، واالبتعاد عن حل النزاعات بالقوة 
والسالح والعنف وتس���ليط االهواء الشخصية 
واالمزجة النفس���ية في اص���دار االحكام كيفما 
اتف���ق عل���ى االخرين، فإن في ذلك ش���يوعا 

للفوض���ى بني افراد اجملتمع والدخول في حلقة 
ال تنتهي من العنف والصراع..

والتوصية االخيرة ان انش���غال الطبقة السياسية 
بالنزاع���ات والتجاذب���ات واالختالف���ات على 
املواق���ع واملناصب أدخل البل���د في دوامة من 
عدم االس���تقرار والتخلف عن بقية الش���عوب 
واه���دار الطاقات والتأزم النفس���ي للمواطن، 
اضاف���ة ال���ى ضي���اع ف���رص تق���دمي اخلدمات 
للمواطن���ني، وتوفير فرص العمل والتطور له، 
وق���د آن االوان ان نفيق من غفلتنا ونفّك قيد 
أس���رنا ألهوائنا ومطامعنا وان نأخذ من جتارب 
املاضي ومعاناة احلاضر وآمال املس���تقبل دروسًا 
وعظ���ة مل���ا ينبغي علين���ا القيام به جتاه ش���عبنا 

ووطننا.
نس���أل الله ان يوفقن���ا واياكم واحلمد لله رب 
العامل���ني وصلى الله عل���ى محمد وآله الطيبني 

الطاهرين.
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المرجعية الدينية العليا
تحّذر من )األهواء الشخصية( و )األمزجة النفسية(

دعا ممثل املرجعية الدينية العليا الش���يخ عبد 
املهدي الكربالئي، اجلمعة، العشائر العراقية 
واملواطنني الى االبتع���اد عن حل النزاعات 
بالقوة والس���الح والعنف، وتسليط االهواء 
الش���خصية واالمزج���ة النفس���ية في اصدار 

االحكام كيفما اتفق على االخرين.
وأكد الشيخ الكربالئي خالل خطبة اجلمعة 

التي القاها من الصحن احلسيني الشريف، 
ان االص���رار ف���ي الصراع���ات والتجاذبات 
عل���ى املواق���ع واملناصب ادخ���ل البلد في 
دوام���ة عدم االس���تقرار والتخلف عن بقية 
الشعوب وإهدار الطاقات، والتأزم النفسي 
للمواط���ن، وضياع ف���رص تقدمي اخلدمات 

للمواطنني.

حديث عن خطبة الجمعة

الموقف 
السياسي
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ورأى ممثل الس���يد السيس���تاني، ان الوقت قد 
حان لإلفاقة من الغفلة، وفك االس���ر لألهواء 
واملطام���ع، واالخذ من جتارب املاضي ومعاناة 
احلاضر وآمال املستقبل دروسا وعظة ملا ينبغي 
القي���ام به جتاه الش���عب والوط���ن. واعّد ان 
االختالف امر طبيعي، نابع من االختالف بني 
افراد البش���ر في اجملتمع البش���ري في الثقافات 
واألفكار والطباع والتقاليد والتنافس بني افراد 

البشر وغير ذلك«.
وش���دد الكربالئي على ضرورة »ان ال يتحول 
االختالف الى حت���ارب ونزاع واقتتال«، ودعا 
ال���ى »جتنب االثار الس���لبية واألض���رار الناجتة 
ع���ن النزاعات مبختلف مس���توياتها االس���رية 
واالجتماعية والعملية«، وطالب ممثل املرجعية 
العلي���ا، بإش���اعة اج���واء االحت���رام والصب���ر 
والتحم���ل على الظروف التي متر بها األس���رة 
واتب���اع االس���اليب احلكيمة ف���ي التعامل مع 
املشاكل االس���رية عبر التفاهم واحلوار والصبر 
حتى ال نص���ل الى التفكك االس���ري وزيادة 
ح���االت الطالق. واكد، ان املهم ان ال تصل 
االختالفات في العمل الى التقاطع، وان يشعر 
كل ف���رد انه مكم���ل لآلخر، داعيا الى العمل 

بروح الفريق حلل املسائل.
االختالفات المجتمعية

وح���ذر ايضا من “حت���ول االختالف الى نزاع 
والن���زاع الى صراع ألنه س���يؤدي الى فش���ل 
اجلميع، وان يس���تخدم كل طرف من اطراف 
الن���زاع كل م���ا ميكنه من القوى واألس���اليب 

والوسائل ضد الطرف االخر لهزميته”.
وخاط���ب الكيان���ات السياس���ية واالجتماعية 
والعش���ائر بالقول »لي���س هناك منتصر، مصير 
اجلمي���ع هو الفش���ل، حني تضعفون س���تهدر 
قوتك���م وتذه���ب عزتكم وس���يادتكم وتهدر 

الطاقات وتكونون طعما لآلخرين«.
كم���ا حذر ايض���ا من اس���تخدام احملرمات من 
االس���اليب كالتس���قيط االجتماع���ي والغيب���ة 
والبهت���ان واملراء املذم���وم كونها تؤدي الى ان 
تس���ود حالة التش���احن والتباغض والعداء بني 
اف���راد اجملتمع او الكيانات ب���دل احملبة وااللفة 

والتعاون من اجل خدمة اجلميع.
طرق التعامل الصحيح من االختالف

وأوضح الشيخ الكربالئي، ان اساليب التعامل 
االيجابي م���ع االختالفات تكمن في التجاهل 
للخالفات البس���يطة، او املصاحلة والتسوية بني 
طرف���ي اخلالف وه���ذه نحتاجها في االس���رة 
والعمل واجملتمع وتصحيح وجهات النظر بدل 
اللج���وء الى التأزمي واحلدة، وااليثار والضحية 
الذي نحتاجه في جميع االصعدة واملس���تويات 
وهذا يحتاج الى حتمل وصبر كبيرين وان الله 
س���يعوض الطرف املؤثر باج���ر عظيم واوضح 
قائال: »االختالف في مسألة احلقوق ال يجوز 
اللجوء فيه الى القرارات الش���خصية واالهواء 
بل اللجوء الى احلاكم الش���رعي والقبول به، 
او اللجوء الى س���لطة القانون«،محذرا من ان 
جتاوز هذه احلدود سيؤدي الى انتشار الفوضى 

في اجملتمع.
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المرجعية الدينية العليا

 )ما هي السبل الصحيحة إلدارة اإلختالف(؟. عبارة خطيرة جدا 
ً إس���تهل بها ُممثل املرجع األعلى � الشيخ »الكربالئي« خطبته عبر 
منبر جمعة كربالء في 2019/3/15م وأردفها ب�)اإلختالف مسألة 
طبيعّية � تنطلق من � داخل األس���رة ال���ى مواقع العمل الى املواقع 
اجملتمعّية( وضحيتها دخول النخب اجملتمعية بكافة أصنافها وأنواعها 
ومنها العش���ائر والكيانات الدينّية والسياس���ّية في دوامة اإلختالفات 
املُفضي���ة ال���ى نزاع فيما بينهم قد يتطور إل���ى صراع عواقبه وخيمة 

على اجلميع.
� ه���ل يوجد فعالً  خ���الف بني أبناء ونخب اجملتم���ع العراقي كي 
تضعنا املرجعية العليا أمام ُسبل حلها أو إدارتها؟. ما أسباب ذلك 
اخل���الف؟. وكي���ف نفّرق بين���ه وبني خالفات أخر تش���ترك بنفس 

النتيجة امُلدمرة نزاع � وصراع؟.

دقّ ناقوس الخطر بوجه النخب العراقية..!

هل يوجد فعاًل 

خالف بين أبناء 

ونخب المجتمع 

العراقي كي 

تضعنا المرجعية 

العليا أمام 

سُبل حلها أو 

إدارتها؟

بقلم: نجاح بيعي
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قبل أن تُدلنا املرجعية العليا على السبل الكفيلة 
حلل وإدارة تلك اخلالفات, وُتبّين طبيعة ومنط 
تلك اخلالفات ومتييزها عن غيرها التي تشترك 
معها في النتيجة علينا معرفة أمور )3( ثالثة 

تثبت وجود اإلختالفات هي:
� أن تشخيص املرجعية العليا لألمراض اجملتمعّية 
وإعطاءها احللول املناسبة لعالجها،إمنا يندرج 
ضمن )النصيحة( املُنطلقة من موقعها الديني 
الس���امي الذي يؤهلها ألن تتب���وأ هذا اجملال 
اخلطير. وإذا ما عّرفنا النصيحة: بأنها )دعوة 
إلى الصالح( وهي )نهٌي عن الفساد( نعرف 
ب���أن )الناصح( ال ُيمك���ن له أن ينصح أحدا 
ً م���ا دون وج���ود خل���ل أوعيب أوس���وء ما 
في ش���خصّية وس���لوك ذلك الشخص, وإال 
كان ذل���ك النص���ح أو تل���ك النصيحة لغوا 
ًوعبثاً  ورمبا تأتي بنتائج عكس���ّية على الفرد 
واجملتمع. فمن غير املنطقي أن يصف الطبيب 
دواء ملرض غير موجود أصالً . فالنصح عند 
بع���ض العلماء هو )ذكر اإلنس���ان مبا يكره( 
لوجود )الفعل( الس���يئ املستوجب للنصيحة, 
ولك���ن )الناصح � املرجعي���ة العليا( هنا ومن 
منطلق واجبها الديني � الشرعي, وبدافع حب 
اخلير لآلخرين يكون غرضُه إزالة ذلك السوء 

والعيب منه هذا أوالً .
� توجيه ال���كالم )النصيحة(من قبل املرجعية 
العلي���ا عب���ر منبر جمعة كربالء ُمباش���رة الى 

الش���خص املعن���ي أو اجله���ة املعنّي���ة حتديدا 
ًحي���ث قال باحلرف الواح���د: )نوّجه كالمنا 
الى العش���ائر، ونوّجه كالمن���ا الى الكيانات 
اجملتمعّي���ة، ونوّج���ه كالمن���ا ال���ى الكيانات 
السياس���ّية..( وم���ا ذل���ك إال لتوكيد وجود 
عيب اش���تملت عليها تلك العناوين هذا ثانيا 

.ً
� وجود)اخلالفات( إنطالقاً من األس���رة التي 
ه���ي اللبنة األساس���ية لتكوي���ن اجملتمع, إلى 
النخب اجملتمعية والعش���ائر والكيانات الدينية 
والسياس���ية )األحزاب( هو ما نلمسه جميعاً  
كواق���ع يومي ُمدّمر في العراق ال يحتاج إلى 

دليل ثالثاً .
فح���ذّرت املرجعي���ة العلي���ا في ه���ذه اخلطبة 
م���ن )3( ثالثة أنواع م���ن اخلالفات اجملتمعية 
التي تش���ترك بالنتيجة ذاتها هي: )أن يتحّول 
اإلختالف الى نزاٍع والنزاع الى صراٍع وتشتّد 
األزمة بس���بب التصعيد والتأزمي الذي يؤّدي 

الى فشل اجلميع وإضعاف اجلميع( هي:
1� إختالفات األسرة وسببها الظروف الصعبة 
وتنّوع األزمات وتعّق���د األوضاع اإلقتصادية 
واإلجتماعي���ة الت���ي تعصف به���ا, فالبّد )أن 
يكون هناك احترام وتقدير لظروف اآلخر من 
أجل جتاوز هذه املش���اكل، وأن ال يصل الى 
حالة التفّكك األسري وحاالت الطالق الكثيرة 
التي يشهدها اجملتمع(. إضافة الى اختالفات 
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العم���ل )كأفراد داخل منظومة عمل( وس���ببه 
)اختالف في الرؤية وفي كيفّية إدارة ش���ؤون 
العمل وفي كيفّية حّل مش���اكل العمل( فيجب 
)أن ال يصل هذا اإلختالف الى حالة التقاطع 

والتش���احن والبغض���اء بني أف���راد اجملموعة.. 
والُب���ّد أن يعمل اجلميع بروح الفريق الواحد( 

لكي )نصل الى احلّل املناسب(.
2� إختالفات تأتي بس���بب املطالبة باحلقوق, أو 
بسبب اإلختالف في الدفاع عن املبادئ والقيم 
واحل���ّق والع���دل مع أهل الباطل والش���ّر، أو 
بسبب الدفاع عن الوطن واملقّدسات والعرض 
ال���ذي يحصل بس���ببه النزاع والص���راع وهذا 
النمط من اإلختالف���ات )ليس حديثنا.. ألّن 

ذلك له بابه اخلاّص(.
3� وه���و األخطر..إختالف���ات نابع���ة م���ن 
)اختالف أفراد البش���ر ف���ي الثقافات واألفكار 
والطب���اع والع���ادات والتقالي���د( أو اختالفات 
نتيج���ة )التناف���س بني أفراد البش���ر في األمور 

املاّدي���ة والدنيوّية( أو اختالف���ات جراء )حّب 
السيطرة والسلطنة والهيمنة( أو اختالفات أخر 
ه���ي )من مخّلفات املاضي التي قد تؤّدي الى 
الن���زاع بني املكّونات اجملتمعّية( في إش���ارة إلى 
ذلك الكّم من املشاكل واألزمات املتراكمة إبان 
فترة احلكم النظام التعس���في السابق ألكثر من 
أربع���ة عقود من الزم���ن وُيضاف اليها فترة ما 
بعد السقوط عام 2003م ولآلن واالختالفات 
اجملتمعّي���ة عل���ى مراتب منه���ا: إختالٌف بينك 
وب���ني أخيك املؤمن قد يصل الى حالة النزاع. 
وإخت���الٌف بني كيان مذهب���ّي مع كياٍن مذهبّي 
آخ���ر يختلف معه، وإخت���الٌف بني كيان دينّي 
مع كياٍن دينّي آخر يختلف معه، وإختالٌف بني 
كيان اجتماعّي ك�)العش���يرة( مع عشيرٍة أخرى 
حتتلف معه، وإختالٌف بني كياٍن سياس���يّ مع 

كياٍن سياسّي آخر يختلف معه
قبل أن ُتعطين���ا املرجعية العليا الطرائق ال�أربع 
الصحيحة والش���رعية والُعقالئي���ة في التعامل 
اإليجابّي حلل وإدراة تلك اخلالفات والنزاعات 
واحل���ّد منه���ا كان���ت ق���د حذرتنا م���ن ثالثة 
تداعي���ات خطرة لكل اختات���ف ونزاع وصراع 
ب���ني املكونات امُلجتمعية اش���تملت عليها اآلية 
الكرمي���ة: )وَأطيعوا اللَّه ورس���وله وال َتناَزعوا 
فتفش���ُلوا وتْذهَب ريُحكْم واْصبُروا إِّن اللَّه مع 
ابرين( والكالم موجه إلى العشائروالكيانات  الصَّ

اجملتمعّية والكيانات السياسّية حتديدا:

المرجعية العليا تنبه عبر 
خطبتها دعوة لتنظم أمورنا 

لذا على النخب العراقية 
أن تأخذ زمام الُمبادرة 

بتخليص البلد من محنه
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أ � الفشل ف�)فتفشلوا(.
ب � ذه���اب الق���ّوة وه���در الكرام���ة والعّزة 
والسيادة ونصيبهم الضعف )وتذهب ريحكم( 
ويكونون طعم���اً  لآلخرين وسيس���تضعفهم 

اآلخرون.
ج � الوقوع في احملّرمات كالتسقيط اإلجتماعّي 
والغيب���ة والبهتان, وس���يادة حالة التش���احن 
والتباغ���ض والتناحر والِع���داء والهجران بني 

أفراد اجملتمع وبني هذه الكيانات.
� أما الطرائ���ق ال�أربع الصحيحة والش���رعية 
والُعقالئية ف���ي التعامل اإليجابّي حلل وإدراة 

تلك اخلالفات والنزاعات هي:
األول���ى: التجنب والتجاهل. احلّل العقالئّي 
هو أن يتجاهل اإلنسان هذا اخلالف ويتجّنبه.

الثاني���ة: التس���وية واملصاحلة وه���و ان يلجأ 
اإلنس���ان إل���ى احل���وار والتفاه���م وتوضيح 
وجه���ات النظر اخملتل���ف عليها, وهذه نحتاج 
اليها داخل األس���رة وف���ي مواقع العمل وفي 

داخل اجملتمع.
الثالث���ة: اإليثار والتضحي���ة وعمالً  بحديث 
اإلم���ام الصادق)ع(: )ال يفترق رجالن على 
الهجران إاّل اس���تحّق أحدهما البراءة والّلعن 
ورّبما اس���توجب ذلك كالهم���ا..( إذا كان 
امُلستحق هو الظالم فما باُل املظلوم؟. يقول 
اإلم���ام )ع(: )ألّنه ال يدعو أخاه الى صلته 

وال يتعامس له عن كالمه(.

الرابعة: إذا كانت اإلختالفات والنزاعات في 
مسألة احلقوق املشروعة الُبّد من الرجوع الى 

جهتني ال ثالث لهما:
1� احلاك���م الش���رعّي لكي ُيعط���ي حكمه. 
والُبّد من التسليم واإلذعان مبا يقّرره احلاكُم 
الشرعّي، عمالً  باآلية القرآنّية )فإِن تنازعُتْم 
ُسول إِن كنُتم  في ش���يٍء فُرّدوُه إِلى اللَّه والرَّ
تْؤمنون باللَّه واليوِم اآلخِر َذلك خيٌر وأحسُن 

تْأويال(.
2� سلطة القانون.

ومن )دون هذه الطرق فإّن الفوضى ستس���ود 
اجملتمع وُتهدر احلقوق( ويصيب )اإلضطراب 
احلي���اة اإلجتماعّي���ة وتغيب احلياة املس���تقّرة 
واآلمنة واملطمئّنة عن مجاالت احلياة اخملتلفة(.

