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اإلرهاب يستهدف مرقد اإلمامني عيل اهلادي واحلسن العسكري (ع)
حيرم االعتداء عىل مساجد السنة
اجتامع للمرجعيات ..وآية اهلل السيستاين ّ

بغداد  /سامراء  /احملافظات
مندوبو ومراسلو املدى
أعلـن مصـدر يف الـشـرطـة أمـس
األربعاء ان مـسلحني مجهـولني
قـ ــامـ ــوا بـتـفجـيـ ــر قـبـ ــة مـ ــرقـ ــد
اإلمـامـني علي الهـادي واحلـسن
العــسكــري وسـط ســامــراء ممــا
أسفر عن هدم جزء كبير منها.
وقــال املـصــدر ال ــذي طلـب عــدم
الكـشف عن اسمه ان "مـسلحني
مجهولني اقتحمـوا صباح أمس
(االربعـاء) مركـز شرطـة حمـاية
املـرقـد وقيـدوا عنـاصـر الشـرطـة
اخلـمـ ـسـ ــة املـ ــوجـ ــوديـن فــيه ثـم
زرعــوا عـبــوتـني ن ــاسفـتـني حتـت
القبة وقاموا بتفجيرها".
ون ـقــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراســل (امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى) يف
س ـ ــام ـ ــراء ان ج ـ ــزءا مــن الق ـب ـ ــة
امل ــطالة ب ـ ــال ـ ــذهــب انهـ ـ ــار بع ـ ــد
تفجـي ــر العـب ــوتـني بف ــارق ثالث
دقائق بينهما.
ويف اثــر ذلك عقـدت املــرجعيـات
الـ ــديـنـيـ ــة يف الـنـجف األشـ ــرف
اج ـت ـم ـ ــاعـ ـ ـاً ط ـ ــارئـ ـ ـاً يف مـك ـتــب
سـمــاحــة ال ـسـيــد ال ـسـي ـسـتــانـي
لدراسـة االعتداءات اآلثمة على
مــراق ــد أئمــة أهـل البـيت (ع) يف
سامراء.
وقـد أغـلقت األســواق التجـاريـة
يف مـن ــاطـق واسع ــة مـن الع ــراق
أبـوابهـا استـجابـة للحـداد الذي
أعلنه السيد السيستاني.
وعلـ ــى صعـيـ ــد مـت ـصـل شهـ ــدت
مــدن العــراق مــسيــرات ضـخمــة
تـستنـكر اجلـرمية اجلـبانـة على
مــرقــدي اإلمــامـني العــسك ــريني
(ع).
وأعلـن مـكـتـب املـ ــرجع الـ ــديـنـي
األعلـى الـسيـد الـسيـستــاني عن
حترمي أي اعـتداء على مـساجد

ال ـسـن ــة والسـيـمـ ــا مق ــامـي أب ــو
حنـيفة والكـيالني وحذر الـسيد
السيستـاني من استغالل بعض
املندسني لإلساءة ألخواننا أهل
السنة.
ويف الوقت الذي دعا فيه السيد
آيــة اهلل عـلي الــسيــست ــاني إلــى
ال ــتهـ ـ ــدئـ ـ ــة وع ـ ـ ــدم مهـ ـ ــاج ـمـ ـ ــة
املساجد السنية.
واعـلـ ــن م ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــدر يف احل ـ ـ ـ ـ ــزب
االسالمــي العـ ــراقـي عـن وقـ ــوع
اعتـداءات ضــد ثالثـة مـسـاجـد
سنية يف بغداد.
واتهم الــرئيـس جالل طــالبــاني
"الـتـكفـي ــريـني" ب ــال ــوق ــوف وراء
االعتـداء علـى مـرقـد االمــامني
الشيعيني علي الهادي واحلسن
الع ــسك ــري(ع) يف س ــام ــراء مـن
اجل "اثارة الفتنة الطائفية".
وافـاد مـصـدر رسـمي لـبنــاني ان
ال ـسـي ــد مقـتــدى الـصــدر الــذي
وصل الثالثـاء الـى بيـروت وكـان
مـن املقـ ــرر ان يلـتقـي ال ــرئـيــس
الل ـب ـن ـ ــانــي ام ــيل حلـ ـ ــود الغ ـ ــى
ال ــزيـ ــارة وكل الـلقـ ــاءات املق ــررة
وعــاد اليـوم االربعـاء الـى بغـداد
بسبب "اضطرابات" يف بالده.
وق ــال م ـص ــدر يف املـ ــرجعـي ــة ان
"ايـة اهلل علي السـيستانـي يدعو
ال ــى الـته ــدئ ــة وع ــدم الـتع ــرض
الى املـساجـد واملقامـات السنـية
( )...وحـ ـ ـ ــرم االعـ ـتـ ـ ـ ــداء عـلـ ـ ـ ــى
املـ ـسـ ــاجـ ــد الـ ـسـنـيـ ــة وخـ ــاصـ ــة
م ـ ـ ـ ـسـجـ ـ ـ ـ ــدي ابـ ـ ـ ـ ــو ح ـ ـن ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ــة
و"الكـيالنـي" ،اكـب ــر م ــسج ــديـن
سنيني يف بغداد.
واوضح املسؤول ان "السيستاني
يطالـب الناس بـاالجماع بـادانة
هذه اجلـرمية بالطـرق السلمية
وضبط النفس".

