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النجف األشرف

اسبُد هلل ربِّ ايعاملني ٚايؼالٚ ٠ايشالّ عً ٢سِّٝدْا ضبُد ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖر. ٜٔ

بيان (( تفجري مأذنيت مسقد العشكسيني ()) )
قاٍ تعاىل (( :وَمَن أظلمُ ِممَّن منعَ مشاجدَ اهلل أن يُركسَ فيوا امسىُ وسعى يف خسابِوا أولئك ما كان
هلم أن يدخلوها إالّ خائفني هلم يف الدنيا خزيٌ وهلم يف اآلخسة عراب عظيم )) ايبكر.111/٠
ٚقاٍ تعاىل ((:الرين طغوا يف البالد فأكثسوا فيوا الفشااد فبا َّ علايوم زبساك ساوب عاراب إنَّ
زبسااك لباصسداااد )) /11-11ايفذرررٚ .قرراٍ تعرراىل ((:كلّمااا أوقاادوا نااازاب للفااسب أطفأهااا اهلل ويشااعون يف
األزض فشاداب واهلل ال يُف ُّ اصفشدين )) املا٥د.41/٠
أٜٗا ايعراق ٕٛٝاألسرار  ،يكد اعتاد اإلرٖاب ٕٛٝايكتًَٛ َٔٚ ١اقع طبتًفرَٓٚ ١رز نَرٔ بعٝرد املشراض
حبرٜات ايٓاض ٚسًب سكٛقِٗ ٚايتذرٜح بهراَتِٗ ٚاستطعافِٗ ٖٚتو َكدّساتِٗ ٚاَتؼاص دَراِٗ٥
بايكتٌ ٚاالبتزان َٚؼادر ٠اسبكٛم ٚايرتٗذ َٚرا ىل كيرو َٚ ، ...را نّٓرا ْكررأ ٙر ايترارْٚ ٜشرُع عٓر٘
طرراٖدْا ٙر نَررٔ ايطا ٝرر ١ػ ردّاّ بابظررع َٓرر٘ ٚنررزا اسبرراٍ َررا بعررد سرركٛؤ٘ ٚا تٓتٗررٖ ٞررز ٙامل ر اَرات
ٚايدسا٥ص ٚايفنت إلٜكاع األَّ ١ر ػراعات داخًٚ ١ٝسرٚب أًَٖ ١ٝدَرٖٚ ، ٠ز ٙاسبكٝك ١أػبشت ايّٛٝ
ٚاضشَٓٚ ١هظف ١يًذُٝع َٛٚثك ١بايؼٛت ٚايؼٛر ٠ال ذبتاز ىل تفش ٚتأٚ ٌٜٚاستدالٍ ٚ ،ألَّٕ ايفِرَم
اإل رٖاب ١ٝايالعب ١عً ٢ايشاس ١ايعراقٜ ١ٝمُجًِ ٕٛثايٛخ ايظر َٔ ايؼدّاَٝني ٚايرتهف ٜني ٚقر ٣ٛاالسرتالٍ
ايزٜ ٜٔبشج ٕٛعٔ َؼاسبِٗ ْٛٚانعِٗ ايظرٜرٚ ٠أٖردافِٗ املرٜطرٚ ١اير

ال ػبردٚا َهاْر لا نرا يتٓطرر ٚ

تجُر الّ مبشتٓكعات ايفتٓٚ ١ايركٚ ١ًٜايدَا ٤ست ٢تتِ ٚتتهاَرٌ طررٚه ٖرز ٙايًعبر ١ايكرزرٚ ٠فرل طبططٗرِ
االسرتاتٝذ َٔ ٞاختٝار ايالعبني ْٛٚع ايًعبَٚ ١هإ ايًعبٚ ١ايٓتٝذ ١املطًٛبَٚ ، ١ا سدخ اي َٔ ّٛٝتفذ
َأكْ

َرقد اإلَاَني انادٜني ايعشهرٜني عًُٗٝا أفطٌ ايؼالٚ ٠ايشالّ ٚتهرار ايعٌُ ايتخرٜيب يًُرّ٠

