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متبرعون بالدم في حسينية البكاي

عبدالهادي الصالح يتبرع بدمه

)سعود سالم(تأثر وبكاء د.عبداحملسن جمال خالل اللقاء مع الشباب في حسينية دار الزهراء

جانب من احلضور يستمعون للسيرة احلسينية

)هاني الشمري(السيد علي فضل اهلل متوسطا الزميل عدنان الراشد واملستشار السياسي واإلعالمي للسيد هاني عبداهلل

رئيس جمعية الصحافيني أحمد بهبهاني وضيوف الكويت في مقدمة احلضور

)قاسم باشا(السيد علي فضل اهلل واخلطيب علي حسن غلوم وعدد من احلضور في مسجد بهبهاني

فضل اهلل: سمو األمير وّجه نصيحة مخلصة إلخوانه اللبنانيين 
بأن يكونوا يدًا واحدة فقوة لبنان في وحدة أبنائه

أسامة أبوالسعود
أك����د رئيس جمعي����ة املبرات 
ومؤسسات سماحة املرجع الراحل 
السيد محمد حسني فضل اهلل السيد 
علي محمد حس����ني فضل اهلل ان 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صب����اح األحم����د وّج����ه نصيحة 
مخلصة الخوان����ه اللبنانيني بان 
يكونوا يدا واحدة، مش����ددا على 
ان قوة لبنان في وحدة ابنائه وال 
ميكن ان يلعب لبنان دوره الكبير 
املأمول منه عربيا ودوليا اال بتوحيد 
صفوف ابنائه اللبنانيني على قضية 
لبنان ليع����ود لبنان قويا عزيزا. 
جاء ذلك في لقاء مفتوح استضافت 
خالله جمعية الصحافيني العالمة 
فضل اهلل بحضور رئيس جمعية 
الصحافيني الزميل احمد يوسف 
بهبهاني والزمالء فيصل القناعي 
الراشد وعدد من اعضاء  وعدنان 
اجلمعية والوف����د املرافق لضيف 
الكويت. وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية 
من أمني صندوق جمعية الصحافيني 
الزميل عدنان الراشد بالعالمة فضل 
اهلل ومرافقيه ضيوفا أعزاء على 
الكويت بعد تشرفهم بلقاء صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
مشيرا إلى ان هذه الزيارة تأتي في 
أيام مباركة وتهدف إلى مزيد من 
التواصل املمتد بني أهل الكويت وآل 
فضل اهلل منذ أيام العالمة املرجع 
محمد حس����ني فضل اهلل � العزيز 
على قلوب أهل الكويت � الفتا إلى 
ان العالمة علي فضل اهلل يس����ير 
على نف����س النهج والدرب الطيب 
الذي سار عليه والده املرجع الكبير 

محمد حسني فضل اهلل.
وردا عل����ى ع����دد من أس����ئلة 
احلضور شدد فضل اهلل على ان 
اللبنانيني عاشوا كثيرا من املشكالت 
حينما اختلفوا واآلن يعانون مما 
حصل بينهم من اختالف سياسي، 
مشددا انه على اللبنانيني ان يعرفوا 
ان قوتهم ف����ي وحدتهم وال خيار 
أمامهم في النهاية اال ان يتوحدوا 
على قضية لبنان والوصول ألرضية 
مشتركة للعمل معا لصالح بلدنا 
احلبيب. وأوضح ان على العلماء 
دورا كبيرا في تهيئة األجواء لنزع 

بسبب ان الشهيد رفيق احلريري 
هو رمز سني كبير وقد يوجه االتهام  
لش����خصيات شيعية لها رمزيتها 
قال العالمة فضل اهلل »هناك عمل 
دؤوب ملنع حدوث أي فتنة سنية 
ش����يعية، والفتنة لن حتدث � إن 
شاء اهلل � فهناك وعي من اجلميع 
بحقيقة الفتنة وعلينا العمل جميعا 
اال نسمح للذين يصطادون في املاء 