� م���ا تق���ّدم ُيعد صفعة قوي���ة جلميع النخب 
العراقية، ودقًا لناقوس اخلطر بوجهها لتصحو 
م���ن غفلتها، ألن أمم األرض وش���عوبها إمنا 
تس���تعني بنخبه���ا لتج���اوز محنه���ا وأزماتها 
املصيري���ة ال أن تك���ون ج���زًءا من املش���كلة 
والنكوص والتردي واإلنحطاط؛ لذلك نبهت 
املرجعي���ة العليا إل���ى أن مضامني هذا اخلطبة 
إمن���ا هي )دع���وٌة لنظم أمورن���ا( مبعنى يجب 
على النخب اجملتمعية العراقية ألن تاخذ زمام 
املُبادرة بتخليص البلد من محنه وتكون جزًءا 

فاعالً  من احلل.
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الخطبة الثانية

خطبة الجمعة

 ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 
َ

تحدث
السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة 
طبته الثانية من 

ُ
في كربالَء المقدسة في خ

صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن 
الحسيني الشريف في 14/ رجب األصب 

/1440هـ الموافق 22/ 3 / 2019م تحدث 
سماحته في أمرين حول الحادث المأساوي 

:
ً
لغرق العبارة في مدينة الموصل قائال

السيُد الصافي 
يقّدم تعازيه 
الى أهلنا في 

الموصل، ويدعو 
المعنيين في 

الدولة الى تحّمل 
مسؤوليتهم تجاه 

غرق العبارة  

�صالة اجلمعة بتاريخ 14/ رجب اال�صب/1440هـ املوافق 22/ 3 / 2019 م
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اخوتي اخواتي..
ب����دءًا نقّدم التع����ازي الى أهلنا ف����ي املوصل، 
ونواس����ي اأُلس����ر العزي����زة املنكوب����ة من ذوي 
الضحايا في احلادث املأس����اوي حادث العّبارة، 
وف����ي نف����س الوق����ت ُنطال����ب بالكش����ف عن 
مالبس����ات ما حدث ومحاس����بة املسؤولني عن 

هذه احلادثة املأساوية.
وهنا نوّد ان نشير الى موضوعني مهمني :

األول: انُه البد من حتّمل املس����ؤولية في مثل 
هذه احلوادث الكبيرة من ِقبِل من وقعْت احلادثُة 
في نط����اق الدائرة املُرتبطة بوزارته، او مديريته 
فُيق����ّدم اس����تقالتُه، ويضع نفس����ُه حتت تصّرف 
اللجنة التحقيقية.. لكش����ف كامل امُلالبسات، 
وحتم����ل نتائج أّي قص����ور أو تقصير، علمًا ان 
هذا التصّرف الذي هو سائد في كثير من الدول 
يبعُث برس����الة الى املواطنني بأن املسؤول يشعر 
مبسؤوليته، وليس مجرد صاحب منصب ُيفّكر 

مبصلحة نفسه ويتشّبث مبوقعه مهما أمكن.

ثاني����ًا : ان هذه احلادثة املؤملة ُتش����ير الى خلل 
كبير ف����ي النظام االداري في الدولة وهو عدم 
قي����ام االجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من 
الفساد املستشري في البلد، وهناك حاجة ماسة 
ال����ى تفعيل الدور الرقاب����ي مبختلف مراتبه من 

الدوائر الدنيا الى الدوائر الُعليا.
ان الكثي����ر من جلان املتابع����ة والرقابة ال تعمل 
، اّم����ا تس����امحًا واّما بإزاء اخذ الرش����وة وهذا 
أمر خطير جدًا وهو الس����بب الرئيس في وقوع 

حوادث مفجعة في مختلف اجملاالت.
نتمنى ايها االخوة ان يسمع املسؤولون ويشعروا 

فعالً  باخللل ويفكروا فعالً  في معاجلتِه..
نسأل الله سبحانه وتعالى ان ُيبعد بلدنا عن كل 
كارثة وعن كل سوء وان يحميه من الكوارث 
الطبيعي����ة او احلوادث املأس����اوية وان يدفع عّنا 
وعنكم كل س����وء مبحمد وآله وآخر دعوانا ان 
احلمد لله رب العاملني وصلى الله على محمد 

وعلى آله الطيبني الطاهرين.
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محافظ نينوى: استقالتي 
بين يدي سماحة السيستاني )دام ظله الوارف(

مواقع/العالم العربي: كشف محافظ نينوى، شمالي العراق، 
نوفل العاكوب، أنه وضع استقالته أمام المرجع الشيعي 

األعلى سماحة السيد علي السيستاني.

قضية وموقف
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 وقال العاكوب، في بيان صحفي: لم أكن 
موفقا في التعبير عن عالقة نينوى وحكومتها 
احمللي����ة باملرجعية العليا عندما قلت ال عالقة 
لن����ا باملرجعية الدينية في النجف، ونحن في 
نينوى ليس لدينا مرجعية دينية أو سياس����ية، 
وذل����ك وفقا ملوقع »بغ����داد تاميز. وأضاف: 
ال يخف����ى عليكم م����ا منر به ف����ي حكومتنا 
احمللية من ضغوط وكي����ل االتهامات الباطلة 
وفاجعة مدينتنا احلدباء، وقد خانني التوفيق 
في التعبير عن عالقة نينوى وحكومتها احمللية 
باملرجعي����ة العليا، التي كان لها الدور األبرز 
ف����ي حتري����ر محافظتنا العزي����زة من عصابات 

)داع����ش( اإلجرامية أثن����اء لقائي في إحدى 
القنوات الفضائية بسبب الضغط الكبير الذي 
مورس ضدنا في هذه األيام. وتابع البيان: 
»في حال����ة طلب����ت املرجعية الرش����يدة مني 
تقدمي اس����تقالتي فال أتردد حلظة واحدة عن 
ذلك، وإني أضع استقالتي بني يدي آية الله 
العظمى سماحة الس����يد السيستاني )دام الله 
ظله(. وأش����ار العاكوب، إلى أنه ينتظر رد 
املرجعي����ة، مبينا في حال����ة الطلب منه تقدمي 
االستقالة، لن يتردد عنها حلظة واحدة حيث 
إني حافظت على األمانة طيلة فترة عملي، 

ومن الله التوفيق.

نص الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم

الى مقام املرجعية العليا في النجف األشرف
حتية إجالل و إكرام الى مقامكم املوقر

ال يخف����ى عليك����م ما منر به في حكومتنا احمللية من ضغوط وكيل االتهامات الباطلة وفاجعة مدينتنا 
احلدباء وقد خانني التوفيق في التعبير عن عالقة نينوى و حكومتها احمللية باملرجعية العليا التي كان 
لها الدور االبرز في حترير محافظتنا العزيزة من عصابات داعش االجرامية  اثناء لقائي  في احدى 
القنوات الفضائية بسبب الضغط الكبير الذي مورس ضدنا في هذه األيام،وفي حالة طلب املرجعية 
الرش����يدة مني تقدمي اس����تقالتي فال اتردد حلظة واحدة عن ذلك، واني أضع اس����تقالتي بني يدّي آية 

الله العظمى سماحة  السيد  علي السيستاني )دام ظله(
كل االحترام والتقدير ملرجعياتنا الدينية العليا في النجف االش����رف ألنهم بحق صمام أمان للعراق 
من خالل الفتوى الكرمية  التي أعطيت لقتال )داعش( اإلرهابي، وخلصتنا من العصابات اإلجرامية 
بدماء ش����هدائنا األبرار، وعليه أضع هذا الطلب أمام أنظار املرجعية الدينية العليا وانتظر ردهم في 
حالة الطلب مني بتقدمي االستقالة لن أتردد عنها حلظة واحدة حيث اني حافظت على األمانة طيلة 

فترة عملي ومن الله التوفيق. نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى
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 ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 
َ

تحدث

الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 

طبته الثانية 
ُ

الُجمعة في كربالَء المقدسة في خ

من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن 

الحسيني الشريف في 21/ رجب األصب/1440هـ 

:
َ
الموافق 29 / 3 / 2019م تحدث قائال

: الشيُخ الكربالئيُّ
 ما هي منظوماُت 

السالمة 
المجتمعية؟

الخطبة الثانية

خطبة الجمعة

�صالة اجلمعة بتاريخ 21/ رجب اال�صب/1440هـ املوافق 29 / 3 / 2019 م
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ايه���ا اإلخوة واألخوات نتع���رض في اخُلطبة 
الثاني���ة الى هذا املوض���وع: ما هي منظومات 

السالمة اجملتمعية؟
ايها اإلخوة واألخوات اإلنس���ان كفرد وأسرة 
ومجتم���ع، يحتاج ال���ى توفير مقومات األمن 
والس���المة واألم���ان والصحة ف���ي منظومات 
حيات���ه اخملتلف���ة.. احلياة فيه���ا مجموعة من 
املنظوم���ات املهمة التي يحتاج الى س���المتها 
وصيانتها من االنحراف والفس���اد والضالل، 
أش���ّبه تشبيه اآلن، اآلن في منظومات اخلدمة 
احلياتية العامة، هناك منظومات تخدم االنسان 
مثل منظومة التبريد، ومنظومة املاء، ومنظومة 
اجمل���اري، ومنظوم���ة البيئة، وغي���ر ذلك من 
االمور التي نحتاج الى س���المتها من اجل ان 

يوفر بيئة صحيحة وآمنة يس���تطيع من خاللها 
ان يعيش باستقرار وأمان وتقّدم وازدهار.

هن���اك منظومات حياتية مهمة جدًا نحن غفلنا 
عن س���المتها وصيانتها من االنحراف، فمثال 
ًهن���اك املنظومة الفكري���ة، واملنظومة العقلية، 
واملنظوم���ة االخالقية واالجتماعي���ة، وهناك 

املنظومة البيئية والصحية واملهنية.
املش���كلة ايها اإلخ���وة إن كثيرا م���ن جهودنا 
واهتمامن���ا وعنايتن���ا تتوّج���ه للحف���اظ على 
س���المة املنظوم���ة الدنيوية، وس���المة االمور 
الثانوي���ة ليس���ت الت���ي ب���ذات اهمي���ة كبيرة 
وحساس���ة في حياتنا، نهتم بسالمة جسدنا، 
وس���المة اموالنا، وس���المة عوائلنا، وسالمة 
أس���رنا، وس���المة جاهنا ومنصبنا، وس���المة 
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س���يارتنا وأثاثنا وأمورن���ا الدنيوية األخرى، 
نعتن���ي بها أش���د االعتناء، ولك���ن منظومة 
العقل واملعرف���ة والثقافة واالخالق ومنظومة 
العالق���ات االجتماعية، ومنظوم���ة األوطان 
واألعراض.. هذه ال نعطيها االهتمام الذي 

تستحقه هذه املنظومات.
الحظ���وا بعض اجملتمع���ات اذا دققتم فيها.. 
االس���باب الرئيس���ية في تقّدمه���ا وازدهارها 
واس���تقرارها وانتظام امورها، هو الهتمامها 
به���ذه االمور، اضافة ال���ى اهتمامها باألمور 
الدنيوي���ة، ال تتص���وروا نح���ن ال نهتم وال 
نوّج���ه باالهتمام به���ذا، ان االنس���ان يهتم 
بجس���ده وصحته ونفس���ه وأس���رته وماله.. 
ولكن ان يعتني أش���د االعتن���اء بهذه االمور 
وُيهمل تلك األمور احلساسة واخلطيرة؛ فإن 
هذا اإلهمال سيش���ّكل خطرًا على سالمته، 
وعلى أمنه وأمانه، وعلى سعادته واستقراره 
وتقّدمه ورّقيه وازدهاره، وسيتخّلف عن بقية 
اجملتمع���ات، وال يحّقق الغايات التي يرجوها 
منا الله تعالى وديننا.. لذلك البد أن نتوجه 
ونلتفت الى اهمية احلفاظ على س���المة هذه 

املنظومات. 
أوالً : املنظومة الفكرية: 

والت���ي تبتدئ باحلفاظ على س���المة العقل، 
وس���المة الفك���ر، وس���المة املعرف���ة، هذه 
املنظومة الفكرية تتكون م���ن املعرفة والثقافة 

واملب���ادئ النظري���ة، املطل���وب ان نهتم فردًا 
ومجتمعًا ومؤسس���ات دولة باملعرفة والثقافة 
والعل���م، ونعط���ي ه���ذه االم���ور حقها من 
االهتم���ام الالزم، بعض ال���دول امنا تقدمت 
عندم���ا خصص���ت ميزاني���ة للعل���م واملعرفة 
والدراس���ة والصح���ة، اهتمام الن���اس كفرد 
وأس���رة ومجتم���ع ودولة باملنظوم���ة الفكرية 
والثقافي���ة؛ اهتم���ام كبي���ر كما تهت���م بأمور 
اخلدم���ات والصح���ة تهتم باملنظوم���ة العلمية 
والفكرية والثقافية والعقلية لإلنس���ان، لذلك 
اعط���وا اهتماما للقراءة واملعرف���ة والثقافة.. 
كثيرًا م���ا نقرأ في بع���ض اجملتمعات املتقدمة 
االنس���ان حتى عندما يصعد في السيارة جتد 
بيده كتابا يقرأ به، أو حينما ينتظر في محطة 
النق���ل يجلس قليالً  ح���ني االنتظار فيخرج 
م���ن جيبه كتابًا ويقرأ.. نحن علينا ان نهتم 
به���ذه املس���ألة.. االهتم���ام الذي تس���تحقه 
املعرف���ة والثقافة.. املعرف���ة والثقافة نأخذها 
م���ن منابعه���ا الصحيح���ة والرصينة، وحيث 
ان االديان.. الدي���ن الصحيح ميّثل املنظومة 
الفكرية املتكاملة في استعمال العقل واملعرفة 
الصحيحة، واخالقي���ات الفكر، واخالقيات 

املعرفة، وأخالقيات الفكر واملهنة.
كيف نس���تطيع احلفاظ على ترش���يد وسالمة 
الوسيلة والغاية في توظيف العلوم واملعارف؟ 
ان���ا عندي علوم ومعرف���ة أوظفها في خدمة 
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االنسان وخيره ونفعه، وتارة رمبا أوظف هذه 
العلوم لضرر االنسان وايذائه والفتك به والشر 
لُه.. فهذه ليست من اخالقيات العلم.. بل 
هذه تضر بس���المة املنظومة الفكرية.. لذلك 
الب���د في كل ما نتعلمه علين���ا ان نوّظفه في 
خير ونفع االنسان، ال ان يكون سببًا في شر 

وايذاء اآلخرين.
الدي���ن الصحي���ح هو ال���ذي يوف���ر املنظومة 
االخالقي���ة املتكامل���ة، واملعرف���ة الصحيحة، 
واخالقيات الفك���ر الصحيحة واملهذبة، فالبد 
ان نأخذ مبادئ ديننا ونحافظ عليها ونأخذها 
م���ن القنوات الصحيح���ة، ونعرف اخالقيات 
الدي���ن لكي نوّظف هذه املع���ارف الدينية في 

صالح مجتمعنا.
ثانيًا: املنظومة االخالقية: 

نلتف���ت ال���ى انها تعتم���د على ثالث���ة اركان 
اساس���ية، اوالً : اخالقي���ات القلب: ابتدئوا 
بقلوبك���م.. تأملوا ملاذا القرآن الكرمي يقول: 
)يوم ال ينف���ع مال وال بنون اال من اتى الله 
بقلٍب س���ليم(، قلب نقي من التكبر والعجب 
وس���وء الظن واجلنب والبخ���ل وغير ذلك من 
الصفات التي هي منشأ الكفر والشر.. لذلك 
ضع���وا قلوبكم حتت اجمله���ر، ودققوا فيه ألن 
اس���اس الش���ر واالذى امنا يبتدئ من القلب، 
منظوم���ة االخ���الق امنا نحاف���ظ عليها حينما 
ندق���ق ونفتش في اعماق قلوبنا عن مناش���ئ 

الفس���اد والش���ر، ونحاول ان نزرع في قلوبنا 
مناشئ احلب واملصلحة لآلخرين واخلير لهم.
الشيء اآلخر هو اهتمامنا باملبادئ والقيم وحب 
العدل واخلير وكراهية الش���ر وبسط العدل بني 
الناس، وحب اخلي���ر لآلخرين والتواّد واحملبة 
والتس���امح والتكاتف والتعاطف، وغير ذلك 
من هذه املب���ادئ االخالقية، علينا ان نعطيها 
االهتمام الذي تس���تحقه.. وعلينا ان نصون 
انفس���نا ومجتمعنا من االخ���الق املذمومة من 
احلس���د والتكب���ر والُعجب والغ���رور واحلاق 
االذى بالناس والكالم الس���يئ الذي يس���ّبب 
االذى والش���ر لآلخرين.. ثم بعد ذلك علينا 
ان نعم���ل على توظيف هذه االخالق لصالح 

انفسنا ومجتمعنا.
ثالثًا : املنظومة

 او السالمة اجملتمعية : 
ان نحافظ على سالمة العالقات االجتماعية، 
وان نح���رص على التواّد والتراحم والتعاطف 
والتكاف���ل والت���زاور والتالق���ي فيم���ا بيننا، 
ونحاول ان نصون انفسنا من التقاطع واحلسد 
والبغض���اء، وغير ذلك من االمور التي تؤدي 
ال���ى تفكك العالق���ات االجتماعي���ة.. فمن 
االم���ور املهم���ة التي يج���ب ان نحرص على 
سالمتها وصحتها سالمة العالقات االجتماعية 
فيما بيننا، وفي نفس الوقت ُنبعد انفس���نا عن 
التناح���ر والعداوات والبغض���اء واالمور التي 

لشهر شباط 2021

37



تؤدي الى ضعف العالقات االجتماعية. 
رابعًا: السالمة املهنية 

والبيئية والصحية:
هذه ايضًا اخواني مسؤولية اجلميع، وخصوصًا 
مسؤولية مؤسسات الدولة بصورة كبيرة ايضًا، 
الب���د ان يوّف���ر لإلنس���ان واملواط���ن صاحب 
املهن���ة، وصاحب العمل، مقومات وأس���س 
الس���المة اثن���اء العمل واثناء ممارس���ة املهنة، 
املواط���ن العادي حينما ميارس نش���اطاته البد 
ان توف���ر له الس���المة املهنية في اماكن العمل 
وف���ي االماك���ن العامة، وحتى ف���ي االماكن 
الترويحية، س���المة البيئة ايض���ًا اخواني كما 
هي مس���ؤولية الدولة، مس���ؤوليتنا ان نحافظ 
على نظافة شوارعنا وازقتنا واسواقنا ومحالتنا 
واالماكن العامة.. ُنحافظ على سالمة االنهر 

وبقية االماكن الطبيعية.
خامسًا: سالمة األوطان  

واألنفس واألعراض:
اآلن كثيرًا ما ُيسترخص الدم احلرام، ألسباب 
تافهة وبس���يطة جدًا ُيسفك دم انسان بريء، 
علين���ا أن ننص���ح اآلخرين ونعظه���م من ان 
يس���فكوا الدم احلرام، كثيرًا ما نالحظ عشيرة 
مع عش���يرة تتقاتل.. لس���بب تافه، وُيسفك 
فيها الدم احلرام، انس���ان يأتي ويقتل انس���انا 
آخر بكل بس���اطة وس���هولة ُيس���فك به الدم 
احلرام، انسان يقتل امرأة لسبب تافه او سبب 

غير مقبول شرعًا وال عقالً  وقانونًا.. علينا 
ان نحاف���ظ على س���المة االنفس، وعلينا ان 

