نص اخلطبة الثانية اليت ألقاها ممثل املرجعية الدينية العليا فضيلة العالّمة
السيد أمحد الصايف يف يوم اجلمعة (/21مجادى اآلرخر 2112/هـ)
املوافق (1212/1/7م)
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أيها األرخو واألرخوات
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب مساحة السيد (دام ظلّه) يف النجف األشرف:
ال بد من اإلشار اىل أمرين يتعلقان بأحداث هذا األسبوع:
أ والً :انه على الرغم من النداءات املتكرر اليت اطلقتها املرجعية الدينية حول
ضرور نبذ العنف وااللتزام بسلمية التظاهرات ،وتنقية احلراك الشعيب املطالب
باإلصالح من األعمال اليت تضر مبصاحل الناس وتفقده تضامن املواطنني
وتعاطفهم ،اال ان ذلك مل حيل دون وقوع حوادث مؤسفة ومؤملة رخالل األيام
املاضية سفكت فيها دماء غالية بغري وجه حق ،وكان آرخرها ما وقع يف مدينة النجف
األشرف مساء األربعاء املاضي .
ويف الوقت الذي تدين فيه املرجعية الدينية كل االعتداءات والتجاواات اليت
حصلت من أي جهة كانت ،وتعزي العوائل اليت فقدت احبتها جراء ذلك وتدعو
للجرحى واملصابني بالشفاء العاجل فإنها تؤكد على ما سبق ان اشارت اليه يف

مناسبة أرخرى من انه ال غنى عن القوى األمنية الرمسية يف تفادي الوقوع يف مهاوي
الفوضى واالرخالل بالنظام العام ،فهي اليت جيب أن تتحمل مسؤولية حفظ االمن
واالستقرار ،ومحاية ساحات االحتجاج واملتظاهرين السلميني ،وكشف املعتدين
واملندسني ،واحملافظة على مصاحل املواطنني من اعتداءات املخربني ،وال مربر
لتنصلها عن القيام بواجباتها يف هذا االطار ،كما ال مسوغ ملنعها من ذلك او
التصدي ملا هو من صميم مهامها ،وعليها أن تتصرف مبهنية تامة وتبتعد عن
استخدام العنف يف التعامل مع االحتجاجات السلمية ومتنع التجاوا على املشاركني
فيها ،ويف الوقت نفسه متنع االضرار باملمتلكات العامة او اخلاصة بأي ذريعة او
عنوان.
ثانياً :إنّ املرجعية الدينية قد حدّدت يف رخطبة سابقة رييتها لتجاوا االامة
السياسية الراهنة ،وأوضحت أن احلكومة اجلديد اليت حتل حمل احلكومة املستقيلة
جيب أن تكون جدير بثقة الشعب وقادر على تهدئة األوضاع واستعاد هيبة
الدولة والقيام باخلطوات الضرورية إلجراء انتخابات مبكر يف أجواء مطمئنة بعيد
عن التأثريات اجلانبية للمال او السالح غري القانوني او للتدرخالت اخلارجية ،وتؤكد
املرجعية الدينية مر أرخرى أنها غري معنية بالتدرخل أو ابداء الرأي يف أي من
تفاصيل اخلطوات اليت تتخذ يف هذا املسار.

