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  بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم



  

  
 بَْرنَاَمج 

  يـا َخــادَم الُحــَســْين
  اعـــرْف ثُــمَّ اخــدمْ 

  

  بَقيّةِ اهلل...   علىسَالمٌ سَالمٌ 
  مَشروعكَ العَظيم يا إمام من سَفاهتِنا وقَى اهللُ 
  وحُضُورك  على كِبَار سُفهائِنا يف غَيبتِكَ  و�صَركَ

�َحنُ الَّذين �َدّعي أ�نَّا شِيعَتك صَلواتُ اهللِ عَليك 
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  يَا َزْهــــــــــــَراء

ِحيم ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

  ! !مجزرةٌ مجزرة

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

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

ةُ  صطلح من نتاج الحضارةِ الفائقة والثقافِة الرائقة التي أتحفتنا بها أحزابنا الدينيَّ فضائيّون مُ 
األمُم   !!. هنيئاً لنا.جفِة العُليا في النَّ ِة الشيعيَّ المرجعيَّ ةُ الحاكمة ومعهم أتباُع  ةُ القطبيَّ الشيعيَّ 

  ! ! يراً من هذِه الحضارةِ الراقيةفي عصرنا هذا وفي األيام القادمِة ستنتفُع كث

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

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

قوَن أنتُم ِجدَّاً مُ    ! !بدعونخالَّ

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون

قون أنتم جدَّاً ُمبدعون   ! !خالَّ

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون في ُكّلِ يوٍم بطريقٍة تُذبحون

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

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

تيِن ال يُلدغونالعُ    ..قالُء من جحٍر واحٍد مرَّ

  !!؟حتَّى متى ال تتَّعظون 

  !! ؟ّمانلكم شمالكم غُ يا من فدوة أروح

جاءپمن س   . .ايكَر إلى باب الرَّ

  . .فنوٌن وفنون وبعض الفنوِن جنون هكذا يقولون
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  !!! ؟يا شيعةٌ يا عراقيّون إلى متى تُذبحون

  ؟!!؟ِخراٌف أنتم أم آدميّون 

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

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

  . .ريّونإنَّهم سقيفيّون ُعمَ : خالصةُ القولِ 

  !!! ربَّما؟فهل نحُن فيما نقول مشتبهون

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

  ..ذقوننا يضحكونكما يقوُل مراجعنا العظاُم وعلى 

  !! ؟. تسمعون.. قهقهة.قهقهةٌ 

  !! !إنَّهم على ذقوننا يضحكون

  .. ماً آخر يا شيعةٌ يا عراقيّونويو

جاء يدعسكم بأرجل    . .هم المرجعيّون الشيعيّونفي باب الرَّ

  !!ما شاء هللا ما شاء هللا

جاء وركضِة عاشوراءفي ب   ..اِب الرَّ

  . .هزلةيُن مَ صاَر الدّ 

  . .ةرَ والشعائُر كوميديا ساخِ 

  . .وركضة طويريج مجزرة

  . .والشيعةُ هم الشيعةُ صنميّون ديخيّون

  !!إنَّهم حبَّابون ُمؤدَّبونَ 

  ! !هشَّاشوَن بشَّاشوَن ِجدَّاً فَِرحونَ 

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري
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  ! !إنَّهُ موكُب السلطان.. إنَّهُ موكُب المرجع األعلى

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري

  ..واأللسنةُ تلهُج منهم للمرجعِ األعلى في طول العُمرِ 

   ...روُث ُخيول الموكب أخذوه دواءً 

ك به تراكضت الشيعةُ    !!عليه للتبرُّ

  ..روث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً 

  ...أخذوهُ شفاءً 

  .. .رِ من كّلِ أمراض العصِر إالَّ من داِء االستحما

  ..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 كباِر ُسفهائنا في غيبتكَ ونَصرَك على 

  . .نحُن الَّذين ندّعي أنَّنا شيعتك صلواُت هللاِ عليك

  ..الٌم عليكمسَ 

  .الُحسين اعرْف ثُمَّ اخدمْ  يا خادمَ من برنامجنا:  العاشرة بعد  هذِه الحلقةُ الحاديةُ 

  ْالً. قدرَ  اعرف   نفسك أوَّ
  ْثانياً. مخدومكَ  اعرف  
  ْثالثاً.  كَ ماذا يريدُ منك مخدومُ  اعرف  
  ُْك فيه خدمتُكَ  الّذيالواقع  اعرف   رابعاً. تتحرَّ
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 ً سفيهٌ    ، وإالَّ بصراحٍة ومن دُوِن ُمجاملة فأنتَ ثُمَّ بعد ذلك اخدم واخدم واخدم ما دُمت حيَّا
د صلواُت هللاِ عليهم.  ٍد وآِل ُمَحمَّ   وخدمتك سفاهةٌ بحسِب منطِق ثقافِة ُمَحمَّ

حدثت في العاشِر من شهر الَّتي  جاء  زال حديثي يتواصُل فيما يرتبُط بمجزرةِ باِب الرَّ ال  
م لسنة    للهجرة.  1441محرَّ

أُ  أن  كم أن ووعدتُ   ،ة واضحةٌ وصلنا إلى الفسادر ما تقدَّم من كالٍم لكنَّ القضيَّ كرِّ ال أريدُ 
ا الَّتي  أعرض بين أيديكم صوراً من أجواِء الفساد   العُليا في مرجعيَّة  لتسبُح فيها  الشيعيَّة 

  .السيستاني سيِّدالمرجعيَّة عن  ثُ ني أتحدَّ إنَّ  ،النَّجف األشرف

يجري في    الّذيُف لكم الفساد  قبل أن أعرض جانباً من الصوِر والفيديوات والوثائق أُعرِّ 
ر العراق بما هو دولة  الّذيالعراق و ر العراق بما هو مُ   ،دمَّ ر العراق بما    ،جتمعودمَّ ودمَّ

  اقتصادها دون اقتصاد العراق. الَّتي حترمٍة كباقي الدوِل هو مكاٌن لحياةٍ مُ 

جف، هذا الكالُم ال الشيعيَِّة في النَّ   مرجعيَّةِ وأصُل المشكلِة في ال  ،المشكلةُ كبيرةٌ وكبيرةٌ جدَّاً 
 ثٌ تحدِّ مُ   لماني ربَّما يتحدَّثُ العَ   ربَّما في الجوّ   ،نتديّ مُ ـني الي يعي الدّ يجرؤ أحدٌ في الواقعِ الشِّ 

مرجعيَّة شير بيدِه إلى فساِد  يني ال يجرؤ أحدٌ أن يُ يعي الدّ الشِّ   ولكن في الجوّ   ،هنا أو هناك
هذهِ   سيِّدال في  لكم  سأعرُض  صوراً   السيستاني،    الحلقِة 

ها المحيطة بها، لكنَّني ئاً منها ومن أجواالقريبة جدَّ ها  ئمن أجوامرجعيَّة  من أجواِء هذه ال
  في العراق: ثكم شيئاً عن الفساِد حدِّ أُ 

  النقاط:  صهُ في هذهِ لخّ مكنني أن أُ في العراِق هناك فسادٌ يُ 

ساتها ووكالئها ليا بفروعها ومؤسَّ العُ مرجعيَّة  شرعن دينياً وهو فسادُ الهناك فسادٌ مُ  -
  أنواع الفساد. اً وهذا هو أخطرُ مشرعٌن دينيَّ وعمائمها، فسادٌ 

   .لشرعٌن قانونياً هو يحتمي في أفياِء الفساِد واإلفساد األوّ وهناك فسادٌ مُ  -

ً فسادٌ مُ   :لالفسادُ األوّ   ثُ ني أتحدَّ إنَّ   ،جفليا في النَّ ة العُ الشيعيَّ مرجعيَّة  هو فساد ال  ،شرعٌن دينيا
المرجعيّ   سيِّدالمرجعيَّة  عن   سائر  وعن  األخرى  السيستاني  فناءِ الَّتي  ات  في  هذه   تأتي 

بيَّ المرجعيَّ  أنَّ ما  لكم فيما يرتبُط بمجزرةِ ة، وأعتقدُ  الرَّ   نتهُ  ُق  يتعلَّ   جاء وشؤونها وماباب 
ئنا  نبّ تُ الَّتي  والبراهين    الصورِ   ومن أسطعِ   ةِ األدلَّ   ة وما يجري فيها من أوضحِ سينيَّ الحُ   بالعتبةِ 

  ة. السيستانيَّ مرجعيَّة ال عن فسادِ 

  أعود إلى أنواع الفساد في العراق: 
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ً   شرعنٌ مُ   فسادٌ  - ال  دينيا النَّ   مرجعيَّةِ هو فساد  ساتها ووكالئها ؤسَّ جف بفروعها ومُ في 
   وعمائمها.

فسادُ  - وهو  قانونياً  مشرعٌن  فسادٌ  الفساد  هذا  ظّلِ  في    والكياناتِ   األحزابِ   ويحتمي 
رعن قانونياً هم يحتمون فسدون فساداً شُ فهؤالء يُ ،  لاألوّ   ة من الخطِّ السياسيّ   والقياداتِ 

  رعن دينياً. شُ  الّذيل في ظّلِ الفساد واإلفساد األوّ 
-  ُ للفساد،   وما بين هذا الفساد وذاك الفساد ما بين هذين الفسادين تنشأ مافياٌت كبيرةٌ 

 - اً في العراقدَّ جِ عن االستثمارات الكبيرة    ثُ ني أتحدَّ إنَّ -دة  سها االستثماراُت الفاتُ همَّ مُ 
عمليّ   االستثماراتُ  أيضاً    التصديرِ   اتُ الفاسدة،  الفاسدة  عن أتحدَّ -واالستيراد  ث 

الكبيرةالعمليّ  التهريب  عمليّ   -ات  عمليّ   ثُ أتحدَّ -اُت  الكبيرة  اتِ عن   - التهريب 
تهريٍب فاسدة، تحويل   اتُ فاسدة، عمليّ   واستيرادٍ   تصديرٍ   اتُ فاسدة، عمليّ   استثماراتٌ 

   .اً دَّ وغسيل أموال على مستويات كبيرةٍ جِ  أموالٍ 

ال الفسادُ  يحتاجهُ  الفسادُ   شرعنُ مُ ـما  يحتاجهُ  وما  ً   المشرعنُ   دينياً  وجودُ    دَّ البُ   ، قانونيا من 
تُ  للفساد  كبيرةٍ  السهِّ مافياٍت  الفساِد  عن  ينتُج  ما  الفسادِ   شرعنِ مُ ـُل  وعن    شرعنِ مُ ـال  دينياً 

 ً هي    هذهِ   ،قانونيا الفساد  من  الثالثة  ومُ دمَّ الَّتي  األنواُع  دولةً  العراق  وحياةً  رت  جتمعاً 
  . ستقبالً وحاضراً ومُ 

من   الدمار    95أكثر  من  الدولة   الذيبالمئة  مستوى  على  بالعراق  مستوى   ،لحق  على 
ة الدوِل على  قبل كبقيَّ تعلى مستوى الحاضر والمس  ،ةعلى مستوى الحياة الطبيعيّ   ،المجتمع

بالمئة من هذا   95ذلك أكثر من    لِّ ر كُ مِّ دُ -جاورة للعراق مُ ـال  عن الدولِ   ثُ ني أتحدَّ إنَّ -األقل  
  :األنواع الثالثة من الفساد هذهِ  التدمير بسببِ 

ً  شرعنٌ فسادٌ مُ  -  .دينيا
ً  شرعنٌ فسادٌ مُ  -  .قانونيا
  .ينمَ دين المتقدِّ ساللفساد هي نتاٌج للفومافيات كبيرة  -

ني كثيراً لفتحُت لكم من البرامجِ ما عرضت يهمُّ   هذا األمرُ   عي لو كان النسُب بحسِب تتبّ   ذهِ ه
 كلُّ إنسان عندهُ   ،هّماً بالنسبة ليني ال أجد ذلك مُ لكنَّ   ،ذهلكمما يُ   والحقائقِ   فيه من الوثائقِ 

شيٍء   لُّ كُ   ،بالي به بعد ذلكال أُ   شيءٍ   لُّ وكُ   ،إمام زماني  :واحدة  ةٌ اتهُ، أنا عندي أولويّ أولويّ 
اتكم  فيما تعتقدون ولكم أولويّ   ما أعتقد وأنتم أحرارٌ   أضعهُ في الموضعِ المناسِب له بحسبِ 
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 أن أخوض في هذهِ   ال أريدُ   ،واحدة  ةٌ لي أولويّ   ،اتييّ ولولي ال أقول أو  ،فيما أعتقد  وأنا حرٌّ 
  ات.زئيّ الجُ 

بالمئة من واقع   95دّمرت أكثر من  الَّتي  هذه األنواع الثالثة من الفساد هي    قلُت من أنَّ 
  واقع الحاضر والمستقبل. جتمع كحياة منالعراق كدولة كمُ 

وما بقي    ،بالمئة من هذا التدمير  60جف أكثر من  في النَّ مرجعيَّة  ة التقديري حصّ   بحسبِ 
ة، وما نيَّ والسُ   ةِ الشيعيَّ   ةِ الدينيَّ   األسد فيها لألحزابِ   ةُ حصّ   ،ةالسياسيّ   وللكياناتِ   فهو لألحزابِ 

أن    ستطيعُ أني  لكنَّ   ،قديريتهذا    ،رؤيتي  ة، هذهِ ة غير الدينيَّ الكيانات السياسيّ   بقي فهو لسائرِ 
بكالٍم    ثُ ال أتحدَّ   ثُ دتكم دائماً حين أتحدَّ وأنا عوّ   ،زافيجُ   ما هو كالمٌ   هذا الكالمُ   ،لكم  ثبتهُ أ

يُ   ،زافيجُ  أيديكم نماذج  تتلمَّ وسأعرض بين  إليه ولو  مكنكم من خاللها أن  سوا ما أشرت 
  .جملبنحٍو مُ 

وأنواعُ  للعراق  التدميُر  هذهِ   فهذا  يتكلَّ   الفساِد  مُ ال  عنها  أحدٌ  موجودةً  م  ليست  وكأنَّها  طلقاً 
الَّتي   الفسادِ   ث ولن يتحدَّث أحدٌ عن أنواعِ حدَّ ر هو هذا، لكنَّ أحداً ما تدمِّ مُ ـالفسادُ ال  أصالً،
شار إليه لن يستطيع  الً ويُ أوّ   ح الفسادُ ، ما لم يُفضَ سيستمرّ   ولذا فإنَّ دمار العراقِ   ،إليها  أشرتُ 

وبعد ذلك يأتي الحديُث   ،من فضحِه وتشخيصهِ   دَّ في البداية البُ   ،واجه الفسادأحدٌ حينئٍذ أن يُ 
مُ  الفسادِ عن  الواقعِ   ،واجهِة  تغيير  الفسادُ   ،عن  يبقى  أن  اإلصالح،  مُ دمِّ مُ ـال  عن  شرعناً  ُر 

