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  يَا َزْهــــــــــــَراء

ِحيم ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

  مجزرةٌ مجزرة!! 

  ..  موالونيا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن تقولوَن نحُن شيعةٌ لعلّيٍ 

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

نا الدينيَّة  أتحفتنا بها أحزابُ الَّتي  صطلٌح من نتاجِ الحضارةِ الفائقة والثقافِة الرائقة  مُ   ونفضائيّ 
  ، جفليا في النَّ العُ   ةِ الشيعيَّ   ةِ المرجعيَّ   وأبناءِ   ة الحاكمة ومن معهم من أتباعِ الشيعيَّة القُطبيَّ 

  !!!تناستهتدي األمُم وتستنيُر الحضاراُت بهذا النتاجِ الغريب والعظيم ألحزابنا ومرجعيَّ 

  .. يا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن تقولوَن نحُن شيعةٌ لعلّيٍ موالون

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

قوَن    ! !أنتُم ِجدَّاً ُمبدعونخالَّ

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون

  ! !قون أنتم جدَّاً ُمبدعونخالَّ 

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون في ُكّلِ يوٍم بطريقٍة تُذبحون

  ..أسوأَ منها على وجوهكم تقعون وتخرجون من حفرةٍ وفي أخرى

  !!؟إلى متى يا نوابَغ الدَّهِر وعباقرةَ العصِر هكذا تبقون

تيِن ال يُلدغونالعُ    ..قالُء من جحٍر واحٍد مرَّ

  !!؟ال تتَّعظون حتَّى متى 

  !! ؟لكم شمالكم غّمانيا من فدوة أروح

جاءپمن س .  .ايكَر إلى باب الرَّ
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  . .الفنوِن جنون هكذا يقولون فنوٌن وفنون وبعضُ 

  !!! ؟يا شيعةٌ يا عراقيّون إلى متى تُذبحون

  !!؟يّون ِخراٌف أنتم أم آدم

  ..جماعيّاً على وجوهكم مكبوبونون ذبحاً ريّ مَ وَن العُ يوماً يذبحكم السقيفيّ 

. وهابيّون قاعديّون .طبيّون إخوانيّون. قُ .نيّون. عفلقيّون بعثيّون سُ .إنَّهم صداميّون ناصبيّون
  ... من ُكّلِ َحدٍَب ينسلون.نداعشيّو

  . .نريّوخالصةُ القوِل: إنَّهم سقيفيّون ُعمَ 

  !!! ربَّما؟ما نقول مشتبهونفهل نحُن في

  . .بون. يا صاح إنَّهم أنفسنا الطيّ .يا صاح

  ..كما يقوُل مراجعنا العظاُم وعلى ذقوننا يضحكون

  !! ؟. تسمعون.. قهقهة.قهقهةٌ 

  ..إنَّهم على ذقوننا يضحكون

  .. يا شيعةٌ يا عراقيّون ويوماً آخرَ 

جاء يدعسكم ب   . .الشيعيّونأرجلهم المرجعيّون في باب الرَّ

  !!ما شاء هللا ما شاء هللا

جاء وركضِة عاشوراءفي ب   ..اِب الرَّ

  . .يُن مهزلةصاَر الدّ 

  . .والشعائُر كوميديا ساخرة

  . .وركضة طويريج مجزرة

  . .والشيعةُ هم الشيعةُ صنميّون ديخيّون

  !!إنَّهم حبَّابون ُمؤدَّبونَ 

  ! !بشَّاشوَن ِجدَّاً فَِرحونَ هشَّاشوَن 
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  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري

  ! !. إنَّهُ موكُب المرجع األعلى.الحاكمإنَّهُ موكُب السلطان 

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري

  !!لحاكِم للمرجعِ في طول العُمرِ واأللسنةُ تلهُج منهم ل

  ..روث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً 

  ..عليه تسابقت الشيعةُ 

  ..وث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً ر

  ...أخذوهُ شفاءً 

  .. .من كّلِ أمراض العصِر إالَّ من داِء االستحمارِ 

  ..هو منتشٌر فينا أيُّما انتشارِ 

ِل غيبتنا الُكبرى ولهذا اليوِم ال زالت تسري   . .هذي المهزلةُ من أوَّ

  ..فحكايتنا الديخيَّةُ دوماً دوماً بهذا النَّحِو تجري

  ..َسالٌم سالٌم على بَقيَِّة هللا

  . .وقى هللاُ مشروعَك العظيَم يا إمام من سفاهتنا

  .  .وحضورك ونَصرَك على كباِر ُسفهائنا في غيبتكَ 

  . .نحُن الَّذين ندّعي أنَّنا شيعتك صلواُت هللاِ عليك

  ..الٌم عليكمسَ 

  .دمْ خالُحسين اعرْف ثُمَّ ا بعد العاشرة من برنامجنا: يا خادمَ  هذِه الحلقةُ الثالثةُ 

  ْالً. قدرَ  اعرف   نفسك أوَّ
  ْثانياً. مخدومكَ  اعرف  
  ْمخدوُمك ثالثاً. ماذا يريدُ منكَ  اعرف  
  ُْك فيِه خدمتُك رابعاً. الَّذيالواقع  اعرف   تتحرَّ
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ٍد وآِل   وإالَّ بصراحٍة ومن دُوِن ُمجاملة فأنتَ  سفيهٌ وخدمتك سفاهةٌ بحسِب منطِق ثقافِة ُمَحمَّ
د صلواُت هللاِ عليهم.    ُمَحمَّ

حدثت في العاشِر من شهر الَّتي  جاء  الرَّ   بابِ   بمجزرةِ   فيما يرتبطُ   ال زال حديثي يتواصلُ 
م لسنة    للهجرة.  1441محرَّ

ال  كانَ  الحلقاِت  في  الفسادِ تقدِّ مُ ـالحديُث  عن  ا  الواضحِ   مِة   تسلسلَ   مَّ ثُ   ،ةسينيَّ الحُ   لعتبةِ في 
  .  جفليا في النَّ العُ  ةِ الشيعيَّ  ةِ وٍر تعكُس لنا الفساد األكبر للمرجعيَّ الحديُث إلى صُ 

أنَّ  ننسى  الحُ   ال  الفعليُّ سينيَّ العتبة  المركُز  هي  كربالء  في  لحكومةِ   ة    سيِّد ال   الواضُح 
ُ م من كالم وإنَّ ما تقدَّ   لَّ عيد كُ أن أُ   ال أريدُ   ،الحديُث في هذا  وقد مرَّ   ،السيستاني كمُل ما سأ
  حيُث انتهيت في الحلقِة الماضية. حديثي من

الصورِ   مجموعةٌ   بقيت أجواءِ   من  في  والوثائق  ما السيستانيَّ   ةِ المرجعيَّ   واللقطاِت  كلُّ  ة، 
يُ  الوثائِق  من  الحكومةَ   ُن بشكٍل صريح كيفَ بيِّ سأعرضهُ  المنطقةِ   أنَّ  في   ،الخضراء  في 

  الخيوط بيدِ   لُّ كُ   ، الوزراء  ها رئاسةُ لطٍة فيها إنَّ م بها ابتداًء من أعلى سُ التحكّ   يوطُ بغداد خُ 
النَّ   ةِ المرجعيَّ  تلكَ في  الصريحةُ   جف،  الحقيقةُ  الخضرائيّ الَّتي    هي  المنطقة يعلمها  في  ون 

ة سينيَّ بة الحُ تة في العلحكومة السيستانيَّ جِف وفي مقّرِ اون في النَّ الخضراء ويعلمها المرجعيّ 
السياسيّ   وكثيرٌ   ،الحقيقة  هم يعرفون هذهِ لُّ كُ  رُ أين  من    ةِ ما يخفى هذا األمر على عامَّ بَّ يضاً 

  ةٌ أخرى.قضيّ  تلكَ  ،الشعب العراقي ةِ على عامَّ  ،الشيعةِ 

ة التابعة القناة الفضائيّ قابلةٌ مع نوري المالكي على قناتِه على  سأبدأ معكم من هذا الفيديو مُ 
قناةُ إنَّ   ،له نُ مُ   )آفاق (  ها  مع  يتحدَّ قابلةٌ  وهو  آفاق  قناة  في  بيتِه  في  يعني  المالكي  ُث وري 

  .2003حكمت العراق بعد سنة الَّتي ة الطبقِة السياسيّ  لِّ بصراحٍة عن فشلِه وعن فشِل كُ 

  ًعرضوا لنا هذا الفيديوا رجاء :  

ة  قالطب   ين والشعب يعلم وأنا أعتقد بأنَّ هذهِ من السياسيّ   ينَ بالحقيقة المتصدّ نوري المالكي:  [
ة في العراق، ة السياسيّ ة وأنا منهم ينبغي أْن ال يكون لها دور في رسم خريطة العمليّ السياسيّ 

  ألنَّهم فشلوا فشالً ذريعاً..

م: وانته منهم؟!    الـُمقدِّ
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إذا قلت همحتَّى ال أبعد هذه القضيّ   نوري المالي: وأنا منهم فقط قالوا طلَّع نفسه   ة، ألنَّهُ 
أقول   هوحطنا احن المحرقة،  السياسيّ   ،نعم  :في  العمليّ كلُّ  أداروا هذه  الَّذين  ينبغي أن  ة  ين 

  ارتكبوها].الَّتي ة األخطاء ة الوعي ِلما حصل وبخلفيّ يبرز جيل آخر بخلفيّ 

 ! ب على مثل هذا الكالم؟ ترتَّ   الَّذييقول ولكن ما    صادٌق فيماالرجل  ،  كالٌم واضٌح صريحٌ 
الفشلُ  هو    الفشُل 

 ونوري المالكي ال زال في الحكومةِ   ،اً ستمرَّ ال زال مُ   الفسادُ هو الفسادُ   ،اً ستمرَّ ال زال مُ 
لهذا    ةِ المرجعيَّ   ي ذلك هو دعمُ ف  ةً أيضاً، السرّ ستمرَّ ة مُ السياسيّ   وال زالت الطبقةُ   ،اً ستمرَّ مُ 

سيرفضون    الحقيقةَ   نَ ون ال يعرفمَّ ِة مِ المرجعيَّ   والفاشل، قطعاً أتباعُ   الواقع السياسي الفاسدِ 
هم لو صبروا معي وأنا  لكنَّ   ،اً عنديهمَّ مُ   هذا ليسَ   ،ى األوصافكالمي وسيصفونني بشتَّ 

  .عليها  العوطَّ موا الحقيقة وَال لِ عَ دراً من اإلنصاف لَ بعرض الوثائق وكانوا يملكون قَ   تسلسلُ أ

ال شيء من    !؟تبَ كِ ارتُ الَّتي  وأين تشخيص األخطاء    !؟وأين هذا الوعي  !؟أين هذا الجيل
في واقعنا    بت من أنَّ الفسادَ ثأُ   أنا ال شأن لي بمناقشة الوضع السياسي، أنا أريد أن  !!ذلك  لِّ كُ 

ً يعي عُ الشِّ  ً واقعنا العراقي خُ   وفي  ،موما  يعي العراقي بنحٍو أخصّ وفي الواقعِ الشِّ   ،صوصا
مرجعيَّ  النَّ بسبِب  كُ ة  مرجعيَّ   لُّ جف،  من  هي  النَّ مشاكلنا    جف، ة 

ةٌ ةٌ سياسيّ قضيّ   هذهِ   ،ال شأن لي به  هذا أمرٌ   ،طالب باإلصالحأن أُ   ثبت هذا ال ألجلِ أُ أن    أريدُ 
  ة،واجتماعيّ 

الجذر في هذا الفساد   صل إلى أنَّ أأن    أريدُ   ،التيمق رسصل إلى ما هو من عُ أ أن    أريدُ 
الفساد العقائدي  السياسي وفي هذا الفشلِ  عليِه واقُع   الَّذيالعقائدي    الفشلُ   ،السياسي سببهُ 

  . ةالشيعيَّ  ةِ المرجعيَّ 

خيوطها إلى   ة تمتدُّ قضيّ   هذهِ   ،خاصّ   بشكلٍ ني  االسيست  سيِّدال  ةِ ث هنا عن مرجعيَّ وال أتحدَّ 
عليه في رسالتِه    وسالمهُ   عصر الغيبة الكبرى، مثلما قال إمام زماننا صلواُت هللاِ   بداياتِ 

  م كُ ابَ صَ أَ   الَّذي  لِ لَ الزَّ ا بِ نَ تُ فَ عرِ مَ وَ (  :الشيعةخاطب أكثر مراجع  وهو يُ   410يخ المفيد سنة  للشَّ 
  نهُ عَ   حُ الِ الصَّ   فُ لَ السَّ   انَ ا كَ ى مَ لَ إِ   -عةييا مراجع الش-  منكُ مِ   يرٌ ثِ ح كَ نَ جَ   ذْ مُ   -؟للما هو هذا الزَّ -
ً عَ اسِ شَ  ال   هنا  ةجَّ اإلمام الحُ   )ونمُ علَ  يَ م َال هُ أنَّ م كَ هِ ورِ هُ اء ظُ رَ وَ م  نهُ وذ مِ أخُ مَ ـد الهَ ا العَ وذُ بَ نَ وَ   ا
  ،عةياجع الشرخاطب م يُ   هُ إنَّ   ،عةياء الشوال أطبّ   ،اطي الشيعةخيّ   وال  ،الي الشيعةخاطب بقّ يُ 
الشيعة  خاطبُ يُ  جَ مُ (  :410سنة    ،فقهاء  مِ ثِ كَ   حَ نَ ذ  إِ نكُ يٌر  مَ لَ م  كَ ى    نهُ عَ   حُ الِ الصَّ   فُ لَ السَّ   انَ ا 

ً عَ اسِ شَ  العَ ذُ بَ نَ وَ   ا وَ نهُ مِ   وذَ أخُ مَ ـال  دَ هْ وا  ظُ رَ م  كَ هِ ورِ هُ اء  َال هُ أنَّ م  يَ م  كان   )ونمُ علَ   واقع   فإذا 
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أنَّ   ،ةالمرجعيَّ  المراجع من  عُ   واقع  خانوا  منهم  هذهِ األكثر   ألنَّ   ، عتتوسَّ   ةُ القضيّ   هودهم 
ؤالء هعليه    وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ   ةِ جَّ اإلمامة مع اإلمام الحُ و  الواليةِ   دهون خانوا عُ الَّذيهؤالء  

اليوم وإلى هذا اليوم، فحديثي عن الفساد العقائدي،   ذلكَ   نذُ يعي مُ وا المشهد الشِّ دسيّ ن ت الَّذيهم  
جرَّ إنَّ  الكالم  ما  يرتبطُ إني  ما  أُ   بالشأنِ   لى  كي  لِ السياسي  يُ ثبت  أنَّ من  من  الفساد   تابعني 

يعي، وهذا إلى فساِد ثقافِة واقعنا الشِّ   ،ةالمرجعيَّ   هُ إلى فساِد عقيدةِ السياسي واالجتماعي مردّ 
والوثائق    والبراهينِ   ةِ اعات باألدلَّ ئات من السّ معنه في مئات و   ثتُ ما تحدَّ ـالموضوُع لطال

ة أن يناقشوها المرجعيَّ   أتباعُ   ها، وال يستطيعُ أن تردّ   ةُ المرجعيَّ   ال تستطيعُ الَّتي  والحقائق  
 الَّذي نهم  أواألكاذيب وهذا هو ش  عايات واألراجيفِ ون إلى الدِّ ما يلجأواضحٍ صريح، إنَّ   بعلمٍ 

 ، ما تختلفون معيبَّ رُ   ،قناعتي  برى، هذهِ ريخ الغيبة الكُ  وعلى طوِل تأيستمرُّ على طول الخطّ 
  .فيما أعتقد أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حرٌّ 

ة والبراهين والحقائق والوثائق والدقائق، قد  م األدلَّ قدِّ أُ م وأنا  أتكلَّ   ،من فراغٍ   مُ ني ال أتكلَّ لكنَّ 
ً مُ   أكونُ    شتبها

ً قدِّ كم أنتم ال تُ لكنَّ  مون دليالً وال برهاناً وال وثيقةً وال حقيقةً وال دقيقة وال قدِّ ال تُ   ،مون شيئا
  شيء، 

