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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

اها  الا  ينِ  فِي إِْكرا يَّنا  قاد الدِّ با ْشد   تَّ يِّ  ِمنا  الرُّ نْ  اْلغا ْكف رْ  فاما وتِ  يا اغ  ي ْؤِمن بِالطَّ كا  فاقادِ  بِالّلِ  وا ْمسا ةِ  اْستا ْروا  بِاْلع 

ْثقاىا  اما  الا  اْلو  هللّا   لاهاا انفِصا ِميع   وا لِيم   سا عا  

 

 مقدمة:

بمقترح  ـ قسم العالقات والشؤون العراقية المتمثل بالسيدة قرطبة الظاهرتقدمت الجمعية العربية االلمانية 

وقد تم التنسيق في هذا . تكوين رحلة استكشاف المعالم الحضارية والثقافية والدينية للشيعة في العراق

السيد عالء البهادلي ووجهت الدعوة من قبل مكتب / الموضوع مع المنظمة االوروبية لتعارف االديان 

 . ئاسة الجمعية العربية االلمانيةإلى ر( دام ظله)سماحة آية هللا العظمى المرجع الشيخ بشير النجفي 

 اعضاء الجمعية العربية االلمانية الموفودين هم:

رئيس الجمعية العربية االلمانية ورئيس الوفد االلماني: البروفيسور الدكتور بيتر شوال ـ تور   

 مدير تنفيذي في الجمعية وعضوة البرلمان االوروبي، محامية وكاتبة عدل: السيدة الكساندرا ثاين

 عضوة و رئيسة تحرير صحيفة الميزيو االلمانية التابعة للكنيسة الكاثوليكية: السيدة باربارا بروستالين

 عضو في الجمعية وسفير سابق في المملكة السعودية مع حرمه السيدة ماثيلدا فولدا : السيد كيرهارد فولدا

انية المختصة في شؤون الشرق عضو، ناشر و ريئس تحرير مجلة الزنيث االلم: السيد دانيال كيرالخ

 .االوسط والعالم االسالمي

عضوة ورئيسة العالقات العراقية االلمانية في الجمعية منسقة الوفد االلماني : السيدة قرطبة الظاهر

 ومترجمة

 :أما اعضاء المنظمة االوروبية لتعارف االديان هم

 االلمانيرئيس المنظمة ومنسق الوفد العراقي ـ : السيد عالء البهادلي

 عضو مؤسس وناشطة في مجال حقوق المراة والعالقات العامة: السيدة زهراء الكاظمي

عضو الجمعية ومسؤول لجنة العالقات الطبية ورئيس منظمة : السيد الدكتور حسن كاشف الغطاء

 .االطباء المغتربين في المانيا ومترجم

لدولية ـ مترجم ـ اصطحب الوفد لمدة يوم واحد رئيس المنظمة االوروبية للعالقات ا: السيد علي البدري)

 (وبعدها غادر الوفد
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بالرغم من الصعوبات التي واجهتها الجمعية العربية االلمانية في الحصول على سمات دخول االراضي 

العراقية في السفارة العراقية في برلين تمكنت من أجتياز هذه العقبات وحصل كل اعضاء الوفد االلماني 

 .الدخول إلى االراضي العراقية بيومين قبل االقالع على سمات

إنها رحلة علمية الستقصاء حقائق ماضي وحاضر ومستقبل شيعة العراق وعالقتهم بمراجعهم وتعايشهم 

ع هللا فيها خيرات الكون وتنظيم حياتهم الدينية والمذهبية وسلوكهم تجاه االديان االخرى في ارض جم

كما تستهدف هذه السفرة مد . في مكان واحد، هذه االرض اسمها بالد الرافدينه وأئمته االطهار وانبياء

جسور الحوار ما بين االديان والمذاهب في الشرق االوسط واوروبا وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك 

ما بين المؤسسات الدينية والمدنية في العراق وفي اوروبا من اجل تجسيد منظومة التعايش السلمي 

تفادة من التجارب التاريخية االوروبية واالسالمية في بناء حضارة سلمية تتداول فيها التعددية واالس

 .الفكرية والقيمية والفلسفية واالجتماعية

لعدم تمكنها من  03/30/2302وصلت السيدة قرطبة الظاهر مطار بغداد الدولي يوم الجمعة المصادف 

قضت ليلة . لنجف وكان باستقبالها السيد عيسى السيد جعفرالحصول على تذكرة سفر مباشرة إلى مدينة ا

 .واحدة في بغداد ثم باشرت السفر إلى النجف في اليوم التالي لاللتحاق بالوفد

 اليوم االول: السبت 13/ 2332/31

في مطار  حافل أُُعد له استقبالالوفد في فندق قصر الرضا في مدينة النجف االشرف بعد ان  تمَّ إستقبال

انتظار الوفد برلمانيان ومنسق الوفد وممثل مكتب الشيخ بشير النجفي الشيخ محمد في حيث كان  النجف

فوجئ الوفد بهذه الحفاوة وهذا االستقبال الرائع في القاعة المخصصة . جعفر البهادلي في المطار

.دء ببرنامج الزياراتثم تم ايصال الوفد إلى الفندق حيث االستراحة ثم الب. الستقبال الوفود  

 (:دام ظله)إسحاق الفياض  آية هللا العظمى الشيخ محمدسماحة  المرجعفي ضيافة  .0

رحب بالرجال . بعد استقبال مكتبه لنا بكل ترحاب وحفاوة كان في انتظارنا عندما دخلنا غرفته المستطيلة

الوفد باللغة العربية وقدم ب قام الدكتور حسن كاشف الغطاء بالتعريف. والنساء وطلب منا الجلوس ارضا

ثم منح للوفد الفرصة للتعبير عن شأنهم فبدا . النساء جلسن على مسافة من سماحته. نفسه مترجما للوفد

الدكتور شوال ـ تور بطرح الموضوع عن النظرة المشوهة في الغرب تجاه االسالم والمسلمين بسبب 

الب المرجع بتوضيح وجهة نظر المرجعية تجاه هذا وط. تصرفات القاعدة وارهابها باسم الدين واالسالم

والصفح والعدالة  ةحااكد سماحته بان االسالم يحرم قتل المسلمين وانما هو دين السم. الموضوع

حتى في الحرب ال يجوز للمسلم ان يقلع  هاالجتماعية والحق والسالم واالعتدال والمساوات واكد على ان

وبين ان ما يقوم به االرهاب الوهابي هو ليس . يديه او حتى راسه ان يقطع اذانه اوأو اعين العدو 

أما ما . باسالم بل تزييف وتكفير و اساءة  لالسالم كدين سماوي وخاتم لكافة االديان السماوية المقدسة

يخص المذهب الشيعي فأنه مذهب االعتدال والحكمة إذ انه ال يحمل افكارا متطرفة وانه مذهب يؤمن 

