نص اخلطبة الثانية اليت ألقاها ممثل املرجعية الدينية العليا فضيلة العالّمة
السيد أمحد الصايف يف يوم اجلمعة (/71ربيع األول7117/هـ) املوافق
(9172/77/71م)
أيّها األخوة واألخوات
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب مساحة السيد (دام ظلّه) من النجف األشرف:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
مرة أخرى توضّح املرجعية الدينية العليا موقفها من االحتجاجات الراهنة املطالبة باإلصالح يف ضمن عدة
نقاط:
(األوىل) :مساندة االحتجاجات والتأكيد على االلتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف،
وإدانة االعتداء على املتظاهرين السلميني بالقتل أو اجلرح أو اخلطف أو الرتهيب أو غري ذلك ،وأيضاً إدانة
االعتداء على القوات األمنية واملنشآت احلكومية واملمتلكات اخلاصة .وجيب مالحقة وحماسبة كل من تورّط
يف شيء من هذه االعمال ـ احملرّمة شرعاً واملخالفة للقانون ـ وفق االجراءات القضائية وال جيوز التساهل يف
ذلك.
(الثانية) :إنّ احلكومة إمنا تستمد شرعيتها ـ يف غري النظم االستبدادية وما ماثلها ـ من الشعب ،وليس هناك
من مينحها الشرعية غريه ،وتتمثل إرادة الشعب يف نتيجة االقرتاع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة
ن من األهمية مبكان اإلسراع يف إقرار قانون منصف لالنتخابات يعيد ثقة املواطنني
ونزيهة ،ومن هنا فإ ّ
بالعملية االنتخابية وال يتحيز لألحزاب والتيارات السياسية ،ومينح فرصة حقيقية لتغيري القوى اليت حكمت
ن إقرار قانون ال مينح مثل
البلد خالل السنوات املاضية اذا أراد الشعب تغيريها واستبداهلا بوجوه جديدة .إ ّ

هذه الفرصة للناخبني لن يكون مقبوالً وال جدوى منه .كما يتعني إقرار قانون جديد للمفوضية اليت يعهد
اليها باإلشراف على إجراء االنتخابات ،حبيث يوثق حبيادها ومهنيتها وحتظى باملصداقية والقبول الشعيب.
(الثالثة) :إنه بالرغم من مضي مدة غري قصرية على بدء االحتجاجات الشعبية املطالبة باإلصالح ،والدماء
الزكية اليت سالت من مئات الشهداء وآالف اجلرحى واملصابني يف هذا الطريق املشرِّف ،إال انه مل يتحقق اىل
اليوم على أرض الواقع من مطالب احملتجني ما يستحق االهتمام به ،وال سيما يف جمال مالحقة كبار
الفاسدين واسرتجاع االموال املنهوبة منهم والغاء االمتيازات اجملحفة املمنوحة لفئات معينة على حساب سائر
الشعب واالبتعاد عن احملاصصة واحملسوبيات يف تولي الدرجات اخلاصة وحنوها ،وهذا مما يثري الشكوك يف
مدى قدرة أو جدية القوى السياسية احلاكمة يف تنفيذ مطالب املتظاهرين حتى يف حدودها الدنيا ،وهو ليس
يف صاحل بناء الثقة بتحقق شيء من االصالح احلقيقي على أيديهم.
(الرابعة) :إن املواطنني مل خيرجوا اىل املظاهرات املطالبة باإلصالح بهذه الصورة غري املسبوقة ومل
ال ألنهم مل جيدوا
يستمروا عليها طوال هذه املدة بكل ما تطلّب ذلك من مثن فادح وتضحيات جسيمة ،إ ّ
غريها طريقاً للخال

من الفساد املتفاقم يوماً بعد يوم ،واخلراب املستشري على يميع األصعدة ،بتوافق

القوى احلاكمة ـ من خمتلف املكونات ـ على جعل الوطن مغامن يتقامسونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن
فساد البعض اآلخر ،حتى بلغ األمر حدوداُ ال تطاق ،واصبح من املتعذر على نسبة كبرية من املواطنني
احلصول على أدنى مستلزمات العيش الكريم بالرغم من املوارد املالية الوافية للبلد.
واذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات اإلصالح احلقيقي بالتسويف
واملماطلة فإنهم واهمون ،إذ لن يكون ما بعد هذه االحتجاجات كما كان قبلها يف كل األحوال ،فليتنبهوا اىل
ذلك.
ن معركة اإلصالح اليت خيوضها الشعب العراقي الكريم إمنا هي معركة وطنية ختصه وحده،
(اخلامسة) :إ ّ
والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة ،وال جيوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اجتاه،
مع أنّ التدخالت اخلارجية املتقابلة تنذر مبخاطر كبرية ،بتحويل البلد اىل ساحة للصراع وتصفية احلسابات
بني قوى دولية واقليمية يكون اخلاسر االكرب فيها هو الشعب.

