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

املوافق هـ(4114/صفر/62)يف يوم اجلمعة الكربالئي املهدي عبد

 م(62/41/6142)

 خوات ها األخوة واألّيأ

 ه( يف النجف األشرف:لينا من مكتب مساحة السيد )دام ظّلإنقرأ عليكم نص ما ورد     

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

تتجدد التظاهرات الشعبية يف بغداد حيث  العزيزالعراق وقات احلساسة من تاريخ يف هذه األ   

االلتزام التام بسلمية اىل نا يف القوات األمنية تتنا املتظاهرين واعّزأحّب ندعو، وعدد من احملافظات

 .والتخريب أعمال الشغبستخدام العنف وإظاهرات وعدم السماح باجنرارها اىل تال

عتداء عليهم االون املساس بالعناصر األمنية م أن ميتنعوا ظاهراتتهذه ال نناشد املشاركني يف نناإ    

وعدم التعرض العامة واخلاصة  موالكما نناشدهم رعاية حرمة األشكال. بأّي شكل من األ

 .جهة أخرى أّي املواطنني أواحلكومية أو ملمتلكات  تآللمنش

ضرار واإل غريها أوبرميهم باألحجار أو القناني احلارقة األمن  االعتداء على عناصر ّنإ    

ويتنافى قانونًا ال له شرعًا و مما ال مسّوغ  يبرخباحلرق والنهب والتاملمتلكات العامة أو اخلاصة ب

 . محاسبةلل الفاعلني سلمية التظاهرات ويبّعد املتظاهرين عن حتقيق مطالبهم املشروعة ويعّرضمع 

التظاهر السلمي مبا ال خيّل بالنظام العام حق كفله الدستور أن باألمنية  ونذّكر القوات    

احلماية الكاملة للمتظاهرين يف الساحات والشوارع املخصصة  واوّفريللمواطنني، فعليهم أن 
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أقصى درجات ضبط النفس يف م، بل يتحّلوا ببهىل االصطدام إاالجنرار  يتفادواحلضورهم، و

 العامحفظ النظام تطبيق القانون و اطار واجبهم يف فيه التعامل معهم، يف الوقت الذي يؤدون

 احلكومية واملمتلكات اخلاصة. تآنشعلى املعدم السماح بالفوضى والتعدي ب

سلمية خالية من  االحتجاجيةظاهرات تال ضرورة أن تكونتأكيد املرجعية الدينية على  ّنإ    

 ينطلق ابنائها املتظاهرين والعناصر األمنية، بلبإبعاد األذى عن ها هتماما ال ينطلق فقط منالعنف 

أن معها من خيشى  كثريةيعاني من تعقيدات  الذيالبلد هذا من حرصها البالغ على مستقبل أيضًا 

زيد من التدخل يفسح ذلك اجملال مل و ،واخلراب اىل الفوضىبالعنف والعنف املقابل ينزلق 

ما ال  وحيدث له، ني بعض القوى الدولية واالقليميةويصبح ساحة لتصفية احلسابات ب ،اخلارجي

مريرة مل ميكنهم التخلص من تبعاتها  من اوضاعحيمد عقباه مما حدث يف بعض البالد األخرى 

 .طوال حتى بعد مضي سنوات

وهو ممكن  ،ق السلميةينبغي أن يتم بالطر ادارة البلديف والتغيري املنشود االصالح احلقيقي  ّنإ    

  .طالب دحددة يف هذا الصددورّصوا صفوفهم يف املطالبة مبتكاتف العراقيون اذا 

هناك العديد من االصالحات اليت تتفق عليها كلمة العراقيني وطاملا طالبوا بها، ومن أهمها و    

موال الشعب منهم، أع آليات واضحة وصارمة ملالحقة الفاسدين واسرتجاع إّتباومكافحة الفساد 

بعض القوانني اليت متنح أو تعديل لغاء إالبلد ب ثرواترعاية العدالة االجتماعية يف توزيع و

بناء أمعينة على حساب سائر فئات ولواعضاء جملس النواب كبار املسؤولني امتيازات كبرية ل

، واختاذ يف التوظيف احلكومي بعيدًا عن احملاصصة واحملسوبيات عادلةواعتماد ضوابط الشعب، 

يف شؤون الوقوف حبزم امام التدخالت اخلارجية و ،اجراءات مشددة حلصر السالح بيد الدولة



3 
 

سّن قانون منصف لالنتخابات يعيد ثقة املواطنني بالعملية االنتخابية ويرّغبهم يف املشاركة و البلد،

  .فيها

واستشراء  وضاعاألمرة أخرى نناشد املتظاهرين الكرام أن ال يبلغ بهم الغضب من سوء     

املمتلكات  األمن أو قواتانتهاك احلرمات بالتعدي على  الفساد وغياب العدالة االجتماعية حّد

 .العامة أو اخلاصة

يف الدفاع عنكم اخوانكم وابناؤكم الذين شارك الكثري منهم آباؤكم وما هم إّن رجال األمن ّنإ    

، واليوم يقومون بواجبهم يف حفظ راد السوء بكمأوغريهم ممن  الدواعش االرهابيني قتاليف 

لبعض من ذوي لاالحرتام والتقدير، فال تسمحوا  النظام العام فال ينبغي أن جيدوا منكم اال

 األعزة أو علىهؤالء تظاهراتكم باالعتداء على  واستغاللصفوفكم  االغراض السيئة بالتغلغل يف

 . املنشئات احلكومية أو املمتلكات اخلاصة

م كم وابناؤكم واخوانكما هم آباؤاملتظاهرين إّن نسوا بأّنتونؤكد على القوى األمنية بأن ال     

تعاملوا معهم اال تخرجوا يطالبون حبقهم يف حياة حرة كرمية ومستقبل الئق لبلدهم وشعبهم فال 

 باللطف واللني.

يبقى أن نشري اىل ان التقرير املنشور عن نتائج التحقيق فيما شهدته التظاهرات السابقة من اراقة     

والوقائع مجيع احلقائق عن ومل يكشف  حيقق اهلدف املرتّقب منهللدماء وختريب املمتلكات ملا مل 

 املوضوعذا هأن تتشكل هيئة قضائية مستقلة ملتابعة  اآلن املهمللرأي العام فمن  واضحةبصورة 

 وإعالم اجلمهور بنتائج حتقيقها بكل مهنية وشفافية.

عداء إنه أرحم شرار وكيد األشر األحيفظ العراق وشعبه من  القدير أْن نسأل اهلل العلّي 

 الرامحني.


