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بيان المرجع الدينيّ سماحة آية اهلل العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ «دام ظله الوارف»

بمناسبة تدخّل أمريكا وأذنابها في العراق وسورية بدعوى تحجيم قوى اإلرهاب

ُّون َأَّنم م ََل ُقو اهلل كَم ِمن فِئ ٍَة َقلِي َل ٍة غَ َلب ْ ِ ِ
ِ
ين} [البقرة.]٩٤٢:
الصابِ ِر َ
ت ف َئ ًة كَث َري ًة بِإِ ْذ ِن اهلل َواهلل َم َع َّ
َ
ْ ْ
قال تعاىل َ { :ق َال ا َّلذ َ
ين َي ُظن َ َّ ُ ْ ُ
ِ
اع ِد َفخَ ر ع َلي ِهم الس ْق ُ ِ
عز ِمن قائل َ { :قدْ مكَر ا َّل ِذين ِمن َقبلِ ِهم َف َأتَى اهلل بنْياَّنم ِمن ا ْل َقو ِ
اب ِم ْن َح ْي ُ
ث
وقال ّ
َاه ُم ا ْل َع َذ ُ
ف م ْن َف ْوق ِه ْم َو َأت ُ
ُ َ َُْ َ َ
َّ َ ْ ُ َّ
َ ْ ْ ْ
َ َ
ون}[ .النحل.]٩٢ :
ََل َي ْش ُع ُر َ
ت فِ َئ ًة كَثِ َري ًة بِإِ ْذ ِن
ب  ،ويا ورثة السلف الصالح من أتباع النب ّيني واملرسلني ممّن كان هتافهم { :ك َْم ِم ْن فِئ ٍَة َقلِي َل ٍة غَ َل َب ْ
يا أبناء شعبي األ ّ
حري بأبيكم أن يرفع رأسه مفتخر ًا بام س ّطرمتوه من بطوالت محيدة بجهادكم وصربكم
اهلل} و (اجلنّة حتت ظالل األسنّة)...
ّ

ّ
سمى بتنظيم (داعش)
العدو الكافر
املشكورين  ،سواء يف مقارعة
ّ
املحتل وإذالله وطرده منكرس ًا ،أو يف دحر قوى اإلرهاب وما ُي ّ
َ
وحتملكم للقتل والتهجري وفقدان األمن الناتج عن تواطؤ األعداء ضدّ كم يف فتنهم الطائف ّية والقوم ّية.
املعتدي األثيم ،أو يف صربكم ّ
يا أبنائي الغيارى ّ ...
الرش الذي أسس لإلرهاب والفتنة وصنع (داعش) يف بالد املسلمني ملقاصد دنيئة تسترصخ
إن أمريكا رأس ّ

أن مكرها طفق حييق هبا ّ ،
اليوم شياطينها يف جدّ ة وباريس ـ بعد أن أدركت ّ
وأن النار التي أوقدهتا لفتنها أوشكت أن هتدّ دها ومتتدّ

اىل ديار أعواهنا ـ لتآمر خبيث ومكر ك ّبار تتفادى به خماطر فتنة (داعش) ّأوالً ،بالقضاء عىل صنيعتها ومن أمدّ ته بامل وعتاد ،
ومن غ ّضت عينيها احلوالوين عن مشاهد جرائمه وسفكه للدماء طيلة الفرتة املاضية بأرسها يف سوريا والعراق  ،وهتدف ثاني ًا
للتمهيد لفتنة جديدة يف عراقنا بدعم بعض وجوداته القوم ّية أو الطائف ّية عسكر ّي ًا وسياس ّي ًا مقدّ مة لتقسيم العراق عىل أساس
لتوجهاهتا وأطامعها ..يف
وطائفي  ،ولتواجد
قومي
عسكري يعيد احتالهلا لبلدنا وتدنيس مقدّ ساتنا  ،ليكون ُمناخ العراق مناسب ًا ّ
ّ
ّ
ّ
يتفرق ،واسالمنا ّ
يتجزأ ،وشعبنا ّ
العدو اللئيمّ :
بكل
وقت جتاهل فيه هذا
أن بلدنا بشامله وجنوبه واحد ال ّ
ّ
بكل قوم ّياته واحد ال ّ
تصطف اليوم قواتنا املس ّلحة الشجاعة مع احلشود الشعبية العرب ّية الغيورة دفاع ًا عن أرض أهل الشامل
طوائفه واحد  ،حيث
ّ
الكردي  ،وتقاتل احلشود الشعبية الشيع ّية الشجاعة دفاع ًا عن املحافظات الغربية السنّ ّية  ،وقد فاته أيض ًاّ :
األئمة األطهار ^
ّ
أن لبلد ّ
َان َمك ُْر ُه ْم لِت َ
شعب ًا يتفانى من أجله ّ ،
َزُول ِمن ُْه
وأن هلذا البيت ر ّب ًا حيميه  ،وهو القائل َ { :و َقدْ َمك َُروا َمك َْر ُه ْم َو ِعنْدَ اهلل َمك ُْر ُه ْم َوإِ ْن ك َ
ِ
ِ
ِِ
ِْ
اْل َب ُال َف ََل َ َْت َس َب َّن اهللَ ُ ْ
ُملِ َ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َف َأتَى
ف َو ْعده ُر ُس َل ُه إِ َّن اهللَ َع ِزيزٌ ُذو انْت َقا ٍم} [النحل٤٢ :و .]٤٤وهو القائل أيض ًا َ { :قدْ َمك ََر ا َّلذ َ
ِ
اع ِد َفخَ ر ع َلي ِهم الس ْق ُ ِ
اهلل بنْياَّنم ِمن ا ْل َقو ِ
ث َليشعرون} [النحل .]٩٢ :بل ّ
اب ِم ْن َح ْي ُ
إن جتربة اإلذالل
َاه ُم ا ْل َع َذ ُ
ف م ْن َف ْوق ِه ْم َو َأت ُ
ُ َ َُْ َ َ
َّ َ ْ ُ َّ
االوىل لقوات االحتالل ومن ساندها خلري شاهد عىل ما نقول.

