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 خوات ها األخوة واألّيأ

 : ه( يف النجف األشرفمن مكتب مساحة السيد )دام ظّل نص ما وردنقرأ عليكم 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

املدن نباء االصطدامات األخرية يف عدد من أتتابع املرجعية الدينية العليا ببالغ األسى واألسف 

راقة الكثري من الدماء إ، وما جرى خالل ذلك من والنجف األشرف اجلرحيةوال سيما الناصرية 

 الغالية والتعرض للعديد من املمتلكات باحلرق والتخريب.

ترتحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو هلم بالصرب والسلوان املرجعية الدينية إذ و   

عتداء على املتظاهرين السلميني تؤكد مرة أخرى على حرمة االوللجرحى بالشفاء العاجل 

موال العامة تؤكد على رعاية حرمة األكما ومنعهم من ممارسة حقهم يف املطالبة باإلصالح، 

، وعلى املتظاهرين ابهمترتك عرضة العتداءات املندسني وأضرال أن ضرورة و واخلاصة،

ني ـ أيًا كانوا ـ وال السلميني أن ميّيزوا صفوفهم عن غري السلميني ويتعاونوا يف طرد املخرب

املواطنني واالعتداء على متلكات لإلضرار مب السلمية يسمحوا هلم باستغالل التظاهرات

 . صحابهاأ



ما بدا من عجز واضح يف تعامل اجلهات والظروف العصيبة اليت مير بها البلد، وبالنظر اىل      

جملس النواب الذي  ّنإف الدماء مستجدات الشهرين األخريين مبا حيفظ احلقوق وحيقناملعنية مع 

مدعّو اىل أن يعيد النظر يف خياراته بهذا الشأن ويتصرف مبا متليه  احلكومة الراهنةانبثقت منه 

وتفادي انزالقه اىل دوامة العنف والفوضى  ،مصلحة العراق واحملافظة على دماء ابنائه

االنتخابية مبا يكون مرضيًا  يف اقرار حزمة التشريعاتواخلراب، كما أنه مدعّو اىل االسراع 

رادة الشعب العراقي، إللشعب متهيدًا إلجراء انتخابات حرة ونزيهة تعرب نتائجها بصدق عن 

زمة الراهنة لذي هو املدخل املناسب لتجاوز األاـ فان التسويف واملماطلة يف سلوك هذا املسار 

 باهضًا وسيندم عليه اجلميع.   ف البالد مثنًاسيكّل ـ بطريقة سلمية وحضارية حتت سقف الدستور

هدافهم اخلبيثة من نشر الفوضى واخلراب واالجنرار ألتحقيق خيططون دواتهم أعداء واأل إّن    

أن يتعاون فال بد من عادة البلد اىل عصر الدكتاتورية املقيتة، إاىل االقتتال الداخلي ومن َثّم 

    يف ذلك.  تفويت الفرصة عليهماجلميع ل

النصح واالرشاد اىل  اّلاسندًا للشعب العراقي الكريم، وليس هلا ستبقى املرجعية الدينية  ّنإ    

 صلح حلاضره ومستقبلهخيتار ما يرتئي انه األأن ما ترى انه يف مصلحة الشعب، ويبقى للشعب 

  .بال وصاية ألحد عليه

 

 

 


