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العنوان الرابع ِمن عناوين هذا الرب�مج: رسالة مفتوحة ِمن قناة القمر الفضائّية ِعْرب األقمار  ✤
 ."الصناعّية إىل مساحة املرجع األعلى السّيد السيستاين "دام ظّله

السّيد السيستاين "دام أبدأ رساليت ابلتحّية واالحرتام واإلجالل لسماحة املرجع الشيعي األعلى 
 "ظّله

حنن يف رسالٍة مفتوحة، وطبيعُة الرسالة املفتوحة يف وسائل اإلعالم يكون اِخلطاب للذي ُتوّجه 
شاهدين)

ُ
 .إليه الرسالة وكذلك للجمهور (امل

 :مالحظات قبل أن أبدأ يف تفاصيل هذه الرسالة ✤

ديثي معك وجهاً لوجه.. ولكّنين ال ): كان بوّدي � سّيد� املعظّم أن يكون ح1املالحظة ( ✦
 .أستطيُع أن أقوم هبذا الدور بسبب طقوس املرجعّية واحلواجز النفسّية، وأمور كثرية



أحد الفضالء املعروفني يف النجف األشرف ُحيّدثين، يقول: أّنين ُكّلما ذهبُت لز�رة السّيد  •
قريبًا منه إّال وشخٌص (واقف على السيستاين، وأردُت أن أبوح لُه مبا يف نفسي، فما إن أكون 

راسي مثل الشمر.. إّما ابن السّيد، أو واحد من املكتب) فُأسّلم على السّيد وأعود أدراجي.. 
وال أستطيع أن أبوح بشيٍء ممّا يف صدري! كما يقول هو: أ� ال أخاف ِمن السّيد السيستاين، 

خاف من هذا الذي يقف على رأسي فالسّيد السيستاين ُعرفْت عنه رحابُة الصدر، ولكّين أ
 .كالِشمر، لذلك أطوي كشحاً عّما أريد، وأعود إل بييت

ولذا قُلت: كان بوّدي أن يكون حديثي وجهاً لوجه مع السّيد السيستاين.. ولكن هذا هو الواقع 
 !املوجود

إذا ): املعلومات اليت سُأوردها.. ابلنسبة يل هي صحيحة واثبتة عندي، ولكن 2املالحظة ( ✦
مل تكن هذه املعلومات صحيحة وهناك َمن ميلك الدليل على عدم صّحتها ويُثبت يل ذلك، 
فإّنين سأعتذر عن هذه املعلومات اليت أوردها ولن تُنشر على شاشة التلفزيون ولن تكون كذلك 
على االنرتنت وال على أّي وسيلة ِمن وسائل اإلعالم. لكّنين وأ� اآلن أعرضها على شاشة 

 .فزيون فألّنين واثٌق ِمن صّحتها حبسب املتابعات والقرآئنالتل

زعجة 3املالحظة ( ✦
ُ
زعجة وامل

ُ
): هي أّنين أعتذُر مقّدماً للمرجع الشيعي األعلى عن صراحيت امل

 :جّداً يف بعض األحيان.. وأقول

حتكم هذه سّيد� اجلليل لوال علمي مبا لكم ِمن أثٍر كبري يف الواقع الشيعي َلما وّجهُت ِلسما
 .الرسالة



وهذه الرسالة ليسْت بكّل تفاصيلها ِمن عندي.. صحيح أّنين أ� الذي سأُقّدمها، ولكن ما فيها 
من تساؤالت وِمن إستشكاالت وِمن استفسارات فإّ�ا أسئلة الشيعة حّىت ِمن ُمقّلديك � 

 .لشيعيّة الرمسّيةسّيد�.. وكثٌري منها ُمحّلتها ِمن النجف، من داخل املؤّسسة الدينّية ا

 .فهم ال جيرأون على طرح السؤال، وهم يف حريٍة ِمن أمر املرجعّية الشيعّية

فإّنين مجعُت يف هذه الرسالة اقرتاحاٌت مّين، وأسئلٌة واستفسارات ُمشرتكة (منها ما هو مّين  •
أسئلة  ومنها ما هو من اآلخرين، وأكثرها ما هو ِمن اآلخرين) ويف احلقيقة حّىت أسئليت هي

اآلخرين، فكثريون حيملون يف طوا�هم هذه األسئلة.. غاية األمر أّين أعرض هذه املطالب 
بتعبريي وبياين وابلطريقة اإلعالمّية على شاشة التلفزيون. ما كان ِمن ُحسٍن فهو بتوفيٍق ِمن إمام 

 .زماين، وما كان ِمن قُبٍح فهو ِمّين 

 :سأجعل كالمي يف عّدة جهات ✤

) اليت أريد أن أتناوهلا يف احلديث هي: أين حنُن يف هذا العامل على ُمستوى املكان؟ 1اجلهة ( ❖
على ُمستوى الزمان؟ على ُمستوى اإلنسان؟ على ُمستوى احلدث؟ على ُمستوى التخطيط؟ 

 :وعلى وعلى.. وسأبدأ ِمن هذه النقطة

مريكا وُأوراّب والدول اليت حذت حبذو بعد الثورة العلمّية يف العامل الغريب (وأعين ابلعامل الغريب: أ ●
  حضارة األمريكان واألوروبّيني)

بعد الثورة العلمّية واليت تفّتقْت عنها الثورة الصناعّية اهلائلة تغري تكوين العقل الغريب وبدأ الغربّيون 
شكلة يف الدول ا

ُ
تخّلفة؛ يُنِشئون ُخمطّطاً للحياة على األرض لقادم األّ�م.. وكانوا ُيشخّصون امل

ُ
مل

ألّ�م وصلوا إىل حياٍة هانئٍة ُمرّفهة.. فالثورة العلمّية قادت إىل ثورة صناعّية غّريْت وجه احلياة يف 



العامل الغريب، فحينما يُفلسفون ما ُهم عليه وُيفلسفون ما عليه الشعوب واألُمم األخرى يف البلدان 
تخّلفة، كانوا يتوّقعون أّن املشاكل

ُ
اليت سُتصيُب حياة اإلنسان يف ُخمتلف بقاع  ويف القارّات امل

تخّلفة
ُ
 !العامل هي بسبب الشعوب امل

مل يكن للدول  -اليت جّرت الويالت على العامل -ولكن الذي جرى هو أّن احلرب العاملّية األوىل 
تخّلفة وللشعوب الفقرية مل يكن هناك أّي دخٍل هلا وفيها.. بل إّن هذه الشعوب حتّملت ما 

ُ
امل

تطّورة. فكانت احلرب العاملّية األوىل صراعاً بني حتمّ 
ُ
تقّدمة وامل

ُ
لت جرّاء الصراع فيما بني الُدول امل

تطّورة، وال دخل للدول الضعيفة وللُمجتمعات الفقرية فيها.. الدول الضعيفة 
ُ
الُدول امل

جتمعات الفقرية دفعت ما دفعت ِمن فواتري هذه احلرب، وحتّملْت ما حتّملت ِمن
ُ
قسوهتا  وامل

ّتحدة األمريكّية (بني 
ُ
وآالمها. ولذا حدث انعطاٌف يف التفكري الغريب وُخصوصاً يف الوال�ت امل

ُمفّكريها، بني ساستها) فتوّجهوا إىل تشكيل "ُعصبة األمم" اليت حتّولت بعد ذلك إىل "هيئة 
تّحدة" وكان عدد الدول اليت اشرتكْت فيها قليًال آنذاك

ُ
 .األمم امل

تقّدمة البُّد 
ُ
فكان أتسيُس عصبة األمم انعكاسًا عن فلسفٍة، تلك الفلسفة تقول: أّن الدول امل

تخّلفة. وُعصبة األمم 
ُ
تقّدمة وحتكم الدول امل

ُ
أن حتكمها حكومة، وهذه احلكومة حتكم الدول امل

ُتوّفر  هي نواٌة لتشكيل حكومٍة حتكم العامل، ولكن مّرت السنوات ومل تستطع ُعصبة األمم أن
تّقدمة (علمياً، 

ُ
سالمًا للعامل، حيْث نشبت احلرب العاملّية الثانية وقد نشبت أيضًا بني الدول امل

صناعياً، جتار�ً.. ويف مجيع اجلهات).. هذه الدول هي اليت دخلْت يف حروٍب قُِتل فيها املاليني 
تخّلفة ما 

ُ
جتمعات الفقرية وامل

ُ
دفعْت وهي ال �قة هلا وال مجل واملاليني ِمن البشر.. ودفعْت امل

 !يف ُكّل الذي جرى



ّتحدة؛ ألّن ُعصبة األمم ثبَت فشُلها، فال ُبّد ِمن إشراك ُكّل  •
ُ
وبعد ذلك تشّكلْت هيئة األُمم امل

ّتحدة.. والبُّد ِمن وجود ُسلطٍة، هذه الُسلطة تكون بيد األقو�ء (بيد 
ُ
دول العامل يف هيئة اُألمم امل

تقدّ 
ُ
 .مة واملتطّورة) فكان جملس األمنالدول امل

ّتحدة أن تُنّفذها وتُفّعلها 
ُ
فمجلس األمن مبثابة حكومٍة قراراهتا �فذة جيب على هيئة اُألمم امل

 .على أرض الواقع

فّكرين والساسة الذين ُيريدون أن حيكموا العامل،  •
ُ
ووراء كّل ذلك شيٌء يشغُل ابل الفالسفة وامل

 .ستقبلأذها�م هو: امل يء الذي يدور يفوهذا الش

وُهم يتحّدثون عن اإلنسان الغريب قطعًا الذي ميلك الِعلم والتكنلوجيا  -هل يستطيُع اإلنسان 
تمّيزة 

ُ
هل يستطيع هذا اإلنسان أن حيكم ُمستقبل العامل؟ وأن يكون  -وميلك القّوة العسكريّة امل

  ُمستقبل العامل بيده؟

ملاضية وحينما يكون احلديث يف ساحِة جوابه يكون جواابً نظرّ�ً هذا الُسؤال كان ُيؤّرق األجيال ا
 .وليس هناك ِمن ختطيٍط عملّي للتحكم مبُستقبل احلياة

لكن احلضارة الغربّية بعد احلرب العاملّية الثانّية بدأْت ُختطط وبدأت تُفّكر بشكٍل أقوى ممّا  •
نازية (أن حيكموا العامل وأن حيكموا ُمستقبل كان يف السابق، وإّال فهذا التفكري كان موجوداً يف ال

 .العامل) وكان موجوداً كذلك قبل النازيّة

فقد كان موجودًا يف ُمعاهدة (سايكس بيكو) على األقل للمنطقة اليت ُوضعْت خرائطها 
عاهدة.. وكانْت هذه املعاهدة سرّية يف البداية، ولكن بعد انتصار 

