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تصرٌح صحفً

خالص األمة من أزماتها ،وحفظ كرامتها ال يتحققان إال باتباع طريق اإلسالم
ثالثة أشهر مضت على بدء الحراك الشعبً فً العراق ،الذي تزداد وتائره حدة واتساعا لٌشمل قطاعات
واسعة من الشعب ،تمثلت فً شتى االختصاصات فً المجتمع كاألطباء والمهندسٌن ،والجامعٌٌن ،والقانونٌٌن،
ورجال األعمال ،وحملة الشهادات العلمٌة بمعٌة جٌوش العاطلٌن عن العمل ...فضال عن بعض رجال العشائر
فً محافظات الوسط والجنوب ،بل ٌكاد ٌنخرط الشعب كله  -إال قلٌال  -فً تلك التظاهرات تأٌٌدا للمنتفضٌن بعد
نفاد صبرهم على المظالم الجمة والواقع المأس اوي الناجم عن سٌاسات الحكومات المتعاقبة التً نصبها الكافر
المحتل منذ العام .3002
ورغم تعطل الحٌاة شبه الكامل فً مرافق عدة من البالد إال أن الزمر الحاكمة ال تزال تراوح مكانها متخذة
من أسالٌب المراوغة وإٌهام الجماهٌر بإصالح الواقع الفاسد سبٌال للبقاء والتمسك بزمام الحكم عبر تدوٌر بعض
الوجوه الكالحة !..مع استمرار عملٌات خطف الناشطٌن والتصفٌة الجسدٌة التً تمارسها المجامٌع المسلحة
إٌرانٌة الهوى ،وال تزٌد تلك الجرائم المحتجٌن إال إصرارا على المواقف ذاتها من رفض الطغمة الحاكمة
بأجمعها ..وأصبحت البالد بال راع ٌدٌر شؤون أهلها ،فال حكومة مستقٌلة( ،وفخامة) الرئٌس برهم صالح واقع بٌن
نار الشباب الثائر وبٌن ضغوط األحزاب الفاسدة والمتعللة بالدستور سبب خراب األوضاع ففشل لحد اآلن بتكلٌف
خلف لرئٌس الحكومة المستقٌل عبد المهدي رغم فوات مهل دستورٌة جعلت منهم أضحوكة لكل مراقب!
وتج اه حالة االستعصاء هذه ،باتت أمرٌكا أس البالء ناقمة على عم الها فً العراق ،وممتعضة من فشلهم فً
احتواء الشارع الغاضب ،فما كان منها إال أن قامت  -بعد طول صمت على عربدة إٌران وأذرعها فً البالد -
بالتضحٌة بأحد أشرس كالبها وهو قاسم سلٌمانً الذي ولغ فً دماء الكثٌر من األبرٌاء فً العراق وسورٌا ولبنان
والٌمن ..انتقاما لجرح (كبرٌائها) كدولة عظمى بعد اقتحام سفارتها فً بغداد من ملٌشٌات أشرفت هً على تغولها
من جهة ،ومحاولة لمغازلة الجماهٌر الرافضة لها ولعمالئها من جهة ثانٌة ،وتمهٌدا لترتٌب أوضاع العراق الحقا
بدفع عمٌل جدٌد لم تحترق صورته بعد بإسناد الحكم إلٌه عله ٌخرج البالد من أزمتها الحاضرة من جهة ثالثة.
أيها الشباب الثائر:
إننا إذ نسلط الضوء على واقع معاناتكم ،ونبسط الحقائق بوضوح أمامكم ،فإنما نبغً اإلخالص فً نصحكم
وتحذٌركم من مغبة اتباع مذاهب الكفار فً السٌاسة وإدارة شؤون الناس عبر أوهام الدٌمقراطٌة الكافرة،
والعلمانٌة الفاجرة ،التً ربما تجركم خلف أحالمها الكاذبة ،مبتعدٌن عن طرٌق النجاة الذي أراده هللا سبحانه لكم،
بإنزال شرٌعة اإلسالم الحنٌف النقً عن أكدار الطائفٌة البشعة ،والعنصرٌة النتنة ،فارجعوا إلٌه ففٌه العدل
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