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والش يعة والع رب والك رد
الس ّنة
ّ
بع د االطمئن ان بمظلومي ة المئ ات ب ل اآلالف من الن اس ّ

المقدس ة وباس م ك ل ش ريف
فإنن ا وباس م الح وزة العلمي ة الجماهيري ة
والتركم انّ ،
َّ
منص ف في الع الم ُنعلن براءتن ا أم ام اهلل تع الى وأم ام ص احب العص ر والزم ان (علي ه

الس الم) وأم ام األخالق والت اريخ من العم ل المش ين الظ الم ال ذي ص در ويص در من
المس ؤولين بقط ع أرزاق مئ ات العوائ ل المؤمن ة الص ابرة المحتس بة ،وبه ذه المناس بة
ُنلفت الجمي ع إلى م ا حص ل في ك ربالء على س بيل المث ال ،وهن ا نلفت إلى بعض
النقاط:
ّ - 1إنن ا وبك ل تأكي د ن رفض الح االت الس يئة المنحرف ة المرص ودة ق رب الح رمين

المقدس ين الش ريفين وم ا بينهم ا ،ونعم ل بج ّد وبالتع اون م ع الجمي ع من أج ل إزالته ا
َّ
وبكا ّفَة الوسائل المتاحة الممكنة.

أن تلك الحاالت السيئة تمثل نسبة محدودة وضئيلة بالمقارنة
 - 2من المؤكد ً
جدا َ ّ

م ع الح االت اإلنس انية المش روعة المتمثل ة في كس ب وعيش المؤم نين وع وائلهم بم ا
يرضي اهلل تعالى ورسوله (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وبما فيه الحفاظ على كرامة
وشرف اإلنسان المؤمن الغيور.

إن العق ل والش رع واألخالق ،واإلنس انية بص ورة عام ة ال ترض ى بقط ع مص در
َّ - 3

ال رزق والعيش آلالف المؤم نين ب دعوى عالج الح االت الس يئة الص ادرة من بعض النف ر
الضال.
فإنه يقدر على الجزء ففي الظاهر
أن من يقدر على الك ّل ّ
 - 4من البديهي عند الجميع َ ّ

أن المس ؤولين في المحافظ ة ق د منع وا الجمي ع من كس ب ال رزق والعيش ،فهم
َّ
بالتأكيد وحسب الظاهر قادرون على منع الجزء والبعض المتمثل بذلك النفر الضال،
ويبقى الس ؤال :لم اذا فع ل المس ؤولون فعلتهم تل ك وأث اروا ض ّجة وزوبع ة ال م برر
لها؟!!!

 - 5واآلن نسأل المسؤولين في كربالء ،إذا كانت الغيرة والحمية عندكم على اإلمام
الحسين (عليه السالم) وحرمه المقدس بهذه الدرجة العالية القصوى فلماذا لم يصدر
رد فعل تـجاه األمريكان الصهاينة وعمالئهم للحرم الحسيني المقدس وزهق
منكم ّ
أي ّ

األرواح وسفك الدماء فيه وكذلك في أرض كربالء قرب المحافظة مقر المحتلين
وأعوانهم عندما تظاهر واحتج أنصار الحسين (عليه السالم) ضد األمريكان المحتلين
المنتهكين لحرمة العتبات المقدسة في كربالء وحرمة األرواح المؤمنة اآلمنة.
يفك ر المس ؤولون في ك ربالء ،في تل ك العوائ ل الص ابرة المؤمن ة المعدوم ة
ألـم ّ
ْ -6

المحروم ة وفي انح رافهم الفك ري والع اطفي والس لوكي بك ّل مفردات ه من الفس ق
والفجور والسرقة والعمالة وغيرها نتيجة ذلك العمل القبيح في قطع أرزاقهم...،

وحب ا للحسين
وإرضاء هلل تعالى
بأنكم تعملون ذلك طاعة
 - 7أما شعاركم بالمعنى { ّ
ً
ً

حق يراد بها باطل،
(عليه السالم) وصيانة لكرامته ومبادئه وحرمته} ّ
فإنها كلمة ّ

بأنه
صر َح ّ
ألن اهلل تعالى ال ُي ْع َبد من حيث ُي ْعصىّ َ ،
َّ
وإن اإلمام الحسين (عليه السالم) قد َ ّ
وضحى بك ّل شيء من جاه وم ال وعي ال من أجل
جده
َ
خرج من أج ل اإلص الح في أمة ّ
ّ

إص الح األم ة ،فه ل يرض ى اإلم ام الحس ين (علي ه الس الم) بقط ع أرزاق المؤم نين

والتس ّبب في انح رافهم الفك ري والس لوكي؟! ف أين اإلص الح ي ا ق وم؟! وأين مب ادئ
الحسين (عليه السالم)؟!

