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  يَا َزْهــــــــــــَراء 

ِحيم ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

  ! !مجزرةمجزرةٌ 

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

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

 القُطبيَّةِ   الشيعيَّةِ   صطلٌح من نتاجِ الحضارةِ الفائقة والثقافِة الرائقة ألحزابنا الدينِّةِ مُ   ونفضائيّ 
المرجعيَّةِ  أتباعِ  األمُم من هذا   الشيعيَّةِ   الحاكمة ومن معهم من  النَّجف، ستنتفُع  في  العُليا 

  ! !المنتوجِ الحضاري العظيم

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

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

  ! !قوَن أنتُم ِجدَّاً ُمبدعونخالَّ 

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون

قو   ! !ن أنتم جدَّاً ُمبدعونخالَّ

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون في ُكّلِ يوٍم بطريقٍة تُذبحون

  ..أسوأَ منها على وجوهكم تقعون خرىوتخرجون من حفرةٍ وفي أُ 

  !!؟هِر وعباقرةَ العصِر هكذا تبقونإلى متى يا نوابَغ الدَّ 

تيِن ال يُلدغونالعقالُء من جحٍر    ..واحٍد مرَّ

  !!؟ى ال تتَّعظون حتَّى مت

  !! ؟لكم شمالكم غّمانيا من فدوة أروح

جاءپمن س     ..ايكَر إلى باب الرَّ

  . .الفنوِن جنون هكذا يقولون فنوٌن وفنون وبعضُ 
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  !!! ؟متى تُذبحونيا شيعةٌ يا عراقيّون إلى 

  !!؟ِخراٌف أنتم أم آدميّون 

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

وهابيّون قاعديّون   ..إخوانيّون  طبيّونَ قُ   ..نيّونعفلقيّون بعثيّون سُ   ..إنَّهم صداميّون ناصبيّون
  ..من ُكّلِ َحدٍَب ينسلون ..نداعشيّو

  . .ريّون: إنَّهم سقيفيّون ُعمَ خالصةُ القولِ 

  !!! ربَّما؟مشتبهون هل نحُن فيما نقولُ 

  !!!بونيا صاح إنَّهم أنفسنا الطيّ  ..يا صاح

  ..كما يقوُل مراجعنا العظاُم وعلى ذقوننا يضحكون

  !! ؟تسمعون ..قهقهة ..قهقهةٌ 

  ..إنَّهم على ذقوننا يضحكون

  .. يا شيعةٌ يا عراقيّون ويوماً آخرَ 

جاء يدعسكم ب   . .أرجلهم المرجعيّون الشيعيّونفي باب الرَّ

  !!هللا ما شاء هللاما شاء 

جاء وركضِة عاشوراء   ..في باِب الرَّ

   ..يُن مهزلةصاَر الدّ 

  . .والشعائُر كوميديا ساخرة

  . .وركضة طويريج مجزرة

   ..ديخيّونوالشيعةُ هم الشيعةُ صنميّون 

  !!ُمؤدَّبونَ  إنَّهم حبَّابونَ 

  ! !َن بشَّاشوَن ِجدَّاً فَِرحونَ هشَّاشو

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري
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  ! !األعلى المرجعُ  إنَّهُ  ..ينِ سلطاِن الدنيا أو سلطاُن الدّ إنَّهُ موكُب 

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري

  !!واأللسنةُ تلهُج منهم للحاكِم للمرجعِ في ُطول العُمرِ 

  ..روث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً 

  ...أخذوهُ شفاءً 

  ..تراكضت وتسابقت الشيعةُ على أخذهِ 

  ..روث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً 

  ...أخذوهُ شفاءً 

  .. .من كّلِ أمراض العصِر إالَّ من داِء االستحمارِ 

  ..أيُّما انتشارِ هو منتشٌر فينا 

ِ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

    ..وركونَصرَك على كباِر ُسفهائنا في غيبتك وحض

  . .نحُن الَّذين ندّعي أنَّنا شيعتك صلواُت هللاِ عليك

  ..الٌم عليكمسَ 

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

  ْالً  نفسكَ  قدرَ  اعرف   .أوَّ
  ْمخدومكَ  اعرف  ً   .ثانيا
  ْمخدوُمكَ  ماذا يريدُ منكَ  اعرف   ً   .ثالثا
  ْالَّذيالواقع  اعرف  ً ُك فيِه خدمتُك رابعا   .تتحرَّ
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 ً سفيهٌ    فأنتَ ة  وإالَّ بصراحٍة ومن دُوِن ُمجامل  ،ثُمَّ بعد ذلك اخدم واخدم واخدم ما دُمت حيَّا
د صلواُت هللاِ عليهم ٍد وآِل ُمَحمَّ   . وخدمتك سفاهةٌ بحسِب منطِق ثقافِة ُمَحمَّ

  حديثي في شطرين:  الحلقة سأجعلُ  في هذهِ 

ُ   :لالشطُر األوّ  - جيُب على رسالٍة وردتني من بغداد أشرُت إليها في الحلقِة الماضية  سأ
إلى هذه الحلقة، هذا   ت اإلجابة على تلك الرسالةِ جيب عليها فأّجللكنَّني لم أجد وقتاً كي أُ 

يا   ؛ي حلقتنا هذه أعني الحلقة الرابعة بعد العاشرة من برنامجنال من شطرَ الشطر األوّ 
  . اخدم مَّ سين اعرف ثُ لحُ خادم ا

الثانيأمَّ  - الشطر  إلى حديثي    نيفإنَّ   :ا  الرَّ   الَّذيسأعودُ   الَّذيجاء ويرتبُط بمجزرة باب 
  .مة الماضيةتقدِّ مُ ـيتواصل مع الحلقاِت ال

ُ   ل من هذهِ الشطُر األوّ  خوة ربَّما هم جيُب على رسالٍة وردتني من بعِض األُ الحلقة حيُث سأ
سنِّ    ،بنائيأ  في 

ماذا أنت ـل  :ٌب شديدٌ َعلَيَّ ويتساءلونتَ ، الرسالةُ فيها عَ ال أعرفهم بنحٍو شخصيّ   في الحقيقةِ 
حديثكَ ومُ   هتمٌّ مُ  في  للضوِء  بابِ   سلٌِّط  مجزرةِ  على  البرنامج  هذا  ت الرَّ   في  مرَّ وقد  جاء 

عترضِة على حكومة  مُ ـالمظاهرات الهي مجزرةٌ جديدةٌ في العراق مجزرةُ    وانتهت وها
  ؟! المنطقة الخضراء

 ُ   فصيل:فيه شيٌء من التّ  ملٍة من النقاِط وفي بياٍن قد يكونُ الرسالِة في جُ  جيُب على هذهِ سأ

واضٌح فأنا   موضوعهُ   -اخدم  مَّ سين اعرف ثُ أعني برنامج يا خادم الحُ -البرنامج    هذا  :الً أوّ 
حديٌث عن   ،اً موضوع البرنامج واضٌح وواضٌح جدَّ   ،ال أريدُ أن أجعل برنامجي كشكوالً 

سين الحُ   معرفٍة البُدَّ لخادمِ ـُث عن أركاٍن لني أتحدَّ ّلِ حلقٍة إنَّ ة، وفي بدايِة كُ سينيَّ الخدمِة الحُ 
  .  فهو سفيهٌ وخدمتهُ سفاهةٌ أن يعرفها وإالَّ 

ُك   الَّذياعرف الواقع  (  :فأقوُل لهسين  خاطب خادم الحُ أنا أُ   ،المعرفةأحد أركاِن هذه   تتحرَّ
تطرَّ   )خدمتك   فيهِ  إلى مجزرةِ فحينما  الرَّ   قُت  ألنَّ باب  تُ جاء  الواقعِ    ازءً جُ   لُ مثِّ ها    الَّذي من 

فيهِ  ُك  يريدونَ الَّذي خدمةُ    تتحرَّ للُحسين  ن  ُخدَّاماً  يكونوا  العنواُن   ةُ سينيَّ الحُ   العتبةُ   ،أن  هي 
وعن فسادها وما يجري فيها    ةِ سينيَّ الحُ   ة، فحينما تحدَّثُت عن العتبةِ سينيَّ الحُ   ُل للخدمةِ األوّ 

  .هذا البرنامج زٌء من موضوعِ ما هو جُ جاء إنَّ باب الرَّ   وتحدَّثُت عن مجزرةِ 
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في العراق أو في غير العراق،   تقعُ الَّتي  فلسُت أنا هنا في مقاِم الرصِد لألحداِث والحوادث  
تابعون  ذين يُ اً برامجي طريقتها وسليقتها معروفةٌ للَّ القمر برامجها معروفةٌ وأنا شخصيَّ   قناةُ 

ما   الُحسين بحسبِ   زٌء من خدمةِ وجُ   )ةسينيَّ الخدمةُ الحُ (  :برامجي، فهذا البرنامُج موضوعهُ 
ك فيه خدمتنا، ومجزرةُ   الَّذيأن نعرف الواقع    :ريديُ  زٌء من هذا جاء هي جُ الرَّ   ببا   تتحرَّ

ُك فيه خدمتنا الحُ  الَّذي  الواقعِ    .ةسينيَّ تتحرَّ

لوا حلِّ ريدون أن يُ يُ   أبداً، اآلخرون كيفَ   على شخٍص بعينهِ   الضوءَ   طَ سلِّ أن أُ   أنا هنا ال أريدُ 
ُ   ،براحتهم أعبأ العتبةِ الَّذيبتحليلهم،    ال  في  هم  مرجعيَّ سينيَّ الحُ   ن  أجواِء  في  أو  السيِّ ة  د  ة 

ُ   ،ريدون أن يقولواأن يقولوا ما يُ   ،لواحلِّ ريدون أن يُ السيستاني يُ   سبةِ بالنِّ   ،بهم  براحتهم ال أعبأ
زٌء  ة، وجُ سينيَّ الحُ   برنامٌج عن الخدمةِ   أريدهُ، هذا البرنامجُ   الَّذيأقصدهُ وهذا    الَّذيلي هو هذا  