ايجاْٚ ١ٝنزا اسباٍ ر أَانٔ أخر ٣خ طاٖد عً ٢استُرار ايطا ٛت (ثرايٛخ ايظرر)  ٚػررارِٖ عًر٢
َزاٚيٖ ١ز ٙايًعب ١ايكزر ٠الْتزاع ايؼرب ٚاسبهُٚ ١ايعكٌ َٔ ايظعب ايعراق ٞازبرٜح َٔ أدٌ طران٘ ر
ٖز ٙايًعب ١عً ٢أٚسع ْطام يتعَِّ ايفٛضٚ ٢اشبراب ر ايبالد أنجر مما ٖ ٛساػٌ اآلٕ ثَِّ ٜٓششب َٓٗا (
رأض ايظررر -االسررتالٍ) يٝبكررَ ٢تفردرر لا ٚبايتررايٜ ٞفرررو ْفشرر٘ يٝهررٖ ٕٛرر ٛاسبهررِ ٜٚطرررب ازبُٝررع
ٜٚشتطعفِٗ ٜٚشتعبدِٖ بايظهٌ ايز ٟؽبدّ َؼاسب٘ ٚأٖداف٘ ٖ ،رزٖ ٙر ٞايً رٚ ١ايطرٜكر ١ايؼرٗ ١ْٝٛٝر
ذباٚرٖا ٚتعاًَٗا َع ايظعٛب  ،فاسبزر اسبزر اإلظبرار ٚراٖ ٤ز ٙايًعب ١اير
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ٚعرد بٗرا (برٛغ) ايظرعب

اي عراق ٞر خطاب قرٜب َفاد ٙإَّٔ ايعرام ر األٜاّ أ ٚاألسرابٝع املكبًر ١سٝظرٗد َعارنرال داَٝر.... ١أ

