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ال للتأجيل  ...نعم للتأجيل
سماحة المرجع الديني األعلى آية اهلل العظمى
السيد محمود الحسني (دام ظله)
اطلعنا على فتواكم وموقفكم بخصوص االنتخابات والمشاركة فيه!!ا
بعد أن ّ
وبعد تأسُّفنا لردود الفعل المؤسفة وغير اإلنسانية التي حص!!لت لكم ولمك!!اتبكم
ومدارس!!كم ومس!!اجدكم ومقل!!ديكم بع!!د ص!!دور ه!!ذا االس!!تفتاء ،وم!!ع علمن!!ا
فإنن!!ا نطلب منكم
بص!!راحتكم وع!!دم ت!!ردُّدكم وع!!دم مه!!ادنتكم في ق!!ول الح!!ق ّ

تق !!ديم النص !!ح لن !!ا وبي !!ان م !!وقفكم من ال !!دعوى ال !!تي تحص !!ل في ه !!ذا ال !!وقت:
بعضهم ي!!دعوا إلى تأجي!!ل االنتخاب!!ات واآلخ!!ر ي!!دعو إلى إقامته!!ا ،وم!!ع الحف!!اظ
فإنن!!ا نري!!د معرف!!ة م!!وقفكم العلمي ونص!!يحتكم اتج!!اه
على م!!وقفكم المع!!روف ّ
هذه المسألة التي تشغل بال الكثيرين.

مجموعة من الطلبة الجامعيين
بسمه تعالى:
مغفلًا وال مغ ّ!ر ًرا ب!ه ،فال َيخفى
 -1يجب على كل عاقل وكل إنسان ألّا يكون جاهلًا وال ّ

أن االنتخاب ! !!ات وحس ! !!ب الق ! !!وانين الوض ! !!عية تُعت ! !!بر أح ! !!د وس ! !!ائل الممارس ! !!ات
علين ! !!ا َ ّ

!إن ق !!وات
الديمقراطي !!ة ،فهي على ك!! ّل ح !!ال تُعت !!بر وس !!يلة ال غاي !!ة!ّ َ ،
ومم! ا يؤ َس!!ف ل !!ه ف ! َ ّ
ومخططهم عن علم وعم! !!د أو عن جه! !!ل أو غفل! !!ة،
االحتالل ومن س! !!ار في مش! !!روعهم
َّ

المقدسة ومن يتخلّف عنها مهما ك!ان س!بب التخلّ!ف
العليا
جعلوا االنتخابات هي الغاية ُ
َّ
(ح!!!تى ل!!!و ك!!!ان من أج!!!ل تهيئ!!!ة الظ!!!روف الموض!!!وعية إلجرائه!!!ا أو من أج!!!ل تهيئ!!!ة

الظ!!روف األمني!!ة واالجتماعي!!ة والسياس!!ية والحواري!!ة الهادف!!ة المناس!!بة إلنج!!اح العملي!!ة
!اردون
فإن المخلصين من ه!ؤالء ُيط َ
االنتخابية وتر ّتُب النتائج الصالحة والمفيدة عنها) َ ّ

ويتم مداهم! ! !!ة بي! ! !!وتهم ومس! ! !!اكنهم ومس! ! !!اجدهم
!جنون ويع! ! ! َ ّ!ذبون
ويش! ! ! َ ّ!ردون ويس! ! ! َ
ّ

كمم األف !!واه
ويح َت!! ّل ُ
وحس !!ينياتهم ومدارس !!هم ُ
ويغت َص!!ب بعض !!ها و ُتس ! َ!رق الممتلك !!ات ،ف ُت َ ّ

والحريات وتُس َفك الدماء.
ُذبح األفكار
وت َ
ّ

أن الغاي!!ة المقص!!ودة يجب أنْ تك!!ون ص!!الحة
 -2ومن الب!!ديهي أنْ ال يخفى علين!!ا
ً
جميع!!ا َ ّ

ونافع!ة وحس!نة وتص!بّ في خدم!ة ال!دين واألخالق واإلنس!انية ،وأنْ تحاف!ظ على المب!ادئ

واألنفس واألرواح ،ويجب أنْ ال تك! !!ون في خدم! !!ة المص! !!الح الشخص! !!ية أو الحزبي! !!ة أو
الطبقية أو الطائفية الفئوية ونحوها.
 -3وعن ! !!د الح! !!ديث عن ه! !!ذا األم ! !!ر واإلجاب ! !!ة علي ! !!ه يجب أنْ نستحض ! !!ر م ! !!ا خفي عن
أن االنتخاب!!ات ونتائجه!!ا وم!!ا ي!!ترتَّب عليه!!ا وعلى جمي!!ع
الكث!!يرين جهلًا أو نس!!يا ًنا ،وه!!و َ ّ
االحتم!!االت فهي محكوم!!ة ومُنق!!ادة بش!!روط وض!!وابط وق!!وانين وم!!وادّ وق!!رارات س!َ ّنها

ووض!!َعها الح !!اكم األم !!يركي الس !!ابق قُبَ ْي!!ل مغادرت !!ه الع !!راق وك !!ذلك فهي محكوم !!ة

ومنقادة بما يس!مى (ق!انون إدارة الدول!ة) ال!ذي وُض!ِع بتوجي!ه مباش!ر أو غ!ير مباش!ر من
ِقبَ!ل الح!!اكم األم!!يركي ال!!ذي ك!!ان يمتل!!ك ح! ّ!ق االع!!تراض (الفيت!!و) وإلغ!!اء أي فق!!رة
ومادة من فقرات ومواد القانون.

وعليه يمكن القول:
إن المهم ص !!يانة كرام !!ة وش !!رف ومب !!ادئ اإلنس !!ان والحف !!اظ على ال !!دماء واألرواح،
ّ َ -4
والمهم هو العراق وشعب العراق ورفع الضيم والظلم واالحتالل واإلره!اب عن!ه ،والمهم
أن االنتخاب!ات وم!ا
هو الحفاظ على وحدة العراق وشعبه الجريح المظلوم ،فيا ترى هل َ ّ

تحق!!ق لن!!ا األه!!داف اإلنس!!انية الس!!امية وتوص!!لنا إلى
يتحق!!ق وي!!تر ّتب عليه!!ا من نت!!ائج
ّ
ّ
الغاية النبيلة األخالقية المطلوبة؟؟

!ب في
فإذا كان الجواب بنعم ،يأتي السؤال عن تأجيل االنتخابات فإذا ك!ان التأجي!ل يص ّ

نؤيّ!!د َمن
تحقي!!ق أو يق ّ!وي من احتمالي!!ة تحقي!!ق تل!!ك الغاي!!ة اإلنس!!انية األخالقي!!ة ،فنحن ِ

وأن إج!!راء االنتخاب!!ات في موع!!دها
ينص!!ح بالتأجي!!ل ،أم!!ا إذا ك!!ان التأجي!!ل في!!ه ض!!رر َ ّ

نؤيّد من ينصح بإجرائها في موعدها.
يحقق تلك الغاية ،فنحن ِ
المحدد هو الذي ِ ّ
ّ

واهلل العالم الحاكم

الـسـيد احلسين
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