وكـان املـسـؤول نفـسه قـد قـال يف
وقـ ـ ــت س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــق ان "اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اهلل
السـيستـاني اعلـن حالـة احلداد
سـبعــة ايــام وطــالـب العــراقـيـني
بالتـظاهر الدانـة هذا العمل كل
يف محافظته".
وتظـاهر آالف مـن اهالي مـدينة
سامـراء تعبيـرا عن احتجـاجهم
بع ـ ــد الـهج ـ ــوم ال ـ ــذي ادى ال ـ ــى
تـ ــدمـيـ ــر جـ ــزء كـبـيـ ــر مـن قـبـ ــة
ض ـ ـ ــريـح االم ـ ـ ــام عـلــي الـه ـ ـ ــادي
عـاشــر االئمــة املعـصــومني لـدى
الشيعة.
وجتـ ـ ـمـع اآلالف م ـ ــن اه ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــي
م ــديـن ــة س ــام ــراء يف ال ـس ــاح ــة
احملـيـطــة بــاملــرقــد وح ــوله بعــد
وق ــت ق ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ــر م ــن االنـفـجـ ـ ـ ــار
لـالحتجــاج علــى االعتـداء.وقـد
رفعـ ـ ــوا ع ـمـ ـ ــامـ ـ ــة االم ـ ـ ــام علــي
الـه ـ ـ ـ ــادي وسـ ـيـفـه ودرعـه الـ ـت ــي
كـ ـ ـ ــان ــت مـحـفـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ــة يف احـ ـ ـ ــد
س ــراديـب امل ــرق ــد وهـم يهـتف ــون
"بالروح بالدم نفديك يا امام".
وقـال الـشـيخ احمـد ضـايع امـام
وخـطـيـب مــسجــد الــرســالــة يف
س ــام ــراء وعـض ــو هـيـئ ــة علـم ــاء
امل ـ ــسل ـمــني (ال ـ ـس ـن ـ ــة) ان "ه ـ ــذا
العـمل االرهابـي الذي اسـتهدف
مرقد مقـدس للمسلمني يهدف
الــى زرع الفـتنــة الـطــائـفيــة بني
العراقيني".
ورفع املـئـ ــات مـن املـت ـظـ ــاهـ ــريـن
اعالمـا عراقـية ورايـات اسالمـية
وسط حطام املرقد.
وقال الـشيخ احـمد عـبد الـغفور
السـامرائـي رئيس ديـوان الوقف
الـسـني لـوكـالـة فـرانـس بـرس ان
"االعـتـ ــداء عل ــى م ــرق ــد االم ــام
عـلــي الـه ـ ـ ــادي ع ـمـل اج ـ ـ ــرامــي
وجبان".