نحافظ على سالمة االموال.
وقد ورد عن رس���ول الله )صل���ى الله عليه 
وآله وس���لم( في حّجة ال���وداع فقال مخاطبًا 
املسلمني: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا 

اليوم. 
قال: فأي ش���هر اعظم حرم���ة؟ قالوا: هذا 

الشهر قال: فأي بلد اعظم حرمة؟
قال���وا : ه���ذا البلد، قال )صل���ى الله عليه 
وآله وس���لم(: فإن دماءكم واموالكم عليكم 
ح���رام كحرمة يومكم هذا في ش���هركم هذا 
في بلدكم هذا الى يوم تلقونه فيس���ألكم عن 

اعمالكم.. 
ث���م أيضًا م���ن األمور املهمة الت���ي أوّد لفت 

النظر اليها:
)سالمة االعراض(

اخوان���ي الِعرض في لس���ان اآلي���ات القرآنية 
واالحاديث الشريفة تعني الشخصية االعتبارية 
للمؤمن ولإلنس���ان، كرامته ماء وجهه منزلته 
ف���ي اجملتمع هذه لها ُحرم���ة عظيمة.. لذلك 
ورد في بعض االحاديث ان حقيقة االميان امنا 
ُتعرف حينما اكون حريصًا على سالمة سمعة 
اخي واختي املؤمنة وحينما اكون حريصًا على 
حف���ظ كرامته وصيانة ماء وجهه وعلى حفظ 
منزلت���ه االجتماعية واحترامه امام االخرين ال 
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ان اعّرض هذه السمعة والوّثها واهتك ستره 
واسّقطه اجتماعيًا امام االخرين فإن في ذلك 
ُحرم���ة عظيمة.. لذلك ف���ي احلديث الوارد 
عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ) يا 
معش���ر من قد أسلم بلسانه ولم يفض االميان 
الى قلبه ال تؤذوا املس���لمني وال تعيِّروهم وال 
تتبع���وا عوراته���م فإنه من تتبع ع���ورة أخيه 
املس���لم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته 

يفضحه ولو في جوف بيته(.
لذلك على االنس���ان املؤم���ن ان يكون حذرًا 
جدًا، كما انه كل انس���ان يحب ان تكون له 
منزلت���ه وكرامته واحترام���ه وُيصان ماء وجهه 

عليه ان يحافظ على كرامة االخرين..
ومن موارد الس���المة املهمة واملصيرية، صيانة 
االوط���ان عم���ا يعّرضها للمخاط���ر الداخلية 
واخلارجي���ة، وإضع���اف متاس���ك مواطنيها، 
وادخالها ف���ي النزاعات والع���داوات والفنت 
الداخلي���ة الديني���ة واملذهبي���ة والقومي���ة، او 
إضعاف سيادتها وموقعها او التفريط بحقوقها 
وحقه���ا في التقدم واالزده���ار والرّقي وغير 

ذلك.
وهنا البد م���ن التنبيه ايها االخوة واالخوات 
عل���ى ان ه���ذه الس���المة ب���كل انواعها التي 
ذكرناها مس���ؤولية الفرد واجملتمع ومؤسسات 
الدول���ة ف���ي جمي���ع مجاالت احلف���اظ على 
السالمة، ان موارد السالمة املذكورة بأجمعها 

ليست مس���ؤولية جهة دون جهة او مسؤولية 
اجملتم���ع دون الفرد او الدولة دون املواطن او 
املواطن دون املؤسس���ات.. بل تعد مسؤولية 
اجلمي���ع ابتداًء من عموم االفراد الى االس���رة 
ال���ى املدرس���ة ال���ى اجلامعة ثم املؤسس���ات 
العام���ة، ثم الدولة وضمن اطار مس���ؤوليتها 
الكب���رى ك���راٍع أول وأكبر لعم���وم اجملتمع- 
فتتحمل الدولة قس���طًا وافرًا من املسؤولية مبا 
ُحّملت من هذه االمانة الكبيرة برعاية االفراد 
واجملتمع والوطن، ويحمل االفراد واملؤسسات 
كل بحس���به قسطًا من املس���ؤولية بحسب ما 
متوف���ر لهم من امكان���ات، وهذا يتطلب منا 
االحساس العالي باملسؤولية، وتفعيل الشعور 
به���ا.. باالنطالق نح���و املس���ؤولية العملية 
واملهنية واالخالقية وبأدائها على افضل وجه، 
وحينما تكون هذه املسؤوليات مسؤولني عنها 
جميع���ًا ابت���داًء من الف���رد الى االس���رة الى 
اجملتمع الى الدولة التي عليها القس���ط االكبر 
من املس���ؤولية حينما تكون هذه املس���ؤوليات 
مس���ؤولني عنها امام الله تعالى؛ فإنها تأخذ 
تبعات ولوازم خطي���رة، وبالتالي ينبغي على 

اجلميع التنبه لذلك وعدم الغفلة.
نس���أل الله تعالى ان يوفقنا ملا يحّب ويرضى 
واحلم���د لل���ه رب العاملني وصل���ى الله على 

محمد وآله الطيبني الطاهرين.
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قد حّذرت المرجعية الدينية العليا 

من مخاطر الفساد..؟!

مث���ل اي من���زل متواضع حتت���اج األوطان ملن 
يدّب���ر أمره���ا ويدير ش���ؤونها، م���ع اختالف 
في اس���تخدام األلفاظ الدالة على املؤش���رات 
االقتصادي���ة واملالية الرئيس���ية التي تس���تخدم 
لتقييم الوضع االقتصادي للبلدان لكن املعنى 
يكاد يكون واحدا حيث حتتاج البيوت الكبيرة 
للحكم���ة في التدبير كاحتياج البيوت الصغيرة 
لها من أجل أن تس���تمر احلي���اة دون قلق أو 

خوف من مس���تقبل مجهول أو من ضياع كل 
فرصة للتقدم والنمو.

بيتن���ا الكبير ) العراق ( يس���ير نحو مس���تقبل 
غامض بال مالمح ليس بسبب أزمته املالية التي 
ظهرت بوادرها منذ أن أعلنت احلكومة احلالية 
عجزها عن أداء التزاماتها املالية جتاه ش���رائح 
واس���عة من الشعب وجلوئها الى أساليب مثل 
تقليص النفقات واالستقطاعات واالقتراض، 

حسين 
الفرطوسي 

حديث عن خطبة الجمعة
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ولكن بسبب تراكمات أداء حكومي سيئ اتسم 
بالالمباالة وبال مهنية منذ ان تسلمت احلكومة 
املنتخبة األولى مهامها في إدارة ش���ؤون البلد 
وقامت على تلك األس���س البالية التي اتفقت 
عليه���ا القوى السياس���ية لتكون هي املعيار في 
تش���كيل كل حكومة قادمة بعدها، فاحملاصصة 
أس���اس واحلزبي���ة أس���اس واملصلح���ة الفئوية 
والش���خصية أس���اس، ولم تكن تلك األسس 
إال اؤس���س الظلم واجلور على شعب لم يقر 

له قرار منذ عقود طويلة.
ل���م تخل تلك األع���وام من ص���وت العقالء 
واحلكم���اء وهم يق���رأون مآالت ه���ذه اللعبة 
احملاصصاتي���ة، ولم ينفع مع هذه القوى نصح 
أو موعظة، فكانت تستغشي ثوبها مع كل نداء 
يذكرها مبسؤولياتها، فكانت خطب اجلمعة في 
كربالء تنقل حتذيرات املرجعية الدينية العليا مما 
س���تؤول اليه األوضاع ان استمر األمر على ما 
هو علي���ه من جتاهل ملتطلبات اإلصالح ونظم 
األمر ومواكبة البلدان األخرى في رسم صور 
مشرقة لش���عوبها وصياغة أمناط من حياة حرة 
كرمي���ة تضمن لها مس���تقبال ال خوف معه وال 
ي���اس.. وال يهمن���ا قول قائل ب���أن املرجعية 
الدينية لم تقل ول���م تنبه.. فعدم متابعة هذا 
الن���وع من الن���اس ملا قالت���ه املرجعية ال يعني 
أنه���ا لم تتطرق له���ذه القضية املهمة او غيرها 
م���ن القضاي���ا، لذلك س���نذكر بعضا من هذه 

الشواهد وكيف أن املرجعية العليا حذرت من 
مغبة كل الس���لوكيات اخلاطئة الت���ي انتهجتها 
القوى السياس���ية فأوصلت البلد وش���عبه الى 
حاف���ة اإلفالس واالنهيار ون���أت به كثيرا عن 

بر األمان.
1- خطبة اجلمعة 28 / 9 / 2012

ليس من الصحيح في بلد مثل العراق االعتماد 
عل���ى م���وارد النفط فقط ..نع���م العراق بلد 
نفط���ي ولكن من الصحيح اقتصاديا ان تركّزوا 
كل اجلهود على النفط وهذا معناه ان البلد في 
حالة اس���تنزاف وعندما يكون البلد أمانة عند 
القادة السياسيني البد ان نقرأ مستقبل البلد.. 
فالعراق فيه زراعة وصناعة وفيه تنمية.. البد 
ان تكون لنا قوة اقتصادية في معزل عن النفط«

2- خطبة اجلمعة 21 / 11 / 2014
وفيها عدة نقاط نذكر منها:

»ال يخف���ى أّن هن���اك عوام���ل عدي���دة ف���ي 
الع���راق تس���توجب أن يكون حال���ه أفضل مّما 
ه���و عليه اآلن وم���ن أبرز ه���ذه العوامل هو 
العامل االقتصادي، الثروات الكثيرة واملتنوعة 
باإلضافة الى وفرة املياه، ولكن نتيجة لظروف 
عدي���دة ومعّق���دة قد مّر بها البلد لم تس���تثمر 
هذه الث���روات بالطريقة املثلى التي حتّقق احلياة 
الكرمية والعي���ش الرغيد للمواطنني، ونوّد هنا 

أن نبّين املالحظات التالية:
أّواًل: لم يّتضح الى اآلن وجود خطة اقتصادية 
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أو تنموية واضحة املعالم واألطر تتماش���ى مع 
إمكانات البلد الهائلة، بل في األعّم األغلب 
ال ن���رى إاّل جتمي���ع املال عند ال���وزارة املعنية 
ث���م توزيعها بطريق���ة معينة على مؤسس���ات 
الدول���ة، ويخضع هذا التوزي���ع الى جتاذباٍت 
عدي���دة غالبًا ما تكون سياس���ية، ويبقى كّل 
طرٍف متمّس���كًا برأيه ولو على حس���اب تأّخر 
إق���رار امليزانية الذي هو اإلقرار النهائي لتوزيع 
املال، كما حدث في مجمل السنني السابقة، 
ب���ل قد تصل احلالة ال���ى التأّخر الفاحش في 
إقراره���ا كما في هذه الس���نة، وهو أمٌر يدعو 
الى التأّسف واالس���تغراب في نفس الوقت، 
وه���ذا ما ال نرجو أن يتكّرر في املس���تقبل بل 
البّد من وجود رؤيٍة واضحٍة في هذا اجلانب، 
فالتخطيط في هذا الش���أن مسؤولية كبيرة أمام 

املسؤولني اآلن وأمام األجيال القادمة.
ثانيًا: إّن االعتماد الكّلي على ثروة واحدة –
النفط- في تغطية احلاجات املالية واالقتصادية 
للعراق أمر غير صحيح، بل يعّرض البلد الى 
مجازفات اقتصادي���ة ومالية مع وجود قنوات 
أخر كالسياحة الدينية والسياحة وهو يستدعي 
االهتمام بحضارة هذا البلد من خالل املتاحف 
وإبراز املعالم التراثية للمدن القدمية واالهتمام 
باملشاريع الزراعية العمالقة التي ميكن أن تكون 
رافدًا معينًا القتصاد العراق، وأمثال ذلك من 

األمور التي حتّتم على املسؤول أن يسعى جاّدًا 
من أجل تقوية اجلانب االقتصادي للبلد.

ثالث���ًا: باإلضافة الى م���ا تقّدم فإّننا نرى عدم 
االهتم���ام بالقط���اع الصناعي، ب���ل ال يقتصر 
األمر على عدم اس���تحداث صناعات جديدة 
فحس���ب، وإّنما إهمال الصناع���ات املوجودة 
فعاًل، التي كانت تستوعب أعدادًا من العاملني 
فضاًل عن رفدها الس���وق احمللية باالحتياجات 
املطلوبة كمعامل األنس���جة واأللبسة وغيرها، 
إّن اإلخ���وة املس���ؤولني عن ه���ذه القطاعات 
أمامهم مس���ؤولية وطنية في احلفاظ على هذه 

القطاعات وتطويرها الى األفضل.
5- خطبة اجلمعة 7 / 9 / 2018:

هذا الش���عب الصابر احملَتِس���ب ل���م يعْد يطيُق 
مزي���دًا من الصبر على ما يش���اهده ويلمس���ه 
من ع���دم اكتراث املس���ؤولني بحّل مش���اكله 
املتزاي���دة وأزماته املس���تعصية، بل انش���غالهم 
بالتنازع في ما بينهم على املكاس���ب السياسّية 
ومغ���امن املناصب واملواقع احلكومّية والس���ماح 
لألجان���ب بالتدّخل في ش���ؤون البلد وجعله 
س���احًة للتجاذبات اإلقليمّية والدولّية والصراع 
على املصال���ح واألجن���دات اخلارجّية، وجاء 

فيها أيضا:
إّن م���ا ُيعاني منه املواطن���ون في البصرة وفي 
محافظ���اٍت أخ���رى من عدم توّف���ر اخلدمات 
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األساسّية وانتش���ار الفقر والبطالة واستشراء 
الفس���اد في مختلف دوائر الدولة، إّنما هو 
نتيجة طبيعّية لألداء الس���ّيئ لكبار املسؤولني 
وذوي املناص���ب احلّساس���ة ف���ي احلكومات 
املتعاقبة، التي ُبنيت على احملاصصات السياسّية 
واحملسوبّيات وعدم رعاية املهنّية والكفاءة في 
اختيار املس���ؤولني، خصوصًا للمواقع املهّمة 
واخلدمّي���ة، وال ُيمك���ن أن يتغّير هذا الواقع 
املأساوي إذا ُش���ّكلت احلكومة القادمة وفق 
نفس األس���س واملعايير الت���ي اعُتِمدت في 
تش���كيل احلكومات السابقة، ومن هنا يتعّين 
الضغ���ط باّتجاه أن تك���ون احلكومة اجلديدة 
مختلفة عن س���ابقاتها، وأن ُتراعى الكفاءة 
والنزاهة والشجاعة واحلزم واإلخالص للبلد 
والشعب في اختيار كبار املسؤولني فيها.. 
6- خطبة اجلمعة  في 15 / 3 / 2019:

إّن انش���غال الطبق���ة السياس���ّية بالنزاع���ات 
والتجاذب���ات واالختالف���ات عل���ى املواق���ع 
واملناص���ب، أدخل البلد في دّوامٍة من عدم 
االستقرار والتخّلف عن بقّية الشعوب وإهدار 
الطاقات والتأّزم النفس���ّي للمواطن، إضافًة 
الى ضي���اع فرص تقدمي اخلدمات للمواطنني 
وتوفي���ر فرص العم���ل والتطّور له، وقد آن 
األوان أن نفيق من غفلتنا ونفّك قيد َأْس���رنا 
ألهوائن���ا ومطامعن���ا، وأن نأخذ من جتارب 

املاض���ي ومعان���اة احلاضر وآمال املس���تقبل 
دروس���ًا وعظًة ملا ينبغي علينا القيام به جتاه 
شعبنا ووطننا. إّن اخلبراء وأهل االختصاص 
ف���ي االقتص���اد يطرحون بصورٍة مس���تمّرة، 
ضرورَة فتح مدخٍل مهّم وكبير لتوفير فرص 
عمٍل مناس���بة ضمن القّط���اع اخلاّص املعّطل 
في العراق، ألسباٍب ال تصعب معاجلُتها لو 
توّف���رت اإلرادُة اجلاّدة والتش���ريعاُت الكافية 
والتسهيالُت اإلدارّية املناسبة لتفعيل وتنشيط 

هذا القّطاع، الذي ُيالحظ للعيان..
التفتوا إخواني.. 

