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اذ يعتبر علم الدولة الرسمي رمزا وطنيا تفتخر به بلدان العالم في كل الظروف ويشتد التمسك برمزيته في  

الظروف غير الطبيعية بل وال يعلو عليها اي ظرف هي ظروف الحرب و في حربنا امللتهبة ضد االرهاب التكفيري اليوم 

التمسك بشدة بأي رمز يعض الرموز  يستدعي االمر  العراقي ام هذه  العلم  د وحدتنا الوطنية ووحدة الصف ويعتبر 

خصوصا وان الهجمة االرهابية تستهدف تلك الوحدة الوطنية و تجاهر بتفتيت الصفوف وتقطيع اواصل الوطن ومن  

برفعه و هنا تكون الحاجة ماسة الى التاكيد على اهمية هذا الرمز و ضرورة التمسك به بل والقتال تحته والتشرف  

 االبتعاد عن كل ما يضعفه او يحوله ال قطعة قماش فاقدة لرمزيتها. 

فال  .  فكان توجيه املرجعية العليا مره بعد مره يسير بثبات نحو هدف واضح يتمثل في حفظ العراق وشعبه

لرفع رايات  يمكن بحال من االحوال تفسير فتوى الجهاد الكفائي بأنها مباركة او غطاء لجعل ساحة املعركة ميدانا  

املجاميع و التشكيالت و الفئات التي تبي نداء املرجعية العليا او انا فرصه للظهور واستثمار  الظروف باالعالن عن 

من   يتماش ى  ال  و  الفتوى  وواقع  اهمية  الى  يرتقي  ال  و  قاصر  فهم  فهو  البعض  راود  قد  الفهم  هذا  كان  واذا  نفسها 

هي الحال بهذا الطريقة الى التشرذم و الفئوية في ساحة حرب ال تحتمل هذا  الحيثيات التي عجلت باعالنها بل وسينت

 االنزالق و ال تعطي فرصة للمظاهر املعينة على الفرقة وان صدقت النوايا 

لقد تسابق اعداء العراق وااملتربصون بعافيته عقباصدار املرجعية العليا لفتوى الجهاد الكفائي الى تصويب  

م باتجاه فتوى ووصفها بانها فتوى طائفية و عرفت املاكينة االعالمية االمريكية و معها الغربية  نيران حقدهم و مكائده

على ذات الوتر و زادت بان الفتوى تمهد الى تسليح املدنين و بالطبع كان نصيب تلك املزاعم التهافت و االزدراء بفعل 

ا ضرورة تنظيم حمالت الحشد الشعبي عبر القنوات  الوعي الشعبي و ما تبع الفتوى املباركة من توجهات واضحة منه

الرسمية و ان يكون التنسيق قائما مع السلطات املختصة كما اكدت التوجيهات على ضرورة رعاية القوانين و صون 

اللحمة الوطنية و من الطبيعي ان ال يمثل تعدد الرايات في ميادين املواجهة القتالية ضد االرهاب صونا لتلك اللحمة 

 ان توجيه املرجعية العليا بتجنب رفع اي راية غير راية العراق في مكانه وزمانه. فك

 استقبال رئيس طائفة الكلدان في العراق و العالم 

كما ال يمكن في نظري حصر املواقف الحكيمة واملسؤولة باعلى مستويات الحكمة و االنسانية التي يتحرك  

في ظل مواقف امير املؤمنين علي بن ابي طالب عليه السالم حكمة ورحمة   بها االمام السيستاني فمواقفه كانها تمش ي

مارليوس روفائيل ساكو االول   البطريرك  العالم  و  العراق  في  الكلدان  طائفة  به رئيس  ومسؤولية ولنتامل ما حدث 

 . عندما زار السيد السيستاني في النجف االشرف
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منكم وانتم في قلبنا و نحن متاملون ملا يحصل لكم و للسنة  قال لنا االمام السيستاني انتم جزء منا ونحن جزء  

و الشيعة الن الكل مستهدفون لقد كنا سعداء جدا بلقاء املرجع السيستاني و كان وقتا مميزا مع السيد السيستاني  

راقيين و لكونه املرجعية الكبرى و اضاف تطرقنا الى اهتماماته بكل املكونات العراقية ال فقط الشيعية بل لكل الع

العراق وذكرنا له  اللحمة الوطنية ووحدة وتربة  العراق ويتمنى ويعمل من اجل  في  سماحته حريص على ما يحصل 

اهمية التسريع في تشكيل الحكومة و هو مهتم لهذا االمر الن الفراغ يتيح لالخرين االساءة الى البلد و شكرنا له اهتمامه  

لسيد هو عالمة مضيئة وسط كل الضبابية املوجودة على ارض الوطن ونام  و مبادراته ونحن قلنا ايضا ان سماحة ا

 الن يعمل الكل على ان يستمع الى صوته و الى اعتداله و الى حكمته والى ارشادته. 