ك فيه خدمتنا  الَّذي ة أن نعرف الواقع  الزهرائيَّ   ةِ ة المهدويَّ سينيَّ الحُ   في ثقافِة الخدمةِ   مهمٌّ  ، تتحرَّ
القتلى   ،عاشوراء   في يومِ ٌث مهمٌّ دَ جاء حَ ل، مجزرة باب الرَّ العنوان األوّ   ةُ سينيَّ الحُ   العتبةُ 

مكنني أن أحشر أيَّ كالٍم في  األجواء، فال يُ   سين، الحديُث في هذهِ ة الحُ مَ دَ والجرحى من خَ 
  .هذا البرنامج

ت من أنَّ  ثبِ نُت ألجِل أن أُ نت ما بيَّ د السيستاني وبيَّ ة السيِّ وحينما تحدَّثُت عن فساِد مرجعيَّ 
المرجعيَّ  مُ فساد  تكونُ ة  أن  بغريٍب  هو  فما  الحُ   نتشٌر  إلى سينيَّ العتبةُ  إدارتها  في  التابعةُ  ةُ 

د السيستاني ة السيِّ إدارتها فاسدةً، حديثي عن فساِد مرجعيَّ   د السيستاني أن تكونَ ة السيِّ مرجعيَّ 
أن   إلى هذهِ أألجل  كُ وإالَّ   ،النتيجة  صل  لو  أريدُ   فساِد مرجعيَّ   نُت  أتحدَّث عن  السيِّ أن  د  ة 

اعاِت ومن الحلقات،  من السّ   والكثيرِ   حتاُج إلى الكثيرِ أمل فأنا  كا  لٍ فصَّ مُ   لٍ كالسيستاني بش
أن   يكن قصدي  فسادِ   طَ سلِّ أُ فلم  بشكٍل كامل على  السيِّ مرجعيَّ   الضوء  السيستاني  ة    الَّذي د 

  .عمائمها لِّ ها وفي كُ ئكالساتها وفي وُ ؤسَّ في مُ  ينتشرُ 

ة في سينيَّ من الفساد المرجعي لكي أقول من أنَّ فساد العتبة الحُ   الضوء على جانبٍ   طتُ سلَّ 
صل أأردُت أن    الَّذيل الفاسد، هذا هو  زٌء فاسدٌ من هذا الكُ فهذا جُ   ،إدارتها ما هو بغريب

ليا  العُ   ةِ المرجعيَّ   ّلِ فسادِ حديثي عن كُ   كومِة المنطقة الخضراء وليسَ حديثي عن حُ   ليسَ   ،إليه
النَّ  سيتَّ   فإنَّ   ،جف في  واتِّ   خذُ حديثي  كُ منحًى  لو  آخر  أريدُ جاهاً  أتحدَّ   نُت  هذهِ أن  عن    ث 

 في هذهِ جاء وبقيت للحديث بقيةٌ قد تكون  باب الرَّ   جزرةِ معن    حديثي  الموضوعات، كانَ 
  .الً الحلقة وفي الحلقِة القادمة، هذا أوّ 
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  ةً وفقاً للمذاقِ العارفين بالنشاط اإلعالمي من أنَّ تغطيةً إعالميّ   اً علىخفيَّ   ليسَ   :الثاني  األمرُ 
الهَ مِ ـال سائر  وفي  بغداد  في  النحو  بهذا  لتظاهراٍت  االحترافي  العراقيّ مُ ـني  األخرى دِن  ة 

مُ  إلى  تحتاُج  مكاتب،  إلى    ، راسلينتحتاُج 
يُ  المراسلون والمصوِّ فما  أو تلك المؤسَّ   أن يصل إلى مكاتبِ   دَّ رون البُ نتجهُ  سة تلك القناةِ 

 ،ني احترافي يحتاُج إلى مكاتبهَ التظاهرات بنحٍو مِ   ي هذهِ غطِّ ة، فمن أراد أن يُ اإلعالميّ 
ويحتاُج ويحتاج، وذلك ما    ،دةٍ من األجهزةعقَّ إلى منظومٍة مُ   ،رينصوِّ إلى مُ   ،راسلينإلى مُ 

جاِه أو كما يقولون ليست القمر ليست في هذا االتِّ   ساً قناةُ وأسا  ،القناة  ال نملكهُ نحُن في هذهِ 
حداث فليس األ  ي مثل هذهِ الحوادث وال نغطّ   تابع مثل هذهِ ال نُ   طلقاً، نحنُ في هذا الوارد مُ 

اختصاصنا من  الفضائيّ   ،هذا  كُ القنواُت  ولها ةُ  أسلوبها،  ولها  عملها،  طريقة  لها  قناةٍ  لُّ 
  صها،تخصّ 

القمر   مه اآلن وما قدِّ أُ   الَّذيهذا ما يرتبُط بالبرنامجِ  ،  ذلك  لِّ ة ال عالقة لها بكُ الفضائيّ قناةُ 
  .أعني قناة القمر ،م هذا البرنامجقدِّ من خاللها أُ الَّتي  ة هذهِ سة اإلعالميّ يرتبُط بالمؤسَّ 

بي شخصيَّ أمَّ  يرتبُط  ما  ً ا  هذهِ   :ا سياسيّ   التظاهراُت  جهٍة  أموٌر  من  جهٍة واجتماعيّ ةٌ  من  ةٌ 
ال   أو اجتماعيٍّ   وفي الحقيقة أنا ال عالقة لي بما يجري في العراق من شأٍن سياسيٍّ   ،خرىأُ 

كما   ،بها  أهتمُّ   ،تابعهاما على المستوى الشخصي أُ بَّ الوقائُع رُ   من قريٍب وال من بعيد، هذهِ 
سمي لي شخصياً الموقف الرّ و  ستوى الموقف الشرعيلكن على مُ   ،ينل العراقيّ هو حاُل كُ 

ال فيما مضى من   ،في العراق  أو اجتماعيٍّ  سياسّيٍ  شأنٍ  طلقاً بأيّ مُ  على عالقةٍ  ني لستُ فإنَّ 
ِة بن الحَ   تعالى بتوفيقِ   وال في المستقبِل إن شاء هللاُ   األيام وال في الحاضرِ  ال أريدُ   ،نسَ الُحجَّ

، غايةُ ما ةواالجتماعيّ   ةاعِ السياسيّ لنفسي ولشخصي أن يكون لي من شأٍن يرتبُط باألوض
أُ   بحسبِ   اهُ أتبنَّ  أنَّني  من  أعتقد  في أأن    حاولُ ما  البيت  أهل  أيدي شيعة  بين  الحقائق  ضع 

ة قناةٌ فضائيّ   ة، هذهِ عراقيّ   ةٍ ما هي بقناةٍ فضائيّ   ةُ الفضائيّ   القناةُ   فهذهِ   ،وغير العراق   العراقِ 
المتَّ  المملكِة  أراضي  على  أور موجودةٌ  عُ تُ   ، ابّ وحدة في  الشيعة  هُ  خاطب  يتوجَّ حينما  موماً 

ع العقائدي  ع، وألنَّ عاصمة التشيُّ العراق مهد التشيُّ   كالٌم لشيعة العراق ألنَّ   هُ يتوجَّ   ،خطابٌ 
النَّ الدّ  ة ة الرسميَّ ة الشيعيَّ سة الدينيَّ المؤسَّ   وألنَّ   ،جفيني الشرعي موجودةٌ في العراق في 

النَّ  البلداِن  األصل في  مُ الَّتي  جف، ما في  لهم  إذا كانت  الشيعةُ  فيها  سات فهي ؤسَّ يتواجدُ 
ة وليست عراقيّ   القناة ما هي بقناةٍ   هذهِ   جف األشرف، لكنَّ في النَّ   مّ األُ   سةِ فروٌع عن المؤسَّ 

الشيعة   لِّ خطابها إلى كُ   هُ وجِّ حدة تُ ا في المملكة المتَّ بّ وقناةٌ في أور  على التراب العراقي، هذهِ 
  .ةمكان، عبر شاشة التلفزيون أو عبر الشبكة العنكبوتيّ  لِّ في كُ 



                                                 )                                        14الحلقة ( –يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم 

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 12 -  

  ال أقترُب من الشأن السياسي واالجتماعي في العراقِ   نيإنَّ   :بصراحٍة أقولها لكم ومن اآلخر
العراق  مَ   ،وفي غير  أكون  أن  أريدُ  وأنا كفاني، كفاني ما قضّ   ،كةً ضحَ ال  من عمري  يتهُ 

  . كفاني ذلك ،مضحكةٌ لمراجع الشيعة

التظاهرات وردتني من بغداد بخصوِص  ذكرُت نقاطاً هي في الحقيقِة جواٌب على رسالٍة  
  : حدثت في هذه األيام في بغداد وغير بغدادالَّتي 

  .كانت بخصوص هذا البرنامج :النقطة األولى

  .أعني قناة القمر  ،القناة كانت بخصوص هذهِ  :النقطة الثانية

ً كانت بخصوصي شخصيَّ  :النقطة الثالثة   .ا

   .خطابي بخصوِص  :النقطة الرابعة

أنَّ الخطاب    لعدَّةِ   ،الشباب يتفاعلون معه   في برامجي هؤالءِ   مهُ قدِّ اه وأُ تبنَّ أ  الَّذيال أعتقدُ 
  : أسباب

 ،ينائنا أم أبَ ق شِ انون في العرونحُن الشيعةُ المتديّ  ،ةمنها نفرتهم من األجواء اإليرانيّ  -
يَ  دون رضانا  من  أم  السُ عدُّ برضانا  ويعدُّ نَّ نا  إيران  على  العلمانيّ ةُ  على  أون  نا  يضاً 

أبَ شِ   ،إيران أم  لم نكن، أجواءُ   ،ينائنا  أم  إيران  التظاهرات   الشباِب في هذهِ   ُكنَّا مع 
  .بإيران من قريٍب أو بعيد  ّلِ ما يرتبطُ واضحةٌ إنَّهم نافرون من كُ 

  ةِ من العمائم ومن الرموز الدينيَّ   ،يني الرسميالدّ   يني أو من الجوّ الدّ   نافرون من الجوّ  -
   .المعهودة ةِ ومن األشكاِل الدينيَّ 