العكر بحرية احلركة في لبنان.
وكان فضل اهلل قد القى كلمة 
في بداية اللقاء اشاد فيها بالدور 
الكبي����ر للكوي����ت وحرصها على 
دعم لبن����ان ووحدة صفه بالقول 
»لق����د كانت فرصة طيبة ومحطة 
مهمة وسعيدة أن نزور الكويت، 
بلد الطيب احلبيب، وقد س����عدنا 
بزيارة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس����مو ولي العهد 
وسمو رئيس الوزراء وقد شكرناهم 
على  عاطفتهم الصادقة ومشاعرهم 
الطيبة التي جتلت في تعزيتهم لنا 
عند وفاة س����ماحة املرجع الوالد، 
كما ش����كرناهم على كل ما قدمته 
وتقدمه الكويت للبنان من خالل 
توجيهات سموه، سواء في اعقاب 
حرب يوليو من العام 2006 أو قبلها، 
وقد كانت لس����موه التفاتة طيبة 
جتاه جمعي����ة املبرات التي كانت 
من اكثر اجلمعيات تضررا خالل 
عدوان يوليو، من خالل مساهمتها 

أي فتيل للف����ن عبر اللقاء الدائم 
عل����ى النقاط املش����تركة والعمل 
بقوله تعال����ى )واعتصموا بحبل 
اهلل جميعا وال تفرقوا( والتعامل 
مع اهل الكتاب وفق املبدأ القرآني 
)قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل 

وال نشرك به شيئا..(.
وردا على سؤال حول صدور 
القرار الظني وتأثر لبنان بهذا القرار 
قال العالمة فضل اهلل ان اللبنانيني 
جربوا الفن وفي نهاية االمر جلس 
اجلميع على طاولة واحدة ولذلك 
فإن ما عليهم اآلن هو درء الفن وان 
يجلسوا معا بعيدا عن كل أجواء 
االنفعال والتوتر في الداخل اللبناني 
ليتدارس����وا ما يحصل في بلدهم 
وكيفية التعامل مع هذا القرار سواء 
قبل صدوره وإذا صدر نتعامل مع 

تبعاته باحلكمة والعقل.
وتاب����ع قائال »الب����د ان تصل 
األمور لنهاية سعيدة وهذا ما نعمل 
وسنظل نعمل من اجله، ونحن نثق 
في كثير من املبادرات في الساحة 
اللبنانية ونراهن عليها، ونثق اكثر 
في لقاء الق����ادة اللبنانيني وكيف 
ميكن ان يتالفوا النتائج التي ميكن 
ان حتصل في حال صدور القرار 

الظني«.
وردا على سؤال حول حدوث 
فتنة سنية � ش����يعية في لبنان 

في بناء مب����رة اإلمام علي بن أبي 
.ÿ طالب

وتابع فضل اهلل: كانت مناسبة 
للتداول مع سموه في آخر التطورات 
باملنطق����ة، وفي املل����ف اللبناني 
حتديدا، وقد ملسنا من سموه بعض 
اخلشية حيال ما قد يصيب لبنان 
في ق����ادم األيام، وحرصه على أن 
يتوحد اللبنانيون، ليمنعوا مدبري 
الفن من حتقيق مآربهم وغاياتهم، 
ومن جانبنا، فإننا في الوقت الذي 
نقدر كل هذه املشاعر والعواطف، 
نشعر بأن علينا جميعا � في لبنان 
� ان نرد اجلميل للكويت، هذا البلد 
الذي نريد أن يكون عامرا بحيوية 
أهله، ومشعا بقيادته، التي جتمع 
كلمة الكويتيني على ما فيه مصلحة 
البلد، والساعية دوما إلى توحيد 
كلمة العرب ألجل مصلحة األمة، 
مبا يحمي الكويت ولبنان واملنطقة 
العربية واإلس����المية، السيما في 

