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 بالُيمن عليكم اهلل وأعادهُ  أيامكم اهلل أسعد. .وبركاتو اهلل ورضبة الكرام مشاىدينا عليكم السَّبلم اُلمقدِّم:

 يف دردشةٌ  برنامج من الثانية اغبلقة وىذهِ  اؼببارك األضحى عيد من الثاين اليوم ىو ىذا. .والربكة واػبَت
 وأقول واإلصبلحات اؼبظاىرات عن السؤال وكان الربنامج ىذا من السابقة اغبلقة كانت. .العيد

 العراق الشَّيخ ظباحة قال كما نقول أن الصحيح كان وإن السؤال يف وردت اللفظة ىذه ألنّ  اإلصبلحات
 الشَّيخ ظباحة لنا ظبحتم إذا ولكن السؤال ىذا جواب مع كبنُ  وىا إصبلحات وليس إصبلح إىل حباجة
 التقرير ىذا إىل نذىب لنا ظبحتم إذا العراق مظاىرات عن اؼبخرج األخ لنا أعّدهُ  تقرير أو فاصل إىل نذىب
 ..الشَّيخ ظباحة مع لئلجابة ونعود التقرير ىذا نشاىد اؼبشاىدين أعزائي ،ونعود
  :المرئي التقرير

 الكبَت بالفساد منددين لندن الربيطانية العاصمة وسط العراقية السفارة أمام للتظاىر العراقية اعبالية خرجت]
 ..اغبرامية باقونا الدين باسم :ىتاف مرددين العراقي الربؼبان وأعضاء السياسيُت بو يتمتع الذي

 ىذا. .اغبرامية باقونا الدين باسم أنَّوُ  تسمعو ذا اللي االن الشعار ىذا :وأعبلمي كاتب الصاٌف عبداغبميد
 اشلون تقول اليو هتتز الشعار ىذا وتسمع ربيط أرواحهم واالئمَّة االنبياء االن أزبيل أنا ىذا ،خطَت الشعار
 وتضايق عندنا من تضايق اؼبدارس يف االطفال حبيث اؼبرحلة ىذه إىل السنُت مئات بعد احنا الدين وصلنا

 ثقافاتو واىانة الناس الىانة الدين واستغلت للقتل الدين واستغلت للسرقة الدين استغلت اليت الرموز من
 ..حقيقةً  وبدث الذي ىذا خرباهتا واىانة
 بيها يبر وقاعد الشعب يشوفها ذا اللي االوضاع على متأذين حقيقة احنا واهلل :القزويٍت ليث أم العلوية
 أكثرىا اللي للدولة واؼبخالفة للدين اؼبخالفة االحزاب كل يشارك راح أنَّوُ  فتوقعنا ،اؼبظلوم العراقي شعبنا

 الذين ىؤالء االسف ومع ،الوضع ىذا على راضُت ما احنا أنَّوُ  أبُت حىت أجي أنا فارتأيت ،دينية أحزاب
 اهلل وخانوا اؼبنصب إىل وأساءوا الدين إىل أساءوا العراق يف الدينية االحزاب بعض ويبثلون الدين يبثلون

 شفت بس أبداً  مظاىرات أطلع ال أصبلً  أنَّوُ  مع جاية فأين ،الشديد األسف مع اغبجَّة االمام وخانوا ورسولو
 . .اؼبؤمنات من حضور أكثر دين وببل حجاب ببل اللي االخوات توقعت ما ومثل ،اليوم أحضر أن واجيب

 نافستٍت لو :لو قال اؼبأمون ألبنو قال اللي اؼبلعون ىارون حال حاؽبم مثل عزيز النصب تستجيب رح ما ال
 االنسان ،واجبنا نسوي احنا بس يتغَت راح ما عقيم اؼبلك فذولة ،عيناك فيو الذي ألخذت اؼبلك على