مونه للشيعِة قدِّ تُ   الَّذي  لُّ ، وكُ راء من القول، ال حقيقة لهُ ات وهُ رهَّ عندكم أكاذيب وتُ   الَّذي  لُّ كُ 
علّيٍ    كم أساساً نقضتم بيعة الغدير برفضكم لتفسيرِ ألنَّ د،  مَّ حَ مُ   ٍد وآلِ مَّ حَ مُ   خالُف منطق ثقافةِ يُ 

العشرين   واصب إلى أن أوقعتمونا في القرنِ رآن، ورحتم راكضين وراء النَّ علّيٍ للقُ   وآلِ 
قذار البنَّ قُ   سيِّدونجاسات    تِ افي  وحسن    ا،طب 

الحقيقةُ   تلكَ  الفشلُ   ، الواضحة  ةُ حالصري  هي  هذا  المال  ثُ يتحدَّ   الَّذي  وما  إالَّ عنه  هو  كي   
في العراق وخارج العراق،   الشيعيَّةة  اراتنا السياسيّ طبي، تيّ مصداٌق من مصاديِق الفشل القُ 

  .فشلها من هنا جاء ،طبي ولذلك هي فاشلةٌ الفكر القُ  رت بقذارةِ ةٌ تقذَّ طبيَّ قُ  اراتٌ تيّ 

مة أو أو كانت المنظَّ   ما كان الحزبُ لَّ طبي، فكُ الفشل القُ   ة بسببِ اراتنا السياسيّ تيّ   جاء فشلُ 
صاحبها دائماً في قولها الفشُل يُ   طب كانَ قُ   سيِّد  ر بقذاراتِ التأثُّ   رةً أشدَّ تأثِّ كانت المجموعةُ مُ 

دهُ ؤيِّ تُ   طبيٌّ قُ   فشلٌ   ،من ذلك   مصداقٌ يجري في المنطقة الخضراء إالَّ   الَّذيوما    ،وفي فعلها
شافعيَّ مرجعيَّ  مُ ةٌ  الحقيقةُ   هذهِ   ،ةعتزليَّ ةٌ  أنتمالَّتي    هي  الصورة  نبال  ،قد ترفضونها  لي  سبة 

  اً.دَّ ةٌ جِ واضحة جليّ 
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وعن حديثِه عن    من فشِل نوري المالكي إلى اعتذار هادي العامري عن قصورِه وتقصيرهِ 
ث هادي  هكذا تحدَّ   ،وا في حّقِ شعب العراق ؤروا وأساهم قصَّ المسؤولين ومن أنَّ   لِّ خيبِة كُ 

 :يعتذُر إلى الشعب فهو يقول  الَّذيهذا الرجل في الوقت    الغريب في حديثِ   لكنَّ   ،العامري
فلماذا هذا   ،ال يعفو  مكنه أنْ مكنه أن يعفو ويُ يُ   ،رٌّ حُ   الشعبُ   )اوعلى الشعِب أن يعفو عنَّ (

  ! ؟!عتذراً فعالً حقيقةً مُ  نتَ اإللزام إذا كُ 

  ِحاٍل نحُن والعامري واالعتذار على أّي:  

العامري:[ هذهِ   هادي  األخوة  نعترف  أيُّها  وأن  واضحة  كانت  واالعتراف    الً أوّ   الرسالة 
وقصَّ  أخفقنا  إنَّنا  فضيلة،  لهُ بالخطأ  م  نُقدِّ أن  وعجزنا  شعبنا  بحّقِ  المطلوبة   رنا  الخدمات 

الكريمة قاصدين أو غير قاصدين، مُ  بالّصِ لتفتين أو غير ملت والحياة  التهينا  اعات رفتين، 
ولذلك البُدَّ أن نعترف بذلك وأنا أّول من   ، ع من الجوعِ والفقروَّ ة وتركنا شعبنا يتلالداخليّ 

أعترف بذلك وأعتذر من هذا الشعب عن ُكّلِ قصوٍر أو تقصير وردا مني، وأنا أعترف  
ا جرى مناأنّي أوّ  ُمستلهماً    ،ل من قصَّر بحّق هذا الشعب وأطلب من شعبي المسامحة عمَّ

د الصدر رضوان هللا تعا أحد   م فيأقدّ   لى عليه أناذلك من صاحب الذكرى من الشهيد محمَّ
ذلك الشهيد  من  تعلَّمنا  أمامكم  ذنوبي  أقدم  أنا  الجمعة  أنا   ،خطب  ولذلك  الشجاعة  تعلَّمنا 

من ُكّلِ األخوة  وأطلب    !!الشعب وعلى الشعب أن يعفو عنَّاأعترف إنَّنا قصَّرنا بحّقِ هذا  
بتهم من قبل الشعب وأن وأن يعترفوا بذلك قبل أن يتم ُمحاس  ،ين أن يعترفوا بذلكالسياسيّ 

ة إذا لم، االعتراف بالخطأ أنا ة السياسيّ أن نُعيد النظر في العمليّ   ،ةة السياسيّ نُصلِّح العمليّ 
  ، االعتراف  الً ملنا كبير بكل األخوة أوّ أتبديل المسار إلى مساٍر آخر،  بل الطريق  أعتقد هو أوّ 

هذا الحزب أو ذاك بحكومة امتيازات    ليس  وثانياً العمل الجاد من أجل تشكيل حكومة خدمة
ل كثيراً وهللا ل   ،الحزب، أملنا كبير بهذا الشعب العظيم بهذا الوعي لهذا الشعب تحمَّ تحمَّ

نسأُل   ،أكثر من خمسة عشر عاماً وهو ينتظُر منَّا ولكن مع األسف لم نستطع إصالح أنفسنا
د   ،نا على أنفسنا كما أعان الصالحيننبحانه وتعالى أن يُعيسُ هللا   الـمجدُ والخلود للشهيد محمَّ

  الصدر رضوان هللا تعالى عليه].

  :الكالُم واضٌح وصريحٌ 

 .الً ع إصالح أنفسنا هذا أوّ ط لم نست  -
ً إ ة بحاجةٍ السياسيّ  ةُ العمليّ  -  .لى إصالح هذا ثانيا
ً ةُ بحاجٍة إلى السياسيّ  ةُ العمليّ  -  .إعادة نظر هذا ثالثا
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ً يجُب على السياسيّ  -  .ين أن يعتذروا عن سوء أفعالهم هذا رابعا
 .عن تقصير ،وا عن قصورٍ ؤن معه كانوا قد أساالَّذيهُ وإنَّ  -

وعلى الشعِب أن (  :هُ أنَّ االعتذار من    امِ قني أستغرُب ما يقولهُ وهو في ملكنَّ   ،ة ما قالإلى بقيّ 
فيه إلى الشعب، اعتذر هادي   الخيارُ   هذا أمرٌ   ؟!يعفوا عنكم  الشعب أنماذا على  ـل   )ايعفو عنَّ 

ةٌ قضيّ   تلكَ   ،هو  هُ ة ال تخصّ القضيّ   ،أبداً   !؟حىحدث بعد ذلك؟ هل تنَّ   الَّذيالعامري ولكن ما  
 عن الجهةِ   ثُ في العراق وأنا هنا أتحدَّ   ي الكردينّ يعي السُ الواقع السياسي الشِّ   لِّ في كُ   تنتشرُ 

ث شيء،  ين ولم يحدُ تحدَّث نوري المالكي عن فشلِه وفشل السياسيّ   !ث؟دَ حَ   الَّذي، ما  الشيعيَّة
حدثت كي الَّتي    باألخطاءِ   وعن معرفةٍ   ،جديد وعن وعيٍ للمرحلة القادمة  ث عن جيلٍ وتحدَّ 

ر يَّ تغ   الَّذيمع هادي العامري، ما    هوَ   هوَ   ال شيء، األمرُ   ! حدث؟  الَّذير ولكن ما  ال تتكرَّ 
(ذاك الطاس وذاك   :ةة العراقيّ طلقاً، وكما نقوُل في أمثالنا الشعبيّ ر شيٌء مُ لم يتغيَّ   !بعد ذلك؟

ً   ،ونا السياسيّ وأمَّ   )امالحمّ  ين خالالت العبد رايحين رادّ (ون  ا السياسيّ وأمَّ   ،هذا الواقع عموما
                               ة.العراقيّ ة شعبيّ لجمل بحسب تعابير الثقافة اهذا هو واقعنا بنحٍو مُ  )اعليهم

ة  فيه نوري المالكي عن فشلِه وعن فشِل الطبقة السياسيّ   ثُ عرضت بين أيديكم فيديو يتحدَّ 
ً عُ    ، صوٍر وتقصيرمن قُ   منهُ   رَ دَ ا بَ على اعتذار هادي العامري عمَّ   وفيديو آخر يشتملُ   ،موما

المرجعيَّ   وكالمهُ  إلى ما صدر عن  السيستانيَّ بالمقايسة  الخُ ة  في  الثانيِة من خُ ة  طبتي طبِة 
من شهرِ  الثالث عشر  اليوم  في  لسنة  محرَّ   الجمعة  مُ   1441م  بعدَ للهجرة   دوثِ حُ   باشرةً 

فإنَّ الرَّ   بابِ   مجزرةِ  المرجعيَّ جاء  السيستان  القُ   يَّةة  بالالئمة على  والمرادُ ألقت  من   صور، 
ة وما  يَّ سينبة الحُ تالوضع الجغرافي للع  ،الوضع العمراني  ،الفيزيائي  القصور هو الوضعُ 

تحدَّ   ،بها  حيطُ يُ  قد  أنَّ   ثتُ وأنا  إنَّ القُ   عن  ناشٌئ بسببِ صور  المسؤولين  ما هو    ،عدم كفاءة 
 ءِ امن استشر  ناشئٌ   ،ناشٌئ من عدم كفاءتهم  ةالقصور في العمران وفي الجغرافيّ   عن  ثُ دَّ حأت

فنَّ تعتمّ الَّتي  بطريقتها المعهودة    ةُ الكالُم يطول، المرجعيَّ   ،لعقود والصفقاتاالفساد في    دُ 
 ئي يخ عبد المهدي الكربال شَّ الصوِت    ينالطريقِة مع أن  لت األمر بهذهِ التثويل المغناطيسي ثوَّ 

األني   الَّذيبصوته   من  شيء  على  فصوتهُ يشتمل  مُ ن  المهدي    معَ   ،بأنين  طعَّمٌ   عبد  أنين 
ومعَ الالكرب للمرجعيَّ سالمغناطي   التثويلِ   ئي  العُ ي  النَّ ة  في  تُ ليا  وهي  على    لُ ثوِّ جف  األمر 

 فسادهم وعدمِ   اس بسببِ ون بأرواح النّ ضحّ هم يُ   ،ين بأرواحهمضحِّ مُ ـال  وعلى عوائلِ   الشيعةِ 
هم ثون بعد قتلهم من أنَّ اس ويتحدَّ نّ ال  لُ ذلك يُقتَ   لِّ كُ   بسببِ   ،طالعهم  وءِ كفاءتهم وإهمالهم وسُ 

 عنهُ   ثُ يتحدَّ   الَّذي  ما هذا الفشلُ   تدليٌس في تدليٍس في تدليس،  !!وا بأرواحهمحَّ ن ضَ الَّذيهم  
هادي العامري هو جزٌء من منظومٍة    ث عنهُ يتحدَّ   الَّذيصور والتقصير  المالكي وهذا القُ 
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بيدِ خُ   لُّ ٍة كُ سياسيّ  العُ المرجعيَّ   يوطها  يُ   ةٌ ها مرجعيَّ نَّ لك  ،لياة  فال  لفاشلٍ فاشلةٌ  يمنحَ   مكُن   أن 
  .عطيهالشيء ال يُ  فاقدُ  ،لغيرهِ  النجاحَ 

إبراهيم بحر العلوم   سيِّده لجِّ يشتمُل على جواٍب لسؤال وُ   الَّذي عرضوا لنا الفيديو  ا  رجاءً 
جيُب بطريقٍة ما هي حيُث يُ   ،ةسيا الفضائيّ عرض على قناة آ  الَّذي  )ينبين زمنَ (في برنامج  

 ةُ والدوران بخصوِص اختياِر عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء، المرجعيَّ   فِّ ببعيدةٍ عن اللَّ 
د رضا السيستاني هو   كذلك برؤساء الوزراء  جاء بعادل عبد المهدي و  الَّذيوبالتحديد محمَّ

بيدِه أمُر تعيين رئيس الوزراء رغم وجود ترشيح وانتخاب وكتلة كبرى   ،السابقين فمن 
د رضا، الحكاية   ة وتحديداً بيِد نجلِ وبرلمان لكنَّ األمر يبقى بيد المرجعيَّ  السيستاني محمَّ

ً مغناطيسيّ الً يلونكم تثووِّ ث هم يشيئاً آخر إنَّ  محقيقتها، وإذا قالوا لك هذهِ    .ا

  ًٍة فيها ما ث بطريٍق آخونديّ إبراهيم بحر العلوم وهو يتحدَّ   سيِّدالعرضوا لنا  ا  رجاء
نحُن   !الواوي  ها طريقةُ جفي إنَّ طريقة اآلخوندي النَّ   هذهِ   !ىابن آو  فيها من أساليبِ 

  :إبراهيم بحر العلوم سيِّدو

م: [   أثر هذا اإلنذار من المرجعيَّة تعتقد؟ ليشكّ الـُمقدِّ

هُ األمر إلى ة من يهمّ ر رسالة واضحة إلى كافّ الدكتور إبراهيم بحر العلوم: أنا أتصوّ 
ة، ايه، أعتقد جاءت في وقتها المناسب وتحمل الحكومة، إلى البرلمان، إلى الدول المعنيّ 

ام األمان للعراق هو المرجعيَّة.   رؤية والجميع اليوم صمَّ

م: تستمع للمرجعيَّة هذه القوى؟   الـُمقدِّ

  الدكتور إبراهيم بحر العلوم: يُفترض أن تستمع، يحتاج..

م: أشوف ما بَيَّن شيء إذا تستمع المفروض يعني حياتنا..   الـُمقدِّ

  ة؟!ة مستقلّ الدكتور إبراهيم بحر العلوم: ألم تستمع إليها باختيار شخصيّ 

م: ال بس سمعتها بالحشد   الشعبي. الـُمقدِّ

  !الدكتور إبراهيم بحر العلوم: لماذا تم اختيار عادل عبد المهدي؟

م   . : هاالـُمقدِّ

  !الدكتور إبراهيم بحر العلوم: كيف تمَّ اختيار عادل عبد المهدي؟
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م: مادري ما ظهرت.   الـُمقدِّ

  ة!ذا كان هو اختيار الكتل السياسيّ الدكتور إبراهيم بحر العلوم: إ

م: الـمُ    أكو خطاب ُمعلم من المرجعيَّة الختياره؟قدِّ

ة الختيار رئيس الدكتور إبراهيم بحر العلوم: ال لو كان الخيار مناط بالكتل السياسيّ 
  !وزراء منو يختار عادل عبد المهدي؟

م: ال وهللا.   الـُمقدِّ

  الدكتور إبراهيم بحر العلوم: ههههه.

م: منو كان ببالكم يعني؟   الـُمقدِّ

يم بحر العلوم: ما يعرفونه، ولكن هيه هاي السياقات استصحب السياقات الدكتور إبراه
  السابقة..

م: إذاً    عتقد المرجعيَّة كان الها الدور؟ت الـُمقدِّ

ع العراقي يعني فهمه من أنه كان الدكتور إبراهيم بحر العلوم: على كّلِ حال هذا ما الشار
ة غير مباشر لشخصيّ  ،دعم مباشردور الختيار على األقل أكو دعم،  الها دور كان له

  عادل عبد المهدي وكان محل توافق البناء واإلصالح.

م: من قبل المرجعيَّ    هذا الحـچـي؟ ةالـُمقدِّ

  الدكتور إبراهيم بحر العلوم: محل توافق البناء واإلصالح.

