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(دام ظله الوارف)

النجف األشرف

بيان مكتب مساحة آية اهلل العظمى السيّد كاظم احلسيين احلائري (دام ظله الوارف) يف النجف األشرف
بشأن رفع علم الشاذين جنسياً فوق بناية بعثة االحتاد األوروبي وبعثات أجنبية اُخرى يف بغداد

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ين ُي ِح ُّبو َن إَ ْن َت ِشي َع إلْف ِ
إب إَلِي ٌم فِي إل ُّدنْ َيا َوإ ْلآ ِخ َر ِة َوإلََّّ ُُ َي ْعََّ ُم
َاحشَ ُة فِي إلَّ ِذ َ
قال تعالى﴿ :إِ َّن إلَّ ِذ َ
ين إ َم ُنوإ لَ ُه ْم َع َذ ٌ
َوإَنْ ُت ْم َلآ َت ْعََّ ُمونَ﴾ إلنور.٩١ :
يا إبناء شعبنا إلعرإقي إلغيور وإلآبي؛ مرة إُخرى ترتكب إلقوى إلآجنبية إلممثَّة تمثيلا ً رسمياً في إلعرإق كبعثة
إلآتحاد إلآُوروبي وسفارتي بريطانيا وكندإ خطيئة وإنتهاكاً صارخاً لقيم ومقدسات وإعرإف وإخلاق وإديان إبناء
إلشعب إلعرإقي برفعهم عَّم إلشاذين جنسياً إلذي يرمز لهذه إلشرذمة إلشاذة حسب إخلاقيات تَّك إلدول وبما
يسمونُ هم بـ(عَّم إلمثَّية إلجنسية)! وفي إقدس شهر لدى إلمسَّمين ،إلآ وهو شهر رمضان إلمبارك ،مما يعني
إ ّن هذه إلدول وممثَّياتها إلمتغطرسة تمارس جهار ًإ وفي بَّد إلمقدسات إلآسلامية إنتهاك كل إلحرمات
وإلمقدسات بدعمهم لشرذمة إلموبوئين وإلمنبوذين إلذين يحكم عَّيهم إلآسلام باشد إلعقوبات إلمضاعفة
لآنحرإفهم عن إلفطرة إلآنسانية إلسَّيمة ،ولهذإ نحن نعتقد با ّن هذإ إلفعل هو فعل متعمد ُيرإد منُ تحدي
إلهوية إلآسلامية لَّشعب إلعرإقي وما يمثَّها من مؤسسات دينية وعشائرية وشعبية ،وإ ّن من قام بُ يستهدف
تمزيق إلنسيج إلآجتماعي إلعرإقي ونسف إلبنى إلآجتماعية إلآصيَّة ،ليتسنى لهم إحكام سيطرتهم عَّى مقدرإت
وخبثُ
إلبَّد وإلتحكم فيُ في ظل ما ُيعرف إليوم بالحرب إلناعمة إلتي ما هي سوى إلآستعمار بثوبُ إلجديد ُ
إلقديم.
إن ّنا نح ّمل إلحكومة إلعرإقية كامل إلمسؤولية في موإجهة هذإ إلفعل إلمشين إلمنتهك لَّسيادة وجميع إلقيم.
كما نحمَّها -إيضاً -مسؤولية إجتثاث إلمنظمات إلمدنية إلتي ُتدإفع عن إلشاذين جنسياً تحت يافطة إحترإم
إلحريات إلمدنية ،ومعاقبة مشيعي إلمظاهر إلدإلة ولو رمزياً عَّى هذإ إلفعل إلشنيع وإلذي هو من إكبر
إلمحرمات عند إلَُّ سبحانُ وتعالى.

يا إبناء شعبنا إلعرإقي إلغيور وإلآصيل؛ إنتم مدعوون لَّدفاع عن دينكم وكرإمتكم ومقدساتكم باستنكار هذإ
إلفعل إلشنيع ومرإقبة إلمجتمع وإلآمر بالمعروف وإلنهي عن إلمنكر ،فا ّن ذلك م ّما يرضي إلَُّ سبحانُ وتعالى،
ونعوذ بالَُّ ونستجير بُ من إن يعاقبنا بما عاقب بُ إلآُمم إلسابقة إلذين تركوإ إلآمر بالمعروف وإلنهي عن
يسى إ ْبنِ َم ْر َي َم َذلِكَ بِ َما َع َص ْوإ
إلمنكر ،فقال سبحانُ﴿ :لُ ِع َن إلَّ ِذي َن َكف َُروإ ِم ْن َبنِي إ ِْس َرإئِي َل َعََّى لِ َس ِان َد ُإوو َد َو ِع َ
ْس َما كَانُوإ َي ْف َعَُّونَ﴾ إلمائدة.٨١-٨٧ :
َوكَانُوإ َي ْع َتدُو َن * كَانُوإ َلآ َي َت َنا َه ْو َن َع ْن ُم ْن َك ٍر فَ َعَُّو ُه لَبِئ َ

يا إبنائنا إلبررة في إلحوزإت إلدينية وإيها إلمثقفون إلآسلاميون وإلوطنيون ،إنتم نخبة إلشعب وعَّيكم تقع

مسؤولية إلدفاع عن كرإمة إلعرإق وسيادتُ وقيمُ وإخلاقُ ،فقولوإ كَّمتكم ولآ تاخذكم في قول إلحق لومة لآئم
من إلعملاء وإلمنافقين إلذين باعوإ ضمائرهم للاجنبي إلظَّوم إلذي ما إنفك يعيث فساد ًإ في إرضنا ومقدساتنا،
فتارة يبعث بعملائُ إلدوإعش وتارة إُخرى يحدث إلفتن إلآجتماعية ،وإُخرى ينشر إلفساد ويحاول إشاعتُ في
إلوسط إلآجتماعي.
وإن ّنا لننتظر من إلحكومة إلعرإقية وإلقوى إلسياسية وإلبرلمانية إن يقولوإ قولتهم ويردعوإ هذه إلشرذمة إلشاذة
إلتي تريد إحدإث إلفتن ،وإلآ فا ّن إلشعب إلعرإقي إلآبي ستكون لُ كَّمة إُخرى .ولآحول ولآ قوة إلآ بالَُّ.
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