وقال لنا ليس الجميع يسمعون الى صوت البابا  وليس الجميع يسمعون لنا و هنالك من ال يريد الخير من اجل بناء  

 البلد.

 بالسلطة :  التشبث

من املخاطر الفادحة التي سلطت املرجعية العليا توجهاتها صوبها بدقة هي مخاطر التشبث بالسلطة وان  

حسنت النوايا فلن يكون لتلك النوايا اية قيمة في مقابل ما يتحمله ابناء الشعب ويتعرضون له يوميا بسبب تردي  

 ة بمقبولية وطنية الوضع االمني و التاخر في انجاز مراحل تشكيل الحكوم 

لذلك فان املرجعية العليا نبهت على هذه املسالة ف اعتبرت ان االصرار على التشبث باملواقع واملناصب مهما  

ترتب على ذلك من اثار سلبية على البلد خطا فضيع يجب ان يتجنبه اي سياس ي يشعر و لو بقدر ضئيل من املسؤولية  

على وفق رؤية موحدة الدارة البلد مع مراعاة حقوق    امام شعبه داعية القوى السياسية الى توحيد موقفها والعمل

جميع املواطنين من اجل  العمل املشترك لوقف تمدد العصابات التكفيرية الى مناطق اخرى ثم القضاء عليها و طردها  

ت  من العراق فقد ادان ممثل املرجعية الدينية العليا بالنجف االشرف الشيخ عبد املهدي الكربالئي و باشد العبارا

كل ما ارتكبته عصابة داعش من اعمال ارهابية من قتل  و سبي و تهجير و ترويع بحق املواطنين العراقين وال سيما  

 من االقليات الدينية و القومية

افق 1435/ شوال /11وهنا بعض ما ورد في الخطبة الثانية لصالة الجمعة ليوم   -  م 8/201/ 8هـ املو

ارهابيو داعش الى مناطق اخرى من محافظة نينوى و سيطرو على عدد من  في االيام القليلة املاضية تمدد  

 املدن التي معظم سكانها من املواطنين االيزيدين واملسيحين و الشبك فقتلو الكثيرر من الرجال وسبو العديد من 
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الجوع والعطش    النساء و تسببو في نزوح عشرات االالف من العوائل و بعضهم ال يزال محاصرين في الجبال يعانون من

و قض ى العشرات من اطفالهم بسبب ذلك في مشاهد مروعة تقرح القلب و تجري الدموع لقد قام االرهابيون باالضافة  

املسلمين و  تراث  ايديهممن  نالته  ما  الطوائف و دمروا  و  االديان  الدينية ملختلف  املراكز  العديد من  بهدم  الى ذلك 

الوقت الذي ندين و نشجب فيه باشد العبارات كل ما ارتكبته عصابه داعش    املسيحين و االيزيدين موضحا اننا في

من اعمال ارهابية من قتل وسبي و تهجير و ترويع بحق املواطنين العراقين و ال سيمامن االقليات والقوميات الدينية  

جميع املحافظات ومدن    فاننا نؤكد على ما سبق ان بيناه في الخطب السابقة من ان هذه العصابة االرهابية تستهدف

العراق و جميع قومياته ودياناته و مذاهبه و ال يقف خطرها و اجرامهاعند طائفة او قومية معينة فال يتوهم البعض  

انه سيكون بمنأى من اعتدائاتهاو تجاوزاتها اذا لم تتعرض له اليوم فانها تريد ان تقضم الجميع و لكن على مراحل 

قانت به هذه العصابةفي االيام املاضية من التمدد الى مناطق قريبة من اربيل داعيا    لقد ثبت بالفعل من خالل ما

و  حاضرهم  يهدد  الذي  الكبير  الخطر  هذا  مواجهة  في  جهودهم  يكثفوا  و  صفوفهم  يوحدوا  ان  العراقين  جميع 

يرمن االحيان اال بعض  مستقبلهم و ليعلم كل االطراف السياسية ان التنازع والتناحر بينهم الذي ال اساس له في كث

املصالح الشخصية و الطائفية و القومية قد تسبب في اضعاف الجميع وفسح املجال لالرهابيين الن يطمعوا في العراق  

الى  التمدد هذه العصابة  الى ان اهم شروط املطلوبة لوقف  االجميع  ينتبه  اان االوان لكي  و شعبه و من هنا فقد 

ها و طردها من العراق هو توحيد القوى السياسية ملواقفها و العمل وفق رؤية موحدة املناطق االخرى ثم القضاء علي

الدارة البلد تراعى فيها حقوق جميع املواطنين و تحدد واجباتهم على قدم املساواة بال اختالف بين قومياتهمو اديانهم 

صرار على مواقفه املثيرة لالختالف و  ومذاهبهم و ليعلم البعض انه ال قيمةالي مكسب يتوقع حصوله عليه من ورا اال 