ُ
وُمستقبلها ِضمن بر�مج هذه امل

عاهدةال
ُ
 .ثورة البلشفّية يف روسيا كشفوا أسرار هذه امل



املعاهدة كانْت أساساً بني بريطانيا وفرنسا.. فـ(سايكس) هو سياسي بريطاين، و(بيكو) سياسي 
فرنسي.. هؤالء مهّا الّلذان خّططا مبوافقة روسيا القيصريّة، وقد وضعوا ُخطًّة ِلمنطقة الشرق 

 .2016.. يعين اخلطّة انتهْت عام 1916وضعوها يف عام األوسط ملّدة مئة سنة، 

قطعاً حيدث هناك جتديد وتغيري يف هذه اخلطط.. فبعد سايكس بيكو جاء ُمؤمتر سان رميو، ُمثّ 
جاءت ُمعاهدة لوزان.. ولكن اخلُطوط العاّمة للتحّكم مبُستقبل األّ�م هو الذي كانْت تدور 

عاهداتحوله مضامني هذه االتّفاقّيات واملؤ 
ُ
 .مترات وامل

ستقبلّية، وحتّول 
ُ
ولكن بعد احلرب العاملّية الثانّية صارْت هناك هجمة فكريّة على الدراسات امل

ستقبل إىل قضّية َعَملّية وليسْت نظريّة
ُ
 فْكر امل

ُمنذ بدا�ت القرن العشرين كان التفكري الغريب هبذا االّجتاه: وهو أّن الذي يتحّكم ابلرتاب  •
اهلواء يستطيع أن يتحّكم ابإلنسان، والذي يتحّكم ابإلنسان يستطيع أن يتحّكم واملاء و 

ستقبل.. وهذه املعادلة إىل حدٍّ ما ُمعادلة منطقّية
ُ
 .ابمل

فكان التفكري الغريب هكذا.. أن يتحّكموا ابلُرتاب واملاء واهلواء (ألّن هذه العوامل الثالثة هي 
جتمعات) . فإذا ما حتّكموا هبذه العوامل املاّدة األولّية لصناعة احلضارة ولب

ُ
ناء الدول وتكّون امل

 .فإّ�م سيتحّكمون إبنسا�ا

وِمن هنا جاءت فكرة االستعمار.. و"فكرة االستعمار" ُمصطلح مجيل، فاالستعمار يعين أّ�م 
اءهم سُيعّمرون األرض.. �تون كي يُعّمروا الرتاب، ويُنظّموا حركة املاء، وكي يستنشق الناس هو 

براحٍة وُحريّة، ويتنّفسون احلضارة والتقّدم والُعمران.. ولكن ِمن وجهة نظر الشعوب اليت 
 !اسُتعمرت والذي جرى على األرض هو شيٌء آخر



ولذا صارْت إسقاطات الواقع على ُمصطلح "اإلستعمار" إسقاطات سّيئة.. أّما الذين وضعوه 
سيطرة على الرتاب واملاء واهلواء، فإّ�م إذا سيطروا على هذه فهم أرادوا أن ُميّرروا ُخمطّطاهتم ِعْرب ال

العوامل الثالثة سيطروا على إنسا�ا، وإذا ما سيطروا على إنسا�ا استطاعوا حينئٍذ أن ُيوّجهوه 
 .إىل اجلهة اليت ُيريدو�ا، وابلتايل يتحّكمون ابملستقبل

ما بني العسكري الذي يستعمل قطعًا هناك فصام ما بني الذي يُفّكر بعقل الفيلسوف، و 
ما كانوا يستطيعون أن يهضموا هذا  -وُخصوصًا يف تلك الفرتات  -البندقّية.. فالعسكريّون 

الِفكر الفلسفي الدقيق. أ� ال ُأريد أن أحتّدث هنا عن أتريخ احلضارة الغربّية، ولكّنين ُأريد أن 
 .أِصل إىل غاييت

ستو�ت (ِمن عميٍل جاسوس، يف ذلك األُُفق كان الغربّيون يبحث •
ُ
ون عن ُعمالء هلم يف مجيع امل

 إىل عميٍل يُنّفذ هلم ُخمّططات،.. إىل إىل..)

ستقبل توّجهوا توجهاً جديداً 
ُ
ولكن حني تغّريت أفكارهم وحني تبّدلْت رؤاهم يف فكرة التحّكم ابمل
ستقبل وبدأوا يُنّفذون بر�جمهم هذا ُمنذ السبعينات والثمانيات: من أنّنا إ

ُ
ذا أرد� أن نتحّكم ابمل

فعلينا أن نتحّكم ابإلنسان، ولكن كيف نستطيع أن نتحّكم ابإلنسان بعدما فشلت التجربة 
 السابقة: أ�م ُيسيطرون على الرتاب واملاء واهلواء؟

ؤامرة الُكربى.. فهذه ُدول وحضارات ُتريد أن تُنّفذ براجمها.. فنف(
ُ
س علماً أّنين لسُت ِمن ُدعاة امل

سلمني لو أّ�م ميلكون ما عند الغربّيني من علم وصناعٍة وتطّور.. سُيفّكرون كذلك 
ُ
العرب وامل

خّطط إىل مؤامرٍة هنا، وإىل حيلٍة وتدليس هناك.. 
ُ
حبكم العامل) .فهم حيتاجون يف تنفيذ هذا امل

 إىل غري ذلك



حيطة أّما كيف يتحّكمون ابإلنسان، فقالوا نتحّكم ابإلنسان من خالل التح
ُ
ّكم ابلظروف امل

 .به.. علينا أن نصنع لُه ظروفه أبنفسنا. (وقفة لتقريب معىن هذه الفكرة مبثال)

إذن هناك جمموعة عوامل مؤّثرة صنع الغربّيون هبا ظرفاً استطاعوا من خالله أن يتحّكموا ابإلنسان 
 .إىل حدٍّ بعيد

غري صناعة هوليود" وأعين بذلك ما أنتجته هوليود وأوالدها" •
ُ
، وُيضاف إىل ذلك االستهالك امل

على مستوى السّيارات، على مستوى األجهزة، على مستوى الطعام والشراب.. هناك استهالك 
وضة يف املالبس والعطور 

ُ
غري، وما بني امل

ُ
ُمغري. فما بني املنتوج اهلوليودي وما بني االستهالك امل

 .ع حتت عنوان املوضةواملكياج واالكسسوار.. يف ُكّل التفاصيل اليت تق

وضة، وما بني وما بني.. الظروف 
ُ
غري، وما بني امل

ُ
ما بني املنتوج اهلوليودي وما بني االستهالك امل

اليت صنعوها لإلنسان والتكنلوجيا الساحقة اليت انتشرْت يف كّل مكان.. وفوق هذا �يت اإلعالم 
 !الساحر.. وبني هذا وذاك صناعة النجوم

هتوى جنوم الر�ضة، فصنعوا جنوم الر�ضة.. وهناك طبقات ُخصوصًا يف فهناك ُجمتمعاٌت 
جتمعات الغربّية ُحيّبون جنوم البوب.. وو إخل

ُ
 امل

هذه العوامل مبجموعها استطاع الذين ُيريدون أن يتحّكموا ابإلنسان أن يتحّكموا فيه من خالل 
حيطة بذلك اإلنسان.. وهم الذين يصنعون 

ُ
هذه الظروف ِمن خالل توفري التحّكم ابلظروف امل

 .املواد األولّية اليت تتكّون وترتّكب منها هذه الظروف



ُمثّ القضّية جتاوزت ذلك.. يعين أّن عملّية التحّكم ابإلنسان جتاوزْت الظروف.. فقد انتقلوا  •
طف اآلن إىل أن يتحّكموا يف داخل الُبنّية اإلنسانّية (على ُمستوى الِقَيم، وعلى ُمستوى العوا

ستو�ت) ِمن خالل اإلنرتنت ومن خالل املوابيل
ُ
 !والعالقات، وعلى مجيع امل

اآلن أكثر األشخاص إذا نسي أحدهم هاتفه الذكي (املوابيل) يف البيت وخرج، يشعر أنّه قد 
ترك نصفُه يف البيت، وهو اآلن ِنصف إنسان! وهذا الشعور شعور حقيقي ومل ينشأ ِمن فراغ؛ 

ب هذه التكنلوجيا اليت حتّكمْت يف دواخله، أخرج نصفاً من دواخله ووضعها ألنَّ اإلنسان بسب
ستو�ت..)

ُ
 يف هذا اجلهاز (على ُمستوى الِقيم، على ُمستوى العواطف والعالقات، على مجيع امل

بل إّنين حينما حّدثُت البعض بذلك، قال بعضهم: أصًال حنن نعترب أنّنا تركنا أنفسنا بشكٍل 
اهلاتف الذكي (املوابيل) يف البيت.. ُخصوصًا األشخاص الذين وضعوا ُكّل كامل حني ننسى 

 .مشاغلهم وُكّل ُمالحظاهتم وُكّل أعماهلم وُكّل شؤو�هتم وضعوها يف هذا اجلهاز

إذن وصلنا اآلن إىل هذهِ املرحلة: وهي أّن قضّية التحّكم جتاوزْت التحّكم ابلُرتاب واملاء واهلواء،  •
نتج اهلوليودي وجتاوزت 

ُ
ولكن  -وقطعًا سيبقى هلذه األمور أتثري  -مسألة التأثري ِمن خالل امل

وابيل، والقضّية يف حالة تطّور
ُ
 .هناك ما هو األقوى وهو االنرتنت وامل

األجهزة يف حالة تطّور، الربامج يف حالة تطّور، القابلّيات والتقنّيات اليت ُتضاف يومّياً يف حالة 
 !دري إىل أين سيصل هذا التطّورتطّور.. وال ن

فاالحتماالت مفتوحة إىل املاال�اية.. فهذِه التكنلوجيا أوجدْت لإلنسان قيماً، وأوجدْت 
 !..لإلنسان اّجتاهات، وبنْت لإلنسان عاملاً افرتاضياً صار حقيقّياً 



ي.. إىل احلّد الذي فكثٌري ِمن الناس يعيشون مع العامل االفرتاضي أكثر ممّا يعيشون مع العامل الواقع
هّتمون مبثل هذه األمور 

ُ
صارت اآلن الُعملة االفرتاضّية قيمتها أعلى بكثري ِمن الُعملة الواقعّية.. وامل

يعلمون ما أقول. هذه التكنلوجيا يوميًا أتتينا إببداع جديد ُحيّول العامل االفرتاضي إىل حقيقٍة 
 !ن هذه التكنلوجيا من التحّكم ابإلنسانأقوى ِمن العامل الواقعي.. وشيئاً فشيئاً تتمكّ 

اآلن الشي الذي يتم العمل عليه خالل عشر سنوات، وأقصى ما ُميكن إىل عشرين سنة هو  •
 .أّن كّل إنسان سيملك روبوت.. َحنُن ُمقبلون على الروبوت

 يف بداية الثمانينات مل يكن ُكّل شخص يُفّكر أن يقتين جهاز املوابيل، فقط رجال األعمال
جتمع كانوا يقتنون هذه األجهزة للتباهي هبا، ومل 

ُ
هّمة يقتنو�ا. وحّىت جنوم امل

ُ
والشخصّيات امل

تكن احلياة ُمتوّقفةً عليها.. لكن اآلن منظومة احلياة صارْت متوقّفة عليها ابلكامل، حّىت ابلنسبة 
 .لألطفال

ه األجهزة، فقد نّظموا حياهتم وهناك ِمن الناس َمن ميلك أكثر ِمن جهاز، وكثٌري منهم حيتاج هذ
على هذه األجهزة، وِمن دون هذه األجهزة ال يستطيعون أن يعيشوا بشكٍل ُمتوازن وصحيح. 

