
 

 «دام ظله الوارف» الحائرّي د كاظم الحسينّيسماحة آية اهلل العظمى السّي بيان المرجع الدينّي

 اإلرهاب قوى تحجيم بدعوى وسورية العراق في وأذنابها أمريكا تدّخل بمناسبة

ُْم ُمََلُقو اهلل َكْم ِمْن فِئٍَة َقلِيَلٍة َغَلبَْت فِئًَة َكثرَِيًة بِإِْذِن اهلل َواهلل }:تعاىلقال  ابِِرينَ َقاَل الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأَّنَّ  .[٩٤٢:البقرة] {َمَع الصَّ

ْقُف ِمْن َفْوقِِهْم َوَأَتاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحيُْث َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَأَتى اهلل ُبنْيَاََّنُْم }:وقال عّز ِمن قائل ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّ

 .[٩٢: النحل]. {ََل َيْشُعُرونَ 

بِإِْذِن َغَلبَْت فِئًَة َكثرَِيةً َكْم ِمْن فِئٍَة َقلِيَلٍة }:هتافهمكانممّنواملرسلنيويا ورثة السلف الصالح من أتباع النبينّي،شعبي األبّ يا أبناء

وصربكممن بطوالت محيدة بجهادكمرأسه مفتخرًا بام سّطرمتوهأن يرفعحرّي بأبيكم (...األسنّةظاللحتت اجلنّة)و{اهلل

( داعش)بتنظيم قوى اإلرهاب وما ُيسّمىالكافر املحتّل وإذالله وطرده منكرسًا، أو يف دحريف مقارعة العدوّ سواء  ،املشكوَرين

 .والقوميّةاألعداء ضّدكم يف فتنهم الطائفيّةتواطؤالناتج عنللقتل والتهجري وفقدان األمنوحتّملكماملعتدي األثيم، أو يف صربكم

تسترصخيف بالد املسلمني ملقاصد دنيئة(داعش)وصنع رأس الرّش الذي أسس لإلرهاب والفتنةأمريكاإنّ ... يا أبنائي الغيارى 

ومتتّد هتّددهاأوشكت أنلفتنها النار التي أوقدهتا، وأنّ هباطفق حييقمكرهاأنّ بعد أن أدركتـوباريسيف جّدةاليوم شياطينها

، بامل وعتادأمّدته منوبالقضاء عىل صنيعتها،أّوالً (داعش)فتنة به خماطرىتتفادومكر كبّارلتآمر خبيث ـاىل ديار أعواهنا

ثانيًا وهتدف،يف سوريا والعراقبأرسها املاضيةالفرتةطيلةجرائمه وسفكه للدماءمشاهدعناحلوالوينعينيهاتّض غمنو

لتقسيم العراق عىل أساس مقّدمةوسياسيّاً عسكرّياً أو الطائفّيةالقومّيةبعض وجوداتهبدعملفتنة جديدة يف عراقناللتمهيد

يف ..ليكون ُمناخ العراق مناسبًا لتوّجهاهتا وأطامعها،لبلدنا وتدنيس مقّدساتنااحتالهلاولتواجد عسكرّي يعيد ،وطائفّي قومّي 

بكّل واحد ال يتفّرق، واسالمناقوميّاتهواحد ال يتجّزأ، وشعبنا بكّل بشامله وجنوبهبلدناأنّ :العدّو اللئيمجتاهل فيه هذاوقت  

الشجاعة مع احلشود الشعبية العربّية الغيورة دفاعًا عن أرض أهل الشامل حيث تصطّف اليوم قواتنا املسّلحة ،طوائفه واحد

 ^ لبلد األئّمة األطهارأنّ : ، وقد فاته أيضاً دفاعًا عن املحافظات الغربية السنّّيةالشجاعةالشيعيّةاحلشود الشعبية، وتقاتلالكردّي 

لَِتُزوَل ِمنُْه َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعنَْد اهلل َمْكُرُهْم َوإِْن َكاَن َمْكُرُهمْ }: وهو القائل،وأّن هلذا البيت رّبًا حيميه،شعبًا يتفانى من أجله

بَاُل  َسبَنَّ اهللَ ُُمْلَِف َوْعِدِه ُرُسَلُه إِنَّ اهللَ َعِزيٌز ُذو اْنتَِقامٍ اْْلِ َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَأَتى }: وهو القائل أيضاً .[٤٤و٤٢: النحل] {َفََل ََتْ