م: ال بس الحـچـي حـچـي الدعم المرجعيَّة دعمت السيِّد؟    الـُمقدِّ

  إبراهيم بحر العلوم: أنا قاعد أقول دعم..الدكتور 

م: دعمت الصفات المرشَّح مثالً؟ انطبقت الصفات على السيِّد عادل عبد المهدي؟   الـُمقدِّ

جوالي كانت رسالته واضحة، ال شوف المرجعيَّة  27الدكتور إبراهيم بحر العلوم: 
حاجة إلى اختيار  ة بضرورة التغيير وبأن هناكأعطت الصفات وأشعرت الكتل السياسيّ 

  ان.قلة إلدارة البالد، هذا واضح ة مستشخصيّ 

  م: ال واضح. الـُمقدِّ 
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ه صوب الدكتور إبراهيم بحر العلوم: بعدين بالنسبة لألسماء بشكل أو بآخر صار التوجّ 
  يها ماشية هسه هههههههه.ينا خلّ ه خلّ ، هسّ عادل عبد المهدي

م: يعني مو طرف خارجي؟ بارك للسيِّ    د..الـُمقدِّ

  ! ي اشلون مو طرف خارجي؟الدكتور إبراهيم بحر العلوم: عمّ 

م:   د الطرف.يه راح تأكّ ا  الـُمقدِّ

د   . هذا العراق العظيم. .الدكتور إبراهيم بحر العلوم: ال أنا ما أّكِ

م: زين منو يمشي بالعراق    .]...الـُمقدِّ

العظيم"  العراق  ابن    سيِّدال  اتالحظون هذ  !"هذا  العلوم هو  د بحر محمَّ   سيِّدإبراهيم بحر 
د  سيِّدال  ،السياسي المعروف  النَّجفي  العلوم اآلخوندي رحمةُ هللا عليه، والدهُ،   بحر العلوم  محمَّ

ب آخوندي على سياسي على  مركَّ   ،هذا ابن النجف  بحر العلوم،ابن آل  هذا السيِّد إبراهيم  
  وا متكلَّ أن يون  ؤين ال يجرء السياسيّ الهؤ  الحظون أنَّ تُ   ،فاصيللٌع على التّ طَّ أفندي فهو مُ 

  .اختيار عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء ما هو بشيٍء قبيح ،الحسن ءبالشي

الرجل عادل عبد المهدي    ،ئةال نستطيع أن نصفها بأوصاف سيّ   ةٌ يّ صعادل عبد المهدي شخ 
ال ينتمي   ة، فهوراطيّ قميبانتخاٍب بحسِب قواعد الد  قال عنه من أنَّه لم يأتِ مكن أن يُ أقل ما يُ 

اختيار   ةِ هناك سياقات في عمليّ   ،ةتل السياسيّ من الكُ   تلةٍ إلى تشكيٍل من التشكيالت أو إلى كُ 
الديمقراطيّ  الثقافة  بحسِب  الوزراء    ، ةرئيس 

على    ، عنه  قالمكن أن يُ يُ   هذا ما  ،ةطيّ امقريياقات الدمن خالل السّ   لم يأتِ   عادل عبد المهدي
  ، حالٍ   أّيِ 

ما   هيَ   بما هيَ   ةُ القضيّ   هذهِ   ،من القبائح  يحةٍ بة لعادل عبد المهدي ما هو بقاختيار المرجعيَّ 
 عون منهم أنفهل تتوقَّ   ،ثوايتحدَّ   ون أنؤون ال يجرذلك السياسيّ   من القبائح ومعَ   هي بقبيحةٍ 

سلوباً أبع  ة تتَّ المرجعيَّ   لكنَّ   فاسدةٌ   ةُ المرجعيَّ   ؟!يعلمونه  مه  الَّذية  ثوا عن فساد المرجعيَّ يتحدَّ 
 هِ هذ  ؟!ا بالكم بفسادهامف  ،ثوا عنهين أن يتحدَّ السياسيّ   خيفُ تُ   ئما هو سيِّ   الذي  حتَّىبحيث  
  . ينيّ ستصريحات السيا لِّ في كُ  واضحةٌ على طول الخطّ  ةُ القضيّ 

جري البرنامج يعرف  مُ   ،في الحديثة  يّ بالحظوا الطريقة الثعالى على المشاهدين أن يُ أتمنَّ 
بحر   سيِّد وال  ،بحر العلوم كذلك  سيِّدال  ،اختارت عادل عبد المهديالَّتي  ة هي  المرجعيَّ   أنَّ 

يعرف   يقول  العلوم أيضاً  العراقي  المغناطيسيـل  ،الشعب  التثويل  هذا  هذا ـل  !؟ماذا  ماذا 
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السياسي،   هذا هو الواقعُ   ،إبراهيم بحر العلوم  سيِّدبال  ةً ةُ ليست خاصّ القضيّ   وهذهِ   ؟!االحتيال
 ساخرة اشترك فيها االثنان،  ةٌ هناك ضحكةٌ ماكرة، هي ماكر  ،ماكرـوتالحظون الضحك ال 

  .جري البرنامجيُ  الَّذيإبراهيم و سيِّدال

لينا بهذا العراق، ال  ابتُ   نحنُ   !)العراق العظيم(إبراهيم بحر العلوم عن    سيِّد ومن حديِث ال
  على أّيِ   !!الجديد  الجريح أم عن العراقِ   عن العراق العظيم أم عن العراقِ   ثُ ندري نتحدَّ 

عدنان   هُ إنَّ   ؛آخر  شيعيٍّ   جفي إبراهيم بحر العلوم إلى سياسيٍّ حال، من السياسي العراقي النَّ 
بنفحدِّ يُ   ،سدياأل الحقيقة  نفس  تغليفِ   ِس ثنا عن  في  الواوي  إنَّ   طريقة   ها طريقةُ الحقائق، 

  ! ةة الواويّ الطريقة اآلخونديّ  ،ين الشيعةالسياسيّ 

  ّةعدنان األسدي على قناة العهد الفضائي:  

ة ما حد عارضه  ة كلها، الدول العالميّ ... الكتل السياسيّ اهمكتب المرجعيَّة ويّ   عدنان األسدي:[
  ينه العبادي.. ة همّ ينه، الدول األقليميّ همّ 

ح بالرفض.م: المرجعيَّة لم تنطق الـُمقدِّ    بالموافقة، لم تُصّرِ

ة سكتت ألنَّ ترشَّح االسم من خالل قناة عدنان األسدي: أنا وأنته ندري بأنَّهُ الكتل السياسيّ 
بأن مُ  نعلم  بالتالي  ولكن  المرجعيَّة  لموقف  احتراماً  باإلعالم  نقوله  ما  يدرون  والكل  عيَّنة 

مُ  قناة  خالل  من  ترشَّح  كيف؟  االسم  ومر،  نعيَّنة  كلها  يقولون    دريهذه  كلهم  بيها 
  ]....ونالسياسيّ 

السيستاني(  ؛نةالمعيَّ   القناةُ  رضا  محّمد  حسن  عبد   )أبو  عادل  تعيين  في  العيب  هو  ما 
تتوقَّ   ! المهدي؟ السياسيّ فهل  يتحدَّ ع من هؤالء  أن  السيستاني ثوا عن فساد محمَّ ين  د رضا 

عن فساد عبد المهدي    !؟ةسينيَّ العتبة الحُ عون ذلك عن فساد  هل تتوقَّ   ؟!ةوعن فساد المرجعيَّ 
 ا ثوفيه ال يستطيعون أن يتحدَّ   ال عيبَ   إذا كانوا هم عن أمرٍ   ؟!تتوقعون ذلك  !؟الكربالئي

  ف؟! ة المقرِ المرجعيَّ  ثون عن فسادِ فكيف يتحدَّ 

عدنانِ  رئيِس   ومن  إلى  األسبَ الوُ   األسدي  العراقي  برنامج زراء  وفي  العبادي  حيدر  ق 
تُ أتمنَّ   ،ة نيوز على قناة الشرقيّ   )بالحرف الواحد( قوا النظر لجواب حيدر العبادي  دقِّ ى أن 

قارنوا بين جواب بحر العلوم وعدنان األسدي ورئيس وزراء العراق األسبق حيدر وأن تُ 
  . العبادي

 :اعرضوا لنا هذِه الوثيقة  
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  مرشح من النَّجف؟ ومالمهدي اليم: عادل عبد الـُمقدِّ [

  ق!! ال تعليق..حيدر العبادي: ما أعلّ 

ق على هيـچـي سؤال أنا لي يقول ال أعلّ الس وزراء أربع سنوات وحزبي قديم  الـُمقدَّم: رئي
  ]....فهمت الجواب والمشاهدين فهموا الجواب

 ،يتحدَّثوا عن حقيقٍة يعرفها الجميع  ين ال يستطيعون أنالسياسيّ   كبارُ   ؛ةٌ الصورةُ واضحةٌ جليّ 
فسادها   ةُ المرجعيَّ   !!عون أنتم؟ماذا تتوقَّ   ؟!ةثوا عن مفاسد المرجعيَّ فهل يجرؤون أن يتحدَّ 

الموان  ،سواليابِ   األخضرَ   أكلَ  المطارات وعبر  الوزا  ئعبر  شيء   لِّ ات وعبر كُ روعبر 
على    دليلٍ   ة، أدلُّ هذه المرجعيَّ   فسادِ   نا لن نجد أحداً يفتح فمهُ عنأكلوا األخضر واليابس، لكنَّ 

  !شيئاً من هذا الفساد حُ صلِ لِّه بيدها وهي ال تُ أمر العراق بكُ  فسادها أنَّ 

ة تل السياسيّ حزاب والكُ األيفرض رئيس الوزراء على    الَّذيابن المرجع هو    الَّذي  إلى الحدّ 
العراقي    ويضحكُ  الشعب  لالنتخابات  الَّذيعلى  العراقيّ   ،خرج  خرج  ذاً إون  فلماذا 
ماذا هذا الكذب ـ ول  ؟!ماذا هذا الصداع الطويل العريضـول  !؟يحشماذا الترـول  !؟لالنتخاب

أنَّ  من  ذقوننا  ديمقراطيّ على  السيستانيدكتاتوريّ   هذهِ   ؟!ةديمقراطيّ   ةُ أيَّ   ؟!ةٌ ها  هي   ،ة  بل 
د رضادكتاتوريّ    .الحقيقة من اآلخر هذهِ  ،ة ابن السيستاني محمَّ

  ًالشيعيَّة آخر من أجواِء السياسة    ُث فيه سياسيٌّ يتحدَّ   الَّذيعرضوا لنا الفيديو  ا  رجاء  
قناة ( شَّ ال المعادلة على  الالمي في برنامج  لنا هذهِ ا  رجاءً   )NRTيخ حيدر    عرضوا 

  :الوثيقة

ت ا ط وبس كتلة سائرون أو فتح أكو ضغو  ،يهاة أحهاي أول مرّ يخ حيدر الالمي:  الشَّ [
  . عادل عبد المهدي بالسيِّد قبولال من أجل عليهم ، أخرى ضغطت على

  ة؟ ة لو خارجيّ م: داخليّ لـُمقدِّ ا

  ة، نعم.يخ حيدر الالمي: داخليّ الشَّ 

  ؟!ي الضغوطاتين هذنم: م الـُمقدّ 

  .ه اسمح..يخ حيدر الالمي: هسّ الشَّ 
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الفكرة  ملـُمقدّ ا هاي  نجهض  حتَّى  يعني  السياسيّ ال:  بعض  بيها  تحدَّثوا  أيام  لي  قبل  هنا ين 
لي اقترحت السيد عادل عبد المهدي على الفتح وسائرون  الالمرجعيَّة هيه    هُ البرنامج قالوا أنَّ ب

  ، المرجعيَّة. بيه وراحوا قبلوا

د رضا السيستاني كان له    سيِّديعني سماحة آية هللا النعم، نعم نعم    يخ حيدر الالمي:الشَّ  محمَّ
تعرف الوضع أصبح مربد   ، تسويهكرئيس وزراء    عتبروها دور فاعل في هذا األمر وكان  

عادل   سيِّدال  ،أصبح مربك بتلك المرحلة  ،في تلك المرحلة يمكن يساندني بالرأيبشكل كبير  
ً   كان يعني  عبد المهدي ن ونص هو بعيد عن شبه مستقيل سياسياً سنتييعني    ،مستقيل سياسيا

قلت أنَّ األيام   وأنا قلت في تلك اللحظة  ،لكن أصبح رئيس وزراء تسوية  ،المشهد السياسي
العراقيّ  يدفع  الس  ين ثمن كبيرالقادمة سوف  الرجل يّ لوجود  أن  المهدي كون  د عادل عبد 

  ].يعني رجل وصل إلى الكهولة رجل في عمر صعبأيضاً 

 هو يطير بس ناصي!!   

ً ستتّ   !!اللعبة كبيرةٌ    ة اقترحت أو أنَّ المرجعيَّ   ةُ أكبر من أنَّ القضيّ   ،ضُح الصورةُ شيئاً فشيئا
عن شخص عادل   ثُ أنا ال أتحدَّ   ،ة أكبر من ذلكالقضيّ   ،ح تسويةرشَّ عادل عبد المهدي مُ 

نُت لكم في صغيرةٍ وكبيرة، مثلما بيَّ   لِّ في كُ   ةِ ل المرجعيَّ عن تدخُّ   ثُ عبد المهدي، أنا أتحدَّ 
م  عطى الجائزة ويُ سيُ  الَّذيفي تشخيِص من هو  ةُ المرجعيَّ  لُ الماضية كيف تتدخَّ  الحلقاتِ  كرَّ
اتَّ  مُ حيث  في  الواحد صلوا  عبد  الرزاق  عبد  المندائي  العراقي  بالشاعر  الليل  نتصف 

  وكبيرة.  صغيرةٍ  لِّ لون في كُ هم يتدخّ  ،لكم الوثيقة في ذلك  وعرضتُ 

زراء ورئيساً آخر كان نائباً لرئيس الوُ   عراقيٍّ   شيعيٍّ   يخ حيدر الالمي إلى سياسيٍّ شَّ الومن  
الصدريّ  كُ للكتلة  وهي  البرلمان    تلةٌ ة  في  األعرجي  سيِّدال(كبيرةٌ  قناة    ) بهاء  سيا  آعلى 

   .وفي برنامج (المناورة)  ،ةالفضائيّ 

  ًبهاء األعرج  سيِّدمن مجموعة وثائق ال )1(عرضوا لنا الوثيقة رقم ا رجاء:  

  ... أثناء ما تقدر تفتحها في ليش م:... الـُمقدِّ [

ات يعني حتَّى بعض ملفّ   عندي  مفتوحة ولكن كان  هانّ اتدري  ال أكثر    السيِّد بهاء األعرجي:
بعض   ،زين عليك  موال تسألني السؤال الثاني    سؤال،  سات ال تسألني، راح يصيرالمؤسَّ 
  أيضاً.. ةسات الدينيَّ ة بعض المؤسَّ بموضوع التراخيص النفطيّ  يعني ةسات الدينيَّ المؤسَّ 

  ؟!زين عليك  زين علي لو مو هو مو م:قدِّ الـمُ 
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  أنا أخاف عليك. ،أنا ما أخافالسيِّد بهاء األعرجي:  

  ؟ةة تأخذ تراخيص نفطيّ سات دينيَّ مؤسَّ ... .ني ليش أخاف؟آ م: الـُمقدِّ 

  ..لي جت أخذتال ةدعمت هذه المشاريع الشركات األجنبيّ  ال ال الالسيِّد بهاء األعرجي:  

  ؟هام: اشلون تدعملـُمقدِّ ا

  ..بورقة  ةوصقيعني وصت بقصالسيِّد بهاء األعرجي:  

  .. قصقوصة تشير إلى جهة ،صير دقيق ت  وصةقال قصم: الـُمقدِّ 

بهاء األعرجي: الال  ..ال ال  السيِّد  ال  ،سيِّدمو سماحة    الموضوع  اذه  بعيد عن  سيِّدسماحة 
ة واإلجازات انطيت هاي الكذا والكذا التراخيص النفطيِ   نبارك الكانو  تماماً يعني في ورقة  

  والشركات، فهاي محتفظ بيها.. 