وستكون   على حالهِ   وهذا الخرابُ   ٍة سيبقى هذا الدمارُ قانونيّ   ٍة وبشرعةٍ اً بشرعٍة دينيّ غطّ ومُ 
طلقاً من حديٍث عنها مُ   من الفساد ليسَ   األنواعُ   من أسوأ إلى ما هو أسوأ بكثير، فهذهِ   األمورُ 

  .مكان ين وال في أّيِ السياسيّ  ال في اإلعالم وال في أجواءِ 

  

  : خرى من الفسادهناك أنواٌع أُ 

  شرعنِ مُ ـال  دينياً وال بالفسادِ   شرعنِ مُ ـال  رتبطةً ال بالفسادِ توسطة ليست مُ هناك مافياُت فساٍد مُ 
 ً   ،قانونيا

ً   شرعنِ مُ ـفإنَّ مافياِت الفساِد ال   ، تلكَ اً دَّ كبيرةٌ جِ   مافياتٌ   كَ عنها تل   الحديثُ   أو قانونياً مرَّ   دينيا
 تشتغلُ   ،إلى غربه  على مستوى العراق من شمالِه إلى جنوبه ومن شرقهِ   مافياٌت تشتغلُ 

ُك في دُ  ها  ختلفة مقرَّ وٍل مُ على ما فوق األرض وعلى ما تحت األرض، مافياٌت دوليةٌ تتحرَّ
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ر العراق على جميع   الذيالحقيقي    ختلفة، هذا هو الفسادُ وٍل مُ في دُ   كُ ها تتحرَّ العراق لكنَّ  دمَّ
  . ث عنهيتحدَّ  أحدٌ  ال يوجدُ  ،المستويات 

    :أخرى من الفساد هناك أنواعٌ 

 إلى تلكَ   توسطة وصغيرة بالقياِس حين أقول مُ   ،وهناك مافياٌت صغيرة  ،توسطةمُ   مافياتٌ 
   .عنها أحد  ثُ ال يتحدَّ الَّتي المافيات الكبيرة 

    .توسطةمُ  هناك مافياتٌ  -
   .ومافياٌت صغيرة -

ة وأمثال ذلك، عن الدعارةِ الجنسيّ   ؛عن الجنس  ثُ حين أتحدَّ   ،بالجنس  ،راتما يرتبُط بالمخدّ 
ما يرتبُط باستيراد البضائع   ،المافيات  هِ اِت التهريب المحدودة بالنسبة لهذما يرتبُط بعمليّ 

   .فةالمضروبة المزيّ 

   .توسطةمافيات مُ  -
   .ومافيات صغيرة -
   .شخصيّ  األفراد بشكلٍ  فسادُ ، وهناك الفسادُ الفردي -

مكن أن تصل إليه ر شيئاً في العراق أقصى ما يُ دمِّ من الفساد إذا أرادت أن تُ   األنواعُ   هذهِ 
  شرعنٌ ث أحدٌ عنه فهو مُ ال يتحدَّ   الذيبالمئة هو من الفساد    95بالمئة، أكثر من    5نسبة  
 ً ً يقانون  شرعنٌ مُ   ،دينيا   شرعيّ   ٍس قانوني وبلبا  بشكلٍ   كُ تتحرَّ الَّتي  وهناك المافيات الكبيرةُ    ،ا

  . ظ بكلمٍة واحدةٍ بخصوصهاأحدٌ أن يتلفَّ  وال يستطيعُ 

فسادٌ   ،، فسادُ األفرادةالمافيات الصغير  ،المافيات المتوسطة  فسادُ   :من الفساد  األنواعُ   هذهِ 
دائر  ،فردي في  يفسد  معاملةٍ   فسدُ يُ   ةٍ،شخٌص  بعض    فسدُ يُ   ،ة تجاريّ   في  صناعِة  في 

يُ  ال  فسدُ المصنوعات،  وهكذا،  سفي  النّ وق  عامة  من  مصالح يُ   اِس أفرادٌ  لتحقيق  فسدون 
فساد المافيات   ،لُّ هذا الفساد فساد المافيات المتوسطةريدون تحقيقها، كُ نة هم يُ عيَّ أغراض مُ 
يُ   ،الصغيرة ال  األفراد  بُ ؤثِّ فسادُ  في  محدودُر  تأثيرهُ  الدولة  يبَّ رُ   ،نية  عددٍ   رُ ثّ ؤما  من   في 

  ،األفراد
جتمع العراقي، ة للمُ ر في جانٍب من الحياة اليوميّ ؤثِّ ما يُ بَّ رُ   ،رسَ من األُ   في عددٍ   رُ ؤثّ ما يُ بَّ رُ 
 وما هي بطباعٍ   لم تكن معروفةً الَّتي  األعراف    بعض الطباع وبعِض   ُر في إيجادِ ؤثِّ ما يُ بَّ رُ 

بأعرافٍ  وممدوحةمُ   وال  لكنَّ بَّ رُ   ،ستحسنة  بأّيِ ما  يرقى  ال  الوجوه    ه  من  إلى   حتَّى  وجٍه 
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ً   المشرعنِ   عن الفسادِ   ثُ ني أتحدَّ م، إنَّ تقدِّ مُ ـال  يوِل الفسادِ ذُ   يولِ مستوياِت ذُ   وعن الفسادِ   دينيا
ً   المشرعنِ    . هذين النوعين من الفساد  هي في خدمةِ الَّتي  للفساد    ةِ وعن المافيات الكبير  ،قانونيا

المتوسطة   المافياِت  كُ   األفراد موجودٌ   والصغيرة وفسادُ فسادُ  العالمدُ   لِّ في  في حتَّى    ،ول 
ال   ،مةتقدِّ مُ ـالدول 

األفراد   فسادُ   ،فساد المافياِت المتوسطة والصغيرة  ،حدة يوجدُ هذا الفسادالمملكة المتَّ   هنا في
حدة في الواليات المتّ  موجودٌ  ، بيوفي دول االتحاد األور ، ةبيّ ورالدول األو لِّ في كُ  موجودٌ 

ال   هو  ، نية الدولةِ على بُ   رُ ؤثِّ ال يُ   هو  ،مةالدول المتقدّ   لِّ كُ   في  ،افي كند  موجودٌ   ،األمريكية
   .موجودٌ  ستقبل، فسادٌ للمُ  ،للحاضرِ  ،للحياة ،ِجتمعللمُ  ،ولةِ دتيجي للاستريهدُم البناء اال

ة األخباِر في القنواِت الفضائيّ   في شريطِ   ذكرُ ها تُ كرت فإنَّ من الفساد إذا ما ذُ   األنواعُ   هذهِ 
  الحديث عن آثارِ   ما يكونُ بَّ أو رُ   ،ات الفساد هذاإلقاء القبض على بعٍض من فعاليّ   حينما يتمُّ 

لها من   ة، ليسَ اإلخباريّ   مجِ اة أو في بعض البريّ التحليل  المافيات في بعِض البرامجِ   هذهِ   فسادِ 
ما بَّ رُ   ، الشرطة  ةما أجهزبَّ رُ  ،األمن  ما أجهزةُ بَّ رُ   ، ةباألجهزة األمنيّ ةٌ ترتبُط  قضيَّ   ،ذكٍر كبير

الحدود ربَّ ربَّ   شرطة  يتمكَّ ...ماما  إلقاءِ ،  من  هذهِ   القبِض   نون  بعض    ، المافيات   على 
  .المجموعات ناك حديٌث في اإلعالِم عن هذهِ فراد الفاسدين فيكوُن هُ األ هؤالءِ  على بعِض 

الَّتي هي    من الفساد ليس من أحٍد يتكلَّم عنها وهذه األنواُع الثالثةُ   أنواعٍ   ثالثةُ ناك  لُت هُ قُ 
ً مُ  ، دّمرت العراق دولةً    : ستقبالً مُ  ،حاضراً  ،حياةً  ،جتمعا

ساتها ووكالئها ؤسَّ جف بفروعها ومُ في النَّ   مرجعيَّةِ شرعٌن دينياً وهو فسادُ الفسادٌ مُ  -
  .وعمائمها

مشاربها   ة على اختالفِ فساد األحزاِب والكياناِت السياسيّ اً وهو  يشرعٌن قانونفسادٌ مُ  -
  .ةنَّ أو من السُ  من الشيعةِ  ةةُ الدينيَّ وعلى رأسها الكياناُت السياسيّ 

   .ل ومن النوع الثانيمن النوع األوّ   مافياٌت كبيرةٌ للفساِد هي نتاٌج من الفساِد الصادرِ  -

مُ  أنوازهناك  بين  األوّ شجةٌ  الفساِد  الل وهو  طِة  أنشطةِ   شرعنُ مُ ـالفسادُ  وبين  الفساِد   دينياً 
ً يقانون شرعنُ مُ ـال الثاني وهو الفسادُ  ً  شرعنُ مُ ـال وظالل الفسادِ  ءِ وهو يعيُش في أفيا ا    .دينيا

  رُ طِ سيتُ الَّتي  الفاسدة    الكبيرةِ   اراتِ من على االستثهيمِ تُ الَّتي  ها المافيات  إنَّ   كبيرةٌ   هناك مافياتٌ 
  .اً دَّ مافياٌت كبيرةٌ جِ  ،ةالحدوديّ  على المطارات والموانئ وعلى المداخلِ 
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الثالثة من الفساد وهي   األنواعِ   ال وجود لهذهِ   هُ بداً وكأنَّ أعنها أحدٌ    ثُ األنواع الثالثةُ ال يتحدَّ 
تتجاوز الخمسة  رت العراق بنسبةٍ سبةً فهي قد دمَّ إذا أردنا أن نجعل نِ  ، رت العراق دمَّ الَّتي 

  .بالمئة 95أكثر من  ،وتسعين بالمئة

  : هناك أنواٌع أخرى من الفساد

  . توسطةفسادُ مافيات مُ  -
  .فسادُ مافياٍت صغيرة -
  .وفساد أفراد -

وحاضراً   جتمعاً وحياةً بالعراق دولةً ومُ   في اإلضرارِ   مكن أن يصل إليهِ وهذا أقصى ما يُ 
وهذا الفساد   ،من ذلك  قلُّ أ وهو    بالمئة  5  إلى  هي مكن أن يصل إلما يُ   ىفي أقص  ،ستقبالً ومُ 
ذُ   لِّ كُ   في  وجودٌ م ما  إذا  العالم  فإنَّ دول    يُذكر  هُ كر 

جوانبه حينما   عن بعِض   ثُ تحدَّ ما يُ بَّ ة ورُ ة اإلخباريّ األخبار في القنوات الفضائيّ   ط في شري
حينما تنكشُف بعُض   المافيات أو على بعض أفرادها أو  هذهِ عِض  إلقاء القبض على ب  يتمّ 

الفاسدة األعمِّ   أنشطتها  هؤالءِ   وفي  أن  األغلب  يستط يُ   بعد  إمَّ يعتقلوا  يخرجوا  أن  ا عون 
العراق ببت بإخراجهم خارج  أو  بتهريبهم  أو  المحسوبيّ   ،رئتهم  الرشاوى وهناك  ات فهناك 

العش والمنسوبيّ  والوساطات  كثيرٍ والسياسيّ   ةوالمجتمعيّ ة  ئريّ اات  إلى  األمور    ة  الَّتي من 
  .جة ألن أضع يدي عليهاحا ال ونفها العراقيّ ريع

ة، سينيَّ الحُ   صوصاً في العتبةِ معة خُ الجُ   طبِ ة في خُ الدينيَّ مرجعيَّة  ال  عنهُ   ثُ دَّ حهناك فسادٌ تت
مارسون هذا عن فاسدين يُ   ثُ وتتحدَّ ر منه  حذِّ وتُ   ةُ الدينيَّ مرجعيَّة  عنه ال  ثُ تتحدَّ   هناك فسادٌ 

ً اإلعالميّ ، ا الفساد ذثون عن ههم يتحدَّ لُّ ون أيضاً كُ السياسيّ  ،الفساد     .ون أيضا

الفساد   هذا  ،ون عنهون واإلعالميّ السياسيّ   ثُ ويتحدَّ مرجعيَّة  ال  ث عنهتتحدَّ   ذيالَّ هذا الفسادُ  
تأثيٍر على العراِق على مستوى الدولة أو المجتمع   من أّيِ   هُ ال وجود له وليس ل   رافيٌّ كائٌن خُ 

اليوميّ  الحياة  حاضرِ   ةِ أو  على    اس النّ   أو 
  في أجواِء إبرازِ   ،فقط   اإلعالمِ   ءِ عنه في أجوا  ثُ تحدَّ يُ   فهذا كائٌن خرافيٌّ   ،ستقبلهم أبداً أو مُ 

غناطيسي جوفاء فارغة، في أجواِء التثويل الم  ة وهي عضالتٌ ة والوطنيّ العضالِت الدينيَّ 
ال  قُ تتألَّ   ذي الَّ  فيه    ة، الدينيَّ   مرجعيَّةُ ببراعٍة 
ها تكوُن بارعةً  يخي فإنَّ يعي الدّ ل ولواقعنا الشِّ ثوَّ مُ ـيعي اللواقعنا الشِّ   ةُ بالنسبةِ الدينيَّ   مرجعيَّةُ ال

عمليّ  المغنافي  التثويل  با  ،يسيط ة  ليست  لكنَّ   عةً رهي  بالقيافعالً   لٍ ثوَّ مُ   جتمعٍ مُ إلى    ِس ها 
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اصبي، هذا الفكر النَّ   كاِم قذاراتِ فن عقلهُ تحت رُ جتمعٍ قد دُ إلى مُ   ،جٍ بنَّ جتمعٍ مُ إلى مُ   ،ديَّخٍ مُ 
  .هو واقعنا

ة سينيَّ ترتفع األصواُت بخصوصِه في وسائل اإلعالم أو على المنابِر الحُ   الذيفهذا الفسادُ  
يتحدَّ  الخُ حينما  هؤالء  الحُ ُث  من  سينيّ طباء  المعتوهون  األون  على  نظري  إنَّ قوجهة  هم  ل 

كائنٍ يتحدَّ  عن  وجودرافٍ خُ   ثون  ال    ،له  ي 
 ، لحم  وليس لهُ   ،ريش  ليس لهُ   ،رجلأ  ليس لهُ   ،أجنحة  ليس لهُ   ،ذيل  ليس لهُ   ،رأس  ليس لهُ 

  ،معظ لهُ  وليس  
حين لك  ذول  ،أحد  عنهُ   ثُ ال يتحدَّ   الحقيقيُّ   الفسادُ   ،ثين فقطتحدِّ مُ ـهان الذهو في أ   خرافيٌّ   كائنٌ 
 باشرةً مُ   ث ليست محسوبةً تحدِّ مُ ـثون مثالً عن الفساد فإذا ما بدرت كلمةٌ من التحدِّ مُ ـال  ثُ يتحدَّ 

   :لو ويقمرجعيَّة برئ اليُ 

  !!نت موقفها من الفساديَّ قد بَ مرجعيَّة ال من أنَّ  -
  !!نت موقفها من الفسادزراء بيَّ ورئاسة ال ومن أنَّ  -
ع القوانين ال ومن أنَّ  -   !!واجهة الفسادة في مُ همَّ مُ ـالبرلمان قد شرَّ
  !! النزاهةب العراقي فهو مشهودٌ لهُ  ا القضاءُ وأمَّ  -