من جاء ببن أنَّ وان احتالل لبنان جاء من قبل اسرائيل وامريكا كما . رسالة المحمدية السماويةباهلل وبال
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وعن سؤال الدكتور شوال ـ . الدن فهي امريكا ومن يدمر العالم اليوم هي امريكا واسرائيل وليس االسالم

للعراق فتح االبواب  تور عن من يدمر اليوم حضارة الشيعة في العراق اجاب سماحته أن احتالل امريكا

تتمثل في  ةامام االرهاب الوهابي الذي عاث في االرض وفي العباد فسادا ورسخ للطائفية معالم جديد

الشيعة ال يقتلون وال يذبحون الن مذهبهم ال يسمح لهم . التفرقة ما بين السنة والشيعة وقتل االخ الخيه

السستاني وجه رسالة واضحة للشيعة بعدم المساس باي وان آية هللا السيد . بذلك وهم ضد القتل واالنتقام

شعب . عاما لم ار في حياتي انسانا يقول لي بأنه شيعي 03أنا هنا في النجف منذ : "واضاف. سني

نهم يتزاوجون من بعضهم البعض ويعيشون جنبا ا وال تفرقة بين الشيعة والسنة فإالعراق متداخل مذهبي

 ". إلى جنب بتآٍخ وسالم

يتوزع الشيعة في الكثير من الدول االسالمية وللنجف : "لى سماحتهع الد ذلك السيد كيرالخ سؤاطرح بع

 "هل تعتبر مدينة النجف عاصمة للشيعة؟ .مكانة خاصة في قلوب الشيعة

. والحوزة مؤسسة مستقلة عن الدولة تماما. النجف هي مركز العلماء والحوزة العلمية: "أجاب سماحته

. الفقه والتاريخ والفلسفة والبالغة والنصوص القرانية وعلوم التجويد واللغة العربية وفيها تدرس علوم

وجميع الناس توكل امورها لعلماء الدين من اجل المشورة . فهي مؤسسة علمية ال تتدخل في السياسة

مرقد أمير والنجف هي . واالفتاء في قضايا الشرع االسالمي االجتماعية واالقتصادية والدينية والسياسية

هل : استمر السيد كيرالخ في طرحه السؤال االخر(". سالم هللا عليه)المؤمنين االمام علي ابن ابي طالب 

حوزة النجف . اخرىومرجعية بين ال يوجد تفاضل : "مرجعية النجف اهم من مرجعية قم؟ اجاب سماحته

وكل العلماء . تاريخها إلى الف سنة الحوزات في العالم وهي عريقة جدا وقديمة جدا اذ يعود متعد من اقد

 ". مستعدون للتضحية من اجل الحفاظ على تأريخ حوزاتهم ومدارسهم الفقهية والعلمية واستقالليتها

هل هناك حوار ما بين علماء : " على سماحته البعد ذلك طرحت السيدة عضوة البرلمان االوروبي سؤا

" لحفاظ على حقوق المواطنة وارادة الشعب العراقي؟النجف واالحزاب في الحكومة العراقية من اجل ا

كانت لنا حوارات كثيرة معهم عندما يقومون بزيارة سماحة آية هللا السيد السستاني ونحن : اجاب سماحته

نقدم لهم المشورة ونحثهم على حل ازماتهم عبر الحوار وتقديم الخدمات للشعب العراقي لكنهم ال يعقلون 

 نتدخل في الشؤون السياسية كوننا رجال دين وعلماء نحافظ على استقاللية نحن ال. وال يستجيبون

وشعب العراق شعب صابر كريم طيب عليكم ان تدركوا ذلك وانه يريد ان يعيش . مؤسساتنا الدينية

 .بسالم

أستغرقت الجلسة والمحادثة مع سماحة آية هللا العظمى الشيخ إسحاق الفياض ساعة تقريبا بعدها اعطيت 

 . نا الفرصة اللتقاط بعض الصور التذكارية معهل
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 مع سماحة الشيخ إسحاق الفياض السيد دانيل كيرالخ والدكتور بيتر شوالـ تور إلى اليسار: 1

 

 .ثم غادرنا مكتب سماحته إلى منزل السيد جواد الخوئي

 

 :في ضيافة سماحة السيد جواد الخوئي .2

امة في غرفة استقبال خاصة بالضيوف وتم التعرف على اعضاء الوفد والتحدث سماحته بحفاوة تاستقبلنا 

عن طبيعة المؤسسات الدينية في النجف ومكانة النجف لدى المسلمين وتم التعمق في فلسفة ونظرة 

ى إلطرق الوفد تثم . المذهب الشيعي تجاه ما يحدث من إرهاب دولي تقوده مجاميع ارهابية وهابية

موضوع البحرين وسوريا وموقف المراجع من هذه االمور والتي اكد سماحته بان المرجعية ال تتدخل 

تدافع لكن المرجعية تقف وبشدة مع حقوق الشيعة و. في الشؤون السياسية وان هذا االمر متروك للساسة

السالمي ال يسمح واكد على ان الدين ا. ة هي حقوق االنسان والمجتمعاتعن قضاياهم الن حقوق الشيع

بالتفرقة بين المسلمين وال يسمح بشن الحروب العشوائية وال يسمح بتدمير كرامة االنسان السباب دينية 

وشيعة العراق هم مسالمون . المر بالمعروف والنهي عن المنكرلاو سياسية او اجتماعية وانه يدعو 

كل االديان وكل المعتقدات ومستعدون ويريدن العيش الرغيد والحياة الكريمة وهم مجتمع منفتح على 

واكد بان تجاوزات القوى الوهابية على كربالء والنجف تعود إلى . للحوار مع الجميع بدون شك او ريبة

التاريخ حيث كان الوهابيون يشنون غزواتهم في القرن التاسع عشر ويعيثون بكربالء والنجف خرابا 

تدميرها  ان والزالووم يكفرون زيارة القبور والتي كانوا ينووكانوا دائما يستهدفون تدمير المراقد النه

ته على عالقته ج سماحوعر  . من فاجعة تدمير الروضة العسكرية في سامراء 2330كما حصل في عام 

واكد . والتي تثبت طبيعة ونوع االنفتاح الذي يحافظ عليه وعلى ديمومته شيعة العراق الوطيدة بالفاتيكان



 االسفار بين العتبات المقدسة وعلوم المذهب الشيعي 5

  

 

 قرطبة الظاهر | المانيا

 

ان هناك جهود كبيرة يجب ان تبذل من الطرفين العراقي واالوروبي من اجل التعرف للوفد االلماني ب

على المذهب الشيعي الن صورة الشيعة في العالم مشوهة بسبب وجود قوى أرهابية تحارب كل االديان 

 .والمذاهب

ويبلغ عددها  بعد تناول وجبة الغداء تم التعرف على مؤسسات االمام الخوئي الخيرية في كل انحاء العالم

 .والعديد من الفروع الخيرية اثقافي امؤسسة تتضمن المكتبات وجامعة ومستشفى ومدارس ومجمع 01

 