 - 8الواجب الشرعي واألخالقي والتاريخي يلزم المسؤولين في كربالء (وكذلك في
كافة المدن العراقية):
أولًا :االع تراف بالخط أ وتق ديم االعت ذار إلى اهلل تع الى وإلى رس وله (ص لى اهلل علي ه
وآل ه) والمعص ومين (عليهم الس الم) وإلى اإلم ام ص احب العص ر والزم ان (أرواحن ا
لتعجيل ظهوره الفداء) والمؤمنين والناس أجمعين على الذل ّ ة والتخلّ ف والخذالن عن
المقدس وألرواح الشهداء ودماء األبرياء.
االنتصار للحسين (عليه السالم) ولحرمه
ّ

ثانيا :بدلًا من قطع أرزاق الناس المؤمنين الضعفاء ،عليكم مطالبة قوات االحتالل إذا
ً

لم يكن االنس حاب فليكن (على األق ل) إيص ال المب الغ المالي ة إلى أبن اء الش عب الع راقي
المستوفاة من مبيعات النفط العراقي وباقي خيراته ،أو توفير فرص العمل (من بلدنا

وفي بل دنا ومن أموالن ا وفي أموالن ا) وتحقي ق أس باب العيش الك ريم ،وعن دها سينتـفي
تواجد الباعة المتجولين وغيرهم وتكدسهم في األماكن المقدسة وغيرها.
ثالثًا :مطالبة قوات االحتالل بتوفير أبسط وسائل المعيشة المتوفرة في جميع بلدان
العالم حتى الفقير منها... ،
فبدلًا من تبرير أعمال األمريكان وأعوانهم في االحتالل وفي االعتداء على المقدسات
واألرواح عليكم بمط البتهم بتوف ير (الم اء – الكهرب اء – وس ائل االتص ال – وس ائط
النقل – المستلزمات الصحية من أجهزة وأدوية – الغاز – النفط – البنزين – الكاز
– الصحة واألمان وغيرها .) ...
فإنكم تسجلون وتثبتون على أنفسكم
 - 9ومع عدم تطبيق ما ورد في النقطة السابقة ّ

فعلكم الق بيح بقط ع األرزاق وعم ل تل ك الض ّجة والزوبع ة وه و تط بيق ل درس وأم ر

أم ريكي في خل ط األوراق وإبع اد الن اس عن مح ور قض ية رئيس ية إلى قض ية أخ رى
ثانوية فالقضية الرئيسية هو انتهاك حرمة المقدسات واألرواح في كربالء كما في
ب اقي انح اء الع راق ،وأري د ب ذلك الفع ل الق بيح للمس ؤولين في ك ربالء تحوي ل أفك ار
وأنظار الناس إلى قضية ثانوية وإليك تسلسل األحداث:
األول :حصل انتهاك لحرمة المقدسات واألرواح في كربالء.
الث اني :تص دي المؤم نين الش رفاء النبالء ل ذلك االعت داء األم ريكي الوحش ي على
المقدسات فسقط على األقل شهيد والعديد من الجرحى.
الثالث :في صبيحة اليوم التالي خرج أنصار الحسين (عليه السالم) الموالون بتظاهرة
احتجاجية إلى مقر القوات األمريكية وعمالئها ،فتعرض المتظاهرون إلى إطالق النار
جراء ذلك على األقل شهيد وعدد من الجرحى.
والضرب بالعصي وغيرها ،وقد سقط ّ
وأمرا
درس ا
الراب ع :للس يطرة على الموق ف وتم ييع القض ية والح دث،
َ
أوعز األمريك ان ً
ً
إلى المس ؤولين في ك ربالء بص رف أنظ ار وأفك ار الن اس عن القض ية المقدس ة إلى

القضية الثانوية.
طبق المسؤولون دروس وأوامر أساتذتهم األمريكان على أحسن وجه ،فك ّذبوا
الخامسّ :

أن ال ذي حص ل ه و من أج ل مالحق ة العص ابات والمتج اوزين على
وخ دعوا الن اس ب ّ
أن الذي حص ل (من إطالق نار وقتل وسفك دماء) لم يصدر
حرمة المقدسات!!! أو َ ّ