،

ٖزا ر داْب ايطا ٛت ٚ ،أَا ر داْب اسبهٚ ١َٛايز ٟػبب عًٓٝا طررعال إٔ ْبتعرد عرٔ صباًَتٗرا عًر٢
سشاب سكٛم ايظعب ٚدَاَٚ ٘٥كدسات٘ ْٚبد ٟنا ْؼا٥شٓا بهٌ قٚ ٠ّٛدرأْٚ ، ٠كر : ٍٛيسسرم َعاْرا٠
ايظررعب نررب  ٠درردال ٖٚرر ٞال تٛػررم ْتٝذرر ١قؼررٛر ٚتكؼ ر اسبهَٛرر ١ر خطٛاتٗررا األَٓٝررٚ ١ايكطررا١ٝ٥
ٚاإلدارٚ ١ٜاشبدَٝر ١ممرا دعرٌ اإلرٖراب ٜتُرادٜٚ ٣طُرع أنجرر ر عًُٝرات ايتخرٜرب ٚايفشراد ٚاخررتام
اسبهٚ ١َٛاجملًص ايٓٝابٚ ٞاألدٗز ٠األَٓ ١ٝضاف ١ىل ضعم ايكطاٚ ٤أدٗزت٘ ايتٓفٝزٚ ، ١ٜمجٝع كيو ال
ٜتٓاسب َٓٗذال ٚأدا٤ال َع ٚاقع ايٛضع ايعراق ٞايرأٖ ٖٚزا مما  ٜد ٟمبرٚر ايزَٔ ىل ترانُات خطر ٠
ٜٓفذر بشببٗا ايٛضع األَين عٓد ايظعب ٚذبدخ ايفٛض ٢ايعارَرٖٚ ، ١رزا ممرا ؽبظرا ٙمجٝرع ايرٛؤٓٝني ،
ٚعً ٘ٝفاسبه ١َٛتتشٌُ دز٤ال نب ال َٔ َشر ٚي ١ٝاملأسرا ٠ايعراقٝر ، ١فٝذرب عًٗٝرا ر عؼرر اإلرٖراب إٔ
تتهاطم بؼراسَ ١ع ايظعب ٚتشتعني ب٘ يتشكٝل َطايٝب٘ املظرٚع ١ر ذبؼ ٌٝاالستكالٍ ٚايشرٝاد ٠عًر٢
أرو ايٛؤٔ بإْٗا ٤االستالٍ ازباثِ عً ٢ػدٚر ايعرراقٝني ٚايرزٜ ٟترزرع مبظررٚع ١ٝبكا٥ر٘ بكررار صبًرص
األَٔ (ٚ )1414ؤًب اسبه ١َٛايعراقٚ ، ١ٝال ٜٓتٖٗ ٞزا ايٛدٛد الّ بطًبٍ أٜطال َٔ اسبهٚ ، ١َٛخبررٚز
احملتررٌ ال ٜؼررعب عًرر ٢اسبهَٛررٚ ١ايظررعب َع رال ادتجرراخ اإلرٖرراب ٚتطٗ ر اسبهَٛررٚ ١أدٗزتٗررا األَٓٝرر١
 َٚسشاتٗا اشبدَٚ ١ٝاجملًص ايٓٝابٚ ٞايكطا َٔ ٤اإلرٖابٝني ٚعٓاػرر ايفشراد ٚ ،تكر ّٛاسبهَٛر ١بتطبٝرل
قاْ ٕٛا يطٛارئ ٚاألسهاّ ايعرف ١ٝيطعم ايكطاٚ ٤عذز ٙعٔ أدا ٤دٚرَٗٚ ٙاَ٘ ر ٖز ٙاملرسً ١ألسباب
َتعددَٚ ٠تداخًَٚ ١تظعب ، ١فٝه َٔ ٕٛايهزب ٚامل ايط ١ايشفشرطاٚ ١ٝ٥طبايفر ١ايٛاقرع املتذراٚن بر٘ عًر٢
سكٛم اإلْشإ ٚبايتراي ٞايؼر ٚر ٠ىل ايفظرٌ ٚانزار ١ايتعاَرٌ َرع اإلرٖراب بطرٜكر ١ال تٓاسرب٘ َٓٗذرال
ٚادا ٤لا  ،فالبد َٔ َالسظر ١سركٛه َردٕ ٚضبافظرات بأٜرد ٟاإلرٖرابٝني ٚدَرا ٤تمشرفو ٚأعرراو تٓتٗرو
َٚكدّسات تمٗدّّ ٚأَرٛاٍ تمشررم ٚفشراد ٜمٓظرر عًر ٢نافر ١ايؼمرعمد  ،فايتظربح (بايداكراؤٝر ١األسرطٛر)١ٜ
(ٚايتعدد ١ٜايفٛض )١ٜٛاشبارد ١عٔ ايشٓٔ ايطبٝع(ٚ ١ٝايظفاف ١ٝاملًٗهر(ٚ )١املؼراسب ١اجملٗٛير(ٚ )١ايكطرا٤
املشرتكٌ) ايطررعٝم ٖٚرر ٛال سر ٍٛيرر٘ ٚال قرَ ٠ّٛرع َفاسررد ٙايهررج (ٚ ، ٠إلظبراي ايعًُٝرر ١ايشٝاسرر )١ٝػررار
اجملًررص ايٓٝررابٚ ٞاسبهَٛرر ١ؼبتطررٓإ ايعٓاػررر اإلرٖابٝررٚ ١ايفاسررد (ٚ ، ٠احملاػؼرر )١أػرربشت َشررا١َٚ
سٝاسٚ ١ٝيٝشت طران ١يهشب رضا األسزاب ٚايهٝاْات ايشٝاسٚ ١ٝاملزاٖب ٚايكَٝٛات َكابٌ َٓاػرب
ٕ رضرا ايٓراض اٜر ١ال تردرى  (ٚانررٚب َرٔ
ر ايدٚيٚ ١ا ترٓذح ٚاقعر لا يفكردٖا األًٖٝرٚ ١ايهفراٚ ٠٤أل ّ
ايطا٥ف )١ٝخٛف ايتُٗ ١بٗا َٚ ،ع ٖزا ػارت اسبه ١َٛتمتََِٗ بايطا٥فٚ ، ١ٝغبظٖ َٔ ٢زا انرٚب إٔ مَٜٛيّد
ترددال ٚسٝا٤ال داُٝ٥ال َ ٔ املطايب ١حبكٛقٓا خرٛف ايتُٗر ١أْٓ ٚشرً عرٔ ٖٜٛتٓرا يردٚافع سٝاسرٚ ، ١ٝبايترايٞ
تتٛيد ردٚد أفعاٍ يد ٣ايظعب ْتٝذ ١كيو مما ٜططرّ ٙيًٛقٛع ر ايطا٥ف ١ٝاملكٝتر ١فعرالل ( ٚقطر ١ٝنرنرٛى)
ٚايٓزاع اإلقًٚ ُٞٝاحملً ٞعًٗٝا ٚٚدٛد ايؼراع ايداخً ٞفٗٝا ٚاإلسباي ٚايًذاد ١ر َطايبر ١األنرراد بٗرا
ٜه ٕٛبال َربر طرع ٕ ٚ ٞنتب ٖزا ر ايدستٛر الّ أّْ٘ يٝص مبكدّض  ٖٛٚقابٌ يًت  ٝطأْ٘ ر كيو نُرا
ر باق ٞاملٛاد اي