 في ضيافة سماحة السيد جواد الخوئي: 2

سالم هللا )قيمة عن الشيعة وعن االمام علي ابن ابي طالب  افي ختام هذه الجلسة تم اهداء الوفد كتب

 (.عليه

ودع الوفد سماحته وشكره على جهوده الرائعة وعلى نشاطاته القيمة في تفعيل السالم ما بين االديان 

 (.دام ظله)ثم توجه الوفد إلى مكتب سماحة الشيخ بشير النجفي . والمذاهب

 :(دام ظله)بشير النجفي  الشيخآية هللا العظمى  سماحة المرجعفي ضيافة  .0

مكاتب مؤسساته في النجف االشرف وبعد  ابن المرجع في أحدكان في استقبالنا السيد علي النجفي 

الترحيب العميق والتعرف على اعضاء الوفد ومهماتهم استطرد الحديث عن مؤسسات سماحة السيد 

ن اجل خدمة المجتمع وتهتم كثيرا بحقوق الطفل حيث تعتني بشير النجفي وعن طابع عملها وانها تعمل م

وان مؤسسات سماحته تعمل . ة تامةرعاتهم رعايقوم على مدارس الزهراء باالطفال االيتام وت مؤسسة

لذا فإنها تشعر بفخر كبير لما انجزته . لتمويل الذاتي والتبرعات وهي مستقلة تماما عن الحكومةبا

كما تحدث الشيخ . النجفي من انجازات جبارة خدمة البناء وبنات العراق مؤسسات سماحة السيد بشير

علي النجفي عن اهمية فصل الخير عن الشر وعن معرفة اصول الخير وهي الرسالة المحمدية ورسالة 
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وأن ما يدور في . اهل البيت التي تستهدف بناء االنسانية والتعايش السلمي بين كل البشر على حد سواء

واكد الشيخ . م هو رسالة قوى الشر التي تحاول تشويه صورة االسالم امام المجتمعات الغربيةهذا العال

علي النجفي بان االسالم منذ كينونته يسعى لتنظيم الحياة االجتماعية مع كافة االديان االخرى من خالل 

 .كل االديان االخرى وتوفير الحماية لهمأتباع التفاهم والحوار والحفاظ على حياة 

 

 في ضيافة مكتب سماحة الشيخ علي النجفي في النجف االشرف: 3 

وبعد (. دام ظله)عد هذا اللقاء توجهنا إلى مقر المرجع آية هللا العظمى سماحة الشيخ بشير النجفي ب

مدينة النجف االشرف الترحاب والتعرف على  اعضاء الوفد توجه بالتأكيد على ضرورة تواجد الوفد في 

اولها التواصل ما بين االديان والتالقي على ارض الواقع والتعرف على سبل : ذلك لعدة اسباب اوعز

ثانيا التبادل الثقافي والحضاري بين المجتمعات الغربية واالسالمية وثالثا . التعايش والسلم بين المسلمين

واكد على النقطة الرابعة وهي التعرف . ذا العالمالحوار حول االسالم والمسلمين وعن من يمثلهم في ه

على التأريخ وحضارة االسالم من جذوره التي تتمثل بالرسول صلى هللا عليه وسلم وباهل البيت 

بالمقابل شكر رئيس الوفد االلماني . والسالم بين كل المسلمين ةحاورسالتهم لالنسانية وللمحبة والسم

لى كرم الضيافة وعبر عن سعادته بلقائه والعلماء في النجف االشرف الدكتور بيتر شوالـ تورسماحته ع

كما شكرت السيدة الكساندرا ثاين جهود مكتبه التنسيقي من اجل انجاح هذه السفرة العلمية واستعداد 

عدم وجود مصادر لكما اعربت عن اسفها . المراجع لالنفتاح على كل االديان من اجل التعارف والحوار

لشيعة في هذا العالم وانها منبهرة بأنفتاح المؤسسات الدينية على المجتمعات الغربية وان حقيقية عن ا

ن وانهم يعيشون واجاب سماحته بان الشيعة مسالم. مبادرة الحوار منبثقة من الشيعة انفسهم ال من الغرب

ال يفرق بين المسلمين مع اخوانهم من الطوائف االخرى جنبا إلى جنبا ال تفرقة بينهم الن الدين االسالمي 

 . وان راية االسالم هي واحدة ورسولنا هو النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
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السيد كيرهارد فولدا اعرب عن استغرابه لعدم وجود دليل سياحي للمعالم الدينية الشيعية بالرغم من انه 

كما استفسر السيد . ياالولى للتعرف على المذهب الشيع تهزيار تلكوكانت  2332قد زار ايران في 

شب بينهم فأكد سماحته بأن المراجع ندانيل كيرالخ عن طبيعة التعامل ما بين المراجع والخالفات التي ت

جميعها موحدة في الكلمة والدين والرؤى وال خالف فيما بينها وان الصدق والشفافية واالجتهاد في العلم 

وان هذه المؤسسات . ات العلمية في النجف االشرفهم وسام التعايش والتعامل والعمل بين كل المؤسس

عريقة جدا وقارعت جميع االنظمة الجائرة التي حاولت جاهدة اخماد سعيها للعلم وقامت بقتل الكثير من 

النسانية وقد صبرت وتحملت الة من اجل الحق والحقيقة والعلم والحوزة العلمية حوزة مناض. لمائهاع

واستطرد . الكثير من الجبروت والطغيان لكنها ها هي اليوم عادت لخدمة الناس واالسالم والمسلمين

ومذهبنا االثني عشري الجعفري يؤكد على روح السالم  ا  لقد كفرنا الوهابيون لكننا ال نكفر احد: القولب

 .أن االختالف في الرأي ال يفسد للود قضيةوتجسيد الحوار حتى لو اختلف الفرقاء في الرؤى ف

الديانة أتباع ن من يواستفسرت السيدة باربارا بروستالين عن نظرة المراجع تجاه ما يتحمله العراق

أجاب سماحته ما يحدث . العراق من سلب للحقوق وقتل وتدمير دور عبادتهم وتهجير المسيحية في

الشعب العراقي فال فرق بين عراقي وعراقي الكل  لالخوة المسيحين هو ذات ما يحدث ويصيب كل 

 .يتحمل ذات المأساة ويواجهها بشتى الطرق

ايرانية وان  يدٍ بأ حته بان التشيع في إيران تأسسوعن تدخل الدور االيراني في عمل المراجع اكد سما

نبينا . اقالسياسة الدولية هي من شوهت الصورة وادعت ان ايران تتدخل في عمل المرجعيات في العر

وقرآننا عربي والكوفة هي اول عاصمة لالمامة العربية، إمامة علي  ا  عربي واسالمنا عربي وليس فارسي
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وعلى الجميع ان يعلم بان اولى المدارس للحوزة العلمية هي في النجف (. سالم هللا عليه)ابن ابي طالب 

