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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أيها األخوة واألخوات   

 (يف النجف االشرف )دام ظّله(من مكتب مساحة السيد نا اقرأ عليكم نص ما ورد)

منية واملمتلكات تظاهرين السلميني وعلى القوات األعلى امل ومدانٌة مرفوضٌة يف األيام املاضية وقعت اعتداءاٌت   

احملافظات وانساقت املظاهرات يف العديد من احلاالت اىل اعمال شغٍب عدٍد من العامة واخلاصة يف بغداد و

ايا واعدادًا كبرية من اجلرحى واملصابني والكثري من األضرار على دامية خّلفت عشرات الضح داماٍتواصط

 األعوام السابقة.بعض مؤملٍة ومؤسفٍة جدًا مشابهة ملا حصل يف  املؤسسات احلكومية وغريها يف مشاهَد

يف ن تغّير من منهجها مسك بزمام السلطة أإّن املرجعية الدينية العليا طاملا طالبت القوى واجلهات اليت ُت   

صالح ومكافحة الفساد وجتاوز احملاصصة جادة يف سبيل اإل ن تقوم خبطواٍتأالتعامل مع مشاكل البلد و

بأن  به ُيراهنون على ان ختف املطالباُتصالح ورت الذين ميانعون من اإلوحّذ ،واحملسوبيات يف إدارة الدولة

قوى أخر بآنها ستعود يف وقت فإ  املطالبة به مّدةوإذا خّفت مظاهر  ال حميص منهاضرورٌة االصالح  ّنأيعلموا 

وتدعو السلطات الثالث  ،ما طالبت به من قبل علىمرة أخرى  املرجعيُة واليوم تؤكُد .وسع من ذلك بكثريأو

مبا له من   وتشدد على ان جملس النواب ،إلصالح احلقيقيايف طريق  إختاذ خطوات عمليٍة واضحة اىل 

كتله الكبرية اليت انبثقت منها ــ فما مل تغّير  ،كرب يف هذا اجملاليتحمل املسؤولية األ ورقابية تشريعيٍة صالحياٍت

على  يتحقق منه شيٌء نفلماته بصورة حقيقية زومستلصالح ملتطلبات اإلمن منهجها ومل تستجب ــ احلكومة 

 .رض الواقعأ

 يف مكافحة الفساد ومالحقة الفاسدين لّيًة كربىمسؤو تتحمل واألجهزة الرقابيةالقضائية  السلطَة كما اّن   

 احلاُلوإذا بقي  ،هذا الصدديف  هو ضرورٌي مباولكنها مل تقم يف ما مضى  ،واسرتجاع أموال الشعب منهم

 الستشراء الفساد يف البلد.  حدٍَ يف وضعكذلك فال أمل 



ختفيف معاناة املواطنني بتحسني  مبا يف وسعها يف سبيل وتقوُمواما احلكومة فعليها ان تنهض بواجباتها     

وعليها تكميل  واإلبتعاد عن احملسوبيات يف التعيينات احلكوميةللعاطلني   وتوفري فرص العمِل  اخلدمات العاّمة

 لعدالة.إىل التقدميهم  متهيدًاواإلستحواذ عليها موال العامة بالتالعب باأل ملفات املتهمني

يف تواصله مع اجلهات املسؤولة يف السابع من آب من عام  مكتب املرجعية سبق ان اقرتح ّنأونشري هنا اىل      

يف اإلختصاصات  األمساء املعروفةمن  ل جلنة من عدٍدشّكن ُتأ)صالح احلراك الشعيب املطالب باإل ّزيف ِع  9145

بالكفاءة العالية والنزاهة التاّمة، وُتكّلف عرفون حضون باملصداقية وُيمن خارج قوى السلطة ممن ُي ذات العالقة 

سمح ن ُيأعلى  قيق اإلصالح املنشوديف سبيل مكافحة الفساد وحت املطلوب اختاذهااخلطوات  لجنة بتحديِدهذه ال

تهم وجيتمع مع الفعاليات املؤثرة يف البلد ويف مقدم  طالع على جمريات األوضاع بصورة دقيقةباإلئها اعضأل

 أكملت الُلجنُة عملها املتظاهرين يف خمتلف احملافظات لالستماع اىل مطالبهم ووجهات نظرهم فإذا  ثلوامم

عية كانت أو تنفيذية أو قضائية  يتم العمل على تفعليها من خالل جماريه دت اخلطوات املطلوبة تشريوحّد

 (.ولو باالستعانة بالدعم املرجعي والشعيبالقانوينة 

 ما يكون مدخاًل مناسبًا لتجاوز احملنةرّببه يف هذا الوقت  واألخُذ ،خذ بهذا املقرتح يف حينهيتم األولكن مل    

 .الراهنة

 وا األمورداركاملسؤولية وبيدهم القرار ليت هم يف مواقع ومصلحة البلد عند من   واملنطُق ن يغلب العقُلأنأمل    

اخلطرية إلستخدام العنف والعنف املضاد يف احلركة أن يعي اجلميع التداعيات كما نأمل   قبل فوات األوان.

 اإلحتجاجية اجلارية فيتفادون ذلك يف كّل األحوال.

 وأهله. لعراق ا اهلل بأيدي اجلميع اىل ما فيه خري أخذ

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 