 ففي السنوات القادمة حنن ُمقبلون على الروبوت (وهو جيٌل آخر من أجيال الكمبيوتر)

 حيتاجها الناس يف َمنازهلم، اآلن حنن يف بريطانيا يف احملّالت اليت تبيع األجهزة الكهرابئّية اليت •
صار الشيء ُمعتاداً أّن الناس يشرتون ماكنة كهرابئّية روبوت، ويعتادون على شراء ماكنة قطع 

 .احلشيش روبوت وأجهزة أخرى كثرية.. ولكن اآلن األجهزة حمدودة

 ولكن يف السنوات القادمة حّىت األطفال حيتاجون إىل جهاز روبوت.. فإذا ما دخل الروبوت
تبّقي من اإلنسان! فهناك ِنصٌف قد قضى عليه 

ُ
إىل حياة اإلنسان فإنّه سيقضي على النصف امل



االنرتنت واألجهزة الذكّية، والقسم اآلخر سيقضي عليه الروبوت؛ ألّن الروبوت يُنّفذ ما ُيريده 
ستوى اخلارجي. أّما املوابيل فاإلنسان ُخيرج دواخله فُيودعها فيه..

ُ
بينما الروبوت  اإلنسان على امل

اإلنسان ُيريد أن يُنّفذ ُمراده يف الواقع اخلارجي، كأن ُيريد أن �كل طعامًا ُمعّينًا فيطلب ِمن 
 .الروبوت ذلك، والروبوت ُيهّىيء له ذلك الطعام.. وهكذا

والقضّية ال تقف عند هذا احلّد.. فعلماء الغرب يشتغلون على مشروع كبري وُهو مشروع  •
قة الشمسّية والكونّية النازلة إىل األرض.. وهذا الكالم ليس خيال علمي.. هذه التحّكم ابلطا

حقائق علمّية. الطاقُة الكونّية والطاقُة الشمسّية اليت تُفلَرت ِعرب الغالف الغازي وختتلف مقاديرها 
 .ومناسبها ِمن أرٍض إىل أرض.. هذه الطاقة هي اليت تتحّكم ابملزاج اإلنساين

يُفّكرون أن يتحّكموا هبذه الطاقة وأن يفّككوا شفرهتا الِسريّة فحينئٍذ يستطيعون وعلماء الغرب 
أن يتحّكموا مبزاج شعٍب من الشعوب.. فُيحّولون هذا الشعب إذا أرادوا أن ُيهّيجوا أعصابه 

 !وحالته النفسّية إىل شعٍب ُميارس العنف وأمثال ذلك

 ابرد األعصاب من خالل التحّكم ابلطاقة الكونّية وإذا أرادوا من اإلنسان أن يكون طّيعاً هادائً 
النازلة يستطيعون أن يتحّكموا مبقادير تلك الطاقة وابلتايل ُيؤثّرون على ذلك الشعب أو تلك 

 .اُألّمة

مل يُنّفذ عملّيًا ولكّنهم بصدد الدراسة والتحقيق والتجارب  -حبسب الظاهر -قطعًا هذا األمر 
. وحينئٍذ سيستطيعون أن يتحّكموا بطريقٍة أقوى من حتّكمهم عرب وما هو ببعيٍد أن ينجحوا.

ستق
ُ
بل.. كيف يستطيعون أن حيكموا االنرتنت واهلواتف الذكّية وِعرب الروبوت. ُشغلهم الشاغل امل

ستقبلّية املوجودة يف ُكّل األد�ن، ال امل
ُ
ستقبل؟ وِلذا �خذون يف نظر االعتبار كّل االحتماالت امل

دون هبا، ولكّنهم هكذا تعّلموا ِمن البحث والتحقيق العلمي أّن ُكل االحتماالت ُميكن أّ�م يعتق



أن تتحّقق.. وهذا هو الذي يشتغلون عليه يف جهٍة ممّا يرتبط حبالنا حنن الذين نزعم أنّنا على 
 .اإلسالم

نشاء هناك عمٌل دؤوب يف الكواليس وسيخرج بشكل تدرجيي ِعرب هذه األساليب اليت مّرت إل •
إسالٍم جديد.. وهذا هو الذي يُفّكر به الَغربّيون لِمواجهة اإلرهاب! علمًا أّنين ال أحتّدث عن 
احتماالت هنا، إّنين أحتّدث عن حقائق موجودة على أرض الواقع.. فهناك سعٌي حثيث عند 

م اجلديد الغربيني إلنشاء إسالم جديد، وقد بدأوا يعملون على هذا. وقد تظهر بوادر هذا اإلسال
األوىل يف ُغضون سنوات قليلة.. وأ� أعتقد أّ�م سينجحون؛ ألّن الواقع اإلسالمي واقع متخّلف 

 .وفاشل.. وال شأن يل ابلواقع الُسّين 

 :أ� ُأخاطب السّيد السيستاين وأقول

نتشرة يف ُكّل 
ُ
العامل ُمتخّلفة، واقعنا املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية ُمتخّلفة، ومراكز الشيعة امل

 !ُمتخّلف.. أين حنن من هذا الذي ّمت احلديث عنه؟

مل تكن غاييت هي أن ُأحّدثكم عن أساليب الغربّيني يف التحّكم ابإلنسان.. ولكّنين أردُت أن  •
 :أصل إىل هذه النتيجة، وهي

أوا يتسرّبون عقلّياً.. بدأْت أّن شبابُنا الشيعي يف ُكّل أحناء العامل يف بُلداننا الشيعّية، هؤالء بد
 عقوهلم تتسّرب ابّجتاٍه خارج الواقع الشيعي الديين

فلماذا مؤّسستنا الدينّية الشيعّية الرمسّية ال تنظر إىل األمور إّال الذي عند رجليها؟ ماذا خّططت 
 املؤّسسة الدينّية الشيعّية ِهلذا األمر؟



عن مرجعّية شيعّية تتوّفر هلا األسباب (فالنظام حنن نتحّدث عن مؤّسسة دينّية شيعّية رمسّية و 
الصّدامي انتهى، عصر التقّية انتهى، واملرجعّية الشيعّية حاكمة، األمور تبّدلت).. فماذا خّططْت 
املرجعّية الشيعيّة الُعليا هلذا الواقع؟ أم نبقى على حالة التخّلف هذه، وغاية ما تستطيع املؤّسسة 

ّية هو رّد فعٍل أو ترقيع أو تلصيق ِهلذه القضّية أو لتلك القضّية؟! هذِه مسألٌة الدينّية الشيعّية الرمس
 .سرتاتيجية كبرية

أ� أقرتح اقرتاحاً.. وهذا االقرتاح اقرتاح بسيط.. ألّنين أعلم أّن املؤّسسة الدينّية الشيعّية  ✱
التخّلف إىل مؤّسسٍة ُمتطّورٍة  الرمسّية ال ُميكن بكبسة زِر أن تتحّول ِمن مؤّسسٍة ُمتخّلفٍة يف غاية

 :تستطيع أن تُواكب هذا التطّور.. فهذا ليس ُممكناً وال حّىت يف األحالم.. ولكّنين أقول

هناك توّجٌه يف اجلو الشيعي يف السنوات األخرية إىل القرآن (فقد نشأْت حمافل قرآنّية، ومدارس 
خالفني يف قرآنّية، ومراكز ومؤّسسات قرآنّية) ولكن هذا التوّجه 

ُ
ابّجتاه القرآن يعزف على نغم امل

مجيع االّجتاهات (على ُمستوى الرتتيل والتجويد، وعلى ُمستوى القراءات، وعلى ُمستوى التفسري 
ستو�ت).. لو أّن املرجعّية الشيعّية أتخذ بنظر االعتبار هذِه احملافل القرآنّية وُتوجَّه 

ُ
على مجيع امل

ت.. أن نُثّقف هذه األجيال ثقافًة قرآنّية َعَلوية حبسب ما جاء يف بيعة ابّجتاه ما ُيريده أهل البي
الغدير أن نُفّسر القرآن وفقاً لعّلي "صلواُت هللا عليه".. أعتقد أّن هذه القاعدة سُتشّكل حصانة 

 .قويّة

نّية ُمتخّلفة، أقول للسّيد السيستاين: � سّيد� املعظّم، اجملالس اُحلسينّية ُمتخّلفة، األجواء اُحلسي •
عّممة.. 

ُ
ثّقفة وما بني األجيال امل

ُ
احلوزة العلمّية ُمتخّلفة.. هناك هّوة سحيقة فيما بني األجيال امل

عّممني وحيّق هلم ذلك ِلما يرونه ِمن ختّلٍف واضح يف هذه األجواء
ُ
ثّقفون يستهزئون ابمل

ُ
 .ابت امل

عّمم أن ِجتد ُمعّمماً ُمثقّ 
ُ
 !..فاً شاٌذ جّداً يف الوسط امل



ُمشكلة كبرية واملسؤولّية تقُع فيها على املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية، وبنحٍو خاّص على مراجع 
الشيعة، وبنحو أخّص على املرجعّية الشيعّية الُعليا اليت بيدها اإلمكا�ت والناس تسمع كالمها 

 .األسبابوُتطيعها، وتستطيع أن تنشر ما ُتريد بسبب ما يتوّفر لديها ِمن 

) اليت أريد أن أتناوهلا يف احلديث هي ليست ببعيدة عن اجلهة األوىل، وهي: أّن 2اجلهة ( ❖
ؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية تفتقر إىل مراكز دراسات

ُ
 .امل

 .العامل اليوم حتكمه وُحترّكه املعلومة

عظّم "السّيد السيستاين": سل االقتصاديني، سل اُخلرباء
ُ
: ما هو أغلى شيء يف زماننا سّيد� امل

 هذا؟

أغلى شيء يف زماننا هذا هو "املعلومة".. صارت املعلومة أغلى ِمن الذهب وأغلى من املاس 
 .وأغلى من كّل شيء

احلروب ينتصر فيها املنتصر ابملعلومة، وخيسر فيها اخلاسر بسبب املعلومة.. االقتصاد يزدهر 
بسبب املعلومة.. قوة الدول بسبب املعلومة، وضف الدول بسبب املعلومة واالقتصاد يندحر 