تت

ال َرٔ ايشرُا ٚ ، ٤ػررارِٖ عًرَ ٢طرايٝبِٗ برال ترردد  ٚبرال
 ،نُا أْ٘ يرٝص مَْٓر َز ل
2

خٛف ٚال سٝا َٔ ٤تُٗ ١ايكَٝٛرٚ ١ايعٓؼررٚ ١ٜايتٛسرع ٚاالْفؼراٍ ألّْٗرِ ًٜشظر ٕٛاملؼرًش ١ايعًٝرا فكر
ِ عًٖ ٢زا َٜشرع ٕٛدرادَّٛٚ ٜٔسردّ ٜٔيترٛف األرضر ١ٝاشبؼربٚ ١املٓراب املٓاسرب إلعرالٕ
يكَٝٛتِٗ  َٚ ،مٖ ْ
نردستإ ايهربٚ ٣بايتاي ٞاالْفؼاٍ عٔ ايعرام بعد استهُاٍ َكدَات كيو ٚاي

تعتررب نرنرٛى درز٤ال

م ٚاسرع ٚ ،أػربشت املشراَٚات نرب ٚ ٠يهرٔ ايٓترا٥ر
َٔ ٖز ٙايعًُٚ ، ١ٝػار ايتُٗٝد يز يو عًرْ ٢طرا و
سته ٕٛخط (ٚ ٠ايشٝاس ١االقتؼاد ١ٜازبدٜد )٠اشباْك ١يًظعب ٚاي

تطخُت بشببٗا خز ١ٜٓايدٚئَ ١

ػادرات ايبًد  َٔٚايطرا٥ب اجملشفر ١حبرل ايظرعب ٚنٜراد ٠ايرسر ّٛر رِ اْعرداّ اشبردَات أ ٚطرشتٗا
نايهٗرباٚ ٤املاٚ ٤املظتك ات ايٓفطٚ ١ٝارتفاع أسعار املٛاد األساسَ ١ٝع نجر ٠ايبطايٚ ١فكدإ األَٔ ٚاملٛت
ايبط ٤ٞيظرٜإ ايعرام ايتذار(ٟايظٛرد )١يٝزداد ٜٚتفاقِ ايفكر ٚاملرو ٚازبٌٗ ٚاإلرٖاب ر ػفٛف
ايظعب ٚتٓتعع خز ١ٜٓايدٚي ١فتفتخر يزيو ٚيهٓٗا َكر ١ْٚباآلّ ٚصباعر ١ايظرعب فرأٟو َٛانْر ١اقتؼراد١ٜ
عاديٚ ١رس ١ُٝبايظعب ( ٚسٝاس ١تكش ِٝثر ٠ٚايٓف بني األقاي ) ِٝمما ال داع ٞي٘ ر عرام مَ َٛسَد  ،ألْر٘
ٜمفرتو باسبه ١َٛإٔ تك ّٛبتًب ١ٝناف ١استٝادات ايظرعب ايٛاسرد ٚفرل خطر َٚراسرٌ عًُٝرَ ١درٚسر١
يتًب ١ٝاسبادٚ ١مبتابع ١سجٝج ١يؼرف ٖز ٙاألَٛاٍ ايعاَ ١ر َٛاردٖرا املكررر ، ٠فايتكشر ِٝا ْملشْربَل ٜزٜرد َرٔ
طردّ ٠اشبررالف ٚايؼررراع بٝررِٓٗ ٜٚمشرردخ تفاٚترال ؤبكٝرال ر ػررفٛف صبتُعررات ايظررعب ايعراقررٚ ٞضبافظاترر٘
ٜٚمعرِّو قٖ ١ُٝز ٙايجر ٠ٚيًشرقٚ ١اندر ٚايطٝاع ....أ
ٚ