  م: ُمقابل شنو؟الـُمقدِّ 

 سات ماأنا أقصد هو خو هذي المؤسَّ   النظر عن المقابل،  بغضّ ه  األعرجي: هسّ   السيِّد بهاء
ت بعدين الشركات ابتزّ   عت على أن تعطى لهذه الشركاتلي شجّ الفيها فساد بس هي    ان

لعت عليها بكل تفاصيلها هاي محتفظ الواقع العراقي وأنا من كنت نائب رئيس الوزراء اطّ 
عيد الحقوق إلى ولكن أنا أريد أ  سقّط شخصأد  يات ما أرفتح الملفّ أد  ي بيها، أنا اليوم من أر

  ]....نصابها

صوصاً  ما هو من أسرارها وخُ ة فيالمرجعيَّ   ثون في شؤونِ ون حينما يتحدَّ ون العراقيّ السياسيّ 
  : بفسادها ا يرتبطُ مفي

يتحدَّ مرَّ  - بطريقةِ ةً  طريقةٌ   !الواوي  ثون  الواوي  األنينِ   وطريقة  من  شيٌء  في   فيها 
 وفيها شيٌء من الضحكِ   المسكنةِ   وفيها شيٌء من إظهارِ ،  من تغيير الصوت  ،الصوت
   .قونعلى الذُ 

يتحدَّ أُ   ةً ومرَّ  - طريقةٌ خرى  وهي  التلغمط  بطريقة  بطريقعراقيّ   ثون  معروفةٌ   ةةٌ 
    .)التلغمط (

يُ بد  يِّ ثون بطريقة يشتهي ويستحي، ها هو السثالثة يتحدَّ   ةً ومرَّ  - ثنا حدِّ هاء األعرجي 
  .الطرق  من هذهِ  بطريقةٍ 

  !!ييطير بس ناص :وطريقةٌ رابعة -
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جف وعن فسادها ليا في النَّ ة العُ ثون عن المرجعيَّ ين حينما يتحدَّ الساسة العراقيّ   هذه أساليبُ 
 لِّ هم داخلون في كُ  !ما عالقتهم بالتراخيص؟ ،شيء لِّ المقيت، وعن فسادها البغيض في كُ 

  .مكان لِّ فسادهم في كُ  ،شيء

ة واضحاً الصورةُ، ويبرُز عنق المرجعيَّ  ضحُ هذا تتَّ  لِّ لكن من كُ  ،تلغمط  ؟!أين هي الحقيقة
  .اً دَّ ة واضحة واضحةٌ جِ هذا، القضيّ  صريحاً من كّلِ صور الفساد المخفيّ 

  ًيو يشتمل على دفي  ،بهاء األعرجي  سيِّدعرضوا لنا الوثيقة الثانية من وثائق الا  رجاء
  :ة نيوزعلى قناة الشرقيّ  )الواحد بالحرفِ (في برنامج   لهُ  حديثٍ 

بعد انتخابه حتَّى  ا صدر الفيتو من المجلس األعلى  مَّ لكن في المالكي لَ السيِّد بهاء األعرجي:  [
هو السيِّد المالكي لم يكن وإنَّما كان   ةواألكراد لم يكن خيار الدعو  ،هُ ح ترشيفداخل االتحاد  

المرجعيَّة   ...ت أن يكون المالكية أصرَّ يَّ المرجع  لكنَّ   ،ينالعراقيّ   لّ يعرفها كُ   ة أخرىشخصيّ 
ت على المالكي  الثانية على الرغم من خالفات كثيرة، في الـ   ودعمته أيضاً بالوالية  أصرَّ

ات بالكتل عتقاط   توإنما شافأو كذا  .  . .كان  المالكي  هذا ال يعني أنَّ هي الَّتي قالت ال،    2014
  حيدر العبادي. تجابو

ه المرجعيَّة إذا تريد تقول ال للعبادي  أنّ   ل إلى فكرة أو تريد تسوق فكرةد نتوصّ م: جيّ الـُمقدِّ 
  .نعم للمالكي تقولها بشكل مباشر

  تقولها بشكل مباشر.  األعرجي:السيِّد بهاء  

  هذا يرجعنا للبيان قراءتك للبيان...  م:الـُمقدِّ 

ً   ،الً السيِّد بهاء األعرجي: هذا أوّ   2003مو    2005لي جو بعد  الكل رؤساء الوزراء    :وثانيا
مو، نعم أكو انتخابات وكل كتلة   لي جابتهم فبالتاليالمن الجعفري وجاي المرجعيَّة  يعني  
ً  ة هو األهم والرأي المرجعيَّ لكن    ]. ..زال أهم طبعا

  ! ةالمالكي جاءت به المرجعيَّ   ،ل رؤساء الوزراءكُ 

 مت لنا اختياراً وإلى اآلن ما قدَّ   !!لخائبةاهذه اختياراتها    !!ة الفاشلةالمرجعيَّ   هذه اختياراتُ 
ً ناجحاً ألنَّ  ً قدِّ يُ   ومن الخائِب أن  لِ ع من الفاشِ قَّ وَ تَ ال يُ   ،ها فاشلة أساسا ً م حالَّ  تلكَ   ،  ناجحاً وناجعا

الحقيقةُ  اآلخر   هي    ،من 
  نكم. أمام أعيُ  في فشلها وخيبتها وفسادها وهذه النتائجُ  ة غاطسةٌ المرجعيَّ 
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  ًبهاء األعرجي ما قالهُ في برنامج    سيِّدعرضوا لنا الوثيقة الثالثة من وثائق الا رجاء
  :)ةآسيا الفضائيّ (المناورة على قناة 

الكتل  م:  الـُمقدِّ [ المهديالبس  عبد  لعادل  الثقة  أعطت  عبد   لي  عادل  مع  معنى ستمضي 
ما شارك باالنتخابات الرجل كان حتَّى  ح شخص  ما مضطرة ترشّ   شال لي إولنهاية  لالمهدي  

  . الرجل قاعد في بيته

هيه ما تباوع السيِّد بهاء األعرجي: ال بعض الكتل عندما تسمع أنَّهُ هو مرشَّح المرجعيَّة  
  على عادل عبد المهدي بقدر تباوع على المرجعيَّة.

بأنّ ب المرجعيَّ طيّ م:  لـُمقدِّ ا ها ال عالقة لها بعادل عبد المهدي، على األقل ة أعلنت جهاراً 
  تالي شالت هذا الحرج على الكتل.وصدَّرت بيان وقالت بال ةالمرجعيَّ 

  .الموضوع اهذفي ة رت بيان المرجعيَّ ر صدَّ يعني ما أتصوّ السيِّد بهاء األعرجي:  

ة سواء ح الكتلة األكبر حسب السياقات الدستوريّ د مرشّ نؤيّ   قالوا إنَّهُ احنه   : ال صدّروامالـُمقدِّ 
  كان حزبي أو مستقر.

التأييد يعني هو كان ترشح فهذا التصريح اجه بعد الترشيح مو السيِّد بهاء األعرجي: وهذا  
                                                                          ].... دت الموضوعقبل الترشيح فأيّ 

 بهاء األعرجي في نفس   سيِّدنذهب اآلن إلى الوثيقة الرابعة من مجموعة وثائق ال
البرنامج   ، هذا 

  :)ةسيا الفضائيّ (آ في برنامج المناورة على قناة 

ل من طرح السيِّد عادل عبد المهدي قبل ما يشيع هو كان السيِّد  السيِّد بهاء األعرجي: أوّ [
  عمار الحكيم لكن طرحه كان بان أنه يفشل.

  م: طرحه للحرق.لـُمقدِّ ا

ر في قبل تقريباً من عشرين يوم كانت أكو وإذا تتذكّ   ،ةجد مقبوليّ السيِّد بهاء األعرجي: ما ي
هموني اآلخرين، في فد تغريدة، طبعاً أنا أقرها قراءات هذي ما عندي فد تغريدة حتى ما يتّ 

ننظر إلى رئيس وزراء مستقل لكن   هيِّد مقتدى الصدر قال أنَّهُ احن التغريدة من سماحة الس
ا طرحه عادل   ،كان عادل  ن يفرضون واآلن هو بالمعارضة، هوبعض الشركاء يحاولو  لـمَّ

  فكان أكو رفض.
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م: يعني السيِّد عمار الحكيم طرح عادل عبد المهدي أمام السيِّد مقتدى فرفضه السيِّد  دِّ الـُمق
  ؟مقتدى بالبدء

بال رفضه  األعرجي:  بهاء  تدخّ السيِّد  وبالتالي  بهذا  بدء  السيستاني  رضا  د  محمَّ السيِّد  ل 
د رضا وبالتالي صار أكو فد..   الموضوع وسووا فد أجواء ولذلك لم تكسر كلمة محمَّ

د رضا السيسلـُمقدِّ ا   ؟لي رشَّحه المرجعيَّة في أكثر من بيانالتاني هو  م: ليش تعتقد أنو محمَّ

  فاصيل.ل بهاي التّ ل السيستاني ما يتدخّ السيستاني ما يتدخّ السيِّد بهاء األعرجي: ال 

د رضا هو يرمز إلى السيِّد السيستاني بالنهاية.م: طيّ الـُمقدِّ    ب ما السيِّد محمَّ

ة نقول المرجعيَّ   : ال احنهالسيِّد بهاء األعرجي د رضا خل نفرق هالمرة.ة مرّ مرَّ   ة نقول محمَّ

  و الفرق؟ن م: ش الـُمقدِّ 

  : هسه آني عندي فرق انت ما عندك فرق. السيِّد بهاء األعرجي

  اس تعرف شنو الفرق.م: حتَّى النّ الـُمقدِّ 

السيِّد بهاء األعرجي: يعني المرجع عندما يكون، المرجع عندما يكون يعطي فد خيار فهذا  
ين م بصراحة رؤساء الوزراء السابقنتكلّ   هالح مئة في المئة، احنالخيار يجب أن يكون ص

نتكلّ  ما  السيِّد عادل  العبادي،  إلى  الجعفري  لحدّ من  ما صار رسميّ   م عنه  اً، جابتهم  اآلن 
د رضا وبالتالي الالمرجعيَّة    ت.ان بس يصوّ لي هو السيِّد محمَّ

  ون عليك.م: هذا كالم خطير يمكن يردّ الـُمقدِّ 

بالعكس كانت خيارات كان ، ماذا ت فد مشكلةالسيِّد بهاء األعرجي: ال ال هذا احترام ال 
  . أنتقد

  إلصاق رؤساء الوزراء بهم قد يكون ماكو اعتراض. م: يرفضونلـُمقدِّ ا

لي تصير، ال الفاصيل  يس كتلة خو، فأعرف كل التّ السيِّد بهاء األعرجي: ال ال أنا كنت رئ
يريدون يلملمون المشاكل داخل   كانوا  ،ال هم من يختارون كانوا يردون فد خير للعراق 

هذا  في  خلل  أكو  يشوفون  ا  لَمَّ عندما  ولذلك  الموضوع،  هذا  وكل  والتحالف  االئتالف 
الموضوع كانوا يردون وهاي صالة الجمعة في كربالء كل جمعة فيه انتقادات سواء كانت 

  ]....لحكومة العبادي أو حكومة المالكي كانت واضحة وصريحة في انتقاد األمر
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ق أم  فرِّ هل هو فعالً يُ   ،د رضامحمَّ   سيِّدالسيستاني وال  سيِّدق بين الفرِّ بهاء األعرجي يُ   سيِّدال
  ! ؟تلغمط   اهذ

من أين   ،أن يكون هذا الشخص ال عيب فيه  دَّ المرجع إذا اختار شخصاً فالبُ   يقول من أنَّ 
  !! ؟معصومةً   خياراتهُ تكون  حتَّى    المرجع معصومٌ   هل أنَّ   !!ال أدري  ؟!ةجاءنا بهذه النظريّ 

 ،اسوال بالنّ   ال خبرة له ال بالسياسة  يستانسي ال  سيِّدكال   ما هو المرجُع ليس معصوماً وشخٍص 
 وهو ال  ؟!السياسة ين تأتيه الخبرة بأوضاعِ أوال زال حبيس بيته من  بيته سيبكان ح رجلٌ 

جف هذا مو النَّ عمَّ ما هم مُ  طيلة عمره وال مجلةً وال يتابع تلفزيون وال راديو،  يقرأ جريدةً 
 ةُ القضيّ   ،ابوه للكتّ ودّ   بولكن هذا بعد ما شا  2003رت األمور بعد  ما تغيّ بَّ هو حالهم، رُ 

ً تخلِّ مُ   النَّجف  مراجع  ة من أنَّ األصليّ  ً   ،السياسة  ال معرفة لهم بشؤونِ   ،فون سياسيا  وأساسا
  .عن السياسة دٌ يالسيستاني بع سيِّدال

يُ الَّذية المراجع  بقيّ   حال  والكمال كما هو  بالتمامِ    ة في زمانِ ؤمنون بوجود دولٍة دينيَّ ن ال 
ي الخمين   سيِّداع الموجود بين الرة، هذا الصء التقيَّ ان يذهبون للعمِل تحت غط الَّذيالغيبة،  

وال  سيِّدوال ال  يان ستالسي  سيِّدالخوئي  عباءة  تحت  منطوي  جزٌء  هي    ،الخوئي  سيِّدهو  ما 
  ى الفهم السياسي الدقيقين يتأتّ أمن    ،من الشرح   إلى كثيرٍ   ال تحتاجُ   كاية معروفةٌ حة والالقضيّ 

هم يعتمدون على  فإنَّ   إذا ما أرادوا أن يعتمدوا على أحدٍ   !!ة المراجع؟للسيِّد السيستاني أو لبقيّ 
ً   جاهلٍ   مٍ عمَّ مُ  أو   با أو في كنداوسياسياً في أور  اءً ومثالً طلب لج   مٍ عمَّ يعتمدون على مُ   ،أيضا

  .في الواليات المتحدة

ً يتصوّ  البلدان سيكوُن عارفا يعيش في هذه  الَّذي  أنَّ  السياسة وأحوالها  رون  هم    ، بشؤون 
الغباء هو    ،أم عاشوا في لندنك  رفي النجف أم عاشوا في نيويو  عاشواأمون أغبياء  عمَّ مُ 

  هذه   أن أدخل في تفاصيل  أنا ال أريدُ   ، عليهم  نمِ يهَ والغباء يُ   ،ن بينناوما هم موجود  ،الغباء
يقول من أنَّ المرجع حين يختار البُدَّ أن يختار شخصاً ال عيب   بهاء األعرجي  األمور لكنَّ 

ة  ريّ سَ رلغالبة فيهم سَ وكالء المراجع النسبة ا  نرى أنَّ   ما نحنُ   ؟!راءين جئنا بهذا الهُ أمن  فيه،  
اختهَّ جُ  ليسوا من  أم  المرجع  اختيار  يفقهون شيئاً، هؤالء من  أغبياء ال  المرجعيال   ؟!ار 

أنَّ   ولسيق بهاء األعرجي  المرجع لي مثالً  اختيار  ليسوا من  المرجع  ،هم  يفعل  ماذا   !؟إذاً 
ون بشؤون  ثاس ويعبالنّ طهم على  سلِّ ويُ   صهارهُ أو   أوالدهُ    المرجعحينما يختارُ   !ن؟مَ   يختارُ 

أو ليس من اختيار المرجع؟! إذا لم يكن من اختيار   هذا من اختيار المرجع  ،ين والدنياالدّ 
من التثويل المغناطيسي   هذا جزءٌ   !يفعل المرجع؟  اماذ  المرجع إذاً ماذا يصنع المرجع؟!

الفِ  أنَّ لكنَّ   ،قيالحقي  راِر من الجوابِ وجزٌء من  لم تكونإ كم  ني أعتقد  لقانون  ذا  وا خاضعين 
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ديخيّ  تكونوا  ولم  المغناطيسي  مثلالتثويل  على ظهوركم  المراجع  ركب  قد  يبيّ مين  لنا ا  ن 
  .ةكمال الحيدري في الوثيقة الديخيَّ  سيِّدالمرجع المعاصر ال

 م يركبون على ظهورنااركراجعنا الم  ة كي نرى كيف أنّ عرضوا لنا الوثيقة الديخيَّ ا  رجاءً 
ديخ لنا    !!ويقولون 

ثاِن عن  ر وهما يتحدَّ نصائح مرجعٍ لمرجعٍ آخَ   ، ةرجعيَّ مهذا كالٌم بين المراجع من أسرار ال
المراجعبقيَّ    ،ة 

  )!!ما ندري يمتى نخلص من عندهم(ة وعرضوا الوثيقة الديخيَّ ا

 ةعرضوا الوثيقة الديخيَّ ا:  

كمال الحيدري: ماريد أجيب األسماء، واحد قال لي: انت على شنو مستعجل؟ على    سيِّد[ال
تركبهم إطمئنّن  توصل،  قال:   ، إليَّ النوبة  توصل  ما  بابا  آخر  له:  قلت  مستعجل؟   ، شنو 

قال   -، هاي قبل خمس سنواتوهللا نّص عبارته، واحد ِمن األعالم-  تركبهم وتقول لهم ديخ
آقا ميشيند    نالغَ أقول لك؟ تركب، يعني اُالغه آقا ميشيني، اين مردم اُ تعجل، وشدا  لي: ال تس

عبارته، كن على ثقة وكلكم    نصّ -.  .. ديخ به عربي...؟الغ كه حركت بكنهچـي ميـگـيد به اُ 
  تعرفونه، ألنَّه ماريد أجيب األسماء، عربي قال، قال: تركب مثل ما ركب فالن وقال: ديخ. 