التنازع بازاء ما يتعرض له الشعب العراقي باجمعه من خسائر فادحة مع تمدد هذه العصابة املجرمة ان تزايد مخاطر  

وجرائم االرهابين الغرباء  بحق جميع فئات الشعب العراقي و طوائفه ودياناته و قومياته يتطلب من الجهات القادرة  

في املجتمع الدولي اتخاف مواقف عملية حاسمة تتناسب و حجم الخطر الذي اخذ يزحف الى مناطق اخرى    و الفاعلة

من العراق بل صرحبعض قادة الجماعات  االرهابية انهم يستهدفون دول اخرى في املنطقة و ما جرى في بعض مناطق  

ن يمكن ان تتفاقم الى اضعاف ما هو موجود حاليا  لبنان دليل ميدانيعلى ذلك و بالتالي فان املاساة االنسانية للنازحي

و ال يكفي مجرد بيانات االدانه واملواساة ملواطني هذه املناطق املنكوبةاو ارسال بعض املساعدات االنسانيه بل يجب  

  بالتعاون مع الحكومةالعراقية بالوضع خطط محكمة ملقابلة االرهابين والقضاء عليهم قبل ان تتوسع جرائمهم وتنال 

 ابرياء اخرين . 
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العالم   وشعوب  الدولية  املنظمات  نحو  وجدية  بفاعلية  تتحرك  ان  العراقية  الدبلوماسيه  على  انه  كما 

لوضعهم امام الصورة املاساوية لجرائم هؤالء االرهابين و الضغط على الدول التي ممكن ان يكون لها دور مؤثر من  

 مكن من ايقافزحف هذه العصابات .اجل اتخاذ موقف مساند وعملي للشعب العراقي كي يت

اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة ان تحظى الحكومة الجديدة بقبول وطني واسع نناشد كل املرشحين 

ان يراقبو هللا تعالى وينظر والى مصلحة الشعب العراقي املظلوم ويفسحو املجال ملن يكون منهم هو االكفأ واالقدر 

الكلمةوالعمل مع اليادات السياسية لبقية املكونات في حل ازمات البلد املستعصية مبينا ان االصرلر في على جمع  

التشبث باملوقع مهما ترتب على ذلك من اثار سلبية على البلد خطا فضيع يجب ان يتجنبه اي سياس ي يشعر ولو  

 بقدر ضئيل من املسؤولية امام شعبه. 

اولى جلسات مج انعقاد  و  ثم وبعد  له  رئيس  انتخاب  في  الجديدة اخفق املجلس  بعد تشكيلته  النواب  لس 

 نائبين كما هو مقرر في الدستور فما كان من املرجعية العليا اال الوقوف على هذا ااالخفاق و التنبيه من مخاطره .

حن الحسيني  وهذا بعض مما قاله ممثل املرجعية العليا السيد احمد الصافي خالل خطبة صالة الجمعة في الص   -

 2014تموز  4الشريف في 

ان يوم الثالثاء املاض ي شهد انعقاد اولى جلسات مجلس النواب الجديد   وفقا ملا نص عليه الدستور و تفائل  

املواطنين ان يكون ذلك بداية جيدة لهذا املجلس في االلتزام بالنصوص الدستورية و القانونية لكن ما حصل الحقا  

 جلس ونائبيه قبل مهاية الجلسه كان اخفاقا يؤسف له . من عدم انتخاب رئيس امل

ان املؤمل من الكتل ان تكثف جهودها للخروج من االزمة الراهنة في اقرب فرصة ممكنة و على الجميع ان 

 يكونوا في مستوى املسؤولية العظيمة امللقاة على عاتقهم في هذه الظروف االستثنائية .

قا لالطر الدستورية مع رعاية ان تحظى بقبول وطني واسع في غاية االهمية  ان االسراع في تشكيل الحكومة وف

 كما يجب ان يكون الرؤساء الثالث ) الجمهورية و الوزراء والبرملان ( منسجمين مع بعض . 

ن عشرات االالف من املواطنين من التركمان و الشبك واملسيحيين و االقليات االخرى يعيشون في هذه االيام  ا

التهجير والنزوح  ظروفا ق َية  اسية بسبب  بعد سيطرة اإلرهابيين على مدنهم وقراهم محافظة  عن مناطق سكناهم 

 نينوى وغيرها .
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ان الجهود املبذولة في رعايتهم والتخفيف معاناتهم التزال دون مستوى من الطموح ، وان الحكومة االتحادية  

الدولية مدعوة إلى بذل املزيد من االهتمام بهم وتوفير تتحمل مسؤولية كبيرة كما ان حكومة كردستان واملنظمات  

مدخال  ونزوحهم  تهجيرهم  يكون  ان  يجوز  وال  فيها  والسالم  االمن  استتباب  بعد  مناطق سكناهم  الى  العودة  فرص 

 تغييرات ديمغرافية . انتهى

 لخطيرة تمثلت بـ : ال تخلو في كل مرة من نقاط جوهرية في ظل األزمة ا ةنالحظ بوضوح كيف ان كلمة املرجعي

وال يخفى ما للدستور من مكانة الضامن والحصن الذي شرع على اساس حفظ   االلتزام باالطر الدستورية ،  أوال :

 مصالح كل العراقيين فيكون التزام به بوابة سالمتهم جميعا ، فنرى املرجعية العليا ال تغفله بكل كلماتها . 