أدريا طلمّ أُ   ؟!العراق   باگلي  المنو    يه  واجت  عَ ي  قبرها  من  وردَّت   العراق   باگت ت 
من الشرق إلى   ،من الشمال إلى الجنوب  انباگالعراق  !  ؟العراق   باگ  ليال  منو  !لقبرها؟
األرض  ،الغرب تحت  وما  األرض  فوق    ،ما 

  ؟! باگلي المنو 

ة كِة البشريّ ضحَ صداٍق للمَ مِ   فضلُ أن هم  الذيين  ك بها على العراقيّ يُضحَ الَّتي  هي المهزلة    هذهِ 
التأ   ريخ،في 

يعي ال شأن لي باألكراد وال عن واقعنا الشِّ   ثُ وأنا أتحدَّ   ،ةكَ ضحَ مَ   جتمعٌ صداق، مُ مِ   أفضلُ 
بالسُ  لي    ، ةنَّ شأن 

ً   يسيين عندهم يشتغلون هم بطريقة التثويل المغناط يضاً رجال الدّ أة  نَّ السُ  م  هخذون أي  ويوميا
باتِّ أ ي  ةً مرَّ   ،جاه يضحكون عليهمباتِّ   ،أمريكا  جاهِ باتِّ   همخذونأي  ةً ومرَّ   ،جاه اإلرهابخذونهم 

باتِّ وخذأي  ةً ومرَّ    ،إيران  جاهِ نهم 
يضحكون عليهم وهم    ٍة شيعيٍّة داخل العراق،شخصيّ   أو  شيعيّ   بٍ زجاه حنهم باتِّ وخذأي  ةً ومرَّ 

التثويل المغناطليل نهار بعمليّ   يشتغلون النَّ   مرجعيَّةُ ال  مثلما تفعلُ   يسية  هو   اهذ  ،جففي 
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رُ و المجتمعُ بَّ اقعنا  هو  الكردي  المجتمع  فإنَّ   نسبةُ   ذيالَّ   ما  أقل  فيه  المغناطيسي   التثويل 
المجتمع  السياسيّ  الوسائلِ ألكردي ما هي  اين هناك يمتلكون من وسائِل تطويع  إلى   قرُب 

الغربيمُ ـال  ةِ سياسيّ لا العالم  في  الجوّ   ،ستعملة  في  المغناطيسي  التثويل  إلى   يحتاجون 
نا  لُّ كُ   التثويل المغناطيسي، ما نحنُ مارسون عملية  يضاً يُ أد هم  اكرون األاإلسالميّ   ،اإلسالمي
ي ة أو من إسالميّ ي األعظميّ جف أو من إسالميّ ي النَّ ا من إسالميّ نَّ إن كُ   ،ىسو  ىفي الهو
ة التثويل المغناطيسي جاريةٌ على  ، عمليّ ىسو  ىنا في الهولُّ كُ   ما نحنُ   ،ةسليمانيّ الأربيل و

  .الخطّ  طولِ 

برى من ةُ الكُ صَّ جف الحُ في النَّ مرجعيَّة  لل  الذيصورةٌ موجزةٌ عن الفساد في العراق و  هذهِ 
   .واإلفساد  هذا الفسادِ 

  اً فيما يرتبطُ صثنا عن هذا الفساد واإلفساد خصو حدِّ ختلفة تُ سأعرض بين أيديكم نماذج مُ 
أتحدَّ نَّ إ  ،السيستاني  سيِّدالمرجعيَّة  ب فساد  ثُ ني  الشيعيَّ الدينيَّ مرجعيَّة  ال  عن  العُ ة  إنَّ ة  ا هليا 

  .تانيسالسي  سيِّدالمرجعيَّة 

الصورةُ تتحدَُّث عن فساِد   ،تتكاملسها  لكنَّ و  جتزئةمُ كانت    وإنْ   يديكم صورةً أعرض بين  أ
  السيستاني، كاظم الالمي وهو عضوٌ   سيِّدالمرجعيَّة  ساُت  ؤسَّ هي مُ   العتباِت المقدَّسة وهذهِ 

  ، ثَّ على قناة الفيحاءالعراق للبناِء واإلعمار والتنمية في البصرة، في برنامجٍ بُ   سةِ في مؤسَّ 
 الالمي عن فساٍد في العتباِت المقدَّسة ولكنَّهُ   تحدَّث كاظمُ   )هذا المساء ( عنوان هذا البرنامج  

  . نحُن نعيُش فيه الذيالرجل ما هو هذا هو الواقُع  أيضاً رقَّع بطريقٍة وبأخرى فماذا يفعلُ 

  ًعرضوا لنا هذا الفيديوا رجاء :  

عالم   أكو  الالمي:  الشعبي  باسمِ   تبوگ[كاظم  قاعدة    ،الحشد  الشعبي  الحشد  ،  تبوگباسم 
ي بنفسه وجماعة تجيب لي كتاب من شركة الكفيل مادري منين والحشد الشعبي قاعد يضحّ 

ومن الفرقة مادري يا هو، مع العلم براءة منهم، براءة منهم فرقة العباس القتالية ومن أي  
  واحد، قاعد يسرقون.

  الـُمقدَّم: زين أكو موانئ تابعة للعتبات..

هسه مقدمين على أرصفة باسم أشخاص، هي مشكلتنا استاذ فالح أنا راح    م الالمي:كاظ 
مهدي    سيِّد ي الالسيستاني يسمعه وخلّ   سيِّد ي الي العراقيين يسمعونه وخلّ ر وخلّ لك فد سِ گأ

الكربالئي يسمعه، أمالك اإلمام باسم أشخاص، يا عزيزي أمالك اإلمام باسم أشخاص، 
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بوي مات هاي ملكي أوقال أنا    ر ابنه اجه چريطانية، زين هذا باب  هذا الشخص عنده جنسية
إليران    هرحن  ،بلد يا أخي ما صايرة وهللا يا أخي  ة أشوف بهيمو ملك اإلمام، أنا أول مرّ 

اإلمام الرضا عنده تسعين   ،إليران مكتوب هاي أمالك اإلمام الثامن اإلمام الرضا  هرحن
ي ـچـشلون هالحشنو  هذا    !معمل بس ألبان شنو هذي، أنا أسجل أمالك اإلمام باسم شخص 

ما يحب الحسين هاي    ،ي أنا ما أعرف أبوي يحب الحسينلّ ـگـهذا، هذا يجي من بريطانيا ي
السادة   دسيِّ أمالك أبوي ولك عنده الجنسية البريطانية وياخذ األمالك أنا أدعو من اآلن ال

العبّ  الحُ اسيَّ العتبة  تُ سينيَّ ة والعتبة  ة، مُ سجَّ س وتُ ؤسَّ ة أرجو أن  ؤسَّسة ل األمالك باسم األئِمَّ
ام  خدّ   أمالك، احنه  يهذ  ،ة أهل البيتمَّ سة أئِ مؤسَّ   ،اسمؤسَّسة اإلمام العبّ   ،سيناإلمام الحُ 

تنا ذولي  هاحن  ،وذولي ل شي ما نملك  ي بك بأرواحنا نضحّ   أحنه  ،اشما ننطي قليل ذولي أئِمَّ
ة تملك اآلن وتلعب بأموال باسم اإلمام مو مقبول هذا الكالم  من نشوف الحراميّ   بس احنه

   .يتلك اآلن أنا حگهذا الكالم مو مقبول، أنا أ ،يا عزيزي

  المقدّم: يا إمام، يا إمام؟

  ة.سينيَّ ة والعتبة الحُ اسيَّ بّ ون باسم العتبة العيحكاظم الالمي: 

م: حلو ما عندنا مشكلة، هذا التسجيل مالتك إن شاء هللا أنا راح   قطعه وأرسله للشيخ أالـُمقدِّ
حتَّى مو بس أرسله فقط للشيخ عبد المهدي الكربالئي    ،حتَّى  عبد المهدي الكربالئي زين

إذا كانوا ما يدرون معذورين إن شاء حتَّى  يشوفون  حتَّى  جف  في النَّ مرجعيَّة  إلى مكتب ال
لي قاعدة تسرق باسم  الالناس    ون ذولهفيوقحتَّى  بس من راح ندز لهم اياه    ،هللا الجماعة
ة ألنَّ   ه همّ   ؟!منين  هذول  ههمّ   ،منين أستاذنا العزيز  هذول  همنين، همّ   هذول  ه ، همّ ههمَّ   األئِمَّ

ة يسوون  لي يطبخون للحسين ويمشون باألربعين ويروحون من الكتل السياسيّ ال  ذوله  نفسهم
لفلوس حرام والمكان مغصوب وكل شي يعني ما بيه   ،اسمجالس ويسوون أكل والئم للنّ 

القوم   ثواب، فهاي  بيه أي  أستاذ كاظم شكراً أأي ثواب كل شي ما  نفسهم  القوم هم  بناء 
  ]..لك..اجزيالً 

خ العزيز ق على ما قالهُ األعلِّ ق على كالم األخ العزيز كاظم الالمي أم أُ علِّ أنا ال أدري أُ 
العراقي! اإلعالمي    فالح 

الحقيقةُ أنت تعرفها   ،ع الحقيقةضيِّ الطريقةُ من الحديث تُ   هذهِ   :أنا أقول لألخ كاظم الالمي
   .وأنا أعرفها
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 ، أنت فررت من العراق  ؟!ين بسبب هذا البرنامج أنت اآلن  أهو    :وأقول لألخ العزيز فالح
 ! خرجت من العراق بسبب هذا البرنامج بسبِب اإلشارةِ إلى بعٍض من الحقيقِة مع الترقيع 

   شيءٌ وما هذا إالَّ   ،ةالسيستانيَّ عيَّة  مرجة التابعة للاسيَّ ة والعبّ سينيَّ فيوضاُت العتباِت الحُ   هذهِ 
   .جتزئ، هذا شيٌء مُ جتزئمُ 

 ! ؟مرجعيَّةِ علم ال  من دونِ   هذا األمر يتمُّ   خاٍص هل أنَّ أش  العتباِت بأسماءِ   أموالُ   لُ سجَّ فحينما تُ 
تُ   !؟د رضا السيستانيمن دون علم محمَّ  تُ   !؟قون ذلكصدِّ أنتم  في   ل األرصفةُ سجَّ وحينما 

من دون مرجعيَّة  من دوِن علم ال  سيطرون على المطارات هل أن ذلك يتمُّ الموانئ وحينما يُ 
السيستانيمحمَّ   علم تقول  !؟د رضا  النَّ وماذا  أوضاع  تعرفون  من  يا  أنتم  من   ،جفن  ويا 

ويا من تعرفون ولو    ،ويا من تعرفون أوضاع العراق   ،ن أوضاع المنطقة الخضراءوتعرف
  ؟!! ا يجري في الكواليسمَّ شيئاً يسيراً مِ 

  
  

قابضين   ودوا قبضوا من دبش مثلما احنهِة عفالح بعد التحيّ   يعزيز  ، كاظم  يأقول عزيز
  من دبش. 
أجو العتبةِ   الفسادِ   ءِ ا ومن  لكنَّ   أكبرُ   ةُ القضيَّ   ،والعباسية  ةِ سينيَّ الحُ   في  هذا  أريدُ من  أن   ني 

الحقائق   هذهِ   وراً من هنا ومن هناك وهم ال يستطيعون ردَّها ألنَّ أعرض بين أيديكم صُ 
وِر الفساِد المرجعي في دائرة المافياِت الكبيرة للفساد، ما يعرفها كثيرون، صورةٌ من صُ 

ً   شرعنٍ دينياً وعن فساٍد مُ   شرعنٍ ثتكم قبل قليل عن فساٍد مُ أنا حدَّ  المافياتُ   قانونيا  وهناك 
  .بهذين الفسادين ترتبطُ الَّتي للفساد  الكبيرةُ 

  يستاني:حكايةٌ من حكاياِت الفساِد المرجعي الس )مطاُر كربالء الدولي( :عنواٌن واضح

ث الرسمي ه للمُ جِّ في البداية سأعرُض بين أيديكم فيديو يشتمل على جواٍب لسؤاٍل وُ  تحدِّ
برنامج  سينيَّ الحُ   العتبةِ   باسمِ  في  الفُ   )كالوس(ة  قناة  السّ على  وُ رات،  للؤال  ه  أفضل   سيِّدّجِ

قوا دقِّ قوا في طريقة حديثِه وأن يُ دقِّ ى على المشاهدين أن يُ أتمنَّ   ،الشامي عن مطار كربالء
أال يقولون من أنَّهُ ما في المكنون تفضحهُ    ،العيون  قوا فيما تفضحهُ دقِّ غة جسدِه وأن يُ في لُ 

قوا النظر في دقِّ ى على المشاهدين أن يُ أتمنَّ   ،فاضحةٌ في كثيٍر من األحيان  العيون؟ العيونُ 
  في لغة الجسد وفيما تتحدَّث عنه العيون، أال يقوُل الشاعر: ،طريقة الكالم

ــ الم فخــة الكــــغلت لُ طَّ ــــوتع هوى ــــة الــــاي في لغــــــــعين    اطبت  ـــ
  اكِ ـــــــعين
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 ودَ   ،فانظروا لُ قِّ انظروا  في  العيونقوا  الفيديو  ا  رجاءً   ،غة  لنا   أشرتُ   ذي الَّ عرضوا 
  :إليه

م: مطار كربالء الدولي وما أدراك ما مطار كربالء الدولي! ُمنذُ عشر سنوات في    [الـُمقدِّ
هذا المطار تعاقبوا عليه وزراء هوايه، اشلون يكمل    شوكتتمَّ وضع حجر أساسه،    2009

أكو   ! هم راح ندخل نفس أزمة النَّجف مجلس المحافظة إلى وزارة النقل؟رتهاراح تكون إد
  يكمل؟ دارته وشوكت إل رؤية

يعني   الشامي:  تميكمل    شوكتأفضل  الَّتي  الشركة  أنَّهُ  هذا   يعني  الحقيقة  بإنشاء  تكليفها 
لسبٍب   مت تعهداً في وقتها ويبدو أنَّهُ أستطيع أن أقول أنَّهُ قدَّ   ،عليها  عد أن رسيالمشروع ب

  .وما زال العمل جاري. ،يعني دفي تنفيذ هذا التعهُّ  ترتأخّ  أو آلخر

  ؟ ةغير عراقيّ  شركةال م: قدِّ مُ ـال

  ة.. غير عراقيّ شركة   هي ةالشركة المتصدّيبـ... الشركة،  كانت يعني :أفضل الشامي

م: تركيّ    ة؟ إيرانيّ  ؟ةالـُمقدِّ

  ...ةليزيّ جشركة إن ال يعني  أفضل الشامي:

م   : استثمار؟الـُمقدِّ

الشامي: قدَّ قولكن ح  ،ةة شركة عراقيّ بمعيّ   مّ ثُ   أفضل  تعهُّ يقة  وقتها  في  هذا   إلنجازِ داً  موا 
مُ  في  مُ المشروع  المشروععيّنة  دّة  إنجاز  يتم  لم  بأنّ   ،ولكن  إبالغهم  يعني  سحب سيُ   هُ فتم 
تصور بعض  أواآلن    أخرى  جابوا شركاتونة  ، بقوا يقدمون تعهدات معيّ المشروع منهم

  نجز منها شيء يعني..فقرات المطار اآلن أُ 

م: اشـگ   ـد نسبة اإلنجاز؟الـُمقدِّ

  ..الشامي: الـَمْدَرجأفضل 

م: ال   ، اشـگـد؟ةرقميّ  سيِّدنا انطيني نسبة  الـُمقدِّ

  %..40% أو 30لي سمعتها حقيقة بحدود لعله الالنسبة أفضل الشامي: 

م: بعد عشر شنوات!!   الـُمقدِّ

  الشركة تأخرت في التنفيذ لألسف الشديد.. يعني  أفضل الشامي:
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م: تم إحالته من العتبة لو    من الوزارة؟الـُمقدِّ

  ..من قبل هيئة االستثمار. هو يعنيأفضل الشامي: 

م:    الوطنية؟الـُمقدِّ

  أفضل الشامي: نعم. 

