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احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على سيِّدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين .

العيد يف عراق  4102م
ثبت

أنَّ غتدا الالالثتتامل املقا ت  9102 / 7 / 92م هتق أو أيتتام تور تقا املبتتار أعتاين اهلل علي تتا

وعليكم باخلري واليُمْنِ والربكة ونسأ اهلل تعتا

أن ععلته عيتدا لل صتر والواتر والاتر بتعجيت هوتقر

إمام األمة القائد املركزي القاقعي احلجة بن احلسن . 
ويف القق

الذي يعيش يه العراق حربا عسكرية وسياسية رسة علتى اررهتاب وحايت يه ويستعى

جاهدا لتحرير أراييه من أيدي احملتلني الطامعني يَمُرُّ علي ا عيد الاطر املبار مسلقبا ع ه مواهر الاتر
والسرور واألمان اليت ي بغي أن توور على عيقن وحركة أطاال ا و باب ا وعمتقم املستلمني بارعتداي لته
كمتتا هتتق املتعتتار

عليتته أيتتام امل استتباو واألعيتتاي وباع ت إراية املستتتكربين وعمالئوتتم متتن املرتزقتتة
معسكر للقتا وصارو ترتكب حبت

واخلائ ني حتق العراق إ
إباية ونزو مجاعي آلال

تعبه جترائم يتد ارنستانية وعمليتاو

العقائ وقد ُرِّيوا ياخ وط وم يف عملية مأساوية يصتعب وصتاوا تأين

يكقن العيد بي وا ؟ !!! ولذا ندعق مجيع املسلمني أن يكقنقا يدا واحدة لتدعم املستعتعاني يف األرض
ومقاومتتة املستتتكربين واررهتتابيني لتتيعم الستتالم واألمتتن واالستتتقرار علتتى ربتتقر األرض نوتتا يعتتقة
ارسالم إ

العامل حيث ال سياية وال حرية وال أمان وال عدالة وال ستالم متن يون وجتقي قتقة رايعتة

ومقاومة للماسدين واحملتاربني إيتا ة إ

للتال البتد متن ةارستة عمليتة التكا ت االجتمتاعي وتققيتة

الروابط ارنسانية مبساعدة ال ازحني واملوجرين التذين وقتع علتيوم الولتم واررهتاب والقيتام بنتمونوم
ورعاية مصاحلوم واالهتمام بعقائ النودامل ويحايا اررهاب وي بغتي أن ال ي ستى العراقتي عراقيتته
وأصالته ومن هذا امل طل نطالب األختقة الكتري أن لملتقا اةقيتة العراقيتة وي بتذوا العصتبية الع صترية
وأن ال يُمارسقا عملية التغيري الدميقغرايف قسرا يف امل تاط التيت احتلقهتا وأن ال يكقنتقا أياة طيِّعتة بيتد
أمريكتتا وإستترائي بتتدعقتوم ا
احتلقها ا

تقستتيم العتتراق وعلتتيوم اليتتقم أو غتتدا أن يرجعتتقا األرايتتي التتيت

النعب العراقي مجيعا لكي ال تكقن مصدر ت ة ونزار وم اذا حلتروب يائميتة علتى أرض

العراق وأن ال ععلقا مشا العراق حاي ة لإلرهابيني من الصدّاميني والتتكارييني وم طلقتا لعمليتاو
احلرب والتخريب كما وندعق األخقة الس ة أنْ ال يكقنقا حاي ة لقتق التتكاري واررهتاب الطتامعني
بأرض العراق واحملاربني لنعبه بك أطيا ته وأن ال يتقهمتقا سُت ِّيَة هتمالمل اخلتقار
يُناركقهم اجلرمية حت

يتعتاطاقا معوتم أو

رايتوم العالة املدعقمة من أمريكا وإسرائي وبنعاراو مزياتة وإعتالم مُعَتل

وعليه عب على العراقيني مجيعا أن يكقنقا يدا واحتدة لصتد ومقاومتة االحتتال الرببتري التتكاريي

ألرض العتتراق وال يتصتتقر أحتتد أنَّتته ستتيكقن مبتتأمن عتتن تلتتال املختتاطر واحلتتروب وبتتاألخا الع اصتتر
واجلواو املتآمرة واخلائ ة وامل ا قة واحلاي ة الذين يقعقن بسقمل أعماةم ليذوققا عذاب احملت األجت
التكاريي ويعينقا مرارة االستعباي واملوانة والتذ واخلتزي والعتار بأ تد ةتا يُتَصتقَر يف التدنيا َولَعَذََاُ
ن مصتلحة النتعب بكت أطيا ته ومكقناتته يف وحتدة العتراق أريتا و تعبا
ا ْلآَخِ َرةِ َأشَدُّ وَأَبْقَى ولذا َّ
وطري احملت م وا وعقية األمقر إ
إ

نصابوا احلقيقي لكي ال تمو األمقر إ

التقسيم الذي ال ي توي إال

احلرب والدمار واالنويتار والستقق وستيتحم اجلميتع مستمولية للتال ب ستب متااوتتة تاعتربوا يتا

أولي األلباب .