مواجهة التهديدات الصهيونية.
واضاف قائال: اننا نعيش عاطفة 
جياشة جتاه الكويت، ونحن نرى 
أن وح����دة الكويتيني من همومنا 
الكبرى، وبحمد اهلل، فإن ما نشهده 
على هذا الصعيد يشكل لنا مبعث 
اطمئنان، فمناعة الكويت وقوتها 
ضمان لوحدة أقطارها، وضمانة 

لوحدة العرب واملسلمني.
وأكد فض����ل اهلل »اننا نعتقد 

أن األم����ة تتعرض ملخاطر كبرى، 
وهذا يتطل����ب ان يتحمل اجلميع 
مسؤولياتهم التاريخية، لدرء هذه 
املخاطر، وجت����اوز العقبات التي 
تعترض وحدة االم����ة، وتضافر 
امكانياتها، مبا يرفع من شأنها على 
املستويات السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية وغيرها.
وأردف: »إن من أهم الواجبات 
أمام هذه املخاطر، العمل على وحدة 
املس����لمني، وتوثيق العالقات بني 
الكيانات املتعددة داخل االمة. ولذلك، 
نحن مع كل عمل توحيدي، ومع كل 
مبادرة تعزز اللقاء، وتقلص فرص 
االخت����الف، ونحن مع كل اجلهود 
التي تبذل لتطويق أي محولة لزرع 
بذور الفتن����ة، وخصوصا الفتنة 
املذهبية، ألنها احلالقة التي تدمر 
الواقع، وتسقط الهيكل على رؤوس 

اجلميع.
واضاف قائال وعلى هذا األساس، 
نحن نريد للوحدة الوطنية ان تكون 
راس����خة قوية داخل بلداننا، وأن 
نعمل جميعا على حفظها والتصدي 
لكل من تسول له نفسه االيقاع بني 
مكون����ات الوحدة الوطنية في أي 
بلد عربي أو إسالمي، في لبنان او 
الكويت أو أي بلد.. وفي هذا السياق، 
نقدر عاليا احلكمة التي تعاملت بها 
الكويت، قيادة وشعبا، في مواجهة 
اإلساءات التي انطلقت أخيرا، فيما 
يتصل بصحابة الرسول ژ وأمهات 
املؤمنني.. إننا نثق بوعي الشعب 
الكويتي وقدرته على جتاوز كل ما 
يراد به اإلساءة إلى وحدته الداخلية 

ومناعته اإلسالمية.
وختم فضل اهلل كلمته بالقول: 
علينا أن نكون جميعا مع قضايا 
األمة، وخصوصا قضية فلسطني، 
ألنن����ا نعتقد أن م����ا يحصل من 
تهويد للقدس، ومحاوالت تقويض 
أساسات املسجد األقصى، واتساع 
دائرة االس����تيطان، ميثل هجمة 
كبرى إلسقاط القضية بالكامل، واذا 
سقطت هذه القضية، فسوف تصيب 
تأثيراتها املدمرة األمة كلها.. ولذلك، 
البد للعرب وللمسلمني ان يلتقوا 
ويتداولوا في كل ما ميكن أن يحمي 

قضاياهم ويحصن أوضاعهم.

خالل لقاء مفتوح في جمعية الصحافيين

نعم�ل للوق�وف في وج�ه أي فتن�ة ف�ي لبن�ان والفتنة لن تح�دث إن ش�اء اهلل
وعلين�ا جميعًا أال نس�مح للذي�ن يصطادون ف�ي الماء العك�ر بحرية الحركة ف�ي لبنان