ى لهم النجاح والتوفيق  أتمنَّ بحقوقهم،  طالبونَ شباٌب يُ  ،هم أحرارٌ  ،هذا هو واقُع التظاهرات
الخضراء   المنطقةِ   كومةُ لم تستطع حُ   كريمةٍ   هم يبحثون عن حياةٍ نَّ إ  ،ريدونأن يصلوا إلى ما يُ 

النَّ لمرجعيَّ   التابعةُ  العُ ة  أريدُ جف  لهم، ال  تفعل شيئاً  أن  أتحدَّ   ليا  في هذهِ ث عمَّ أن    ا جرى 
ن يتواجدون الَّذي  الشبابُ   ،يتفاعلون مع خطابي هذاني أقول ال أعتقد أنَّهم  لكنَّ   ،التظاهرات 

  .هم جميعاً من الشيعةفي بغداد أو في مناطق أخرى ليس بالضرورة أنَّ 

  :ةمهُ في قناة القمر الفضائيّ قدِّ أُ  الَّذياهُ وأتبنّ  الَّذيخطابي 

  .الً أوّ  خطاٌب شيعيٌّ  -
ً  دينيٌّ  -   . ثانيا
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ً  عقائديٌّ  -   . عميٌق ثالثا
ً  المرجعيّ ع رافٌض للتشيُّ  -   .رابعا

ع  التشيُّ   أنَّ   نين الشيعة من أتباع المراجع، فأنا أعتقدُ خطابي ليس مقبوالً في أجواء المتديّ 
نوعَ    : ينعلى 

أنشأه  )  ٌع مرجعيٌّ يُّ شت(و علّي،    وآلِ   تِب حديِث علّيٍ هو حبيٌس في كُ )  عليّ   تشيٌع لعلّيٍ وآلِ (
بيعة   ني على أساِس نقِض بُ   ،برى وإلى يومنا هذاالغيبة الكُ   عصرِ   بداياتِ   نذُ مراجع الشيعة مُ 

علينا في بيعة   طَ رِ لقد اشتُ   ،الغدير  لبيعةِ   ناقضةٌ   الشيعةِ   لَّ تفاسيِر مراجعِ الغدير، ولذا فإنَّ كُ 
أنَّ  يُ   الغدير  وآل عليّ   ذُ ؤخَ التفسير  وآل عليّ   وأنَّ   ،من علّيٍ  يؤخذ من علّيٍ  وهذا   ،الفهم 

  .نةعيَّ مُ  وبنسبةٍ  واحٍد بحسبهِ  لُّ مراجع الشيعة، كُ  لُّ هُ ورفضهُ كُ بالضبط ما أنكر

 410يخ المفيد سنة  بعث بها إلى الشَّ الَّتي  إمام زماننا ماذا خاطب مراجع الشيعة في الرسالة  
  ؟للهجرة

م  كُ ابَ صَ أَ   يالَّذِ   لِ لَ الزَّ نا بِ تُ فَ عرِ مَ وَ   -وامراجع زلّ   ،والّ لماء زَ عُ -  مكُ ابَ صَ أَ   الَّذي  للِ الزَّ بِ   ناتُ فَ عرِ مَ وَ (
  م نكُ مِ   يرٌ ثِ كَ   حَ نَ جَ   ذْ مُ 
ا  ،410أكثر المراجع سنة  -  حُ الِ الصَّ   فُ لَ السَّ   انَ ا كَ لى مَ إم  نكُ يٌر مِ ثِ ح كَ نَ جَ   ذْ مُ   -اآلن الجميع  أمَّ
اإلمام    بُ هذا خطا  )ونمُ علَ  يَ م َال هُ أنَّ م كَ هِ ورِ هُ اء ظُ رَ م وَ نهُ مِ   وذَ أخُ مَ ـال  هدَ ا العَ وذُ بَ نَ اً وَ عَ اسِ شَ   نهُ عَ 

زماننا في    ث عنها إمامُ تحدَّ الَّتي  للهجرة، الجهةُ    410 إلى أكثِر مراجعِ الشيعِة سنة  ةِ جَّ الحُ 
 وآلِ   عِ لعلّيٍ من التشيُّ   لم يبقَ حتَّى  عت وتراكمت،  ستَّ عت واسواتَّ ت  سعلبيعة الغدير اتَّ   نقضهمِ 

 مرجعيّ   عٌ عليه اآلن تشيُّ   نا وآباؤنا ونحنُ مات عليه أجدادُ   الَّذيع  ر، هذا التشيُّ علّي شيٌء يُذكَ 
به  وآلِ   ن لعلّيٍ أال ش  عةِ يمراجع الش  من صناعةِ    ،وآل عليّ   إلى علّيٍ   بُ نسَ يُ وراً  زُ   ،علّيٍ 

ٍة  ٍة وأدلَّ على أدلَّ   عتقدي هذا مبنيٌّ ومُ   ،عتقديهذا مُ   ،الحقيقة من اآلخر  لطخ لطخاً هكذا، هذهِ يُ 
اعات موجودةٌ  والدقائق مئات ومئات ومئات من السّ مُت الوثائق والحقائق  ولقد قدَّ   ،ةوأدلَّ 

  .الشاشة عبر هذهِ  ثُّ بَ ة وتُ وتيّ بعلى الشبكة العنك

  :خالصةُ القول

ٌق رافٌض للتشيُّ مُ   عقائديٌّ   دينيٌّ   خطابي شيعيٌّ  ههُ وجِّ أُ   ؟يقبُل بهذا  الَّذيفمن ذا    ،مرجعيـ ع العمَّ
األعمِّ  الحُ   في  إلى  الحُ سينيّ األغلب  من  بالمئة  عشرة  ربَّما  أعتقد  ما  بحسِب  ين سينيّ ين 

ً   حقيقةٌ   هذهِ   ،ينناألغلب ما هم بمتديّ   سيني في األعمّ الحُ   الجوُّ   ،نينتديّ مُ ـال  ، نحن نعرفها جميعا
األعمِّ  المواكبِ   في  في  بمتديّ   والهيئاتِ   األغلب  هم    نين، ما 
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ة  الدينيَّ   ن يلتزمون بالتعاليمِ الَّذينون المتديّ  ،اً دَّ معدوم أصالً أو ضعيف جِ ا يني إمَّ التزامهم الدّ 
الحُ  أُ سينيّ في األجواِء  أنا  ون األغلب صنميُّ   وهؤالء في األعمِّ   ، هؤالء  خاطبُ ة هم األقل، 

ئاً رِ مْ اِ   م هللاُ حِ رَ (  ، رال شيء يُذكَ   ؟!م عددهمخاطبهم فكَ عشرةٌ بالمئة من هؤالء أنا أُ   ،ونديخيُّ 
اعرف  (  :سينِ دم الحُ امعرفٍة أشترطها على خ  لُ أوّ   ،قدر نفسي  أنا أعرفُ   )هِ فسِ نَ   درَ قَ َعِرَف  

ماذا أقول ـماذا أقول ول  وأعرفُ   ،وأعرف مساحة تأثيري  ، أنا أعرف قدر نفسي  )نفسك  قدرَ 
  .من أقولن ولِ مَ  خاطبُ وأُ 

كخطابي بالمواصفات   يتفاعلون مع خطابٍ ن خرجوا إلى الشوارع  الَّذيفال أعتقدُ أنَّ الشباب  
  ،ذكرتهاالَّتي  

ريدون كي أركب الموجة مثلما يفعُل ما يُ   أن أتنازل عن خطابي وأتماهى معَ   ستعدٌّ وال أنا مُ 
اآلن، يفعل    من 

وهناك حرامي   الةاورامي مُ حفهناك    ،عارضةواالة ومُ اآلن يقولون مُ   )ةهم حراميّ لكُ   همَّ هُ (
كلهم حراميّ   ،عارضةمُ  أبناءُ   ،ةبالنتيجة  هو كلهم حراميّ   ،ةالشيعيَّ   ةِ المرجعيَّ   هؤالء  هذا  ة 

هذا    ،الواقع بحسبِه،  ل  الَّذي كلٌّ    ،مسناهـنحُن 
على    الموجودُ   ،لوبالقُ   ماذا يجري في الضمائِر وفي بواطنِ   ال نعلم الغيب وال نعرفُ   نحنُ 

فهم    ،ساندُ هؤالء اللصوصصوصاً أو نرى جوقةً تُ نا نرى لُ نراه، فإنَّ   الَّذياألرض هو هذا  
ال شأن   ،هو الواقع من اآلخر اهذ ،ة بأنفسهممارسوا اللصوصيّ لو لم يُ حتَّى أيضاً  صوصٌ لُ 

  قحمُ هؤالء الشباب وبالتالي حين أُ   معهُ   حديثي سيتفاعلُ   خطابي وأنَّ   أنَّ   لي بهم، فال أعتقدُ 
هو صوتي اآلن في جوقة الشيعة    ،ضاعفاً صوتي مُ   المتاهِة سيكوُن نشازُ   نفسي في مثل هذهِ 

نفسي في متاهٍة مثل   قحمُ فحينما أُ   ين صوتي نشازٌ ين والديخيّ صوُت نشاز، في جوقة الصنميّ 
أنا    الَّذيضاعف النشاز الصوتي  ني أُ العراق فإنَّ تجري اآلن في شوارع  الَّتي  المتاهِة    هذهِ 

ً ئرِ ما هللاُ  محِ رِ فَ ( ،فيه اآلن   .)ينى أَ لَ إِ ين وَ ن أَ مِ  فَ رِ اً عَ ئَ رِ مْ اِ  م هللاُ حِ رَ وَ ( ،)هِ فسِ نَ  درَ قَ  َعِرفَ  ا

 من خالِل تجاربي فأنا عارضُت النظام البعثي أيام البكر وأنا في السنةِ   :النقطة الخامسة
عارضُت النظام    ،أيامهُ ت  ريخٍ مرَّ تأثكم عن  حدِّ أُ مر، ال أريد أن  السادسة بعد العاشرة من العُ 

وسُ  ذلكجِ البعثي  بعد  وسُ   ،نت  الخارج  في  المعارضة  معارضتي وعارضت  بعد  جنت 
أُ  ال  طويلةٌ،  حكايتي  أن  للمعارضة،  رُ دِّ صَ أريد  بها، ع    ؤوسكم 

