
 ملّخص برنامج ] يا خادم الحسين إعرف ثم اخدم [ الشيخ الِغّزي

 ةثامنالحلقة ال

 

 "هذه الحلقةُ الثّاِمنَةُ من برناَمِجنا "يَا خاِدَم الُحسين اْعِرْف ثُمَّ اخِدمْ 

اعرف قَدَر نفِسَك أّوالً، اعرف َمْخدوَمَك ثانياً، اعرف ماذا يُريُد منَك َمْخدوُمَك 

 لثاً، اعِرف الواقَِع الذّي تتحّرُك فيِه ِخدَمتُك رابعاً،ثا

ثّم بعد ذلك اخِدم واخِدم واخِدم ما ُدمَت َحيّا وإاّل بصراحٍة ومن دوِن ُمجاملة 

فأنت َسِفيهٌ وِخدَمتَُك َسفاهةٌ بحَسِب منِطِق ثقافِة محمد وآل محّمد صلوات هللا 

 .عليهم

رتبط بمجزرةِ باِب الّرجاء والتّي َحَدثت في ال زاَل الحديُث يَتواَصُل فيما يَ  ●

للهجرة.. إلى أن َوصل الحديث عن الخطبة الثّانية في  1441شهر محّرم لسنة 

 .الُجمعة التّي تَلَت ُمباشرةً َمجزرة باب الّرجاء

َعرض خطبة الشيخ عبد المهدي الكربالئي مع َعرض َمقاطع من فيديوات  ●

 .مجزرة باب الّرجاء

يو السيّد أحمد الّصافي في ُخطبة صالة الجمعة الذّي يتحّدُث فيه َعرض فيد ●

 .عن حادثة غرق العبّارة في الَموِصل

ميالدي، حاِدثةُ باب الّرجاء يوم  21/3/2019حاِدثة العبّارة في يوم الخميس 

ميالدي، أقّل من ستّة أشهر.. فالحظوا المنطق هناك  10/9/2019الثاّلثاء 

  ..والِحظوا المنطق هنا

في الخطبة الثّانية من ُخطبتَي صالة الجمعة في الجمعة الثّانية بعد حادثة باب 

الّرجاء، كان الذّي يُصلّي السيّد أحمد الّصافي، وهللا ال أشاَر إلى حادثة باب 

الّرجاء ال من قريٍب وال من بعيد.. أََخذ النّاس بإتّجاٍه آخر، يتحّدُث عن الّشباب 

 ..وعن َمشاكل الّشباب



هذا َخطيب من ُخطباء الجّو السيستاني الّشيخ َجعفر اإلبراهيمي وهو يُظهُر  ●

َموقِفَه أزاَء شاٍب نَجفّيٍ ال قيمة لهُ ال أثَر له في الواقع اإلجتماعي عنده مقهى، 

أساء إلى اإلمام الكاظم صلوات هللا وسالمه عليه أيّام ذكرى شهادته.. فصاَر 

ة كذلك، لكن حينما يَستهيُن الُمتولّي الّشرعي للعتبة الُخطباءُ أبطاالً وحتى الحكوم

الُحسينيّة بحرم الُحسين ويتحّدث بإساءةٍ أدبيٍّة عن )حسين أصلي وحسين َكلَك( 

ويُوقّع على األدبار.. لم يفتَح أحدٌ فَمه سواي.. أنا الذّي تَحّدثت فقط.. هذه القنوات 