 .وم االسالميةوهي تملك المكتبات االولى الخاصة والعامة لدراسة الفقة والعل

بعد الحوار مع سماحته تم اهداء الوفد الحجر االبيض المستخرج من بحر النجف مع مجموعة من الكتب 

توجه الوفد بعد توديع سماحته إلى جناح آخر لتناول وجبة العشاء وتداول ما دار من . والمخطوطات

 .نقاش

ل بالفعاليات واللقاءات لالستعداد إلى يوم فندق حيت انتهى يوم حافجميع اعضاء الوفد بعد ذلك إلى العاد 

 .جديد

 

 33/30/2332االحد : اليوم الثاني

بعد تناول وجبة االفطار جلس الوفد لتداول برنامج هذا الصباح واجراء بعض التعديالت عليه السباب 

امنية واخرى تعود لطلب اعضاء الوفد اللغاء بعض المقابالت التي كانت مدرجة على جدول البرنامج 

علي االديب لعدم وجود ومنها الغاء اللقاء المرتقب مع سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد 

 .القدوم مع الوفد االلماني عنتذرت اعالشخصية المعنية بموضوع التعليم العالي والتي 

 :في ضيافة رئاسة جامعة كربالء .0

ف بالمقابل جمع من  ا  تقدم االستاذ حسن عودة الغانمي رئيس جامعة كربالء بالترحيب باعضاء الوفد وعر 

 وبدأ بالتعريف . فيزياء والقانوناالساتذة المتخصصين في االدارة واالقتصاد وعلوم االثار والتربية وال

واضاف ان عدد الخريجات من النساء في تزايد . طبيعة الجامعة وتطلعها الستقبال الكثير من الطلبةب

لعراق والعوائق االجتماعية على عدد الرجال وهذا يعود لطبيعة االحوال التي يمر بها الذكور في ا

وان هناك اقسام عدة لدراسة . ها فان مسؤولياتهم تفوق مسؤوليات المراةنواالقتصادية التي يواجهو

الحقوق فهناك دراسة للقوانين الوضعية والقوانين الشرعية االسالمية وايضا هناك قسم لدراسة السياحة 

ؤسسات الحكومية في مجال االتصاالت ونظم الحوكمة وان الجامعة مهتمة جدا بالتواصل مع الم. الدينية

 .استغرق الحوار نصف ساعة. كما انها مهتمة جدا بمجال التوئمة والشراكة مع الجامعات في هذا العالم

توجه الوفد بعد الحوار إلى باحة الجامعة اللتقاط بعض الصور الجماعية وثم التوجه إلى احدى قاعات 

النظام  حول حدى المحاضرات لطالب السنة الثالثة والتي كانت تدوردخل الوفد قاعة ا. التدريس

جدا  اوقد كان اللقاء بين الطلبة والوفد متميز. المصرفي العقاري وطرق التداول بين المصرف والزبون

ن واعرب احد الطالب للوفد عن سعادته آمال ان يحصل على زمالة دراسية في فرحيحيث كان الطرفان 

احدى . ة الكساندرا ثاين استغربت من التقسيم الواضح في جلوس االناث والرجال على حدةالسيد. المانيا

الطالبات عزت هذا التقسيم إلى اسباب عائلية وهي ان اكثر النساء متزوجات وال يرضى ازواجهن 

 .استنتج الوفد ان المحاضرة كانت لطالب الفترة المسائية في الجامعة. بالجلوس إلى جوار طالب
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 في باحة جامعة كربالء مع رئيس الجامعة الدكتور حسن الغانمي: 4

 

 صورة جماعية مع الدكتور حسن الغانمي: 5
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 في قاعة المحاضرات لكلية االدارة واالقتصاد ـ الفرع المسائي: 6

سالم )جميع الكوادر التدريسية والفنية في الجامعة وتوجه إلى مرقد االمام الحسين والعباس ودع الوفد 

 .في كربالء( هللا عليهم

 :في ضيافة العتبة الحيدرية المقدسة .2

أستقبل الوفد بحفاوة من قبل إدارة العتبة الحيدرية المقدسة وبعد جولة قصيرة توجه إلى تناول وجبة 

النارة، الزخارف، الخط االسالمي المنقوش على الجدران والفن المعماري ا. الغداء داخل الروضة

 .االسالمي اذهل عيون الوفد التي وقفت بصمت وتأمل صوب االروقة واالسقف والزوايا
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 الروضة الحيدرية في مدينة كربالء المقدسة: 7

توجه الوفد إلى صالة الضيوف حيث تناول الشاي والتعرف على معالم الروضة الحيدرية وقامت السيدة 
بعد ذلك . الكساندرا ثاين بإجراء حوار صحفي مع القسم االعالمي للعتبة الحسينية والتقاط بعض الصور

. حوار مع احد العلماء ثم اجراءاخذ الوفد عتبات الصعود إلى الدور االول حيث القى نظرة على المكتبة 
آثار المسيحيين في المنطقة نفسها والتي كان  لىد ذلك تعرف الوفد من خالل عرض فلم تاريخي عبع

 الى تشير التي اآلثار من الكثير كهنا زالي وال. عاما   003 من بأكثر المسلمين قبل المسيحيونيقطنها 
 وقصر االقيصر كنيسة مثل فيها والكنائس القصور وبنوا شوارعها في طقوسهم أحيوا الذين المسيحيين
 تضم. كربالء جنوب كم 03 نحو التمر، عين قضاء صحراء في فهي شاخصة قبورهم أما. البرذويل
 لقديسين قديمة وقبور كنيسة على يحتوي الذي األخيضر قصر فهناك للمسيحين وآثار كنسية أقدم كربالء

توجه الوفد بعد العرض التأريخي لحضارة المسيحيين في . تعود للقرن الخامس الميالدي مسيحيين
 .كربالء إلى الشرفة العليا اللتقاط الصور للعتبة الحسينية المقدسة
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 نظرة على المصلين من الشرفة العليا للعتبة الحسينية: 8

 

الكربالئي ممثل سماحة آية هللا العظمى المرجع السيد السستاني حوار مع سماحة الشيخ مهدي  .0

 (:دام ظله)

تم طرح السؤال عن النظرة . ع اسئلتهلماني واعطى له الفرصة لتقديم جميرحب سماحته بالوفد اال

المشوهة لالسالم من قبل القوى التكفيرية و كيفية تعامل المراجع في النجف في تحسين صورة الشيعة 

أجاب سماحته بان هناك قوتان او منهجان يعودان إلى التاريخ وتحديدا إلى الدولة االموية . المامام الع

 واالمنهج االول تبناه اهل الخير ورافع. ونشوب الخالف حول خالفة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم

والصفح والعدالة بين  راية اهل البيت وسلوكهم واخالقهم ومبادئهم الطامحة إلى التعايش والسالم واالخاء

اما المنهج الثاني فتبناه اهل قريش واسيادهم الذين ارتدوا عن تعاليم االسالم واصبحوا . كل الناس

واستمر هذا المنهج في . يرفعون راية العداء والفساد والقتل واالستبداد من اجل تعزيز حكمهم وسلطانهم