م: ما هي صالحيّ    ة العتبة في فسخ العقد في تجديد الشركة؟الـُمقدِّ

ن ما موجود في العقد وما هي بيّ أما أقدر  ما مراجع العقد حقيقة    أنا  أفضل الشامي: يعني
  .تبةالعات صالحيّ 

م: هذا مو وجه   %؟30التلكؤ عشر سنوات  هذا للفساد من أوجه  الـُمقدِّ

  .ل للعتبةوِّ هو من عشر سنوات حُ أفضل الشامي: 

م:    صح؟!  له حجر األساس وضعتم  2009الـُمقدِّ

ى لهذا إالَّ بعد فترة من  إيه ولكن ما كان يعني تحت الـ... العتبة لم تتصدّ أفضل الشامي:  
ر في أيام السيِّد بيان جبر أتصور  إال أتصوّ الزمن، في البداية كانت عدّة جهات يعني تحاول  

ل   ]. ...هو يعني تحوَّ

ية فسألهُ عن الشركة  تقوُم بتنفيذ األعمال عن الشركة المتصدّ الَّتي  حينما سألهُ عن الشركِة  
عراقيّ "   :فقال غير  شركةٌ  معروفةً   " ةهي  شركةً  الشركة  كانت  من   ،لو  شركةً  كانت  لو 

الرَّ  لَ الشركات  ذِ   رَ بادَ صينة    ، عنوانها  كرِ إلى 
ا سألهُ مُ  " ةهي شركةٌ غير عراقيّ "  :قال أيضاً أجاب  " ة؟ركيّ تُ  ؟ةإيرانيّ "  :جري البرنامجفلمَّ

التلكؤ مُ  فيه شيء من  بكلمة  بجواٍب  الشركةُ   )يعني(ستعيناً  إنَّها   لو كانت  قال فعالً  مثلما 
هو قال   ،ةنجليزيّ إقال شركة  ال يُ   ،ةانيّ ط راده شركة بريمُ   ،ةنجليزيّ إة  كشر  وهقال    ،شركةٌ 

بري مُ   ،ةنجليزيّ إشركة   شركة  مُ انيّ ط راده  البريطانيّ سجَّ ة  األراضي  على    ،ةلة 
 وهذا هو الفسادُ   ،بإنشاء المطارات   صةً تخّصِ ها لم تكن مُ ألنَّ   " ةنجليزيّ إال يعني شركة  "   :فقال

.لَ ولكن صبركم عَ  رض لكم الوثائق سأع بتمامِه،   يَّ

الفساد في   ألنَّ   ،المشكلة هنا  ة ألنَّ زئيّ قوا النظر في هذه الجُ دقِّ ى على المشاهدين أن يُ أتمنَّ 
  ة،زئيّ الجُ   هذه

تمَّ  الَّتي  في الشركات    ،ةهو في هذه القضيّ   ،ليِة عقوِد مطار كربالء الدوَ الفسادُ في عمليّ 
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ً   الً فصَّ اً مُ لماً وثائقيّ كم فِ عليسأعرُض    التعاقدُ معها، أنا ني ة لكنَّ القضيّ   كامالً عن هذهِ   تحقيقا
ة وتالحظون هو  سينيَّ الحُ   ث الرسمي باسم العتبةِ تحدِّ مُ ـحالِة القوا النظر إلى  دقِّ ى أن تُ أتمنَّ 

جري البرنامج جلس هو ومُ   ذيالَّ العتبِة موجودٌ على الجدار  شعارُ  ،في نفس العتبة ثُ يتحدَّ 
  .بجانبهِ 

   

التعاقد هو يتحدَُّث   ةُ ت فيه عمليّ تمَّ   ذيالَّ حافظ كربالء في الوقت  كان مُ   الّذيعقيل الطريحي  
  .وبشكٍل صريح عن هذه المسألة

  ًيشتمل على حديث محافظ كربالء آنذاك عقيل  الّذيعرضوا لنا الفيديو ا رجاء
  :الطريحي

الطريحي[  اجينعقيل  ويه   ه:  رئيس   قعدنه  حمزة  أبو  واألخ  أنا  العامري  هادي  السيِّد 
ويهقعدنا    ،المجلس التقوا  بغداد،  بمطار  بغداد  أتذكّ   15  في  ما  السيِّد  شركة على  وهو  ر 

مو كان  العامري  هادي  األستاذ  كان  واحنهجود  الوزير  وغيرهم،  الوزارة  ا كنّ   ووكالء 
المطار   :نصيف رئيس المجلس قلت له  االستاذقلت لألخ أبو حمزة    مستمعين، من طلعنه

واضحة اشلون يردون ينطون    الجماعة ما عندهم رؤية  :ليش؟ قلت له  :ما راح يصير، قال
  المطار؟!

  م: يا جماعة؟ قدِّ الـمُ 

ما يدرون ينطوه بي أو تي تيه ما   ،النقل، ما يدرون ينطوه استثمارعقيل الطريحي: وزارة  
ي المصطلحات، الشراكة لو هم ينفذون إلى آخره، صارت مجموعة لقاءات تجي عرفهن ذنّ 

نريد قضية المطار تريد   تجي شركات تقول يابه احنه  ،شركات علينا أنا باعتباري محافظ 
تصير، بهاألثناء صار التبدل مالت الوزارة صار األستاذ باقر جبر هو وزير النقل، بدون 

العتبات   يهاالمشورة ويّ  الملف تحول بعهدة  هذا  أنَّهُ  أنا كمحافظ على األقل، ما أسمع إالَّ 
وكنت أتمنَّى   ،جيدة العتبات   العتبة الُحسينيَّة المقدَّسة، أنا هم فرحت عندهم مشاريع  ،سةالمقدَّ 

ي  لي هو أحرص منّ الاحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي  سم  وقعدت ويه  ،ة تنجحأنَّه القضيَّ 
يها وإله هم  أنا بصراحة أح  ،على حصول المطار، لكن يبدو أن في أدواته هناك إشكاالت

  قايلها. 

م: تحليل لو عندك معلومة؟الـمُ    قدِّ
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  اه أنا منطيه مجموعة تفاصيل.يّ ـيلعقيل الطريحي: ال حاچ

م: ال قلت يبدو أن هناك في أدواته إشكاالت!!   الـُمقدِّ

  ة تحتاجها بالكالم. عقيل الطريحي: يعني أحياناً اللغة الدبلوماسيّ 

  م: فإذاً هي معلومات زين.الـُمقدِّ 

شركة  ي العفو قبلها هذه، أي اسماحة الشيخ طلب من عندي،  ،من قعدت عقيل الطريحي:
تجي قمت أدزها لهناك يابه أكو العتبات روحوا لهم ألن هم صار الملف يمهم، أنا بالنتيجة 

األخوة بالشركة   :صل قالة حال، إلى أن فد يوم سماحة الشيخ اتّ أريد المطار يصير، على أيّ 
ثالثة   يمي  أجو حضروا  السبطين،  يشوفوك شركة خيرات  الشركة أيردون  مدير  خوان 

، هذا الحـچـي صار له فد لعله سنتين ونص بهالحدود، فشرحوا لي على  واحد من عندهم
عندنا شركة صينية اجت كذا محصلة الكالم لم أفهم منه شيئاً، فسر الماء    هر وأنَّه احنالمطا

  بعد الجهد بالماء، يعني ما ينطيني معلومات زين، أنا بالنتيجة أنا...

  الها تجربة ببناء مطارات؟م: شركة خيرات السبطين هي قدِّ الـمُ 

  عقيل الطريحي: ال، هو هذا الكالم، هو هذا الكالم أنا اعتراضي هذا، أنا اعتراضي هذا..

  م: زين إذاً هم شركة وسيطة؟ الـُمقدِّ 

  ، المطار صار بعهدتهم، ويردون ياخذوه استثمار  ،عقيل الطريحي: ال هو صار بعهدتهم
 : وهللا كل شي ما أقدم الكم، قال   : قلت  ؟النا  نت شتقدما   :فمن سمعت من عدهم خلصنا قال

  نعرف الهن، هاي صراحة.   ي احنههذنّ   ،ي ال تبيعهن عليناذنّ   :قلت له  ؟ليش مو هاي للحسين

  م: زين بالدارج ايه.الـُمقدِّ 

ي مطار نريد نسوّ   الم ما له دخل بالمطار احنهيه السّ سين علالحُ   :عقيل الطريحي: قلت له
  ]....أهالي المدينة ،سينالحُ  سين ونخدم أهاليالحُ ار حتَّى نخدم زوّ 

في العراق في   كان وزيراً للتخطيطِ   الّذي هها الدكتور جواد هاشم  هذه رسالةٌ بين يدي وجَّ 
وجَّ السابقة، شخصيّ   الحكوماتِ  معروفةٌ  العبادي  ةٌ  حيدر  الدكتور  إلى   كانَ   ذيالَّ ه رسالةً 

شاهدونها ستُ   الرسالةُ   وهذهِ   ،الرسالة   ا جاء في هذهِ مَّ رئيساً للوزراء في العراق، أقرأ بعضاً مِ 
تقريرٍ  سأعفصَّ مُ   في  الرسالة  بينَ   ضهُ رل  قراءة  بعد    ، أيديكم 

مُ رتق العراقيّ فصَّ ير  الشباِب  من  مجموعةٌ  بِه  قام  تحقيق  وهو  هذهِ ل  حول  المغتربين    ين 
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كان وزيراً للتخطيط في   الّذيا جاء في رسالة الدكتور جواد هاشم  مَّ ة، أقرأ بعضاً مِ القضيّ 
  .ابقةالحكومات السّ 

  :عرضوا لنا صورة هذه الرسالةاقرأ الرسالة أقبل أن  رجاءً 

هناك وثائق برفقةِ  التّ ستطّ   ،الرسالة  هذهِ   قطعاً  التقرير  لعون على    ذي الَّ فاصيل من خالِل 
 ُ   الرسالة: سأقرأ عليكم اآلن جانباً من هذهِ  ينلكنَّ  ،ميديكأمه بين قدِّ سأ

المحترم رئيس وزراء   ميالدي، الدكتور حيدر العبادي  2017/شباط/  1كندا في    /انكفورف
العراق جمهوريّ    ، ة 

  ..ة طيبة وبعدتحيّ 

رأ الرسالة أقأن    دريال أُ   ،إلى أن يقول -  ولة إنشاء مطار كربالء عقد فاسدامق  :الموضوع
اة وفقاً للوثائِق المنشورةِ على الموقع الرسمي البريطاني للشركات فإنَّ الشركة المسمَّ   -هالَّ كُ 

المطاراتچ  كوبر بإنشاء  لها  عالقة  ال  ليمتد    ،يس 
ة ال عالقة كالشر  ،لبيع التلفزيونات والهواتف  1990/رب/نوفم20ست في  سِّ أُ   كةٌ رش  هانَّ إبل  

د يرجى مراجعة الموقع الرسمي للتأكُّ   ،نوعٍ من البناء واإلنشاء  أيلها بإنشاء المطارات أو  
ولذلك -  ناهض صالح جاسم  العراقي  :من  لٌّ دير الشركة كُ يُ   -وهو يذكر العناوين-  طانييالبر

قال الشامي  أفضل  هنا  ألنَّ   " نجليزيةإيعني  "   :تلكأ    ! الواوي 
واويّ  في  هناك  كُ يُ   -ةالقضيّ ة  الشركة  جاسم  :من  لٌّ دير  ناهض صالح  ة العراقيّ   ،العراقي 

علي عبد    ، عواطف 
تعتبر الشركةُ    -الرسالة  المرفقة مع هذهِ -  وفقاً للوثائق المرفقة  ،انتوني ماير  سيِّدفول بيدل وال

أُ  وبذلك  الصغيرة  الشركاِت  البريطانمن  للضرائب  الخضوع  من  شركة    هاألنَّ   ،ةيّ عفيت 
تصل فيه الكلفة إلى نصف مليار الَّتي  الضخامة الكبيرة    ى عقداً بهذهِ فكيف تتولَّ   ،صغيرة
وهي شركة تبيع التلفزيونات والهواتف ال عالقة لها بإنشاء   !!نصف مليار دوالر  ؟!دوالر

   .دةعقَّ مُ  ةٌ إنشاء المطارات عمليّ  ةُ وعمليّ  ،المطارات

 ً شيٍء    ولم تقم ببناء أّيِ   اينطايليست للشركِة نشاطات في برفرة  ووفقاً للبيانات المت:  رابعا
ء ايختلف عن إنش  تإنشاء المطارا-   في العالم فكيف بمطار كربالء الدولي  مدينةٍ   ّيِ في أ

جدَّ عقَّ مُ   ةٌ قضيّ   ،البيوت المتخّصِ سَ   ،اً دةٌ  القضيّ لوا  هذه  في  ذلكصين  عن  رئيس   سيِّد ال  -ة 
الكهرباء   ةراعتهما وزن وقَّ يذَ الَّ عيد إلى الذاكرة عقدي الكهرباء  عقد هذه الشركة يُ   الوزراء إنَّ 
ألمانيّ وهميّ   ةٍ كنديّ   مع شركةٍ  وأخرى  يتعلَّ مُ   ةٍ ة  ألم  المسؤوليّ فلسة  بزمام  يمسك  من  ي ف  ةم 
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بأنَّ  بهذهِ   العراق  يتم  ال  الشركات  واختيار  المقاوالت  العشوائيّ   إحالة  الالصورة  نة بطَّ مُ ـة 
يُ   !بالفساد والسرقة تُ هل   دولي على شركٍة ال عالقة لها   حال مقاولة إنشاء مطارٍ عقل أن 
وب محليّ وبالموضوع  شركٍة  مُ اسطة  صغيرة  الحُ تستّ ٍة  بالعتبة  شركة  سينيَّ رة  اسم  تحت  ة 