  ، في الوسط السياسي  ،ينيالدّ   في الوسطِ   ،الجماهيري  من خالِل تجاربي في العمِل في الوسطِ 
شئتم،قُ  ما    ولوا 



                                                 )                                        14الحلقة ( –يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم 

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 15 -  

ني مثلما صيباً لكنَّ بالضرورة أن أكون مُ   بحسب خبرتي، وليسَ   ،رؤيتي  أراهُ بحسبِ   الَّذي
  . ني في أحاديثي وبرامجييدَ لكم سأكون صريحاً في جوابي، وهذا هو دَ  لتُ قُ 

   :هؤالء الشباب ما أراهُ بخصوِص 

طبِة ا سيكونون ضحايا للتضليل المرجعي والتثويل المغناطيسي مثلما جرى في خُ إمَّ  -
  جف، التضليُل المرجعيُّ في النَّ   ةِ الصادرةُ من المرجعيَّ   الخطبةُ   ،صالةِ الجمعة اليوم

فهؤالءِ هوَ   المغناطيسي هوَ   والتثويلُ  إمَّ   ،  لهذا سيكونون ضحيّ الشباب   التضليلِ   اةً 
  .المرجعي والتثويل المغناطيسي 

    .المنطقة الخضراء يّ يسياس  بيدِ  ،ةطبيَّ القُ  ةً بيِد األحزابِ ليّ زَ عبةً هَ ا سيكونون لُ وإمَّ  -
ليمونةً وإمَّ  - سيكونون  السياسيّ   ا  الثقافة  في  يقولون  كما  واإلمعصورةً  ة عالميّ ة 

ليمونةً   ، المعاصرة أولئك  ءَ ما  رصُ عيَ   ،معصورةً   يكونون  خطَّ الَّذيها  لهم  ن  طوا 
عتقلون مُ ـوبعد ذلك كانت الضحايا وكانت القرابين وكان ال  ،وأخرجوهم إلى الشوارع

    .كان الَّذيوكان الجرحى وكان 

السعِة   كثيرون خرجوا وهم ال يعلمون بما في الكواليس، هذا تقديري لألمور، حركةٌ بهذهِ 
قطعاً    ،ط لهان خطَّ قطعاً هناك مَ   ،بشكٍل وآخر  ةً لها أن تكون فوضويّ   ريدَ ما أُ بَّ وبهذا الشكل رُ 

ن الَّذيطوا ون خطَّ الَّذي  ،ؤامرةٍ ث عن مُ أن أتحدَّ   أحداً وال أريدُ   همُ ال أتَّ   أنا  ،ديرهاناك من يُ هُ 
هم ال يظهرون في المشهد خوفاً على شباب لكنَّ لهؤالء ا  ما هم من نفِس بَّ كوا األمور رُ حرَّ 

ك هذا الواقع، ال أدري من هو  ،لهم  أنفسهم وهو حقٌّ  ن الَّذيفي النتيجة    !لكن هناك من حرَّ
وهؤالء   ،الليمون بطريقٍة وبأخرى  ن سيصل إلى أيديهم وإلى أفواههم عصيرُ الَّذيكوا هم  حرَّ 

المنطقة   مون الضحايا وال نتيجة بعد ذلك وحكومةُ قدِّ يُ   معصورةً   الشباب سيكونون ليمونةً 
الخبرةِ  من  لها  صار  مثلِ   الخضراء  مع  تتعامل  فإنَّ   هذهِ   أن  إلى التظاهرات  يذهبون  هم 

 ، ةهم يقضون عليهم بتصفيتهم الجسديّ أو أنَّ   شخصيّ   ريدون بشكلٍ عطونهم ما يُ كين يُ حرِّ مُ ـال
كثيراً عن التظاهرات   تلفُ خست  هذهِ   التظاهرةَ   ابقة وال أعتقد أنَّ السّ   في التظاهراتِ   ما هذا مرَّ 

حكومة المنطقة الخضراء هي وليدةٌ   ، بتضليلها وتدليسهاة  هي المرجعيَّ   ةُ المرجعيَّ ،  ابقةالسّ 
 الواقعُ   ،ر شيءهو الفسادُ لم يتغيَّ   الفسادُ   ،هو الفشل  الفشلُ   ،جفة في النَّ من تلك المرجعيَّ 

الواقعُ  الواقع بحسب رؤيتيأيجري على    الَّذيهذا هو    ،العراقي  العراقي هو  قد   ، رض 
  .اه أتبنّ هذا رأيٌ  ،خطئاً صيباً قد أكون مُ مُ  أكونُ 
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بين   ضعُ أني  لكنَّ   !ال  من النصائح لهؤالء الشباب وال أدري هل ينتفعون منها أو  مجموعةٌ 
النصائح من خالل تجربتي الطويلةِ  قصيرة، أقول   ةٍ بما بتجر  ،اً دَّ والطويلة جِ   أيديهم هذه 

  لهم: 

النقطة أوّ ؤكّ وأ  :الً أوّ  أوّ د على هذه  أوّ الً  تُ   :الً الً  ال   ،روعهاة وفُ أكاذيب المرجعيَّ قوا  صدِّ ال 
ال   ،مهُ عَ دَ قوا أكاذيب هؤالء وخُ صدِّ ال تُ   ،ةنَّ يعة ومن السُ شين من القوا أكاذيب رجال الدّ صدِّ تُ 
حزاُب ة، األنَّ من الشيعة أو من السُ   ةِ طبيَّ القُ   ةِ الدينيَّ   األحزابِ   قوا أكاذيبَ صدِّ وال تُ   قوهاصدِّ تُ 

  لُّ ة، كُ نيَّ ة األحزاب السُ طبيَّ من قُ   شدّ أتها  طبيَّ قُ   ةُ الشيعيَّ   األحزابُ   ،واضحٌ ةٌ هذا  طبيَّ قُ   ةُ نيَّ السُ 
يعي السياسي الشِّ   وجٍه من الوجوه في الجوّ   كانت أم كبيرة بأّيِ   صغيرةً   ةِ التنظيماِت الشيعيَّ 

أنتم    ،ما أعتقدة، هذا بحسب  طبيَّ الثقافِة القذرة القُ   تهُ من هذهِ تنظيٍم لهُ حصّ   لُّ كُ   ،ةٌ طبيَّ هي قُ 
  .فيما أعتقد أحرار فيما تعتقدون وأنا حرٌّ 

ين قوا أكاذيب رجال الدّ صدِّ ال تُ   ،روعهاوفُ   ةِ قوا أكاذيب المرجعيَّ صدِّ تُ   ال  :فنصيحتي األولى
يعي أو ة في الوسط الشِّ طبيَّ ة القُ قوا أكاذيب األحزاب الدينيَّ صدِّ وال تُ ،  ةنَّ من الشيعة أو السُ 

  . األكاذيب انتهيتم قتم هذهِ ي، إذا صدَّ نّ في الوسط السُ 

 ً ً   ،سأقولهُ   ينكم ستنتفعون من هذا الكالم لكنَّ أنَّ   ال أعتقدُ   أنا  :ثانيا من   انتخبوا لكم قيادةً   :ثانيا
نصيحتي لكم إذا   لكنَّ   !ال أدري  ، قتنعون بهككم وأنتم مُ حرِّ إذا لم يكن في الخفاء من يُ   ،بينكم

انتخبوا   ،فكت ذهبت هباًء منثوراً سُ الَّتي    دماءكم هذهِ   لم تكن لكم من قيادةٍ فإنَّ عملكم هذا وإنَّ 
ٍة وأمام أحزاٍب أنتم أمام مرجعيَّ   ،ةنوا أنفسهم على التصفية الجسديّ وطِّ من بينكم، وليُ   لكم قيادةً 
مارسون ذلك في الخفاء ليس في يُ   !!العسلصومها عندهم أحلى من  ة لخُ الجسديّ   التصفيةُ 

اً  يَّ عمن المراجع قد قتلوا مرجعاً شي  العلن، ما نحن عندنا من مراجعنا من يفتخُر بأنَّ آباءهُ 
يفتخر بآبائه   ،ءللشيخ محمد حسين كاشف الغطا   !ن؟مَ ـل  )ة العبقات العنبريّ (  !تهِ ثَّ لوا بجُ ومثَّ 

النَّ  قتلوا مرجعاً شيعيَّ جف وكربالء والكاظميّ المراجع وبمن كان معهم من مراجع  ً ة أن    ا
 ف هذهِ رأن يع  ادَ أر  من  ،خباري ا اإلزالمير  ؛دمَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ   بحديثِ   كِ دعاهم إلى التمسُّ 

الَّتي الجريمة البشعة    في هذهِ   القولَ   تُ لقد فصّ فإنَّني  مجي  ا د إلى برعُ كاية بتفاصيلها فليَ حال
نوا أنفسهم على  وطّ بينكم وليُ من    انتخبوا قادةً   !! جف وإلى يومك هذابها مراجع النَّ   يفتخرُ 

  .ةالتصفية الجسديّ 

كم قادرون على  وال أدري هل أنَّ   ،النَّفَس  ولِ عليكم بالصبِر وطُ   :قطة الثالثة وهي األهمّ النُ 
ال أو    ،ذلك 
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 ظاهراتكم وعدمِ ة مُ حافظة على سلميّ للمُ   مجموعاتٍ   اولكِّ شس وأن تُ فَ النَّ   ولِ عليكم بالصبر وطُ 
ال من  أحٍد  مِ مُ ـاالعتداء على  أو  من مَّ واطنين  أو  الشارع  في  الرأي  في  معكم  يختلفون  ن 

، ظاهرات ستستمرّ هذا إذا كانت هناك مُ   ،تكماظاهرة مُ يّ محافظوا على سل  ،ةات األمنيّ وَّ القُ 
اإلعالم  أهمُّ  نشاطات  بكُ   ،النشاطات  أيَّ   لِّ اإلعالُم  في  سالحٍ  أقوى  هو  هذهِ أشكالِه   ،امنا 

  . اإلعالم اإلعالم، اإلعالُم اإلعالمُ 

 ً اختيارِ   ونواكُ   :رابعا ليست  مُ ـال  ،شعاراتكم  دقيقين في  النظام  بإسقاط   ، صالحكمفي  طالبة 
ها في قمعكم ألنَّ   ريعةً عطي للحكومة ذَ النظام ستُ   المطالبة بإسقاطِ   ،بوا بإصالح النظامطالِ 