من األمريكان أصلًا بل صدر من بعض العاصين والمنحرفين والباعة المتجولين (وقد
بينا التفصيل في البيان السابق بيان – .)– 3

الس ادس :واألس ف ك ل األس ف على الن اس بالخص وص (أه الي ك ربالء) معظمهم ق د
وكأنها حقيقة واقعة ،يا لألسف على قوم
صدق تلك الكذبة وبدأ يحكي بها وينشرها
ّ
ّ
يغير الحقيقة ويزيّفها.
عاشوا األحداث بحقيقتها
ّ
ويصدقون المخادعين الكاذبين ممن ّ

الس ابع :تطبي ًق ا لل واجب الش رعي واألخالقي والت اريخي ،ب ادرت الح وزة العلمي ة
الجماهيرية المجاهدة في كربالء للدعوة إلى مسيرة جماهيرية حسينية ،تشجب فيها
االعت داءات األمريكي ة الوحش ية ض ّد العتب ات المقدس ة واألرواح المطه رة فيك ون فيه ا

وانتصارا للحسين (عليه السالم) وأنصاره على قدر المستطاع بما يناسب
إحياء للحق
ً
ً
الظروف المحيطة والمرحلة العامة.

الث امن :ب أمر من األس ياد األمريك ان انتفض المس ؤولون في ك ربالء ض ّد المس يرة
وال دعوى له ا فعق دت اجتماع ات ون دوات من أج ل منعه ا وإفش الها {وكم ا فص لنا في
البيان ( )3السابق}.
التاس ع :ش اءت اإلرادة اإللهي ة والق درة الفيض ية المهدوي ة أن تنتص ر مس يرة المب ادئ
الحسينية والحرمات القدسية واألرواح الزكية على وسائل المنع والدفع للمسؤولين
في كربالء وأسيادهم في البيت األبيض ومبادئهم المنحرفة الدنيوية.
العاشر :التحق اآلالف من عشاق الحسين (عليه السالم) وأحباب وأنصار صاحب العصر
والزم ان (علي ه الس الم) ممن ال يحت اج أح دهم إلى علم أخي ه في معرف ة الح ق وأهل ه،
والتحق وا بالمس يرة المقدس ة بثوبه ا الط اهر وهي تحم ل ال رعب بين ي ديها ،ف أرهبت
وأرعبت وأحيت القضية من جديد في األنظار واألفكار والنفوس.
الح ادي عش ر :ونفس ال درس ونفس األم ر األم ريكي من جدي د ونفس المس ؤولين في
وينف ذون لص رف األنظ ار واألفك ار عن القض ية المحي اة من جدي د
يطبق ون
ّ
ك ربالء ّ
وأبدا قضية الحسين (عليه السالم) وحرمه المقدس وأرواح أنصاره المؤمنين،
ودائما ً
ً

إلى قض ية ثانوي ة فأح دث المس ؤولون في ك ربالء تل ك الض جة والزوبع ة خدم ة

لألمريكان وتـحقيقـًا ألهدافهم وأغراضهم المنحرفة.
 -10الكالم الس ابق ال يخص المقص ودين في ك ربالء فق ط ب ل نوج ه من خاللهم الكالم
كلّه أو ّجـله إلى الجميع من مسؤولين في باقي المدن العراقية ومن حوزات علمية في

النج ف وقم وإي ران وس وريا ولبن ان والهن د والباكس تان والخليج وغيره ا وإلى أئم ة
المس اجد وأئم ة الجم ع ورج ال ال دين من الس نة والش يعة والمك اتب الديني ة واألح زاب
اإلسالمية والعلمانية ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة وإلى المجتمع بكافة طبقاته
وفئاته.
 - 11وفي ه ذا المق ام ن دعو الجمي ع ومنهم الباع ة المتج ولين المؤم نين الش رفاء إلى
تش خيص الح االت الس يئة والتع اون ق در المس تطاع لمعالجته ا وإزالته ا ح تى ال نس مح
لآلخ رين باستغالل مث ل هذه الح االت الس يئة الش اذة لتحقي ق أغ راض شخص ية دنيوية
بعيدة عن الدين واألخالق.

ن أعظم الخيانة خيانة الأمة)).
ورد عـن المعـصومين (عليهم السالم)(( :إ َ ّ

اللهم اجعلن ا من الس ائرين والث ابتين على نهج الممه دين لظه ور اإلم ام األمين ص احب

وأتم وأك رم
العص ر والزم ان ونص رة دين ج ّده المخت ار (عليهم ا أفض ل الص الة
ّ
السالم).
واحلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني
احلوزة العلمية
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