حسينية دار الزهراء تنظم حملة للتبرع 
بالدم في الحسينية الكاظمية )البكاي(

هناك من حاول استغالل األجواء إلشعال الفتنة 
في الكويت أيضاً لوال وعي الواعين

أسامة أبو السعود
هم لبناني � كويتي مشترك كان محور حديث 
العالمة علي فضل اهلل خالل زيارته ملسجد سيد 
هاشم بهبهاني مبنطقة العدان مساء امس األول 
حيث حتدث فضل اهلل عن ان هناك من ال يريد 
لقوة لبنان ان تستمر مشددا على ان اشعال الفتنة 
في لبنان هي الشغل الشاغل للذين ال يريدون 

خيرا للبنان ولإلسالم والعالم العربي.
ولفت الى ان هناك من حاول ايضا استغالل 
االجواء الش���عال هذه الفتنة في الكويت لوال 
وعي الواعني، مؤكدا ان هناك من يريد اشغال 
املقاومة في لبنان عن مواجهة العدو الصهيوني 
باالمور الداخلية مع كل تقديرنا لرمزية الشهيد 

رفيق احلريري.

وش�����دد عل��ى ك��ل الواعي�����ن ف��ي لبنان 
بضرورة العمل عل���ى وأد الفتنة منذ البداية 
واال يحص���ل هذا األمر مش���يرا الى ان مبادرة 
»س.س« سورية � السعودية يعّول عليها كثيرا 
في تهدئة الواق���ع اللبناني ومنع تداعيات أي 

مشاكل داخلية.
وردا على سؤال حول التطبير في هذه االيام 
وما يخرج من مظاهر تسيء للعالم اإلسالمي امام 
العالم رد بالقول »سماحة السيد � يرحمه اهلل � 
وقف في وجه التطبير في لبنان وهناك مسيرات 
تخرج من حزب اهلل وحركة أمل وغيرها وال تقوم 
بتلك االعمال اال مجموعة بسيطة في النبطية ال 
يزالون يعتقدون ان التطبير من الشعائر وان 

هذا يساهم في مواساة اهل البيت«.

للي���وم الرابع على التوال���ي تتوافد جموع 
املتبرعي��ن بدمائه���م الغالية وكانت احملط��ة 
الرابعة حس���ينية الكاظمي��ة )البك��اي( ف��ي 
الشعب، وص��رح وزي��ر الدولة لش��ؤون مجل��س 
األمة الس���اب��ق عبداله��ادي الصال��ح »ان الدم 
أغل��ى ما ميلكه االنس�����ان وعندما يتب��رع به 
ألخيه االنس���ان دون ان يعرف هويت��ه ودون 
ان ينتظر جزاء وال ش���كورا ه���و قمة العطاء 
والب��ذل الذي هو أحد ثمرات وأه��داف الث��ورة 
احلسينية التي تسته��دف التنمية االنسانية 
ضد كل الش���عارات الزائفة وتك���رس الروح 

االصالحية.
كما حتدث عضو الهيئة االدارية في حسينية 
دار الزهراء عمار كاظم بالقول: اإلمام احلسني گ 
اراد االصالح على مستوى األمة كلها وانطلق 
ليقول لنا ان نفكر في قضايا األمة وحتمل هم 
االسالم كله وهم املسلمني كلهم وال نعيش في 
عصبية الذات والعائلة او القومية لذلك جاءت 
حملة التبرع بالدم للسنة الثالثة عشرة على 
التوالي من هذا املنطلق لتبث الروح الوطنية ببذل 
الدم الغالي في سبيل الوطن العزيز وللمحتاجني 

لهذا الدم من ابناء الوطن.