 ..الفضائيّة وهذا األنترنت لم يتحّدث أحٌد ِسواي

 .َعرض فيديو الّشيخ َجعفر اإلبراهيمي ●

الذّي يشتَمل على ُمقابلٍة مع أحد جرحى مجزرة  (NRT) َعرض فيديو قناة ●

باب الّرجاء، يتحّدث فيه عن ُوجود أخشاب تعترُض الّطريق وعن ُوجود بقايا 

  .من َمواد بناء وتَرميم

ى مجزرة باب الذّي يتحّدث فيه جريح من جرح (INEWS) َعرض فيديو قناة ●

  .الّرجاء عن ُوقوِعِه وآخرين في ُحفرةٍ عميقٍة في طريق الّزائرين

َسمعُت من أناٍس ُمّطِلعين وموثوقين، من أنَّ ُمهندساً ُمحترماً في العتبتين..  ●

مِل لباب الّرجاء، وقال لَهم ما تَقومون  إعتَرَض على َطريقِة َعَمِلهم في َدفنِهم بالرَّ

ولكنّهم ما استمعوا إلى قَوله.. أال يُثيُر هذا تَساؤالً؟ أنا ال أَبنِي به ليس َصحيحاً.. 

على هذه الَكلمة أو على تِلك، أنا أُثيُر تساؤالً.. هذا هو الذّي َدعانِي أَن أطَرَح 

هذا القَول، ِمن أنَّ قائالً يقول من أنَّ األمَر ُمدبٌَّر بلَيل.. أنا ال أملُك دليالً على 

  ..ى هذا القول، إنّني أُثيُر تَساُؤالتذلك وال أَتَبنّ 

ُر هذا،  ● ُهناَك َشخٌص يَسقُطُ من األعلى بصورةٍ غريبة، أنا ال أعرُف كيف أُفَّسِ

أنا أتسائل، ال أتَِّهُم أحداً وال أدري هل هذه القضيّة ُمفَبَرَكة؟.. لو أنَّ العتبةَ 

َور التّي إلتَقََطت ها َكاِمرات الُمراقبة يُمِكن أن الحسينيّة أظهَرت لنا األفالم والصُّ

 ..تَتِّضَح األُمور، لكنّهم ال يفعلون ذلك

َعرض الفيديو الذي يَسقُُط فيه َشخٌص من األعلى على النّاس في مدخل باب  ●

 .الرجاء



في البَيان األخير الذّي َصَدَر عن العتبة الحسينيّة، أنقُلهُ عن الَموقع الّرسمي  ●

  :للعتَبة الحسينيّة

وقال المتحدث الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة السيد افضل الشامي ان النتائج "

االولية لحادثة التدافع في باب الرجاء يوم عاشوراء اثبت لنا ومن خالل 

دقيقة وفي نفس المكان،  13كاميرات المراقبة عن وقوع حادثتين بينهما 

ظهرا حيث سقط ( دقيقة 12:56موضحا ان الحادثة االولى وقعت بالساعة )

احد االشخاص من جهة اليسار للباب وسقط خلفه عدد من الزائرين وتم تدارك 

 .االمر خالل دقائق

( دقائق ظهرا من 1:09اال ان الحادثة الثانية وقعت في نفس الباب في الساعة )

خالل سقوط احد المشاركين ولكن هذه المرة من الجهة اليمنى وقد سقط خلفه 

 .بالركضةعدد من المشاركين 

واضاف الشامي ان الحادثتين حدثتا بسبب التدافع في باب الرجاء بعد ان استمر 

 "..دقيقة بشكل طبيعي وبانسيابية 45العزاء لمدة 

أنا ال أُريد أن أُكذّب السيّد أفضل الّشامي، هذا الكالم يُمكن أن يَكوَن صحيحاً، 

َرت  الَكاِميَرات ومن دوِن أن لكن ال دليل عليه.. عليهم أن يَعِرُضوا ما َصوَّ

 ..يَعبَثُوا به.. هذا البيان يُثيُر تَساُؤالً أيضاً ِمثلما تِلَك الفيديوات تُثيُر تساُؤالً 