: الحكو   ثانيا  بية تشكيل  الوطني  ،القبول  بأن سالمتهم وحفظ حقوقهم   مة  الثقة عند جميع االطراف  يعزز  مما 

التي تضم  الدولة  ادارة  في  بديال  بغيره  العليا  املرجعية  ترض ى  ولن   ، البلد وسالمة شعبه  نجاة  بيخة  أساس  مقصد 

 الجميع وفيها حق للجميع . 

: التذكير والحث باتجاه انقاذ املتضررين من النازحين واملهجرين تقريع الحكومة االتحادية وحكومة اقليم و   ثالثا 

 كردستان بل واملنظمات الدولية بان يقوموا بواجبهم تجاه ا املحتاجين ممن شردهم االرهاب التكفيري .

والنقطة البارزة التي ظهرت بين هذه الخطبة هي تنبيه االمام السيستاني من خطورة اية تغييرات يمغرافية  

قسرا ، ملا يترتب عليها من مشاكل جديدة تدخل العراق في نفق مظلم ال ضياء يرجى بعده ، وهي تنزل بمناطق النازحين  

 التفاتة حكيمة تقوم رغم ضغط االزمة الخطيرة وبية ظل محاوالت البعض االصطياد في . املاء العكر 

ى حقوق املواطنين  آمرلى الصامدةدعت املرجعية الدينية العليا إلغاثة آمرلي الصامدة وضرب املتجاوزين عل

، فاملرجعية العليا مع تأكيدها الدائم على االعتزاز بتضحيات ابناء العراق للدفاع عن بلدهم واهاليهم ومقدساتهم ،  

إال أنها ال تغفل وال تتوانى التنديد باملمارسات عن بعض الشاذين ممن  ينالون املواطنين بالسوء في اموالهم اوكرامتهم 

مة على اهمية الضرب بيد من حديد على كل من تمتد يده بالسوء على املواطنين االبرياء ، كما  وحياتهم ونبهت الحكو 

وبينت كذلك ان رفع سقف املطالب والشروط من قبل الكتل السياسية يعيق تشكيل الحكومة ويثقل كاهل البلد 

 . بمشاكل ال تنتهي بي ظل ظروف هى أصال محل ابتالء ومشقة
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قا -  مما 
ً
الجمعة وهنا بعضا الثانية لصالة  الخطبة   الكربالئي خالل  املهدي  الشيخ عبد  املرجعية سماحة  ل ممثل 

 هنالك عدة امور ينبغي ذكرها خالل خطبة اليوم :    2014/ 8/ 22املوافق  / هـ1435شوال  25اليوم

الرجال والنسا  ان مدينة آمرلي تعاني من حصار مطبق منذ ما يزيد على شهرين ، ويستبسل اهلها االبطال من  

ء والكبار والصغار الدفاع عن مدينتهم امام هجمات املجموعات املسلحة االرهابية مع محدودية ما بأيديهم من السالح  

والعتاد ومعاناة شديدة من قلة ما تصلهم بالطائرات من املواد الغذائية اننا نناشد الجهات املعنية ان تعمل بجد ي  

اسلة وانقاذ اهلها من مخاطر االرهابيين الذين شاهد العالم كله مدى ما يمارسونه فك الحصار عن هذه املدينة الب

، ان االسراع ي   من اجرام ووحشية بحق املدنيين عند سيطرتهم على بعضاملدن االخرى كسنجار وتلعفر وغيرهما 

اناة اهلها وال سيما  ايصال االطعمة الى اهالي آمرلي عن طريق الجو يشكل ضرورة قصوى في هذا الوقت تخفيفا ملع

 . االطفال والضعفاء

ثانيا : ان الدفاع عن الوطن واملواطنين في مواجهة املجموعات االرهابية شرف كبير ال يناله اال ذو حظ عظيم  

، وقد اكدنا اكثر من مرة على بالغ تقديرنا واعتزازنا بأخوتنا وابنائناية القوات املسلحة ومن التحق بهم من املتطوعين 

ن يبذلون دماءهم وارواحهم فداء لهذا الوطن ، ولكن يبلغنا عن قليل ممن يحملون السالح هنا اوهناك قيامهم  الذي