فضل اهلل خالل لقاء مع رواد مسجد سيد هاشم بهبهاني في العدان:

عبدالمحسن جمال: يجب إنشاء مركز إسالمي عالمي 
لدراسة قضية الحسين وإيصالها لكل الشرائح اإلسالمية

أسامة أبوالسعود
تواصل مختلف احلسينيات 
ومس���اجد االخوة الشيعة في 
الب���الد احي���اء ذك���رى ليالي 
عاش���وراء واستش���هاد سبط 
الرسول الكرمي االمام احلسني 

بن علي »رضي اهلل عنهما«.
ففي حس���ينية دار الزهراء 
وخالل اللقاء الشبابي اليومي 
حتدث د.عبد احملسن جمال عن 
سيرة االمام احلسني بن علي 
حيث قال »يلعب اإلعالم دورا 
مهما في كل قضية تطرح في 
الس���احة ومهم جدا الوصول 
ملختلف الشرائح في املجتمع 
إليصال هذه القضية وحتقيق 
هدفها، ويجب أن نعلم أن طرق 
طرح القضية تختلف باختالف 
الش���ريحة املتلقي���ة وقضية 
احلسني عليه السالم ما هي إال 
قضية عاملي���ة جلميع الناس، 
واإلعالم في دوره ينقسم إلى 
مرحلتني، املرحلة االولى تقوم 
إليصال الرس���الة إلى املتلقي 
واملرحلة الثانية إلقناع املتلقي 
وتختلف كيفية طرح املرحلتني 
متاما باختالف الوسائل والطرق 

والفكرة.

كان كموسى عليه السالم ألن 
موسى ومعجزته شكلت ظاهرة 
إعالمية فأقنعت الناس بدوره 
وأحقيته ف���ي النبوة وأحقية 
رسالته اإلسالمية، واحلسني گ 
وواقعته شكلت منحنا جديدا 
في اإلسالم وأوصلت الرسالة 
كما يجب أن تصل فيجب علينا 
أن نفهم أن اإلمام احلسني هو 

وتاب���ع د.جم���ال قائ���ال: 
واحلس���ني عليه السالم جمع 
ما بني املرحلتي��ن ولكن يجب 
أن ندرس جيدا ما مدى إقناعنا 
للط���رف املقابل بقضية اإلمام 
احلسني گ وهو الدور الذي 
يج���ب على كل واح���د منا أن 

يحمله.
واضاف قائال واحلسني گ 

ظاهرة عاملية وليست شيعية 
إسالمية فقط، فمواقف احلسني 
إمنا هي مواقف إنسانية، فلم 
يكن احلسني عليه السالم شيعيا 
فقط بل كان لكل املسلمني وغير 
املسلمني، وعندما نرى موقف 
احلسني گ نرى أنها تشكل 
جانبا إعالميا ضخما السيما في 
دخول اإلمام علي بن احلسني 

گ ودخول السيدة زينب في 
هذه الواقعة األليمة، ومن خالل 
ما ذكر، يجب علينا تكوين مركز 
دراسات إسالمي عاملي لدراسة 
قضية احلسني وإيصالها لكل 
الشرائح اإلسالمية، ويجب علينا 
أيضا أن نك���ون مركزا يحمل 
شعارات احلسني ويركز في كل 
سنة على شعار مختلف يعمل 
به في الساحة العملية، ويجب 
أن نذكر أيض���ا أن هذا العالم 
يحوي وس���ائل إعالم مختلفة 
تنقل وقائع املجالس احلسينية 
وهذا يزيد مسؤوليتنا بحمل 
فكرة احلسني گ وإيصالها عبر 

هذه الوسائل إلى اجلميع.
وختم د.جمال حديثه بالقول 
إن احلسني گ هو منهج مرتبط 
منذ خلق البشرية من آدم گ 
وحتى قيام الساعة وسيتوج 
هذا املنهج بظهور املهدي، عّجل 
اهلل تعالى فرجه، نحن لدينا 
رسالة احلسني ويجب أن نوصل 
هذه الرسالة إلى جميع أطياف 
املجتمع، مستغلني بذلك الوسائل 
اإلعالمية املوجودة ومؤمنني بأن 
هذه الرسالة هي ممتدة ببركات 

اهلل عز وجل.

الحسينيات ومساجد اإلخوة الشيعة تواصل العزاء في فقد الحسين