ورأى رئ ـي ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء ان "ه ـ ـ ــذا
ع ــمل شـ ـ ــائــن غـ ـ ــادر ال يـ ـطـ ـ ــول
مـنطقـة معينـة او مرقـدا معيـنا
بـل ي ـ ـطـ ـ ـ ــول امل ـ ـ ـسـلـ ـم ــني كـلـه ــم
واالنسانية كلها كذلك".
ودعـا الشعـب العراقـي الى "غلق
الـط ــريق امــام اخملــربـني الــذيـن
ي ـ ـســته ـ ــدف ـ ــون وح ـ ــدة ال ـ ــشعــب
العراقي".
واعلـن اجلـعف ــري ال ــذي تـ ــوجه
ال ــى س ــام ــراء احل ــداد الع ــام يف
العـراق ملـدة ثالثـة ايـام "مـواسـاة
لهذا احلادث االليم".
من جــانبه ،اكـد مـوفق الـربـيعي
م ـ ـس ـت ـ ـش ـ ــار االمــن الق ـ ــومــي ان

"مجموعة من املسلحني ترتدي
زي مغـ ــاويـ ــر الـ ـشـ ــرطـ ــة قـ ــامـت
صبـاح (االربعاء) بدخـول املرقد
وتكبيل احلراس وتفجيـر املرقد
مبـ ـ ـ ـ ــادة تـ ــي أن تـ ــي شـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة
االنفجار.
واتهــم ال ـ ــرب ــيعــي "االره ـ ــاب ـيــني
والـ ـص ـ ــدام ـيــني وال ـتــكف ـي ـ ــريــني
بــالــوقــوف وراء احل ــادث بهــدف
خـلق ف ـت ـن ـ ــة ط ـ ــائف ـي ـ ــة وح ـ ــرب
اهـليــة يف العــراق" ،مــشيــرا الــى
ان "هنـاك بـصمـات القـاعـدة يف
احلادث".
وق ـ ــال "اوجه نـ ــداء ال ـ ــى شعـبـي
بـسـنتـهم وشـيعـتهـم ان ال يكــون

هـذا احلــادث سببـاً لفـرقـتهم بل
سـببـا لـزيـادة الـوحـدة الـوطـنيـة
من اجل اسـقاط كافـة املؤامرات
التكفيرية وافشالها".
ويف مــدينـة الـنجف دان آيـة اهلل
علـي ب ـشـي ــر الــنجفــي الهج ــوم.
وق ـ ــال جنـله ان "وال ـ ــدي ت ـ ــأث ـ ــر
ت ــأث ــرا كـبـي ــرا ب ــاالعـت ــداء اآلثـم
علـ ــى صـمـيـم االسـالم والعـ ــراق
ومحاولة خللق الطائفية".
وشه ــد ع ــدد مـن أحـيـ ــاء بغ ــداد
ومـ ـنـ ـ ـ ــاطـق أِخـ ـ ـ ــرى يف الـعـ ـ ـ ــراق
ت ـ ـظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرات غ ـ ـ ــاضـ ـب ـ ـ ــة دان ــت
اجلــرميــة واتهـمت الـتكـفي ــريني
والصداميني بالوقوف وراءها.