  نا؟سيِّدمالي أحد الطلبة: عنده علم إج

كمال الحيدري: ال مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة، ال أقول واقع الشيعة هذا،   سيِّدال
  وهللا هذا واقع الشيعة].

  . حقيقةٌ واضحة صريحة ،هذه حقيقة " وهللا هذا واقع الشيعة" 

ينا وين ما تدلّ (  ،الخير للعراق ريد  ا يختار يُ مَّ د رضا السيستاني لَ محمَّ   بهاء يقول من أنَّ   سيِّدال
اجتنا   ،اك اجتل طيحة حظنا منّ ما هو كُ   ؟!جهة  في أيّ   ؟!مكان  في أيّ   !!؟الخير  اهذهو  

ون أن تقولوا الحقيقة  ؤأنتم ال تجر  ،لها إلى آخرهاهذه هي الحقيقة من أوّ   )ةمن المرجعيَّ 
ظاهرات أو على األلسنة أو في المقاهي د في مُ ردَّ يُ   الَّذيالحقيقة هي هذه، هذا الكالم    ولكنَّ 
ن هم الَّذية  الحراميّ   !ة؟م الحراميّ ن هُ مَ   ،تضليل  اهذ  )ةونا الحراميّ گـباسم الدين با(هُ  من أنَّ 

الخضراء المنطقة  صُ   ،في  النَّ نَّ هؤالء  في  الموجود  الكبير  الحرامي  الدّ   ،جفاع  ين باسم 
الدّ المرجعيَّ تنا  شّ ين غة، باسم الدّ رتنا المرجعيَّ دمَّ  الدّ تنا المرجعيَّ گـين باة، باسم  ين ة، باسم 
المرجعيَّ طيّ  حظنا    ة، حت 
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 !؟!مون بالحقيقة ما هي هذه الحقيقة لماذا ال تتكلَّ   ،ةينا المرجعيَّ الدين نعلوا والدين وباسم الدّ 
عن الجميع، ما هي   ،خاصّ   بهاء األعرجي بشكلٍ   سيِّدعن    ثُ أنا ال أتحدَّ   ،ذرعطيكم العُ أنا أُ 
ون السياسيّ   ،جف يعرفون هذه الحقيقةمون في النَّ واحداً، المعمَّ   اً شخص  ةُ ال تخصُّ القضيّ   هذهِ 

 الجميع يعرفون هذه الحقيقة ولكن ما من أحدٍ   ، في المنطقة الخضراء يعرفون هذه الحقيقة
  ة وإنَّ معة المرجعيَّ وهذا تشويه لسُ حقائق يقولون هذه أكاذيب  الن  يِّ بَ وأُ   مُ وحينما أتكلَّ   ،ميتكلَّ 

ً  قَ علِّ أن أُ  ال أريدُ  أنا ،ةحاربون المرجعيَّ أ أشخاصاً يُ ة وهيَّ الغرب يخاف من المرجعيَّ    .شيئا

ً   هُ ال أظنّ  ق بين   أنا"   :سي حين يقولاملودب  ما هو حديثٌ د بهاء األعرجي وإنَّ يِّ الس  صادقا أفّرِ
د رضا السيستاني وبين السيِّد السيستاني ً   هُ ال أظنّ   ،وأبيه  الولدِ   ينب  يعني  " محمَّ   سيِّد ال  ،صادقا

  اِس ار الصدري هي من أكثر النّ وقيادات التيّ   ،ار الصدريقطاب التيّ أبهاء األعرجي هو من  
ساعديه هم أكثر ن حوله من مُ مقتدى الصدر ومَ   ي،تانسالسي   سيِّدال  بزواريب بيتِ   معرفةً 

د رضا السيستاني وبأبيه السيَّد علي السيستانياس معرفةً النّ  والسيِّد بهاء األعرجي    ، بمحمَّ
هو   ،ٍة مثل بهاء األعرجي ة خافيةٌ على شخصيّ القضيّ   من أركانهم فال أعتقد أنَّ   ركنٌ   هو

 كلَّ   لَ امي أوكَ بعد سقوط النظام الصدَّ   2003نة  تاني منذ سسد السي يِّ الس  ،ةالدبلوماسيّ   حديثُ 
أوّ   راألمو ومن صغيرمن  باطنها  إلى  ومن ظاهرها  آخرها  إلى  كبيرهلها  إلى  ومن ها  ا 

إلىجمَ مُ  أوكَ   لها  محمَّ   لَّ كُ   لَ تفصيلها  بيد  السيسذلك  رضا    ، يناتد 
يُ  أيُّ وحينما  أمرٍ حوزويّ   ةٍ شخصيّ   أيُّ   ،مسؤولٍ   راجعه  في  رضا  محمَّ لى  إ  رجعهُ يُ   ،ة  د 

بعِض   ،تانيسالسي في  أنَّهُ  السابقة    أعتقد  هذهِ إ  شرتُ أالبرامج  أيام مظاهرات القضيّ   لى  ة 
هذا الكالم خارٌج    ،السيستاني  ناك من األشخاص في مكتبِ في العام الماضي كان هُ   البصرة

السيستاني،    سيِّدلى الإل األخبار  صد رضا أن يومن داخل مكتب السيستاني يطلبون من محمَّ 
راجع مكتب السيستاني اس تُ والنّ   اص بهِ خال  في مكانهِ   في صومعتهِ   ني قابعٌ اتسالسي   سيِّدال

ات إلى بوغيرها من اضطراة  عليهم أن تصل األخبار أن يصل ما يجري في البصر  وتلحّ 
  سيِّد إلى ال  مهبتذأنتم اآلن إذا ما  (  :قال لهم  ؟د رضاماذا كان جواب محمَّ   ي،ناتسد السي يِّ الس

 :قالوا  !؟رجعكم إليّ يُ سليس  أ  ؟لكم  لو وأخبرتموه بما عندكم ماذا سيق  -إلى أبيه-  نيتاالسيس
 ،مثل هذا الصداع  حتاجاً إلىالرجل كبير السن وليس مُ   !؟إذاً لماذا تؤذون الرجل  : قال  ،نعم

نترنت من على اإل  ينتشرُ   الَّذيولذا هذا الكالم    )عكم إليّ رجِ الً وآخراً يُ أوّ   ،إلى مثل هذا القلق 
ً اند رضا السيستمحمَّ   أنَّ   الَّذيني هو  االسيست  سيِّدال  ،ي حبس أباه هذا الكالم ليس صحيحا

كُ   حبس وأوكل  إنَّهُ نفسهُ  للوزراء  رئيساً  يُعيُِّن  حينما  ولذلك  رضا  د  محمَّ بيد  األمور  لَّ 
بنفسِه،   الوزراءيَّ عَ   الَّذيهو  السيستاني  رئيس    ،ن 
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ً   ،تاني ال يلتقي بالمسؤولينسالسي  سيِّد ال  ة من أنَّ كأضحو  وهذهِ   2003نذ سنة  مُ   هو أساسا
د  يلتقون بمحمَّ   ون كانواالسياسيّ   ،د رضارجع األمور إلى محمَّ امي يُ نذ سقوط النظام الصدَّ مُ 

الذقضهذا    ،أالعيب   هذهِ   ،رضا السيستاني وإلى اآلن  ، أكثر من ذلك   ليسَ   ،نوحٌك على 
ً السياسيّ   أنَّ   الحظونوتُ  المغلَّفة،  ات  حالتصري  هذهِ   كذلك يضحكون على ذقوننا عبر  ين أيضا

السياسيّ  يكون  أقلَّ  قد  المرجعيَّة  اسوءً ون  وآ  ،وهذا واضحٌ   من  ماذا يصنعون  ذانهم  ولكن 
  .تركب على ظهورهم ةُ المرجعيَّ  !؟د رضا السيستاني فماذا يصنعونمسك بها محمَّ يُ 

ة من رئاسة  المرجعيَّ   خرجتهُ أ س عن ألمِه بعد أن  نفِّ حاول أن يُ ننتقل إلى حيدر العبادي وهو يُ 
ً   كانَ   ، زراءوال ل ئِ ب حينما سُ جِ ولذا لم يُ   ةُ المرجعيَّ   أخرجتهُ   ،للوزراء  حالماً أن يبقى رئيسا

الالنَّ   عن أنَّ عادل عبد المهدي هو اختيارُ   طالل في ّال مُ ـ جف حين سألهُ اإلعالمي أحمد 
  ).بالحرف الواحد(برنامج 

بهِ  جاءت  المهدي  عبد  حَ (  ،نيتاالسيس  ةُ مرجعيَّ   عادل  العبادي  موز  له  وطّ حيدر  قشر 
  .)وه ـگـلَ حوزَ 

   ث حيدر العبادي  ة نيوز يتحدَّ على قناة الشرقيّ   بثّ يُ   الَّذيو  )مانشيت أحمر(في برنامج
السيِّ  العالقة  الدّ عن  بين  أنَّ   ينئة  وكيف  أو  يّ سالسيا  والسياسة  ين ن المتديّ حتَّى  ين 

الدّ وظِّ يُ  للسياسةفون    ،ين 
مق في عُ   الضاربةِ   ةِ العبادي عن هذه القضيّ ثنا حيدر  حدِّ يُ   ،وأ ما يكونأسوذلك هو  

دي نجفي نله قشر موز آخو(خلّومن رئاسة الوزراء و  كنستهُ   الَّذي   ريخ إلى الحدِّ التأ
  :)وهـگـب وزحل مرجعي مرتّ 

التاريخ[ مرَّ  على  العبادي:  العالدّ   ألنَّ   ،سقدَّ مُ   نيالدّ   ألنَّ   حيدر  يدخل  والقلوب   لوقين 
العقول  ويُ  الدّ   على مرّ   لهذا لألسف  ، والقلوبسيطر على  اليوم  يستخدمالتاريخ مو  . . .ين 

البُد أن يكون  ين  الدّ   ...ينالدّ   . ..ين،لي يستخدمون الدّ الهذا بفاسدين  ..  .للسيطرة على  ...فاسدة
لكسب االمتياز    هنحافظ نقاوته وأن نمنع من استغالل  علينا أن  ين النقيعلى حق، هذا الدّ 

ن يقودون  الَّذيأخطر من اآلخرين    ينلي راح يقود باسم الدّ ال، ألن هذا  ينوالفساد باسم الدّ 
اس  ر النّ يُسيِّ سباسم هللا تعالى    ،تعالى  باسم هللا   يعني  ينباسم آخر ألنه إذا يصير باسم الدّ 

  ]....لي هو مصالحه الويختطفهم إلى مكان آخر 

يقول  أن  يستطيع  يُ   هو  ؟!ماذا  أن  استطاع  عادل عبد   أنَّ   من   طاللمّال حمد  ح ألصرِّ ما 
لو لم يكن عادل عبد   ،بواسكوته هو ج   ، كوته واضحوسُ   تَ سكَ   ،جفالمهدي هو اختيار النَّ 
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 هُ إنَّ   ؟!فماذا يستطيع أن يقول  ،د رضا السيستاني ألجاب ولقال ما قاللمحمَّ   المهدي اختياراً 
به    ةُ ا فعلت المرجعيَّ مَّ ي باطِن ما يختلج في ضميرِه من أذًى مِ ا يجري فعمَّ   سَ نفِّ يحاول أن يُ 

  . الطريقة ث بهذهِ يتحدَّ  نأ

في نفس هذا البرنامج   ،ة نيوزعلى الشرقيّ   )حمرأمانشيت  (في نفس البرنامج في برنامج  
وما   امهِ كان في أيّ   الَّذيجرية البرنامج عن الفساد  ث حيدر العبادي حين سألتهُ نوار مُ يتحدَّ 

الموقفُ  الفساد  هو  لم يكن   ث عن فساٍد جديد ناشئتحدَّ   ،من هذا  المهدي  أيام عادل عبد 
  .موجوداً آنذاك

  ًة الرشيدة نبئنا عن بركات اختيارات المرجعيَّ تُ الَّتي  قة  يالوث  عرضوا لنا هذهِ ا  رجاء 
للمرجعيَّ   وما ينمو!!كان  فس  ة  من  لها  كان  ويربو  دٍ اما  ينمو  لنا ا  !!فهو  عرضوا 

  :الوثيقة

مة: يعني قيادتك[ الحكومة   نقول ونصف هذهِ   مكن أنميعني أربع سنوات أم لليوم    ،الـُمقدِّ
  ؟الطريق احاول إكمال هذها تُ نَّ أب

ما   أمثلة لفساد الجديد  نطيچأمن الحكومة أن تحاول بس أنا    أنا أطلب  يعنيحيدر العبادي:  
ة ثون عنها بالعلن، كتل سياسيّ بالعلن يتحدّ   هاي بيع المناصب  )(بيع المناصب  :كان موجود

بالعلن على بيع مناصب بشكل علني وتداول أموال وكسب آخرين ومسؤولين يتحدّ  ثون 
السيِّد رئيس الوزراء   نى لو تسأليوأنَّه وزارات بيعت بالكامل حتَّ   ،وتوزيع هذه المناصب

تابعة ألحزاب مستقلة ال تخضع   وزارات  الوزارات أصبحت شبه مستقلة دول مستقلة،
ة في تبديل بعض الوزارات إن شاء  ، ولو اآلن أكو يمكن نيّ لسلطة رئيس الوزراءأصالً  

إيتمكّ   هللا الوزاراتن من  ً   هذا فساد جديد   أظن  بس  ،بدال هذه  بهذا   لم يكن موجود سابقا
  ]. فاحنه علينا أن نحارب الفساد القديم ويجب أن نوقف الفساد الجديد ،حجمال

أيّ ذوه  ،حقائق   هذهِ  في  جديد  كالٌم  الكالم  يتحدَّ ا  الرجُل  بعيداً،  ليس  هذه  واقعٍ امنا  ث عن 
   .موجوٍد على األرض

فمثلما هي قادرةٌ تاني من بركات  سالسي  ةُ علينا مرجعيَّ   بهِ   نّ مُ قوا النظر فيما تَ دقِّ تُ   ى أنأتمنَّ 
الدستور بخالف  وزراء  رئيس  فرض  الديمقراطي  ،على  للعمل  قواعد  وضع    ،الدستور 

خالف ة هكذا تُ ما هي المرجعيَّ   ،خالف الدستورة تأتي تُ يَّ المرجع  ،ة لها سياقاتهاراطيّ قيمدال
القانون  تلتفّ   ،القوانين  تخالفُ   ،تورسالد فس  ،على    ،ستمرّ مُ   دٍ احالة 
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الحقيقة،  هذهِ  يُ   هي  الحقيقةوال  هذه  وراء  شيء  المهدي خالف   ، وجد  عبد  عادل  مجيء 
 نا بفضلِ سابقاً من أنَّ   مثلما قلتُ   ،نياتسة السيفرضتهُ دكتاتوريّ   ،خالف القوانين  ،الدستور

ام البعثي ة صدَّ من دكتاتوريّ   ،ةة السياسيّ صنا من الدكتاتوريّ ة تخلَّ المتحدة األمريكيّ   تالواليا
ل في السياسة تؤمن بالتدخّ   كانت الالَّتي  ة وة الدينيَّ ص من الدكتاتوريّ لم نتخلَّ نا  العفلقي، لكنَّ 

على منهجها فكيف   عاني منها من هم في الحوزةِ عاني ما يُ ة يُ دينيَّ   ةً دكتاتوريّ   فها هي تصبحُ 
ثون مون يتحدَّ المعمَّ   ،الحوزوي  عانون داخل الجوّ نون ما يُ ايع  ،ن هم ليسوا على منهجهاالَّذيب

 ث عن أتحدَّ -  نيزمن البعثيّ   إذا كان في،  ينفي زمٍن هو أقسى من زمن البعثيّ   ويقولون نحنُ 
النَّ  الدّ واقع  البعثيّ   -ينيجف  في زمان  كان   القائد ويسبُّ   الرئيس ويسبُّ   يسبُّ   الَّذيين  إذا 

معروف جزاءه  والثورة  بانتقادالمرجعيَّ   ىإل  شيرُ يُ   الَّذيكذلك    ،الحزب  بسُ   ة  باب وليس 
النَّ أمعروف    مصيرهُ  في  مادّ يضاً  الشعبيّ   !!إرهاب   )4( ة  جف،  تعابيرنا  في  نقول  ة وكما 
أنا   ،ثراً أ   لن تجد لهُ   ،إرهاب ويضيعون صريطه  )4(ة  مادّ   )عون صريطهيويض(   ة:العراقيّ 