عالء أن يحارب اهل البيت ويذبحهم في واقعة غطرسته وعدوانه حتى وصل به الحال من التكبر واالست

لقد جاؤوا لنشر رسالة الخير والسالم والمحبة لكن قوى الشر منعتهم من ذلك وهم اتباع يزيد ابن . الطف

ام االشرار بقيادة عبيد هللا بن زياد االم فذبح. لغذاء عن االطفال والنساءمعاوية ومنعت حتى الماء وا

وما تبقى من اهل الخير . ع لم يسلموا من شرهمض  ه العباس وحتى الرُ واخا الحسين في العاشر من محرم

لكن الخير كما تعرفون يبقى ويدوم وها هو دائم يشخص امامكم . تم اخذهم سبايا ورهائن إلى الشام
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وهم يحيون شعائرهم الدينية . باتباعه من الشيعة والذين يجددون العهد لالمام علي ابن ابي طالب كل سنة

العدوان الصدامي ورغم الطغيان والحرب التي شنها النظام السابق على االضرحة وعلى اهل  رغم

أما الشر فانتم رايتموه في نيويورك وفي اوروبا ونحن نعيشه . الخير يبقى باهله وبالساعين له. الشيعة

وعن السؤال  .العتبات المقدسةساعين على أقدامهم لزيارة كارهاب يومي يحصد االالف من االبرياء ال

المسيحيون في العراق يعيشيون كأي عراقي فما يصيبهم يصيب : عن حماية المسيحيين اجاب سماحته

من العراق حضارة  نفوس المسيحيين وهم جزء ال يتجزأ كل عراقي وما يصيب العراقيين يؤثر في

 .وتأريخا وثقافة

مع سماحته حيث دقيقة توجهت السيدة الكساندرا ثاين بالتحدث على انفراد  52بعد الحوار الذي استغرق 

امام كهذه محاضرة  تقديم ئ إلى البرلمان االوروبي للتحدث عن شيعة العراق وقدمت له دعوة للمج

لحكومية وانها شكرها سماحته واكد ان المرجعية ال تتدخل في عمل المؤسسات ا. البرلمان االوروبي

مؤسسة مستقلة تماما وحثها على توجيه هكذا رسالة إلى الساسة المعنيين والمهتمين في شؤون حوار 

 .االديان

تم التقاط صورة جماعية مع سماحته ثم توجه الوفد إلى الفندق حيث قضى ليلة واحدة في كربالء ليستمر 

 .رات على البرنامجييالطريق في اليوم القادم إلى بغداد بعد اجراء بعض التغ

 

 

 حوار مع سماحة الشيخ مهدي الكربالئي: 9
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 32/30/2332االثنين : اليوم الثالث

في . اتجاه النجف لتبادل الحرس ثم االتجاه نحو بابل ومن ثم إلى بغدادبتحرك الوفد من مدينة كربالء 

القواطع االمنية النتظار اوامر استمرار السفر إلى بغداد  للتوقف عند احدوسط الطريق اضطر الوفد 

استمر انتظار الوفد ساعة كاملة حتى حصوله على ضمان تأمين . بمرافقة احدى الفرق االمنية من بغداد

  .الموكب إلى بغداد

 

 

 

 

 

 

 

 



 االسفار بين العتبات المقدسة وعلوم المذهب الشيعي 15

  

 

 قرطبة الظاهر | المانيا

 

 (:دام ظله)في ضيافة سماحة السيد عمار الحكيم  .0

الواقع في منطقة الجادرية في بغداد وكان الوقت المحدد للمقابلة ساعة كاملة  تم استقبال الوفد في مقره

 .ى إلى تقصير ساعة المقابلة إلى النصف ساعةد  كن تأخر الوفد على مشارف بغداد ال

الدكتور بيتر شوالتور رئيس الجمعية العربية االلمانية يسه افتتح سماحته جلسة الحوار ورحب بالوفد ورئ

ود القائمين على تنسيق وتحقيق هذا المشروع الذي اعتبره مشروعا انسانيا عمالقا كما رحب بجه

كما اكد سماحته على . اليصال الصورة الحقيقية عن االسالم إلى العالم الغربي وإلى المجتمع الدولي

 تواصل الحوار بين االديان كونه عضوا في المنظمة الدولية لحوار االديان وله دور فعال في تحقيق

السالم وديمومته بين كل االديان السماوية في الشرق االوسط وفي العالم من خالل مشاركته في العديد 

ثم وجه سماحته السؤال إلى الدكتور بيتر . من المؤتمرات االقليمية والمحلية والدولية في هذا الشأن

ننا قلقون من إ: قائال كيفية تقييمه للوضع السياسي العراقي فأجابه الدكتور شوالتورل وحشوالتور 

التدخالت االقليمية في العراق وان وضع العراق الراهن محفوف باالجواء المتعكرة داخليا ناهيك عن 

بان جهود العراقيين وخاصة جهود المجلس االسالمي العراقي : فاجاب سماحته. الوضع االمني المتأزم

وح الحوار والتبادل المستمر في االراء االعلى تمضي نحو حث جميع االطراف السياسية بااللتزام بر

وان . والمباحثات وانه يعمل مع الجميع اليجاد الحلول المناسبة الخراج العراق من مأزقه السياسي

هذا الطريق  نَّ ا فإالعقبات وتذليلها لذ ةزالعثرا لكن هناك قوى كثيرة تحاول االطريق الزال طويال ومت

قدمت السيدة تكما . كثيرة تعمل في هذا االتجاه االيجابي حيل السلوك طالما هناك جهودتغير مس

فأجاب سماحته بانه قام منذ فترة . سؤالها حول نظرة الشيعة السياسية للطرف السنيبالكساندرا ثاين 

 اوجيزة برحلة إلى المناطق شماال وغربا من بغداد والتقى مع االخوة السنة وكان الحوار معهم عميق

من النخب في المناطق السنية على ضرورة التمسك بوحدة العراق  ونجمع الكثيرحيث ا ا  ومثمر اوجاد

وإنه لمس اثناء زيارته ذات االفكار وذات التقارب في الرؤى وذات الشعور الوطني . واحترام الدستور

واستنتج بان وحدة العراق تكمن في تمسك كل ابناء العراق . واالنساني المتداول في المناطق الجنوبية

طرحت السيدة باربارا بروست الين سؤالها . الهوية العراقية بغض النظر عن المذهب والعرق والقوميةب

عن وضع المسيحيين في العراق واسباب هجرتهم إلى اوروبا لطلب اللجوء وهم يروون قصص مروعة 

ان ما : حتهاجاب سما. عن التهديدات التي  تعرضوا لها وكيفية التعامل مع ملف المسيحيين العراقيين

يصيب المسيحيين او اي اقلية في العراق فأن هذا االمر هو امر محزن واننا ال نقبل على هكذا اعتداءات 