بممارسات خاطئة بل مدانة ومستنكرة بيِة االعتداء على اموال املواطنين وهتك حرمتهم وكرامتهم اننا اذ نكرر ادانتنا  

 الشديدة ألية ممارسات من هذا النوع

ان الدفاع عن الوطن ومقدساته ال ينسجم مع االعتداء على أي مواطن مهما كان انتماؤه القومي  ونؤكد على    –

 او املذهبي او السياس ي 

نطالب االجهزة الحكومية املعنية ان تضرب بيد من حديد على أي متجاوز على اموال املواطنين وحقوقهم وال   -

واملقدسات الوطن  عن  الدفاع  بلبوس  يظهر  كان  اذا  هذه    سيما  على  القضاء  بين  واملساهلة  التسامح  ان   ،

اقب غير محمودة بل بالغة الخطورة .   التجاوزات حتى وان كانت محدودة يستتبع عو

 اللهم انى قد بلغت فاشهد 

ثالثا : هذه االيام تجري الكتل السياسية حوارات مكثفة لتشكيل بي الحكومة الجديدة بين املهلة الدستورية  

منها  يبق  لم  امرين  التي  الى  االشارة  نود  املناسبة  وبهذه   ، يوما  عشرون    اال 

اوال : ان الجميع متفقون على ضرورة ان تتشكل الحكومة بطريقة صحيحة بحيث تكون قادرة على معالجة االخطاء  

عامة  املتراكمة خالل السنوات املاضية ، وتوفق بية احقاق الحقوق وتوفير االمن ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات ال

 وما الى ذلك من امور الحاجة اليها ومن الواضح ان مسؤولية تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح ال تقع على عاتق  
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السيد رئيس الوزراء املكلف وحده بل هي مسؤولية جميع الكتل السياسية التي تقدم مرشحيها اليه ، فمن الضروري  

الكفاءة املهنية   القلب على ان تعتمد الكتل مرشحيها معايير بية  اليها الشك وحرقة  التي ال يتطرق  العالية والنزاهة 

مستقبل الوطن واملواطنين بجميع اطيافهم وطوائفهم واالبتعاد عن اية نزعة قومية او مناطقية او طائفية تؤثر سلبا  

قرارات  من  يتخذونه  ما  الكتل   على  تأخذ  ان  نأمل  الت  –اننا  املعايير  نتائج  من  والدروس  العبر  اعتمدتهابية  كافة  ي 

او   لطائفته  والئه  اوشدة  الكتلة  او  الحزب  يخ  الشخص  موقع  تجعل  فال   ، السابقة  للحكومات  الوزارية  ترشيحاتها 

قوميته او منطقته ونحو ذلك معيارا لترشيحه للمنصب الوزاري ان املكلف بتشكيل الوزارة الجديدة تكون خياراته  

له مطلق الحرية االختيار لكى يتحمل كامل املسؤولية عن ذلك ،    مقيدة بمرشحين تقدمهم الكتل السياسية فليس

الصحيحة املعايير  وفق  للموقع  بأهليته  يقتنع  ال  من  بتوزير  يقبل  ال  ان  االحوال  كل  بيخ  عليه  يتحتم  كان    وان 

 

ثانيا : يجرى مطالب الحديث بأن كل كتلة من الكتل السياسية قد قدمت ووضعت شروطا ملشاركتها الحكومة  

وال ان لها الحق ذلك من بة جدال بي حيث املبدأ سقف املطالب والشروط يعيق تشكيل ، ولكن ينبغي ان يعلم ان   ،

الى ان  يتنبه  بأنها مطالب جمهوره قاعدته الشعبية فالبد ان  في رفع سقف مطالبه  ، واذا كان يتذرع  رفع الحكومة 

ما يعتبرونه تجاوزا على حقوقهم على الجميع ان يكونوا   لالخرين ايضا جمهورا وقواعد شعبية ال يسمحون لهم بقبول 

طالبوا بأمور معقولة وممكنة التنفيذ ليتيسر تشكيل الحكومة في املهلة الدستورية ويستثمر بالشكل االمثل الدعم 

اطق  االقليمي والدولي ملساعدة يحاوزاالوضاع الصعبة التي يمر بها وال سيما ما حصل مؤخرا من االرهابيين على من

شاسعة من البالد وما تعرض املهلة الدستورية العراق قبية ا استحواذ قليلة شرذمة قليلةمن االداهبين على مناطق  

مئات االالف من املواطنين على ايديهم من تشريد وقتل وسبي وسلب وغير ذلك  من  شاسعة من البالد وما تعرض له  

 االعتدائات. 