مقدسات اجلميع
واالعداء اعداء اجلميع
بـاالقـدام علـى اجلـرميـة البـشعـة يف سـامـراء ،يكـون االرهـاب قـد ولج
اتعــس خيــاراتـه يف االستـهت ــار ،ليـس بــالقـيم وامل ــرتكــزات ال ــروحيــة
املقدسـة حسب ،وامنـا ايضـا باستـقرار االمن والـسلم االجتمـاعيني.
لق ــد اثبـت اجملتـمع العــراقـي خالل االعــوام الـثالث ــة االخيــرة قــدراً
مــدهـشـ ـاً من احلــرص علــى االحـتفــاظ بــأمـنه وتعــايــشه ومت ــاسكه،
مف ــوت ـ ـاً بهـ ــذا الكـثـي ــر مــن الفـ ــرص الق ــذرة الـتـي اراد مـن خـالله ــا
االرهـابيـون اشعـال نـار الفـتنـة وتــأجيج صـراع طـاملــا حلم بـه القتلـة
لـتـم ــري ــر م ـشـ ــروعهـم الــظالمــي واسق ــاط جت ــرب ــة الــتحـ ــول نح ــو
الدميقراطية.
وت ــأتـي ج ــرمي ــة تـفجـي ــر م ــرق ــد االم ــامـني علـي اله ــادي و احل ـسـن
العــسكــري (علـيهـمــا الــسالم) تعـبـيــراً عـن ازمــة االرهــاب وفــشله يف
حتقـيق مشـروعه ،ولعل النتـائج املعـاكسـة التـي جنمت عن اجلـرمية
تثـبت قـوة ارادة الـشعب يف دحـر نـزعـة القـتل و التـدميـر الكـامنـة يف
نفــوس اجملــرمـني.ان رجــاح ــة عقل امل ــرجعـي ــات واجلهــات الــديـنـيــة
واالجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة ووقـوف الـشعـب مبختـلف اطيـافـة صفـا
غـاضبـا واحـدا ضـد اجلـرميـة اكـد انـتصـار االرادة الـشعـبيـة وخـذالن
احالم االرهابيني.
ل ـي ـ ــس مه ـمـ ـ ــا الــكالم اآلن عــن ب ـ ـشـ ـ ــاع ـ ـ ــة وانحـ ـطـ ـ ــاط اجلـ ـ ــرميـ ـ ــة
واجملــرمـني.لكـن املهـم اآلن الت ــاكيــد علــى تفعـيل الــدور الــشعـبي يف
محــاصــرة االرهــاب وت ــأشيــره واجـتثــاثـه .ليـس مـهمــا الـتعـبي ــر عن
االدانات واالستنكار وتـوزيع التهم مبا يشتت االنـتباه على اجملرمني
انفـسهم .املهم هو تسمـية االشياء باسـمائها ،والوقـوف بوضوح وقوة
ضـ ــد هـ ــذه االرادات الـتـي تـ ــسعـ ــى الـ ــى الـنــيل مـن وحـ ــدة اجملـتــمع
وسالمه.
إن املــطلــوب مـن جـمـيع اجله ــات اتخــاذ م ــوقف واضح مـن اجلهــات
الـتكـفيــريــة واإلجــراميــة مـن خالل إدانـتهــا بــشكـل مبــاشــر وصــريح
وعزلها اجتماعياً وسياسياً وإعالمياً ومنعها من تنفيذ مخططاتها
اإلجراميـة .مثلمـا نرى أن مـا قام بـه البعض من ردود أفعـال يف غير
محـلهـ ــا ،حـني طـ ــالـت االعـتـ ــداءات عـ ــدداً مـن املـ ـسـ ــاجـ ــد يف بغـ ــداد
واحملافظـات هو عـمل غير مـسؤول وغيـر متفهم للجـرمية ولطـبيعة
تفـكير الـقائمـني بها الـذين يريـدون إشعال نـار فتنـة طائـفية تـطول
اجلميـع وهو عمل يـتنافـى والقيم الـساميـة التي قـامت عليهـا حياة
ودعـوة اإلمامـني الشهيـدين اللـذين استهـدف مرقـدهما اجملـرمون..
وهـذا ما نبه عليه املرجع الـديني الكبير سمـاحة السيد الـسيستاني
واملراجع اآلخرون الذين حرموا مثل هذه األفعال.
نـدرك متـامــا ان الغـضب الــشعبـي مبـرر ومـطلـوب .ولـكن نـعتقـد ان
مهـم ــات اجملـتـمع مب ـسـت ــوي ــاته ومتـثــيالته اخملــتلف ــة ان ي ــوجه ه ــذا
الغضـب الوجـهة الـصحيحـة التـي تفهم ان املـقدسـات هي مقـدسات
اجل ـم ـيـع مبخ ـتـلف ط ـ ــوائـفهــم ،وان االع ـ ــداء هــم اع ـ ــداء اجل ـم ــيع
مبختلف طوائفـهم .وحني يدرك اجلميع مـثل هذه البديـهية ،نكون
قـ ــد وضعـنـ ــا اخل ـطـ ــوة االهـم يف ال ـطـ ــريـق نحـ ــو اجـتـثـ ــاث األرهـ ــاب
واألره ـ ــاب ـيــني ال ـ ــذيــن ي ـ ــري ـ ــدون ت ـ ــدم ـي ـ ــر أمــن اجل ـمــيع وسـالمهــم
ومستقبلهم.
املدى