نكم شاهدتم كيف يقتل الزائرون بعبوات ناسفة من إف. لكن ما يصيبهم هو ذات ما يصيب كل العراقيين

ي هش فأننا جميعنا معرضون وإن كان الوضع االمن. قبل انتحاريين وهم يؤدون شعائرهم الدينية

 .لالرهاب بال استثناء

شكر الوفد سماحته على الوقت الذي منحه له آمال أن يتجدد اللقاء به في جولة أخرى ثم توجه الجميع إلى 

بعد ذلك تم توديع الوفد الذي توجه بعد هذا اللقاء إلى . المدرج اللتقاط الصورة الجماعية مع سماحته

 .جلبيمنزل الدكتور احمد ال
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 :في ضيافة الدكتور احمد الجلبي .2

رات طرأت يكان الدكتور في انتظارنا الساعة الثالثة مساء وبما ان الوفد قد تأخر في الطريق فأن ثمة تغي

رحب . على البرنامج االمر الذي جعلنا نصل منزل الدكتور احمد الجلبي بعد ساعة من الوقت المحدد لنا

السياسة العراقية الحالية والتدخالت  على عرفكبيرا  للتالدكتور بنا كثيرا وكان فضول الوفد االلماني 

شغال المناصب االمنية واكمال منظومة االقليمية واكدت مبعوثة البرلمان االوروبي على ضرورة تكملة ا

قلق االتحاد االوروبي من هجرة كما انها أعربْت عن .  حصرها بيد رجل واحدالسلطة التنفيذية ال

كما شرح الدكتور . العراقيين والالجئين ووضع المسيحيين وحثت على ضرورة توفير االمن واالمان

ناء مبارك والقضية السورية وحقوق المراة للوفد مشكلة التدخالت في الوضع الحالي وموضوع مي

. العراقية ومشاكل البطالة لدى الشباب العراقي وحقوق الكفاءات في الخارج وضرورة ارجاعهم للعراق

. واكد بان كل هذه االمور تتحقق في ظل حكومة شراكة حقيقية وسياسة محنكة تنفذ القوانين ال تسنها فقط

ود نة العربية واشراكه في جميع البنرجاع العراق إلى الحاضوان القمة العربية كانت ضرورية ال

وان ميثاق بغداد يعد الورقة الرابحة للحكومة العراقية والتي ستعزز . واالتفاقيات والتوصيات العربية

مكانة العراق كعضو مؤسس لجامعة الدول العربية والتي ستعتمدها كل الدول العربية لما تتضمن من 

نسان والمساواة بين الرجل والمراة وتوفير الطاقة والقضاء على الفقر والبطالة بنود تخص حقوق اال

وتفعيل دور المؤسسات ديمقراطيا وتحفيز المهارات والقدرات لدى الشباب الواعي الذي غير انظمة 

كما حث على دعم القطاع االستثماري العراقي واوضح ان العراقيل التي . باكملها خالل الربيع العربي
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مر بها كل مستثمر في العراق بحاجة إلى اصالحات في قانون االستثمار وهذه االصالحات قد يستطيع ي

االتحاد االوروبي ان يقدمها للعراق من اجل تحسين القطاع االستثماري االجنبي وادخال اكبر عدد ممكن 

 .من الشركات االوروبية الرصينة إلى العراق

 

 

 .اول وجبة العشاء مع الدكتور احمد الجلبيتوجه الوفد بعد هذا اللقاء لتن

 .تم توديع الوفد وشكره على هذا اللقاء المثمر ثم توجه الموكب إلى العتبة الكاظمية المقدسة

 :مع امينها العام السيد فاضل علي عبد االنباري لعتبة الكاظمية المقدسةاالمانة العامة لفي ضيافة  .0

من السفر المضني والمتعب فقرر اعضاء الوفد من  االبعض منهمكإنقسم الوفد إلى قسمين بعد أن اصبح 

الشباب البقاء وزيارة العتبة الكاظمية المقدسة بينما قفل الدكتور شوالتور والسيد فولدا وزوجته بصحبة 

 . الدكتور كاشف الغطاء إلى النجف عائدين

ية بينما اعربت السيدة الكساندرا دخل الوفد باحة الحضرة الكاظمية المقدسة والتقط بعض الصور التذكار

ثم توجه الوفد . الكاظم وروعة معماره الداخليضريح ثاين من البرلمان االوروبي عن دهشتها لجمال 

إلى مكتب االمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة السيد فاضل علي عبد االنباري والذي استقبل الوفد 
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ء واستدرج الشرح عن العتبة الكاظمية المقدسة وعن بحفاوة واعرب عن فرحته وامتنانه بهذا اللقا

ن المطبوعات والمجالت التي تصدر عن مكما اعطى للوفد نماذج . نشاطاتها فيما يخص حوار االديان

العتبة الكاظمية المقدسة والتي توزع على الزائرين مجانا فهناك مجالت تعنى بالمراة وهناك مجالت 

ؤون االطفال كما ان هناك ما يهم الراي العام عن اخبار العتبة تعنى بالشباب وهناك مجالت تخص ش

وذكر السيد االنباري أن الشهر القادم سيشهد المؤتمر السنوي العلمي لالمام موسى . الكاظمية المقدسة

 .الكاظم في رحاب الصحن الكاظمي الشريف
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 .المقاهي الشعبية ثم إلى النجفأنهى الوفد زيارته للجوادين ليتوجه بعد ذلك إلى احدى 

 

 31/30/2332الثالثاء : اليوم الرابع

 :مدارس دار الزهراء الخيرية لاليتام .3

توجه الوفد في اولى محطاته لهذا اليوم إلى احدى مدارس دار الزهراء الخيرية لرعاية االيتام والتي 

هللا العظمى سماحة الشيخ بشير تحتضنها وتشرف عليها مؤسسة االنوار النجفية برعاية المرجع اية 

وقد تم االطالع على زوايا هذه المدرسة النموذجية في مدينة النجف االشرف وطرق التدريس . النجفي

فأن كل االطفال يحصلون على وجبتين في اليوم . والمزايا التي يتمتع االطفال من الذكور واالناث بها

كما . المدرسيةلزمات لشتاء وعلى كل الكتب والمستباالضافة إلى مالبسهم المدرسية في الصيف وفي ا

وان منظومة مدارس دار الزهراء . ان ذوي هؤالء االطفال يحصلون على راتب شهري العالة اطفالهم

والصفوف في . بالجامعة لب من المرحلة االبتدائية انتهاءا  النموذجية هي مشروع تربوي يبدا به الطا

 : اهداف المؤسسة ومن اهم . تكامل من سنة إلى اخرى

  االعداد النفسي والعلمي والتربوي للطالب وتأهيله للمستقبل وبنظرة ايجابية طموحة لبناء

 الوطن وخدمة المجتمع
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  كبيرا في نفوس االطفال االمر الذي تبنته شرخا  العنف والرعب والحروب احدثت