أتحدَّ  خَ   ثُ ال    ، ياالتعن 
كُ   ،حقائق   هذهِ  فإنِّ   دأري  نتُ ولو  بأرقام  آتيكم  قادرٌ أن  لكنَّ   ي  ذلك  لستُ على  لهذهتمّ مُ   ني    ا اً 

  .أو تلك الجهةِ  لى هذهِ إيأخذني  الَّذيهو  الحديثُ  ،في بعض الجهاتِ  وغلُ قد أُ  ، الموضوع

م قادرون على  هُ   !!المتواصلة  ةِ بركاُت المرجعيَّ   هذهِ   ،يدر العبادي عن فساٍد جديدحث  تحدَّ 
الفساد لهُ   ،قادرون   ،أن يقضوا على    أن يجدوا مساحةً   دَّ البُ   !؟لكنَّ فسادهم ماذا يصنعون 

  .تلك هي الحقيقة من اآلخر ،ارسوا فسادهممعوا أن يُ يط تللفاسدين كي يس

ث تتحدَّ   معروفةٌ   ةُ والقضيّ   زراء عادل عبد المهديستقالة وزير الصحة من وُ صورةٌ ال  هذهِ 
  :نترنتتقالة موجودةٌ على اإلسهذا، واالنترنت إلى يومنا على اإلوحديثها  عنها األخبارُ 

هذه -  2019  / 9  /9ريخ  أ الت  /54العدد    /مكتب الوزير  /وزارة الصحة  /جمهورية العراق 
العدد   الرَّ   -2019  /9  /9ريخ  أالت  /54األيام،  دولة رئيس الوزراء    ،حيمالرَّ   حمنِ بسم هللا 

صفحات،  وتستمرُّ   : المحترم عدَّة  في    الرسالة 
االستقالةِ  األخيرة من رسالة  الصفحة  إلى  الصحة  إنَّ   ،هذه  أذهب  استقالِة وزير  ها رسالة 

الدّ  عالء  العلوان،الدكتور    ين 
 لتهِ اماذا يقول في رس،  2019  /9  /9  في آخر الرسالة    عهُ يهو توق  اوزير الصحة والبيئة، هذ

ذي الَّ تاني وسد رضا السي المختار من قبل محمَّ   يس الوزراء عادل عبد المهديئ هذه إلى ر
دون بإخراجِه  هدِّ يُ   ،نوفهمغم أُ رَ   ون بهِ السياسيّ   لَ بِ ض فرضاً على المنطقة الخضراء وقَ رِ فُ 
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 نَّ ألعوا،  يلن يستط   ،ال يستطيعون  ،مانلفيه في البر  ةبأن يطرحوا الثق  ،من هذ المنصب
  .جف هي الحاكمةة في النَّ الدكتاتوريّ 

خاطب عادل عبد المهدي  يُ -ونظراً    ؟ ير الصحة العراقيزفماذا نقرأ في رسالة االستقالة لو 
الوزراء الكبير بإصراركم على استماظراً العتزنو  -رئيس  العمل وبالثقة  رزي  اري في 

 مل الستكمالِ عفي ال  اها ورغبتي في خدمة بلدي الحبيب فقد مضيتُ أوليتموني إيَّ الَّتي  العالية  
النظام الصحي من    اإلصالح وإعادةِ   مسيرةِ  الشفَّ   اللِ خ بناء  السليم    افةاإلدارة  والتخطيط 

ا ومُ الَّتي  ة  جيّ ي ستراتالوالتوجهات  اإلداري  اعتمدناها  الفساد  يستشري   الَّذيحاربة  كان 
الوزا-  الوزارة  ساتِ بمؤسَّ  رؤساء  لفساِد  امتدادٌ  جاالَّذية  رهو  بؤن  ة يَّ المرجع  ختيارِ اوا 

سات الوزارة في  كان يستشري بمؤسَّ   الَّذيومحاربة الفساد اإلداري    -ةبتنصيب المرجعيَّ 
هذه    فِ إليقا   ةٍ ستمرَّ مُ   تٍ والاحير ومُ يللتغ  ةٍ سشر  قاومةٍ ة التمويل ومُ صعبٍة من قلَّ   روفٍ ظُ   ظلِّ 

واسعٍ من   لطيفٍ ُض  نا ال نزال نتعرَّ من المحزِن أنَّ    أنَّ إالَّ   -ل الفاسدينبَ قطعاً من قِ -  المسيرة
التضليل اإلعالمي هدفها اإلساءة العقبات ومُ   هذهِ  حاوالٍت مرفوضٍة لالبتزاز، وحمالت 

و الحقائق  حدَّ الَّتي  وتشويه  يُ وصلت  ويُ اً  الوزارة  عمل  برنافُ   ضُ قوِّ عيُق  نجاحٍ  ج مرص 
يُ   الَّذياإلصالح   لذلك  تحقيقه  أجل  الحكومة من  أشدَّ تعمل    السطورُ   هذه  ،األسف  ؤسفني 

، ألنَّ زال فيهاة لرأيتم الهُ يَّ من أتباع المرجع  ا أحدٌ هكتب  دفي لغتها ونحوها لو كان ق  صحيحةٌ 
ون كاديميّ األ  :لكم  لتُ كما قُ   زال اللغوي والنحوي،المرجع حين يُصدر بياناتِه مشحونةٌ بالهُ 

األالَّذيون  العراقيّ  الشهادات  يحملون  الحقكاديميّ ن  منيّ قية  من العراقيّ الجامعات    ة  أو  ة 
ونصوص   ةِ هم في العربيّ صن هم اختصاالَّذي  ونالحوزويّ   ،تهم سليمةة عربيّ معات الغربيّ االج
نترنت هذا اإل   ،قباحات في قباحات  لونا،وهللاِ فشَّ   ة هؤالء هم الَّذين تحتاُج إلى العربيّ ينِ الدّ 

يعرف يتكلَّ وال  يتحدَّ   ال  ،مونن    ،ثونيعرفون 
من   ءً اابتد  ،حاً من الوريد إلى الوريدبيذبحونها ذ  !؟ة ماذا أقول عنهاعربيّ   ،فاشلة  ةعربيّ 

  .مكان لِّ في كُ  ما هو الفسادُ  ،طون بهمتبير الَّذي لِّ المراجع أنفسهم وانتهاء بكُ 

ؤسفني لذلك يُ   ،تحقيقه  من أجلِ   الحكومةُ   تعملُ   الَّذيرص نجاح برنامج اإلصالح  ُض فُ قوِّ ويُ 
أن    أشدَّ  قناعةٍ أص األسف  إلى  إمكانيّ   راسخةٍ   ل  ابعدم  هذهِ   ارستمرالة  العمل في ظل   في 

من الخميس   للصحة والبيئة اعتباراً  كوزيرٍ   يتقالتي من مسؤوليّ تم باسدَّ تقأالظروف وأن  
  / والبيئة  وزير الصحة  /ين العلوانعالء الدّ   رالدكتو  -إلى آخر الكالم-  12/9/2019الموافق  

  الفسادُ واضٌح في كّلِ جنباِت المنطقة الخضراء.   ،واضح 9/9/2019
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  عادل عبد المهدي:  سيِّدها رئيس الوزراء البأجاب الَّتي هذه الرسالة 

هو اسمه الكامل -   عالء المحترم  روزير الصحة الدكتو  زيعزي  ،بسم هللا الرحمن الرحيم
الدّ  الدكتو  يعزيز   -ينعالء  الصحة  السَّ   روزير  المحترم،  هللا    المُ عالء  ورحمة  عليكم 
 ضروريٌّ   معنا أمرٌ   كراستمرا  إلى أن يقول: وإنَّ   ،ؤسفني استالم كتابة استقالتكميُ   ،وبركاته

الصعوبات   ني أعلم أنَّ نعم إنَّ   ،تعاهدنا على تحقيقه  الَّذيالمنهاج    والستكمالِ   إلنجاِز ما بدأتهُ 
ة واستقالليّ   ة قراراتهمكون بِمهنيّ ويتمسّ   ا أنفسهم لوطنهمونذر   نذيصين الَّ لالمخ  كبيرة وأنَّ 

ٍة ديَّ ون ألمور جِ تصدّ ي  همألنَّ   -؟ماذاـل-  ى أنواع الضغوطاتضون لشتّ ما يتعرَّ سياساتهم طالَ 
ً يتضرَّ   ةٍ وإصالحيّ  يقينا منها  يُ   ر  مصال  صرّ من  عن  والدفاع  الفساد  استمرار  ه  حِ على 

  رئيس مجلس الوزراء.  /عادل عبد المهدي /التوقيع ،ة الرسالةإلى بقيّ   ...ةالخاصّ 

اً ردَّ   رئيس الوزراء  وفي رسالةِ   ،نتشرمُ   ة عن فسادٍ واضحةٌ من وزير الصحّ   التصريحاتُ 
عن   ثُ استقالته هو اآلخر يتحدَّ ة بخصوص  الصحّ وزير  ين العلوان  عالء الدّ   على رسالةِ 

  .شرٍ ستمُ  فسادٍ 

  

  

منه   تُ فلَّ تكثيراً على شاشات التلفزيون، ت  ظهرُ عراقي، يَ   سياسيٌّ   رحيم الدراجي برلمانيٌّ 
نعرف البير   (ما احنهالحقيقة وهو صادٌق فيما يقول،    يولِ يوٌط من ذُ األحيان خُ   في بعِض 

اعرفه    ، تي واعرفهت ميّ (الميّ   :ةالعراقيّ   ةوكما نقول في أمثلتنا وتعابيرنا الشعبيّ   )وغطاه
ب  تي واعرفه طيّ يّ ت مالميّ (  ،سبالتعبير العراقي بالنحو المعاكِ   )خوش ولد(  ،)خوش ولد

  !)! بابن طيّ 

  رحيم الدراجي في حديٍث على قناة)NRT( عرضوا ا رجاءً  ،في برنامج المعادلة
  :الفيديو  اهذ

م:الـمُ [ الالالكتل    ومن  هاهنان  قدِّ أنَّ   عبد  عادل  سيِّدلي راح تتحمل فشل  محد ه  المهدي كون 
  يعرف منو جابه؟ 

  د يعرف منو جابه؟! حّ ليش م رحيم الدراجي:
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م: كلها تق في اختيار الكابينة   ةيحيّ راأل  انطيناه  واحنه   ، كلها تقول مو احنهول مو احنهالـُمقدِّ
  ة.. الوزاريّ 

شوف الحكومة الدكتور عادل عبد المهدي اجا عن طريق   ،ال الحكومةرحيم الدراجي: ال  
وافق    اجت  جفنَّ لوا  ،جفالنَّ   في  ةمرجعيَّ ال وكالهما  والفتح  سائرون  على  طرحته 

  عادل. التصويت على الدكتور بالموضوع وتمّ 

  م: السيِّد عادل مرشَّح من المرجعيَّة؟الـُمقدِّ 

ة وتم المضي السياسيّ   لهي اقترحته بالنتيجة وصار القبول من قبل الكت   دراجي:رحيم ال
  لي طرحه. ال ا منهاجه الوزاري وجة حكومته وقبليوقبلوا يعني بالنت ،بالموضوع

م: ر    حته وفق أي معايير أو اقترحته وفق أي معايير؟شَّ الـُمقدِّ

ما عندنا معايير   !؟عندنا معايير بالعراق   كلّ گـا  منو  هسه هاي المعايير احنه  :رحيم الدراجي
  ، احنه  بالعراق

ما عندنا شي   ،بالظلمة  بالليل  عوقّ تعندنا أوراق ت  ،ماتاالتز  اندعن  ،عندنا عالقات  احنه  وهللا
  ].خلصونا...يا عوف  دي زايـچـينا نحتخلّ  ال !؟احنه عندنا معايير معايير

  .ةٍ ذكيّ  لكنَّهُ كشف الحقيقة بطريقةٍ  ملغمٌط بامتياز! جواٌب عراقيٌّ 

تتوقَّ  بالظلمةأوراق  بالليل  نقول  !ع  ماذا  النهار  كالمُ   ؟!نحن  يمحوه  النهارِ   ، الليل   أم كالم 
  ؟!لُ اللي  يمحوهُ 

كالم    فإنَّ خطئاً  كان مُ   يمحوه النهارُ   لس حين قال في أشعارِه من أنَّ كالم اللي ؤايبدو أن أبا ن
يمحوهُ   يظهرُ   الَّذيالنهار   اإلعالم  فيمحوهُ السياسيّ   كالمُ   النهارِ   كالمُ   ُل،اللي  في  كالم    ين 

  !!في الليل بالظلمة ةِ المرجعيَّ 

   ومن برنامج المعادلة على قناة)NRT(   ّة إلى برنامج بتوقيت العاصمة على الفضائي
يول يوٍط من ذُ فرُج عن بعِض شيٍء من خُ يضاً رحيم الدراجي يُ أة  قناةِ العهد الفضائيّ 

  :رجاءً عرضوا الفيديو ا ،الحقيقة

  رحيم الدراجي: نأثر عليهم شويه. [

م: اشلون يعني؟   الـُمقدِّ
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  موضوع االتفاقاآلن صعب    ها،لهسه يتدنو  شويه صعب  يعني الحكومة  رحيم الدراجي:
  .على سحب الثقة

  طوها..كيفهم سقّ بم: مو بكيفهم إسقاط الحكومة لو لـُمقدِّ ا

ترشيح   ههي  عبد،  مثل ما قال أستاذمو ترشيحهم    يبعدين الحكومة هرحيم الدراجي: ايه،  
 . .لي قنعوا العالم بيها)الالقناعة    هاي(  ..هاسمه مذكور بورقتين وحط   اجه  النَّجف، ايه، مو

  وزراء خالص..صير رئيس وزراء صار رئيس تقرار اك اجا منّ 

اقطع    ،و الوزراءلالوزراء  رئيس  هم  يا هو اال   چا،  ون القائمة مال الوزراء: خل يودّ مالـُمقدِّ 
  . .إذا هذا الكالم صحيح ،.. راحتك.و نزاع القوم ولست بحرملة

شهر يصوتون عليه، جابوه  أخل أقول لك أنا قبل ثالثة  رحيم الدراجي: طبعاً مو صحيح  
بالخضراء وطلعوا له بيت وطلعوا له حمايات من شسمه قوات الخضراء والقائد وحطوه  

  ..، شايفبيه العام للقوات المسلحة لعبادي ما يدري

الوزير لوفقين متّ متّ ميخالف،    م:الـُمقدِّ  يا هو األهم منصب  الوزراء    فقين،  رئيس مجلس 
  !الوزير لو القائد العالم للقوات المسلحة؟منو األهم منصب    !قائد العام للقوات المسلحة؟الو

  رحيم الدراجي: القائد العام للقوات المسلحة. 