 .بسبب املعلومة

ولذا الشركات الكبرية يف العامل متتلك مراكز للدراسات، وكذا احلكومات، واجليوش القويّة يف 
 .العامل

مراكز الدراسات هي املنابع اليت تُغّذي اجلهات اليت تعتمد عليها تُغّذيها ابملعلومة.. املعلومة هي 
 .اليت تُغّري وجه احلياة، وهي اليت تُغّري اإلنسان



املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية الزالْت تعمل أبساليب كان يستعملها الناس يف القرون  •
الوسطى.. املرجعّية الشيعّية العليا حباجة إىل ُمؤّسسة للدراسات االسرتاتيجية ابملعىن احلقيقي، ال 

عّممني الذين ال يعلمون شيئاً أن ُتوجد بناية و�يت إلي
ُ
 !..ها جمموعة ِمن امل

على املعّممني الذين ُيريدون أن يشتغلوا يف هذه املؤّسسات أن يدرسوا ويتخّصصوا يف املطالب 
 .اليت تتناوهلا هذه املراكز وهتتم هبا

(املرجع األعلى) املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية وُخصوصُا على األقل املرجعّية الشيعّية الُعليا 
حباجة إىل مؤّسسٍة للدراسة االسرتاتيجية على املستوى السياسي، على املستوى االجتماعي، 

على األقل ِعْرب القرن املاضي، كي نعرف أخطاء� وكي  -أترخينا حنن  -وعلى دراسة التأريخ 
 .نعرف صوابنا

الزمان كّلما حدثْت عملّية  قطعًا اآلراء ستختلف وستحتدم فيما بينها.. ولكن ُكّلما استمرّ 
شتغلون يف هذه املؤّسسات ِخربًة جديدة ُخصوصًا حينما 

ُ
فلرتة، وكّلما اكتسَب الشيعة امل

يتواصلون مع مراكز الدراسات االسرتاتيجية يف العامل.. لكن أن يكون العمل فيها على أساس 
 .اِخلربة والكفاءة ال على أساس احملسوبّية واملنسوبّية والوسائط

فاملرجعّية الشيعّية الُعليا واملؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية حباجٍة إىل ُمؤّسسٍة كبرية للدراسات  •
االسرتاتيجية على املستوى السياسي، على املستوى الثقايف، على املستوى االجتماعي والرتبوي، 

ستوى التأرخيي
ُ
 .وعلى امل

ناسبات وحتديد  وحنن حباجة إىل ُمؤّسسٍة حقيقّيٍة وظيفتها: •
ُ
إصدار التقاومي للشيعة وتعيني امل

ؤّسسة ُمعتمدة من اجلميع
ُ
 .املواقيت واألهّلة، يصدر القرار منها وتكون هذه امل



صحيٌح يف البداية قد تكون هناك اختالفات.. ولكن إذا كان هناك قرار فعلي، وكان هناك 
شيئًا خالل سنوات قليلة.. وأيضاً ختطيط �جح فإّن هذه املؤّسسة ستكون هي احلاكمة شيئًا ف

 .الُبّد أن ُيوجد فيها أصحاب الكفاءة بعيداً عن احملسوبّيات واملنسوبيات

وحنُن حباجة إىل ُمؤّسسٍة اثلثة: ُمؤسسة للتبشري إبمام زماننا، ُمؤسَّسة تتواصل مع العامل (ِعْرب  •
أن نستعني ابِخلربات الغربّية إىل أن السينما، ِعْرب إعالم حقيقي ُمتطّور..) وُميكننا يف البداية 

 .تتطّور ِخرباتنا الشيعّية احملّلية

حنن هبذا نستطيع أن خنطو خطوات يف االّجتاه الصحيح، ونستطيع أن ُنؤثّر على شبابنا وُخنرجهم 
 ِمن حالة الضياع اليت يتحرّكون ابّجتاهها.. وهذه املسؤولّية تقع على عاتق املؤّسسة الدينّية الشيعّية

 .الرمسّية وبشكٍل خاص على املراجع، وبشكٍل أخّص على املرجعّية الشيعّية الُعليا

ح يف او ! العامل جيري سريعاً.. وحنن نر إىل مىت نبقى على حالٍة من التخّلف وحالٍة ِمن التمّزق؟
 !..مكاننا، ورّمبا نعود إىل الوراء

لسّيد السيستاين.. أقول له: العراق ) واخلطاب فيها أيضاً للمرجع الشيعي األعلى: ا3اجلهة ( ❖
 :بشيعته لُه أتثٌري كبري ِمن جانبني

 .): العراق ُميّثل املركز األّول يف املشروع املهدوي1اجلانب ( ✦

): هي أّن العراق فيه عاصمة التشّيع (النجف) واملؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية 2اجلانب ( ✦
يف النجف ترتبُط هبا الشيعة يف كّل العامل بنحٍو مباشر أو غري مباشر.. وبعبارة موجزة: ما عليه 

ستقبل، إذا ُكّنا ُمهتّمني ابملشروع 
ُ
املهدوي إلمام زماننا، الشيعة يف العراق لُه أتثٌري كبري على امل

ثبَت ابلقطع واليقني فشُل  2003وما يرتبط بعاّمة الشيعة يف كّل أحناء العامل. وعملياً بعد سنة 



األحزاب الدينّية السياسّية بقّضها وقضيضها.. وقد فشلوا فشالً ذريعاً واضحاً ال ُميكن أن ُيسَرت 
 !للقاصي والداين بسبب فشل قادهتا، حّىت ابتْت عورُة هذا الفشل واضحةً 

 :الشيعة يف العراق ُمقبلون على انتخاابت.. وأ� هنا أقرتح اقرتاحني � سّيد� املعظّم •

أن  -على األقل حبدود البيان والتوجيه ال حبدود الفتوى  -): أن تتبّىن املرجعّية 1االقرتاح ( ✦
هذا األمر تستطيع املرجعّية ال يتّم انتخاب احلزبّيني ِمن أّي حزٍب كان وأّي جمموعٍة كانْت. و 

بسهولٍة جّداً أن ُتوًصله إىل الناس ِعْرب وكالئها، ِعْرب أئمة اجلمعة واجلماعة، ِعْرب وسائل اإلعالم، 
ِعْرب بياٍن رمسّي صادٍر من مكتب املرجعّية العليا.. وإّال فإن األمور ستُسوء أكثر وأكثر يف مجيع 

ث عن اجلو السياسي، وال أحتّدث عن اخلدمات اليت ُيريدها االّجتاهات. علمًا أّنين ُهنا ال أحتدّ 
الناس.. الرقم األّول هو اجلانب العقائدي عندي، هو عالقةُ الناس أبهل بيت العصمة "صلوات 

 ."هللا عليهم

): أّن املرجعّية فعالً ُخترُج نفسها ابلكامل وبشكل حقيقي ِمن هذا الواقع وترتك 2االقرتاح ( ✦
الناس هي اليت تتحّمل مسؤولّيتها.. ال أن ُخترج نفسها فقط على ُمستوى اإلعالم، األمر للناس و 

ويبقى املسؤولون يّتصلون أبطراف من املرجعّية يف النجف وأبطراف من املرجعّية يف كربالء يف 
الفنادق بشكٍل سّري أو يف أماكن َعَلنية، فهذه القضّية فيها ضحك على الناس. الواقع سّيئ 

 :يل أن أحتّدث عن ُسوء هذا الواقع، ولكّنين أسوُق مثاالً هنا وال حاجة

عرض فيديو يتحّدث فيه وكيل السّيد السيستاين يف البصرة وإمام اجلمعة: الشيخ حمّمد فلك  ★
 .املالكي يتحّدث فيه عن واقع العراق السيئ



ستاين، عنوا�ا: ) من جهات هذه الرسالة املفتوحة إىل املرجع األعلى السّيد السي4اجلهة ( ❖
 !ُمشكلتا قانون الوالء الشخصي

أ� لن أحتّدث عن الواقع السياسي واحلكومي يف العراق.. إّمنا أحتّدث عن الواقع الشيعي، وحني 
ُأخاِطب السّيد السيستاين إّنين ُأخاِطب املرجع األعلى للشيعة.. فليست القضّية خاّصةً ابلعراق 

 .همّ وإن كان العراق ُيشّكل الرقم األ

ُمشكلتنا يف املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية ويف الواقع املرجعي هو هذا القانون السيئ: قانون 
 .الوالء الشخصي

أّيها السّيد السيستاين: هؤالء الغربّيون جنحوا ألّ�م ال يعملون بقانون الوالء الشخصي.. هؤالء  •
ّية النظيفة الناجحة.. هبذه األمور الثالثة يعملون على أساس التخّصص والكفاءة والِسرية الذات

جنح الغربّيون يف ُكّل مشاريعهم ويف ُكّل ُخمّططاهتم، وصارْت عيون كّل العامل تنظُر إليهم وتتمّىن 
أن تكون مثلهم... هؤالء الغربّيون ال يعبأون بدين الشخص أو بلونه أو بقومّيته أو من أّي بلٍد 

ّمة يف مجيع االّجتاهات على أساس هذا القانون: (التخصص، جاء.. ُهم نظّموا مراكزهم اهلا
 .الكفاءة، السرية الذاتّية النظيفة والناجحة) الغربّيون جنحوا بسبب اعتمادهم على هذا القانون

  السؤال هنا: هل أّن مؤسستنا الدينّية الشيعّية الرمسّية تعمل بربع هذا القانون؟ ❋

 .الواقع يقول: ال

ة.. وهذا ال يتّم إّال املرجعّية أن تبدأ خبطوات لتغيري واقع املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسيّ لذا على 
أّما أن تكون القضّية هكذا على التوثيق الشخصي وعلى  ِعْرب عمٍل مؤّسسي وِعْرب تقنني،



يب اليت االختيارات وفقًا لألصهار واألقرابء واألصدقاء وكأنّنا نعيش يف قريٍة ونستعمل األسال
 .يستعملها شيخ القرية أو شيخ القبيلة فهذه مهزلة

حنن اآلن نعيش يف عاٍمل ُمعّقد، ونعيش يف عاٍمل جيري وجيري سريعاً يف مجيع االجتاهات.. إّال حنن 
 !..واقفون يف أماكننا

 .وقفة عند مقطع من رواية اإلمام الصادق بشأن التقليد يف تفسري اإلمام العسكري ●

وهو ُجيري ُمقارنة بني فقهاء اليهود وفقهاء الشيعة..  273السالم يف صفحة يقول عليه 
 :فيتحّدث عن عالمة واضحة يف فقهاء السوء الشيعة فيقول

وكذلك عواّم أّمتنا إذا عرفوا ِمن فقهائهم الفسق الظاهر والعصبّية الشديدة والتكالب على )
إن كان إلصالح أمره ُمستحّقاً وابلرتّفق ابلّرب ُحطام الدنيا وحرامها، وإهالك َمن يتعّصبون عليه و 

