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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 إيضاح 

 اىل سائر املؤمنني الكرام

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وتقبل اهلل الصيام والقيام واألعمال والطاعات يف هذا الشهر الفضيل، 

 تعاىل أن ال ينقضي عنا إال وقد غفر لنا ورمحنا بواسع رمحته وغفرانه، إنه مسيع جميب.ونسأله 

 أما بعد:

ويف غمرة هذا الشهر الفضيل حيث يتوجه اجلميع إىل اهلل تعاىل ويسعون إىل تربية النفوس، تفاجأنا  

أعضائها الكرام، ولألسف بشائعات وخترصات احتوت على أكاذيب وتلفيقات ضد هذه املؤسسة املباركة و

اضطرتنا اىل إصدار هذا البيان دفاعًا عن احلق، وسدًا ألبواب الفنت والقال والقيل، وإحاطة حمليب املؤسسة علمًا 

 مبا حيصل. 

اليوم، تعتّز املؤسسة بتجديد طاقمها اإلداري املتمّيز والكفوء وهي يف سّلم صعودها وتألقها يف خدمة  

ريكا الشمالية. وانطالقًا من حّس املسؤولية واملهام املنوطة بأعضائها كمؤسسة اجملتمع املؤمن على مستوى أم

دينية وثم خريية عامة املنفعة كان ال بّد هلا من التأكد ومراجعة مجيع مرافق املؤسسة دومنا استثناء 

لنظام اإلعفاء  (3)(c)501للتأكد من سالمتها وسري عملها كما هو مطلوب منها كمنظمة حتمل مسة 

الضرييب لوزارة اخلزانة. فظهرت ولوحظت موارد وملفات أصابها إهمال رمبا يكون غري متعمد. منها ما ُرفع 

إلينا من قسم املوارد البشرية خبصوص مرورهم مبلف أحد املوظفني حيث لوحظ فقدانه لبعض الوثائق املهّمة 

م املوارد البشرية إال رفع احلالة اىل والضرورية اليت جيب أن تبقى يف دائرة أرشيف القسم! فما كان من قس

اهليئة التنفيذية للبت فيه. فاختذت اهليئة التنفيذية بعد دراستها امللف قرارًا باستدعاء املوظف املعين لغرض 

اإلجتماع به والتشاور معه خبصوص الوثائق الناقصة لغرض إكمال امللف وإصالحه. وبالفعل حضر صاحب 

يئة التنفيذية وأمني الّسر ومسؤول قسم املوارد البشرية، فناقشوا امللف ونواقصه العالقة واجتمع به رئيس اهل

ومت اإلتفاق بتعهد املوظف بإكمال امللف وسد نواقصه ليكن كل شئ على ما يرام. لكن لألسف، وبعد بضعة 

ه اخلطوة مفاجأة لنا، أيام، قّدم املوظف املعين استقالته خطيًا اىل املؤسسة طالبًا إعفاءه من مهامه! فشّكلت هذ

خاصة وأن املوظف كان قد أظهر رغبته يف اإلستمرار بالعمل حينما اجتمعنا معه وباإلستمرار يف تقديم 

خدماته للمؤسسة. بينما مل تبد ومل تضمر املؤسسة، كمنظمة تتسم بصفة دينية وتتشرف خبدمة اجملتمع، 
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اتًا، بل العكس حيث تفتخر خبريها وفضلها الدائم أي تصرف أو نّية غري حسنة جتاه أي موظف أو أي أحد بت

 دون عوض من أجل تطوير وحتسني عالقاتها وخدماتها يومًا بعد آخر. 

هذا ويف الوقت ذاته، نود أن نؤكد جلميع من يهمه األمر، بأن رئيس اهليئة التنفيذية وأمني السر 

 أية معلومة منه مع أي شخ  خار  إطار ورئيس قسم املوارد البشرية مل يشاطروا هذا امللف وتفاصيله وال

املؤسسة على اإلطالق. بينما ال زالت الدهشة بادية مبفاجأة إشاعات باطلة وظاملة ومسيئة حبق املؤسسة 

والعاملني فيها تتهمهم بسوء معاملة موظف، وذلك عن طريق أفراد ليست هلم عالقة بإدارة املؤسسة أو على 

ىل أية تفاصيل تسمح هلم باطالق األحكام على اآلخرين من دون تثبت. وهو أمر األقل بهذا امللف، ويفتقدون ا

يثري تساؤاًل عن ماهية وكمية املعلومات اليت تسربت عن طريق هذا املوظف بعد أن كان قد ألزم نفسه بتعّهد 

 خّطي جتاه املؤسسة حبفظ السّرية واخلصوصيات؟ وإال، فإذن هو البهتان والزور ال غري. 

يف مؤسسة اإلمام املهدي )عج( للمرجعية، نهيب بأحبتنا من سائر أبناء اجملتمع  التنّبه واحلذر من إننا 

أية إشاعات مغرضة، والوقوف بإزائها بالتحّلي والتأني والرتيث، واإلبتعاد عن القفز على أية نتائج قد تكون غري 

نفسهم وعدم تلويثها بأية أدران وحنن يف هذا منصفة وغري عادلة. كما ُنذّكر املؤمنني بضرورة احملافظة على أ

الشهر الفضيل. ونؤكد للجميع بأن املؤسسة وسائر العاملني فيها من موظفني ومتطوعني مهما بلغت 

األعاصري واألباطيل فإّنهم وبتوفيق من اهلل تعاىل غري منفّكني عن تعهدهم ومتسكهم خبدمة اإلمام صاحب 

نني، وبتقديم أفضل ما ميكن تقدميه للمجتمع املؤمن يف أمريكا الشمالية. العصر والزمان )عج( وخدمة املؤم

 ويف النهاية ال يصح إال الصحيح، )والعاقبة للمتقني(.

نسأل اهلل تعاىل أن حيفظنا وإياكم ومجيع املؤمنني من الفنت والبالبل، آملني منكم الدعاء بالتوفيق 

 ة اهلل وبركاته. خلدمة اجملتمع بأحسن وجه، والسالم عليكم ورمح

 اهليئة اإلدارية

 مؤسسة اإلمام
 