لعّل ال���ذي ُيس���افر خارج الع���راق ُيالحظ 
هذه املس���ألة، ونحن ُيمكنن���ا أن نأخذ بهذا 
التطّور االقتصادّي الذي س���ينهض ببلدنا(. 
ال���ذي ُيالحظ للعيان أّن دواًل كثيرة مجاورًة 
وأخرى بعضها نامي���ة وبعُضها متقّدمة، قد 
نهضت باقتصادها وعاجلت مش���كلة البطالة 
م���ن خالله���ا، وتقّدمت بخطواٍت واس���عة 
في مج���ال التنمية االقتصادّي���ة في مختلف 
القّطاعات العلمّية والصناعّية والزراعّية، من 
خالل تبّنيها لسياس���ٍة رش���يدة في دعم هذا 
القّط���اع وحمايته، وتوفي���ر األجواء املالئمة 
ليأخ���ذ دوره االقتص���ادّي واإلنس���انّي ف���ي 
اس���تيعاب األيادي العامل���ة والعقول العلمّية 

ألبناء بلدانهم.
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 ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 
َ

تحدث

السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة في 

طبته الثانية من صالة 
ُ

كربالَء المقدسة في خ

الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني 

الشريف في 28/ رجب األصب/1440هـ الموافق  

:
ً
5/ 4 / 2019م تحدث قائال

السيُد الصافي: 
ما هي المخاطر 

الكبيرة التي 
تنشأ من سلخ 

الحياء عن 
المجتمع؟

�صالة اجلمعة بتاريخ 28/ رجب اال�صب/1440هـ املوافق 5 / 4 / 2019 م

الخطبة الثانية

خطبة الجمعة
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اخوتي اخواتي..
س���بق وأن تطرقنا الى مجموع���ة امور تتعلق 
ببعض املظاهر االجتماعية، وما يعنينا فعاًل هو 
تش���خيص بعض املش���اكل، ولعلنا ايضًا ُنوّفق 

الى إيجاد حلول عامة لها.
طبع���ًا هناك بعض االش���ياء قد تكون اش���ياء 
فردية.. فضررها يحيط بالفرد، وهناك اشياء 
تكون عامة الش���ك ان الضرر سيتسع وستبدأ 

مشاكل جّمة اذا انتشرت هذه الظاهرة.
س���بق وان تكلمن���ا عن موض���وع احلياء وقلنا 
اخملاط���ر الكبيرة التي تنش���أ من س���لخ احلياء، 
واالنس���ان عليه ان يكون صريحًا خصوصًا اذا 
تنّب���أ وتوّقع ان بعض املش���اكل ق���د تبدأ اآلن 
صغيرة، لكنها قد تنمو وتكبر والذي س���يدفع 
الثم���ن الكثير من الناس حتى الذي ال يرضى 
بهذا الفعل سيدفع الثمن.. باعتباره هو غّض 

النظر أو س���كَت او لم يكترث او كان بسيطًا 
س���اذجًا لم يِع حجم املش���كلة على اختالف 
املش���ارب، بالنتيجة الواقع ال يتبدل اذا كانت 
املش���كلة فعالً موجودة س���تصل اآلثار السلبية 
لها، وايضًا اذا كان الواقع واقعًا جيدًا وواقعًا 
خّيرًا سيعم اخلير للجميع حتى الذي ال يلتفت 

اليه.
موضوع���ة احلي���اء م���ن املواضيع املهم���ة التي 
اصبحت تهدد مجتمعنا لفقد االساليب التربوية 
الناجحة.. وهذه القضية كما نوهنا عنها قطعًا 
ال حتل بُخطبة او محاضرة او ما اش���به، وامنا 
حتتاج الى قرارات وحتتاج الى رعاية اجتماعية 

للحفاظ على هذا البناء اجملتمعي املهم.
الي���وم ُاحب ان احتدث عن مصطلح لنس���ميه 
)احلي���اء الفكري(، ما معن���ى احلياء الفكري؟ 
احلي���اء العلم���ي؟ ه���ذا يختلف عن ما س���بق 
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ذك���ره، االول احلي���اء العرفي ان االنس���ان ال 
يس���تحيي اجار الله السامعني جميعًا، وبعض 
االحادي���ث تقول اذا كنت ال تس���تحيي فافعل 
ما ش���ئت، ألن احلياء حالة من الكوابح امام 
النف���س.. متنع النفس م���ن ان ُتعطى قيادها، 

االنسان يستحيي فال يفعل ما يشاء.
هناك حياء من نوع خاص هو احلياء الفكري؛ 
ان االنس���ان عليه ان يحت���رم الفكر وعليه ان 
يحترم العلم، فإذا ال يحترم العلم وال يحترم 
الفك���ر معنى ذل���ك ان هذا الرج���ل ليس له 
حي���اء علمي وليس ل���ه حياء فك���ري، وامنا 
يخبط خبطة عش���واء في ام���ور هو ليس من 
فرس���انها.. بل ال يفقه فيها أي شيء، وجتده 
يخ���وض غمارها وهو جاهل واس���لوبه ايضًا 
ين���مُّ عن جهل، ومن الصعوبة مبكان ان ُتقنع 
جاهالً  واجلاهل قد تتعب معُه وال تصل معُه 
ال���ى نتيجة، وخصوص���ًا اذا كان لهذا اجلاهل 
اتب���اع جهل���ة مثلُه وهذه مش���كلة، الناس إما 
عالم او متعلم او همج رعاع ينعقون مع كل 

ناعق، املشكلة هذه.
الحظ���وا اآلن اجملتمع في���ه جوانب اقتصادية، 
وفيه جوانب هندس���ية، وفيه جوانب جتارية، 
وفيه جوان���ب ثقافية، وفي���ه جوانب فكرية، 
واجلوان���ب الثقافية والفكرية ايضًا فيها جوانب 
دينية، وجوانب غي���ر دينية، وهذه طبيعة أي 
مجتم���ع، عندم���ا نفقد احلي���اء الِفكري؛ أي 
ال نحت���رم العلم نب���دأ التخبط، وهذا حديث 
س���واء كان لدولة تسمع.. ملؤسسات مجتمع 
تسمع.. لعشائر تسمع.. جملتمعات تسمع.. 

أُلس���ر تس���مع.. ملدارس تس���مع، عندما ال 
نحت���رم اجلان���ب الفكري وال نحت���رم اجلانب 
العلمي نتخبط، ولعل من اكثر االشياء عرضة 
لهذا هو اجلوان���ب الدينية اخواني.. اجلوانب 
الدينية ُعرضة الى الكالم غير املربوط والكالم 
غير الدقيق، وجت���د اننا منتلك اجلرأة على ان 
نتح���دث ف���ي اجلوانب الدينية بكل ش���يء قد 
ال منتلك ه���ذه اجلرأة في اجلوانب الهندس���ية 
مث���الً ، أو ال منتلك اجلرأة في اجلوانب الطبية 
مثالً .. الناس رأس���ًا ُتشكل علينا تقول انت 
مهن���دس؟ تقول ال، انت طبيب؟ تقول ال.. 
اال القضايا الدينية س���محنا ألنفس���نا بأن ُكل 
اح���د مّنا يتدخل فيها، ولألس���ف البعض ِمّنا 
فق���د هذا احلياء الفكري ملاذا؟ ألنه امام الطب 
يقف اذا تكلم بغير لغة الطب ُيستهزأ بِه، اما 
في القضايا الدينية ابحنا ألنفسنا اننا نتكلم في 

كل شيء دينيًا.
البعض يتصور ان املس���ائل الدينية سهلة يعني 
العلوم الدينية، املس���ائل الديني���ة اخواني من 
اعقد املس���ائل، فهم األدلة الشرعية من أعقد 
األش���ياء، االنسان ليس بالضرورة بثالثني سنة 
مع الدرس والتدريس يصل الى املراتب العالية 
الذي ُتبيح له ان يستنبط احلكم الشرعي ليس 

بالضرورة.
ه���ذه املس���ائل أدّق من أي علم م���ن العلوم 
اآلن، واقع���ًا هي أدق وفيها تخصصات دقيقة 
جدًا، انت ال تعتقد ان الرسالة العملية للعالم 
كتبها بني ليلة وضحاها، أفنى عمره الش���ريف 
في س���بيل ان يكت���ب، والبعض يتردد في ان 
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يكتبه���ا ألن يرى نفس���ه ال���ى اآلن غير قادر، 
يش���ك انه هل مؤهل أنا ام ال؟! ويأتي واحد 
بكل جرأة وبس���اطة يشكل ويشكل وهو اقرب 
لالس���تهزاء منُه الى املطل���ب العلمي، هذا ال 
يتعلق اخواني باملسائل الدينية يتعلق باجلميع، 
لكن مش���كلتنا نحن أبحنا ألنفس���نا ان نرفض 
التدخل ف���ي تلك العلوم ونقب���ل التدخل في 
ه���ذه العلوم، وجتد جت���اوزا على رموز وعلى 
أئمة وعلى علماء بش���كل س���هل جدًا جدًا.. 

استسهلنا هذا اللون من عدم احلياء.
االنسان لو ميلك احلياء العلمي واحلياء الفكري 
يق���ف.. يحترم نفس���ه، الذي ميتل���ك احلياء 
ميتلك االحترام، انا البد ان يكون عندي حياء 
علمي فاحترم العلم، يكون عندي حياء فكري 
فاحت���رم الفك���ر، اما اذا ال امل���ك هذا احلياء 
اخبط خبطة عش���واء وأكون اضحوكة، والذي 
يس���اعدني ويثني على قولي هو ايضًا مثلي ال 

ميلك هذا احلياء، الذي ميلك احلياء يقف يقول 
هذا حرام ال يجوز ان اتعداه.. انا لس���ت من 
ه���ذا اللون انا احت���رم اختصاصي، واذا كنت 
احت���رم اختصاصي عل���يَّ ان احترم اختصاص 

اآلخرين.
ولذلك جتد اخواني انا قلت سابقًا واآلن ُاكرر، 
وعلم الله انا حريص جدًا على ش���بابنا وعلى 
ابنائن���ا وعل���ى بناتنا من ان ينزلق���وا منزلقات 
خطيرة، نتيجة عدم توّرع وعدم حياء البعض 

في ان يلقنهم معلومات بعيدة عن الواقع.
االنس���ان في بداية حياته كثير من االش���ياء ال 
يقتنع بها، مقتضى تطّور العقل بعد خمسني.. 
عش���رين.. ثالثني س���نة، يكتش���ف ان نفسُه 
كانت خاطئة.. قال انا ُكنت اش���كل س���ابقًا 
اخلط���أ عندي انا، لم أفهم.. وعيي وُنضجي 
ل���م يؤهلن���ي الى ان أفهم، لك���ن خالل هذه 
الفت���رة علي���ه ان يحت���رم قدرات���ه وان يحترم 
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قابليات���ه، بعض املش���اكل ت���ؤدي الى هالك 
اجتماعي والى فس���اد اجتماعي، نتيجة اجلري 
م���ع نكرات ومجهولني يتطفلون على كثير من 
ثوابتن���ا ومبانين���ا، وانا بصراحة اق���ول لو ان 
هؤالء لم يجدوا من يسمع؛ ملا منوا، املشكلة 
انهم يجدون من يسمع، انا االن لم أجد احدا 
يتطفل على الطب أو يجعل هناك مكانا كبيرا 
يقول انا اداوي الناس سُيكتشف أمرُه والناس 
اصالً  تنفر منُه، نعم بعض الناس قد تأتي مع 
بعض الدجالني الذين مثالً  يسهّلون العالجات 
وتلك مش���كلة اخرى احت���دث عنها في وقت 
آخ���ر، لكن كل���ُه يرجع الى اجله���ل، الوعي 
اخواني الوعي خصوص���ًا االدراكات، الوعي 
الفك���ري والثقافي مانع من ان ينخرط اجملتمع 

الى املهاوي، اآلن اقرأوا اس���اطير حتكم البالد 
اساطير مبنية على اساطير، جتد هذا اجملتمع ال 
يفهم ماذا يريد، االنس���ان عندما يعي وعندما 
يفهم وعندما يفّكر سيقف مانعًا، ان هذه اآليات 
الش���ريفة االن نحن عرب ونفهم اللغة العربية 
والقرآن جاء بلغة العرب بعض اآليات الشريفة 
االنسان يقضي وطرا كبيرا حتى يفهم بعض ما 
تشير له اآلية الشريفة. انا اسمع البعض يقول 
خط���أ في القرآن الك���رمي.. حقيقة عندما اقرأ 
هذا الذي يخّطئ القرآن حقيقة كالمه ُيضحك 
الثكلى، ال يفهم شيئا ال في اللغة ويأتي يريد 
ان ُيخّط���ئ القرآن الك���رمي، وهذا عجيب.. 
القرآن ن���زل بلغة العرب االقحاح الذين كانوا 
ال يتكلمون اال اللغة العربية، يتنفسون األدب 
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كالمه���م حكمة.. هؤالء عج���زوا عن ذلك 
وان���ت اآلن مجرد ان ت���درس كالما كالمني 
ُتشكل على القرآن وُتضحك اآلخرين عليك، 
نعم قد مييل معك الذي يكون على ش���اكلتك 
او انت تأتي ملقدس���ات تس���تهزئ بها بطريقة 
مّجة ال حتترم نفس���ك وال عندك حياء، مبجرد 
هذا الش���يء في ذهنك البد ان تتفوه به، هل 
ُيعقل هذا؟ ان نصل الى حالة نحُن ال نحترم 
قيمنا وال مبادئنا وال نحترم مقدس���اتنا بدعوى 
م���ن الدعاوى التي تكلمنا عنها س���ابقًا حرية 

وامثال ذلك؟!
ان���ا قل���ت اخواني البد ان تلتفت���وا ملميز مهم 
وارج���و االلتف���ات تس���مع الدولة، وتس���مع 
املنظمات، وكل احد يس���مع، البد ان متيزوا 
ب���ني الفوضى وبني احلرّي���ة، هذا الذي يجري 
بس���بب الفوضى، ما جدوى ان نتكلم كالمًا 

اذا كان ال يترتب عليه أثر.
ه���ذا ال���ذي أوقعنا الى ما نح���ن فيه، وجود 
فوضى انُهوا الفوضى، انُهوا الفوضى وابدلوها 
باحلري���ة، واحلرية لها ضواب���ط واصول ولها 
قي���م، نحن ابناء احلرية.. الل���ه تعالى خلقنا 
احرارًا ونحن نريد احلرية ال نريد الفوضى.. 
الفوض���ى فيه���ا مهالك.. على االنس���ان ان 
يحترم ويكون عنده هذا احلياء الفكري واحلياء 
العلم���ي، انا عندما اناق���ش رجالً  عاملًا البد 
ان اتسلح بشيء حتى أكون مبستوى النقاش. 
بع���ض املطالب اخواني انتم ال تعرفون طريقة 

احلوزات املباركة اينما كانت في طريقة التلقي 
وال���درس واجلهد، البع���ض يتعب ال يتحمل 
اجلهد يحتاج الى ِمران وحتتاج الى توفيق حتى 
يخرج عامل���ا، يحمل علوم آل محمد بعد ان 
يقضي سبعني او ستني عامًا، األمر ليس سهال 
ً اخوان���ي هذه امان���ة القيها من عنقي لكم.. 
البد ان حتافظوا اخواني حافظوا على املقدسات 
وعل���ى القيم وحافظوا عل���ى هذا اجلانب .. 
احلياء الفكري واحلياء العلمي. ُنبيح ألنفس���نا 
ان نتدخل في كل شيء، ونرفض كل شيء، 
وننقد كل ش���يء، واملش���كلة بعض الش���باب 
واالخ���وة وقعوا في ف���خ نناقش.. نناقش.. 
عندما نصل الى الطب يس���كت وعندما يصل 
الى الهندسة يسكت اما هنا......، ولذلك 
وقعنا في مش���اكل اخوان���ي. هذا قولي وهذه 
نصيحتي لنفس���ي قبل ان تك���ون لكم، لكن 
عل���م الله ان ما مير به ش���بابنا ومت���ر به بناتنا 
أم���ٌر يحتاج مّنا ال���ى جهد جميعًا، هؤالء هم 
ب���ذرة البالد، وهؤالء هم امل البالد، فليربوا 
تربية س���وية صاحلة مؤمن���ة تنفع البلد، هؤالء 
ه���م يبن���ون البلد، اذا لم يكن فكر االنس���ان 
مس���تقيما؛ كيف يبني بل���ده؟ الِفكر املعوج ال 
يحقق بناًء مستقيمًا.. مستحيل هذا ال يكون.

نسأل الله وتعالى ان يرينا في بلدنا كل خير، 
وان يحفظ ش���بابنا وبناتنا ويحفظكم جميعًا، 
وآخر دعوانا ان احلمد لله رب العاملني وصلى 

الله على محمد وآله الطيبني الطاهرين.
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خطبة المرجعية الدينية العليا في كربالء.. 

تحت مجهر التحليل
علي فضل اهلل 

الزبيدي

لويس بروال صاحب كتاب )اإلجرام السياسي( يقول 
في كتابه هذا: لقد فضح موليير الرياء الديني في 

روايته الخالدة ويقصد طبعا” رواية )طرطوف(، أما 
الرياء السياسي فال يزال ينتظر الذي يكشف ستره.. 

والكالم )ل بروال(.. وهنا التفاتة رائعة من هذا 
المفكر الفرنسي صاحب الرؤية الموضوعية والذي 

طرح تساؤال مهما حول خطورة الرياء السياسي، 
وما له من آثار سلبية .

آراء
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وكما يقول نفس املفكر: طوال عقد ونصف 
العق���د والع���راق يعان���ي من عملية سياس���ية 
عرج���اء صخب���اء، ال ننك���ر إن العراق حقق 
مكاس���ب ليست بالقليلة في ظل هذه املرحلة 
الصعبة من عمر العراق، ولكن بنفس الوقت 
على مس���توى  كلف���ت الع���راق وأهله كثيرا” 
التضحي���ات البش���رية وآالف األرواح الت���ي 
أزهق���ت ومليارات الدوالرات التي س���رقت 
ونهب���ت، كل ذلك تتحمله الطبقة السياس���ية 
املتصدية للمش���هد السياسي، ومبقارنة بسيطة 
بني حياة ومعيشة املسؤول احلكومي والسياسي 
في العراق مع حياة عموم الش���عب العراقي، 
جند الف���ارق الشاس���ع في احلق���وق وطبعا” 
ذلك الفارق لصالح الطبقة السياس���ية املنّعمة 
بخي���رات الع���راق، وهذا يظهر حال���ة الرياء 
السياس���ي في العراق، فالدستور العراقي.. 
قامت الطبقة السياسية بضرب كثير من مواده 
ع���رض اجل���دار، خصوصا تلك امل���واد التي 
تتكل���م عن احلقوق واحلريات واملس���اواة وما 

شابه هذا املعنى.
ُخطبة الس���يد الصافي ومن كربالء املقدس���ة، 
تع���د انعطاف���ة خطيرة م���ن املرجعي���ة باجتاه 
حتديد األمراض السياس���ية املزمنة التي يعاني 
منها ساس���ة العراق والعملية السياس���ية، مع 
العل���م إن املرجعي���ة الدينية كان���ت وال تزال 
غي���ر راضي���ة بل ومنزعجة من ه���ذه الطغمة 
احلاكم���ة للعراق، وخط���اب اليوم خرج من 
التلمي���ح إلى اإلش���ارة املباش���رة للخلل التي 
يعتري سير العملية السياسية ومن يتحمل هذا 
اخللل واإلشكال، والذي يقع ضحيته املواطن 

البس���يط سواء الوضع األمني الهش أو األداء 
السياس���ي املتعث���ر وأما الوض���ع اخلدمي ففيه 
الكارثة الكبرى وعنده تسكب العبرات، وهنا 
أود أف���كك ما جاء في ه���ذه اخُلطبة احملورية 
وم���ا حوته من اش���ارات خطيرة حول وضع 

العراق، واإلدارة السيئة للحكومة العراقية.
أوال. أش���ار الس���يد الصاف���ي خطيب صالة 

اجُلمعة إن كل ما في اخُلطبة
 

الثانية)اخُلطب���ة السياس���ية( ه���و كالم الس���يد 
السيستاني)دام ظله( فبدأ اخُلطبة

)أقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب س���ماحة 
السيد….(، وهذه إشارة للجميع إن

اخُلطبة هي رأي املرجعية املباشر، وليس كالم 
وكيل املرجعية السيد الصافي،

وكل م���ا ف���ي اخُلطب���ة تتبناه مرجعية الس���يد 
السيستاني.

ثاني���ا”. إن دع���وة )فتوى اجله���اد( العراقيني 
لالنخراط في قواتنا

املسلحة، وهنا املرجعية تؤكد ضرورة احترام 
مؤسسات الدولة والقانون رغم

انهي���ار الدولة وقتها، كما إن الدعوة للجهاد 
كانت بدوافع وطنية وهو القاسم

املشترك بني كل العراقيني، ولم تكن لشريحة 
معينة من اجملتمع دون أخرى بل

اجلميع دون استثناء.
ثالثا”. أكد الس���يد السيستاني في هذه اخُلطبة 

بأن سر جناح الفتوى وحتقق
النص���ر على داع���ش ومن يق���ف وراءه هو 

تكاتف اجلهود وتراّص صفوف الذين لبوا

لشهر شباط 2021

51



نداء الفتوى، على عكس الساس���ة االن هم  
منغمسون في خالفاتهم املصلحية وليست

الوطنية، فكيف تستقيم الدولة؟.
رابعا”. ان كل القوى السياس���ية وحتى التي 

انبثقت بعد االنتصار على داعش،
تتحمل وزر ه���ذا التراجع في أداء احلكومة 

ملفي األمن والبرملان وخصوصا” 
واخلدمات.

