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 أّيها األخوة واألخوات 

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

 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

ستمرار االحتجاجات الشعبية املطالبة باإلصالح يف بغداد وعدد آخر من احملافظات إمع    

حبة املتظاهرين األصطدامات جديدة مؤملة ومؤسفة بني إسبوع هذا األشهدنا يف 

من الدماء الربيئة  سفرت عن سفك مزيٍدأواملعتصمني وبني رجال األمن وغريهم، وقد 

عتداء باحلرق مع االداد كبرية من اجلانبني إلصابات خمتلفة، وتزامن ذلك عأوتعرض 

 والنهب على العديد من املمتلكات العامة واخلاصة. 

اّن الدماء الزكية اليت سالت خالل األسابيع املاضية غالية علينا مجيعًا ومن الضروري    

العمل على منع إراقة املزيد منها، وعدم السماح ابدًا بانزالق البلد اىل مهاوي االقتتال 

الداخلي والفوضى واخلراب، وهو ممكن إذا تعاون اجلميع على حّل األزمة الراهنة بنوايا 

 نفوس عامرة حبب العراق واحلرص على مستقبله.صادقة و



دانة التعرض للمتظاهرين إّن املرجعية الدينية جتدد التأكيد على موقفها املعروف من إ   

نواع العنف غري املربر، وضرورة حماسبة القائمني بذلك، وتشّدد على أالسلميني وكل 

االعتصامات  وينها يف التعامل معاجلهات املعنية بعدم الزّج بالقوات القتالية بأّي من عنا

 ىل مزيد من العنف.إوالتظاهرات السلمية، خشية االجنرار 

إّن إحرتام إرادة العراقيني يف حتديد النظام السياسي واالداري لبلدهم من خالل إجراء     

االستفتاء العام على الدستور واالنتخابات الدورية جمللس النواب هو املبدأ الذي التزمت 

املرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيري النظام السابق، واليوم تؤكد على ان االصالح به 

وإن كان ضرورة حتمية ـ كما جرى احلديث عنه اكثر من مرة ـ اال أن ما يلزم من 

االصالح ويتعني اجراؤه بهذا الصدد موكول أيضًا اىل اختيار الشعب العراقي بكل 

اىل اقصاه، وليس ألي شخص أو جمموعة أو جهة بتوجه اطيافه وألوانه من اقصى البلد 

معني أو أي طرف اقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيني يف ذلك ويفرض رأيه 

 عليهم. 

اننا نناشد مجيع األطراف بأن يفكروا حباضر العراق ومستقبله وال متنعهم االنفعاالت    

يح بهذا الشأن مما فيه خري هذا البلد العابرة أو املصاحل اخلاصة عن اختاذ القرار الصح

 وصالحه وازدهاره واهلل اهلادي اىل الصواب وهو ولي التوفيق.   


