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 ٱ ٻ ٻ ٻ
گ * ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ ڈ  }:  قال تعاىل يف كتابه الكريم

 .64ـ  64: میابراه {ڱ ڱ ڱ ں ں گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 املؤمنون الكرام.. بلغنا نبأ االعتداء اآلثم ىلع مقّرات قّواتنا املسلّحة اذلابّة عن ثغور الوطن، واذلي نّفذته القّوات األمريكّیـة أيّها

ت اذلي نعـر  ا يف احلشد الشعيّب املقّدس، وحنن يف الوقنناإلرهابّیة الغازية، مّما أّدى اىل سقوط شهداء وجرىح من أبنائنا ومقاتلی
عن إدانتنا واستناكرنا الشديدين هلذا االعتداء اخلبیث ىلع حرمات الوطن، وانتهاك سـیادته، ورراقـة اامـاء الياكیـة ألبنائـه،  یهف

نتقّدم بأحّر اتلعازي ذلوي الشهداء الكرام سائلني اهلل تعاىل هلم الصرب اجلمیل واألجـر اجلييـل، وللشـهداء علـّو اارجـة واملقـام 
  مود.املح
إخواننا وأهلینا وعشائرنا الكريمة... قد ذكر سماحة السّید احلائرّي دام ظلّه يف بیان سابق حرمة إبقـاء القـّوات األمريكّیـة،  يا

وعدم جواز تربير بقائها واستمرار جتاوزاتها حتت أّي عنوان اكن.. وكّرر ذلك مراراً، إال أنّـه اكـت ب باالسـتناكر واإلدانـة اخل ولـة 
اتهم، ولم ي متثل هذا األمر مثلما لم ت متثل إرادة اال ّمة يف العمل لصالح الوطن والشعب املحروم من أبسط حقوقـه يف األمـن تل اوز

واحلیاة الكريمة.. وايلوم بعد ضعف املوقف، واتلهاون يف اتلصّدي للعدّو نشاهد تطاول هذه القّوات اإلرهابّیة ىلع مقّدسات ابلـ  
بنائه من القّوات املسلّحة بال حیاء، إذ تتبّّن ذلك يف العلن، بل جتاوزت ذلك وجّندت عنارص عمیلة يف امل ال وحرماته ورراقة دم أ

االلكرتويّن وشباكت اتلواصل االجتمايّع بأموال خلی ّیة معروفة، وتنسیق صهیويّن، إلرباك الوضع األميّن يف ابل ، وقتل األبريـاء، 
العاّمة واخلاّصة، وتعطیل مرافق احلیاة ـ من املدارس وااوائـر واملؤّسسـات ـ باإلرهـا   تمتلاكورشاعة الفوىض، واتلعّدي ىلع امل

واتلهديد بالسالح، حبّ ة اتلظاهر  واالحت اج واملطابلة باحلقوق باسم الشعب اذلي هو بريء مّمـا يعملـون، فقتلـوا وعلّقـوا ىلع 
 شعب! األعمدة، ومّثلوا بأبناء هذا الشعب املظلوم باسم ال

هذا لكّه يف غیا  اتلآلف واالحّتاد واتلفاهم بني أبناء الوطن من املؤمنني املخلصني، بل مع ضعف يف الويع وابلصرية اى  وحصل
 املتظاهرين حبّق، واملطابلني بوطن آمن وعيش كريم. بعض من أبنائنا 

 كرتويّن اخلبیث لي َرّد مكر  األمريكان وكید جيشهم اال نلا باهلل وبا متنا أماًل طوياًل كثرياً، ورجاًء عظیماً أن ورنّ 
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