خامسا”. ان عدم معاجلة الضرر الذي سببته 
احلرب على داعش في احملافظات

التي س���يطرت عليها تلك اجملاميع اإلرهابية، 
لعودة داعش، قد يكون سببا” 

وهن���ا تؤك���د املرجعي���ة عل���ى أهمي���ة البنية 
اجملتمعية، من خالل احترام كرامة

املواطن وحرمته في تلك املناطق املنكوبة.
سادس���ا”. ض���رورة االنفتاح عل���ى الدول 

اجملاورة، فلوال تعاون تلك وخصوصا” 
الدول ملا حتقق النصر، وكأن املرجعية تقول 

إن العداء مع الدول أو التمحور
م���ع جه���ة دون جهة أخرى ل���ن يجلب ااّل 

الويالت للعراق وشعبه.
س���ابعا”. التأكيد م���ن قب���ل املرجعية على 

ضرورة تفعيل اجلهد االستخباري
في املناطق الهشة وتوجيه ضربة  وخصوصا” 

استباقية لإلرهاب، كي ال يعاود
نش���اطه ويتمدد م���ن جديد عل���ى جغرافية 

العراق.
ثامن���ا”. وجه���ت املرجعية صفع���ة قوية ملا 

يسمى ب)اجمللس األعلى ملكافحة

الفساد(، حني ذكرت اخلطبة هذا النص)وال 
يزال الفساد املستشري في مؤسسات

الدولة ولم يقاب���ل بخطوات عملية واضحة 
للحد منه ومحاس���بة املتورط���ني به(، وهذه 
اش���ارة أن هذا اجمللس للتنظير وليس للعمل 

احلقيقي الذي يحد من الفساد واملفسدين.
بع���د هذه اخلطبة االس���تراتيجية التي حددت 
مواطن اخلطر في العملية السياس���ية، ال بد 
لصاحب القرار من إعادة النظر بكل اخلطط 
احلكومي���ة وعلى كافة اجملاالت واألصعدة ال 
س���يما األمنية منها، وأن يعمل على معاجلة 
كل القوانني التي ميزت بني الساسة والشعب 
لتكون ملصلحة الطبقة السياسية وثرائها على 
حس���اب املال العام، مس���تغلة تلك الطغمة 

تسلطها ومتّكنها من القرار السياسي.
عليه أتوقع مراجعة تكتيكية من بعض القوى 
السياسية، ملا متّثل هذه اخُلطبة من حتذير شديد 
اللهجة من املرجع األعلى السيد السيستاني، 
وقد نشهد انس���حاب بعض القوى السياسية 
باجتاه املعارضة البرملانية، كي تس���تثمر حالة 

السخط
الش���عبي املتزايدة على أداء احلكومة والطبقة 
السياس���ية، فيا ساس���ة العراق وأحزابه، ال 
تستهينوا بوصايا املرجعية التي ترتقي ملستوى 
التهديد، فكما سكتت على اإلرهاب بحكمة 
منها وفاجأته بفتوى مزلزلة، فصمتها عنكم 
ال يعن���ي إنها ال تهتم ألم���ر البالد والعباد، 
بل لدى املرجعية الدينية العليا توقيتات لكل 

مهمة، والت حني مندمِ.
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غدا العراق اليوم، أمام أزمة كبير تهدد سلمه 
اجملتمعي، أال وهي موضوعة السالح املنفلت 
اخلارج عن حصر وسيطرة احلكومة العراقية، 
وق���د أش���تد وطيس ه���ذه األزمة بع���د عام 
2003، جراء انتش���ار األس���لحة التي تركت 
في الش���وارع، جراء انه���زام النظام الصدامي 
أمام القوات األمريكية، وقيام األمريكان بفتح 
أبواب املؤسس���ات العسكرية األمنية العراقية، 
لتكون عرضة للنهب والس���لب، وفق سياسة 
أمريكية معدة مس���بقا. بعد  ح���ل الوزارات 
واملؤسس���ات األمني���ة، لتجع���ل م���ن العراق 
بلدا. مكش���وف األرض واحلدود لكل الدول 
العربي���ة واألقليمية والدولي���ة، فتحول العراق 
مسرحا للحروب وتصفية احلسابات بني الدول 
املتخاصم���ة، والتي تريد أن تس���تأثر بالعراق 
وموقعه االس���تراتيجي وإمكانات���ه االقتصادية 
الكبي���رة، لتتحول املنطقة بأس���رها الى موقع 
للحروب االس���تنزافية، وذلك مراد أصحاب 
اجملم���ع العس���كري األمريك���ي، والش���ركات 
النفطية األمريكية باإلضافة للكيان الصهيوني، 

الرابحني من تلك احلروب.

كان املراد األمريك���ي الثاني، حتويل البيوتات 
العراقية إلى ثكنات عس���كرية، من أجل تهيئة 
بيئة مناس���بة، لقيام ح���روب أهلية وطائفية، 
لتقطيع أوصال اللحمة اجملتمعية العراقية وإعادة 
رس���م خارطة العراق، وفق ما يتناسب ورؤية 
مشروع الشرق األوسط اجلديد، لتقسيم البلد 
إل���ى أقاليم ثالثة معروفة الصبغة والتس���مية، 
ذلك التوجه األمريكي جعل الس���الح منتشرا 

بشكل مرعب في العراق.
فأصبح���ت العش���يرة في حس���ابات املواطن، 
أق���وى م���ن الدول���ة، خصوص���ا إن بع���ض 
الرم���وز السياس���ية املتخاصم���ة، التجأت إلى 
الدواوين العش���ائرية بدال« من أن تتوجه إلى 
القضاء، لترس���خ شعور املواطن بوجوب عدم 
الثق���ة باحلكومة في حمايته، وبرزت س���لطة 
األحزاب العاتية، لتكون احلصن املنيع حلماية 
كثير من الفاس���دين الذين تسببوا بسرقة وهدر 
امل���ال الع���ام، وعلي���ه عندما تك���ون الدولة 
اجملتمعية)العشائر( والسياسية) األحزاب( أقوى 
من الس���لطة، فال غرابة من إن يكون السالح 

خارج سلطة الدولة.

الدولة والسالح عالقة جدلية.. 

من يملك من..؟
الموقف 

السياسي 

لشهر شباط 2021

53



تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 

الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 

طبته الثانية 
ُ

الُجمعة في كربالَء المقدسة في خ

من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن 

الحسيني الشريف في 6/ شعبان/1440هـ 

: 
ً
الموافق 12 / 4 / 2019 م تحدث قائال

 : الشيُخ الكربالئيُّ
ماهي الضوابط 

الدينية واالخالقية 
الستعمال 

منظومات النشر 
االلكتروني؟

الخطبة الثانية

خطبة الجمعة

�صالة اجلمعة بتاريخ 6 / �صعبان/1440هـ املوافق 12 / 4 / 2019 م
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ايها االخوة واالخوات..
نبّي���ُن في اخُلطبة الثانية ما هي الضوابط الدينية 
واالخالقية لالستعمال احَلسن والنافع ملنظومات 
النش���ر االلكتروني؟ وه���ي املنظومات املتعارفة 
من منظومة الفيس بوك واليوتيوب والواتساب 
وغيره���ا من ه���ذه املنظومات الت���ي يعّبر عنها 
مبنظوم���ات النش���ر االلكترون���ي، ومنظومات 

التواصل االجتماعي.
ما هي تلك الضوابط واملعايير الدينية واالخالقية 
التي لو اتبعناها لكان االستعمال لهذه املنظومة 
استعماالً  حسنًا ونافعًا؟ ومتى ما جتاوزنا هذه 
الضواب���ط فإننا س���نقع في االس���تعمال الضار 
الذي يض���ر بأمن اجملتم���ع الثقافي واالخالقي 

واالجتماعي؟ 
فنقول حول هذا:

ان م���ن نِعم الله تعالى وآالئه علينا في العصر 

احلاضر هو ان يّس���ر لنا تسخير بعض القوانني 
املودع���ة في امل���ادة.. خلدمة الف���رد واجملتمع 
االنس���اني في س���رعة وسعة النش���ر والتعريف 
لآلخري���ن بالعلوم واملعارف االنس���انية اخملتلفة 
واطالعه الواس���ع والس���ريع عل���ى االحداث 

وتبادل االفكار واآلراء..
وحي���ث ان هذه الوس���ائل في ط���ور ان تأخذ 
الس���يادة والغلبة في اجملتمع على بقية الوسائل 
التقليدية، ومن الطبيعي ان يترافق معها الكثير 
من املش���اكل واخملاط���ر االجتماعي���ة والثقافية 
والنفس���ية، فرمبا سرعان ما تتحول هذه النعمة 
ال���ى نقمة اذا لم تكن مؤطرة بضوابط ومعايير 
ديني���ة واخالقية ميكن من خاللها ان ُنحس���ن 

استعمال هذه املنظومة ذات النفع العظيم.
لذل���ك كان م���ن الض���روري التعري���ف لكم 
بالضوابط احملددة لهذا االستعمال والتي ستوفر 

�صالة اجلمعة بتاريخ 6 / �صعبان/1440هـ املوافق 12 / 4 / 2019 م

لشهر شباط 2021

55



ل���و مت العمل بها ومراعاته���ا األمن االخالقي 
والثقاف���ي واالجتماع���ي ب���ل االم���ن الوطني 

واجملتمعي.

 ومنها:
ر وتدبْر عاقبة ما تريد نشره  أوالً :  فكِّ

ال تتعجْل بنش���ر كل ما يجول بخاطرك أو ما 
ت���راه من افكار وآراء ومواقف ومعلومات، أو 
تطلع عليه وتستحسنه في نفسك أو تعجب به، 
فإنه مجرد ضغطة زر بأحد اناملك سيجعل ما 
تريد نش���ره ينطلق عبر الفضاء االلكتروني.. 
ليصل الى املئات، بل رمبا الى االالف، لذلك 
فّك���ر وتدبر في عاقبة ما تريد نش���رُه، والذي 

سيصل رمبا الى املاليني من الناس..
وقد يكون هذا الذي تنشره ضارًا في مجاالت 
حساسة وخطيرة في حياة االنسان، وال يسعك 
ان تعي���ده وترجع���ه وحينئذ حينم���ا تظهر لك 
عواقبه الضارة، وستندم وتشتد حسرتك ولكن 

الت حني مندم..
فالبد لإلنس���ان الواعي والعاق���ل واملتدّين ان 
يفكر ويسأل نفسه قبل ان ينشر: ما أريد نشرُه 
م���ن رأي او فكر او موقف او صورة او فيلم 
او مق���ال.. هل هو ح���ق أم باطل؟ هل هو 

علم أم جهل؟ 
هل فيه هداية أم ضاللة؟ 
هل هو صدق ام كذب؟ 
هل فيه فائدة أم ضرر؟ 

هل فيه إس���اءة للفرد أم ملكون أو لعش���يرة ام 
جملتمع ام ألصح���اب طائفة ام ألصحاب دين 

ام ألصحاب قومية.. هل سيهدر كرامة انسان 
وُيسقطه اجتماعيًا عند االخرين؟ 

هل سُيشعل فتنة او كراهية؟ هل يحمل مضامني 
اخالقية ام يحمل مضامني غير اخالقية؟ 

ثم اعرض ما تريد نش���ره على موازين العقل 
والش���رع واالخالق والضمير االنس���اني، فإن 
كان ضمن املس���ار الصحي���ح وااليجابي لهذه 
املعايي���ر؛ فال بأس بنش���رها خصوصًا اذا كان 
نافعًا فإن نشرُه حينئذ يكون امرًا حسنًا ومقبوال 
ً و ممدوحًا، واما اذا كان ضمن املسار السلبي 
مما ذكرناه؛ فحينئذ متّهل وقبل ان تضغط بيدك 
عل���ى الزر وتكون ه���ذه االمور ف���ي الفضاء 
االلكترون���ي ال���ى املاليني فتوقف وال تنش���ر، 
فإن ذلك أضمن لس���المتك وسالمة مجتمعك 
وسالمة اآلخرين في الدين والدنيا واالخرة.

ورد ف���ي احلدي���ث : )اذا همم���ت بأمر فتدّبر 
عاقبته فإن يك رش���دًا فامض���ِه، وان يك غيًا 

فانته(.
وميكن مالحظة احلديث اآلتي في مذام اللسان 
وحي���ث ان القلم وما يكتبه لس���ان ثاٍن، فان 
النشر االلكتروني كالرصاصة الطائشة او القنبلة 
التي اخطأت الهدف حيث لم يدقق الرامي في 
تصويبه، فرمبا تقتل الصديق وتقتل االخ وتقتل 
امُلح���ب وتقتل االهل ورمبا تقتل أّمة.. لذلك 

البد ان نتأنى ونتفكر في ما نريد نشره..
ثم ايضًا من االمور والضوابط املهمة :

ثانيًا : التثبت والتبّين من املعلومة قبل نشرها.
يس���تلزم ذلك الت���روي والتأن���ي عند االطالع 
على أي معلومة يراد اعادة نشرها، فان مواقع 
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التواصل االجتماعي مبختلف مس���مياتها مليئة 
ب���اآلراء واملقاالت والتحلي���الت واالخبار التي 
رمب���ا تكون مجهولة املصدر او مصدرها وهميا 
او بعناوي���ن براق���ة او من ذوي نوايا س���يئة، 
وحينئ���ذ يس���تلزم األمر وفق املوازي���ن القرآنية 
والعقالئية تدقيق األمر قبل نشره، ورمبا يكون 
من اُناس ضالني وجاهلني وفاس���دين، لذلك 
اآلي���ة القرآنية ُتحذرنا : )ي���ا ايها الذين آمنوا 
ان جاءكم فاس���ق بنبأ فتبين���وا ان تصيبوا قومًا 

بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني(.
وفي آية اخرى : )اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتس���بونه هينًا 

وهو عند الله عظيم(.
كم���ا انني حني اس���مع االخبار م���ن االخرين 
وما يتحدثون به عن اآلخرين، اتلقاه باللس���ان 
ثم انقله وانش���رُه بالف���م دون أن اتبني صدقه 
من كذبه، حقيقته من بطالنه، وأحس���بُه هينًا 

وبسيطًا ولكنُه عند الله عظيم..

كذل���ك ما اقرؤه وأطلع عليه وأريد نش���ره ال 
انشرُه هكذا على عواهنِه .. بل البد ان اتثبت 
واتبّي���ن م���ن صحته او كذبه، م���ن أحقيته او 
بطالن���ه، وحينئذ اذا تبني لي انه حق وصحيح 

اقوم بنشره واال اتوقف عنده.
ثالثًا : ان ال يؤدي النشر الى اإلضرار باآلخرين

إن البع���ض من جملة همومه ان يتتبع عورات 
وزاّلت وس���قطات االخرين، ويقوم بنش���رها 
وينش���ر اس���رارهم اخلاص���ة، او كان فيه غيبة 
ونق���ص )وعندما نتحدث عن ضرورة التجنب 
عن الغيبة في مواقع التواصل االجتماعي فإمنا 
نقص���د به الغيب���ة احملّرمة، ويس���تثنى من ذلك 
ما ورد بالرس���الة الفتوائية من مستثنيات الغيبة 
ومن ذلك من املستثنيات كشف حال من ثبت 
فس���اده وال سبيل الى منعه من االستمرار فيه، 
واس���ترجاع ما استحوذ عليه بغير حق ااّل ببيان 
ذل���ك علنًا ورمبا يصبح ذلك الزمًا..( او في 
هذا النشر منيمة او كذبا على االخرين، وتلفيقا 
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عليهم وتس���قيطا  لشخصيتهم ورمزيتهم الدينية 
واالجتماعية..