كيو َٔ ايطرٚسات اي

يعدّ ٚدٛد االسرتكرار األَرين ٚاإلدار.... ٟ

ضام ايظعب َٓٗا كرعا  ،كٕ ايظرف ايعراق ٞايزٜ ٟمعراْ ٞتردَ ايبٓر٢

ايتشتٚ ١ٝفكدإ األَٔ ٚايبطاي ٚ ١ال ٤األسعار ٚايرسٚ ّٛاْعداّ اشبدَات أ ٚطرشتٗا ٚسركٛه َردٕ بٝرد
اإلرٖاب ٚضعم ايكطاَٚ ٤را ىل كيرو ال ٜتشُرٌ اسرتعُاٍ ٚتفعٝرٌ ٖرز ٙايطرٚسرات ٚأَجانرا  ،ألْٗرا
َ ايط ١نربٚ ٣تعترب أخطا ٤سٝاسٚ ١ٝسرن ١ٝر َرسً ١تجبٝت بٓا ٤دٚيَ ١دْ ١ٝسرّ ٠بُٓٝا عبرٔ ر بًرد ضبترٌ
فاقد يالستكالٍ ٚايشٝادٜٚ ٠معاْ َٔ ٞاإلرٖاب ايدٚيٚ ٞاحملًّ ٞاملًترم سر ٍٛايبًرد ٚاملت ً رٌ ر ٚسرط٘ ،
ٖٚز ٙاألَٛر مبذُٛعٗا أربهت املش  ٠ايعراقٚ ١ٝناْت ايٓتا٥ر َ سفٚ ١سز ، ١ٜٓفعً ٢اسبه ١َٛإٔ تشع٢
دادّ ٠يتكْ ١ٜٛفشٗا بايظعب ٚتتهاطم َع٘ ٚتتٛاػٌ َع َطايٝب٘ ٚذبفظ سكٛق٘ َٚكدّسات٘ يتهشرب ثكتر٘
ٚتأٜٝدٚ ٙتمشارع ر خطٛات عًُٗا يتٛسٝد ايشٝاس ١بإْٗا ٤االستالٍ ٚرفض ايتدخالت اشباردٚ ١ٝضرب
اإلرٖاب ٚعٓاػر ٙداخٌ اسبهٚ ١َٛخاردٗا بٝدٍ َٔ سدٜد ٚال رباف ر كيو ي ١ََْٛال ، ِ٥ألَّٕ اسبهَٛر١
أػبشت ر َأنم سٝاسٚ ٞادتُاعٚ ٞعشهر .... ٟر ذبدٜاتٗا َّ ٖٞٚا إٔ ته ٕٛأ ٚال تهٚ ، ٕٛبزيو
تتشٌُ َش ٚي ١ٝعظُ ٢أَاّ ايظعب بتطٝٝعٗا ايفرػ ١ايزٖب ١ٝيتأسٝص اسبه ١َٛايعادي ١ايكٜٛرٚ ١تطرٝٝع
سكٛم ايظعب ٚؤُٛسات٘ املظرٚعٚ ١اي