تخدم   وتشكيل حكومة   .  . تغيبالنازحون  ال  نقاط    .  . العليا  الدينية  املرجعية  كلمات   ، العراق  ووحدة  البلد    كل 

كربالء   في  الجمعة  وإمام  خطيب  الصافي  احمد  السيد  سماحة  لسان  على  العليا  املرجعية  كلمة  في  ورد  مما  بعض 

  ١٤٣٥القعدة /  / ذي    ٢املقدسة خطبته الثانية من صالة الجمعة والتي أقيمت بين الصحن الحسيني الشريف في )  

املوافق / م : اذ تطرق الى ثالثة أموراستهلها بالقول : اعرض على مسامعكم أمورا تتعلق بوضعنا    ٢٩  ١٤  ٢٠/    ٨هـ (  

:   الحالي 

 

األمر األول لقد ذكرنا سابقا بعض تتعلق باألخوة النازحين الذين األمورالتي اضطروا الى ترك ديارهم ومنازلهم سيسبب  

هابية الوحشية على أيدي عصابة داعش اإلجرامية وأكدنا على ضرورة تحمل مسؤولية هذا املوضوع االعتداءات اإلر 

 من قبل الحكومة ووضع حلول جدية لهذه املشكلة اإلنسانية وبذل أقص ى ما يمكن إلرجاع هؤالء األخوة الى مناطقهم
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ل توفير ترك بعض الحقوق اآلنية  معززين مكرمين ولكن حا فإن ذلك ال يعني عن ذلك بسبب استمرار سيطرة قبي 

لألخوة التي الظروف الفعلية هذه العصابات على مناطقهم ال تحتاج الى جهد كبير من لفرص الدراسية لطلبتنا األعزاء  

وفي جميع املراحل الدراسية وقبولهم في املدارس واملعاهد والكليات املوجودة في املحافظات واملناطق التي نزحوا إليها  

ال   مناطقهمفإنه  في  االستقرارية  ا  من  حرموا  ان  بعد  التعليم  من  يحرموا  ان   .ينبغي 

 

وكذلك الفرص الوظيفية بالنسبة الى األخوة الذين حرموا من توفير خدمة بلدهم با مناطقهم فالبد ان تتهيا  

 هللا تعالى . .   لهم نفس الفرصة ويؤمن لهم هذا الحق من العيش الكريم الى ان يعودوا الى مناطقهم قريبا بإذن

األمر الثاني : ال زالت املشاورات قائمة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب ملنحها الثقة 

ونقول هنا : ا اذ انه البد من التعجيل واإلسراع بتشكيل حكومة وطنية يشعر جميع املكونات بانهم مشاركون وممثلون 

معايير وضوابط صح في تشخيص  فيها ضمن  واضحة  رؤية  تحمل   .  . البلد  كل  البلد  أساس خدمة  مبنية على  يحة 

املشاكل الحالية واملستقبلية الخدمية واألمنية واالقتصادية وغيرها وتمتلك الحلول املناسبة لكل مشكلة من خالل 

 نظام داخلي الفريق الواحد املنسجم .

ن هنالك دقة في اختيار األشخاص الكفوئين الذين لهم القدرة  ومن هذا املنطلق البد من التأكيد على ضرورة ان تكو 

والقابلية على اختزال الوقت من الشخص بمستوى تحمل املسؤولية امللقا اليه بحيث لو لم يوفق للعمل لسبب او  

ن ال الخر فانه يمتك الشجاعة لالعتذار عن االستمرارية تحمل املسؤولية وهي نفس السياسية املشاركة ال الحكومة ا 

تجازف بإعطاء من لم يقّدم خالل الفترات السابقة خدمة للشعب بل رعايير السابقة فإنه من جّرب املجّرب حلت  

 فيه الندامة .

 هي وحدة العراق وعدم التفريط بهذا  
ً
األمر الثالث : نؤكد مرة أخرى على ضرورة ان تكون األولوية دائما

ا تكون جميع  ان  يستدعي  االساس وهذا  وتستشعر  املبدأ  دائما  العرى ومتيقظة  يدا واحدة متماسكة  ملكونات 

الخطر الحقيقي املتربص بنا خطر اإلرهاب وتتصدى له بكل اإلمكانات املتاحة والوقوف بوجهه ان ثقتنا بشعبنا  

 االبيى الصابر كبيرة بين تجاوز االزمة وقدرته على دحر اإلرهاب ورفض الباطل . انتهى

م  دور  التأكيد على  بحق  وهو   النكراء  الجريمة  يناسب حجم  بما  وتفعيلها   ، الرقابة  في مهمة  النواب  جلس 

االنسانية ) سبايكر ( ، جريمة العصر تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصاية خطيب وإمام  

هـ  1435/ ذي القعدة  9الجمعة بية خطبته الثانية من صالة الجمعة والتي أقيمت بي الصحن الحسيني الشريف في )

 إذ تطرق الى امرين استهلهما بالقول :م (   2014/   9/   5( املوافق )
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األمر األول : ان من املهمات األساسية ملجلس النواب املوقر هو الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومدى  

ما تقتضيه طبيعة الحالة املعروضة   رعايتها للقوانين التى البد من العمل بها وتشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة بحسب 

أمامه ، ولعل االسابيع املاضية شهدت بعض األحداث االستثنائية عندما تدهور الوضع األمني سية البالد ومن هذه  

األحداث هى حادثة معسكر ) سبايكر ( التي استشهد فيها املئات من أبناء بلدنا وبطريقة وحشية ظروف معقدة وال  

قد طالب ذوو الضحايا من معرفة ما حصل و   عرف مصيره ولعل بعضهم الزال على قيد الحياة زال قسم منهم لم وي

 بالدقة من مجلس النواب وامام راي العام .