مع   -معنها عقيل الطريحي محافظ كربالء قبل قليل في الفيديو المتقدِّ   ثَ تحدَّ الَّتي  -السبطين  
   :المرفقات /دكتور دواد هاشم وزير التخطيط العراقي األسبق  /خالص التقدير

   .معلومات عن شخوص الشركة: أوالً 

 ً   ة للشركات.البيانات الماليّ : ثانيا

أنَّ  مُ   أعتقد  أن  صورةً  بعد  واضحةً  أفضلِ وجزةً  إلى  ودقَّ   استمعنا  طريقةِ الشامي  في   قنا 
مُ   ،اإلجابة السابق عقيل الطريحيمُ   ث بهِ ريبة وكذلك ما تحدَّ إجابةٌ   وهذهِ   ،حافظ كربالء 
العراق،   كان رئيساً لوزراءِ   ذيالَّ هةٌ من الدكتور جواد هاشم إلى حيدر العبادي  وجَّ مُ   الرسالةُ 

  . ميالدي 1/2/2017ريخ هت في هذا التأجِّ الرسالةُ وُ 

مُ  وتحقيقاً  تقريراً  أيديكم  بين  اآلن  لكنَّ فصَّ أعرض  الشيء  بعض  يكون طويالً  قد  إذا الً  كم 
  ، ساعة إلى ما يقرب من نصفِ  وقتهُ   أردتم أن تعرفوا الحقيقة عليكم أن تصبروا، قد يصلُ 

 ) العراق لإلحصاء والمسح  مجموعةُ (أنجزتهُ    ، ميالدي  5/3/2017نجز في  هذا التقرير أُ 
   .شباب المغتربين في المهجرلِة ومن اوهم مجموعةٌ من الكفاءات العراقيّ 

  ًعرضوا لنا هذا التقريرا رجاء:  

م: بعد انتظار أكثر من أربع سنوات َشِهدت محافظة كربالء ال[ ُمقدَّسة وضع حجر ـالـُمقدِّ
الدولي   كربالء  لمطار  االستراتيجيّ   يصفه  الّذياألساس  المشاريع  من  بأنَّه  ة المراقبون 

خُ ـال تمَّ تشغيله مليوني ُمسافر سنوياً  المطار في حال  البالد ويخدم  ة في  في ُمهمَّ صوصاً 
خارج أكثر من تتجاوز فيها أعداد الزائرين الوافدين من الالَّتي  ة  موسم الزيارات المليونيّ 

  خمسة ماليين زائٍر عربي وأجنبي.
ة وُمدَّة التنفيذ إن سيتم تنفيذه من قِبل شركة بريطانيّ   الّذيفاضل غّوار (أحد المسؤولين): و

  شهر يكمل المطار. 18شاء هللا خالل 
  .. .ل ونشوف شلون الجماعة عندهم: اليوم راح نسرب إلى مدينة بورينأحد المصوِّ 



                                                )                                        11الحلقة ( –يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم 

  عبد الحليم الِغزيّ 

- 25 -  

وصل إلى باريس ُمؤخراً   الّذيمطار اإلمام الُحسين الدولي وزير النقل العراقي    باسم ق:  ُمعلِّ 
مع شركة   اللفرنسيّ ا   IDPIتباحث  العالميّ ـة  المطارات  ببناء  لتكون ُمتخّصصة  الحديثة  ة 

  عروٍض من شركات أخرى.ُمنفذة لهذا المشروع إلى جانب ـالشركة ال
  هناك شركات ُكبرى. ،ةاك شركات إيرانيّ ة، هنأحد المسؤولين: هناك شركات صينيّ 

  ة.الفرنسيّ   IDPIتستثمره شركة  الّذي ق: الحلم العراقي وهو مطار الفرات األوسط ُمعلِّ 
  أحد المسؤولين: يستطيع أن يستوعب أكثر من عشرين مليون ُمسافر سنوياً.

  شاء هللا يتحقَّق.مسؤولين: قد نستطيع أن نقول أنّه أن هذا المشروع بمثابة حلم وإن أحد 
  .رتقي العراق إلى أعلى درجات الرقيمسؤول: ويحبّون أن ي

ة ُمربحة  مسؤول: راح يتجاوز عدد النازلين في مطار بغداد وبالتالي هي فرصة استثماريّ 
ة في كربالء.   وُمهمَّ

  ة هنانه بالعراق.شركة إيطاليّ  15مسؤول: هاي يمثل الشركات تقريباً 
المسؤولين: نشكركم على مجيئكم هذا اليوم لتغطية هذا الحفل وأنا أسلّم األمانة إلى أحد  

الُحسينيَّ  العتبة  إلى  لالستثمار  الوطنية  الهيئة  من  االستثمار  إجازة  وهي  الشيخ  ة سماحة 
  ُمقدَّسة.ـال

د  إلى واجهة المشه  بين الحين واآلخر يتصدّر عناوين األخبار ويبرزُ ُمعلّق (حيدر هادي):  
ة بتنفيذ مشروع مطار كربالء مطار كربالء الدولي مشروٌع قديٌم جديد، الشركة المعنيّ   إنّهُ 

  المطار. ة إلنجازِ بت من اإلدالء بتصريحٍ صحفي حول تحديد ُمدَّةٍ زمنيّ الدولي تهرَّ 
ال   شهر وإن شاء هللا نأمل أن  18إله  ط  مهندس فوزي محسن عبد الشاهر: حسب المخطّ 
  شهر. 24 ـتتجاوز في أسوأ االحتماالت أنّه إنجاز المشروع ب

مليون نص مليار   500  بـ  رين: طبعاً أنا قاعد بالشيخ.. يعني واحد موقّع عقدأحد المصوّ 
 500أريد أوريكم أن شركة توقّع عقد بــ    هقاعد بتلفات الدنيا، اني ليش باخذكم ويايه ألن

  يا وبزاغور وخاتل.مليون ما تقعد بقرية بتلفات الدن
ة ومجموعة  يس البريطانيّ چُمباركة لتنفيذه مع شركة كوبر  ـ تعاقدت العتبة ال  ُمعلّق: حيث

  ة.الرضا العالميّ 
هذا الموضوع بيه   ،أصل لهذا المكانحتَّى  آني إذا أطب ورا البيوت    ه: هسرينأحد المصوّ 

مو آني غلطان.. سولوها على أبو مايدري    ،فالزم يطيرون هوايه مو واحد  ،مليون  500
هذا المكتب.. باب مسدود يبدو مكان ،  عدهم مكتب إهنا  1وما قال إلنه وما، شركة رقم  

نترسيرفس مال تصليحات، البابين المكتب والباب ال هذا مال.. سون بيه قُطع أغاميتا  يحطّ 
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من داخل ماكو شي، ماكو أي داللة على أن هي شركة مال    صيانة  هاي بسوين راح،  
ص بــ يعني أنظمة ِمالحة مال مطارات تصليح صيانة ماكو شركة تتخصّ   هاي  !مقاوالت

يعني هذا الخلف مال البناية هاي السيارة   ،أي شي يدل على أن هي شركة مقاوالت إطالقاً 
ا تشوفون  دومثل م،  ادي مابيه شيمركز صيانة إلكترونيات يعني ع،  يجوز مالتهم ما أدري

وهي قريبة جدَّاً من مدينة بول وشفنا إنَّ   Hamworthyجنوباً إلى قرية صغيرة اسمها    رحنه
إلكترونيّ  ألجهزة  صيانة  مركز  د  مجرَّ محلّ هو  شركات  بتجهيز  تتعلَّق  ودوليّ ة  لقطع ية  ة 

  المطارات تتعلّق بالمالحة في المطارات.
لي هو في الشمال الكتب الرئيسي حسب ما يوصفوه هنا  إلى المالرحلة األخرى الزم تكون  

الشمال بساعات من لندن فراح نكلّف أحد األخوة الموجودين الُشرفاء    5لكن الرحلة تقريباً  
  ة.أن يقوم هو بالواجب ويدز إلنا المادّ 

قاعدة  ة أيضاً شركات أخرى  والبقيّ   هنريبناقل ثالثة مأجّ   هي عبارة عن  ا تشوفونومثل مد
  .حجم يعني إيحاء بحجم الشركة ونشاطها بيها فهذا يعطيكم

  
  
  

  : أيضاً نفس الشي هذا المكتب
بيها   يعني  معروفة  المقاوالت  مقاوالت، شركات  أنّه شركة  على  داللة  بيه  شفنا شي  ما 

كل هذا غير   ،اتعدِّ بيها مُ   ،بيها مهندسين  ،ّمالبيها عُ   ،بيها حديد  ،بيها مواد بناء  ،مخازن
هي مجرد شي يتعلق    ...ة جماعة الحاسبات يفتهمون إذاً ، هذي الشركة هي هندسيّ موجود

 واحداكو  و  14و  12ات وأجهزة ونُظم الِمالحة ال أكثر وال أقل وماخذين مكتب  باإللكترونيّ 
  د من الرقم ألنه صاير التسلسل يعني معكوس بالمبنى.ماني متأكّ  15لو  13 ثالث

ما  ومثل  ،  في إمارة الشارقة  ،مسّجل باإلمارات  ذي الَّ ن إلى فرعهم  والرحلة الثالثة راح تكو
رخصه ويدفعون   يعني  ميز وياخذوه  ،ي مال يعني مكتب صغيرتوقّعنا هي شركة من هذنّ 

يعني مو شركة يعني هيه   ،عليه مبلغ سنوي ويحصلون إقامات ويفتحون بيها حساب بنك
يسموها   إلى   Virtual officeمجّرد رخصه  نُقلت  يعني  يبدو  هذي  التجربة  ببريطانيا  هنا 

  . ة هي عايشه على هاي السوالف فمهم جدَّاً اإلمارات وهذي المناطق الحرّ 
الشارقة  ة لمطار  لي هو المنطقة الحرّ ال    SAIFZONEّما نروح على موقع  ـأيضاً اكتشفنا أنّه ل

في بريطانيا وإنّما شركة     COPPERCHASEه الشركة هي ليست فرع لشركة  نكتشف إنَّ 
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ة جدَّاً ألن الزم جماعتنا  وهذه م  ،ة ُمسّجلة بشكل ُمستقل ونشاطها تجارة عامّ  بالعراق    ليالهمَّ
لي موقعيه بالشركة اللي ببريطانيا لو  الالشركة    عيه ويهموقّ   ،عيهلي موقّ اليشوفون العقد  

، هاي مسألة  ـچلون مبالغ على هاي لو على ذيلون مبالغ يحوّ ومن يحوّ   ،لي باإلماراتال
  أخرى.

نترنت اكتشفنا أن يعني حساب اليوتيوب على سبيل المثال نا بحث ُمعّمق على اإلبعدين سّوي
COPPERCHASE :  

زين ما معقول هاي الشركة   ةتقولون هاي شركة بريطانيّ   اكل أفالمها بالعربي، زين انتو
  هاي النقطة يعني غريبة جدَّاً. باإلنجليزية أو إعالن ة إعالنيّ مادّ  دما عدها ف

لي هو مشروع سكني بالنَّجف العلى فيلم دعائي لمشروع الغدير  طبعاً انتقلنا أيضاً للعثور
ي لشركة البعد  نشوف أنه الدعاية الموجودة بداية الفيلم هدمن شغلناه     يعنيهُ والغريب أنَّ 

   .يس بالنص چ لي كوبر  نالرابع بعدين داحسي
  ،ي بالمطاراتـچـيس دا يحچالمشروع سكني بس األخ ناهض البس قميص مال كوبر  

الغدير؟ بمشروع  المطارات  كلّ   !فشنو عالقة  والدوران  اللف  يعني  المحاولة  هذا أعتقد  ه 
أي مقاول يعني   ،لي هو مشروع مقاولة عاديةال يستخدمون مشروع مقاولة الغدير  حتَّى  

البيوت هايه ينفذ عدد  يقدر  نفسه  يبنون عليه سمعه    لىإ  ،شوي مرتب  ياخذون  حتَّى أنه 
  ياخذون عقد مال المطار. 

تأمل شركة   :)ةيّ يس البريطانچمدير مشاريع شركة كوبر  الدكتور ناهض محّمد صالح (
مطار   280عمالها إلى أكثر من  أت  متدّ ايس أن تُوّسع أعمالها داخل العراق بعد أن  چكوبر  
  حدة.حول العالم في جميع مطارات المملكة المتَّ دولي 

فروعاً    ُمعلّق: تعمل مجموعة شركات البعد الرابع ُمنذُ سنواٍت طويلة في العراق وتمتلكُ 
  ر الرئيسي للشركة في العاصمة.في معظم المحافظات مع وجود المق

  

ُمعلّق القناة: كون مكتبها الرئيسي في بغداد وإلها فروع في لندن طبعاً هل هو يعتبر هاي 
يس بالبداية ونشوف يعني چنجي على موقع كوبر    ،يسچالفروع هي نفسها مكاتب كوبر  

  .حهنتصفّ 
لي هي بيها يعني الحكومة ولي دزها للالهاشم    دوأيضاً نراجع رسالة الوزير السابق جوا

وطبعاً جواد هاشم يعني يُبدي مالحظاته برسالته إلى حيدر   ،تفاصيل الرخصة التجارية
 ألنَّهُ   ،ياً بأنّهُ هناك يعني ُشبهة فساد كبيرة في هذا الموضوع وآنا أتفق معاه كلّ   هُ العبادي بأنَّ 
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شركة    ههيّ   نشوف أنّه ماكو شي يوحي أنّهُ دمواقع الشركة الحقيقة  حتَّى  إذا نراجع يعني  
  مقاوالت.

   !! من عندهم مستقيلين  11،  97مدير مسجل على الشركة من الـ    16 ـ أيضاً نالحظ أنّه هي ب 
ضافتها يعني بشكل ُمقارب لفترة بروز مشاريع إ  ة تمّ أيضاً نالحظ أنّه هناك أسماء عربيّ 

ناهضالمطارات   منهم  العراق  في  عو  ،والمقاوالت  مادري العلّي  وعبد    اطفمنهم  لي 
و  2013  ـ نجليز تم إضافتهم بإ لكن أيضاً هناك  ،عرف يعني شنو الصلة بيناتهمأ  قرايبه ما

صاروا ُمدراء فجأة   هليش هذول  97يعني مو، يعني شركة موجودة من الـ    2009و    16
ألف ويعني   130لي موجوداتها  الاي الشركة  هبعدين شنو  ،  سؤال ُمهم هذا  ؟!بهاي الفترة

مليون   500خذه عقد  الي موجود عدها تحت اليد مليون وميتين وثمانين ألف ومالبلغ  الم
  دوالر شلون هايه ضبطوها!   

نص مليار دوالر لشركة كل  مليون دوالر يعني    500بعدين أكو واحد يسلم مشروع قيمته  
  ألنّه هذا يجيبنا لسؤالين:  !المليون يعني بالسبع مية وشي؟حتَّى موجوداتها ما تتجاوز 

لي باإلمارات لو مع الشركة األم  اليصير هل هو مع شركة  التعاقد مع من د  :لالسؤال األوّ 
لي موجودة على الموقع كلها  الأيضاً أنّه العناوين  المالحظ    !؟كما يدّعون هم في بريطانيا

 ةلكم ثالث عناوين أو أربع  اوخذونا على قد عقلنا سوّ ألو  حتَّى  يعني هسه    !نفس العنوان
  على أساس فعالً مكاتب صدق يعني فروع وهالسوالف.