واإلحسان على َمن تعّصبوا لُه وإن كان لإلذالل واإلهانة ُمستحّقاً.. فَمن قّلد ِمن َعواّمنا ِمن 
 (..مثل هؤالء الفقهاء فُهم مثل اليهود الذين ذّمهم هللا تعاىل ابلتقليد لَفَسَقِة فقهائهم

.. هذا هو قانون الوالء الشخصي.. شخص ُيوايل املرجع يكون هذه القضّية قضّية ُمهّمة جّداً 
ُمقّدماً وُمدّلًال كائنًا َمن كان.. أّما الشخص الذي ال يُوايل املرجع وال يريد أن يكون عبداً هلذا 

 املرجع أو ذاك سيكون مغضوابً عليه.. هذا هو الذي يتحّدث عنه اإلمام الصادق

ين ُميارسون قانون الوالء الشخصي: (فَمن قّلد ِمن َعواّمنا ِمن فاإلمام قال عن هؤالء املراجع الذ
 مثل هؤالء الفقهاء فُهم مثل اليهود الذين ذّمهم هللا تعاىل ابلتقليد لَفَسَقِة فقهائهم)

هناك سؤال يُطرح يف أجواء مرجعّية السّيد السيستاين، وهذا السؤال يُطرح حّىت يف وسائل  ●
 :ن ُجميب.. وهواإلعالم، ولكن ليس هناك مِ 



 مسألة األمني العام للعتبة اُحلسينّية، واألمني العام للعتبة العّباسية

الشيخ عبد املهدي الكربالئي كان أميناً عاّمًا للعتبة اُحلسينّية، وكذلك السّيد أمحد الصايف كان 
ّدة، وكان ذلك ِخالفًا 

ُ
للقانون.. ُمثّ بعد ذلك وأبمٍر من أمينًا عاّمًا للعتبة العباسّية.. وجتاوزوا امل

املرجعّية اختاروا أُمناء للعتبة اُحلسينّية والعتبة العّباسيني ولكن ليسوا أُمناء حقيقّيني وإّمنا أمناء 
توّيل الشرعي 

ُ
ُصورّيون.. وثـُّبَت الشيخ عبد املهدي ُمتوّيل شرعي وكذلك الشيخ أمحد الصايف.. وامل

ألمني العام الفعلي احلقيقي هو الشيخ عبد املهدي ابلنسبة للعتبة يبقى اثبتًا إىل أن ميوت.. وا
 .اُحلسينّية، والسّيد أمحد الصايف ابلنسبة للعتبة العّباسية

 أ� أسأل السّيد السيستاين: هذا التواء على القانون أو ال؟

ن من أسوأ أنواع إذا ُكنتم ال تعلمون.. فاعلموا أّن هذا التواٌء على القانون، وااللتواء على القانو 
 !..الفساد

أنتم ُتطالبون حبرب الفساد، وُتطالبون بتطبيق القوانني.. فهل هذا األمر كان من ِقَبلكم؟ أم كان 
رتبطة بكم؟ أم كيف هذا األمر؟! كيف بقي 

ُ
ِمن جهة ولدكم؟ أم كان ِمن جهٍة من اجلهات امل

ان "أمني عام".. والرواتب جارية اإلثنان (عبد املهدي الكربالئي، وأمحد الصايف) هبذا العنو 
ّدة انتهت وهم بقوا على مناصبهم خالف القانون

ُ
 !خالف القانون.. فامل

ما هو الفارق بني هذا احلال وبني احلال الذي عليه األحزاب يف بغداد؟! هذا السؤال حباجة إىل 
 .إجابة

  !هل ُتسرتجع أو ال؟الرواتب اليت ُأخذْت يف الفرتة اليت ال جيوز هلم أن يكونوا أمناء.. 



القرارات اليت اّختذوها ِضّد شخٍص ما يف تلك الفرتة هل تكون جارية أو ليست جارية؟! وكذلك 
االتّفاقّيات، العقود، التصرّفات ابألموال الشرعّية إىل ِسلسلٍة طويلة.. هذه األمور كيف يكون 

ة اُحلسينّية وعن ُأختها العتبة اجلواب عليها؟ وحنن نتحّدث عن أهّم العتبات الدينّية (عن العتب
العّباسية) فما هو اجلواب على هذا � سّيد� املعظّم؟! هذا التواء على القانون بتلبيس شرعي، 
وهذا االلتواء على القانون هو أسوأ أنواع الفساد.. وُكّل مشاكلنا نشأْت ِمن هنا.. نشأت ِمن 

 .اك عملّيات التواء على القانونقانون الوالء الشخصي، وبسبب الوالء الشخصي تكون هن

هناك كالم لوكيٍل من وكالئكم وهو الشيخ حمّمد فلك وهو ِمن أشهر وكالئكم يف البصرة هو  •
الذي يتحّدث عن واقع النجف، ويتحّدث عن قانون الوالء الشخصي وعن التمييز العنصري 

 .الواضح بدرجة من الدرجات

 .(1) وثيقة -عرض التسجيل الصويت للشيخ حممد فلك  ❂

وهي جلسة يتحّدث فيها الشيخ حمّمد فلك املالكي مع جمموعٍة من طََلبة اجلامعة.. فُهناك وكيٌل 
 .ُمدّلل وُهناك وكيل ابن البايرة (البصراوي)

).. يتحّدث عن لون من ألوان 2وثيقة ( -عرض التسجيل الصويت للشيخ حممد فلك  ❂
 .ة الشيعّية الرمسّيةالتمييز العنصري يف أجواء املؤّسسة الدينيّ 

علماً أّين جئُت حبديث الشيخ حمّمد فلك ليس ألنّه قد اكتشف اكتشافاً مل يكتشفهُ أحد.. هذه 
القضا� حنُن نعرفها، وأ� أعرفها بشكٍل أكثر ِمن الشيخ حمّمد فلك.. ولكّنين أردُت أن أعرض 

اضح وأهل البصرة والناصريّة بني يدي مساحتكم حديثاً ِمن داخل وسطكم.. وأعتقد أّن الكالم و 



والسماوة يعرفون هذه احلقائق.. هناك نوع من أنواع التمييز.. بسبب قانون الوالء الشخصي.. 
 .هذه الطامة الكربى اليت فتكْت يف الواقع الشيعي وجذورها خترج من داخل مكاتب املرجعّية

 :وقفة عند كتاب [الفقه للمغرتبني] للسّيد السيستاين ●

 هذا الكتاب.. نّص السؤال يفك ُسؤال ُوّجه للسّيد السيستاين هنا 346 - 345 يف صفحة 
  :مع اجلواب

السؤال: إذا تزعزعت ثقة املكلف بوكيل املرجع نتيجة ملا تنسب اليه من تصرفات خاطئة يف (
احلقوق الشرعية: فهل جيوز له التحدث عن ذلك بني الناس، وإن مل يكن متأكداً من صحة ما 

  الوكيل، وماذا لو أتكد من صحتها؟ينسب إىل

إبمكانه  -أي إذا كان ُمتأّكداً  -اجلواب: ال جيوز له ذلك يف احلالتني، ولكن يف احلالة الثانية 
إعالم املرجع مباشرًة بواقع احلال مع احملافظة على السرت التام ليتخذ ما يراه مناسبًا من 

 !)اإلجراءات

يكن ُمتأّكداً.. قطعًا ال جيوز أن نتحّدث عن الناس ِمن دون أن ابلنسبة للحالة األوىل إذا مل 
نتأّكد عن املعلومات.. وحّىت لو أتّكد� من املعلومات ابلنسبة لعاّمة الناس ال جيوز أن يُفَضحوا.. 
ولكن ابلنسبة هلؤالء الوكالء الذين يستأكلون الناس مبحّمٍد وآل حمّمد هؤالء البُّد هلم أن 

 .يُفضحوا

بُّد أن ُيسَرت حّىت لو كان  د السيستاين خياف على وكيله الفاسد أن يُفضح، فيقول أنّه الالسيّ 
كّلف ُمتأّكد من فساد الوكيل أبدلّة حقيقّية فيقول: (ال جيوز له ذلك يف احلالتني)!! يعين حّىت امل

كّلف أن يسعى للمرجع كي ُخيربه، 
ُ
لو كان ُمتأّكداً ال جيوز له ال ن يفضحه، وال جيب على امل



األموال،  وإّمنا إبمكانه فقط! أليست هذه شرعنة للفساد؟! يعين ُيرتك الناس على عماهم يدفعون
 !والوكيل يعبث هبا يف مفاسده..! فهل هذا الكالم منطقي؟

مع أنّه أساساً ال يُوجد ُحكم شرعي بوجوب دفع األموال إىل املراجع.. وأ� أحتّدى املراجع مجيعاً 
أن �تو� بدليٍل واحد ِمن آل حمّمد أنّه جيب دفع األموال لرجال الدين حّىت وإن كانوا صاحلني.. 

 !!ابلوكيل الفاسد؟ فما ابلك

 .تسليم األموال للوكيل الفاسد هذه خيانة لإلمام احلّجة.. فهذه األموال أموال اإلمام احلّجة

أ� أقول للسّيد السيستاين: إذا كان عندك رواية واحدة ُيصرّح فيها األئمة أبّن املراجع ُهم وكالء 
 .قعك الرمسيلألئمة يف استالم األموال.. فأبرز لنا هذه الرواية على مو 

وقفة أضرب فيها مجلة من األمثلة من سرية سّيد األوصياء مع وكالئه واليت هي ُخمالفٌة لفتوى  ●
غرتبني.. وهذه األمثلة أضعها بني يدي السّيد السيستاين

ُ
 .السّيد السيستاين يف فقه امل

�د ابن أبيه (وز�د ) يف �ج البالغة .. كتاب من أمري املؤمنني إىل ز 20يف الكتاب املرّقم برقم (
بن أبيه يف زمان أمري املؤمنني كان من شيعة األمري، وكان من الذين ُعرفوا ابُحلّب الشديد ألمري 
املؤمنني.. كان يشتغل عامًال من عّمال أمري املؤمنني، كان معاو�ً البن عّباس.. فأمري املؤمنني 

البصرة.. يقول األمري: (وإّين أُقسم ابهلل  كتب له كتاابً وهو خليفُة عامله عبد هللا بن عّباس على
سلمني شيئًا صغرياً أو كبرياً ألُشدنَّ عليك شّدة 

ُ
َقَسمًا صادقاً، لئن بلغين أّنك ُخنَت ِمن يفء امل

 (تدعَك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل األمر والسالم



ع منه هذا الفعل، اإلمام مع أّن الرجل مل يفعل شيئاً حلّد اآلن، ولكن األمري ابلنسبة لشخٍص يُتوقّ 
أعطاه حتذيرًا شديداً.. واألمري يعلم أّن هذا الكتاب سيبقى وسيِصل إلينا.. فهذه سرية سّيد 