ً سخالف الدتُ   الحكومةُ   ،خالف الدستورتُ  بت عادل عبد المهدي  ة حينما نصَّ المرجعيَّ   ،تور دائما
 ً   خالفُ تُ   ةُ المرجعيَّ   ،ن الدستوروخالفهم يُ   ،رئيساً للوزراء قد خالفت الدستور خالفاً صريحا

ولذا   لون!!دلَّ هم مُ   ،تورسالد  خالفُ مان يُ ـالبرل  ،تورسالد  خالفُ اء يُ ررئيس الوز  ،الدستور
عطي للحكومة  النظام تُ   بإسقاطِ   طالبةُ مُ ـال  ،تكماعليكم أن تكونوا دقيقين في اختياِر شعار  فإنَّ 

  ذريعةً 
النظام    تكم تدعو إلى إصالحِ اوشعار  ةً لميّ في القضاء عليكم، لكن إذا كانت مظاهراتكم سِ 

  . معكم ستحتارُ كومة الحُ  فإنَّ 

ً أوأنا     ط النظام وكنتم قادرين على إسقاطه فأيُّ اريدون إسقفعالً تُ   مأنتم إذا كنت  :سألكم أيضا
ً   إذا كان  !؟نظام  أيُّ   ؟!سيأتي بعد هذا النظام  نظامٍ  ً طيّ ايمقرد  نظاما ة لن  بيئتنا العراقيّ   فإنَّ   ا

دي نظاماً  ً طيقرامتخرج  وجودِ   ا مع  هذا  من  النَّ مرجعيَّ   أحسن  وقدة  أذرعها    مدّت  جف 
  ، الشعب العراقي  من أبناءِ  ةُ هم األكثريّ   نالَّذيعة  يمن الش  ىً مكان برض  لِّ ة في كُ خطبوطيّ األ

أنا أقول   ةٍ تبحثون عن دكتاتوريّ   ،أفضل من هذا النظام الموجود  مقراطيٌّ دي نظاٌم    يفلن يأت
الدكتاتوريّ  األنظمة  من  أسوأ  شيٌء  يوجد  ال  ولكم  أنظمةُ الدكتاتوريّ   األنظمةِ   سوأُ أة،   ة 

العسكريّ الدكتاتوريّ  الدينيَّ الدكتاتوريّ   وأنظمةُ   ،ةة  أسوأُ ة  حياةِ   ة،  في  هذهِ   اِس النّ   شيٍء   هي 
جف لكنَّها في النَّ   ةُ المرجعيَّ ةٌ هي  دينيَّ   ةٌ اآلن هناك دكتاتوريّ   ة، صحيحٌ الدكتاتوريّ   األنظمةُ 

ة اس بقضيّ ويضحكون على النّ   بها،نّصِ هي تُ الَّتي  الحكومِة    ى وراء هذهِ ، تتخفَّ خفيّ   بشكلٍ 
وكُ  وترشيح  كبرىانتخابات  السّ   ،تلة  الحلقة  البرنامج تابعوا  هذا  حلقات  من    ابقة 

  .فاصيللعوا على كثيٍر من الحقائِق والتّ كي تطّ 

ً حزباً عقائديّ   ليسَ   حقيقيّ   تشكيل حزٍب وطنيٍّ   جاهِ ليكن سعيكم باتَّ  حزٌب يسعى إليجاِد   هُ إنَّ   ،ا
جاه،  فقط في هذا االتِّ   ،ةة في البلد وللتنمية البشريّ االقتصاديّ   إلدارةِ المواردِ   برنامجٍ عمليٍّ 



                                                 )                                        14الحلقة ( –يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم 

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 18 -  

من شكلة العراق  مُ   ،ةة وفي التنمية البشريّ الموارد االقتصاديّ   شكلة العراق اآلن في إدارةِ مُ 
ة وفي  مواردِه االقتصاديّ   شكلة العراق في إدارةِ العنوان، مُ   ابهذ  ختصرُ لها إلى آخرها تُ أوّ 

البشريّ  مُ كِّ شَ   ،ةالتنمية  يكون  أن  دون  من  وطنياً  حزباً  بعنوَ عَ لوا    دينيّ   وانٍ نناً 
 ا يكون هذ   وحاولوا أن  ،الطوائفِ   لِّ من كُ   ،المذاهب  لِّ من كُ   ،األديانِ   لِّ من كُ   ،أو مذهبيّ 
مُ  كُ الحزب  في  الشباب  لِّ نتشراً  طبقة  من  ً   ،العراق  وليكن حزبا بينكم،  من  القيادة   ولتكن 
ً ديمقراطيّ  ً حقيقيّ   ا نا أحزابُ   ة في الخارج مثلما تفعلُ ث عن الديمقراطيّ يتحدَّ   قبل أن  في داخلهِ   ا

دكتاتوريّ   ةُ الشيعيَّ  أنظمتها  أحزاٌب  تسبحُ   ةٌ الفاشلة،  جوِّ   طاغية  المرجعيَّ الدكتاتوريّ   في  ة ة 
لوا حزباً وطنيّ عن الديمقراطيّ   ثُ ة وتتحدَّ الدينيَّ  ً ة، َشّكِ  ةِ بالعقائد الدينيَّ   اً ال عالقة لهُ ديمقراطيّ   ا

غايةُ والفكريّ  به    ة،  يقوم  يُ أما  عمليّ قدِّ ن  برنامًجا  إلدارةِ م  االقتصاديّ   اً  البلد  الموارد  في  ة 
  ،ةالبشريّ   وللتنميةِ 

  .جاهاالتّ  اكوا بهذتحرَّ  ،اصبروا وانتظروا االنتخابات القادمة

م وأنتم في  ريدُ أن أقول لكُ ولكن ماذا أُ   ،األحالم   روبِ مكن هذا كالٌم قد يكوُن ضرباً من ضُ يُ 
عَ   جانبٍ  تعتبون  الرسالة  تتساءلون  وفي جانبٍ   ،يَّ لَ من  تطلبون   ،آخر  الرسالِة  آخر  وفي 

  ؟!فماذا أقول لكم ،صحينُ 

التوفيق أتمنّ  لكم  بيَّ   ،ى  وقد  وبيِّناً  واضحاً  اعتذاراً  مشاركتي   نتُ أعتذُر  عدِم  األسباب عن 
طلق  مُ ـ أنا يائٌس بال  في الحقيقةِ   ،شاركتي معكمعن عدم مُ   ى لكم التوفيق وأعتذرُ أتمنَّ   ،معكم

ً ي عُ العراق  من الواقعِ  ً يعي خُ الشِّ   ومن الواقعِ   ،موما ر  بتغيُّ ر إالَّ العراق لن يتغيَّ   وضعُ   ،صوصا
 هُ أنَّ   وهذا ما ال أعتقدُ   ،ةِ المرجعيَّ   ح حالُ صلَ  أن يُ ر إالَّ يعي لن يتغيَّ الشِّ   الواقعُ   ،يعيالواقع الشِّ 

أنَّ   ،سيكون النَّ   ة تعودُ المرجعيَّ   أو  السابقة تنزوي في  الحوزوي إلى مواقعها  جف بشأنها 
أكثر    روا أنَّ س، ال تتصوّ تنفَّ بَّما يكون هناك مُ الدرسي وال عالقة لها بما يجري في بغداد، رُ 

األحزابالسّ  في    ،وء 
المرجعيَّ   وءِ السّ   أكثرُ  ة المرجعيَّ   عن سوءِ   عُ يتفرَّ   عندنا من سوءٍ   وما في األحزابِ   ،ةفي 

هم  الَّذيو األحزاب  في  هم  المرجعيَّ   اوءً سُ   لُّ أق ن  سوء  من  عُ   ،ةبكثير  سُ زِ لو  عن  لطة لوا 
 ،مكننا أن نرجو الخير في جانبٍ يُ  ،أفضل ما يكون الوضعُ بَّ ما رُ بَّ تها رُ ة ودكتاتوريّ المرجعيَّ 

أمٌر لك  ذة بالنسبة لي فا في المرجعيَّ أمَّ   ،األحزاب  في جهٍة في بعض األشخاص في هذهِ 
اتنا ة، مرجعيَّ المرجعيَّ   رجو خيراً من هذهِ أر أن  أن أتصوَّ   بالنسبة لي ال أستطيعُ   ،ستحيلمُ 

فاشلةٌ تخلِّ ة مُ الدينيَّ  أنا  ،فاسدة  فةٌ  أنتم معيبَّ رُ   ،هذا ما أعتقدهُ  فيما   أنتم أحرارٌ   ،ما تختلفون 
حرٌّ  وأنا  أعتقد  تعتقدون    ، فيما 
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  ة والوثائقِ مت المئات والمئات من األدلَّ قد قدَّ   ين كالمي فإنَّ   ن سألتموني عن دليلِ إولكن  
  .)على عينك يا تاجر(يديكم وأبين  ةُ الشبكة العنكبوتيّ  والدقائق وهذهِ  والحقائقِ 

  ين: في شطرَ  ني سأجعُل حلقتنا هذهِ ل هذه الحلقة من أنَّ مثلما قلت لكم في أوّ 

األوّ  و  :لالشطُر  فيه  الحديُث  يدورُ   الَّذيتمَّ  بغداد  من  وردتني  رسالٍة  على  جواباً    كان 
  . األيام جرت في هذهِ الَّتي مضمونها حول التظاهرات 

  . جاءأعودُ فيه إلى مجزرة باب الرَّ  :الشطر الثاني من حلقتنا هذه

باشر أو بشكٍل بهذا الموضوع بشكٍل مُ   صلُ تتَّ الَّتي  عطياِت ومن الحقائِق  مُ ـالكثير من ال  متُ قدَّ 
مُ    باشر،غير 

الَّتي ص النتيجة  لخِّ أن أُ   حاولُ ما أُ شيء وإنَّ   لَّ كُ   لخصَّ قطعاً لن أُ   ،ص ما تقدَّملخِّ حاوُل أن أُ أُ 
  ّلِ ما تقدَّم: أستخلصها من كُ 