  :2016ينا نشوف هذا الموقع شلون كان شكله سابقاً قبل خلّ 
سّجل والغريبة م  هسنين ماخذي  10ويعني    2017ومجدّد بالـ    97بالـ  طبعاً الموقع مسّجل  

لي موجود  المدينة بول ومو المركز الرئيسي    لي موجود فيالالعنوان على مركز الصيانة  
  .في الشمال

 2004ونرجع إلى زمن في    web.archive.orgعوداً على الموقع نفسه وإذا نرجع على موقع  
  .2016إلى أن تم التغيير في  5و  2004ان بـ چشلون  الموقع راح نلقي شكل

الموقع وإضافة بند اسمه مشاريع الشرق بنجد أنّه هناك تغيير    2011وإذا زرنا الموقع في  
لي هي مالها عالقة بشغل الشركة الالمشاريع هي قرية الغدير    اياألوسط ومن ضمن ه

إضافة هذه الفقرة بعد دخول ناهض إلى الشركة في   واضح جدَّاً تمّ   ،لكن يبدو تم  ،أصالً 
  حسب التلخيص. 2009

لي اللة بالبداية يعني تشبه الواجهة  ينا نرجع إلى موقع البعد الرابع راح نالقي واجهة جميخلّ 
لكن بس تدخلون على الروابط راح تشوفونه على شكل ،  يسچموجودة بموقع شسمه كوبر  
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أقدم أنّه هذي شر  ، موقع  تلفونات تشتغلوالغريب  يعني ندق عليهم من   ،كة مابيها أرقام 
ماكو خط أو شي من هذا القبيل،   نَّهرسالة غريبة أ  ديطلع إلنا ف  ،الخارج مايطلع إلنا أي شي

  قوائمين أسماء وه حاطّ لكن الخريطة بالكّرادة، إضافة أنَّ  ،ةعنوان مسّجل بالجهادريالأيضاً 
  شنو صفتهم بالبعد الرابع، يعني مو   معروف هذوله ت يشتغلون بيها بس ما  أوادم وشركا

  واضح. 
  

يس بس أيضاً چكوبر  الانتوني مايرز نفسه مدير    لي هوالنالحظ أيضاً توني مايرز    يعني
زين هاي شنو   ،يسچيميله كوبر  إ، زين  Sama Okadh General Contractingمدير بشركة:  

  لنه.گسما أحد سامع بيها هاي الشركة خل ي
ال يأخذ وقت حتَّى  يه أثناء المونتاج  ا نسوّ دهذا البحث يطول هوايه ف  هها طبعاً إحن  هوإحن

  المجال يعني.هانه وسامحونا بس هو يعني هاي طبيعة هذا النوع من التحقيقات تأخذ ويّ 
ة على كل فرع مو عن طريق الموقع لكن عن طريق قوقل وهاي لقينا صفحات تعريفيّ 

ه أضافوا إيميل جديد  موقع ماشفناها قبل فترة، نالحظ أيضاً أنّ يعني أعتقد إضافة جديدة لل
   إلى اإلمارات بهاي الصفحة فقط:

ها شريك عمل وليس  على إنَّ   ةل مرّ وّ أنّه اإلشارة إلى البعد الرابع أل  إضافة إلى ذلك نلقى
  مالحظه هم تفيدنا. دنفس الشركة يعني هايه ف

يحدّث بيه يعني شويه بس  يريد يسوي الموقع يوميه دلي  الخ  األ  :الحظة عالطايروطبعاً مُ 
  أكو تناسي حرف األتش بالشارقة. 

  ة: ة أو صحيفة بريطانيّ أيضاً أثناء البحث لقينا مقال على مجلّ 
Cramlington manufacturer Copperchase Ltd secures $6m contract in Sothern 

Iraq. 

بقيمة   العراق مليون دوالر في    6يعني حّصلوا عقد  التفاصيل هّم    ،جنوب  نقرا  لكن من 
متداينين   أو    200رايحين  بالتمويل  فاند،  شنو  فاند  إنمائية  يعني  مؤسسة  من  باوند  ألف 

مليون آنا   6تحصل عقد بـ  حتَّى  ألف    200محفظة، آني إذا عندي شركة استخدمت دين  
  مليون؟ يعني هاي مصيبة هايه. 500سلمها مطار بـ أشلون 

تترك المشاريع ألن هي د  ةالجنوبيّ   ي عن شركة هاينداي في كورياي يحمقال آخر يعن
العراقيّ  ا تتطلع  دمن نشوف شركات كبرى    زين احنه،  ا تدفعدة مبالعراق ألن الحكومة 

ه هي تسوي ا تتدخل زين منو يضمن إلها فلوسها منو يضمن إلنا أنَّ دهاي شركة صغيرة  
ة اليوم صارت هيه مستثمر بالعراق والحكومة يعني ات دينيَّ يعني هل هي مرجعيّ   !؟المطار
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ه يبنون؟!سة ما تقمفلِّ  زين الفلوس هايه اإليرادات وين راح   در تسوي مطار فتجيبهم همَّ
العراقيّ   أكيد  ؟!تدخل الدولة  المستثمر يعني مو بجيب  المستثمر شراح بجيب  ة، زين هذا 

بالفلوس يس  !؟يسوي  مالتهاشراح  باألرباح  م  !؟وي  يعني  ديعني صارت  نفتهمها   اأنتوا 
  ة المواطن وهللا هذا يقدر يقارن. المواطن خطيّ ى يعني حتَّ   !؟ات لو تُّجارمرجعيّ 

شركة   على  نروح  خلّ ال   ADPIخل  المشروع  انطوها  وما  بالبداية  عليها  راحوا  وهم لي 
آني   معقول  ما  يعني  انزين،  وطلعوا  الخرايط  شعرضها يرسمون  شطولها  شركة  أترك 

 KPFوعندنا هاي هم اهنا  ،  ومرتبة ومشتغلة مطارات قيامة بالعالم على شركة قاعدة ببناقل
مليار،    4ة وكل مطار يعني سعره  بيرة ومشتغل عدّة مطارات دوليّ يعني هاي هم شركة ك

  مليار وفوق. 5

مليار يكلّف على صدق،   5بير وبـ  نفتهم ال هو مطار من صدق  دا  توا مطاركم مزين ان
 12ون بيه شغلكم خل يكلّف له  شا نفتهم هذا مطاركم ال هو مطار صغيرون تمديعني م
 مليارات يعني سعره ال هي  5مليارات أو    4مطار صدق مكلّف  هو  مليون وال    20مليون،  
هي تروح   ي،وال  راح  وين  الفلوس  هاي   ىحتَّ نفتهم    خل  ؟!هاي  أكثر  يقارن  المواطن 

  .مليار دوالر 4.3الكويت مسوية مطار جديد بــ 
ال هو سعر مال   ازين انتو،  مليون دوالر  38توسعه بـ    Plattsburghم اهنا مطار بـ  وهاي هَ 

أو مال واحد   له مدرج ويحسب كونكريدتوسعه  أنّه وزن    حتَّى  6يضرب في    تيصب 
ر صغير ينّزل بيه ويصعّد بيه ركاب هذا ما  قطن من تنزل مخزن أو هان  600الطيارة  

  !مليون 500مليون مستحيل يكلف  500يكلّف 
متر مربع بألف دوالر تقريباً الخابرت ولد مقاول بالخليج يطلع    ،يعني هذا بالزايد جملونات

  18سمه ال تنزلون طيارات بـ  مليون هذا على شنو؟ هو مدرج وش  500شلون يعني طلع  
تنقلون  يعني هو هذا مال معمل ريدمكس د  انت مال  اهاي الصور حاط ه  وبعدين شنو،  شهر

  مو مطار هذا!  اتيتوها بالمناسبمال قاعة االحتفاالت السوّ  اتوه وهاي جملونبيه وتحطّ 
صاحب الكنترول سستم     ATSأجهزة  ATSل سوالف الموقع يعني هذا يجهز الرجال  نكمّ 

لي  الوهاي القطع يعني هاي المشاريع    ويعني ُمجّرد ُمجهز لقطع ُمصلح إدامة وهالسوالف،
مو جهز يعني أجهزة يعني هذا  جّرد مُ يها بكل مكان مطارات العالم هاي مُ يقولون هم مسوّ 

  ُمجهز يعني. Suppliersهذا  AntiGraiter حتَّى
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 هذا جان مطار الَّ إوهاي يعني ما تأهله بأي حال من األحوال أنه ينفذ مشروع مطار كامل  
نفسه   مليون دوالر يكتل  500  ىيسو  ما  هو  ي جملون وشارع وإذا هالشكلـچـمصلّخ هي

  الخبط.  وهاي ثالثين مليون ويه العموالت ويه  ،ثالثين مليون دوالر
ص بيها يعني الف تخصّ الصفحات نقول هاي الشركة بسبعة آ  ج على باقيطبعاً من نتفرّ 

هاي، زين انت من تجيب شركة انت   ةي تشتغل طماط ش   لّ تقول شركة مال صاالت كُ 
  ، من الزيوت  !صة لو تجيب واحد كل شي يشتغل؟مسوي لك مطار تجيب شركة متخصّ 

النقل إلى  ،إلى  التجهيز  هالسوالف هاي؟...إلى  عليمن  انتو  !،  عبالكم  تسوّ   ايعني  ون  من 
  بيرة؟! نون الشركة تبيّ  هالشكل عود

واحد   ،د ينطي جوابحّ ة نتواصل ويه الشركة لكن يعني مكثر من مرّ أحاولنا    هطبعاً احن
ق عليه من ند  ،ندق عليه من رقم واضح ما يشيله  ،وانتوني ما يشيل الخط   ،يشمرك عالثاني

الحد يدق عليه هاي صارت ثالث مرات   حتَّىمن رقم مخفي يشيله وبعدين يطفي التليفون  
  .يعني
 ً ات زه عن التحقيقات السابقة هو أنّه المرجعيّ لي يميّ الأحب أقول أنّه هذا المشروع    :ِختاما

لى األقل جزء من الشكل الهندسي شهر وع  18تدّخلت فيه يعني إذا هذا المطار ما انبنى بـ  
صار إلكم فترة تعرضوه على التلفزيون وعلى اليوتيوب وعلى مواقع التواصل   الي انتوال

بو،  االجتماعي اكو  البوگـمعناتها  لشيء غير گـه وهاي  بيه  المبالغ  السعر  يعني  الـ  او  ه 
  على مدى   راح نراقب الوضع  ات جزء من الفساد واحنهالمرجعيّ حتَّى  واضح باعتقادي  

لي  الاه كمطار وهل هو يشبه الصور  لي راح ينطوكم إيّ الشهر القادمة ونشوف شنو    18الـ  
  متها أو ال.صمّ  ADPIعوها أو صار إلكم فترة توزّ 

حتوا حظها وهذا بتوها وطيّ يتوا بيها لبَّيك يا ُحسين خرّ حطّ   ، يتوا بيها صلواتل شغلة حطّ كُ 
  . يعيشهُ العراق   ذيالَّ الفساد  هو واقعُ 

ة ال عالقة لها بإنشاء المطارات ال من قريٍب سينيَّ شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحُ 
 وهذهِ   ،لة في بريطانيايس ليمتد المسجَّ چ  وال من بعيد، أوكلت إنشاء المطار إلى شركة كوبر 

المطارات،   بإنشاء  لها  وبالوثائق ال عالقة  متواضعة  كُ األخرى شركةٌ صغيرةٌ    لُّ شركة 
باوندمُ  مليون  من  أقل  مئة    ،متلكاتها  سبع    ، لفأحدود 

،  گمليون دوالر، هذا بو   500  ؟!كيف يتم التعاقد معها على عقٍد قيمتهُ نصف مليار دوالر
العراقي الشعبي  تعبيرنا  في  نقول  هذ  گبو(  :كما  الحمر  النهار هذه    )االظهر  في  سرقةٌ 

  !!ةيَّ السيستان مرجعيَّةِ وهذه بركاُت الة سينيَّ واضحة، هذه عقودُ العتبة الحُ 
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المعلومات من   دوا من هذهِ كنكم أن تتأكَّ مق والتحقيق الواضح ويُ أنتم شاهدتم التقرير الموثَّ 
نترنت، هذا التقرير أنا قد عرضتهُ في رسالٍة مفتوحٍة عبر شاشة كم على اإللخالل دخو

متهُ بطريقة البث المباشر عبر برنامٌج قدَّ   )بصراحة(السيستاني، برنامج    سيِّدالقمر إلى ال
 السيستاني وضعتُ   سيِّدنت قد وجهَُّت رسالةً مفتوحة إلى الكُ   )12(هذه الشاشة في الحلقة  

امج موجود  نالبر  ،18/2/2018ريخ  والوثائق، كان ذلك في تأ  فيها ما وضعت من الحقائقِ 
اإل موج   ،نترنتعلى  اإلوالحلقة  على  حلقة    ،نترنتودة  بصراحة  عنوانها   )12(برنامج 

؟ ريخهُ لتقرير متى كان تأهذا ا،  18/2/2018ريخ  بتأ  ،السيستاني  سيِّدمفتوحة إلى ال  رسالةٌ 
وهذه الحقائق ،  1/2/2017ريخها  اد هاشم وزير التخطيط السابق تأو، رسالة ج5/3/2017
تستكيُ  أن  لكم  حلقة    المفتوحة  الرسالةُ   ،فوهاش مكن    ) 12(في 

برنامج   كان  )بصراحة(من  الحلقة  و  5(  طول  و  20ساعات  مشحونة   )ثانية  48دقيقة 
والوثائق    ، بالحقائق 

هل تحتاجون إلى ،  يديكمأعرضتها بين  الَّتي  الوثيقة    من جملِة تلك الحقائق والوثائق هذهِ 
  !األدلَّة؟ أدلٍَّة أوضح من هذهِ 

 لِّ بكُ   فيها الفسادُ   ينتشرُ الَّتي  ة  سينيَّ الحُ   ة في العتبةِ الحكومة السيستانيَّ ومن كربالء حيُث مقرُّ  
هُ   شكالهِ أ مدينةِ من  إلى  تقطنُ النَّ   ناك  حيُث    سيِّد ال  يقطنُ   حيثُ   ،بنفسهامرجعيَّة  ال  جف 

  !السيستاني إلى مدينة الفساد

  ًةل ما نقلتهُ القناةُ العراقيّ عرضوا لنا الفيديو األوّ ا رجاء:  

ئة في محافظة النَّجف    أخرى كشفت هيئة النزاهة  جهةٍ   ومنالمذيع:  [ أنَّ المشاريع المتلّكِ
ً   143بلغت   ة فيها الَّتي تمَّ فتح قضايا جزائيّ   المشاريع  لها أنَّ   وقالت الهيئة في بيانٍ   ،مشروعا