 .األوصياء

) يف �ج البالغة.. هذا الكتاب بعث به إىل حمّمد بن 34وقفة عند الكتاب املرّقم ابلرقم ( ●
ّن حمّمد بن أيب بكر ِمن ِخرية الناس وهو أيب بكر وهو أيضاً يعتب عليه يف هذا الكتاب.. مع أ

من أقرب الناس إىل أمري املؤمنني وأكثرهم إخالصاً.. فمحّمد بن أيب بكر له ُخصوصّية عند 
ا وجد أمري املؤمنني أّن األشرت أليُق مبصر من حمّمد بن أيب 

ّ
سّيد األوصياء.. ولكن ُرغم ذلك مل

ا دخل يف قلب ُحمّمٍد ِمن ذلك.. فاألمري بعث بكر، عزل حمّمد وأرسل مالك األشرت.. فدخل م
 .إليه هبذا الكتاب يُعاتبه وُيؤنّبه على ما كان منه ِمن هذه احلالة صار عليها

يف �ج البالغة كتاب أمري املؤمنني إىل كميل بن ز�د ُيؤنّبه ويعتب عليه  61أيضاً يف الكتاب  ●
 :وُيشِكل عليه.. يقول فيه

 )ملرء ما ُوّيل وتكّلفه ما ُكفي لعجٌز حاضر ورأٌي ُمتّرب أّما بعد فإّن تضييع ا(

 !هذه هي سرية أمري املؤمنني.. فهل هذه السرية هل تنسجم مع مضمون هذه الفتوى؟

) من جهات هذه الرسالة املفتوحة إىل املرجع األعلى السّيد السيستاين وهي اجلهة 5اجلهة ( ❖
  :األخرية

لقطاٌت ِمن واقع مرجعّية مساحتكم.. فأ� سأنقل ُصورًا بني هذه اجلهة فيها تفصيل وعنوا�ا: 
 .يدي مساحتكم واُحلكم إليكم

 :وهذه اجلهة فيها عدة نقاط



): ِصهركم السّيد مرتضى الكشمريي وُهو املسؤول عن مكتبكم هنا يف لندن، 1النقطة ( ◈
 .ووكيلكم يف الغرب بشكٍل عام.. وصالحياته مفتوحة

ا يل أخوه السّيد حسن الكشمريي اخلطيب احلسيين املعروف يتحّدث وقفة عند رسالٍة أوصله
عن أّن السّيد ُمرتضى الكشمريي كانْت تربطه عالقة حبزب البعث..! وهذه الرسالة خبّط يده.. 
وأ� تلفونّيًا حتّدثت مع السّيد حسن الكشمريي يف وقتها حني أرسل الرسالة بتأريخ 

 .الكشمريي بتوقيعنيوقد وقّعها السّيد حسن  م1/6/2016

كان السّيد حسن الكشمريي يف وقتها يف الكويت.. وأ� اّتصلت به، وحتّدثت معه يف املوضوع 
 :وأعطاين تفاصيل.. ممّا جاء يف هذه الرسالة

ؤمنني الكرام، سالٌم وحتّية وبعد، يف أواخر عام (
ُ
، قّدمُت طلباً 1974بسمه هللا تعاىل، إىل امل
نسّية العراقّية إىل وزير الداخلّية العراقي آنذاك، ِعْرب مدير جنسّية النجف للحصول على شهادة اجل

األشرف، وتضّمن الطلب أخوايت معي ومشفوع بكّل الواثئق القانونّية واحلقوقّية، كذلك قّدم 
حرتم السّيد ُمرتضى وبضمنه أخوُه من والدته طلبًا مماثًال بنفس الطريقة، وأرسل آنذاك 

ُ
أخي امل
دير يُؤّمُنين أكثر من ُمدير ا

ُ
جلنسية العقيد يعقوب الداغستاين الطلب إىل بغداد، وكان هذا امل

أخي ألّن والديت عراقية من الدّغارة، بينما السّيد ُمرتضى وأخوه والدهتما ابكستانية، لكن الذي 
حدث عكس ذلك، فجاءت املوافقة بعد سبعة أشهر للسّيد مرتضى شقيقه وبنفس الوقت 

لفت أنّه بعد منح أخي شهادة اجلنسّية عينه قائم مقام النجف األشرف آنذاك رُفض طليب
ُ
، امل

 .السّيد عبد الرزّاق احلّبويب مسئوالً عن احلوزة الباكستانّية واهلنود يف النجف األشرف

 .وّمت تنصيبُه وفق َمراسم عرضها التلفزيون العراقي عّدة مرّات



املوازين القانونّية واحدة، بل إّن و  وقُِبل طلبٌ  رُِفض طَلبٌ  ملاذاإّن الّلغز الذي ُكنت أشكو منُه 
دير العقيد الداغستاين يتمّنع عن اإلجابة اببتسامة 

ُ
والديت عراقّيٌة أصًال؟! وكنُت حينما أسأل امل

 ...ُمريبة

وعرب الزمان ومّرت السنني، وسقط النظام وكنت يوماً عند صديقي األستاذ عد�ن األسدي وزير 
داخلية وجرى يف غرفته مع بعض كبار موظفيه احلديث حول هذه القّصة، فقال يل أحد ال

الضباط يف الوزارة أعطين اإلسم، فأعطيته: مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى، فمضى 
وجاءين ضاحكًا وبيده هذه الوثيقة، وقد سحبها من امللف وهي خبط السّيد مرتضى.. أؤكد 

لمُت عندها السبب يف قبول طلب ورفض طلب وأّن مدير اجلنسّية خبطّه وتوقيعه وأخيه، فع
املذكور كان يتحاشى أن يذكر سرّاً كهذا كما أخربين هذا الضابط يف مكتب وزير الداخلية أبّن 
طلب أخيَك كان ُمرفقا بتوصية كتبّية خطيّة من السّيد عبد احلسني الرفيعي مسؤول ُمنظّمة حزب 

 )..البعث يف النجف األشرف

 :وُيكمل السّيد حسن الكشمريي كالمه من اجلهة اخللفّية من الرسالة، فيقول •

إّنين احتفظُت هبذه الوثيقة ومل أنشرها ألحد، واعتربت التسرت عليها أمراً تفرضُه وحدة العائلة، (
لكن ملا بدأ أخي بتسقيطي بشكٍل ُحمزن أبّين أكلُت مال الوقف ّمث شّوه ُمسعيت عند والد زوجته 

ملرجع األعلى دام ظّله الشريف، واّتسعْت رُقعة التسقيط ِعْرب الوسائل العنكبوتّية والواتساابت ا
  ]وغريها، وقد دافعُت عن نفسي يف مقاٍل بكتايب اجلديد [مخسون عاماً مع املنرب اُحلسيين

ًا على هذِه رّتَب أثر  -ُيشري إىل السّيد السيستاين  -وما يُؤسفين وُحيزنين أّن السّيد دام ظّله 
التهمة وهذا البهتان بسماعه من طرٍف واحد، ولسُت بصدد أن هذا ُيسقط العدالة وينسف 
التقوى، حيُث أّن شكاييت هذِه إىل رّيب، وأترُك ُظالميت إىل الزمن، لكن بعد هذا وجدُت من 



حرتم هو الذي بد
ُ
أ، حّقي أن أنشر هذه الوثيقة وليس ألحٍد علّي منه عتاب؛ ألّن أخي امل

 (م 2016/  6/  1والبادئ أظلم وشكراً.. السّيد حممد حسن الكشمريي 

علمًا أّين استلمُت هذه الرسالة ِمن السّيد حسن الكشمريي بشكٍل ُمباشر، وقد وّقع الرسالة 
 بتوقيعني لتوثيق األمر. (عرض للرسالة اليت أرسلها السّيد حسن الكشمريي)

السّيد حسن الكشمريي حتّدث يف رسالته اليت قرأهتا عليكم عن وثيقة موجودة يف وزارة  ●
الداخلّية وقد حصل عليها ِمن طريق أحد الضّباط املوجودين يف مكتب األستاذ عد�ن األسدي 

 :الذي كان وكيًال لوزارة الداخلّية.. ممّا جاء فيها

 .بغداد /مإىل السّيد وزير الداخلية احملرت (

قد دأبْت ثورة السابع عشر ِمن متوز ِمنذ انطالقتها األوىل وحّىت ذكراها السابعة على توظيف ل
الطاقات وتقدمي اإلجنازات هلذا الشعب على اختالف طبقاتِه بقيادة حزهبا القائد حزب البعث 

ا ذلك العريب االشرتاكي. وملا عّود� املسئولون فيها على تقبُّل مهوم الناس وحّل مشاكلهم شجعن
على تقدمي طلبنا هذا إليكم ال سّيما وحنن نعيش يف غمرة أفراح ثوريت متوز اجمليدتني، آملني أن 

  )..نكون موضع ثقتكم يف طلبنا هذا � سيادة الوزير

شكلة اليت هم بصددها.. إىل أن يقول يف �اية الطلب •
ُ
 :وبعد ذلك يتحّدث عن امل

الوزير راجني منُه النظر إليها بعني العطف واألبّوة وحّل إنّنا نعرُض ُمشكلتنا هذه على سيادة (
ستعصية، وذلك ابملوافقة على منحنا وعائلتنا اإلقامة الدائمة يف العراق ونؤكد لكم 

ُ
هذِه املسألة امل

أبنّنا سوف نبقى جنودًا أُمناء للثورة ولسان حال حلكومتها الوطنية وحزهبا القائد، ويف الوقت 
ذا الطلب لن ُخيامر� شّك يف أّنكم ستشملونه بلطفكم وعطفكم وُحتّققون الذي نتقّدم فيه هب



أمل عائلٍة ُخملصًة هلذا الوطن، ولكم الُشكر والرأي أوًال وأخرياً.. ُمرتضى السّيد علي الرضوي، 
 )1974مهدي السّيد علّي الرضوي 

مؤّسسة الكوثر مؤّسسٌة  والقضّية ال تقف عند هذا احلّد.. سّيد� املعظّم السّيد السيستاين: ●
زُيّنت إبسم أُّمكم الزهراء يف هولندا يف مدينة الهاي.. هذه املؤّسسة الدينّية ُأّسست ُمنذ سنوات 

  .والذي ُيشرف عليها بشكٍل ُمباشر السّيد ُمرتضى الكشمريي صهركم ووكيلكم

، للرقص.. واألموال السّيد ُمرتضى الكشمريي ُيؤّجرها أليٍّ كان.. لألعراس، للموسيقى، للغناء
اليت ُحيّصلها من أتجريها للحفالت الراقصة والغنائّية يُنفقها جملالس أهل البيت!! فماذا تقول � 

 مرجعنا العظيم؟! (علماً أّين حتّدثُت عن هذا املوضوع أكثر من مرّة)