نأمل من املجلس املوقر وهوية بدايات عمله ان يوفق للوصول الى الحقيقة من خالل اآلليات التي يمتلكها  

ان   على  التأكيد  نأمل  مع  بها  يستعين  بعد والتي  الجريمة  هذه  ومرتكبي  املقصرين  تتعدى  وال  األزمة  هذه  تطوق 

 تشخيصهم لينالوا جزاءهم العادل . . 

مؤكدين في نفس الوقت اإلسراع في التحقيق وعدم تأخر معرفة واقع ما وقد طالب . بها ولعل األخطاء فيها  

ة مع شدة وقساوة ما هم فيه . أعانهم  بشكل جيد . . داعين األسر الكريمة لذوي الشهداء مزيدا من الصبر والحكم

 تعالى على ذلك ورحم الشهداء األبرار . . 

األمرالثاني : نأمل ان تشهد االيام القليلة املقبلة تشكيل حكومة وطنية قوية تتمكن من ادار البالد بطريقة  

ل من الكيانات السياسية  تتالفى فيها املشاكل الحالية واملستقبلية ومن خالل فريق منسجم كفوء ونزيه وحازم ونأم

ان تكون مدركة لجميع الظروف التي يمر بها البلد الداخلية والخارجية وان تترفع عن إثارة املشاكل الجانبية التي ال  

 تخدم البالد بل لعلها تعمق الخالف بين أبناء الشعب الواحد الذي نؤكد على وحدته . .

ة البد من النهوض ملن أهمها ان يشعر املواطنون بالحماية يظللها  هذه الحكومة عليها مسؤوليات مهمة وكبيرة وكثير 

الحماية االمنية او االجتماعية . . ويمكن االستفادة من التجرية الحماية االقتصادية والحماية ا السابق التجارب و  

 التجارب و تشخيص االخطاء فيها بشكل جيد كثيرا اذا ما أحسنت هذه الحكومة قراءة تلك

هذا املنطلق البد ان يتوفر البرنامج الحكومي على تغذية الروح الوطنية املسؤول وتعزيزها بشكل عملي ومن  

اية مفاصل وامتدادات الدولة املختلفة يِة واالهتمام بتهيئة ناشئة تحمل الحس الوطني وتجعله هو الجامع بين افراد 

او عرقية ممهدة بذلك للقضاء على الفساد املالي    الشعب مع غض النظر عن أي جهة انتماء أخرى طائفية او فئوية

واإلداري املستشريين بشكل لم يسبق له مصلحة البلد على املصلحة الشخصية تحتاج الى جهود تربوية مثيل فان  

 تقديم من جهة والى تطبيقات عملية من جهة اخرى . .

ل بل كل يريد ان يحقق مكاسب آنية  ان تناس ي هذا املبدأ قد يجر الى تجاذبات سياسية ليس من ورائها طائ

 بال ان يالحظ املصلحة األساسية للبلد التي البد ان تكون هي الراجحة يخة األزمات السياسية . . ان الحكومة مدعوة
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ألن يكون عملها عمال صحيحا ووفق برنامج معد وان يكون خطابها موحدا للصفوف ومقريا لوجهات النظر كلما تطلب   

 انتهىاألمر ذلك . . . 

السيد    - العليا سماحة  الدينية  املرجعية  التغيير من عدمه تحدث ممثل  الحكومة والشعب سيدرك  أخيرا تشكلت 

أحمد الصاية خطيب وإمام الجمعة خطبته الثانية من صالة الجمعة والتي أقيمت بين الصحن بي الحس يني الشريف 

 / م ( تطرق الى ثالثة أموراستهلها بالقول : ٢٠١٤  ١٢/ ذي القعدة / /  16 ٩( املوافق )   ١٤٣٥بي ) هـ 

املدة  بتشكيلها  نرحب  وإذ   . املوقر  الناب  مجلس  من  الثقة  ونالت  الجديدة  العراقية  الحكومة  تشكلت  أيام  قبل 

نأمل أن تتحقق األهداف املرجوة التى ينتظرها الشعب الكريم وان تكون هذه   الدستورية مع ما عليها من مالحظات

بمستوى هذه الثقة وتوفر كل اإلمكانات املتاحة وتكون وفية لي االلتزامات التي قطعتها على نفسها بي خدمة  الحكومة 

 هذا الشعب الذي سيدرك التغيير من عدمه . 