ْقُف ِمْن َفْوقِِهْم َوَأَتاُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحيُْث  اإلذالل بل إّن جتربة .[٩٢: النحل] {َليشعروناهلل ُبنْيَاََّنُْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَليِْهُم السَّ

 .خلري شاهد عىل ما نقولساندهالقوات االحتالل ومن االوىل

يف مواقع الضعف وعندما يستخّف بكم احلّقةأّن مسندكم القوّي وقّوتكم:اعلموا... والسياسيّةأبناءنا يف دوائر القرار الربملانيّةفيا

َوَمْن }.[83: احلّج ] {ُيَدافُِع َعِن الَِّذيَن َآَمنُواإِنَّ اهلل }: وقد قال أصدق القائلني،تعاىلتقواكم وتوّكلكم عىل اهللتكمن يف مدىاألعداء

وا بِبَيِْعُكُم الَِّذي َباَيْعتُْم بِه ويف إخالصكم لشعبكم ووفائكم للعهود التي قطعتموها عىل . [١١١:التوبة{َأْوََف بَِعْهِدِه ِمَن اهلل َفاْستَبِِْشُ

، فال اىل االُفول والزوالهلو قادر عىل أن يمّدكم بالبقاء أو يأخذ بكم هذا الشعب الذي جاء بكم بتضحياته وصربه، فإنّ أنفسكم

 .الغفلة أو الغرورتأخذّنكم

يف هذه الفرتة العصيبة من تأريخ عراقنا املليئة بالفتن واألهواء، ويف هذا املنعطف اخلطري الذي يمّر به بلدنا ... يا أبنائي وأهيل وقومي 

 :ُاوصيكم مجيعاً والبالء،نا الفتنةتيف االُفق بوادر خمّطط أجنبّي يريد لعراقنا الرّش، وملنطقالعزيز، حيث ترتاءى

ٍء َقْدًرا}، بالتوّكل عىل اهلل يف كّل االُمور:أّوَلً   .[8: قالطال{َوَمْن َيتََوكَّْل َعََل اهلل َفُهَو َحْسبُُه إِنَّ اهلل َبالُِغ َأْمِرهِ َقْد َجَعَل اهلل لُِكلِّ ََشْ

 ﴾ 57بيان رقم  ﴿



 

ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعبُُدونِ }،بتوحيد الصّف والكلمة:ثانياً  تُُكْم ُأمَّ  .[٢٩: األنبياء{إِنَّ َهِذهِ ُأمَّ

لتكونوا عىل رصد  ،العسكرّيةولتحّركات العدوّ عىل وعي كامل بمجريات االمور، ومراقبة ثاقبة لألحداث السياسيّةأن تكونوا:ثالثاً 

مصالح ـ بعدم التهاون يف حفظوبإرصار ـوأن ال تتوانوا بمطالبة رجال السياسة وأصحاب القرار،ومكائدهتاّم ألالعيب الشيطان

 .وأذنابهمن أشكال التدّخل بشؤونه من قبل العدوّ ورفض أّي شكل،وكرامة شعبهووحدة أراضيه،،واستقالله،يف سيادته:الوطن

من املبادرة ملواجهتهفالبدّ ،يف إجياد تواجد عسكرّي له عىل أرض الوطن وبأّي مسّمًى كانُاخرىلو ارتكب العدّو محاقة:رابعاً 

ُكُم اهللُ َفََل َغالَِب لَُكْم َوإِْن }: واعلموا.السابقةيف كّرتهالذي كان لهوإذالله ليالقي ذات اخليبة واخلرسان ََيُْذلُْكْم َفَمْن َذا الَِّذي إِْن َينُُْصْ

ُكْم ِمْن َبْعِدِه َوَعََل اهللِ َفْليَتََوكَِّل املُْؤِمنُونَ   .[١٢١آل عمران] {َينُُْصُ

أنت احلاكم يف األعامل،وأفضت القلوب، وإليك ُنقلت األقدام،ت األلسن،ودعإليك ُرفعت األبصار، وُبسطت األيدي،اللهمّ )

 .واحلمد هلل رّب العاملني،(وأنت خري الفاحتنيباحلّق فاحكم بيننا وبينهم 

 