، وفيه (INEWS) َعرض َمقَطع من برنامج "العُهدة على القائِل" على قناة ●

ارتباك افضل الشامي في الرد على السؤال: لماذا ال تعرضون فديوات كاميرات 

 .مراقبة في باب الرجاءال

أنا أَقول للسيّد أفضل الّشامي أنت تعرف قطعاً مسلم عباس صكبان )أبو رفاه( 

زميلُكم في العمل، هو ُمعاِون رئيس قِسم العالقات في العتبة الحسينيّة، لّما 

َوقَعَت الحاِدثة كان هناك َمجموعةٌ من ُمَوظَِّفي، من ُمنتِسبِي العتبة الحسينيّة في 

يَاج الذي يُسيُِّج الّصحَن الّشريف، فكانوا قريبين من َموقع الّطا بق الثّاني من الّسِ

بَت من أجهزة الموبايل عند  رون، هذه الفيديوات ُسّرِ باب الّرجاء وبََدأُوا يَُصّوِ

بعض أولئك الُموّظفين، فُجأةً جاءُهم هائجاً هو ومن َمعه، َهجَم على الُمَوّظفين 

ل في الَوقِت الذي كان النّاُس تَحت بحاجٍة إلى إنقَاض!.. وصاَدَر أجهزة الموباي



من الُمَوّظِفين والُمنتَسبين.. لماذا هذا  40هذا األمر َشِهَدهُ ما يَقُرب من 

ً عليهم؟ البدَّ أنَّ  ف؟ لو كانت القضيّة على ِرسِلها لماذا جاء راِكضا التصرُّ

ُجُل َمعلومات وأنَّ أَوامر ُمسبقة كانت لديه!  أنا ال أ ف الرَّ قطُع بهذا ُربّما تََصرَّ

ف يُثير تََساؤالت   !من عنده.. ولكن هذا التصرُّ

داوي" شابٌّ من شباِب الّشيعِة، من الّزوار، من  ● أَحدُ الذين قُتِلوا "عباس المحمَّ

خدمِة الُحسين، من الّراِكضين في ركضة طويريج، قُتل، فَلّما َذَهَب أخوه "محمد 

داوي" َكي  يَستَِلَم ُجثَّتَهُ اشتََرطوا عليه أن يَُوقَِّع تَناُزالً عن ُحقوِق أخيه، المحمَّ

َم َشكوى على أّيِ ِجهٍة من الِجهات التي َسبَّبَت قَتَل أَخيه كي يُسلُِّموه  حتّى ال يُقّدِ

 ..الُجثّة

داوي" َشِقيُق القَتيل ●  .َعرض الفيديو الذي يرتبط بصفحة "محمد المحمَّ

داوي" بعد أن ذَهَب َعرض صورة الب ● يان األّول الذي أَصَدَرهُ "محمد المحمَّ

داوي"، وقالوا لهُ من أنّك ال تَُسلَّم الجثّة حتّى  إلستاِلم ُجثِّة أخيه "عباس المحمَّ

  .تَُوقَِّع على تَناُزٍل عن ُحقوِق أخيك

داوي"  ● َعرض صورتين للُمقارنة بين الصُّورة التي َعَرَضها "محمد المحمَّ

 .الّصورة الُمنتِشرة على الَمواقع اإللكترونيّة وبين

داوي" في حال حياته، و صورة  ● َعرض صورتين: صورة لـ "عباس المحمَّ

داوي" في حاِل قَتِلهِ   .لـ "عباس المحمَّ

داوي ●  ."َعرض ُصوَرةَ َشهادةِ َوفَاةِ "عباس المحمَّ

ول فيه عن جثّة َعرض فيديو يظهُر فيه الُمتحّدث الّرسمي أفضل الّشامي يق ●

داوي" هذه جثّة شخٌص  داوي"، هذه ماهي بجثّة "عباس المحمَّ "عباس المحمَّ

  ..إيراني

داوي"، هذه صورة الّزائر  الّصورة التّي َعَرضوها ماهي بصورة "عباس المحمَّ

 .اإليراني "ُحسين خاَوِري" الذي قُتَِل ِضمن القتلى في مجزرة باب الّرجاء



الَمرجعيّة السيستانيّة .. هذا هو قانون إدارة العتبات  أفضل الّشامي يُمثّل ●

  :2005سنة  19الُمقدَّسة والَمزارات الّشيعيّة الّشريفة رقم 

 :الباب الثاني: مدير دائرة العتبات والمزارات واألمناء العامون

: يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة أشخاص من ذوي الكفاية  4مادة 

لحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني األعلى وهو الفقيه والنزاهة والسمعة ا

الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف األشرف.. 