ً  38ب العدد من  حِ مشاريع في حين سُ  وصلت إلى عشرةِ  ً  مشروعا عت على  توزَّ  استثماريا
  ..]..القطاعات في المحافظةختلف مُ 

  ًةعرضوا لنا الفيديو الثاني وهو أيضاً من القناة العراقيّ ا رجاء:  

النَّجف[ محافظة  في  ئة  المتلّكِ المشاريع  أنَّ  النزاهة  هيئة  أعلنت   143بلغت    المذيعة: 
 ً ٍة فيها وصلت إلى الَّتي تمَّ فتُح قضايا جزائيّ   ، قالت الهيئة في بياٍن أنَّ المشاريعمشروعا

ً ومشر   38حب العمل من  حين سُ   في  عشرة مشاريع، ً   عا ختلف على مُ   عتزَّ تو  استثماريا
  ]...القطاعات في المحافظة.
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ومرَّ الكالُم من أنَّ    ،مطارـالجهات إلى الفساِد في ال  لِّ جِف في كُ نتشِر في النَّ مُ ـومن الفساِد ال
الالَّتي  المافيات الكبيرة   وبالفسادِ مُ ـترتبُط بالفساِد  فإنَّ تلكَ مُ ـال  شرعن دينياً    شرعن قانونياً 

  عبث بالمطاراِت والموانئ، واربطوا بين ما قالهُ كاظمُ   شرَّ   هيمن وتعبثُ تُ الَّتي  المافيات هي  
أشخاص مثلما    ءسماأب  لُ سجَّ تُ الَّتي  ة وسينيَّ الحُ ة واسيَّ الالمي من األرصفة التابعة للعتبة العبّ 

  .الحكاية طويلةٌ  ،ةأشخاص في بنوٍك بريطانيّ  ءِ بأسما سينِ الحُ  ل أموالُ سجَّ تُ 

  ًجنةٍ ُث فيه الدكتورة سناء الموسوي وهي رئيسةُ لُ تتحدَّ  ذيالَّ عرضوا لنا الفيديو ا رجاء 
  :ة نيوزالفيديو مأخوذٌ من قناة الشرقيّ  ،جفالنَّ  ة للتحقيق في الفساِد في مطارِ برلمانيّ 

الـُمذيعة: كشفت رئيسةُ لجنة التحقيق بملف مطار النَّجف النائب سناء الموسوي عن وجود  [
.. متعلقاً بالمشروع إلى هيئة النزاهة، أضافت .هدٍر بقيمة مئتي مليون دوالر مشيرةً إلى

للشرقيّ  اإلنجاز الموسوي  نسب  أنَّ  نيوز    ة 
المئة أنَّ الجهة المشرفة تهدد بمنح   )2و  1(في مشاريع تطوير المطار تتراوح بين   في 

  ة واحدة إذا ما استمرت الضغوط حسب تعبيرها.المطار إلى جهٍة سياسيّ 

ع وجدنا نسبة إنجاز  ريالمشا واالطالع على المطار تيبعد زيار سناء الموسوي: ةالدكتور
وتم تسليم المقاول عشرين مليون دوالر،    72، وتمَّ يعني إحالة المشروع بـ%1هي    جدرَ مَ ـال

ا الصالة فنسبة  نجاز واحد بالميةإلرغم نسبة ا  رمليون دوال  مليون    109مبلغ يعني  يعني  ، أمَّ
مليون دوالر،    34  مليون دوالر وتم استالم المقاول  149لحق وأصبح  وتم إضافة مُ دوالر  

  لي بيها هدر للمال العام بشكل واضح أُعطيت الو  المشاريع المهمةهذه    ،% 2  ونسبة اإلنجاز
أصبحت مواد   ، أصبحت األجور قليلة  2016في العراق في عام    رفي فترة توقف اإلعما

ذ نفَّ بالغ طائلة ولم تُ محال باليوم أُ   بالتالي  ،أصبحت يعني أجور العمل كلِّها قليلة  ، البناء قليلة
تم إحالة الملفات هذه إلى هيئة ، لحد هذه اللحظة لم تنفذ هذه المشاريع،  فترة التعاقد انتهتلا

ج درَ مَ ـنطلع مبلغ ال  يعني  ،ملف موجود في هيئة النزاهة بيها هدر للمال العام  57  النزاهة
الصالة   األمانة  دوالر  مليون  200والقاعة  تنفيذ  مشاريع  بتنفيذ  العام  للمال  هدر    ، تقريباً 

االستثماريّ  المشاريع،  المشاريع  من  وغيرها  وة  الحيوي  الملف  إجازة  يلالهذا    أعطي 
استثمارية رقم واحد في العراق يشوبه كثير من الملفات الفساد، أرسلنا كتاب إلى يعني 

بإحالة هذا المشروع للتحقيق من قبل األمانة العامة لمجلس   األعلى لمكافحة الفساد  المجلس
جف مطار النَّ   توجد شيء على أرض الواقع يخصّ   ال  مع األسف لحد هذه اللحظة  ، الوزراء
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د بإحالة المشروع إلى  ابوَّ ما عدا اللجنة الموجودة في مجلس النُ  كيان   وفي كل يوم نُهدِّ
  ]..ضغط على مجلس المحافظة.. خذه استثمار وأكوسياسي يأ

الفساد في مطار ق في  حقِّ تُ الَّتي  ة  وأنا أقول للدكتور سناء الموسوي رئيسة اللجنة البرلمانيّ 
من دبش    د قبضوا من دبش مثل ما قبضنا احنهعو(  :أنا أقول لها أن تقول للجنتها  ،جفالنَّ 

  !)ون جميعاً من دبشوقبض العراقيّ 

جهاتها وهذا هو مطارها،    لِّ ة، الفسادُ ينتشُر في كُ المرجعيَّ   نجفُ   ،نيتاالسيس   سيِّدنجُف ال  هذهِ 
ني بالنسبة لي إنَّ   !جف؟يستطيُع أن يقف بوجه الفساد في مدينة النَّ تاني ال  سالسي  سيِّدال  هل أنَّ 

الس  قسمُ أُ  السيستيِّ قاطعاً  واد  أمرهُ يتمثَّ   الّذيني  ولدهِ   ل  د رضا  محمَّ د رضا    ،في  محمَّ وهللاِ 
د على اواجه الفسيُ   لهو قادٌر على أن  ،أعتقد بهذا  ينم هكذا ألنَّ قسِ ل وأنا أُ قسبة لي على األبالنِّ 

ة موازنة  هم يسكتون عن الفساد فهي عمليّ لكنَّ   ،جف على األقل في المطار في مدينة النَّ   األقل
الفسادومُ  ال  ،حاصصة في  الفساِد  بين  المُ ـما  والفساِد  دينياً  ً مُ ـشرعن  قانونيا هناك   ،شرعن 

ةُ ة، القضيّ والكيانات السياسيّ   لوالكت  وهناك مساحةٌ لفساِد األحزابِ مرجعيَّة  ال  مساحةٌ لفسادِ 
  .هكذا تقاسموها، هذا هو الواقع

للثقافة، طُ النَّ   مشروع أنَّ   :أنا آتيكم بمثال وي هذا المشروع وفيه ما فيه من جف عاصمةٌ 
في داخل   قد يرتبطُ   ذي الَّ شيٍء، فيه ما فيه من الفساد    لِّ ث عن كُ ن أتحدَّ أ  دريال أُ   الكالم أنا

 ا ثير هذ أُ ريد أن  أنا ال أُ   كثيرٌ   كالمٌ   ،من خارج العراق   يرتبطُ قد    ذيالَّ العراق أو من الفساد  
  ة. السيستانيَّ مرجعيَّة نماذج من فساد ال ذخأنا سآ ،البرنامج محدودٌ  ، الموضوع

  ًاق عبد بد الرزّ ععر العراقي المندائي اث فيه الشيتحدَّ  ذيالَّ الفيديو  اعرضوا لنا رجاء
نشاهد  ،السيستاني سيِّدنتصف الليل من طرف الصاالً جاءه في مُ الواحد كيف أن اتّ 

  : ق علِّ يو وبعد ذلك أُ دالفي

نتصف  ن في مُ و تلف  يني قبل قرابة عام جاءنمته أنَّ رِّ أكبر تكريم كُ اق عبد الواحد:  عبد الرزّ [
  مام احة اإلمنا إلى جانب سأأستاذ    :قال  ،األشرف  جفِ باسم الحوزة في النَّ   ثٌ تحدِّ مُ   ل،اللي

بكي عبد الرازق عبد الواحد يسين كما  نا أن نبكي على الحُ يعليك ويوص  مسلِّ يُ   ،تانيسالسي
جف األشرف عاصمة للثقافة  ر النَّ ان يوم اعتبعلَ عندما يُ   :وقالال كما نبكي نحُن اآلن،    عليه

  م الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد.كرَّ مُ ـة الاإلسالميّ 

م: ودُعيت ولم تذهب؟   الـُمقدِّ
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يعني  ،يسيِّديا  :قلت نريدك أن تأتي،  :قال ما حدث يوم، لنعلم يعبد الرزاق عبد الواحد: 
إسرائيلي ويقتلني   ني موساديلكن يأت  ،ينأنا لست أخاف من العراقيّ   ،اي ويّ   طينمتورّ   اأنتو

يعني اعفوني من المجيء وأنا   ،اق عبد الواحدعبد الرزّ   ون قتلوافي بغداد يقول العراقيّ 
  ]. ي هو تكريم عظيمسؤال سماحة اإلمام عنّ د سالم وأعتبر مجرّ 

الرجل   ،رأيهِ   قادٌر على فرِض   ة وهوزئيّ األمور الجُ   ل في هذهِ يتدخَّ   يتان سالسي  سيِّدإذا كان ال 
فإذا    ، هذه حقيقةٌ   ،الطريقة  هذهِ ب ن يكذب  ألحتاجاً  رزاق عبد الواحد ليس مُ لعبد ا  ،ال يكذب

سبة لمشروعِ ُل شيئاً كبيراً بالنِّ شكِّ ٍة هي ال تُ زئيّ بجُ   اً إلى هذا الحدّ هتمّ السيستاني مُ   سيِّدكان ال
  .ةللثقافة اإلسالميّ  جف عاصمةٌ النَّ  أنَّ 

نظمة التعاون  ة؟ مُ للثقافِة اإلسالميّ   عاصمةً   جف تكونُ المقصود من أنَّ النَّ ما يسأل سائٌل ما  بَّ رُ 
وانتخبت   ةيّ مللثقافة اإلسال  ة عاصمةً يّ ممن المدن اإلسال  مدينةً   سنة تنتخبُ   لِّ اإلسالمي في كُ 

 ، ل وحدث ما حدث من الفساد في هذا الملففصَّ وكان هناك برنامج مُ   2012جف لسنة  النَّ 
  .خرىٍة أُ نل إلى سجِّ ملف وأُ لا وأغلق هذا ةالقضيّ  ن أخوض في هذهِ أ  ال أريدُ  أنا

صغيرةٍ أو    لِّ ل في كُ يتدخَّ   أن  السيستاني بإمكانهِ   سيِّدشير إليه من أنَّ الأن أُ   أريدُ   ذيالَّ أنا  
يُ   ،كبيرة لفسلكنَّهم  مساحةً  الموازنةاعطون  جهة  من  األحزاِب  لفساِد   ،د  مساحةٌ  فهناك 

زاحم األحزاب مساحة فسادها هي األكبر ولذا فهي ال تُ   تعلم من أنَّ   مرجعيَّةُ وال  ،مرجعيَّةال
جف لكنَّه في مطار النَّ   د رضا السيستاني من يدٍ مثالً في فسادها في المطار، فليس لمحمَّ 

 بإمكانهِ   ،صال تليفونيقلم، أو باتّ ة  ر من مناصب من مسؤولين بجرَّ غيِّ ر ما يُ غيِّ قادٌر على أن يُ 
حدث تغييراً كامالً فيما  يُ   نأ  وبإمكانهِ   ،جفحدث تغييراً كامالً فيما يجري في مطار النَّ يُ   أن
المحافريج في مجلس  النَّ   ةظ ي  هذهِ في  األقل جميع  القضيّ   جف،  على  يعرفها   بصحاأة 

كُ إالعمائم   يعرفها  لم    ،ينجفيّ النَّ   لُّ ن 
ُن يِّ عَ يُ   ذيالَّ هو    ،الحقيقة  ة يعرفون هذهِ جفيّ العمائم في الحوزة النَّ   ابُ لكن على األقل أصح

الوزراءسرؤ   ، اء 
  ؟! جفالنَّ  في مطارِ  خاٍص شأ أو في فصلِ  شخاٍص أل في تعيين يتدخَّ  أليس قادراً على أن

واضحةٌ وما ها  إنَّ   ،ةٌ ال تحتاُج إلى نقاٍش كثيرقضيّ   هذهِ   مية؟!دَ الخَ   عمِل الدوائرِ   ءِ أو في أجوا 
إالَّ  مثال،هذا     

سرد أستطيع أن  أأنا ال    ،كثير  ا مثال ومثل هذث به عبد الرزاق عبد الواحد ما هو إالَّ ما تحدَّ 
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تلف  لَّ كُ  يلة لكثرة ما  ويوني ومحدود ومع ذلك حلقات برامجي تكون طزشيء في برنامجٍ 
  .فيها من الوثائق والحقائق  ضعُ أ

زننا حُ   في   سوةً أخذ عبد الرزاق عبد الواحد  ا أن نتَّ ريد منَّ السيستاني يُ   سيِّدال  :ةٌ همَّ هناك نقطةٌ مُ 
  وبكائنا

سوةً أترسم لنا  الَّتي  د ومَّ حَ مُ   األحاديث والروايات الواردة عن آلِ   فُ ضعِّ هو يُ   !!سينعلى الحُ 
يضرب    ،فهاضعِّ يُ   تالروايا  بالمئة من هذهِ   تسعينأكثر من    ، سينعلى الحُ   زنِ والحُ   كاءِ في البُ 

   .بها عرض الجدار

النَّ  زيارة  سيُ المقدَّ   احيةِ لو سألتموه عن  لكم ضعِّ سة  يُ   ،فها  منَّ هو ال  نتَّ ريد  أن  هذهِ ا   خذ من 
مع احترامي   ،ى بهذا الشاعر الصابئي المندائي ا أن نتأسّ ريد منَّ الروايات واألحاديث أسوةً ويُ 

في   تهُ ريَّ أحترم حُ   ،تهُ إنسانيّ   أحترمُ   ،أحترم ثقافتهُ   ،أنا أحترم أدبهُ   ،ق فلَّ مُ ـالكبير لهذا الشاعر ال
الشهداء   سيِّدفي    شعرٍ   من  ما قالهُ   ،سينيبشعرِه الحُ   بُ عجَ هذا االحترام له، وأُ   ،اختيار دينهِ 
خذهُ ني أتَّ هذا ال يعني أنَّ   ات، لكنَّ سينيّ الحُ عرهُ في البرامج أو في  شِ   راراً قرأتُ وأحفظهُ ومِ 
ة  جَّ السيستاني كما في حلقة يوم أمس يترك اإلمام الحُ   سيِّدُ ال  !السيستاني  سيِّدريد الأسوةً كما يُ 

