
مة لقاها ممثل املرجعية الدينية العليا فضيلة العاّلأنص اخلطبة الثانية اليت 

هـ( املوافق  2112/ صفر/ 21يف يوم اجلمعة ) الشيخ عبد املهدي الكربالئي

 م(22/21/1122)

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                              

 خواتها األخوة واألّيأ

 يف النجف األشرف:   (هدام ظّل)نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب مساحة السيد   

عتداءات اليت تعرض ضية أّكدت املرجعية الدينية على إدانتها ورفضها لإليف خطبة اجلمعة املا  

حتجاجات اليت اإل خالل ،األمنيةالقوات عناصر  العديد منون وّيهلا املتظاهرون السلم

املؤسسات بعض وإتالف حراق إما وقع من دانت أكما ، سبوع السابقيف اإل شهدتها البالد

. وعّبرت عن أملها بأن يعي اجلميع املظاهراتتلك  يفمتلكات اخلاصة املاحلكومية و

 ،يف البلدحتجاجية اجلارية  احلركة اإلالتداعيات اخلطرية الستخدام العنف والعنف املضاد يف

 .حواليف كل األم التجنب عنه فيت

بصورة غري مسبوقة العنف أعمال  تصاعديام التالية هو ولكن الذي حصل خالل األ   

اعتداءات سافرة حصول و ،بإطالق النار عليهمعداد متزايدة من املتظاهرين أواستهداف 

  نقل ما يقع يف ساحات التظاهر.عالم ملنعها من على بعض وسائل اإل



ن القوات األمنية م وامر صارمة مبنعأاصدرت أنها  الرمسيةاجلهات  تويف الوقت الذي أعلن  

يف بغداد  بني شهيد وجريحمنهم  اآلالفطالق الرصاص احلي على املتظاهرين سقط إ

مبرأى ومسمع النارية سلحة األهلم من  املباشر ستهدافباال ،والناصرية والديوانية وغريها

 فاقت التصور وجاوزت كل احلدود. بالغة قسوةتنّم عن فظيعة يف مشاهد  ،كثريينال

يام يف مظاهرات األريقت أ الدماء الغزيرة اليتمنية مسؤولة عن احلكومة وأجهزتها األإن    

، وليس معهااملكلفة بالتعامل األمنية برياء أو من العناصر سواء من املواطنني األ  ،املاضية

 التنصل عن حتمل هذه املسؤولية الكبرية. هابوسع

 ولو ،املتظاهرينضد العنف املفرط  باستخدامبعض عناصر األمن  هي مسؤولة عندما يقوم  

 ومدّربني لنيمؤه مأو لعدم كونه وامر الصادرة اليهمألوانصياعهم ل معدم انضباطهبسبب 

 . املشاركني فيها يف صفوفب عن وقوع الضحايا تجّنحبيث ُي للتعامل مع االحتجاجات الشعبية

ـ  قوى األمن حتت انظارهي مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون ـ   

رعاب العاملني إباستهداف املتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل اعالم معينة بهدف 

 فيها. 

املؤسسات احلكومية واملمتلكات و املواطننيها األمنية عندما ال حتمي عناصُرهي مسؤولة   

هلا أن تبقى  مل يريدوان اعتداءات عدد قليل من املندسني يف املظاهرات من الذين ماخلاصة 

   سلمية خالية من العنف.

جسيمة واعتداءات  راقة للدماء الربيئةإجرى من املرجعية الدينية إذ تدين بشدة ما  إّن  

تؤكد و ،ومع اجلرحى واملصابني الكرام تعاطفها مع ذوي الشهداء وتبدي ،مبختلف اشكاهلا

مظاهرات يف بّينت ذلك ـ كما تضامنها مع املطالب املشروعة للمتظاهرين السلميني على 



يّتسم باملصداقية حتقيق إجراء بواجلهاز القضائي  احلكومةبقوة تطالب ـ أيضًا السابقة  عواماأل

أمرت أو العناصر اليت عن أمام الرأي العام  الكشفثم يف ساحات التظاهر، وقع  ماكل حول 

عتقاهلم حقتهم وامال يفعدم التواني و ،غريهم وأعلى املتظاهرين ق النار طالبإباشرت 

أن يتم ذلك خالل مدة  ال بد منو ،مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم اىل العدالة وتقدميهم

اللجان االعالن عن نتائج يف جرى ال جيري التسويف فيه كما وـ كأسبوعني مثاًل ـ حمددة 

   .التحقيقية يف قضايا سابقة

مدى وهو الذي يكشف عن  ،الوقت احلاضرحلاحًا يف إأهمية وكثر جراء األاإلهو هذا  إّن  

لن يتيسر املضي  إذ. لإلصالح احلقيقي واسعةيف القيام خبطوات وصدق نيتها احلكومة  جدية 

درجة من من مكافحة الفساد املالي واالداري وحتقيق  بهمبا يتطّلـ صالحي إأي مشروع يف 

ومنع  ،ضبط األمن وفق سياقاته القانونيةفرض هيبة الدولة وما مل يتم  ـ العدالة االجتماعية

دون يهّدللذين  ووضع حدٍّ ،التعدي على احلريات العامة واخلاصة اليت كفلها الدستور

 وهم مبنأى من املالحقة واحملاسبة.ويقتلون  وخيطفون ويقنصونويضربون 

وال  ،السلطة يف طرٍف مع أّيخاصة أو عالقة ليس هلا مصلحة  العليا رجعية الدينيةامل إّن  

 1112ما صّرحت به يف نيسان عام  وتؤّكد ،عن مصاحله نحاز إاّل اىل الشعب وال تدافع إاّلت

مل ولن تداهن احدًا او ) من أنها عند تشكيل احلكومة عقيب اول انتخابات جملس النواب

داء احلكومي وتشري اىل تراقب األ هيو ،يجهة فيما ميس املصاحل العامة للشعب العراق

املظلومني وسيبقى صوتها مع اصوات مكامن اخللل فيه متى اقتضت الضرورة ذلك، 

 (.واحملرومني من ابناء هذا الشعب اينما كانوا بال تفريق بني انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم

 وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.


