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مة لقاها ممثل املرجعية الدينية العليا فضيلة العاّلأنص اخلطبة الثانية اليت 

 هـ(0110/ربيع األول/01) يف يوم اجلمعةالشيخ عبد املهدي الكربالئي 

 م(8/00/9102املوافق )

 خوات ها األخوة واألّيأ

 النجف األشرف: يفه( نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب مساحة السيد )دام ظّل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

من  العديد، وقد جتّلى فيها يف اكثر من مكاناملطالبة باإلصالح تتواصل االحتجاجات الشعبية     

والصرب  وااليثار، به من الشجاعة ونوما يتحّل العراقينيالصور املشرقة اليت تعّبر عن حمامد خصال 

ّرجوا وىل من األحبة الذين ُضالكوكبة األاليوم وإذ نتذكر ، والتضامن والرتاحم فيما بينهم ،والثبات

رواحهم الطاهرة أصالحية قبل اربعني يومًا ونرتحم على ئهم الزكية يف بدء هذه احلركة االبدما

ن نشري اىل أنوّد  ،وندعو للجرحى بالشفاء والعافيةونواسي عوائلهم وجندد املطالبة مبحاسبة قتلتهم 

 نقاط: ةعّد

لالستجابة ملطالب أمام القوى السياسية املمسكة بزمام السلطة فرصة فريدة  إّنوىل(: )األ    

ضع حّدًا حلقبة طويلة من ذ يف مدة زمنية حمددة، فتوفق خارطة طريق يتفق عليها، تنّفاملواطنني 

مزيد املماطلة والتسويف يف هذا  جيوزال والفساد واحملاصصة املقيتة وغياب العدالة االجتماعية، 

 .بالبالد، ملا فيه من خماطر كبرية حتيط الاجمل

واملسؤولية ا حتظى بههمية كبرية، احملافظة على سلمية االحتجاجات مبختلف أشكاهل )الثانية(: إّن   

الكربى يف ذلك تقع على عاتق القوات األمنية بهن يتجنبوا استخدام العنف ـ وال سيما العنف 
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وقد يؤدي اىل عواقب وخيمة،  فانه مما ال مسو  له واملفرط ـ يف التعامل مع احملتجني السلميني

لقوات لالتعرض عن  ويتجّنبون يراعون سلميتها االحتجاجات أن معظم املشاركني يفلوحظ 

 بالكّف تتعرض هلااليت ال تزال ة واملنشآت احلكومية واملمتلكات اخلاصة، فينبغي توجيه القّل يةاألمن

 .من كل ما يشينهمشهد االحتجاجات نقيًا  ليبقى ،ذلك عن

فمن به يعّبر عن رأيه ويطالب حبقه، ، كاملكل عراقي بالغ السلمي حق لالتظاهر )الثالثة(: إن    

كون تأن  يليقوال ، يهئمبا يرت غريهليس ألحد أن يلزم و يشارك، ن مل يشه ملمشارك فيه وشاء 

عند االختالف يف الرأي، بل ينبغي بني املواطنني مثارًا لتبادل االتهامات أو عدم املشاركة املشاركة 

 .  خيتارهأن حيرتم كٌل رأي اآلخر ويعذره فيما 

فيما دور بارز وخارجية كان هلا يف العقود املاضية  داخليةوجهات )الرابعة(: إن هناك اطرافًا    

الستغالل اليوم تسعى  قد هي، ووتنكيل أذًى بالغ وتعرض له العراقيون من قمعاق من اصاب العر

أن وغريهم  ، فينبغي للمشاركني يف االحتجاجاتااهدافهبعض احلركة االحتجاجية اجلارية لتحقيق 

ألّي ثغرة ميكن من خالهلا اخرتاق  هذه االطراف واجلهاتيكونوا على حذر كبري من استغالل 

 .مجعهم وتغيري مسار احلركة االصالحية

الدفاع حماربة االرهاب الداعشي واعزتنا يف القوات املسلحة ومن التحق بهم يف  إّن)اخلامسة(:    

ن اىل ومرابط هموال سيما من  على اجلميععن العراق شعبًا وأرضًا ومقدسات هلم فضل كبري 

وال جيوز أن يبلغ ، فال ينبغي أن ننسى فضلهم احلساسةواقع امل ما يتبعها منعلى احلدود و اليوم

املظاهرات اقامة اليوم  ، بل اذا كان يتيسرةمقص من قدر تضحياتهم اجلسيتأي كلمة تنمسامعهم 

بطال، فلهم كل  فناما هو بفضل اولئك الرجال األالسلمية بعيدًا عن أذى االرهابيني واالعتصامات

       االحرتام والتقدير.


