﴿ألبيان رقم ﴾96

ّ
ّ
ّ
ّ
الحائري (دام ظله الوارف)
الحسين
السيد كاظم
بيان سماحة آية هللا العظىم
ي
ّ
ّ
ّ
الشعن المقدس
الصهيون عىل مقرات الحشد
بمناسبة االعتداء
ي
ي

ألح َذ َر كُ َّل ألْ َح َذرِ ِمن َع ُد ّو َك َبعد ُص ِ
لح ِه،
عن أمير ألمؤمنين (عليه ألسلام) في كتابه لمالك ألأشتر ل ّما ولّأه على مصرَ « :
الحز ِم وأتَّ ِه ْم في ذلك ُح ْس َن ألظّن» .بحار ألأنوأر (ط  -بيروت) :ج.610/33
فا ّن ألع ُد َّو ُر َّبما َقا َرب ل ِ َي َت َغ َّف َل ،فَخُ ْذ بِ َ
يا أبنائي ألأكارم ،ويا أعزتي في ألحشد ألشعبي ألمقدّس ...قد بلغني نبا ألأعتدأء ألمتك ّرر ألأثم على مق ّرأتكم ومخازن
ذخيرتكم في ألأيّام ألقليلة ألماضية بوأسطة طائرأت أجنب ّية معادية أنتهت نتائج تحقيق أبنائي فيها ألى أن ّها كانت صهيون ّية
مدعومة من ألقوأت ألأمريك ّية ألمتوأجدة في ألمنطقة.
أبنائي ألغيارى ...أن ّنا نعلم كما يعلم ألجميع أ ّن ألساسة ألأمريكان لأ يمتلكون ألشجاعة وألكفاءة أللازمتين للاتعاظ
وألأستفادة من أنتكاساتهم في أفغانستان وأليمن وسوريا وفلسطين حيث ض ّيعوأ ألمليارأت من ثروأت بلادهم ،وأرأقوأ دم
وألعالمي ،ألى ألح ّد ألذي جنّدوأ فيه ك ّل عملائهم
سلامي
موأطنيهم في مغامرأت فاشلة ومؤأمرأت خبيثة في عالمنا ألأ
ّ
ّ
وقوأعدهم في ألمنطقة وألعالم لضرب ألقاعدة وحركة طالبان في أفغانستان ..وأليوم نجدهم يبذلون قصارى جهودهم
للجلوس مع بعض هذه ألوجودأت وألتفاوض ألمباشر معها للخروج بمشروع يتصالحان عليه ..من منّا لأ يعلم ـ مثلا ـ أ ّن
صدأما كان س ّيئة من س ّيئاتهم م ّما أضط ّروأ أخيرأ لأسقاطه بتكلفة عالية ألثمن ..وأ ّن مشروع (دأعش) كان بادأرتهم ألى
ألح ّد ألذي نقلوأ قيادأته من سوح ألمعركة بمروح ّياتهم جهارأ حينما خسروأ ألموأجهة مع أبنائنا في ألق ّوأت ألمسل ّحة
ألشجاعة بعد أن أنفقوأ على تشكيله ألمال وألجهد ألبالغين..
ولم ينته بعد هذأ ألسجال في هذه ألدأئرة ألخاسرة ،ولم ترجع ألقيادة ألأمريك ّية بصرها لترى ما في فعالها من فطور..
بل تك ّرر تخ ّبطها في عين هذه ألدأئرة ألفارغة في موأجهتها مع أبنائنا في ألحشد ألمقدّس مستغلّة رخصة ألحكومة في
ممارسة عمل ّيات ألأستطلاع ألجو ّي في ألبلد ،وخيار ألسكوت ألذي ر ّجحه ألمسؤولون في أدأرة أزمة ألتعدّي على سيادة
ألبلد وحرمة أجوأئه ..وقد تضاربت تخميناتهم ألى ألأن في عدد ألق ّوأت ألأمريك ّية ألمتوأجدة على أرض ألبلد!
وفي هذأ ألسياق أقولها كلمة صريحة ،وأُعلن ـ من موقع ألمسؤول ّية ألشرع ّية ـ عن حرمة أبقاء أ ّي ق ّوة عسكرية أمريك ّية
وما شابهها ،وتحت أ ّي عنوأن كان :من تدريب ومشورة عسكريّين ،أو ذريعة مكافحة ألأرهاب ألذي هم أهله وحاضنته!
وهذأ ما أكّدته لكم سابقا ،وأكّدته أليوم بكلمات ب ّينة.
وعلى رجالنا ألغيارى في ألق ّوأت ألمسلّحة موأصلة ألدفاع ألشريف وألمشروع عن بيضة ألأسلام ،وحرمات ألبلد
وكرأمته تجاه أ ّي تع ٍد على أرضه أو سمائه أو مق ّرأت ق ّوأته ألباسلة ،فخياركم ألوحيد ـ يا أبنائي ـ هو ألمقاومة وألدفاع،
وموأجهة ألعد ّو ألذي بات ذليلا منكسرأ بالدرجة ألتي لم يستطع فيها طاغيته (ترأمب) في ألأمس من دخول أرضكم
بشكله ألمعلن.
ولو كان من مقدور أبيكم ـ ألذي يؤلم قلبه قصف موأقعكم ،ويؤسفه ألوضع ألمهين للحكوميّين ـ حمل ألسلاح لحملته
جنديا بين صفوفكم.
هذأ .وألقوى ألعسكريّة أليوم ـ بك ّل فصائلها ألمسلّحة ـ وبفضل بسالتها وتفانيها غدت ق ّوة تس ّر ألصديق وترهب ألعدأ،
ألمؤسسة ألحكوميّة ،ذأت تجربة
ألشعبي كق ّوة مسلّحة متد ّربة ضمن تشكيلات
وها قد تبلور أليوم ألوجود ألمعظّم للحشد
ّ
ّ
ومعتقد عميقين يخيف ألقوى ألتي تريد للعرأق ألش ّر ولأهله ألهوأن كالأمريكيّين وألأسرأئيليّين ،وهذأ هو ألس ّر ألذي يكمن
خلف ألأعتدأءأت ألأخيرة على مق ّرأتكم ،فالأ ُ ّمة ألتي يعمل أبناؤها من موقع ألأمانة وألمسؤوليّة ،لأ ألمهادنة وملاحظة
ألمصالح ألحزبيّة أو ألشخصيّة ألضيّقة ،لأ ترى ذلّأ ولأ هوأنا.
ألعلي ألعظيم.
ولأ حول ولأ ق ّوة ألأ بالله ّ
ألحسيني ألحائر ّي
كاظم
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