جاء كان مجزرة وتلك المجزرة فيها قتلى جرى في باب الرَّ   الَّذيالكالُم من أنَّ    تقدَّم   :الً أوّ 
  .وفيها جرحى

 ً هذهِ   الَّذي  القتل   :ثانيا في  يُ   كان  ال  شرعاً  دلَّسَ   وصفُ المجزرة  مثلما  العتبةُ بالشهادةِ   ت 
معة في اليوم صالة الجُ   بِ طَ من خُ   طبِة الثانيةِ ن خالِل الخُ مِ   ةةُ السيستانيَّ ةُ والمرجعيَّ سينيَّ الحُ 

شهرِ  من  عشر  الحرام محرَّ   الثالث    ، م 
ة، شرعاً بحسب سينيَّ الحُ   العتبةُ   أصدرتهُ   الَّذيومن خالِل األمر اإلداري    ،اإلعالم  ومن خاللِ 

والفتوى   السيِّ حتَّى  الفقه  فتوى  بشهداءبحسب  هم  ما  هؤالء  نفسِه  السيستاني  تسميتهم    !د 
ا في اآلخرة فهذا أمٌر مفروٌغ منه، أمَّ   عظيمٍ   راد من ذلك ما لهم من أجرٍ هداء إن كان يُ بالشُ 
يُ  وهذا   شٌّ لهم فهذا تدليٌس وهذا غُ   اتُ دفع الديَّ قوقهم وال تُ هداء ألجل تضييع حُ شُ وا  سمَّ أن 

  . للحقائق  ين، وتضييعٌ احتياٌل واضح وهذا تحريٌف للدّ 

الن هداء فكيف فُ هؤالء شُ   :يقولون  ،ن يعترضون على كالمي هذامَّ ناك من األشخاِص مِ هُ 
ما   ،اً على ذلكأعطوني دليالً شرعيّ   :ءأنا أقول لهؤال  ؟!الني يقول عنهم ليسوا بشهداءالفُ 

الدّ  أنَّ   ليلُ هو  بحسبِ على  شهداء    ، الشرع  هم 
مس لفطاً مس ويلفطون الخُ ثون عن الخُ المراجُع حين يتحدَّ   !؟بحسب الفتوى  ،ب الفقهسبح

الفتوى    ،الفقه  بحسبِ   ،الشرع  بحسبِ  للنّ ننويِّ بَ يُ الَّتي  بحسب  لَ ـل  ،اسها  هنا  وصل مَّ ماذا  ا 
ً خطابيّ   اً وصار الحديثُ إنشائيّ   ات هؤالء صار الكالمُ الحديث عن ديَّ  أين   !؟أين الفتوى  ؟!ا
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يا    اتُ أين ديَّ   !؟الفقه القتلى والجرحى  النَّ   ةُ ها المرجعيَّ تُ يَّ أهؤالء من  تدليٌس في   !؟جففي 
  ! تدليس

 ، ةالمرجعيَّ   أدلى بها عبد المهدي الكربالئي وهي خطبةالَّتي  طبة الجمعة  ما أنتم سمعتم خُ 
صوٍر في المكان وليس من تقصيٍر على قُ   ،صورعلى القُ   نبَ ة ألقت الذَّ المرجعيَّ   وكيف أنَّ 

  . طط ر الخُ لت في المستقبِل أن تتغيَّ عند األشخاص، وتأمَّ 

طبة الثانية إلى شيٍء ال من وراءها ما أشار في الخُ الَّتي  معة  د أحمد الصافي في الجُ ا السيِّ أمَّ 
    !من بعيدقريٍب وال 

  ! هو التدليس ة اليوم التدليسُ طبة المرجعيَّ وفي خُ 

  ًفقط    رجاء الفيديو  اللتذكير  لنا  السيِّ يتحدَّ   الَّذيعرضوا  فيه  الصافي عن  ث  أحمد  د 
  :ارة الموصلعبَّ 

ُم التعازي إلى أهلنا في الموصل ونُواسي األسر العزيزة المنكوبة [ السيِّد أحمد الصافي: نُقدِّ
الضحايا في الحادث المأساوي حادث العبَّارة، وفي نفس الوقت نُطالُب بالكشِف من ذوّي  

عن ُمالبساِت ما َحدَث ومحاسبة المسؤولين عن هذِه الحادثة المأساوية، وهنا نودُّ أن نُشير 
  إلى موضوعين ُمهّمين:

ل المسؤولية في مثِل هذِه الحوادث الكبيرة من    األّول: أنَّهُ  قِبِل من وقعت الحادثةُ البُدَّ من تحمُّ
ف في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارتِه أو ُمديريّ  م استقالتهُ ويضع نفسهُ تحت تصرُّ ته فيُقدِّ

ل نتائج أّي قُصوٍر أو تقصير ِعلماً أنَّ هذا    ،اللجنة التحقيقيّة لكشِف كامل الـُمالبسات وتحمُّ
ف   برسا  الَّذيالتصرُّ يبعُث  الدول  كثيٍر من  في  المسؤول  هو سائدٌ  بأنَّ  المواطنين  إلى  لٍة 

ر بمصلحِة نفسِه ويتشبَُّث بموقعِه مهما  د صاحِب منصٍب يُفّكِ يشعر بمسؤوليَّتِه وليس ُمجرَّ
  .أمكن

إنَّ هذِه الحادثة المؤلمة تُشيُر إلى خلٍل كبير في النظام اإلداري في الدولة    األمر الثاني:
وهناك  ،ستشري في البلدا جزٌء من الفساد الـمُ ة بدورها وهذوهو عدم قيام األجهزة الرقابيّ 

  . حاجةٌ ماسَّة إلى تفعيِل الدور الرقابي بمختلف مراتبِه من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا]

هكذا يضحكون   ،يق إليكملأترك التع   !ةلي المرجعيَّ مثِّ مُ   گـة وسلالمرجعيَّ   گـهذا هو سل 
  . هكذا يضحكون عليكم ،علينا
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قتلون في ن يُ الَّذي  وما شانُ   ؟!جاءتلوا بسببكم عند باب الرَّ ن قُ الَّذيما شأُن    !ارةالعبَّ   هذا شأنُ 
  .ةالقضيّ  أن أخوض في هذهِ  ال أريدُ  !؟تلوا قبلهم قُ  نوالذي الشوارع اآلن

   :جاءالرَّ  أعود إلى مجزرة بابِ 

ردنا أن نطلق عليهم هذا الوصف  أإذا    ،داءهشرعاً ما هم بش  ،هؤالء القتلى ما هم بشهداء
ً   هُ د، لكنَّ من باِب عظمة منزلتهم يوم القيامة فهذا أمٌر جيّ  نا إذا وصفناهم اً ألنَّ شرعيّ   ليس وصفا

  !سقطنا حقوقهم، وستبقى األسئلةُ من دوِن جوابأ ،بهذا الوصف ألغينا حقوقهم

  !؟شهدواماذا استُ ـل

  !وا؟شهدوكيف استُ 

  !؟أوصلهم إلى الشهادة الَّذيومن 

  !تلوا في ساحة معركة مثالً أو كيف؟هل قُ 

اً، كلُّ شخٍص لهُ معرفةٌ ولو أنَّها دَّ ها واضحةٌ جِ المسألة كثيراً ألنَّ   ل في هذهِ فّصِ أن أُ   ال أريدُ 
 ن أا  ة يعرف حقيقة ما أقول ويعرف صدق ما أقول، القتُل إمَّ الشرعيّ   محدودة في األحكامِ 

خط  حَ يّ ئيكون  ما  وقطعاً    ثَ دَ اً 
ً يّ ئجاء لم يكن قتالً خط باب الرَّ  في مجزرةِ  الَّتي ما يكوُن في الحاالت ي إنَّ ئلخط ا  القتل ألنَّ   ،ا

قطعاً   ،تثَ حدَ الَّتي  عِد عن الواقعة  وهذا األمُر في غاية البُ   ،فيها أن يكون هناك قتلى  عُ توقَّ ال يُ 
ً ليس خطئيّ  القتلُ    . ا

عمديٌّ هل   واستفهاماتٍ   !مكنيُ   !؟القتُل  تساؤالٍت  من  البعض  أثارهُ  إليها  ما  أشرُت  وأنا   
رها، وربط الموضوعريد أن أُ وذكرتها وال أُ   ، والهيئات  ة بالمواكبِ سينيَّ بعالقة العتبة الحُ   كّرِ

ً يُ  شكاالت ال إكر من قرائن أو من تساؤالت أو من  لكن ما ذُ   ،مكن أن يكون الكالم صحيحا
ً القتل كان عمديّ   أن نحكم على أساسها فنقول إنَّ   يرقى ل قنفعل ذلك على األ  أن  ال نستطيعُ   ،ا

 إلى هذهِ   دليالً كامالً كي نصلَ   لَ شكِّ عطياٍت ال ترقى أن تُ من مُ   كرَ فما ذُ   ،من وجهة نظري
  .النتيجة

تُ قضيّ   هناكَ  ال  طرحُ ةٌ  أوساِط  في  الحُ مُ ـاآلن  للعتبة  وفي  سينيَّ نتسبين  الكربالئي ة  الوسط 
ن الَّذيأنَّ ثالثة مسؤولين من كبار المسؤولين من    من  :ةسينيَّ الحُ   العتبةِ   القريب من أجواءِ 

 ،األسماء عندي  ،همءذكر أسماأأن    ال أريدُ ،  األمن  وحفظِ   النظام  حفظِ   تهم في جوِّ سؤوليَّ مُ 
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اً، مع يَّ دليالً حسّ   فاصيل وال أملكُ التّ   داً بشكٍل كامٍل من هذهِ تأكِّ ني لست مُ فاصيل عندي ألنَّ التّ 
طرح،  تُ حتَّى    ةٍ يَّ حسّ   ةٍ ة تحتاُج إلى أدلَّ القضيّ   بحديثهم، لكنَّ   ثوني وأثقُ ن حدَّ الَّذيُق  صدِّ ني أُ أنَّ 

 األمن   حفظِ   حفظ النظام وفي جوِّ   تهم في جوِّ ن مسؤوليّ الَّذيمن المسؤولين من    من أنَّ ثالثةً 
كان ليلة عاشوراء وانسحبوا من   وهذا االختالفُ   ،اختلفوا فيما بينهمة  األمنيّ   في المسائلِ 