ة ان قدمنا يم المرجعيّ لو قايلين له    چالكم قائمة    االمرجعيَّة تريد هذا هم سوو  مام: ل لـُمقدِّ ا
  عادل عبد المهدي.. يم   هامناما قدّ أوراقنا 

، بس يبقى  هسه وقتها  مو  اآلن  بالنتيجة موضوع الحكومةالمهم يعني ايه  رحيم الدراجي:   
الصراع ما قائم   لّ كُ ،  ةقضيّ فد  خل أقول لك  قائم،    ، شكله هو كل الصراع موهذا الصراع

كل الصراع قام   ،على أساس الوزارة وخدمة الوزارة وخدمة المواطن من خالل الوزارة 
  ..على المصالح

  م: مو جديدة..الـُمقِدّ 

ياخذون   على المال على سلطة المال كلهم يتصارعون على الداخلية حتىرحيم الدراجي:  
الدفاع  ،دهاعقو على  يتصارعون  عقود  كلهم  ياخذون  بقيَّ   ،هاحتَّى  الوزارات ال وهكذا  ة 

لي ما يعرف  اله والمنهوب ور أكو صراع من أجل المواطن هذا البائس المسلوب حقّ تصوّ ت
  ]. ...يدافع عن حقوقه
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شهر أ فاصيل بثالثة  التّ   لِّ قبل كُ   ،ترشيحات  ،فاصيل انتخاباتالتّ   لِّ عادل عبد المهدي قبل كُ 
من دون   ،ةللمرجعيَّ   ةُ األيادي الخفيَّ   ،ةُ المرجعيَّ   ، جفوا به؟ النَّ ؤن جاالَّذي من هم    ،وا بهِ ؤجا

ً   وا لهُ برتَّ   ،لى المنطقة الخضراءإوا به  ؤعلم حيدر العبادي، جا  ، هناك  زولِ للسكن والنُّ   مكانا
واختاروا له حمايةً من حمايات المنطقة الخضراء من دون أن يعلم حيدر   ،وا أمورهُ وهيّأ

أبو ي الماي فايت من  االعبادي   !؟! بأمر من؟فعل ذلك  الَّذيمن    ،وهو ما يدري  هجوّ سر 
   .رةتلك هي الحقيقة الكاملة المقشَّ  ،د رضا السيستانيمحمَّ 

  

  

  ً   :ومن قناة العهد إلى قناة التغيير وفي برنامج من بغداد، رحيم الدراجي أيضا

  ؟لت شيخ رحيمالحكومة اشلون تشكّ هاي  م:ُمقدِّ الـ[

  . شهرأقبل االنتخابات بثالثة    اأنا بحسب معلوماتي الحكومة تم اختياره  وهللارحيم الدراجي:  

  اختارها؟لي اليا هو  م:الـُمقدِّ 

  .جفاختارتها النَّ رحيم الدراجي: 

  ؟رت بيان أو الدَّ صَ  م:الـُمقدِّ 

عادل عبد المهدي تم نقله   رالدكتو  ،ك من هاي المسألةوفَ عُ   ،ال مو بيانرحيم الدراجي:  
ات ووضعت له حماية من قيادة قوَّ   من االنتخابات  إلى المنطقة الخضراء قبل ثالثة أشهر

  . عباديالحتَّى دون علم  بغداد

  ؟بأمر م:الـُمقدِّ 

  .جفمن النَّ  بأمررحيم الدراجي: 

  ! ةة الدينيَّ من المرجعيَّ  م:الـُمقدّ 

جف تم اختيار الدكتور عادل وتم من النَّ   !ةما مرجعيَّ ة  أنا ما أعرف مرجعيَّ رحيم الدراجي:  
قوات   اتحماي  راء وبحراسة من قوات بغدادضووضعه في بيت خاص بالمنطقة الخ  أخذه

  . تشكيلها بهاي الطريقة ةهاي الحكومة الحاليّ  ،بغداد دون علم العبادي

  .ةيكون هو مرشح التسوي ة أنب من القوى السياسيّ لِ انزين وطُ  م:الـُمقدِّ 
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ل عليه لي حصّ الكن هو المشكلة ما نجح بالتفويض  هو مرشح التسوية لرحيم الدراجي:  
  ..والتفويض الموجود ح تسويةأن يكون مرشّ  بيه ضرفتيهو كان 

  !تقولها خطيرةانت لي الالمعلومة م: الـُمقدِّ 

  شنو؟!! وعليمن خطيرة رحيم الدراجي:

  ].. ال.. لكگـأنا أم: الـُمقدّ 

  .جزٌء من الضحِك على ذقوننا ،جزٌء من المكيدة ، السرقةزٌء من هذا جُ 

  صحيحةٌ صحيحةٌ صحيحة.  المعلوماتُ  هذه  ،المعلومات صحيحةٌ 

السياسةِ الَّذيهؤالء   ما عرضُت من حديثهم هم رموُز  العراق   ن عرضُت  حُ   ،في  ام كَّ هم 
الكالُم ما هو بحديٍث في زوايا ة، هذا العراقيّ  اتِ ثون على هذه الفضائيّ يتحدَّ  العراق، هؤالءِ 

اٍت هي ون، على فضائيّ ون شيعيّ هم شيعة، ساسةٌ عراقيّ لُّ و العراق وكُ ظلمة، هؤالء سياسيّ مُ 
فق رؤساء الوزراء من إبراهيم كلمتهم تتَّ   شيعي، والحظتم أنَّ   أمامكم، الحديُث شيعيٌّ   ةٌ شيعيَّ 

ة وبالتحديد  باختيار من المرجعيَّ   لى عادل عبد المهدي تمَّ إوف بالجعفري ورشيقر المعاال
رحيم    ة عادل عبد المهدي مثلما حكىواضحة وقضيّ   ةُ القضيّ   ،د رضا السيستانيمن محمَّ 

  . عليكم ن مضحوكٌ والدراجي، يعني نحُن مضحوٌك علينا أنتم يا عراقيّ 

  .. فرةٍ وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعونوتخرجون من حُ 

  !؟!!إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون ! ؟إلى متى

  . .الواضحة الصريحة  ما هي هذه الحقيقةُ  .. مداكُ مُّ ن اُ مِ 

الجعفري إلى عادل عبد المهدي وهؤالء    مر من إبراهيقشيالفرؤساء الوزراء من إبراهيم ا 
هم رؤساء وزراء انتشر الفسادُ وعمَّ في عهودهم، وأنتم سمعتم ما قاله حيدر العبادي عن لُّ كُ 

  ، ةستقلَّ والً مُ رات صارت دُ االوز  نشأ في عهد عادل عبد المهدي ومن أنَّ   الَّذيالفساد الجديد  
ين العلوان أن يستقيل وقرأت عليكم استقالته،  دعا وزير الصحة عالء الدّ   الَّذيهو    اوهذ

 وزير الصحة في رسالتهِ   ث عنهُ تحدَّ   الَّذي الفساد    لِّ بكُ   قرَّ أوماذا ردَّ عادل عبد المهدي فقد  
  ، الصريحة  الواضحةُ   لحقيقةُ اما هي هذه    ،ثا عن نفس الفسادثنان تحدَّ اال  ،هها إليهوجَّ الَّتي  
تُ   ؟!ريدون شيئاً أوضح من ذلكهل تُ  بوا هذه ذِّ كَ   ،هذه حقائق   !؟ريدون أكثر من ذلكماذا 

  .الحقائق  وا على هذهِ دُّ رُ  ،الحقائق 
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ً قدِّ كيف تُ   اموتعلَّ   :ةرّ وأقول لقناة الحُ  الطريق على   في قطعِ   مون برامجكم ال أن تكونوا سببا
ولو من بعيٍد    شيرواة فإنَّهم بعد هذا التهديد والوعيد يخافون أن يُ ة العراقيّ الفضائيّ   القنواتِ 

حوا من صرِّ ين ال يستطيعون أن يُ سيّ كبار السيا  الحظون أنَّ تُ   ة وفسادها حيثُ إلى المرجعيَّ 
المهدي محمَّ   الَّذي  أنَّ  بعادل عبد  السيجاء  النَّ ناستد رضا  اقترحوا من    ةُ المرجعيَّ   ،جفي 

موا يتكلَّ   عبتهم أنرأة قد  عون الحقيقة، ألنَّ المرجعيَّ يِّ ضيُ   ،وافق فالن   ، أرادت بشكل إجمالي
يُ  الديخيّ بيِّ وأن  الشيعة  لهؤالء  الحقيقة  الدكتاتوريّ يُ   الَّذي  ،يننوا  النَّ خيُف  في  أنَّ ة  هو  جف 

تجهيل   جف أمنها وأمانها وحمايتها وضمانها فية في النَّ رون بعقولهم، المرجعيَّ فكِّ الشيعة يُ 
وبأساليب   غناطيسيمبأساليب التثويل ال  اصبيّ كام الفكر النَّ ر يعي وفي طمرِه تحت  العقل الشِّ 

هذا   ،المراجع  معة من ينتقدُ سُ   تشويهِ ل جع واعجزات للمرمُ ـ وال  لصناعة الكراماتِ   الدعايةِ 
السبيلُ  الحقيقةُ   تلكَ   ،أنفسهم  لحمايةِ   هو  دونِ   هي  من  اآلخر    ، شورقُ   من 

  رتوش. من دونِ 

هذهِ  أُ   وفي  الفِ لاألجواء  رئيس  أنَّ  إلى  نظركم  كانو ت  ما  الجعفري  قبل  باختيار   زراء 
 ء الجعفري وما بعدهُ رارئيس الوز  أنَّ   عوا علىجمَ أَ   لّ الكُ   ،أنتم شاهدتم الوثائق   ،ةالمرجعيَّ 

 دون على هذهِ كِّ هم يؤُ لُّ كة والمرجعيَّ   رما قبل الجعفري لم يكن من اختيا  يَّةالمرجع  من اختيارِ 
  .ةالقضيّ 

في   )الويعإياد  (  :ة الصحيحةالقراءة العربيّ   ،عالويد  اأينقول  هكذا نحن    ،أياد عالوي
ة المشبعة  نحن في قنواتنا العراقيّ   )إياد(  :، يلفظون اسمهُ ون اسمهُ ظ يلف  ِة حينالقنواِت العربيّ 

 استمعوا وإالَّ   )أياد عالوي(  :ة فنحن نقولة اللغة العربيّ حة البعيدة عن فصابالثقافة المرجعيَّ 
 وهو اللفظُ   )إياد عالوي(  يلفظونه:  سمهاهم حين يلفظون  ة األخرى فإنَّ العربيّ   اتِ لى الفضائيّ إ

  .من الخطأ نحن في جوٍّ  حالٍ  على أّيِ  ،العربي الصحيح

ً ذ أياد عالوي الَّ   ،قوا بأنفسكمأنتم حقِّ ة،  للوزراء لم يكن باختياٍر من المرجعيَّ   ي كان رئيسا
وهللاِ    ؟فساداً في حكومته   لُ ألقهو ا  2003العراق منذ    ء فيا للوزر  رئيٍس   أيُّ   :سلو النزاهة

   .ه أياد عالويخبرونكم من أنَّ سيُ 

قياس لبا من جهة الزمان كانت قصيرةً  ،راء كانت قليلةً زللو فترة رئاستهِ  إنَّ  :قد يقول قائل
خُ   رؤساءِ   لى زمان حكم وواليةِ إ اآلخرين  ً الوزراء  المالكي    صوصا له    الَّذيمثالً  كانت 

 ة وبحسبِ الفترة الزمانيّ   ة، بحسبِ نسبيّ   ناك حساباتٌ هُ   ،عن الزمان  ثُ ني ال أتحدَّ واليتان، لكنَّ 
ن موجوداً الفساد لم يكُ   نوع الفساد ال يعني أنَّ   للوزراء وبحسبِ   الظروف المحيطِة برئاستهِ 
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 عن نوعِ   ثُ أتحدَّ   ينكان هناك فساد لكنَّ   ،كانت ألياد عالويالَّتي  اء  رز رئاسة الو  في فترةِ 
 ة رقابيّ   تسام عالوي حيث ال قوانين وال مؤسَّ ايأكانت  الَّتي  عن الظروف    ثُ تحدَّ أ  ،الفساد

الوضع كانَ ...وال برلمان حقيقي وال وال وال  انهيارٍ   ،  الوزراء    ،تام   في  بخالف رؤساء 
د لألمريكان، وفقاً اكانوا ينسبون الفس  اذإكان  يخرج األمر  ،لت األمورتبدَّ   ،مت األمورتنظّ 
  .وبالنسبِة لفترة واليتهِ  ،فاصيل فإنَّ أياد عالوي هو األقل فساداً بالنسبة لحكومتهِ التّ  لهذهِ 

ً ألنَّ   ؟ماذاـل  :قد تسألونني هناك ما هو و  ،ةيَّ رجعمبال  ال عالقة لهُ   ،ةيَّ بالمرجع  ه لم يكن مرتبطا
تاني سالسي  سيِّدال   ،زيز الحكيم وطلبت منهعد عبد اليِّ سالة أرسلت إليه  يَّ المرجع  األنكى من أنَّ 

السيِّد السيستاني ال علم لهُ بالوضع السياسي   ،ني بنفسهِ اتسالسي  سيِّد قطعاً حين أقول ال  ،فسهِ نب
د رضا، ياد عالوي أن يبقى في رئاسة الوزراء  ألى  إلعزيز  ارسل عبد  أ  إنَّما هو ولدهُ محمَّ

فإنَّ   هُ صيباً، ألنَّ لقد كان مُ   ووهللاِ   ،ذلك  رفض  هُ لكنَّ  ة  ه سيكوُن تحت طائلة المرجعيَّ لو بقي 
وانتشارِه وهذا هو   ساعد في نشرهِ ة وأن يُ عليه أن يسكت على فساد المرجعيَّ   وحينئٍذ يجبُ 

كلمة   ،كلمة  !أنتم تالحظون كلمة ال يستطيعون أن يقولوها  ،زراءوال  ؤساءُ رُ   قام بهِ   الَّذي
ال يستطيعون    ، يبت حيدر العبادبت عادل عبد المهدي أو نصَّ نصَّ الَّتي  ة هي  من أنَّ المرجعيَّ 

تُ إنَّ   ، ون ويدورونيلفّ   ،الكلمة  هذهِ   ايلفظو  أن من   ةِ رعبةٌ في كواليس المرجعيَّ مُ   ،رعبهمها 
  .عِب للذين يعارضونهارهُ، من الرُّ طيعون تصوّ تعِب ما ال تسمن الرُّ  وهللاِ  عبِ الرُّ 

لة وهو يخبرنا جعلى حديث أياد عالوي على قناة د  يشتملُ   الَّذيعرضوا لنا الفيديو  ا  رجاءً 
  ، الوزراء  سةائفي ر  الحكيم جاءه مرسالً من السيستاني طالباً منه البقاء  عن أنَّ عبد العزيز

ا وبكذِّ يُ   موجود بإمكانهم أن  ي حيٌّ ناتحتاجاً ألن يكذب هذا الكذب والسيس وأياد عالوي ليس مُ 
  ما أعرفهُ   ،ليس في الزوايا  واضح  ة وهذا حديٌث علنيٌّ ة عراقيّ قناة فضائيّ   وقناة دجلة  ،قوله
جِ أمن   كثيٌر  الزوايا  ومَ دَّ حاديث  لكنَّ دَّ جِ   هولٌ اً  ال  اً  بين  أني  أطرحه  أن  ألنَّ أستطيُع  ه يديكم 
ني ال لعون أنَّ طّ كم مُ أنَّ   عم  ،رون أمام الشاشة اآلنن تتسمَّ الَّذي أنتم    ،بونهُ كذِّ أنتم ستُ   ،بكذَّ سيُ 

  . حقيقيإالَّ  آتي بشيءٍ 

  ًعرضوا الفيديو لناا رجاء:  

رت تستولي ة ما فكّ ة والتنفيذيّ ما دام كانت عندك السلطة التشريعيّ   م: على هذا الملفّ قدِّ الـمُ [
  عليها تقول خالص؟ 

  أستولي على شنهو؟! : ياد عالويإ
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تستولي على الـُمقدِّ  التشريعيّ ا  ،السلطة  م:  السلطة  بايدك  والتنفيذيّ نته  بايدك  ة  كان كلشي  ة 
  ؟ فكرة هيچ ودتكرا

حاچـيها  إ ولربما  وبحقيقة  بصراحة  لك  أحـچـي  وهللا  أبداً  لك  أسولف  عالوي:  ني آياد 
 ، الوزارة حاچـيها باإلعالم حاچـيها بأكثر من إعالم  باإلعالم ترى سابقاً وحتى مسألة رئاسة

ومصّر على تسليم السلطة   ،بصراحة أنا كنت مصّر على إجراء االنتخابات في موعدها
 ً إ  ،سلميا الاسمني  جاوحقيقةً  الحكيم    سيِّدحة  العزيز  عزيز  عبد  أخ  وهو  عليه  هللا  رحمة 

وبحضور آخرين   :فقلت له  ة،ل قائمة شيعيّ شكّ يُ ي أن  وطلب منّ   ،وصديق عزيز ومناضل
وهذا   وأنا مو مستعد أدخل هالمدخل هذا  ،صحيح  موهذا الموضوع    أبو عمار  :طبعاً قلت له

أنته   تانيسالسي  سيِّد يقصد ال  سيِّد ه الأنَّ   :فقال قال رحمة هللا عليه  ،سيجر العراق إلى ويالت
الوزارة  اجيت لهتستمر رئيس وزراء  ى حت  في رئاسة  قلت  ما  :،  صير رئيس أريد  وهللا 

  ]. ...بحكم طائفي وزراء بنظام

ؤساء الوزراء  إلى رُ   كمه بالقياِس حُ   فساداً في فترةِ   النزاهة هو األقلُّ   أياد عالوي بحسبِ 
مرجعيَّ الَّذي اختارتهم  الن  بيّ   ي،ن ستاالسي  سيِّد ة  التقييم  نتُ مثلما  يكون  أليّ   كيف   ةِ ووفقاً 

