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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  خواتخوة واألأيها األ   

يف النجف االشرف مبناسبة ذكرى فتوى الدفاع  (دام ظّله)اقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب مساحة السيد )

 (الكفائي

ـ أي قبل مخسة أعوام ـ انطلق من هذا املكان املقدس نداء 9104يف مثل يوم أمس الثالث عشر من حزيران من عام     

املرجعية الدينية العليا وفتواها الشهرية بوجوب الدفاع الكفائي، حيث دعت العراقيني القادرين على محل السالح 

به ومقدساته أمام هجمة االرهابيني الدواعش الذين كانوا قد لالخنراط يف القوات األمنية للدفاع عن العراق وشع

اجتاحوا مساحات شاسعة يف عدد من احملافظات وباتوا يهددون العاصمة بغداد وحمافظات أخرى أيضًا، فهّب 

رجال العراق االبطال شيبًا وشبانًا ومن خمتلف الشرائح االجتماعية واندفعوا اىل ساحات القتال حبماس منقطع 

ري وهّمة ال توصف وخاضوا ألزيد من ثالثة اعوام عشرات املعارك الضارية بكفاءة عالية، جتّلت فيها البطولة النظ

بأروع صورها وأمسى معانيها، وقد قّدموا يف هذا الطريق عشرات اآلالف من الشهداء وأضعاف ذلك من اجلرحى 

ى مّن اهلل عليهم بالنصر املؤزر ومتكنوا من دحر واملصابني انقاذًا للوطن الغالي وفداًء للحرمات واملقدسات، حت

  .االرهابني وختليص االراضي املغتصبة من رجس املعتدين والقضاء على دولتهم املزعومة

ومل يكن ليتحقق هذا االجناز التارخيي العظيم لوال تكاتف العراقيني وتالمحهم وتوحيد صفوفهم، وجتاوز القوى    

هم، وتعاليهم على املصاحل الشخصية والفئوية والقومية واملناطقية أمام املصلحة العليا السياسية خلالفاتهم وصراعات

للوطن واملواطنني من خمتلف املكونات. باإلضافة اىل تعاون الدول الشقيقة والصديقة ومساهمتهم الفاعلة يف 

  .مساعدة العراق على دحر االرهاب الداعشي

حتقق االنتصار املبني ومت تطهري خمتلف املناطق من دنس االرهابيني دّب ولكن بعد أن وضعت احلرب أوزارها و   

اخلالف من جديد ـ معلنًا تارة وخفيًا تارة أخرى ـ يف صفوف األطراف  اليت متسك بزمام االمور، وتفاقم الصراع 



حضورها بني قوى تريد احلفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خالل احلرب مع داعش تسعى لتكريس 

واحلصول على مكتسبات معينة، وال يزال التكالب على املناصب واملواقع ـ ومنها وزارتا الدفاع والداخلية ـ 

واحملاصصة املقيتة مينعان من استكمال التشكيلة الوزارية، وال يزال الفساد املستشري يف مؤسسات الدولة مل يقابل 

 به، وال تزال البريوقراطية االدارية وقلة فر  العمل والنقص خبطوات عملية واضحة للحد منه وحماسبة املتورطني

احلاّد يف اخلدمات االساسية ـ باستثناء ما حصل مؤخرًا من حتسن يف البعض منها ـ تتسبب يف معاناة املواطنني وتنّغص 

سارية املفعول  عليهم حياتهم، وال تزال القوانني اليت منحت امتيازات جمحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب

ومل يتم تعديلها، كل ذلك يف ظل اوضاع بالغة اخلطورة يف هذه املنطقة احلساسة، وتصاعد التوتر فيها بعد فرتة من 

 .اهلدوء النسيب النشغال اجلميع باحلرب على داعش

او هناك ألغراض معينة استمرار الصراع على املغامن واملكاسب وإثارة املشاكل االمنية والعشائرية والطائفية هنا  ّنإ   

وعدم االسراع يف معاجلة مشاكل املناطق املتضررة باحلرب على االرهاب متنح فلول داعش فرصة مناسبة للقيام 

ببعض االعتداءات املخلة باألمن واالستقرار، ورمبا جيدون حواضن هلم لدى بعض الناقمني واملتذمرين فيزداد 

   .االمر تعقيدًا

يف تلك املناطق وتوفري األمن فيها على أسس مهنية تراعي حرمة املواطن ومتنحه فرصة العيش تطبيع االوضاع  ّنإ   

بعّز وكرامة ومتنع من التعدي والتجاوز على حقوقه القانونية يتسم بالضرورة القصوى، وخبالف ذلك تزداد خماطر 

 .العود بالبلد اىل الظروف اليت ال تنسى آالمها ومآسيها

مين أن تكون حذرة جدًا مما ميكن أن حيدث نتيجة للعوامل املشار اليها وأن املعنية بامللف األ على اجلهات ّنإ    

تتعامل مبهنية تامة مع هذا امللف املهم، وتولي عناية خاصة للجهد االستخباري إلحباط خمططات االرهابيني قبل 

تهم، وال تسمح بأي اهمال أو تقصري يف هذا تنفيذها، وتوفر مراقبة دقيقة للمناطق اليت ميكن أن تكون حمطة لتحركا

 .اجملال

حتية إجالل وإكبار للشهداء العظام، ولألحبة يف أسرهم وعوائلهم، ولألعزاء من املقاتلني اجلرحى واملعاقني،    

وللرجال االبطال يف خمتلف صنوف القوات املسلحة واالجهزة االمنية الذين يسهرون على أمن الوطن واستقراره 

ة املواطنني واملقيمني. نسأل اهلل تعاىل أن حيفظهم ويسدد خطاهم، ويأخذ بيد اجلميع اىل ما فيه خري البالد ومحاي

 .والعباد إنه أرحم الرامحني