علينا في   ال يعلم بتفاصيل حياته مثلما مرّ   وهو  سوةً أُ   األنصاري  يخ مرتضىشَّ الخذ من  ويتَّ 
يُ   ،عليكم في الحلقة الماضيةعرضتهُ    ذيالَّ اني  رحديث الكو ى بعبد  ا أن نتأسّ ريد منّ اآلن 

األحاديث   فُ ضعِّ نفسِه هو يُ   سين وفي الوقتِ نا على الحُ ئزننا وبكاالرزاق عبد الواحد في حُ 
  سوء توفيقٍ   وأيُّ   !!؟منطٍق هذا  ة لنا، أيُّ ل األسوة الحقيقيّ شكِّ تُ الَّتي  دة عنهم  روالروايات الوا

 ، هذا الرجل ال يكذب  ،كمم ماأالحقائق    ما هذهِ   !؟لجالر  الهذ  ذالنٍ خُ   وأيُّ   !؟مرجعيَّةلهذه ال
  وهو صادق.  ثُ الرجل يتحدَّ  لكنَّ  ،بوهولو كان كاذباً لكذَّ  ،حتاجاً ألن يكذبليس مُ 

يُ   المرجعُ  أُ ريد منَّ األعلى  لنا في حُ ا أن نجعل من عبد الرزاق عبد الواحد  زننا على  سوةً 
ف ضعِّ نُ   ف األحاديث بحسب قذارات علم الرجال وأنضعِّ أن نُ   دَّ البُ   نفسهِ   سيِن وفي الوقتِ الحُ 

الشريفةاالزيار ال   !!! ت  منطُق  هو  إنَّ   مرجعيَّةِ هذا  أتحدَّ األعوج،  حينما  فساد   ثُ ني  عن 
فس  دُ أري  ةِ يَّ المرجع إلى  أصل  العقائدياأن  العقائدي   ،دها  الفساد    إلى 

 السيستاني بإمكانهِ   سيِّدال  ركم من أنَّ ذكِّ ي أُ نة، لكنَّ الرسميَّ   ةِ الشيعيَّ   ةِ الدينيَّ   سةِ المؤسَّ   في واقعِ 
  . وهذا مثاٌل واضحٌ ة األمور الصغيرة فضالً عن الكبير فيحتَّى ل دخَّ تي أن
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  ًابوَّ جف إلى مجلس النُ ههُ محافظ النَّ وجِّ يُ  ذيالَّ عرضوا لنا الكتاب الرسمي ا رجاء، 
مشروع (  :وان هذا الكتابند وعااالستثمار واالقتص جنةِ إلى لُ  اتِ إلى البرلمان وبالذَّ 

  : رجاءً صورة هذا الكتاب  عرضوا لناا )ةجف األشرف النموذجيّ رة النَّ بمق

حافظ د الياسري مُ اجف وبتوقيعه لؤي جوحافظ النَّ ٍه من مُ وجَّ مُ   صورةُ كتاٍب رسميٍ   هذهِ 
األشرف،النَّ    جف 

مكتب المحافظ، أقرأ عليكم ماذا جاء    ،جف األشرفتوقيعهُ وهذا ختُم محافظة النَّ وها هو  
  في هذا الكتاب الرسمي:

  ،جاء بيومينباب الرَّ  يعني بالضبط قبل حدوث مجزرةِ   8/9/2019 :ريخهُ ب تأهذا الكتا

  .ميالدي 8/9/2019 ،األيام يعني في هذهِ  ،حدثت المجزرة 10/9 

  

  

  

  

  

  . جنة استثمار واالقتصادلُ  /رالنواب الموقَّ إلى مجلس 

  ةجف األشرف النموذجيّ مشروع مقبرة النَّ  :الموضوع

حسنون  ماذا ال تُ ـيا جماعة ل-  إلينا من شركة أديم األرض ذو العدد   مِ قدَّ مُ ـال  على الطلبِ   بناءً 
الكُ  الرسميّ كتابة  العدد(  ؟!ةتب  الكُ   )ذي  هذه  من  وهللاِ  لو كانت صادرةً  يُ تب  ف شرِ دوائر 

أكادهعلي لكانت صحميّ ي ا  أجوالكنَّ   ،حةً يون  أجوا  ،جفالنَّ   ءها من  ال الَّتي    ةِ عيَّ جالمر  ءمن 
 ت علينا األمثلةُ ومرَّ مرجعيَّة  ال  ءموجودةٌ في أجوا  الظاهرةُ   ما هذهِ   !تحسن القراءة والكتابة

إلى    خجٌل ونحن ننتسبُ مُ   !هذا الحالٌل  خجِ مُ   وهللاِ   ،بناًء على الطلِب الـُمقدَِّم إلينا  -الكثيرة
ٍة في مدينة لطٍة محليَّ خجٌل أن يكون الكتاُب الرسمي من أعلى سُ سادة الفصاحة والبالغة، مُ 

  ، علّيٍ 
 ال تملكُ   مرجعيَّةٍ   ءفون فهم في أجواهؤالء الموظَّ   ونولكن معذور  ،البالغة   في مدينة إمامِ 
هي ليست قادرةُ على    !؟تها إذاً مَّ أئِ   فبأي شيٍء تشبهُ   ،من البالغة والفصاحة  أدنى مستوىً 
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 ثُ جاهات، وحينما تتحدَّ كتابتها من جميع االتِّ   طُ حيتكتُب واألخطاُء ت  الكالم وحينما تكتبُ 
ة عبد الرزاق واضح في قضيّ   مثالٌ   ل علينا قبل قلي  ومرَّ   دمَّ حَ مُ   آلِ   بعيداً عن منهجِ   ثُ تتحدَّ 

أنا أنتقد موقف المرجع   ،احترامي له   ،عبد الواحد، أنا ال شأن لي بعبد الرزاق عبد الواحد
النَّ إم عبد الرزاق عبد الواحد ونأتي به  كرِّ نُ   ،الخائب  األعلى هذا الموقفُ    ، هُ لُّ جِ نُ   ،جفلى 

 ه آلُ حبُّ يُ   أمرٌ   اهذ  ،هذا أمٌر جميل ال يختلف على ذلك اثنان  ،شعرهُ   ننشرُ   ،ءم له العطاقدِّ نُ 
ً   حتَّى-  د، لكن أن يكون عبد الرزاق عبد الواحدمَّ حَ مُ   أسوتنا في البكاءِ   -لو لم يكن مندائيا

الحُ  هاشم  عقيلةُ   !سينعلى  الحُ أ  بني  في  الحُ سوتنا  على  السّ   ،سينزن  أسوتنا إمامنا  جاد، 
مشروعُ  زماننا،  إمام  واألخيرة  ِة  الحُ   األولى  الُحجَّ مشروع  في  حقيقته  اسيِن    ،نسَ لحَ بن 

 سينأن نزور الحُ   ،هِ سين ونحُن عارفون بحقِّ كي الحُ بعلينا أن ن  ،سينعلينا أن نعرف الحُ 
بحقِّ   ونحنُ    ، هِ عارفون 

يا خادم   ،مخدومك  سين اعرفْ يا خادم الحُ   ،قدر نفسك  سين اعرفْ يا خادم الحُ   ،قطعاً بحسبنا
اعرفْ الحُ  يُ   سين  منك مخدومكماذا  الحُ ايا خ  ،ريد  اعدم  الواقعُ   فْ رسين  هذا هو   الواقع 
  جاملة فأنتَ مُ   بصراحٍة ومن دونِ   وإالَّ   فيه خدمتك  كُ تتحرَّ   ذيالَّ الواقع    فْ ر اع  ،ئ الفاسدالسيِّ 
ٍد وآلِ   سفيهٌ وخدمتك سفاهةٌ بحسب منطقِ   ،سفيهٌ  ثقافة    منطقِ   ال بحسبِ   ،دمَّ حَ مُ   ثقافة ُمَحمَّ

 مُ رغِ أُ بالدليل مثلما أنا    يَّ لَ وها عَ أيديكم وردُّ   نبي  واضحةٌ   األخرق، ما هي الحقائقُ مرجعيَّة  ال
  . رغم آنافكم بهاأُ  ين إنَّ  ،ة أنفيت الحقائُق واألدلَّ مَ ا أرغَ ممثل ،والحقائق  ةِ آنافكم باألدلَّ 

الرسمي   الكتاب  هذا  إلى  رائوتف  الّذيأعودُ  منه  الحح  وبانعدام    بالغتها  بسوءِ مرجعيَّة  ة 
والصحيح ذي  -  ِم إلينا من شركة أديم األرض ذو العددقدَّ مُ ـال  على الطلبِ   بناءً   :فصاحتها

 1/9/2019في    9290م  سخةً من كتابنا المرقَّ اً نُ رفق لكم طيَّ نُ   4/9/2019في    54  -العدد
إل جَّ لموا الوطنيّ   ىه  الدعم واإلمة لالستثالهيئة  تقديم   ناد الستكمال اإلجراءات سار راجين 

المقبرة القديمة قد   وأنَّ   خاصةً   ،ستثمار من قبل الهيئة أعالهالالمشروع لة في إحالة  النهائيّ 
الجديدة وإنشاء   تأهيل المقبرةِ   حافظتنا ال تستطيعُ مُ   وإنَّ   ،متألت وال مجال فيها لدفن الموتىا

تُ طُ   ط خدماتها وتبلي يُ كلِّ رقها لكونها  خياٌر آخر أمامنا سوى   وجدُ ف مبالغ طائلة وبذلك ال 
 ألحد قادة األحزاب مثالً، ألحدِ   ،ارجَّ من التُ   تعطى لتاجرٍ   يعني أن -استثمار المقبرة الجديدة  

وبذلك ال يوجد خياٌر آخر أمامنا   -!!من الشركات بالتعاون مع الفاسدين  ةٍ كالفاسدين، لشر
يني الكبير سماحة لمرجع الدّ نالك مباركةً من اهُ   ما وإنَّ سوى استثمار المقبرةِ الجديدة سيَّ 

الفيّ سيخ إالشَّ  ما   !!المقابر  ورا  بالمقابر راكضين  حتَّىأدري  -ف  رض دام ظله الوااحاق 
م  لِ األحياء وال سَ   م لِ ال سَ   !موا منكملِ سَ   الموتى ما  !!االستثمار في المقابرحتَّى  اً  ئ شي  اتركتو
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وإنَّ سيّ   - !!الموتى مُ هُ   ما    ،ةرسميّ تب  كُ   ههذ-  باركةً نالك 
الكُ  الغباءُ   ؟!هذا المرجع أو ذاك المرجع   ة بمباركةِ تب الرسميّ ما عالقة  الغباء   ولكن  هو 

هذه و  جفِ ة، هذه أجواء النَّ سينيَّ الحُ   ة للعتبةِ داريّ وامر اإلة واألتب الرسميّ ا هو في الكُ ممثل
فَ مرجعيَّة  ال  ءأجوا هذا  مُ هُ   وأنَّ   -سقِ وعلى  الدّ   باركةً نالك  المرجع  الكبير سماحة من  يني 

الفيّ  إسحاق  ظل  ضاالشيخ  أهميَّ   هُ دام  الموضوع  إيالء  راجين  ً كُ   ةً الوارف  تحقيقا  برى 
ة إلى بقيّ   ،جف األشرفمحافظ النَّ   / للمصلحة العامة مع فائق التقدير لؤي جواد الياسري

  .فاصيلالتّ 

لون في األجزاء الصغيرة من  يتدخَّ   ،المقابرلون في  يتدخَّ   ،لون حتَّى  في المقابرهؤالء يتدخَّ ف
ثون ريدون، هم يتحدَّ هم ال يُ روا الفساد لكنَّ غيِّ بإمكانهم أن يُ   ، جفتكون في النَّ الَّتي  البرامج  

مة، الفساد مت تلك المقدِّ السبب قدَّ   امة، لهذنُت لكم في المقدِّ مثلما بيَّ   جود لهُ عن فساٍد ال وُ 
ر العراق والّذي ت ث أحدٌ عنه  ة ذلك ال يتحدَّ الدينيَّ مرجعيَّة  ة األكبر فيِه للالحصّ   كونُ الّذي دمَّ

 رافيٌّ خُ   ون عن فساٍد هو كائنٌ اإلعالميّ   ثُ ون ويتحدَّ السياسيّ   ثُ ويتحدَّ مرجعيَّة  ال  ثُ ما تتحدَّ وإنَّ 
المقابر   في شؤونِ   ،أن يلمسه بيده، الصورة واضحة   أحدٌ ال يستطيعُ   ،ن يراهأ  ال يستطيع أحدٌ 

الثقافيّ   ،لونيتدخَّ  الشؤون  يتدخَّ في  مُ ة  وفي  الواحد لون،  عبد  الرزاق  بعبد  الليل  نتصف 
زن  والحُ   كاءِ سوةً لنا في البُ أُ ا يطلبون أن يكون عبد الرزاق عبد الواحد  وبعد ذلك منَّ   ،صلونيتَّ 

  ! !؟سين، أيُّ منطٍق هذاعلى الحُ 

وراً كثيرةً ها لكم لكن يبدو أنَّ صُ تُ أهيَّ الَّتي  الصور    لَّ يديكم كُ أضع بين  أ نت عازماً على أن  كُ 
كي أعرض بين أيديكم ما بقي من صور    ،خرىبقيت بين يدي لذلك سأحتاُج إلى حلقٍة أُ 

مرجعيَّة  ها الباعتبار أنَّ   ةالسيستانيَّ مرجعيَّة  عن ال  ثُ ني أتحدَّ إنَّ   ،ةالسيستانيَّ مرجعيَّة  فساِد ال
نفس الشيء،    )يدهم بايدها ا (  :ول بتعبيرنا العراقيـگـاِت مثل ما نالمرجعيّ    فسائرُ األولى وإالَّ 

ة، المشكلةُ في المشكلة في منظومة المرجعيَّ   ،المشكلةُ ليست في شخص السيِّد السيستاني
عملِ  قانونِ المرجعيَّ   طريقة  في  المشكلةُ  قانون    )الشخصيالوالء  (  ة،   اتِ المحسوبيّ (في 

رت العراق ريخ ودمَّ رت الشيعة عبر التأدمَّ   ،رتنادمَّ الَّتي  ئة  السيّ   هذه القوانينُ   )اتوالمنسوبيّ 
الصور    اً لكنَّ دَّ شكلةٌ كبيرةٌ جِ ميالدي، مُ   2003  دعلى العراق بع  مرجعيَّةُ طت الأن تسلَّ   نذُ مُ 

 ئنا عن أنَّ نبّ تُ الَّتي  الصور األقوى    ،الصور األضعفبقيت فأنا بدأُت من  الَّتي  هي    األهمّ 
  يوم غد إن شاء هللا تعالى.سأعرضها عليكم  الَّتي  األمور هي    لِّ مسك بكُ تُ الَّتي  هي  مرجعيَّة  ال
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 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

  ..في أماِن هللا 
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  وفي الختام:
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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