َٔ أدًٗا فد ٣ايظعب ْفش٘ ٚخرز الْتخابِٗ  .كٕ ايشٝاس١

اشباؤٚ ١٦االستطعاف ايزاتٚ ٞاجملاًَ ١ايفاضش ١عً ٢سشاب سكٛم أتباع أٖرٌ ايبٝرت ( )املظررٚع١
مجًٚ ١تفؼٝال ٚبهٌ األبعاد سٛا ٤ناْت طرع ١ٝأ ٚادتُاعٝر ١أ ٚاقتؼراد ١ٜأ ٚسٝاسر ١ٝضبًٝر ١أ ٚدٚيٝر، ١
ٖرر ٞاي ر

أدت ىل ترررانِ األعُرراٍ اإلرٖابٝررَٚ ١ؤَُررع قرر ٣ٛاالسررتالٍ ٚاإلرٖرراب فٓٝررا ٚدبرررأِٖ عًرر٢

ا تؼرراب سكٛقٓررا ٚسررفو دَآ٥ررا ٖٚتررو َكدسرراتٓا ٚ ،عًٝرر٘ ْطايررب اسبهَٛرر ١ايعراقٝرر ١إٔ ال تتٗررا ٕٚأٚ
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تتشاَح أ ٚتطعم ادبا ٙذبؼ ٌٝسكٛم ايظعب ايعراق ٞمجٝعال ٚخؼٛػال ايظٝع ١ايز ٜٔا ٜٗدأ نِ باٍ
ٚا ُ ٜض نِ دفٔ ٚا ذبفظ نِ دَاٚ ٤ا تمرع ٢نِ َكدّسات ٚسرَات ٚسكٛم َٓز َ٦ات ايشرٓني
َٚا سدخ ر ساَرا ٤يًُر ٠ايجاْ َٔ ١ٝاالعتدا ٤األثٚ ِٝايب ٝض عًَ ٢أكْ

اإلَاَني ايعشرهرٜني ()

ايٓادِ عٔ سكدٍ ٚخبحٍ ٚفشاد نب  ،فُٔ ازبردٜر إٔ ٜمطبَّرل عًر ٢اإلرٖرابٝني قٛير٘ تعراىل ( :إنسماا جازا
الرين يُفازب ون اهلل وزسولى ويشعون يف األزض فشادا أن يُكتلّوا أو يُبالّبوا أو تُكّّاعَ أياديوم وأزجلاوم
من خالف أو يُنفوا من األزض ذلك هلم خازيٌ يف الادنيا وهلام يف اآلخاسة عاراب عظايم) املا٥رد. 33/٠
ٚعًٚ ٘ٝبهٌ ػرراس ١ػبرب بٓراَ ٤رقرد ايعشرهرٜني (ٚ )برال تشرٜٛم ٚمماؤًرٚ ١ترأَني ايطرٜرل يزٜرار٠
املهإ املْكدّض ٚايرٚض ١املبارنر ١عًر ٢إٔ تهر ٕٛاألَاْر ١ايعاَر ١إلدار ٠املرقرد ايظررٜم ٚخدَتر٘ املبارنر١
ٚسراست٘ بَٝد أتباع أٌٖ ايبٝت ( )األَٓاٖٚ ٤ز َٔ ٙاسبكٛم اير

ال ْررتدد فٗٝرا ٚال ْشرتشَٗٓ ٞرا ٚال

ظباٌَ عًٗٝا ٚال غباف ايتُٗ ١فٗٝا ْٚطايب بٗا بهٌ قٚ ٖٞٚ ٠ّٛادب ١عًٓٝرا طررعال ٚعكرالل ٚعرفرال ٚ ،يرٝص
ألسد إٔ ٜتٓانٍ عرٔ ٖرزا اسبرل يردٚافع سٝاسر ٚٚٚٚٚ ١ٝفإّْر٘ عُرٌ باؤرٌ َٚظرني ٜٚهفٓٝرا فٛادرع ٚاآلّ
َٚؼا٥ب  ٚراق ١دَاٚ ٤فظٌ ْٚ ،شأٍ اهلل تعاىل ايفرز ٚاشبالص بظٗٛر َٛالْا ػاسب ايعؼر ٚايزَرإ
ٚ ،أسشٔ اهلل عزا ٤امل َٓني مجٝعال بٗزا املؼاب ازبًٌ ٚايشالّ عًٝهِ ٚرمح ١اهلل ٚبرنات٘.
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