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الحائري (دام ظله الوارف)
الحسين
السيد كاظم
بيان سماحة آية هللا العظىم
ي
بشأن أحداث البرصة

اص ًة َو اع َل ُموا اَ ّن الله ش ِدي ُد
قال َع َّز ِمن قائلَ ﴿:واتّقُوا فِت َن ًة لا ت ُِصيب ّن ال ِذي َن ظلَ ُموا ِمن ُكم خَ ّ
وروي عن مولانا امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ انه قال يوم السقيفة( :اِ َّن لَ َنا َح ّقاً ،اِ ْن نُع َط ُه ناْخُ ذ ُهَ ،واِ ْن نُ ْم َن ْع ُه
الس َرى) .الفائق في غريب الحديث للزمخشري :ج ،٢ص.٣٣٦
نَرك َْب اَ َ
عجا َز ِالابِ ِل َواِن َطا َل ُّ
ولي
يا ابناءنا الغيارى في العراق واهلينا في محافظة البصرة ..ان ّه من الح ّق المشروع لكم المطالبة بحقوقكم ّ
اذان المسؤولين الذين ابت اذانهم عن ان تسمع صرخاتكم ،وتتح ّسس الامكم ،بل ان ُتزع الانصاف والحياء عن
قلوبهم وارواحهم تجاه الضعفاء من شعبهم واُسر الشهداء من بلادهم ..وقد دعوتهم في بياناتي للعمل لصالح
شعبهم كثيراً ،فلم يزدهم دعائي الا فراراً ،واص ّروا على فسادهم ،وتهاتراتهم السياس ّية واستكبروا استكباراً ..فمن
ح ّق هذه الا ُ ّمة الممنوعة عن ابسط مق ّومات الحياة ان تطالب بحقوقها ،وتهتف بوجه ظالميها ان يرفعوا يد الجور
اقتداء بما ورد في مقالة امير المؤمنين ـ عليهم السلام ـ الانفة من انه :ان ُمنعنا ح ّقنا ،ركبنا َمركَب المش ّقة
عنها
ً
صابرين عليه وان طال الا َمد ..وبكلام له اخر( :اِ َّن الله َك َت َب الْ َق ْت َل َعلَى َق ْوم َو الْ َم ْو َت َعلَى اخَ رِي َن َو كُ ٌّل اتِي ِه َمنِ َّيتُ ُه
َك َما َك َت َب الله لَ ُهَ ،فطُو َبى لِلْ ُم َجا ِه ِدي َن فِي َسبِي ِل اللهَ ،والْ َم ْق ُتولِي َن فِي َطا َعتِ ِه) .وقعة صفين لنصر بن مزاحم.111 :
وفي الوقت الذي اُعلن فيه عن حزني وعزائي واسفي البليغ للدماء التي اُريقت ظلماً ،لا ّن اراقتها من اعظم
والخاصة والتعدّي
المحرمات واش ّد المعاصي ،وم ّما وعد الله تعالى عليه النار ،وللخسائر في الممتلكات العا ّمة
ّ
على الحرمات التي جعلها الله تعالى امنة ..اُعلن لابنائي وقومي :ا ّن هذه الاعمال لن يبررها شيء ..ولا تُص ّحح
الحياتي المتر ّدي ..فا ّن معصية الله وطريق جه ّنم لا يصلح لان يكون
بح ّجة المطالبة بالحقوق واصلاح الوضع
ّ
طريقاً للاصلاح والمطالبة بالحقوق .فلاب ّد من مراعاة الموازين الشرعيّة وتجنّب العنف بك ّل اشكاله ،واعتماد
مسيرات حضاريّة ،واحتجاجات سلم ّية حاشدة مستم ّرة بق ّوة ،ترهب الاعداء وتس ّر الصديق.
واُح ّذر كافّة ابناء شعبي واهلي من كيد بقايا البعث ّيين وفلولهم ورجال (داعش) ومسانديهم في جبهة الاستكبار
الصهيوني ،فان ّهم ـ يا ابنائي ـ يتربّصون بكم الدوائر ،ويتحيّنون الفرص ،وقد اعدوا عدّتهم ،ووجدوا في
العالمي
ّ
ّ
خاصة ،بل يع ّم بلاؤها البلاد والعباد
محنتكم وماساتكم هذه فرصة لج ّركم الى فتنة لا تصيب ّن الذين ظلموا منكم ّ
الخاص ،او التعدّي على الامنين وممتلكاتهم ،ففي خض ّمها
في اراقة الدماء البريئة ،وحرق واتلاف المال العامّ او
ّ
المتراص لهذا اليوم ..فلاب ّد
الوطني
تضيع مطالباتكم الح ّقة ،بل تدخل ابناء بلدنا في اقتتال الاخوة ،وش ّق الصف
ّ
ّ
من الوعي والحذر البالغ واليقظة الكافية ،وعلى علماء الحوزة العلم ّية المباركة ممارسة مسؤول ّياتهم الشرع ّية في
هذه المحنة العصيبة ،فقد ورد عن الصادقين ـ عليهم السلام ـ ان ّهم قالوا( :اذا ظهرت البدع ،فعلى العالم ان يظهر
علمه ،فان لم يفعل ُسلب نور الايمان) .علل الشرايع :ج ، 1ص  .٢٣٦وعلى المؤمنين الکرام اطاعتهم والاخذ
بارشاداتهم ،فا ّن في اطاعتهم السداد والرشاد وبلوغ الاسباب.
رب ما قد تكادني ثقله ،والم بي
فيا من تح ّل به عقد المكاره ،ويامن يفثا به ح ّد الشدائد ..قد نزل بي يا ّ
رب باب الفرج بطولك  ،واكسر عنّي سلطان اله ّم
ما قد بهظني حمله ..فص ّل على محمد واله ،وافتح لي يا ّ
بحولك ،وانلني حسن النظر فيما شكوت ،واذقني حلاوة الصنع فيما سالت.
الحسيني الحائر ّي
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