األمين العام للعتبة المقّدسة الحسينية في كربالء. بحسب هذا  -من ُجملتهم:  -

و اآلن "السيّد جعفر القانون، األمين العام للعتبة الحسينيّة في كربالء، الذي ه

الموسوي".. األمين العام ُمعيٌَّن من قبل السيّد السيستاني، السيّد أفضل الّشامي 

هو نائُب األمين العام للعتبة الحسينيّة المقّدسة.. فهذا ُمعيٌَّن من قبل شخٍص ُمعيٍَّن 

 ..من قبل السيستاني

 .فيه من األكاذيبَعرض فيديو "محمد المحّمداوي" بعَد أن قالوا ما قالوا  ●

من الُمضِحِك الُمبكي أّن اإليَزديّين والَمسيحيّين والَمندائيّين يَِقفون معه، وهؤالء 

نَميّون الّديخيّون يَُسبُّونه ألنّهُ ذَكَر حقيقةً، هذه الحقيقة تَكِشُف عن  الّشيعة الصَّ

 .قباحة المرجعيّة الّدينيّة

روحِ القَتيل "عباس المحّمداوي" َعرض فيديو َمجِلس الفاتِحة الُمقام على  ●

  .الذي قُتَِل في باب الّرجاء

 .َعرض الوثيقة الّديخيّة ●

َعرض ُصورة الّزائر اإليراني "ُحسين علي سلطان خاَوِري" مع الّصورة  ●

 .التي َعَرضها أفضل الّشامي

 ."َعرض ُصورة الّزائر اإليراني مع صورة "عباس المحّمداوي ●

 .أنتََجهُ إعالم العتبة الحسينيّة َعرض الفيديو الذي ●

 .َعرض الفيديو الذي يَظهر فيه َشقيق الّزائر اإليراني الذي قُتِل ●



الفيديو ُعنوانُهُ )شاِهد الحقيقة(، أيَن هي الحقيقة التي شاهدناها؟ ما هذا الغباء؟ 

لماذا لم تأتون بشخٍص إيراني هو ليس قاِدراً على أن يقرأَ الَوثائَق التّي يَُوقِّعُها، 

تأتوا بشخٍص عراقّيٍ قرأ الوثائق التّي َوقَّعها ولم يجد فيها ذلك التّناُزل؟ ثمَّ تأتون 

 ..بُمترجٍم هو نفسهُ يحتاُج إلى ُمترِجم

 .هكذا تُشاهُد الحقيقة؟ هذا أدلُّ دليٍل على غبائُِكم وعلى فََشِلُكم

جواء المرجعيّة َعرض الفيديو الذي ينقل صفحة "مرجعيّون بال ُحدود" من أ ●

 .السيستانيّة

َعرض صورة المقال الذي نُشر على صفحة "مرجعيّون بال ُحدود"، المقال  ●

 ."كتبه "سامي المنذري

  : أقرأُ بعضاً ِمّما جاء في هذا المقال على طريقة التّثويل المغناطيسي

صدرت من  -اآلن اإلشاعات المختلفة واألفالم المفبركة من أين صدرت ؟ "