وجتدر االشارة هنا الى أمر مهم الى ان البعض 
رمب���ا يغّلف م���ا يرتكبه من االفت���راء على من 
يخالف���ه في الفك���ر او العقي���دة بغالف ديني، 
ويزع���م ان بعض الروايات رخصت في البهتان 
عل���ى اهل الب���دع ف���ي الدين.. لتس���قيطهم 
اجتماعي���ًا حت���ى ال يؤثر كالمه���م في الناس، 
ولكن هذا ليس صحيحًا والصواب ان املقصود 
بقول املعص���وم )عليه الس���الم( )باهتوهم( – 
ف���ي بعض الروايات- ه���و مقابلتهم أي مقابلة 
اهل البدع في الدي���ن والضاللة مقابلتهم بأدلة 
واضحة يصيبهم بالبهت والتحّير، كما ورد في 

احلوار بني ابراهيم )عليه السالم( والنمرود قال 
الله تبارك وتعالى : 

)َأَلْم َتَر إَِلى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم ِفي َربِِّه َأْن آَتاُه 
اللَّ���ُه اْلُمْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهي���ُم َربِّي الَِّذي ُيْحيِي 
َوُيِميُت َقاَل َأَن���ا ُأْحيِي َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ 
���ْمِس ِمْن اْلَمْش���ِرِق َفْأِت بَِها ِمْن  اللََّه َيْأتِي بِالشَّ
اْلَمْغ���ِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم 

الِِمنَي )258(. الظَّ
ان االفتراء والبهتان ليس من الوسائل املشروعة 
في املناقشات الفكرية والعقدية.. بل البد فيها 
من مقارعة احلج���ة باحلجة والدليل بالدليل.. 
او كان في هذا النش���ر هدر لكرامة االخرين او 
فيه ما يثير املشاحنة والبغضاء والكراهية والعداء 
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والفتنة بني الناس .. خصوصًا ما فيه فتنة دينية 
او مذهبية او قومية خطيرة بأبعادها اجملتمعية او 

تفكيك االواصر االسرية واالجتماعية..
وحت���ى لو كانت بع���ض املعلوم���ات والصور 
الفيديوية والوثائق والبيانات صحيحة، فإن كان 
في نشرها ما يؤدي الى شيء من ذلك؛ فالبد 
من التوقف عن النشر صونًا للفرد واجملتمع من 

هذه االضرار املتعددة التي ذكرناها.
ورد في احلديث الش���ريف : )املسلم من سلم 

املسلمون من لسانه ويده(.
وقلنا ان القلم والكتابة لسان ثان، لدينا لسانان 
هذا اللس���ان الذي نتلفظ به الكلمات، اللسان 
الثاني هو القلم والكتابة، فاملسلم احلقيقي من 
سلم املسلمون من لسانه وقلمه وكتابة ويده..
فاح���رص ان تك���ون عضوًا نافع���ًا في مجتمع 
التواص���ل االجتماعي ال عض���وًا ضارًا مريضًا 

ُيعدي مبرضه اآلخرين..
رابع���ًا : ال حت���ّول صفح���ات التواص���ل الى 
صفحات سب وش���تم وبذاءة باللسان وفحش 

ونشر للفساد ومذام الصفات
النقط���ة االخي���رة التي وقعت فيه���ا الكثير من 
العوائ���ل بالضرر االجتماع���ي وابّينها واحذروا 
منها وهو )االس���تخدام الس���لبي ملواقع النش���ر 
االلكتروني واحلذر منها ومنها ما يسمى بظاهرة 

االبتزاز االلكتروني(:
ان البعض وحتت ستار احلرية وحق االستخدام 
للفض���اء االلكترون���ي يوّظ���ف ذلك إلش���باع 
نزعاته الش���ريرة واهوائه الش���يطانية وش���هواته 

وغرائ���زه احملّرم���ة، ومن ذلك اخت���راق مواقع 
االخرين والقرصنة ملا ينش���ر فيها او اس���تخدام 
خصوصي���ات االخري���ن خصوص���ًا م���ا يتعلق 
بأعراض الن���اس وخصوصياته���م االجتماعية 
يس���تخدمها لالبتزاز والهتك، ونشرها لغرض 
تس���قيط اولئك االش���خاص او البتزازهم ماليًا 

او اخالقيًا..
وقد ش���اهدنا الكثير من ااُلس���ر واالش���خاص 
وخصوص���ًا الفتيات- وقد  نس���اًء ورجاالً  – 
تعرضن للهتك والفضح، بس���بب عدم احلذر 
واحليطة منهن او من عوائلهن، وس���ّبب ذلك 
هتكًا لس���معتهن وس���معة عوائلهن، حتى عاد 
البع���ض ال يتمكن من مزاول���ة عمله او البقاء 
ف���ي مدينته.. بل ُحِرم من رزقه ومنزله وأهله 
وأرحامه، واضطر للهجرة واملغادرة ملكان آخر 

بعدما وقع فيه من حرج اجتماعي كبير..
فالتفت���وا ايه���ا االخ���وة واالخ���وات ال ُتعطوا 
الذريعة واملس���ّوغ ألولئك الذين يحملون هذه 
الدوافع الش���يطانية ان يس���تغلوا خصوصياتكم 
لنش���رها، مما يؤدي الى اإلض���رار الكبير بكم 
اجتماعيًا واخالقيًا، فعلى الفرد الواعي واالسر 
الكرمية احلذر الكبير من اتاحة الفرصة للسيئني، 
واصح���اب االغراض الش���يطانية للنيل منهم، 

وتهديد استقرارهم النفسي واالجتماعي.
نسأل الله تعالى ان يوفقنا ملا يحب ويرضى انه 
س���ميع مجيب واحلمد لله رب العاملني وصلى 

الله على محمد وآله الطيبني الطاهرين.
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فجعلتها منصة إتهام وتس���قيط لنشر األكاذيب 
واألخب���ار امللفقة الى جان���ب الصور املفبركة 
والتي ال يراعي ناش���رها حرمة للش���خصيات 
أو للن���اس من دون وجه ح���ق، بل وتعدى 
ذلك الى نش���ر األخب���ار املفبركة ضد اجملتمع 
العراق���ي عمومًا، وتصوي���ره على أنه مجتمع 
منقسم والسعي لترويج الطائفية بني أبناء البلد 
الواح���د، واألفكار الظالمي���ة والفكر البعثي 
الفاسد الذي أحرق احلرث والنسل في البالد.

خ���الل خطب���ة ص���الة اجلمعة م���ن الصحن 
احلس���يني املطه���ر بإمامة الش���يخ عبد املهدي 
الكربالئ���ي، دعت املرجعية الى االس���تخدام 
األمث���ل ملنظومة النش���ر اإللكترون���ي كالفيس 

بوك وتويتر وغيرها،خصوصًا وأنها سالح ذو 
حدين، ومع انتش���ار هذه الوس���ائل وأهميتها 
فأنها قد تتحول الى نقمة لها ضرر كبير على 
األمن االجتماعي والوطني، كما ان املرجعية 
الدينية وضعت معايير االس���تفادة من املنظومة 
اإللكتروني���ة هو التفكير والتأني والتدبر بعاقبة 
ما ينش���ره الفرد، وم���ا ينعكس من ضرر من 
هذا النشر، ألنه قد  يضر باآلخرين وال ميكن 
حذفه بعد أن ينتش���ر ال���ى املاليني وبعدها ال 
ينفع الن���دم.. لذلك على املتدين الواعي ان 
يضع الضوابط لنفس���ه في عملية النشر، وان 
يتأمل جيدًا فيما ينش���ر، وهل هذا النشر فيه 

ضرر لشخصيات أو مكونات او مذاهب؟

المرجعية الدينية ومواقع التواصل.

محمد ضوابط وحدود..!
 الساعدي

المرجعية الدينية العليا كعادتها في التوجيه 
تسلط الضوء على بعض السلبيات في المجتمع 
، وتضع الحلول المناسبة، وهي بذلك تستشعر 
المسؤولية تجاه المجتمع العراقي، الذي دخل 

في نفق مظلم اسمه شبكات التواصل...

قراءة في خطبة الجمعة
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أش���ارت اخلطبة بوضوح الى ضرورة التأكد 
م���ن املعلومة قبل نش���رها، وان كانت نافعة 
وفيها خدمة للمجتمع فالبأس بنشرها، الن 
النش���ر غير املنضب���ط كالرصاصة الطائفية أو 
القنبل���ة التي أخط���أت الهدف قد تقتل األخ 
والصديق واحملب وقد تهتك حرمات الناس، 
وت���ؤذي مجتمع���ا بأكمل���ه وتقتل العش���يرة 
واأله���ل أو األمة بأكمله���ا، الن مثل هذه 
املواق���ع مليئ���ة باآلراء والتحلي���الت رمبا قد 
يكون مصدرها مجهوال وبعناوين براقة ورمبا 

من أناس ضالني وفاسدين.
كم���ا أكدت على الق���ارئ واملتابع ان يتأكد 
ويتثبت األخبار وم���دى صدقيتها وهل هي 
ح���ق ام باطل، وعدم األض���رار باآلخرين 
من خالل هذا النش���ر واالبتعاد عن الكذب 
والبهتان على اآلخرين، كما انه ليس حجة 
شرعية في احملاججة العلمية، وقد يؤدي هذا 

النشر الى الفتنة بني اجملتمع 
عمومًا . 

املرجعي���ة الدينية اكدت كذلك ضرورة عدم 
نشر أي شيء يأتي صحيحًا، فبعض األحيان 
ق���د يؤدي نش���ر األخبار رغ���م صحتها الى 
إح���داث فتنة بني الناس وخصوصًا الطوائف 
واألديان والقوميات، ما يعكس اخلطر على 
متاسك اجملتمع عمومًا، الن قد تكون بعض 
املعلومات والصور صحيحة ولكن نشرها إذا 

أدى الى فنت ينبغي التوقف عن النشر، النها 
تسبب ضررًا بليغًا مبكونات اجملتمع

 العراقي.
أكدت املرجعية ضرورة أن يكون الفرد نافعًا 
في مواقع التواصل االجتماعي الى وس���ائل 
سب وش���تم جلميع هذه املكونات، واحلذر 
م���ن عملية االبت���زاز التي ميارس���ها البعض 
على مواقع التواصل اليقاف نزعاته الشريرة 
ونزوات���ه الش���يطانية، مما ي���ؤدي الى هتك 

أعراض الناس 
وخصوصياتهم.

التأكي���دات الت���ي جاءت من قب���ل املرجعية 
الدينية العليا تطلق جرس اإلنذار في ضرورة 
أن تستش���عر احلكومة مس���ؤوليتها أمام مثل 
ه���ذه الس���لبيات، وتأخذ دوره���ا في حفظ 
كي���ان اجملتمع من التم���زق، والوقوف بوجه 
ه���ذه اخلروقات اخلطيرة، كم���ا ينبغي على 
جميع مؤسسات اجملتمع املدني أن يكون لها 
الدور الرئيس في الوقوف بوجه هذه املواقع 
ومتابعة أصحابها ومالحقتهم قانونيًا، ونشر 
التوجيه���ات الطرقي���ة والتأكيد على ضرورة 
ع���دم تصديق األخب���ار الكاذبة، والدقة في 
عملية النش���ر، وأن احلف���اظ على مكونات 
اجملتم���ع العراق���ي هو خط احم���ر ال ينبغي 
جت���اوزه، واحلف���اظ عل���ى حرم���ات الناس 

وخصوصياتهم ومتاسك اجملتمع
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تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 

السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة 

طبته الثانية من 
ُ

في كربالَء المقدسة في خ

صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن 

الحسيني الشريف في 13/ شعبان/1440هـ 

الموافق 2019/4/19 تحدث قائال:

السيُد الصافي: 
عندما تغيُب 
أسس الرؤية 

التربوية 
الصحيحة؛ 

قطعًا ال نحصد 
ااّل الفوضى

الخطبة الثانية

خطبة الجمعة

�صالة اجلمعة بتاريخ 13 / �صعبان/1440هـ املوافق 19 / 4 / 2019 م
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اخوتي اخواتي اعرض على مسامعكم الكرمية 
حديثًا يتعلق مبوضوع التربية..

مقصودي من التربية هنا هو عندما يولد لكل 
مّنا مولود يعيش في هذه البالد -  سّلمها الله 
تعالى- البد من وجود أس���س عامة للتربية، 
وأس���س هذه التربية الشك تتأثر سلبًا وايجابًا 

بحضارة البلد.
فهل هناك أسس تربوية حقيقية؟ سواء تتكفل 
بها ااُلس���ر.. اجملتمع.. الدولة؟ وهل هناك 
اهتمام بالناش���ئ من بداية حياته الى ان يتوفاه 
الله تعالى؟ أو ال توجد أسس وامنا ُيترك هو 

ُيصارع، وقد ُيصيب وقد يخطئ..!
طبعًا ه���ذا العنصر الترب���وي حقيقة هو ليس 
عنص���رًا يختص بجه���ة دون أخرى، نعم قد 
تكون بعض اجلهات مكّملة، وقد تكون هناك 
أجواء تساعد على ذلك.. الشيء الذي ُاحّب 

ان انّوه له بأن هناك مرتكزات تربوية لها نحو 
من املوضوعية والواقعية التي يكون اثرها بّينًا، 
وعندما تغيب الرؤية التربوية؛ قطعًا ال نحصد 
اال الفوضى.. االنس���ان عندما يتربى وعندما 
يتمتع بلياقات تربوية جيدة، يفهم كيف يعالج 
االمور، ونفهم ايض���ًا كيف نعّول على جيل 
وعلى نشء من ورائ���ه اخلير الكثير.. ولعل 
من جملة االمور التي ُاحب ان اذكرها هنا:

أواًل: الثقة بالنفس
الب���د من زرع الثقة بالنفس، اجلانب التربوي 
يسعى الى ان يوجد هذه الدعوية عند الطفل 
الى ان يكبر ويكون صبيًا وش���ابًا، يربيه على 
ان يثق بنفسه، وانتم تعلمون ان الثقة بالنفس 
ليس���ت تلك الناش���ئة من غ���رور، وامنا الثقة 
بالنفس مبعنى ان االنسان عندُه قدرة ان يفعل 
ه���ذا الفعل.. هناك مجموع���ة من القدرات 
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عند االنس���ان، هناك مجموع���ة من املواهب 
عن���د االنس���ان، اجلانب الترب���وي يحاول ان 
يس���تثير هذه االمور، وجزء من استثارتها ان 
اجعل هذا الفتى وهذا الش���اب يثق بنفسه.. 
ال يش���عر بإحباط من اول جتربة قد مير بها او 
ال يشعر باإلحباط بسبب ان البيئة ال ُتساعد، 
وامن���ا يتمتع بحال���ة من الثقة ُتعين���ه على ان 
يكتش���ف بعض اس���رار احلياة م���ا دام فيها، 

ويكون أيضًا عامالً  مكماًل ألخوته..
الثقة بالنفس بش���كل ف���ردي، لكن هذه الثقة 
ل���و ُعّممت س���نحصل على جماع���ة يثقون 
بأنفسهم، ثم تتوسع الدائرة الى ان يكون هذا 
اجملتمع الِس���مة الطارئة عليه ان���ُه مجتمع يثق 
بنفسه ويثق بقدراته ويثق بقابلياته، وبالنتيجة 
عندم���ا نتكل���م.. نتكلم وحتتن���ا ارض صلبة 

ناشئة من هذه الذخيرة التي سعينا لتربيتها.
ثانيًا : زرع الهمة

هن���اك زرع للهّم���ة ايضًا، ومعن���ى الهّمة هي 
حالة من الطموح املشروع، االنسان عندُه هّمة 
يعن���ي  ان ال يكس���ل دائمًا، ه���و َهميم في 
إجناز بعض ما يستطيع ان يؤديه.. بعيدا عن 
الكسل وبعيدا عن اخلمول، وهذه الهّمة دائمًا 
ما تكون عند الش���باب ايضًا، الش���اب يكون 
هميما، أقول ه���ذه الهّمة ُمحاطة بحصانة.. 
خوفًا من ان ُتس���تغل من الش���اب على نفسه 
يع���ود الضرر.. هّمة فيها اس���تنطاق لقابلياته 

واستنطاق اجلهودِه..
هذان االمران الثقة بالنفس باإلضافة الى الِهّمة 

اخواني البد ان ُتعزز باحترام البلد..
هذه املس���ألة االخ���وة يرون دائم���ًا نحن في 
تكرارها.. حقيقة هذه الفطرة محبة االوطان 
فطرة االنسان ان ُيحب بلده، لكن هذه محبة 
البل���د قد تعاني من مش���اكل وهذا ُجرح كبير 
ال نريد ان نفتحه، لكن االنسان عندما يتربى 
على محبة بلده من الطفولة والشباب وثقافته 
العامة؛ س���يحرص اش���د احلرص على ابعاد 
ُكل ش���ر عنُه، والسعي دائمًا الى جلب اخلير 
ل���ُه، فاذا تص���ّدى الى موقع م���ن املواقع.. 
موقع اداري، موقع سياسي، موقع اقتصادي 
او اجتماع���ي، اذا تص���ّدى س���يختصر علينا 
مجموعة هائلة من التوجيهات والكالم ملاذا؟!
ألن هذا األمر اشبه بشيء اصبح عندُه َمَلكة، 
يعن���ي هو يس���عى الى ان يحاف���ظ على بلده 
م���ن كل نتوء زائد، ال يحت���اج بعد ذلك ان 
نب���ني لُه خطورة الرش���وة مثالً ..  االنس���ان 
ال���ذي ُيحب بل���ده يبتعد عن هذه املس���ألة، 
قد يدفع���ُه دافع احملبة غير ال���وازع الديني ان 
يرى ان هذه الرش���وة س���تبدأ تنخر في بلده، 
فهو بالنتيجة س���يعاني صراعًا نفسيًا ما بني ما 
يتكل���م، يقول اني ُاحب بلدي وبني ما يعمل 
خارجًا ان���ُه خالف هذه احملبة، ولذلك بعض 
احلاالت حتى ف���ي اصطالحاتنا العرفية نقول 

هذا شخص ُمترٍب..
م���ا معنى ُمترٍب؟ يعني ما يريد منُه بلده، وما 
يري���د منهُ مجتمعه هو عن���ده، يعرف حدوده 
ف���ال يتجاوزها، ويعرف ح���دود اآلخرين فال 
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يتجاوزها.. 
هذه املس���ائل البد ان ُت���زرع اخواني الحظوا 
نحن كثي���رًا ما نتكلم ونق���ول ونوّجه، لكن 
هن���اك جهة البد ان تلتفت، صاحب قرار.. 
من يكون صاحب القرار؟ تارة صاحبة القرار 
جه���ة اجتماعية، تارة صاحبة القرار اس���رة، 
ت���ارة صاحبة القرار دولة، تارة صاحبة القرار 
منظمة.. بالنتيجة اإللزامات البد ان تتحقق، 

وسنعّرج على نقطة اخيرة.
ثالثًا : تغذية أمل الشباب 

اضاف���ة ال���ى ذلك الس���عي، الحظ���وا اآلن 
عندن���ا ما ش���اء الله م���ن الش���باب ال أقول 
املتعل���م.. بل الش���باب العالم طبع���ًا مبجال 
اختصاص���ه.. وذكرنا قب���الً  مجموعة هائلة 
م���ن الش���باب اخلريجني الذين له���م مجاميع 
كبيرة من االختراعات التي تنفع البلد.. هذه 
االختراع���ات يقدمونها عل���ى طاولة، وانت 

تنتقي منها ما يعزز وينفع البلد، هذا نوع من 
التربية اخواني ان االنسان رغم قساوة الظرف 
الذي مير به؛ يبقى عندُه امل وهذا األمل غير 
خادع، وامنا امل حقيقي جتدُه يعمل ضمن أي 
ظرف من الظروف في سبيل ان يحقق شيئا ، 
ويبني انتم���اءه جملتمعه.. لعراقة هذا اجملتمع، 
لثوابت هذا اجملتمع.. على اجلهات املعنية ان 
تنظ���ر اليهم نظرة واقعي���ة هؤالء يحّلون كثيرا 
من املش���اكل.. بعض االم���ور اخواني ُتحل 
بكالم بع���ض االمور ُتح���ل بعمل خارجي، 
هؤالء لهم امُلكنة على ان يعملوا اعماال طيبة 

البد ان نتوجه إليهم. 
هذه املقدمة حتى ال انسى قبل خمس سنوات 
م���ن هذا املكان املبارك وف���ي هذه االيام يوم 
الرابع عش���ر من شهر ش���عبان والتي صدرت 
فيه���ا تلك الفتوى املباركة من املرجعية الدينية 

العليا لغرض محاربة داعش.
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الحظوا اخواني طبعًا بش���كل سريع انا اقول 
االمور الت���ي متر بالبلد مختلفة تارة مس���ألة 
اقتصادية، تارة مسألة اجتماعية، تارة مسألة 
تكنولوجية، وتارة متر بالبلد مس���ألة ُتريد ان 
ُتنهي البلد ُتهلك احلرث والنسل.. االختبار 
احلقيق���ي يظهر اذا تعرض���ت البالد وال قّدر 