مُ  وتركوا    ، اتهمهمَّ الموقع 
ليسَ فتصدَّ  شخٌص  وليسَ   ى  بسببِ   خبيراً  أنَّ   ، الضرورةِ   مسؤوالً  من  عنه  كان    هُ يقولون 

شير إلى األسماء أن أُ   األسماء عندي ال أريدُ   ،هكذا يقولون  ،ةالصحيّ   مسؤوالً عن المرافقِ 
فبسبب غياب هؤالء   ،يديكمأبين    اً واضحاً على ذلك كي أضعهُ يَّ دليالً حسّ   ني ال أملكُ نَّ أل

ن الَّذي نتسبين  عين وللمُ تطوّ خاليةً للمُ   عاونيهم معهم أيضاً بقيت الساحةُ المسؤولين وغياب مُ 
  .هم ليسوا من أهل االختصاص

العٍ ليا كانوا على اطّ العُ   حقيقةً والمسؤولون في الدرجةِ   كانَ   إنْ   ،حقيقةً   كانَ   هذا األمُر إنْ 
فإنَّ  عمديّ   بِه  سيكون  ً القتل  القتلُ   ا الثانية،  الدرجة  درجتَ   من  على  لكم قرّ أُ   ،ين العمدي  ب 

   :الصورة والفكرة

ينتظرُ  كبيرة  وبيدِه صخرةٌ  بنايٍة  على  يمرّ   شخٌص  بعينِه  يُ   بجانبِ   رجالً  كي  ط سقِ البناية 
 قتلٌ   ،رأسه وقتلهُ   ىلعالرجل وأسقط الصخرة    وفعالً مرَّ   ،الصخرة على رأسه ألجل قتلهِ 

  . من الدرجة األولى عمديٌّ 

سقطها  ها ستُ ت الريح فإنَّ ما هبَّ   اة البناية وهو يعلم إذهكذا إهماالً يضع الصخرة على حافَّ   ةً مرَّ 
يترك الصخرة في هذا   أن  ضرورةٍ ناك من  هُ   الشارع، وليسَ   ون فين يمرّ الَّذياس  على النّ 

ها الصخرة إذا ما سقطت فإنَّ   من أنَّ   أهمل الموضوع وكان على علمٍ   ،تكاسل  هُ المكان، ولكنَّ 
عدم    بسببِ   ،كسلهِ   بسببِ   ، أهملها بسبب ضجرهِ   ،داً تعمِّ مُ   كوترك ذل   وأهمل ذلك  ،أحداً   ستقتلُ 

ً   قتلتت ريٌح فأسقطت الصخرة وة، فهبَّ بالمسؤوليّ   عورهِ شُ  ولكن من   عمديٌّ   هذا قتلٌ   ،شخصا
الثانية إصرارٍ   ،الدرجة  دون  الشعورِ   لكنَّ   ،سبق مُ   من  اإلهمال   وبسببِ   ةِ بالمسؤوليّ   عدم 

األسباب فإنَّ القتل   لهذهِ   ،الصخرة ستقتل أحداً إذا ما سقطت عليه  هذهِ  علمِه من أنَّ   وبسببِ 
ً سيكوُن عمديّ    .الثانية  من الدرجةِ  ا

هم طلبوا الدم عفوا عن القاتل، أو أنَّ    إذا أولياءُ د، إالَّ وَ عليه القصاص القَ   بُ العمدي يترتَّ   القتلُ 
الشرعيّ الديَّ    ةة 
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قطعاً   ،همعاف من حقّ ضألو ضاعفوها عشرة حتَّى  ،ةة الشرعيّ من الديَّ  أو طلبوا شيئاً أكثرَ 
  .ال معنى لهُ  الطلب حينئذٍ  فإنَّ  وإالَّ  اً على الدفعرقاد كان القاتلُ  اإذ

م لِ المسؤولين انسحبوا وتركوا األمر هكذا وعَ   من أنَّ   ةً المعلومات حقيقيّ   ا ما كانت هذهِ ذإ
الكبار المسؤولون  هم    ،بذلك  الكبار  شُ أالمسؤولون  هذيضاً  في  من   اركاء  العمدي  القتل 

   .الدرجة الثانية

ليسوا على  أمَّ  الكبار  المسؤولون  كان  إذا  فإنَّ   علمٍ ا  الَّ   بذلك  تركوا    نذيالمسؤولين هؤالء 
ت قَ من الدرجة الثانية في أعناقهم، هذا إذا ما تحقَّ   العمديُّ   القتلُ   ن يقعُ الَّذي هم هؤالء هم  مهامّ 
  .الواقعة هذهِ 

القتل كان من النوع الشبه   مة من أنَّ تقدِّ مُ ـال  عطياتِ مُ ـمن خالل ال  :ني أقولسبة لي فإنَّ بالنِّ 
  العمدي، 
عن هذا الموضوع، في سياق الحديِث عن القتل الشبه العمدي كان الحديُث عن   ثتُ وقد تحدَّ 

ن أنَّ إيقاف  يقول مِ   نهناك مَ   ،ينعزِّ مُ ـار والوَّ اراٍت كبيرةٍ قطعت الطريق على الزُ إيقاِف سيّ 
هل سمعتم أنَّ حركة    !!غريٌب هذا  ،ة السير حرك  ظيمِ نسنٍة وهو لت  لِّ في كُ   رُ ارات يتكرَّ السيّ 

 ، حركة السير  ؤتى بها لتنظيمِ ن يُ أمكن  هناك حواجز معروفةٌ يُ   ؟!سيارات  م بإيقافِ نظَّ السير تُ 
تُ  بإيقافِ   حركةُ   مُ نظَّ فهل    ؟! هذا  منطقٍ   أيُّ   ؟!كبيرة  اراتٍ سيّ   السير 

ارات هذا؟! ومع ذلك فإنَّ إيقاف السيّ راٍء  هُ   سنة أيُّ   لِّ في كُ   رُ لو كان هذا األمر يتكرَّ حتَّى  
  ،ة في هذا المكانتيّ يكونكر  راً بهذه الطريقِة وبهذا النحو مع حواجزٍ تكرِّ في هذا المكان ليس مُ 

أُ  قبل أو  ما تُ بَّ رُ   ،قيق حةٌ عند التة، هذه قضيّ في هذه القضيّ   المشكلةِ   لَّ ضع كُ أريد أن  أنا ال 
ً رفض سلباً أو إيجابتُ    .ليست هنا  المشكلةُ ا

  : ساعداً من األمور قد تكون عامالً مُ  هناك مجموعةٌ 

  .ساعدمُ  عاملٌ  ارتفاُع درجة الحرارة -
  عاملٌ   ابقةأكثر من السنواِت السّ   السنة بنحوٍ   ين في هذهِ ار والمعزّ وَّ ازدياد عدد الزُ  -

  .ساعدمُ 
  .ساعدمُ  عاملٌ  والسرعة والركض الهرولة ؛طبيعةُ طقوِس ركضة طويريج -
  عاملٌ   ،ب ذلك اإلعياء لبعضهم يسقطونا يسبّ ممع ضيق المكان ربَّ   كبار السنّ وجود   -

  .ساعدمُ 
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  . ساعدةهذه عوامل مُ  ،وأشياء أخرى

مراُن والتصميُم الهندسي الفاشُل والخائب لباب هو العُ   :المشكلة  ة األصل في هذهِ لكنَّ القضيّ 
  :هنا عن جهتين ثُ جاء، أتحدَّ الرَّ 

   .الثابت التصميمُ  :عن الجهة األولى

    .يق ضي مَّ واسع ثُ  بابٌ  -
    .ة تصل إلى ثمانين درجةفيه زاويةٌ قويّ  ممرٌّ  -
ت من ؤقَّ نحدٍر مُ من صناعٍة مُ   دَّ الصحُن ينزل عن الشارع مسافة ثالثة أمتار ولذا البُ  -

   .كبير يضاً فيه خللٌ أالرمل، هو هذا 
التّ أن أتحدَّ   أنا هنا ال أريدُ  - الَّتي ة  خشبيّ   لواحٍ أكرت من وجود  ذُ الَّتي  فاصيِل  ث عن 

   .ةوجود ألواح خشبيّ  )اتاسكبَّ ( :يها أهل البناءمِّ سي
    .فرةً ب حُ سبَّ  انهياٌر رمليٌّ  -
  .وغير ذلك ، ورصفه هِ رصَّ  الرمل ألجلِ  بهِ  شَّ ماٌء رُ  ،طوبةٌ في هذا الرملرُ  -

ٌ   :الصة القولخُ  مران وفي التصميم الهندسي الثابت هناك خيبةٌ في العُ   ،واضحٌ   هناك خطأ
الرَّ    ،جاءلباب 

حينما صنعوا ذلك المنحدر من   ييضاً خيبةٌ وفشٌل في الجانب الفيزيائي العمرانأوهناك  
وال الثابت  الهندسي  العمراني  التكوين  في  المشكلةُ  المؤقَّ تغيِّ مُ ـالرمل،  الرَّ ر  لباب  جاء،  ت 

،  ةدرجة الحرار  ارتفاعُ   ساعدة؛ة األمور هي عوامل مُ نا، بقيّ المشكلِة ه  لُّ كُ   ،المشكلةُ هنا
الزوّ  عدد  االعتمادُ كثرة  المتطوّ   ار،  المنتسب  نيععلى  الخبرةالَّذي ن  يدون  لهم    ، ن 

  . فق ات وغلق باب النَّ غلق أبواب الكيشوانيّ  ،ابةارات عند البوّ وجود السيّ 

الحظات على ما ذكرتهُ في  مُ   ،الحظاتمُ األخوات تقول لي    وإن وردت رسالةٌ من بعِض 
نت ساكنة أمام  ي كُ ظات ألنَّ حالمُ   :تقول لي  ،غلق فق قد أُ مة من أنَّ باب النَّ تقدِّ مُ ـ ال  الحلقاتِ 
أحدٌ في   قطعاً هذه الكلمة ليست دقيقة ال يستطيعُ -  شي  جاء باب القبلة ورأيت كلباب الرَّ 