البعض منها خطط لها من  -العتبة الحسينيّة المقّدسة وقد عرضنا ذلك عليكم

خارج العراق وبمساعدة أقزام في العراق فاإلنتحاري الذي يفجر نفسه ال يختلف 

عن الذي يسقط نفسه أمام الزائرين وللعلم هنالك من بين الضحايا من جنسيات 

 .عربية وليست خليجية

لذي يروج ألكاذيبه وإحداها أحدهم يخاطب الحكومة الجيش اإللكتروني الفاسق ا

واألمم المتحدة إلستالم جثة أخيه الذي منعت العتبة تسليمها إال أن يتنازل عن 

إقامة دعوى ضد العتبة وتبين أن الذي يدعي أنه أخوه هو إيراني الجنسية وقد 

ولدي أرسلت أمه رسالة الى سماحة الشيخ الكربالئي تقول فيها أنا أفتخر أن 

 ".هو اإليراني الوحيد الذي استشهد في ركضة طويريج

األكاذيب هي األكاذيب، أولئك يُكذّبون بطريقة الفيديو، وهؤالء يُكذّبون بطريقة 

 ..المقاالت، ماهي هذه مراِكُز وَمواقِع مرجعيّة السيستاني

بوني.. هذه ماهي قناة الحّرة.. هذه قناة القمر، هذه قناة أبي الفضل.. كذّبوا  َكذِّ

بوها باألدلّة  ..هذه الحقائق، ولكن كذِّ

  : محمد المحّمداوي" َرفََع هذه الُمناشدة وهذا التَظلُّم، أقرأُهُ عليكم" ●



 السيد رئيس الجمهورية حامي العراق ودستوره"

 السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة

اب أعلى الجهات الرقابية والتشريعية في جمهورية السيد رئيس مجلس النو

 العراق

 السيد رئيس مجلس القضاء أعلى الجهات القضائية في العراق

 السيدات والسادة من أحرار العراق وحرائره ومن كل العالم

 مناشدة / تظلم

لقد قام السيد معاون أمين عام العتبة الحسينية السيد افضل الشامي ، وصفحة 

 حدود بالقذف والتشهير ضدي شخصياً وبإسمي الصريح من على مرجعيون بال

صفحتي وهي صفحة )محمد محمداوي( وقالوا إني كاذب ومفتري عن ما 

نشرته بصدد أخي الذي أستشهد في ركضة طويريج في ذكرى إستشهاد اإلمام 

الحسين عليه السالم ونسبوا إلّي تهمة الكذب واإلفتراء من خالل مقطع فديو 

معاون أمين العتبة الحسينية ويتكلّم ويلفظ إسمي الصريح على أنّني  يظهر به

 .كاذب في ما نشرته

وكما كتبت صفحة مرجعيون بال حدود على أنّني من أفراد الجنود اإللكترونية 

الذي يريد التشهير بالمراجع وخدام العتبات من خالل تكذيبهم لمنشوري الذي 

 لت عنه هذا المسجى أخي،نشرته مسبقاً مع صورة أخي الشهيد وق

وبهذا قد قررت أن أضع بين أيديكم وأيدي كل أحرار وشرفاء العالم اإلنساني 

بالعموم واإلسالمي بالخصوص وأتجه إلى كل السلطات الحكومية والقضائية 

والشرعية وأجعلها مظلومية بين أيديهم حتى يتضح للكل ما أنا قمت به وما 

بحقي حتى يتسنى للقضاء برفع مظلوميتي  نشرته وما قدموه من قذف وتشهير

 ."وحق الرد مكفول للكل وهللا خير الناصرين

أنا أقول لألخ محّمد المحمداوي، وإن ُكنُت ال أعرفه شخصيّاً.. أقول له بعد أن 

َل على شيٍء، الّديكتاتوريّة المرجعيّة سوف تَحول  أَُسلَّم عليه وأعّزيه، لن تَُحِصّ

 .على حقّك، تلك هي الحقيقة من اآلخر بينَك وبين أن تَُحِصّل



نحن في العراق تََخلّصنا من الّديكتاتوريّة الّسياسيّة الّدنيويّة وبَقيت الّديكتاتوريّة 

المرجعيّة الّدينيّة جاثِمةً على ُصدورنا، ال أعتقُد أّن العراقيّين سوف يتخلّصون 

 منها.