الله الى ما تعّرضت لُه سابقًا..
التجرب���ة الت���ي مّر بها البلد ه���ي محُل فخٍر 
واعتزاز لكل الس���واعد التي قاتلت، وقطعًا 
التاري���خ لم ولن ينس���ى بش���رط ان تكتبوه 
بأيديكم، الذي حدث في تلك الفترة ش���يء 
جميع���ًا نفخر ب���ه ونعتز به، ه���ؤالء ظاهرة 
حضاري���ة قوية متتعوا بالبس���الة والش���جاعة 
واحلمّية والغيرة، ودافعوا عن بالدهم أفضل 
دف���اع ممكن ان يس���ّطر بالعص���ر احلديث مع 
قّل���ة االمكانات، وقّلة املوارد، ومع املس���ألة 
التي كانت يشوبها نوع من الفوضى، لكنهم 
اندفع���وا كالس���يل الهادر إليقاف ما يس���مى 

بداعش..
هؤالء الفتية الش���باب الذي���ن تربوا في هذه 
األرض أق���ول ه���ذه تربية، نح���ن ال ُيمكن 
ان ننس���ى لهم ذل���ك ومن ورائهم من؟ كان 
معل���م دفعهم لذلك جزاه الله خير، كان أبًا 
دفعه���م الى ذلك جزاهم الل���ه خيرًا، تربوا 
بحليب طاهر من ُامهات ارضعنهم لبنًا طاهرًا 
حتى ُيوفوا بهذا اللنب في وقت احملنة جزاهن 
الل���ه خيرا.. وعلينا جميعًا ش���عبًا وحكومة 

ومنظم���ات.. علينا دائمًا ان ال ننس���ى تلك 
الدم���اء الت���ي ُاريق���ت عل���ى ه���ذه االرض 
الطاهرة.. إكرامًا لهم ان ال ننس���اهم، وان 

نسعى دائمًا لتوثيق ما بذلوا من ُجهد.
عندم���ا تفوه���ت املرجعية بذلك لم تس���تطع 
اجلهات املعنية ان تسيطر على االعداد الغفيرة 
التي هّبت من حلظتها وهذه ظاهرة.. انا امنا 
اقول ذل���ك اخواني ونحن في مكان مقدس 
عند سيد الشهداء )عليه السالم(، امنا اسّجل 
موقف عرفان وشكر، وان ذكرتهم املرجعية 
الديني���ة بأفض���ل كالم تأكي���دًا لذل���ك، امنا 
نتبعها ُه���م فخرنا وهم قدوتنا وُهم اناس���نا 
وُه���م ابناؤنا، واقعًا وليس لنا فخر نفتخر بِه 
اال هؤالء.. فهنيئًا لهم ألهاليهم لعش���ائرهم 
ألمهاته���م.. ألمهات اجننب ه���ؤالء، وهذه 
تربية عملية نحن ال ُتس���عفنا األمثلة بعد ان 
س���ّطر هؤالء ما س���ّطر، ال نحت���اج الى ان 
نتحير باألمثلة هذه االمثلة ُتس���عفنا دائمًا ان 
نستشهد بها وهم شهوُد حق على ما ُقلت..

اس���أل الله س���بحانه وتعالى بحق هذا اليوم 
املبارك ان يتغمد الش���هداء برحمته الواسعة، 
وان يرين���ا ف���ي بلدنا كل ع���زة وكل فخر، 
ألن الدماء العزي���زة كانت هي الثمن وعلينا 
ان نحافظ على املُثمن كما يقولون.. نس���أل 
الل���ه ان يوفق اجلميع لكل خير وآخر دعوانا 
ان احلمد لل���ه رب العاملني وصلى الله على 

محمد وآله الطيبني الطاهرين.

المرجعية العليا في العراق تحّذر
من انهيار خطير في البالد
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المرجعية العليا في العراق تحّذر
من انهيار خطير في البالد

قن����اة العالم/ حّمل ممثل املرجعي����ة الدينية في 
الع����راق، اجلهات التي تتحك����م مبقاليد األمور 
التقصي����ر احلاصل في حتص����ني اجملتمع وحمايته 
م����ن االنهي����ار، محذرا م����ن انهي����ار املنظومة 

األخالقية في البلد.
فمن خالل خطبة اجلمعة لسماحة  السيد أحمد 
الصافي التي ألقاها من داخل الصحن احلسيني 
الش����ريف مبدينة كربالء املقدسة، أكد أنه البد 
م����ن دق ناقوس اخلطر النهي����ار بعض املنظومة 
األخالقي����ة في بلدن����ا وبعضها ب����دأت تتراجع 
وتنهار ودون اكتراث واألعجب، وان التصدي 
له����ا خجول جدًا ال ينهض وال يحل املش����كلة 
والبعض يقف موقفا متفرجا ولعلنا نبقى نؤكد 

على أهمية ما نستش����عر وعلى اجلميع ان يأخذ 
دوره. بذل����ك نرى ان املرجعية الدينية ترس����م 
أسس اإلصالح في اجملتمع، وتسعى الى توعية 
اجملتمع وحتث عن احلياء واملش����اكل التي يسببها 
غياب هذا املصطلح واحلياء هو نوع من احلشمة 
وضد الوقاحة واحلياء عبارة عن شعور بالضيق 
والتضايق اذا ص����در أمر خالف اآلداب العامة 
واخلروق ع����ن القاعدة ووج����ود ضمير يؤنب 
صاحبه وهذا الش����عور يتنامى كلما كان املوقف 

كبيرا سواء مع األفراد أو اجملتمع. 
وتش����ير املرجعية من خ����الل خطبة اجلمعة الى 
أن اجملتمع مير بحالة من اجلهد والش����غل الكبير 
على جميع شرائحه حتى يسلخ احلياء منه ومن 
الش����اب فيتج����اوز بدعوى احلرية ومن النس����اء 
بدع����وى احلرية ان احلي����اة في احلياء وبدونه ال 
توجد حياة ويكون اجملتمع أقرب للغابة، وجند 
الشاب ال يس����تحيي من فعل أي شيء والفتاة 
ه����ي عنوان احلياء وعل����ى اجملتمع ان تتوفر فيه 
احلصانة وال يسمح باي جتاوز. مشددًا البد من 
حصان����ة مجتمعية متنع انهيار البلد وهناك أرقام 
مخيف����ة في التجاوزات األخالقية. وأوضح ان 
هذا اجملمتع العراق����ي له كيان وعلماء وفضالء 
وأسس كرمية وشباب وفتوة ونساء ربت أبطاال 
وش����جعانا من اجل القتال وحفظ وحدة البلد 
وهؤالء هم الش����رف واحلياء والبد ان نكثر من 

هذه النماذج.
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تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 

الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 

طبته الثانية 
ُ

الُجمعة في كربالَء المقدسة في خ

من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن 

الحسيني الشريف في 20/ شعبان/1440هـ 

:
ً
الموافق 26 / 4 / 2019م تحدث سماحته قائال

الشيُخ الكربالئي: 
ما هو مفهوُم 

النجاح الحقيقي 
الذي يحّقق 

السعادة والكمال 
لإلنسان؟

الخطبة الثانية

خطبة الجمعة

�صالة اجلمعة بتاريخ 20 / �صعبان/1440هـ املوافق 26 / 4 / 2019 م
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ايها االخوة واالخوات.. 
عنوان اخُلطبة الثانية )جيل الشباب والتحديات 

املعاصرة(
من املعل���وم ايها االخوة واالخ���وات ان جيل 
الش���باب ميثل مكمن القوة والق���درة واحليوية 
واالب���داع والتألق والعطاء بالنس���بة الى االّمة، 
ولذل���ك يع���د جي���ل الش���باب مرتك���ز االداء 

للوظائف واملهام االساسية في احلياة.
ومن هنا اعتنت الشريعة االسالمية واجملتمعات 
الواعية املتحضرة ببناء جيل الشباب، واالعتناء 
بتربيتهم وبنائهم في جميع مجاالت احلياة .. 
البن���اء الصحي���ح، وفي نف���س الوقت اعطت 
االهتم���ام الكاف���ي لتحصينه���م وحمايتهم من 
االنحراف والفس���اد والضالل، ويكفي لنا ايها 
االخ���وة واالخوات م���ا يدلنا عل���ى االهتمام 
الش���ديد من قبل الش���ريعة االس���المية بجيل 

الش���باب وصالحه���م؛ ان بع���ض االحاديث 
اعتبرت الشاب الصالح في عداد أولئك السبعة 
الذي���ن يظلهم الله تعالى بظل���ه، وجعلته رمبا 
يع���ادل االمام العادل.. لنتع���رف على بعض 
اخملاط���ر والتحديات املعاصرة التي مير بها جيل 
الش���باب، مكم���ن الق���وة واحليوية والنش���اط 
والتألق واالبداع في معظم هذه املفردات لدى 
الش���باب، طبعًا هذا ال يعني ان هذه العناصر 
غي���ر موج���ودة في البقية اب���دًا.. بل هو هذه 
املرحلة هي طبيعتها من مراحل حياة االنس���ان 
كما أش���ارت بعض اآلي���ات القرآنية ان مركز 
الق���وة والعطاء امن���ا يتمّثل في هذه املرحلة من 
احلياة، وقبلها مرحلة الطفولة، وبعدها مرحلة 
الش���يخوخة لذلك تعد مرتكزًا اساسيًا في بناء 
اجملتم���ع ومن هن���ا ينبغي ان يتوج���ه االهتمام 

اليهم..
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أهم اخملاطر والتحديات التي يواجهها الشباب: 
هو الغزو الثقافي واملعرفي واالخالقي..

ماذا نعني بالغزو الثقافي واملعرفي؟
هل نعني بالغزو في مجال املعارف االساس���ية 
كالعقيدة والسلوك؟ ال أبدًا.. جميع مجاالت 
احلياة بالنسبة للش���باب مهمة.. سواء ما كان 
يتعل���ق بالعقيدة او املعرف���ة العامة او االخالق 
او املب���ادئ أو القيم او التطلعات او التوجهات 
او االمان���ي او الع���ادات او التقاليد، كل هذه 
االمور هي مصاديق للثقافات التي يحتاج اليها 
الش���باب حتى في التطلعات وحتى في االماني 
والرغبات والعادات والتقاليد، الش���اب يحتاج  
ال���ى ان يع���رف الثقاف���ة الصحيح���ة في هذه 
االم���ور.. ما هي توجهاته الصحيحة؟ ما هي 
اهتماماته الصحيحة؟ وما هي املبادئ الصحيحة 
في حياته؟ ليس فقط عقيدة، مع انه هذه هي 
االساس طبعًا، الشك ان املعرفة العقائدية هي 
االس���اس التي يرتكز عليها االنسان في حياته 

ولكن هناك مجموعة من الثقافات..
اآلن مكمن اخلطورة أين اخواني؟

جن���د اآلن كل هذه الثقافات واملعارف انفتحت 
على الش���باب في خضم التط���ور التكنولوجي 
ف���ي عالم االتصاالت، هناك س���يل عارم بل 
س���يول عارمة من الثقافات واملعارف والعادات 
واملبادئ واالخالق والقيم واالماني والتطلعات 
ُتَضخ الى الش���باب، ليس في صورة يومية.. 
بل ف���ي كل دقيقة من دقائق اليوم الواحد في 
حياة الش���اب.. وهذا ش���اب في مقتبل احلياة 

لم ينضج في مجال املعرفة، وان كان البعض 
الشك قد يكون اكثر نضجًا من بعض الكبار، 
لك���ن هو قليل اخلب���رة في احلي���اة لم تكتمل 
معارفه ولم تكتم���ل املبادئ التي يحتاجها في 
احلياة، لم يخض احلياة بصورة دقيقة وكاملة.. 
في هذا الس���يل الع���ارم هو يظل في حيرة أي 
واحد من هذه الثقافات واملعارف صحيحة.. 
ق���د تغويه وتخدعه بعض املع���ارف والثقافات 
التي قد تطرح في هذه الوسائل الكثيرة املغرية 
واجلذاب���ة والفاتنة التي تفنت االنس���ان، لذلك 
ق���د يتبنى الكثير من ه���ذه الثقافات لديه وهي 
ثقاف���ات ض���ارة وخادعة، لذل���ك نحتاج هنا 
كما س���نبني من خالل املعاجلات ما هو الطريق 

الصحيح في هذه املسألة..
ايض���ًا م���ن االمور الت���ي تواجه الش���باب هو 
الش���عور باإلحباط والضياع واليأس والقلق.. 
ه���ذا الش���اب هو اجهد نفس���ه وأس���رته ايضًا 
اجه���دت نفس���ها حتى وصل ال���ى مرحلة من 
العل���م واملعرفة وتخ���ّرج أو وصل الى مرحلة 
م���ن القدرات الفني���ة واملهنية أو لديه طاقة من 
االب���داع والتأل���ق، ثم يح���اول ان يفرغ هذه 
الطاق���ة واالبداع وما توص���ل اليه وما حّصل 
عليه من ثمار العلم واملعرفة والقدرات املهنية، 
يح���اول ان ُيفرغ ويوّظف هذه الطاقات في ما 
هو نافع.. ال يجد ش���يئًا من ذلك فقد يضطر 
ال���ى ان ُيف���رغ ه���ذه الطاقة في أم���ور ال نفع 
فيها او في امور ضارة، االنس���ان حينما تكون 
لديه ق���درة وطاقة يريد ان ُيف���رغ هذه الطاقة 
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والقدرة والتعّلم الذي ناله خالل سني حياته، 
ان ل���م يجد فرصة نافعة لكي ُيفرغ هذا العلم 
الذي لديه حينئذ قد يضطر او ُيصاب باإلحباط 

والقلق واليأس..
هذه مشكلة تواجه شبابنا في الوقت احلاضر..
ايضًا من االمور والتحديات املهمة التي يواجهها 
الشباب هو العوز واحلرمان املادي والعاطفي..
الش���اب في هذه الفترة يشهد القّمة في مسألة 
الغري���زة والعاطف���ة، ويحت���اج الى اإلش���باع 
الحتياجاته املادية والعاطفية والنفسية واملعنوية، 
حينما ال يجد إشباعًا بطرائق محللة وصحيحة 
قد يلجأ خصوص���ًا اذا كان رفاقه من اصدقاء 
الس���وء، يضطر  الى ان ُيش���بع هذه احلاجات 
م���ن طرائق محرمة وُمفس���دة ومنحرفة فيؤدي 
ذلك الى حصول هذه اخملاطر لهؤالء الش���باب 

واجملتمع..
ايض���ًا من االمور والتحديات املهمة هي النظرة 

الدونية الى الشباب..
التفتوا اخواني احيانًا البعض ِمّنا ُيقلل من شأن 
بعض الش���باب الذين لديهم ق���درات ولديهم 

طاقات ولديهم ابداع ومواهب..
انا انس���ان كبير وهذا الش���اب بعد ما يزال في 
مقتبل العمر ما مقدار مرتبة علمه اجتاه علمي؟ 
ما مق���دار كفاءته اجتاه كفاءتي ما مدى قدراته 
جتاه قدراتي.. طبعًا الشباب والشابات اجلميع 
مش���مولون بذلك.. فالبعض يستصغر ويقلل 
من ش���أن طاقات الشباب، هذه مسألة خطيرة 
اخوان���ي خصوص���ًا ف���ي مج���االت العمل.. 

م���ا ه���ي النتيجة ان هذا الش���اب س���نقتل فيه 
الطموح، وُنميت فيه القدرات، ونحرم اجملتمع 
م���ن امكاناته وطاقاته وقدراته وابداعه وتألقه؟ 
وايضًا نحّطم نفس���يته ومعنويات���ه، ونقتل فيه 

الطموح الذي ُيمكن ان ينفع فيه اجملتمع؟
لذل���ك اخوان���ي دائمًا حاول���وا ان تنظروا الى 
الشباب نظرة االحترام، وحاولوا ان تستكشفوا 
فيهم القدرات والطاقات والقابليات، وحاولوا 

ان توظّفوا هذه الطاقات..
ايضًا من االمور التي تهدد الشباب هي املسألة 
التي تصيب الكثير هي مسألة االعتداد والغرور 

والرضا بالنفس..
بعض الش���باب يرى انه لديه علم ولديه عقل 
ولدي���ه ق���درة او موهبة يغتر بنفس���ه.. فتراه 
يصيبه الغ���رور واالعتداد بالنفس، يضاف الى 
هذا قّلة اخلبرة في احلياة فيجد الش���اب نفس���ه 
ان م���ا يعتقد به هو الصحي���ح، وما لديه هو 
الصحي���ح، فإذا جاءه انس���ان آخر قال له انت 
الذي تسير فيِه على خطأ هذا ليس بصحيح.. 
ال يقبل بذلك بسبب ما يصيبه من حالة الغرور 
واالعت���داد بالنفس.. ُيضاف اليها قّلة اخلبرة، 
لذل���ك قد ينزلق ال���ى مزالق خطيرة وهذه من 
التحدي���ات التي ميّر بها الش���باب.. ايضًا من 
املس���ائل املهمة عدم تبل���ور املفاهيم الصحيحة 

للحياة احلقيقية..
م���ا هو مفه���وُم النجاح احلقيق���ي الذي يحّقق 

السعادة والكمال لإلنسان؟
انظ���روا ال���ى اآليات القرآنية ُيذك���ر فيها كلمة 
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الف���الح )ق���د أفل���ح املؤمن���ون(، )اولئك هم 
املفلح���ون( الفالح هو النجاح، اآليات القرآنية 
الكرمي���ة واالحادي���ث وأه���ل اخلب���رة والعقل 
وال���رأي في اجملتم���ع يبينون لنا م���ا هو مفهوم 
النج���اح الكامل واحلقيقي للحياة التي ينش���دها 
االنس���ان.. البع���ض يتص���ور امل���ال والبعض 
يتصور الس���لطة والبعض يتصور اجلاه والبعض 
الدراسة االكادميية، وان كانت هذه من االمور 
املطلوب���ة، فالدراس���ة االكادميية الب���د منها  ، 
عنصر اساس���ي في حتّقق التق���ّدم والتطور هو 
الدراس���ة االكادميية.. أين اخلطأ؟ ان أوّجه كل 
اهتمام���ي وعنايتي لهذه الدراس���ة وهذه العلوم 
فقط، وأهمل املبادئ والقيم واالخالق واجلانب 
التربوي في احلياة، وأهمل النظرة احلقيقية الى 
اخلال���ق والصانع وحياة الدنيا واحلياة اآلخرة.. 