ني كان تاة السيسباشرةٍ بمرجعيَّ مُ   يكن على عالقةٍ   لم  هُ شرت إليها قبل قليل، ألنَّ أ  عطيات،مُ 
كان في وقٍت ال   هُ مع أنَّ   ،فساداً   لَّ أقكان    نياتبل السيسباً من قِ نصَّ لم يكن مُ   هُ فساداً، ألنَّ   أقلَّ 

ةُ يعرفها القضيّ   وهذهِ   ،جاهاتاألوضاع كانت مفتوحة في جميع االتِّ   ،توجد رقابة وال قوانين 
هو   الشيعة وهو شيعيٌّ ه  يسبُّ   الَّذية، أياد عالوي  ة السياسيّ ن عاصروا العمليّ الَّذيون  العراقيّ 

ين من حزب رؤساء الوزراء الدعوتيّ   ةِ من بقيّ   في فترة حكومتهِ   فساداً   ه أقلُّ ألنَّ   نزاهةً   أكثرُ 
الدعوة حزب  من  الجعفري    ، الدعوة، 

قال يُ   عادل عبد المهدي اآلن  ،حيدر العبادي من حزب الدعوة  ،المالكي من حزب الدعوة
مُ  محعنه  هو  هو حكيميٌّ   وبٌ سستقل  الحكيم،  آل  أجواءِ   ،على  في  باقر محمَّ   سيِّدال  هو  د 
ة ن اختارتهم المرجعيَّ الَّذيالمهم، هذا هو واقُع رؤساء الوزراء    ،ميع يعرفون ذلكج ال  ،الحكيم

  . ةالسيستانيَّ 

 ، أجنحة الفساد  ء هي قادرةٌ على قّصِ ال هؤ  ة مثلما هي قادرةٌ على فرِض نيَّ اة السيستالمرجعيَّ 
أنا ال ،  ي فسادهاغطِّ فسادهم يُ   ريد أن تفعل ذلك ألنَّ ها ال تُ بإمكانها أن تعزل الفاسدين لكنَّ 

قاق ماذا يجري في الزُ   درياً هو ال يئهو ال يعلم شي  ،انيست السي  سيِّدعن شخص ال  ثُ أتحدَّ 
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ليس    ، عزل نفسه  الَّذيهو    ،د ذلكيريُ   الَّذيهو    ، من اآلخر  هي الحقيقةُ   تلكَ   ،المجاور لبيتهِ 
    .لهزقد ع هناك من أحدٍ 

 ً عن   ة معروفةٌ القضيّ   هذهِ   ،ل نفسها عن المجتمعزمن مدرسٍة تع  يتان سالسي  سيِّدال  وأساسا
يخرج من بيته قبل مرجعيتِه كان يضع عباءته على عمامته   السيستاني، حينما كانَ   سيِّدال

م عليه أحد هو في سلِّ م على أحد وال يُ سلِّ كي ال يُ   ،على رأسه لكيال ال يرى أحد  هي  الَّتي
 موجودٌ   ،جفالنَّ   ءفي أجوا  المنهج موجودٌ   اهذ  ،ريدباختيار ما يُ   هو حرٌّ   ،زلٍة دائمةً عُ   حالةِ 

أجوا من    ،قم  ء في  المس   بِ صحاأهناك  هذا  يختارون  من  أحرار  ،كلالعمائم    ، هم 
 سياسةِ لبا  اِس هؤالء هم أعلم النّ   قال لنا من أنَّ يُ ؤتى بهؤالء ولكن ال يُ   ،بأنفسهم  رٌ هم أحرا
 يديكم، هذهِ أالحقائق بين    واإلدارة وتدبير األمور، هذا ضحٌك على الذقون وهذهِ   والقيادةِ 

  . ختصر ،الحقائق تصرخ

  ، سامة النجيفي يزور أحد المراجع األربعة الكبارأُ   :به على سبيل المثالهناك فيديو وآتي  
الشَّ  النَّ يزور  بشير  لكنَّ يخ  الفيديو  هذا  أتمنَّ جفي سأعرض عليكم  أن ني  المشاهدين   ى على 

سامة النجيفي  ث مع أُ جفي خصوصاً حينما يتحدَّ يخ بشير النَّ شَّ لغة الجسد لظر في لُ قوا النَّ دقِّ يُ 
الشَّ ة، وحينما يتحدَّ رويّ قُ   بطريقةٍ   ِه وبجسدهِ مسُك بيد ويُ  سامة النجيفي  يخ علي مع أُ ث ولدهُ 

  .ةس الحكوميّ ريج المداخرّ  هُ ث بحديٍث منطقيٍ ألنَّ علي تحدَّ  خيالشَّ 

قوا في قِّ وبين حديثِه ودَ   وقارنوا بين حديث ولدهِ   ،يج الحوزة جفي فهو خرّ يخ بشير النَّ ا الشَّ أمَّ 
غة الجسد يخ علي، وانظروا أيضاً إلى لُ ث ولده الشَّ حدَّ يتيخ بشير حينما  عند الشَّ غة الجسِد  لُ 

   .) لي جابني عليكمالم يوم المصخّ ( :ه يقولوإلى ما يظهر على وجه أسامة النجيفي وكأنَّ 

  ًعرضوا هذا الفيديوا رجاء:  

  أسامة النجيفي: هو اآلن قانون لتقليل الرواتب سيكون إن شاء هللا.[

أربع   ،يخ بشير النجفي: ال مو تقليل رواتب التقاعد، التقاعد التقاعد وين صاير ياخيالشَّ 
اعد بالبيت ما يشتغل گـيكون أوالده ُهوَّ و  ،اعد على الكرسي وأخذا ما أخذاگـسنوات هو  

  هو يجي كدا. ألنه

  زم المحافظين هم نشيل رواتبهم.: الأسامة النجيفي

  وهذا سهل مع المحافظين أنت تبدا من القمة... .يخ بشير النجفي:الشَّ 
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  هللا محط نظر يا سماحة الشيخ.. ءأسامة النجيفي: هاي تكون إن شا

  يخ بشير النجفي: با عليك. الشَّ 

كثيرة   فيه دول  نتكلم  إذا  يعني  النجيفي: هو  المبالغ مو التقاعد  تنطي  أسامة  ولكن يجوز 
  الراتب األصلي ولكن..عندنا مبلغ ثمانين بالمية من  كبيرة، احنه

  انون هذا.قليس بأي  يخ بشير النجفي: الشَّ 

لنا أستاذنا الفاضل، اآلن بعض الموظفين يشتغلون   يخ بشير النجفي: إذا تسمحونابن الشَّ 
ة ويحصل على تقاعد زهيد جداً أو فد  ثالثين سنة أربعين سنة أقل أكثر حسب رتبة الوظيفيّ 

 ثم يـگـول لك هذه مقابل الوظيفة مدة أربع سنوات سواء كان في مجلس   ،شي ما يسد رمقه
يد على أربع سنوات يجي يحصل أو في مجلس المحافظة لمدة أربع سنوات ما تز  النواب

لي الهذا  وعلى راتب تقاعدي مال مدير عام أو أكثر من مدير عام إلى مدى حياته يبقى  
، فأكو لف دينار وميتين ألف دينار مقابلثالثين سنة خدم الدولة و خدم الشعب وثالثمية أ

 لي هي الة  الحقيقة داخل الشبكة الحكوميّ   في  س كبير بينالشارع تحسّ بمشكلة  تصير    ةجاي
موظف ماليين  خمس    ، أربع 

  زين والباقي كلهم يعني ميزاتهم محدودة]. ين مميّ ميزة مجموعة من الموظفين الحكوميّ   كوأ

ة ث عن اللغة العربيّ أنا ال أتحدَّ   ؟يخ علي وبين حديث والدهتالحظون الفارق بين حديث الشَّ 
 ،الكالم  بنى عليهِ يُ   الَّذي عن المنطق    ثُ أتحدَّ   ،الجسدِ   غةِ عن لُ   ثُ ما أتحدَّ وعن اللهجة أبداً وإنَّ 

  .هناك فارٌق كبير

تقييمي  اوهذ  ،بالنسبة لي إلى  الشَّ نسبال  ،فقون معيتتَّ   ،تختلفون معي  ، أمٌر يعود  يخ بة لي 
المواصفات ومواصف بهذه  تابشير  قد  بالمناسبة  بقيّ ك ته  أعلى من  المراجعون  لو ربَّ   ،ة  ما 

البقيّ ذهبتُ  إلى  فإنَّ م  دونهُ،  ة  هي    مواصفاتهم 
هذه المواصفات   ،مر بيدياأل  نه لو أنَّ ة ما أعيّ مختار محلّ   ، ةنه مختار محلّ أنا ما أعيّ   وهللاِ 
لو ذهبتم    ،وأنا أقول لكم هو قد يكون أفضل من الباقين  ،ةنه مختار محلّ عيّ أهو عليها ما  الَّتي  

دإ هو  شيئاً  لوجدتم  الباقين    نهولى 
إذا ما رفعتم غطاء االحتيال   ،مونالمعمَّ   ى بهِ هناك غطاء يتغطَّ   ،االحتيالإذا ما رفعتم غطاء  
شاهدون هذا أحد المراجع ما هذا الرجل يكون أوجه من الباقين، وأنتم تُ رفعتم األقنعة فلربَّ 

  بكثير حالهُ   منهُ   السيستاني ما هو بأفضل  سيِّدصف والوال  اة بهذهل شخصيّ   ،األربعة الكبار
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أنتجوه، فاقد   الَّذيع منها أن تنتج لنا أكثر من هذا  بهذا المستوى ال نتوقّ   اتٌ شخصيّ   ِه،كحال
ولوا ما قُ   ،ةٌ ةٌ فطريّ عقليّ   ةٌ ةٌ فلسفيّ اً، وبديهيّ دَّ ةٌ واضحةٌ جِ ةٌ طبيعيّ هذه قضيّ   ،عطيهالشيء ال يُ 

كفوء    شيءٌ   مكن أن يصدر منهالكفاءة ال يُ   ال يمتلكُ   الَّذيعطيه،  فاقد الشيء ال يُ   ،ونؤتشا
  ة من اآلخر.تلك هي القضيّ  اكفوءً لنا  بّصِ نمكن أن يُ وال يُ 

  :خالصة القول

نذ سنة اصبي المجرم مُ امي البعثي النَّ ميالدي بعد سقوط النظام الصدَّ   2003نذ سنة  نحُن مُ 
يني السياسي،  ويل المغناطيسي المرجعي الدّ ثوإلى اآلن نحُن نعيُش تحت طائلة الت  2003

مغناطيسيٌّ  وإنَّ   سياسيٌّ   دينيٌّ   نجفيٌّ   مرجعيٌّ   تثويٌل  الثقيل،  العيار  تحدَّ من  هذا ما  عن  ثت 
أُ التثويل ألنَّ  أُ   ريدُ ني  المغناطيسي األكبرأن  التثويل  إلى  إنَّ الَّذي   نحنُ   ،شير  نا شيعةٌ ن نقول 

 ً   ، 1441اآلن في سنة    للهجرة ونحنُ   329نذ سنة  مرجعياً عقائدياً مُ   نعيش تثويالً مغناطيسيا
تُ مُ  أن  السفيرُ وفّ نذ  مُ الرابع علي    ي  السَّ حمَّ بن  عليهد  تعالى  في توفّ   ،مري رضوان هللا  ي 

للهجرة وها نحن   329شهر شعبان سنة    نذُ ريخ مُ لك التأذنذ  مُ   ،للهجرة  329شعبان سنة  
لسنة   في شهر صفر  كُ   1441اآلن  نعيشُ نَّ للهجرة  في ظلِّ   ا  زلنا   مغناطيسيٍ   تثويلٍ   وال 

  علّيٍ وآل علّيِ   لنا من شيعةِ ر بها، فتحوَّ عبِّ أُ   عبارةً   ال أجدُ   ،من العيار الثقيل  ال أقولُ   عقائديٍّ 
قال يُ   ،لناوِّ ثُ   ،عليّ   وآلِ   لعلّيٍ   شيعةٌ   ما نحنُ شيعةٌ للمراجع و  نحنُ   ،إلى شيعة مراجع الشيعة

  ،آخر  ا بشكلٍ نكانت عقائدل   لعليّ   ا شيعةٌ نَّ لو كُ   ،للمراجع   شيعةٌ   نحنُ   ،لعليّ   نا شيعةٌ لنا من أنَّ 
شي غيرُ   علّيٍ   عةُ فعقائد  لكمعلِّ يُ الَّتي  العقائد    هي  المراجع  كُ ،  مها  برامجي  ذلك    لُّ راجعوا 

  .قطةنال لى هذهِ إصل بكم أهذا الحديث  لِّ غايتي من كُ ، لٌ فصَّ مُ 

إلى اآلن   2003لوكم من سنة  مثلما ثوَّ   ل لكمقوأني  ال أعبأ بالسياسة وال بتفاصيلها لكنَّ   أنا
وثوَّ ثوَّ   ،لوناثوَّ   عليكم،  يضحكون وعشائري  وأجدادي  آبائي  آباءلوا  وأجدادكم  لوا  كم 

الَّتي  410سنة    قال لهم صاحب الزمان في رسالتهِ   اولذللهجرة،    329سنة    نذُ وعشائركم مُ 
ه الكالم  ه وجَّ كنَّ لهها للجميع وجَّ و  وه يخ المفيد  ها ألكثر مراجع الشيعة عن طريق الشَّ هوجَّ 

 فُ لَ السَّ   انَ ا كَ ى مَ لَ م إِ نكُ يٌر مِ ثِ كَ   حَ نَ جَ   ذْ م مُ كُ ابَ صَ أَ   يالَّذِ   لِ لَ الزَّ ا بِ نَ تُ فَ عرِ مَ وَ (  :ألكثر مراجع الشيعة
ً عَ اسِ شَ   نهُ عَ   حُ الِ الصَّ  اء  رَ م وَ نهُ مِ   وذَ أخُ مَ ـال  هدَ وا العَ ذُ بَ نَ وَ   -خاطب كبار مراجع الشيعةيُ   هُ إنَّ -   ا

الحقيقةُ   )مهِ ورِ هُ ظُ  مُ   تلك  زالت  المغناطيسيُّ إ   ةً مرَّ تسال  التثويل  هذا  وما  اللحظة  هذه   لى 
  . من ذلك التثويل المغناطيسي العقائديّ   هو تجلٍّ اسي إالَّ يالس
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  ،الرسالة  رسلوا هذهِ أن  الَّذيشخاص  شير إلى األأ أن    هناك رسالة وصلتني البارحة ال أريدُ 
عَ عتِ يَ  ل  يَّ لَ بون  تتحدَّ ـويتساءلون  أنت  الرَّ مث عن  ماذا  باب  ت واآلن مرَّ الَّتي  جاء وجرزة 

 كان  ؟ث عن مجزرة الشباب العراقي اآلنتتحدَّ ماذا ال ـع العراقي لرفي الشا  هناك مجزرةٌ 
أجيبودِّ  أن  طال   بي  الوقت  لكن  الحلقة  هذه  في  الرسالة  هذه    ،على 

  .أبنائي ال أدري ال أعرف أسنانهم  ما هم في سنّ وربَّ  ة ن أرسلوا الرسالالَّذياألخوة  دُ عِ أَ 

ُ   ين أعدهم أنَّ  بصراحٍة    ثُ أتحدَّ   يني إنَّ جيب على الرسالة وبصراحٍة كما هو معروف عنّ سأ
ت عندي وبحسِب  بحسِب ما يثبُ فقون تختلفون معي أنتم أحرار وأنا حرٌّ العريض، تتَّ   وبالقلمِ 

  جامل في الحقيقة. جامل في الحّقِ وال أُ أُ ال  ينإنَّ  ،به  ما أقتنعُ 

  

  ..القمر شاشةُ   هي الشاشةُ  الشاشةُ 

  ..زيعي المميّ ها قناةُ الحقائق والصوت الشِّ إنَّ 

  ..وأترككم في رعاية القمر

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

  ..في أماِن هللا 
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  الختام:وفي 
ه   ّد من التنبـي ا هي وـهذا  إالبـُ امج كـم ــوص البرـن ا نـقل نصــ ا ـحاولـن لى أنّـن

ة الكــاملــة عليــه   المطبوع ال يخلو من أخطــاء وهفوات فمن أراد الــدقــّ
  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.
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