مقطع فيديو سّجله أحد أوالدي الذين اختلفوا مع السّيد ُمرتضى الكشمريي حول أفعاله  ★
هذه وأراد أن ُيوصلها إليك.. وأُلفت نظرك � سّيد� أّن هذه احلفلة كانت يف األّ�م الفاطمّية، 
ا جاء موعد احلفلة الراقصة رفعوا السواد على

ّ
 وكانت املؤّسسة قد ُوّشحت ابلسواد.. ولكن مل

ُعجالة، وقد بقيت �فطة من اليافطات معّلقة سوداء يف داخل اجمللس وسط اجمللس الراقص 
ومكتوب عليها "� زهراء" وقد أّشر� عليها بسهم داخل الفيديو.. يبدو أّن اإلمام احلّجة أبقاها 

 .ليكون دليًال بني أيدينا

ّيب أهل البيت.. كان ُيريد تسجيل ُمكاملة صوتّية جتري بني أحد األشخاص التونسيني من حم ★
أن يُثبت هذا األمر على مؤّسسة الكوثر، فاّتصل هذا األخ التونسي مبسؤول التأجري الذي 
يعتمد عليه السّيد مرتضى الكشمريي يف إدارة املؤّسسة ويف ُمتابعة شؤون هذه احلفالت وهتيئة 

ات والشأن الديين داخل املؤّسسة اّلالزم هلا، وهو نفس الشخص الذي يتوّىل قراءة األدعية والز�ر 
 .وهو: �سني املفرجي



فلماذا مل تّتخذ مرجعّية السّيد السيستاين موقفاً واضحاً من السّيد ُمرتضى الكشمريي وهو هبذا 
 !احلال السّيئ؟!! ملاذا ال تزال املرجعّية توثّقه وتفرض ُسلطته على شيعة أهل البيت؟

 )ر يف هولندا.. مع التعليق عليهاعرض جمموعة من الصور ملؤّسسة الكوث(

علمًا أّنين حينما حتّدثت عن هذا املوضوع خرج الشيخ الكوراين على التلفزيون وكّذب هذه 
 !القضّية

عرض فيديو للشيخ الكوراين ُيكّذب فيه الشيخ الغّزي فيما عرضه سابقاً ابلواثئق عن مؤسسة  ★
 !!بنفسه الكوثر يف الهاي ويقول أبنّه حّقق يف هذه الكذبة

أ� ال أقول أّن الشيخ الكوراين هنا ُيريد أن يكذب.. ولكّنه مضحوٌك عليه.. وجوفه ُملئ من 
املال احلرام الذي أطعمه إّ�ه السّيد ُمرتضى الكشمريي من حفالت الرقص املاجنة هذه.. وهلذا 

 .يقول مثل هذا الكالم.. وهكذا يستحمر رجال الدين املعّممون الشيعة

  :السيستاين إّن لك عالقة مميزة وخاّصة ابلزهراء.. على سبيل املثالسّيد�  ●

الشيخ الكوراين يف حديٍث له ينقل عنك أّنك حينما حتتاج إىل أمٍر مهم فإّنك تصعد على سطح 
 .الدار وتتوّسل ابلزهراء

 .عرض فيديو يتحّدث فيه الشيخ الكوراين عن عالقة السّيد السيستاين ابلزهراء ★

رة اليت نقلها الشيخ الكوراين صورة مجيلة من عالقٍة ابلزهراء ومن عٍني دامعٍة عند هذه الصو 
ذكرها.. ولكن ال ندري مدى دقّة هذه املعلومات هل هي مثل املعلومة اليت نقلها الشيخ زمان 

 !احلسناوي عن السّيد السيستاين؟



 أحد الُعلماء عن السّيد عرض فيديو للشيخ زمان احلسناوي يتحّدث فيه عن كالم نـََقلُه لهُ  ★
 !!عاماً يرتدي صاية (قباء) ومل يُغّريه.. مواساًة ِمنه للُفقراء من الشعب 30السيستاين، وأنّه ُمنذ 

أ� ال أدري هل هذا الكالم الذي يقوله الشيخ زمان احلسناوي كذب؟ أم أّن الصور املوجودة 
 !على االنرتنت واليت تتحّدث عن الواقع كذب؟

 )!..ُخمتلفة للسّيد السيستاين، يظهر بصاية (قباء) ُخمتلف الّلون عن اآلخر عرض ُصور(

 أقول للسّيد السيستاين: أّن هذا املوضوع تفاقم أكثر وأكثر ألّنك مل تقف بوجهه •

عرض فيديو ملركز من املراكز التابعة ملرجعّية السّيد السيستاين يف السويد، وهذا املركز أيضًا  *
د ُمرتضى الكشمريي يف مدينة كريستيان يف السويد.. اسم املركز: مجعّية الوحدة ُيشرف عليه السيّ 

 .اإلسالمّية

م.. 2015/5/24هـ املوافق 1436االحتفال يف الفيديو احتفال مبناسبة احتفاالت شعبان 
 والقارئ واملّداح الّلبناين هو إبراهيم عيد، وِمن احلاضرين الذين حضروا يف هذا االحتفال السّيد
مرتضى الكشمريي.. ولكن بعدما أ� حتّدثْت عن مؤّسسة الكوثر رفعوا ُصوره من الفيديو.. 

 .وهذا الفيديو هو امتداد ملؤّسسة الكوثر

فيديو السّيد علي الصاحل ُحيّدثنا عن املوسيقى وعن العبادة وهو يف أجواء وأنصار مرجعّية  ★
 .السّيد السيستاين

 .يتعّلق ابلشعائر اُحلسينّية): فيما 2النقطة ( ◈

حنُن نعرف رأي السّيد السيستاين يف مسألة التطبري ِمن خالل القريبني منه أنّه هو احلُرمة.. ولكن 
الناس حني يسألون يُقال هلم: إّن السّيد ُمتوّقف يف هذه القضّية!! مع أّن نفس وكيله السّيد 



لسّيد السيستاين ُحيرّم التطبري، ويف بعض ُمرتضى الكشمريي يف بعض احلُسينّيات ُيصرّح أّن ا
 .اُحلسينّيات األخرى يقول خالف ذلك

ويف بعض األمكنة ُيصرّح أبّن السّيد  -حبسب الناس  -ففي بعض األمكنة ُيظهر أتييده للتطبري 
 .السيستاين ُحيّرم التطبري

املرجعّية ال متلك اجلرأة الكاملة يف أن شكلة ليست يف التطبري وال يف ُحكم التطبري وال أّن امل
تتحّدث عن احلقائق مثلما تعتقد.. وهذا يقود� إىل قضا� كثرية: من أّن املرجعّية تعتقد شيئاً 
وُخترب الناس شيئًا آخر.. واحللقات السابقة من هذا الرب�مج كشفت عن كثٍري من هذا، وهذه 

 .القضّية واحدة منها

خابرات، و ولكن هناك قضّية يُردّ  •
ُ
راءه السفارات دها كثري من املعّممني، وهي: أّن التطبري وراءه امل

 :هنا سأنقل لكم شيئاً األجنبّية.. وأ� 

اُحلسينّيات اليت يُقيم فيها بعض الشيعة شعرية التطبري هنا يف الغرب.. هناك ُحريّة موجودة يف 
ّية. وابلعكس لو أّن اُحلسينّية اليت هذه الدول إلقامة أي لون من ألوان الشعائر والطقوس الدين

ُمتارس شعرية التطبري تطلب مساعدة من البلديّة، فإّن البلديّة والُسلطات احلكومّية املوجودة يف 
تلك املنطقة تُبادر إىل مساعدهتا.. بل إّ�م ُيوفّرون سيارات اإلسعاف ويقفون على مقربة من 

ر يفعلونه مع ُكّل اجملموعات الدينّية وليس خاّصاً املكان لئّال يتعّرض إليهم أحد.. وهذا األم
 .ابلشيعة أو غريهم



ولكن وكيل املرجعّية وصهرها السّيد ُمرتضى الكشمريي تواصل مع الُسُلطات يف الدول األوربّية 
يف أكثر ِمن دولة وصرّح هلم أّن التطبري ليس ِمن ديننا.. ودفعهم إىل التضييق على هذه 

 .اُحلسينّيات

ذِه اُحلسينّيات ُيضيَّق عليها يف إقامة شعائرها بسبب وكيل املرجعيّة وصرها.. صار ُهناك اآلن ه
قوانني وشرائط ألّ�م اعتربوا هذا األمر أمر شخصي، وابلتايل ليسْت ممارسة هلا عالقة مبُعتقد 

انونّية على أحد ديين أو أمثال ذلك.. فالبُّد أن ُيوّقع ويُعطي تعّهداً أنّه ليس ُهناك ِمن مسؤولّية ق
 !..إذا ما قام هبذا األمر وأصابه ضرر.. فهناك تضييق على اُحلسينّيني بربكات املرجعّية

مقطع ُمسّجل للشيخ الوائلي يستهزئ بشعائر احلسني، ومراسيم التشبيه والتمثيل يف عاشوراء  ★
وأنّه لو يظفر وإقامتها ِمن قبل خدمة احلسني يف لندن، ويقول عن خدمة احلسني أّ�م نعاج، 

 !!هبم لدفنهم يف ابلوعة وهم أحياء

 )من بر�مج [الكتاب الناطق] 135) يف احللقة 75هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

احلمد هلل الذي مل تكن للوائلي ُسلطة وقام بدفن خدمة احلسني وهم أحياء يف ابلوعة.. فحّىت 
 !!رجعّية الدينّيةطاغية العراق مل يصنعها! هذا هو منطق الناطق إبسم امل

أ� أسأل اآلن: من الذي صار اآلن عميًال للمرجعّية على أرض الواقع؟ أليست هي املرجعّية 
 !اليت ضّيقت على اُحلسينّيني يف إقامة شعائرهم؟

علماً أّنين ال أقول أّن املرجعّية صارْت عميلة للغرب، وإّمنا هذا من ُسوء توفيق املرجعّية أن جتعل 
يعزف املوسيقى والرقص يف األّ�م الفاطمّية يف مؤّسسة الزهراء وُحيارب شعائر اُحلسني هلا وكيًال 

 !!وُيريد من الناس أن حترتمه



عرض الفيديو الذي يتحّدث فيه السّيد علي الصاحل عن قضّية أّن السّيد السيستاين هو  ★
ابملاء الذي يدور حول الذي أمر إبخفاء ُتربة احلُسني اليت حتّولت إىل دم، وكذلك ما يرتبط 

 .ضريح العّباس "صلوات هللا عليه"!! والتعليق عليه

 .فيديو بثّته قناة كربالء عن الرتبة اُحلسينّية ★

 .فيديو قصري عن املياه اليت ُحتيط ابلضريح العّباسي ★

خالفة ألهل البيت3النقطة ( ◈
ُ
 .): فيما يتعّلق ابألجواء امل

رجعّيتكم هناك ذوٌق قطيب واضح، ال أدري هل هو من ِقَبلكم؟ واضح � سّيد� أنّه يف أجواء م
أم من ِقَبل غريكم؟ والذي يبدو أنّه من قبلكم كمسألة التأكيد على جمالس الشيخ الوائلي ومسـألة 