إن اغلب املكونات قد تمثلت بي هاذه الحكومة وبمواقع مختلفة وهي نقطة ايجابية البد ان تدفع الكيانات  

اد ال من اجل إنجاح الحكومة فقط بل من اجل استمرارية هذا النجاح وإزالة جميع املعوقات  السياسية الى العمل الج

 التي كانت بين املاض ي . والبد ان يكون هذا العمل مبنيا على رؤية عميقة وواقعية . .

حتواه وان  إن البرنامج الحكومي املجمل اواملفصل من خالل الوزارات البد ان يكون قابال للتطبيق بين مضمونه وم

 يلمس املواطن بشكل مباشر شاراألثر االيجابي عليه . . 

إن التحديات التي يمر بها البلد خصوصا التحديات األمنية تتطلب من الحكومة اإلسراع باختيار األشخاص  

جاحها وان  الكفوئين إلشغال املواقع األمنية وال سيما موقعي الدفاع والداخلية وتوفيرا اإلمكانات والسبل الكفيلة بإن 

 تكون مبنية على أسس علمية ومهنية وتعزيز الجوانب االستخباراتية بما يوفر حياة أمنة لجميع املواطنين . 

إن الحكومة املركزية مدعوة لترميم جميع التصدعات التي حصلت بي السنوات املاضية بين مختلف األطراف وإحقاق  

. ، كما ان حكومة إقليم كرد  . ستان مدعوة أيضا لتعضيد الحكومة املركزية وتالية معها في حقوق جميع املكونات 

اإلشكاالت العالقة عراق متماسك قوي . . فإن مخاطر من أهـم االختالف انه يفسح املجال للذي يريد ان يزعزع بناء  

ملخاطر الكبرى  ان األحداث التي يعيشها البلد تستدعي وبكل وضوح ان يقف الجميع بوجه ا . .البلد ان يجد سبيال ملآريه

وتناس ي الخالفات التي يمكن ان تحل بطريقة او بأخرى بال انتقاص حقق هذه الجهة او تلك . . ان البلد يمر بأزمات  

 حقيقية البد ان يسعى الجميع لتخطيها وتجاوزها وبذل الوسع والجهد لحلها . . 

سبايكرونؤكد اليوم بأن االهتمام بها    األمر الثاني : لقد ذكرناه في االسبوع املاض ي ما يتعلق بجريمة معسكر

 بالطريقة العادلة خصوصا وانه توجد انباء عن بعض   àيجب ان ال يخفف بل يزداد الى ان يقتص من الجناة
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املحتجزين من الجنود بي بعض املناطق وهذا يضاعف مسؤولية الجهات الرسمية للوصول الى الحقيقة سواء الى  

 اء . . االشخاص املحتجزين اوجثث الشهد

كما وانه وردت معلومات مؤكدة عن قيام العصابات اإلرهابية املسماة بـ ) داعش ( عن قطع املياه عن قضاء  

بلدروز من قبل أسبوعين وهي بذلك ترتكب جريمة أخرى الى جرائمها . . موجهين الى من يهتم بهذا األمر الى الحكومة  

 سانية أخرى . . املوقرة ان تمارس مسؤوليتها قبل ان تقع كارثة إن 

حل طيلة السنين املاضية هي مشكلة البطاقة التموينية رغم التأكيدات الكثيرة  
ُ
األمر الثالث : لعل من املشاكل التي لم ت

عليها كونها تمس األوضاع االقتصادية س بشكل مباشر وتوفيرها بشكل كامل بنوعية جيدة وبكمية مقبولة هي من . . 

جادة يِة حل اشكاليتها بسبب مسؤولية الدولة شبكات الفساد املالى واإلداري املحيطة بها  ولم تكن املحاوالت السابقة 

  . .مما تسبب بأضرار كبيرة للمواطنين وحرمانهم من ابسط حقوقهم

لذا كان لزاما على الجهات الرسمية ان تبادر لحل جميع االشكاالت فيها و تنظيم امورها بطريقة ميسالة و تصل الى 

 واطنين في حالةمن التساوي .. انتهىجميع امل

و   الحكمة  مواقف  من  ظهر  بما  ايضا  املعاند  يقر  ان  ببعيد  ليس  و  كل منصف  ويسجل  التاريخ  سيحفظ 

او   كان  ايهم اشد عوزا واكثر حاجة مسلما  تميزا واحدا و هو  اال  تميز  العراقيندون  كل  التي شملت  االبوية  الرعاية 

رديا او تركمانيا لتقوم املرجعية الدينيه العليا فتكون لهم حساما وصوتا  و ليش ما  مسيحيا او ايزيديا او عربيا او ك

 تقدم اال غيض من فيض وما خفي كان اجل واعظم . 

 


