
السيد مة لقاها ممثل املرجعية الدينية العليا فضيلة العاّلأنص اخلطبة الثانية اليت 

املوافق  هـ(4114/األوىل مجادى/41) يف يوم اجلمعة أمحد الصايف

 م(41/4/0101)

 أّيها األخوة واألخوات

 :نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب مساحة السيد )دام ظّله( يف النجف األشرف

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

مع  وقات احملن والشدائد متّس احلاجة اىل التعاون والتكاتف، وال يتحقق ذلك ااّلأيف    

طراف للتخلي ولو عن جزء من مصاحلهم الذاتية وترجيح املصاحل العامة استعداد مجيع األ

 عليها. 

طراف املختلفة اليت ميلك كل منها جانبًا من القوة سلوب املغالبة من قبل األالتعامل بأ ّنا   

زمة يؤدي اىل استحكام األوالنفوذ واالمكانات وحماولة كل منهم فرض رؤيته على الباقني س

كرب من وتكون اخلسارة األى احلل، وبالتالي رمبا خيرج اجلميع منها خاسرين، واستعصائها عل

نصيب البلد وعامة الناس الذين ليس هلم دخل يف الصراعات الداخلية واخلارجية اجلارية 

مرها مبقدار ما يهمهم أمن بلدهم واستقراره واحملافظة على استقالله وسيادته أوال يعنيهم 

 هلم وألوالدهم. وتوفري حياة حرة كرمية

يام االخرية من اعتداءات خطرية وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ما وقع يف األ اّن   

االنتهاكات هو ضعف ظاهر للسلطات املعنية يف محاية البلد وأهله من تلك االعتداءات و



أن تؤول  زمة الراهنة، واملطلوب من اجلميع أن يفكروا مليًا فيما ميكنجزء من تداعيات األ

وضاع اذا مل يتم وضع حد هلا بسبب االصرار على بعض املواقف ورفض التزحزح اليه األ

ي ذلك اىل تفاقم املشاكل يف خمتلف جوانبها األمنية والسياسية من املتوقع أن يؤّد عنها، اّن

واالقتصادية واالجتماعية، وأن يفسح اجملال لآلخرين مبزيد من التدخل يف شؤون البلد 

 ز الفرصة لتحقيق مطامعهم فيه. وانتها

ور اىل مواقف مؤثرة يف وضع حل شعور اجلميع باملسؤولية الوطنية وترمجة هذا الشع اّن   

زمة احلالية باالستجابة ملتطلبات االصالح وفق اخلارطة اليت تكرر احلديث بشأنها يشّكل لأل

عد كل التضحيات اجلسيمة املخرج الصحيح من هذه االزمة لو اريد انهاؤها بنتيجة مقبولة، ب

 اليت قدمها ابناء هذا البلد يف خمتلف اجلبهات والساحات.

كفى الشعب ما عاناه من حروب و حمن وشدائد على خمتلف الصعد طوال عقود من الزمن    

طراف املعنية اىل مستوى املسؤولية ة وحتى النظام الراهن، فلرتتق األيف ظل االنظمة السابق

وا فرصة التوصل اىل رؤية جامعة ملستقبل هذا الشعب حيظى فيه مبا حلم به الوطنية وال يضيع

اآلباء ومل يتحقق لألبناء اىل هذا اليوم، وهو أن يكون العراق سيد نفسه حيكمه ابناؤه وال 

رادة الشعب ويكون حكمًا رشيدًا يعمل خلدمة إدور للغرباء يف قراراته، يستند  احلكم فيه اىل 

لى اختالف انتماءاتهم القومية والدينية، ويوفر هلم العيش الكريم واحلياة مجيع املواطنني ع

السعيدة يف عّز وأمان، وهل هذا كثري على هذا البلد العزيز مع ما ميتلكه من عقول نرية 

وامكانات هائلة؟! نسأل اهلل تعاىل أن يسدد اجلميع ومينحهم التوفيق للسري يف هذا الطريق انه 

 .ارحم الرامحني