 .المدرسة لمعالجة نفسية الطفل من قبل اخصائيين تربويين في هذا الشأن

  انتشال االطفال من واقعهم االسري المأساوي وتوفير البيئة السلمية التعليمية والتربوية

الترفيهي للطفل من خالل السفرات الكشفية والجوالت بالجانب مع االهتمام . المناسبة لهم

 .المدرسية

  خلق جيل جديد بمبادئ اسالمية رصينة تؤمن بالتعايش السلمي وتعمل على اصالح

 .ومساعدة االخرينالمجتمع 

يتضمن منهاج المدرسة الدروس االخالقية والحاسوب واللغة االنجليزية واالحكام الشرعية وورش تعليم 

النقاذ حياة كهذا كما ان المدرسة بحاجة إلى دعم الجميع النجاح مشروع . المهارات اليدوية والحرفية

وروبي تقديم مم المتحدة وعبر االتحاد االكما طالب من اال. اطفال العراق من العوز والحرمان والتسول

في ارض تنهض اليوم من اطالل الحروب والحصار اإلنسانية مشاريع ال ههذجهود اكبر لدعم مثل 

 .واالنظمة القمعية واالستبدادية

 

 مع طالبات االعمال اليدوية في مدرسة دار الزهراء النموذجية الخيرية: 11
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 :زيارة إلى خان شيالن في مدينة النجف االشرف .2

 . يعد خان شيالن من اهم المعالم الحضارية والتاريخية في مدينة النجف االشرف

 عمارة عن عبارة وهو البراق محلة في وبالذات المدينة، قلب وفي النجف سور داخل الشيالن خان يقع

وكان الخان يستخدم اليواء  الوقت ذلك في المعروفين النجف تجار احد ببنائه قام. البناء ضخمة عالية

 طابقين من يتألف ،(الضيافة دار) بها يقصد كلمة الشيالنالضيوف من القوافل القادمة إلى النجف و

 جدرانه كسيت. مترا 02 بحدود يبلغ وارتفاعه امربع امتر 0233 من تقرب الكلية ومساحته وسرداب

 النجف، في المقدسة العتبات زوار استضافة الخان بناء من الهدف كان اصلية اسالمية عربية بزخارف

 بيد االنكليز االسرى من عدد ووقوع 0223 العام في الكبرى العراقية الثورة اعالن بعد تحول لكنه

 ادارة تولت وقد محصنة بناية باعتباره االسرى اليواء مكان الى الرارنجية، موقعة في السيما الثوار

 في االسرى امور تدبير المدينة في الثورة
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 انحسرت ان وبعد اشهر اربعة قرابة شيالن خان في االسرى بقي وقد معيشتهم على واالشراف الخان

 0223/00/23 في االنكليزي الجيش قائد وجه الثوار، معاقل على االنكليز واستحوذ العشرين ثورة

 النجف من وفد ذهب ذلك اثر على و.  لديها الموجودين االنكليز بتسليم االشرف النجف مدينة الى انذارا

 البريطانية الحكومة اعترفت حيث( 22 الـ اآلالي)معسكر في تسليمهم وتم االسرى وبصحبته الكوفة الى

يحتوي الطابق االعلى على مذكرات تعود لالسرى االنجليز . النجفيينقِبل  من اسيرا 001 بتسليمها

 .الذي هو اليوم تحت الترميم والصيانةمرسومة على حيطان المبنى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زيارة إلى الروضة العلوية المقدسة .0

زار الوفد الروضة العلوية المقدسة وتناول وجبة الغداء داخل الحصن العلوي كما تعرف على معالم 

 .الروضة العلوية والخطط المستقبلية لتوسيع وترميم الصحن العلوي المقدس
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التي قضاها في ربوع الحضرة العلوية المقدسة توجه الوفد لزيارة وادي السالم كأكبر مقبرة وبعد الجولة 

 .في العالم

  :في وادي السالم .5

تجول الوفد في مقبرة وادي السالم الجديدة والقديمة والتقط العديد من الصور ثم توجه إلى المنطقة 

 .لصور التذكاريةالمطلة على بحر النجف للتوقف على منظر البحر والتقاط ا
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 :زيارة مكتبة كاشف الغطاء العلمية .2

وهي احدى مؤسسات كاشف الغطاء العامة والتي تعنى بالمخطوطات وحفظها وصيانة المخطوطات 

لقد انقذت المؤسسة االالف من الكتب . القديمة والتي اتلفها النظام السابق او اتلفتها الحروب والحرائق

 53333. نيةوالمخطوطات وهي تعمل اليوم على ادخال هذه المخطوطات في المنظومة االلكتروالنادرة 

كما تحتوي المؤسسة على . مخطوط وكتاب 13333الكترونيا بنظام الديجيتال من  مخطوط تم حفظها

طالب من اوروبا لدراسة العلوم االسالمية  03مدارس حوزوية وقد عرضت المؤسسة على الوفد قبول 

 . مدينة النجف االشرففي 
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 (:دام ظله)زيارة المرجع آية هللا العظمى سماحة السيد محمد سعيد الحكيم  .0

زار الوفد سماحته وقدم لهم نبذة مفصلة عن تأريخ النجف وعلوم االسالم والفكر والنهج المتبع في 

السمحاء التي تدعو لزرع المحبة والصلح الحوزات العلمية وهو فكر اهل البيت ورسالتهم المحمدية 

كما اكد سماحته على ان المجهود . ومعرفة الحقيقة وقول الحق والعمل الصالح والعفو عند المقدرة

قوى الشر مهما قاتلت الحق والحقيقة  نَّ إ. وجبار سالة االسالم الحقيقي هو عمل سامٍ الخاص في بث ر

وحث الوفد على االستمرار . الن ما يبنى على باطل فهو باطل الزمنة لن تقوى ابدا على الحقرِّ اعلى م

 .د لتوضيح الصورة الحقيقية لالسالم وللمسلمين في المانيا وفي كل اوروباوالجه في هذه

 .منع الوفد من التقاط اي صورة مع سماحته لذا استبعدت جميع الكامرات من مكان اللقاء

 ء والذي حضره السيدان صالح الحكيم ومحمد القريشيتوجه الوفد إلى مطعم سوباط لتناول العشا 
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. 
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 30/30/2332االربعاء : اليوم الخامس

 ي ضيافة رئاسة جامعة الكوفةف .0

في يومه االخير إلى جامعة الكوفة وكان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور البروفيسور  توجه الوفد

وقدم الرئيس بعد ترحابه الحار بالوفد نبذة مفصلة عن تاريخ الجامعة . عقيل ياسين وعمداء الجامعة

رض فلم كما تم ع. واقسامها الدراسية وطرق التدريس ونظام المشاركة والتوئمة مع الجامعات االخرى

وبعد انتهاء الفلم تم توجيه االسئلة إلى رئاسة الجامعة عن التدريس في مجال حوار . عن جامعة الكوفة

كما أقترحت السيدة قرطبة . االديان وفتح كليات في هذا الخصوص بالتعاون مع الجامعات االلمانية