 !!التأكيد على أن حيتذي اخلُطباء حذو الشيخ الوائلي

إىل آخرها؟! فإّن جمالس الشيخ وال أدري � سّيد� هل تفّحصت جمالس الشيخ الوائلي من أّوهلا 
 !الوائلي تعتمد أساساً إّما على الفخر الرازي وإّما على سّيد ُقطب

 133بر�مج قّدمته على شاشة القمر هو بر�مج [الكتاب الناطق] هذا الرب�مج من احللقة  •
ي مقطع مأخوذ من جمالس الشيخ الوائل 100يوجد يف هذه احللقات أكثر من  136إىل احللقة 

 !على طول حياته كّلها ُختالف منهج أهل البيت

 .فيديو للسّيد طالب الرفاعي ُحيّدثنا فيه عن الشيخ الوائلي ★

 .وقفة عند كتاب [النصوص الصادرة عن مساحة السّيد السيستاين] إعداد حامد اخلّفاف ●



والّلقاءات اليت ُنشرت هذا الكتاب يشتمل على اإلصدارات اليت صدرْت والبيا�ْت والفتاوى 
 .بشكٍل إعالمي من السّيد السيستاين ومن مكتبه

والسّيد السيستاين يتحّدث فيها عن استشهاد  112صفحة  60قراءة سطور ممّا جاء يف الوثيقة )
سلمني الناصبّية اإلرهابّية يف فلسطني "حركة 

ُ
الشيخ أمحد �سني وهو ُمرشد مجاعة األخوان امل

يد النصب والعداء ألهل البيت وكان ُيضّيق على الشيعة كثريًا وُحيارب محاس" الذي كان شد
 (!!جمالس اُحلسني يف فلسطني.. ولكن السّيد السيستاين يف هذا البيان ُميّجده وينعاه

خالد املال ليس بشخٍص مهم.. ولكن لو كان هو سّيد ُقطب لفعلَت معُه نفس الشيء �  ●
يف متجيد أمحد �سني ومثلما احلّث على نشر فكر مدرسة  سّيد�.. مثلما البيا�ت الصادرة

 .الشيخ الوائلي.. فاألمر هو هو مع مدرسة خالد املال

عرض فيديو خلالد املال يقول فيه: أ� ِمن األشخاص القالئل الذين التقوا ابلسّيد السستاين..  ★
 .وبعد ذلك نشروا فيديو وأ� ألتقي ابلسّيد

فيديو آخر وهو الفيديو الذي أخرجه مكتب السّيد السستاين يعرض جانب ويلي هذا الفيديو 
 .ِمن الّلقاء بني السّيد السستاين وخالد املال (ولكن من دون صوت)

فيديو يشتمل على ندوة أقامها مكتب السيستاين هنا يف لندن يتحّدث فيها خالد املال  ★
يستاين يف لندن.. وهذا يكشف عن العالقة وُخيرب اجلالسني أّن َمبيته ُهو يف مكتب السّيد الس

 .الوثيقة بني خالد املال وبني مرجعّية السّيد السيستاين

عرض جمموعة ُصور لنشاطات خالد املال اليت ُيهيّئوها له ِصهر املرجع السّيد مرتضى  ✱
 .الكشمريي.. مع ُمالحظة أّن جذور خالد املال هي بعثيٌة أيضاً (مع التعليق على هذه الصور)



 ."): أطروحة "أنفسنا4النقطة ( ◈

هذه األطروحة ِمن أين جئت هبا أّيها السّيد السيستاين؟! هل هناك ِمن دليل عليها؟! هل هناك 
 !ِمن موقف من مواقف األئمة املعصومني ُيؤيّد هذا الطرح؟

ي الذي جنده يف الكتاب الكرمي ويف أحاديث العرتة ابلضبط عكس هذه األطروحة.. ُمثّ ما الذ
ُجيرب� على التمّسك هبذه األطروحة؟! هل هناك من تقّية؟ وهل هناك من دليل على وجود التقّية 

 !بشرائطها يف هذا الزمان؟

لتقى الوطين األّول لعلماء الُسّنة والشيعة يف العراق  ●
ُ
ما جاء يف بيا�تك � سّيد� يف كتاب [امل

  النجف األشرف] -

ى الوطين األّول: توجيهات اإلمام السيستاين لدى استقباله أعضاء أّول فقرة من فقرات هذا امللتق
 :امللتقى.. ممّا جاء يف هذه التوجيهات

إّن نقاط اخلالف بني الشيعة والُسّنة يف قضا� فقهّية هو موجود بني أبناء املذهب الواحد (
 !)..أيضاً 

 .يُغّرر بشباب الشيعة هل تؤمن هبذا حقيقًة؟! أم هي ُجماملة؟! أم هي تقّية؟! هذا الكالم

أيضًا يقول السّيد السيستاين: (اِخلالف يف موضوع اِخلالفة بعد رسول هللا مل يعد له ُمربر،  •
 !!حيث ليس هو اليوم حمّل االبتالء)

 .هل هذا الكالم تتبّناه بشكٍل حقيقي أم ال؟! وما هو تربير وجود هذا الكالم



وبتوجيه وإصرار من مساحتكم أن يُنظّم بطريقة خيسر قانون االنتخاابت يف العراق حني ُنظّم  ●
 !!فيها الشيعة مقاعد ويربح فيها الُسّنة املقاعد اليت خيسرها الشيعة

فهل مجيع الشيعة يف العراق أعطوك واليةً على أنفسهم من أّنك تتصّرف هبذه الطريقة؟! وما هو 
خال

ُ
ربّر ألن ُتضّحي مبصاحل الشيعة يف سبيل مصاحل امل

ُ
فني؟! مع هذا الكّم اهلائل من املواقف امل

والتصرحيات واخلطوات العملّية.. ويف املقابل ال يُوجد شيء لتأكيد وترسيخ ثقافة أهل البيت 
 !!من جانبكم

مّثل السّيد السيستاين: حامد اخلّفاف يقول أّن السّيد السيستاين أمر بصرف  ★
ُ
مقطع فيديو مل

 !!شيوخ النواصبجزء ِمن أموال اخلمس حلماية 

مقطع للسّيد عّمار احلكيم يتحّدث فيه عن جّده السّيد حمسن احلكيم ويفتخر أّن جّده  ★
سلمني يف العراق

ُ
 !!كان ُمرشداً عاّمة جلماعة األخوان امل

عرض فيديو حلفيد السّيد اخلوئي السّيد جواد اخلوئي يقول فيه أّن هناك رأي ُحمرتم يف  ★
  !!ش ليسوا نواصبالنجف يقول فيه أّن داع

 :) يف هذا البيان من اجلهة اخلامسة هي5النقطة ( ◈

دلّلون
ُ
نحرف من ِقَبل وكالء مرجعّية السّيد السيستاين وُخصوصاً الوكالء امل

ُ
 .التثقيف اخلاطىء وامل

مقطع فيديو لوكيل املرجعّية املعروف الشيخ عبد املهدي الكربالئي يقول يف الفيديو أّن على  ★
لطاعة للمرجع يف ُكّل شيء وعدم ُمعارضة املرجع، حّىت لو صدر من املرجع رأي ُخيالف الشيعي ا

 !قناعاتنا.. البُّد من الطاعة، والذي ال ُخيالف املرجع فهو ليس بشيعي



 وقفة عند حديث اإلمام الصادق يف كتاب [معاين األخبار] للشيخ الصدوق ●

سة وإّ�ك أن تطأ أعقاب الرجال، فقلُت: جعلُت قال أبو عبد هللا عليه السالم: إّ�ك والرائ(
فداك: أّما الرائسة فقد عرفتها وأّما أن أطأ أعقاب الرجال، فما ثلثا ما يف يدي إّال ممّا وطئُت 
أعقاب الرجال، فقال: ليس حيث تذهب، إّ�ك أن تنصب رجًال دون اُحلّجة فتصّدقه يف كّل 

 !)ما قال

املهدي الكربالئي يقول فيه: أّن ِصدق الوالء واالنتماء  وقفة عند مقطع اثين للشيخ عبد ★
لإلمام املهدي إّمنا يتمّثل يف عمومّية االهتداء مبنهج هؤالء املراجع يف ُكّل جماالت احلياة وعدم 

 !التبعيض يف ذلك! وأّما ُخمالفة املرجع يف بعض األمور فهو ليس من صدق الوالء لإلمام احلّجة

 ام الصادق عليه السالم يف [ معاين األخبار ] مع سفيان بن خالدوقفة عند حديث اإلم •

قال أبو عبد هللا عليه السالم: � سفيان إّ�ك والّرائسة، فما طلبها أحد إّال هلك، فقلت له: (
جعلُت فداك .. قد هلكنا إذاً، ليس أحد مّنا إّال وهو حيّب أن ُيذكر ويُقصد وُيؤخذ عنه، فقال: 

ه، إّمنا ذلك أن تنصب رجًال دون احلُّجة فتصّدقه يف كّل ما قال، وتدعو ليس حيث تذهب إلي
 !)الناس إىل قوله

نحرفة،  ★
ُ
عرض فيديو يتحّدث فيه الشيخ الكوراين عن موقف السّيد السيستاين من املناهج امل

نحرفني ألنّه ال ُيريد أن خيسر الناس الذين ُهم 
ُ
حول وكيف أّن السّيد السيستاين ال ُيواجه امل

نحرفني
ُ
 !امل

فهل هذا منهج أهل البيت؟! هل جاء يف منطق الكتاب والعرتة أّن األمر ابملعروف والنهي عن 
نكر يكون هبذه الطريقة؟

ُ
  !امل



) من التسجيل الصويت لوكيل املرجعّية يف البصرة: حمّمد فلك.. يقول 3عرض الوثيقة رقم ( ❂
 .فيه أّن احلوزات الدينّية فاشلة

 .) من التسجيل الصويت لوكيل املرجعّية يف البصرة: حمّمد فلك4عرض الوثيقة رقم ( ❂

 :لسيستاينمالحظة توضيحّية إىل َمن ُيهّمه األمر يف أجواء مرجعّية السّيد ا ✤

هذه الرسالة رسالة مفتوحة.. إذا تفّضل السّيد ابإلجابة عن هذه األسئلة فنحن شاكرون.. وإذا 
 :مل ُجيب السّيد، فاألمر إليه وال نقول شيئاً، فاملهّم أّن احلقائق قد ُعرضت.. ولكّنين أقول

املعتوهني األغبياء يف أجواء إذا صدر جواٌب ترقيعي من املكتب أو من بعض هؤالء املعّممني 
املرجعّية.. إذا صدر جواب من هذا النوع وحّق احلسني ألُرّدنَّ رّدًا على هذا الراّد فأجعل منه 

 !مضحكة للقاصي والداين


