بيان رقم – – 7
((عراقُنا أرضُ األنـبـيـــاء وشــعــبُ األوصــيـــاء))
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نع زي موالن ا ص احب العص ر والزم ان (عج ل اهلل فرج ه) بمص اب اإلم ام علي اله ادي
(علي ه الس الم) ومص اب األرواح المؤمن ة البريئ ة ال تي زهقت عن د ح رم ج ّده أم ير
المقدس ة والح وزة العلمي ة ال تي ان ُت ِهكت
المؤم نين (علي ه الس الم) ،ومص اب الحرم ات
ّ
والجمع ة ال تي ُص ِد َع ْت وال دماء ال تي ُس ِفـكـَ ْت والنف وس ال تي ُج رحت واإلنس انية ال تي
فـ ُِج َع ْت ،والكرامة التي ذ ِب َح ْت والحرية التي ُد ِف َن ْت،
أيّها الشعب العراقي الحر الموالي األبي،
أيها الشرفاء األخيار الصابرون في عراق المقدسات،
ير والمص ائب عظيم ة والش بهات عميق ة
ير
إن ال َ
وقت عص ٌ
يب واألع َ
َّ
واألمر خط ٌ
َ
داء كث ٌ
والخداعات وفيرة،
إن المجزرة الجماعية والجريمة النكراء البشعة القبيحة صنعتها نفس األيادي المسببة
َّ
والمباش رة الرتك اب المج ازر في المق ابر الجماعي ة ،فالمس ؤول عن ه ذه المج زرة
الجماعية جهات عديدة بالتسبيب أو المباشرة منها:
 – 1قوات االحتالل األمريكية ،باعتبارها دولة محتلة عليها توفير األمن واألمان للبلد
ينص على
ينص علي ه الق انون ال دولي ،كم ا ّ
والش عب الواق ع تحت االحتالل ،وه ذا م ا ّ
وج وب توف ير مس تلزمات الحي اة الض رورية ،كالم اء والكهرب اء واالتص االت وال دواء
والوقود كالنفط والغاز والبانزين والكاز وغيرها.
 – 2الصداميون الكفرة من فلول األجهزة األمنية والمخابراتية والبعثية ،الذين مارسوا
بأي ديهم المجرم ة الك افرة تل ك المج ازر في المق ابر الجماعي ة ،وه ذه الجريم ة الق ذرة

تض اف إلى تل ك المج ازر والج رائم وتـُقـَ َ ّيد في س جلّهم المظلم الظ الم اله اوي الملح د
أن
الك افر،
خاص ة إذا أخ ذنا بنظ ر االعتب ار م ا يعتق ده ص دام المج رم وزمرت ه الك افرة َ ّ
ّ
السيد محمد باقر الحكيم (رحمه اهلل) ومواقفه السياسية تم ّث ل أح د األس باب الرئيس ة
في إس قاطهم ورميهم ونفيهم وإلى األب د في مزبل ة ومزاب ل الت اريخ في ال دنيا ون ار
السعير في اآلخرة.
السنة ،الذين أيّدوا وساندوا ويس اندون ص دام المج رم وأعوان ه
 – 3النواصب من علماء ُّ
الس ني بإض فاء الص فة الش رعية
حيث ّ
موه وا وخ دعوا الن اس وبالخص وص المجتم ع ّ
لألعم ال اإلجرامي ة الص دامية الوحش ية البش عة وتروي ع األطف ال والنس اء والش يوخ
وانتهاك األعراض والحرمات والمقدسات.
السنّة ،أتباع ابن ملجم أشقى األولين واآلخ رين ،وه ؤالء يتلذّذون
 – 4النواصب من أهل ّ
بقتل األبرياء من الناس والمس لمين على الخص وص وأتب اع الرس ول األعظم وأه ل بيته
باألخص ،والمنظمات اإلرهابية السائرة في هذا االتجاه
(صلوات اهلل وسالمه عليهم)
ّ
اإلجرامي المنحرف معروفة بأعمالها اإلجرامية في أنحاء العالم.
 – 5النواص ب من الش يعة ال ذين ه ادنوا ص دام المج رم وس كتوا على جرائم ِه ومق ابره
الجماعية ولم ي أمروا ب المعروف وينهوا عن المنكر ولو بأضعف اإليم ان ،ومث ل هؤالء
توغل وا بالجريم ة أك ثر
غ ير المتضرّرين ب ل المنتفعين من النظ ام البائ د الك افرّ ،
وأكثر عندما أفتوا (من غير علم) بالعفو عن المجرمين الصداميين الكفرة ومنعوا
ص احب الح ق ووليّ ال دم من أخ ذ حقّ ه والقص اص لحرمات ه ،وه ذا األم ر يس ّهل على
وجرأ ُه أنْ ُيجرم أكثر وأكثر.
المجرم الكافر
ّ
ربت على س فك الدماء وإث ارة االض طرابات في
 – 6الصهيونية العالمية ،التي تغ ّذت وت ّ
الع الم وتُعت بر الص هيونية المغ ّذي الرئيس ي بالم ال والفك ر للط واغيت والمنظم ات
اإلرهابية العالمية ومنها ما ذ ِ
ُك َر في النقاط السابقة.
 – 7ال دول المعادي ة وال تي ال ت رغب باس تقرار األوض اع ب العراق إم ا لالختالف ات
وللعداءات الفكرية أو المص الح القومي ة العنص رية أو للص راعات السياس ية أو العس كرية
اإلقليمية ،فيحتمل (مثلًا) أنْ تكون الساحة العراقية حلبة الصراع بين أمريكا من جهة،
وإيران أو السعودية أو سورية من جهة أخرى فالضغط على األمريكان به ذا االتج اه من