ً ، خصوصاً  ءشي  مثل تلك األجواء أن يرى كل وقعت داخل البناء فال   وأن الحادثة أساسا
حظات المُ   :تقول لي  -كالمها باإلجمال  نقبلُ   من الخارج أن يراها، ولكن نحنُ   يستطيع أحدٌ 

ما شفت أحد كسر زجاج   ،شي  باب القبلة ورأيت كل  ءجانت ساكنة أمام باب الرَّ ي كُ ألنَّ 
العتبةسيّ    ،ارات 
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ث فيه جريٌح من جرحى  هذا الفيديو تحدَّ وا وضعت فيديو  موإنَّ   قلتهُ   الَّذي هذا الكالم ما أنا  
  ،الحادثة

أُ   ،ال توجد نساء هناك  ،زدحم بالرجالالمكان مُ  أُ أنا هنا ال  خت األُ   ب كالم هذهِ كذِّ ريد أن 
ن، فهل كانت عيَّ نظرت في وقٍت مُ   ،نةعيَّ من جهٍة مُ ها نظرت  ق كالمها لكنَّ صدِّ أُ أنا    ،الفاضلة

دقيقة ل  أوَّ   نذُ مُ  آخر  إلى    ؟! دقيقة 
  .مكنُ هذا ال يُ 

لي الأغلقوا السرداب  وما    ارات العتبةا شفت أحد كسر زجاج سيّ مشي    ورأيت كل  :تقول
  ة بصعوبةٍ ارات ومن خالِل قطعٍة كونكريتيّ من خالل السيّ   تمَّ   اإلغالقُ   ،ءجابقرب باب الرَّ 

ع  طغلق بق الزينبي أُ   أيضاً من عند التلّ   يستطيع الداخل أن يدخل والباب من الجهة الثانية
بحكونكريتيّ  مسافة  وبقيت  مفتوحة، دة  المتر    ود 
المعلومات أنا  هذهِ  ،نعم كان مفتوحاً عند صالة الفجر ،غلقاً بوجه الجموعكان مُ   بلكن البا

 في مواكب اً ضورشخاص كانوا حُ أة، ومن  سينيَّ شخاص يعملون في العتبة الحُ أمن  ستقيها  أ
ً فغلقاً منذ بدايات الصباح، عند صالة الفجر كان مفق كان مُ النَّ   بابُ   ،التطبير بعد صالة   ،توحا

 ً وقٍت ويراها شخٌص   مكن أن يراها شخٌص فيومع ذلك هذه قضايا يُ   ،الفجر كان مفتوحا
والرؤيةُ  آخر  وقٍت  تُ مُ   تكونُ   في  ال  لكنَّها  حدث ساسيّ أسبباً    لُ شكِّ ختلفة  فيما    ، اً 

واألمان في   ساعدة، مثلما كان الحديث عن عدم وجود برنامجٍ لتحقيق األمنِ عوامل مُ   هذهِ 
ً   لُ شكِّ هذا األمر ال يُ   ،ئةرالحاالت الطا ل سبباً لزيادة عدد شكِّ ما قد يُ وإنَّ   لوقوع الحادثة  سببا

الحادثة، وقوع  بعد    القتلى 
  ؛ ت إلى وقوع هذه المجزرة أدَّ الَّتي الحديث هنا عن األسباب 

 . جاءالخلُل الهندسي في البناء الثابت والعمران الثابت لباب الرَّ  -
 .الرمال وكذلك في التصميم الهندسي المؤقت هذا المنحدر وهذهِ  -
  . مى إلى قتلهاجحة أدَّ هذا مع عدِم اإلدارة النَّ  لُّ كُ  -
  .ي الفاشللِّ ط العمراني الكُ هذا إلى المخطَّ  ومردُّ  -
ذين في هذه المجاالت للَّ   ي إلى عدم الكفاءةِ ؤدِّ يُ   الَّذيِص  هذا إلى عدِم التخصّ   ومردُّ  -

    .ةسينيَّ الحُ  د السيستاني على العتبةِ السيِّ  ةُ فرضتهم مرجعيَّ 

  . ةنق المرجعيَّ ولذا فإنَّ القتل في عُ 

  :األسباب هي هذهِ 
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مسؤولون   الدقيق،  االختصاص  يقتضي  مقاٍم  في  االختصاص  أهل  من  ليسوا  مسؤولون 
داروا أمراً كبيراً ال خبرة لهم  أليسوا من أهل االختصاص وهنا سيكونون عديمي الكفاءة  

  .أداروهاالَّتي ة ال كفاءة لهم به وال اختصاص عندهم في تلك المسؤوليّ  ،به

العمراني الهندسي الفاشل   طُ ع عليه المخطَّ تفرَّ   الَّذيالفاشل و  ُط العمراني الكبيرُ خطَّ مُ ـفكان ال
لَمَ   لو كان التصميمُ   ،الثابت فاشلٌ   التصميمُ   ،جاءالرَّ   ببابِ   فيما يرتبطُ  ا احتاجوا إلى ناجحاً 

مؤقتٍ  مُ   ،تصميٍم  مُ جعالإلى    ؤقتة، ة 
فاشل   يٌّ لِّ فاشلة، فهناك تصميٌم كُ عالجةٌ  من الرمال مُ   نحدرٍ المعالجة المؤقتةُ من صناعة مُ   هذهِ 

ى ذلك أدّ   لُّ كُ   ، لهذا الفشل هي األخرى فاشلة  عالجةٌ الباب ومُ   فاشل في نفِس   زئيّ وتصميٌم جُ 
  . إلى تلك المجزرة

الَّتي ختصر هي هذه  وجٍز ومُ بشكٍل مُ   ةُ النهائيّ   النتيجةُ   ،تضَ رِ الوثائُق عُ   ،تالتفاصيُل مرَّ 
  . وضعتها بين أيديكم

عطياٍت جديدةٍ بمستوًى ترقى  لعنا على مُ نا لو اطّ لكنَّ   ،المعطيات  لّ لي من كُ   يظهرُ   هذا ما
ً سيتغيّ  الكالمَ  فإنَّ  ةِ ستوى األدلَّ إلى مُ  المعطيات هذهِ    . ر قطعا

القتل من النوع الشبه العمدي    التحقيق فإنَّ   اهذ  بحدودِ   ،المعطيات  بحدود هذهِ   ،إلى هذا الحدّ 
 ) 300(ة القتيل تصل إلى  ديَّ   مة من أنَّ تقدِّ مُ ـفي الحلقاِت الظةً وما ذكرتهُ  غلَّ ستكوُن مُ   ةُ والديَّ 

 ، ظة ة المغلّ األدنى من الديَّ   هذا الحدّ   ،ألف دوالر أمريكي  )250(بحدود    ،مليون دينار عراقي
فَ وإالَّ  مليار  مكِ يُ   نصف  إلى  تصل  أن  عراقي، ن    دينار 

الديَّ  نأخذ  أن  أردنا  المغلَّ إذا  بحسابِ ة  وإنَّ   لِّ كُ   ظة  ذهبتُ االحتماالت،   ضعفِ أ إلى    ما 
المغلَّ الديَّ   فإنَّ   ،االحتماالت  إلى  ة  تصل  العمدي  الشبه  القتل  في  دينار   مليون  )300(ظة 
  . ا الجرحى فبحسب جراحاتهموأمَّ ، قتيل لهؤالء القتلى لِّ عراقي لكُ 

يخ عبد المهدي شَّ الب  ال ترتبطُ   ةَ القضيّ   د السيستاني أن يدفعها ألنَّ على السيِّ   واجبةٌ   ةُ الديَّ   هذهِ 
  ،الكربالئي

ولَّت عبد المهدي الكربالئي الَّتي  الواليةُ    ،القتل  ثَ يخ عبد المهدي هو وسيلةٌ بسببِه حدَ شَّ ال
سُ   ،السيستاني  واليةُ   يه عُ   اتُ الديَّ   فهذهِ   ،لطتهُ هي  السيستانيالسيِّ نق  في  عُ   ،د  نق في 

فإنَّ المرجعيَّ  ولذا  فرَّ المرجعيَّ   ة،  مُ ة  القُ دلِّ ت  على  المشكلة  وألقت  قُ   ،صور سةً  صور  على 
القصور  الَّذيمن    ،المكان هذا  عيَّ الَّذيهم    ! ؟صنع  السيِّ ن  السيستانينهم  في    رٌ وقص  ،د 

د السيستاني على هذا السيِّ هم  ن والَّ الَّذي هذا القصور بسبب    ،في المكان  قصورٌ   ،العمران
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ً ااً فاشالً وأنشأوا عمرليّ مراناً كُ المكان فأنشأوا عُ  ً زئيّ جُ   نا وا جعال  مَّ ثُ   ،جاءفاشالً في باب الرَّ   ا
مُ    ، فاشلة  ةً هندسيّ   ةً جعالاألمر 

ة سينيَّ الحُ   العتبةِ   هي إدارةُ   تنا الفاشلة وتلكَ هي مرجعيَّ   تلكَ   ،إلى فشل  إلى فشلٍ   ن فشلٍ فمِ 
  الفاشلة، 

  .جامالتمُ  ونِ رة من دُ الواضحة المقشَّ  الحقيقةُ  هذهِ 

  :الحلقة أقول في نهاية هذهِ 

أنَّ  بالشُ مُ   لستُ   ينمن  القتلى  هؤالء  تسمية  على  أعترضُ   ،هداءعترضاً  تسميتهم    أنا  على 
ألجلِ بالشُ  حقوقهم   هداء  أُ   ،تضييع  مُ   ،هنا  لهُ سجِّ اعتراضي  تسميتهم  لست  على  عترضاً 

تسميةٌ   ،بالشهداء   ، رفيةٌ عُ   ،ةأدبيّ   ،ةخطابيّ   هذه 
لست   ،ألجل إحياء ذكراهم  ،تكريمهم  ألجلِ   ،عترضاً على هذه التسميةمُ   لستُ   ،قولوا ما شئتم

ذلكمُ  على  أُ   ،عترضاً  هنا  حقوقهم،  لتضييع  بالشهداء  تسميتهم  على    لُ سجِّ اعتراضي 
  . اعتراضي

  

 ً   ..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
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