سانية والسياسية والقانونية عبر الظاهر فتح قناة مع جامعة ميونخ للتعاون المشترك في مجال العلوم االن

فرحب رئيس الجامعة بهذا المقترح كما وجه طلبه إلى مساعدة المانيا في فتح كلية للغات . التوئمة

االنجليزية وااللمانية والفرنسية وهذا االمر سيسهل على الطلبة تعلم اللغات والحصول على شهادة في 

اتمام دراساتهم بدال من احتساب سنة اضافية في الخارج  اللغة قبل توجههم إلى الدول التي ينوون فيها

 .لتعلم اللغة

 

المتبادلة بين لفائدة الدكتور عقيل ياسين على استضافته الكريمة له آمال بتواصل المعلومات وا شكرالوفدُ 

 .الجامعات االلمانية والعراقية و تطوير القطاع التعليمي في العراق
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 .الخارج اللتقاط صورة تذكاريةبعد ذلك توجه الوفد إلى 
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 :ستثمار النجففي ضيافة هيئة إ .2

كان في إنتظار الوفد مبعوثان من الكنيسة . توجه الوفد بعد زيارته للجامعة إلى مقر هيئة استثمار النجف

لذا انفردت السيدة . الكاثوليكية الجراء الحوار مع السيدة باربارا بروستالين من مجلة ميسيو الكاثوليكية

قدم السيد . بروستالين عن الوفد بينما تواجد الوفد في غرفة نائب رئيس هيئة االستثمار السيد سعيد مرزة

مرزة العديد من الشاريع وكيفية التعامل مع واقع االستثمار في المحافظة واكد بان هناك العديد من 

من اجمالي % 51الشركات االجنبية قدمت على مشاريع استثمارية في النجف وان النجف تشغل 

 00االستثمار العراقي فهي رائدة بين كل المحافظات بسبب الميزات المناسبة في قانون االستثمار رقم 

وتعد النجف من اكبر المحافظات التي تعمل على التوسيع العمراني . وبسبب السياحة الدينية 2330لعام 

واكد السيد مرزة أن النجف . خليجية المستمر وان هناك مشروع النجف الجديد الذي تشرف عليه شركات

بحاجة ماسة جدا إلى مستثمرين اجانب في العديد من القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية والسياحية 

 .للنهوض بواقع المحافظة في التطوير العمراني والحضاري

وبعد توديعه وضع االستثمار في محافظة النجف االشرف شكر الوفد السيد مرزة على وقته لتوضيح 

 .توجه الوفد لتناول طعام الغداء في مطعم سوباط
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غادرت السيدة قرطبة الظاهر مدينة النجف وودعت الوفد لكي تتوجه إلى بغداد حيث المطار والعودة إلى 

 .المانيا في اليوم التالي

فريق صحفي اجرى معه لقاء استفسر فيه عن مجئ الوفد إلى مدينة بعد هذا اللقاء قام الوفد باستقبال 

فأبدى كل عضو من الوفد رأيه الشخصي لما استوعبه من . النجف وكيف ينظر الوفد إلى الوضع وتقييمه

 . مشاهدات قد تبقى ذاكرة جميلة من شعب كريم وصابر ومفكر
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المراقد الدينية  ء ووجهاء مدينة النجف ثم زار احدالعلماتوجه الوفد في هذا اليوم بعد ذلك لزيارة احد 

  .ذلك قام برحلة نهرية في الكوفة بعدو
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توجه الوفد بكامل عدده إلى المطار  32/32/2302في تاريخ . إنتهت الجولة وعاد الجميع إلى الفندق

 .نفس اليوم للعودة إلى المانيا في النجف بينما توجهت السيدة قرطبة الظاهر إلى مطار بغداد في

 

 شكر وتقدير

الظاهر رئيسة قسم العالقات عدنان باسم الجمعية العربية االلمانية وباسمي الشخصي أتوجه أنا قرطبة 

دام )العراقية االلمانية بالشكر والتقدير إلى مكتب سماحة المرجع آية هللا العظمى الشيخ بشير النجفي 

النجفية لدعوتهم الكريمة والنبيلة لنا ولكل جهودهم العظيمة التي قدموها  وإلى مؤسسته االنوار( ظله

كما اشكر سماحة الشيخ علي النجفي لسعيه المتواصل من اجل ايصال االسالم الشيعي االصيل . للوفد

إلى اوروبا وتطوير العالقات الشيعية العراقية االوروبية وتعميقها من خالل حوار وتعارف وتقارب 

االستاذ حسن كاشف / تحية شكر وتقدير وأعتزاز لكل من ساهم في هذا المشروع من ترجمة. االديان

الغطاء واالخت زهراء الكاظمي وتحية شكر وتقدير لكل المراجع العظيمة الرشيدة والحكيمة الستضافتها 

تتطور اطر لنا والتي سعت جاهدة وجادة في دعم هذا المشروع العمالق الذي ابتدا االن ولن ينتهي حتى 

كما اتوجه بالشكر القدير للمنسق من قبل مكتب . هم بين الحضارات واالديان والمذاهباالتعاون والتف

ه لتقديم ئالشيخ علي النجفي الشيخ محمد جعفر البهادلي على كل جهوده الرائعة واجتهاده وطموحه وعطا

لضغوطات في المواعيد وتثبيتها فبالرغم من بعض ا. افضل برنامج ومن اجل تلبية رغبات اعضاء الوفد

تحية شكر وتقدير لالخ عالء البهادلي والمنظمة . كانت دائما االبتسامة مرتسمة على وجهه الصبوح

االوروبية لتعارف االديان الذي نسق مع الطرف العراقي ومع السفارة العراقية الخطوات التحضيرية 

التصال بين الطرفين االلماني والعراقي النجاح هذا والتنفيذية وبذل جهدا رائعا ومضنيا  في التنسيق وا

م ومع الدكتور احمد لقاء مع سماحة السيد عمار الحكيلتنسيق موعد الشكر جزيل . المشروع المشترك

لمان وكان اللقاء رائعا ومثمرا وترك اثارا ايجابية ستنقلها السيدة الكساندرا ثاين إلى البر الجلبي

واخيرا وليس اخرا اتوجه بالشكر إلى السيدة سوزان سكرتيرة مكتب الجمعية العربية االلمانية . االوروبي

في برلين على جهودها التي قدمتها في مراجعاتها للسفارة العراقية وسعيها لحصول الوفد على سمات 

ربالء وبغداد وكل وككما اني اتوجه بكل شكري وتقديري إلى شرطة نجدة النجف وبابل . الدخول

من افراد الحماية الذين سهروا وتعبوا وقدموا كل ما في وسعهم لتوفير كل وسائل الراحة األخوان 

 .واالمان للوفد

 

 ..تحية للمخلصين جميعا ووفقنا هللا لكل ما فيه الخير للوطن الحبيب ولديننا الحنيف

 

 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 قرطبة عدنان الظاهر