فيا أبناءنا يف دوائر القرار الربملان ّية والسياس ّية ...اعلموا ّ :
يستخف بكم
وقوتكم احل ّقة يف مواقع الضعف وعندما
أن مسندكم
ّ
القوي ّ
ّ
ِ
ِ
احلجَ { .]83 :و َم ْن
ين َآ َمنُوا} [ ّ
األعداء تكمن يف مدى تقواكم وتوكّلكم عىل اهلل تعاىل  ،وقد قال أصدق القائلني{ :إِ َّن اهلل ُيدَ اف ُع َع ِن ا َّلذ َ
ِ
ِِ ِ
ِشوا بِ َب ْي ِعك ُُم ا َّل ِذي َبا َي ْعت ُْم بِه} التوبة .]١١١:ويف إخالصكم لشعبكم ووفائكم للعهود التي قطعتموها عىل
َأ ْو ََف بِ َع ْهده م َن اهلل َف ْ
اس َت ْب ُ
أنفسكم ّ ،
فإن هذا الشعب الذي جاء بكم بتضحياته وصربه هلو قادر عىل أن يمدّ كم بالبقاء أو يأخذ بكم اىل االُفول والزوال  ،فال
تأخذنّكم الغفلة أو الغرور.
يمر به بلدنا
يا أبنائي وأهيل وقومي  ...يف هذه الفرتة العصيبة من تأريخ عراقنا املليئة بالفتن واألهواء ،ويف هذا املنعطف اخلطري الذي ّ
الرش ،وملنطقتنا الفتنة والبالءُ ،اوصيكم مجيع ًا:
العزيز ،حيث ترتاءى يف االُفق بوادر خم ّطط
ّ
أجنبي يريد لعراقنا ّ
ِ
ِ َ ِ
ّأوَلً :بالتوكّل عىل اهلل يف ّ
َش ٍء َقدْ ًرا} الطالق.]8 :
كل االُمور َ { ،و َم ْن َيت ََوك َّْل َع ََل اهلل َف ُه َو َح ْس ُب ُه إِ َّن اهلل َبالغُ أ ْم ِره َقدْ َج َع َل اهلل لك ُِّل َ ْ

ِ
ِِ
اع ُبدُ ِ
ون} األنبياء.]٢٩ :
ثاني ًا :بتوحيد
ّ
الصف والكلمة { ،إِ َّن َهذه ُأ َّم ُتك ُْم ُأ َّم ًة َواحدَ ًة َو َأنَا َر ُّبك ُْم َف ْ
العدو العسكر ّية  ،لتكونوا عىل رصد
ولتحركات
ثالثاً :أن تكونوا عىل وعي كامل بمجريات االمور ،ومراقبة ثاقبة لألحداث السياسيّة
ّ
ّ
تا ّم ألالعيب الشيطان ومكائده  ،وأن ال تتوانوا بمطالبة رجال السياسة وأصحاب القرار ـ وبإرصار ـ بعدم التهاون يف حفظ مصالح
أي شكل من أشكال ّ
العدو وأذنابه.
التدخل بشؤونه من قبل
ّ
الوطن :يف سيادته  ،واستقالله  ،ووحدة أراضيه ،وكرامة شعبه  ،ورفض ّ
مسم ًى كان  ،فالبدّ من املبادرة ملواجهته
العدو محاقة ُاخرى يف إجياد تواجد
رابع ًا :لو ارتكب
عسكري له عىل أرض الوطن ّ
ّ
ّ
وبأي ّ
ِ
ب َلك ُْم َوإِ ْن َ ْ
َي ُذ ْلك ُْم َف َم ْن َذا ا َّل ِذي
ُْصك ُُم اهللُ َف ََل غَال َ
وإذالله ليالقي ذات اخليبة واخلرسان الذي كان له يف ّ
كرته السابقة .واعلموا{ :إِ ْن َين ُ ْ
ُون} [آل عمران.]١٢١
ُْصك ُْم ِم ْن َب ْع ِد ِه َو َع ََل اهللِ َف ْل َيت ََوك َِّل ا ُمل ْؤ ِمن َ
َين ُ ُ
اللهم إليك ُرفعت األبصار ،و ُبسطت األيدي ،ودعت األلسن ،وأفضت القلوب ،وإليك ُنقلت األقدام ،أنت احلاكم يف األعامل،
( ّ

رب العاملني.
فاحكم بيننا وبينهم ّ
باحلق وأنت خري الفاحتني) ،واحلمد هلل ّ