وهذا اخلطأ.. 
الحظ���وا اخواني مطل���وب ان ابناءنا ينجحون 
ف���ي امل���دارس، فتط���ور اجملتمع وُرقّي���ه يعتمد 
على هذا التطور العلمي والدراس���ة االكادميية، 
ولكن علينا ان ُنفهم أوالدنا: يا أوالدنا وبناتنا 
النجاح في احلياة الدراس���ية والنجاح في العمل 
مطلوب، ولكن النجاح والسعادة احلقيقية حلياة 
االنس���ان يتوقف على ان اعرف خالقي ما هي 
عالقتي باخلالق؟ وهذه احلياة الدنيا ما بعدها أي 
شيء؟ ما هو مبدئي وما هو مصيري؟ عالقاتي 
االجتماعية مع االخرين وعالقتي داخل االسرة 
ومع االبوين وم���ع االرحام ومع ابناء اجملتمع؟ 

واملبادئ والقيم واالخ���الق والعادات والتقاليد 
والهوي���ة كل ه���ذه االمور مطل���وب ان افهمها 
وافه���م دورها ف���ي احلياة وأعطيه���ا حّقها في 

احلياة..
الب���د ان يفهم الطالب في الدراس���ة االعدادية 
وفي الدراسة اجلامعية ان يفهم اجلميع ان احلياة 
احلقيقية، والس���عيدة لإلنس���ان تتقوم مبجموعة 
من العناصر، عقيدة، معرفة، ثقافة، اخالق، 
تربية، مب���ادئ، قيم، هذه امور البد ان يفهم 
االنس���ان الش���اب ان حياته الناجحة والسعيدة 
تتوق���ف عليها، كذلك االهتمام مبس���ألة العمر 
والوق���ت والصحة والعافية ام���ور كثيرة يحتاج 

اليها الشاب..
هذه من التحديات التي مير بها الشاب ويحتاج  
الى ان ُنفهم الش���اب ما هي املعرفة الصحيحة؟ 
وم���ا ه���ي الثقافة الصحيحة؟ وم���ا هي املبادئ 
والقيم؟ ولعل الوقت ال يسع ان نذكر املعاجلات 
املطلوبة نذكرها ان شاء الله في ُخطبة قادمة..
نس���أل الله تعالى ان يحمينا ويعصمنا ويحمي 
ش���بابنا.. اخوان���ي ابنائي انت���م الرجال الكبار 
املؤسسات واملدارس واجلامعات وسائل االعالم 
ومؤسس���ات املعرفية والثقافية عليكم ان تعتنوا 
بالشباب هم عمادنا في املستقبل وهم املنا في 
املستقبل وهم مركز القوة في اجملتمع وعلينا ان 
نعطيهم االهتمام الذي يستحقونه خصوصًا في 
اجمل���االت املهمة... واحلمد لل���ه رب العاملني 
وصلى الله على محمد وآله الطيبني الطاهرين.

%61 أكدوا بان للمخدرات واالنترنيت نفس االثار والضرر
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تص���دت املرجعي���ة الدينية العلي���ا عبر خطبها  
املس���تمرة ف���ي ي���وم اجلمع���ة )قب���ل جائح���ة 
كورون���ا( الى جملة من التحديات واملش���اكل 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي حلت 
ف���ي العراق بع���د عام 2003م وله���ا البصمة 
الواضح���ة والناجعة لكل مش���كلة تعرض لها 
واظهرت نتائجها الطيبة فيما بعد على الصعيد 
الشعبي واجلماهيري ولم تكتف املرجعية بذلك 
بل تعدت معاجلاتها ومناش���داتها الى الظواهر 
االجتماعية الطارئة املستحدثة والتي طرأت على 
مجتمعنا بفضل التدخل اخلارجي والعبث مبراكز 
القرار السياس���ي ومن تلك الظواهر املقيتة التي 
ماافتت بعضد الش���عب ظاهرة أدمان اخملدرات 

واالجتار بها اذ اصبح العراق س���احة ومعرضا 
واس���عا ورائجا لتلك الس���موم الفتاكة جلميع 
افراد اجملتمع العراقي عامة وش���رائح الش���باب 
بص���ورة خاصة وقد ورد ذلك املوضوع مرات 
ع���دة من قبل املرجعية ب���ل تعدت الى وضع 
احللول املناس���بة ووضعتها امام انظار احلكومة 
لتطبيقه���ا والعمل بها خل���الص وانقاذ الفئات 
املس���تهدفة مما تعانيه، ومسك ايديهم والعودة 
بهم الى جادة الصواب وتصويب اوضاعهم مما 
ينعكس بايجابية عل���ى الفرد وبالنتيجة اجملتمع 
وق���د اجري هذا االس���تبيان الخ���ذ الرأي من 
اجلمهور بخصوص هذا املوضوع احليوي ..

 ف���ي نظ���ر الكثيري���ن واعتقادهم ان انتش���ار 

المخدرات
 واالتجارُ بها          

%61 أكدوا بان للمخدرات واالنترنيت نفس االثار والضرر

 92%
كانوا مع توجيهات 
المرجعية بالكف عن 
التعاطي وروجوا    

لها بايجابية 

عيسى
 الخفاجي

استطالع واستبيان
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اخمل���درات او االدم���ان علي���ه س���ببه الضغوط 
النفس���ية واملش���اكل احلياتية التي تواجه االفراد 
يومي���ا والتي ع���ادة ال تواجه بحلول مناس���بة 
او اس���تحالة وصعوبة حلها نظ���را لالمكانات 
ماس���بق   ف���ي  يعتق���دون   )%52(، الفردي���ة 
و)48%( يعتق���دون خالف ذلك على كوِن ان 
ذلك حجج واهية وان الكثيرين لديهم مشاكل 
متنوع���ة وكبيرة وهم بعي���دون كل البعد عن 
تناول اخملدرات ليس ذلك فحسب وامنا يتعامل 
م���ع موضوع اخملدرات بايجابية وذلك باالخبار 
ع���ن مضاره���ا الصحية ناهيك ع���ن اضرارها 
االجتماعية وتهدمي اركان االسر)92%( امتثلوا 
الوام���ر املرجعي���ة العليا بالكف ع���ن التعاطي 
وكان���وا مع تل���ك التوجه���ات وروج���وا لها 
بايجابي���ة عالية في ح���ني ان )8%( كانوا على 
خ���الف ذلك ولم يتفاعلوا بش���فافية مع تلك 

التوجهات للمرجعية .
ف���ي رأي الكثيرين ان قضي���ة تعاطي اخملدرات 
واالجت���ار به���ا ليس���ت مقتصرة عل���ى االفراد 
واجلماعات املشبوهة وامنا يتعداها الى احلكومة 
الت���ي ه���ي صاحب���ة الق���رار )96%( يعتقدون 
متاما ان ضعف االجراءات احلكومية والفس���اد 
وضعف الرقابة على املنافذ احلدودية هو سبب 
رئيس���ي النتشار تلك الظاهرة في حني  )%4( 

فقط يرون خالف ذلك .
لو توقفن���ا قليال عند ظاه���رة االدمان وحللنا 
ماهي االس���باب والدوافع لللجوء الى التعاطي 

)11%( يعزونه���ا الى البطالة التي تعصف االن 
بالش���باب و)6%( يرجحون اس���بابها ملش���اكل 
اجتماعية وهذه املش���اكل تلقي بظاللها السيئة 
عل���ى االفراد مم���ا يجعله���م يتعاملون س���لبا 
باله���روب منه���ا على طريق االدم���ان )%10( 
يع���زون اللجوء الى اخمل���درات لتهاون القانون 
وع���دم وجود فق���رات الردع املناس���ب لتلك 
اجلرمية اجملتمعية )13%( يعللون سبب االدمان 
ال���ى ضعف الرقابة االس���رية وع���دم مالحظة 
ابنائهم من كال اجلنس���ني ومعرفة عالقتهم مع 
احمليط والضغظ عليهم بش���تى الطرائق والذي 
يؤدي الى نتائج سلبية عليهم و )60%( يرون 
ان ماذكر س���ابقا باجمعهم مضافا اليها اسباب 
اخ���رى ه���ي الدواعي احلقيقي���ة لالدمان وفي 
مايخ���ص القانون والقضاء العراق ازاء االدمان 
) 11%( يعتق���دون ان االح���كام الت���ي يتبناها 
القضاء العراقي للحد من انتشار اخملدرات كافية 
ومقنع���ة بحق املتهم���ني و)53%( ال يعتقدون 
ذلك مطلقا اما مانس���بته )36%( يعتقدون بان 

االجراءات كافية بنسبة ما .
 باالنتق���ال الى موضع القوات االمنية واخلطط 
املوضوعة الفش���ال عملي���ات تهريب اخملدرات 
)78%( ولرمبا هذه نس���بة كبي���رة يعتقدون ان 
اخلطط التي ينتهجها مجرمو اخملدرات اكثر دقة 
وفاعلية من تلك التي تتبناها القوات االمنية و 
)22%( ي���رون عكس ذلك ويعدون ان اخلطط 
الت���ي تضعها القوات االمنية في مراكز احلدود 
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واملناف���ذ اكثر مهنية وحرفية وربطا مع اجلهات 
االقليمي���ة حل���دود جمهورية الع���راق )%97( 
يعتق���دون ان هنالك جه���ات اقليمية متواطئة 
بطريق���ة او اخرى مع جه���ات داخلية لتهريب 
تلك الس���موم لتس���قيط قوى الش���باب والغاء 
دورهم واالس���تحواذ عل���ى افكارهم و )%3( 

يرون عكس ذلك..
وكتس���اؤل اخير في هذا االس���تبيان فلم ننَس 
الربط بني قضًيتي ادمان االنترنيت الذي ال يقل 
ش���أنا عن اخملدرات والذي يعاني من مش���اكل 
مجتمعية كبيرة مبا فيها املشاكل العشائرية التي 
حت���دث لكثير م���ن الفتيات وكذل���ك االبتزاز 
االلكتروني )36%( يعتقدون ان اخملدرات اكثر 
فتكا وضررا على الفرد واجملتمع من اي شيء 
آخ���ر في ح���ني ان )3%( يعدون ان االنترنيت 
اكثر ضررا من اخملدرات بكونه الوس���يلة احملببة 
لفئة الشباب و)61%( قيًموا ان لكال االنترنيت 

واخملدرات نفس الضرر واالثر .
اهم االراء  واملقترحات التي وردت :

1. التأكي���د على البرامج االذاعية والتلفزيونية 
وب���ث االعالنات بني برامجه���ا املتنوعة وعقد 

الن���دوات واالنش���طة اخملتلف���ة بش���كل مكثف 
تك���ن مهمتها العمل عل���ى اعادة الثقة بالنفس 
والتش���ديد على الوعي ف���ي اجلوانب الروحية 

واالخالقية .
2. تفعيل دور طلبة احلوزات العلمية بش���كل 
كبير وذلك جلذب الش���باب في جميع اجملاالت 
العلمية والدينية ولكافة املراحل الدراس���ية بعد 
كس���ب ثقتهم وبث روح التع���اون واالحترام 
ونش���ر االخالق الفاضلة النها السبيل الوحيد 
في بث روح االمل والتفاؤل والعيش بش���يء 
من الواقعية كي يتسنى لهم تخطي روح اليأس 
واالحب���اط ضمن برام���ج ممنهجة بدقة وخطط 

مدروسة .
3. تعاون شرائح اجملتمع كافة بكل تخصصاته 
ومواقع���ه والتكاف���ل بينهم لتش���خيص مواطن 

 48%
ال يعتقدون ان 

الضغوط النفسية 
والمشاكل الحياتية سببا 

لتعاطي المخدرات 

لشهر شباط 2021

75



اخلل���ل ونش���وء الوع���ي على نطاق واس���ع 
واس���تغالل صفح���ات التواص���ل االجتماعي 
بش���كل ايجابي واالبتعاد عن السلبية التي ال 

تفضي الى شيء.
4.تضمني قان���ون العقوبات للمتعاطني بفقرة 
التاهيل اذ ان الس���جن لي���س لالصالح فقط 
وامنا تخليصه من االدمان ليعود مواطنا صاحلا 
يخدم نفس���ه ووطنه مؤهال لقيادة اس���رته من 

جديد.
5. ك���ي ال تتفاقم مش���كلة التعاطي واالجتار 
باخمل���درات تكون عقوبة االعدام ش���نقا حتى 
املوت للتاجر واحلكم املؤبد للمرًوج والسجن 

والتاهيل للمدمن .
6. تش���ديد الرقاب���ة عل���ى احل���دود الدولية 
وتزويده���ا بكاميرات حراري���ة على مدار 24 
ساعة وخصوصا مع الدول املعروفة والنشطة 
بتجارة اخملدرات واقتصارها على استخبارات 
احلشد الشعبي مضافة اليها قوى شرطة احلدود 
.7. القضاء على الفس���اد املالي والرش���اوي 
واي تعامالت مالية املتفش���ي في الس���يطرات 
الرئيس���ية للط���رق اخلارجي���ة ومداخل املدن 
من قب���ل اس���تخبارات وزارة الداخلية والزج 
بعنصر اخملبر الس���ري للحيلول���ة دون التعاون 
واالتفاق الس���ري بني من تس���ول نفس���ه من 

التجار واملنتسبني على حد سواء .
8. قيام وزارًتي التربية والتعليم العالي باصدار 
توجيهات وتعليمات الغاية منها تشديد الرقابة 
على الطالب دون اثارة انتباههم للحيلولة دون 

التعاطي او تقليل���ه والقضاء عليه وخصوصا 
طالب املتوسطة واالعدادية من خالل ادارات  

فاعلة ومؤثرة ..
9. تفعيل العنص���ر الرقابي على الصيدليات 
من خالل نقابة الصيادلة وتنبيه اصحابها بعدم 
وجوب ص���رف اي حبوب مخدرة او تفضي 
ال���ى التخدير اال في حاالت معينة ومش���ددة 
وتك���ن بوصفة طبيب اخصائ���ي والتمييز بني 
الوصف���ات امل���زورة التي يلج���أ اليها البعض 
للحد م���ن التعاطي وكذل���ك اصحاب احملال 

الصحية التي يتعاملون معهم بسرية تامة .
10. تش���ديد الرقابة عل���ى املقاهي والكوفي 
ش���وب الت���ي يرتاده���ا الش���باب وخصوصا 
العاطل���ني عن العمل ووضعه���م حتت النظر 
ورصد تصرفاتهم وحركاته���م والقاء القبض 
على املشتبه بهم من قبل قوى االمن املتواجدين 
او املرابط���ني  في املنطقة او الدوريات القريبة 
عل���ى احلادث واغالق املقه���ى بصورة مؤقتة 
م���ع دفع مبالغ نقدية من قبل صاحب املقهى 
وتق���دمي تعهد خطي يحددها القضاء في حالة 
عودة فتح املقهى لئال تكون تلك املقاهي بؤرة 

لتفاقم االدمان .
في ختام هذا االستبيان نسال الله العلي القدير 
باحلف���ظ والس���المة واالمان لعراقن���ا اجلريح 
ال���ذي عانى وم���ازال يعاني يوميا من ش���تى 
انواع املشاكل وان نتبع مرجعيتنا الرشيدة فانها 
صمام االمان للجمي���ع وخالصنا  لبلد زاهر 
خال من كافة الظواهر االجتماعية السلبية..
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ّتاريخ ربان سفينة العراق.. 
»المرجع السيستاني )دام ظله(

لقد أثمر منبر اإلمام السيد الخوئي )قدس سّره ( خالل أكثر من نصف قرن 
 عظيمة جليلة هي األزكى واألفضل عطاًء على صعيد الفكر اإلسالمي 

ً
ثمارا

وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف اإلسالمية المهّمة، حيث تخّرج من 
بين يديه مئات العلماء والفضالء العظام..

الموقف 
السياسي

سيرة وآثر
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 الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مس���يرته 
الفكرية ودربه احلافل بالبذل والعطاء والتضحية 
خلدمة اإلس���الم والعلم واجملتمع، ومعظمهم 
اليوم أس���اتذة احلوزات العلمية وباخلصوص 
ف���ي النج���ف األش���رف ومنهم م���ن هو في 
مستوى الكفاية واجلدارة العلمية واالجتماعية 
التي تؤهله للقيام مبس���ؤولية التربية والتعليم 
ورعاي���ة األم���ة في يومنا احلاض���ر ومن أهم 
وابرز أولئك العباقرة هو س���يدنا األستاذ آية 
الله العظمى الس���يد علي احلسيني السيستاني 
)دام ظّل���ه ( فه���و م���ن أبرز تالم���ذة اإلمام 
اخلوئ���ي الراحل )قدس س���ّره( نبوغًا وعلمًا 
وفض���اًل وأهلّيًة، وحديثنا في هذه الس���طور 

حول شخصية هذا الَعلم الكبير.

موجز عن والدته ونشاته

ولد سماحته في التاسع من شهر ربيع األول 
ع���ام 1349 للهج���رة في املش���هد الرضوي 
الشريف في أسرة علمية معروفة، فوالده هو 
العالم املقّدس )الس���يد محمد باقر( ووالدته 
ه���ي العلوية اجلليلة كرمي���ة العالمة )املرحوم 
الس���يد رضا املهرباني السرابي( وجّده االدنى 
ه���و العال���م اجلليل ) الس���يد عل���ي ( الذي 
ترجم له العالمة الشيخ آغا بزرك في طبقات 
أعالم الش���يعة قائ���اًل: ) انه كان في النجف 

األش���رف من تالمذة احلّجة املؤس���س املولى 
علي النهاوندي وفي سامراء من تالمذة اجملدد 
الشيرازي، ثم اختص باحلجة السيد اسماعيل 
الصدر، وفي حدود سنة 1318 ه� عاد إلى 
مش���هد الرضا ) عليه الس���الم ( واستقر فيه 
وحاز مكانة س���امية م���ع ما كان له من حظ 
وافر م���ن العلم مقرونًا بالتق���ى والصالح ( 
ومن تالمذته املعروفني الفقيه الكبير الش���يخ 

محمد رضا آل ياسني )قدس سّره (.
وأس���رة سيدنا األس���تاذ ) دام ظّله ( �� التي 
هي م���ن االس���ر العلوية احلس���ينية �� كانت 
تقط���ن مدين���ة )اصفهان( في الق���رن احلادي 
عش���ر الهجري، ومن اب���رز اعالمها يومذاك 
الفيلس���وف الش���هير )محم���د باق���ر الداماد( 
صاحب كتاب القبسات، ومن أحفاده العلم 
الكبير )السيد محمد( الذي عّين في منصب 
)ش���يخ االس���الم( في بالد )سيس���تان( في 
زمن الس���لطان حس���ني الصفوي فانتقل اليها 
وس���كنها ه���و وذريته من بع���ده، وأول من 
هاجر منهم إلى مشهد الرضا )عليه السالم( 
هو املرحوم) السيد علي ( املار ذكره، حيث 
استقّر فيه برهة من الزمن في مدرسة املرحوم 
امل���ال محمد باقر الس���بزواري ومن ثّم هاجر 
الى النجف األش���رف الكمال دراسته ثم الى 

سامراء املقدسة للغرض نفسه.
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