إث ارة الفتن والنزاع ات وع دم االس تقرار في الع راق يمكن أنْ يك ون وس يلة ض غط على
األمريكان لتخفيف ضغوطها السياسية والعسكرية على تلك الدول.
 – 8ما يسمى بمجلس الحكم االنتقالي ،ال ذي ال يمتلك ك ُـ ّل أو ُج ّل أعضائه أي حنكة
حس وضمير حي إنساني يعمل من أجل هذا البلد السليب وشعبه الجريح،
سياسية أو ّ
فالمجلس وأعضاؤه تركوا المسائل الرئيسة المحورية االجتماعية ،وانشغلوا بأنفس هم
بالحص ول على المناص ب والمن افع الشخص ية ،فب دل أن يلتفت وا ويدرس وا ويعمل وا من
أج ل توف ير األمن واألمان للبلد وللش عب وتوف ير المس تلزمات الض رورية للمعيشة من
فإنهم
الماء والكهرباء ،والدواء واالتصاالت ،والوقود كالنفط والبنزين والكاز والغازّ ،
عمل وا بج ّد ومث ابرة من أج ل ت برير االحتالل وس لبياته وجرائم ه ،ف اإلفالس السياس ي
يدفـع (مثلًا) البعض إلى خداع نفسه واآلخرين بعمل مسرحية مفضوحة لزيارة بعض
ال دول العربي ة من أج ل االع تراف بمجلس الحكم وإقام ة عالق ة طبيعي ة م ع الع راق،
أن عمل ه ه ذا في ه خيان ة للع راق وش عبه ولألرواح
ومث ل ه ذا الش خص كأنَّ ه ال يعلم َ ّ
القديس ة في المق ابر الجماعي ة ال تي اش ترك في حص ولها العدي د من ال دول واألنظم ة
ّ
العميلة التي زارها وغيرها ،وذلك بسكوتهم عن الصداميين وجرا ِئ ِمهم وتأييدهم بالمال
والسالح واإلعالم ،فالواجب على كل عراقي شريف المطالب ة باعت ذار تل ك األنظم ة إلى
أن مجلس
وثاني ا،
الش عب الع راقي قب ل إع ادة العالق ات معه ا ،ه ذا أولًا،
ّ
ً
كأن ه ال يعلم َ ّ
وأن تل ك األنظم ة عميل ة لألمريك ان وال تمتل ك
الحكم ه و ص نيعة وتع يين األمريك ان َ ّ
رارا إلّا الق رار األم ريكي ومتابعت ُه ،فلم اذا ه ذه ِ
الخ َ ّف ة ي ا أعض اء مجلس الحكم؟
ق ً
اصبروا واثقلوا قليلًا وسيأتي عمالء األمريكان متسارعين لالعتراف بكم و ِب َمج ِلسكـُم.
 – 9المجتم ع الع راقي بص ورة عام ة الفاق د لل وعي السياس ي والتق ييم الموض وعي
لألحداث ،والذي جعل نفسه منقا ًدا لعاطفت ِه وهواه يلعب به المنتفعون يقلّبون ه يمي ًن ا
وشمالًا من أجل تحقيق المنافع الشخصية للمنتفعين ،والن اس في س بات فك ري وفق دان
وعي،
وعيا في معرف ة
فالواجب الشرعي واألخالقي والتاريخي يلزمنا أن نكون واعين وأكثر ً
موضوعيا ،وتشخيص السلبيات ومعالجتها وتحديد اإليجابيات
تقييما
األمور وتقييمها
ً
ً
إن
ومنافعه ا
ّ
والحث عليه ا ب القول والفع ل ،وليكن منهجن ا وعملن ا تحت ض ابطةّ َ ( :
اختالف ال رأي ال يفس د ال ودّ والرب ط األخالقي واإلنس اني ش ي ًئا) ،فمهم ا اختلفن ا في
أخالقي ا فال ب ّد أنْ تك ون وح دتنا وقوتن ا في
علمي ا
ال رأي وانتق د بعض نا البعض نق ًدا
ً
ً

محورن ا وقطبن ا وغايتن ا وه و حب الع راق وش عبه وخدمت ه والحف اظ علي ه من ري اح
جميعا:
األعداء والمنافقين ،وليكن شعارنا
ً

((عراقنا أرض األنبيا ء وشعب األوصيا ء)).
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