 ..االخرين من عليو ما واجبو يسوي
 الشعب ،وىدفُت واحد ىدف يل وبددوا وشنوا الكراسي على قعدوا نبا :اؼبتظاىرات احدى نور ام العلوية
 أنا ؿبتاج مو بناء ؿبتاج ثقافة ؿبتاج مدارس ؿبتاج رواتب ؿبتاج مستشفيات ؿبتاج راحة ؿبتاج أىداف ؿبتاج
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 أمل أنتظر قاعده أين ينبٍت شعب ؿبتاجة انا ،الفاضي على موجود ما شي وكل اػبارج ويا عقود أسوي
 ثلطعش النا صار اغبكومة على عيب يعٍت ،ىنانا أنتظر أنا مو للعراق وأطفايل أين أرجع حىت أمل بصيص

 طبسُت على أربع ثبلثة ساعتُت واقفة العوائل شفت للعراق رحت اين ،العامل كل سنو عشر اثٌت ،سنة
 جايبينها عجوز شايلُت اؼبرة ينطون دوالر طبسُت اجتماعي ضمان أكو ،اجتماعي ضمان مود على دوالر
 االعرجي هباء ىو يقبل ياحكومة ،دوالر اػبمسُت ىاي بيها شتعيش ،دوالر طبسُت تستلم حىت بعربانو
 كل اعبعفري غَت واال اعبعفري يقبل ،كامل شهر دوالر خبمسُت يعيش لعبادي يقبل ،دوالر خبمسُت يعيش
 اثٌت أنتظر ما السيسي ،السافلُت أسفل بيهم أملنا أصبح بيها أملنا كان اغبكومة لزمت احجي أنا فئات
 ثانية فرصة كو ما ،للحكومة ثانية فرصة ننطي بعد ننتظر مو تعب شعبنا ،اغبكومة يغَت حىت سنو عشر

 وعراق أحزاب وعراق واسطات عراق مو جديد عراق وبناء الفوري التغيَت ومع الشعب مع احنا ،للحكومة
 ..ؿباصاصات

 سقوط بعد العراق يف السلطة على توالت الَّيت اغبكومات ىذه على الكبَت أسفهم اؼبتظاىرون أبدى كما
 العراق خَت أنفسهم وأثروا حرماناً  احملرمُت وزادوا بل حقوقوِ  أبسط للشعب يقدموا مل الذين ،اؼبقبور صدام

 يعقدون! !واإلرىابيُت اإلرىاب أمام ضعفاء ،واؼبساكُت الضعفاء على أشداء أقوياء فًتاىم ،نفطوِ  وواردات
 ..معروفة سياسية واجهات خبلل من العراق خَت معهم ويتقاظبون الصفقات معهم
 نصرةً  اؼبتحدة اؼبملكة االبتعاث بلدان يف اؼببتعثُت الطلبة عبميع مشرفة وقفة اليوم :الطلبة رابطة موفق معتز

 نظهر لكي اؼبثقفة والنخب الشباب يقودىا اليت االصبلح ومظاىرات والشرف والكرامة العز يف إلخواهنم
 العراقيُت أللفة اػبَت فاربة بداية ىذه تكون اهلل شاء وإن الصف ووحدة القلوب وحدة أنَّوُ  صبيعاً  للعامل
 ..صبيعاً 

 الذمة من قليل شعور عندىم اللي اؼبخلصُت الناس على هبب :االكاديبيُت رابطة عضو النجار سعدي. د
 أحد النجار سعدي الدكتور أين ،أشكر طبعاً  أين ،يدحرىم الشعب أن قبل نفسهم على ينتبهوا أن والكرامة
 للتعبَت النا الفرصة إلتاحتها القمر قناة أشكر وأين اؼبتحدة اؼبملكة يف العراقيُت االكاديبيُت رابطة أعضاء
 وشكراً  تشوفة ذا فبا شيء تغيِّب وال توضح وأن إعبلمي شكل على ىذي تنشر أن القمر قناة على وأسبٌت
 . .الكم جزيبلً 
 ،األزمات حل على قدرة عندىا ما العراقية اغبكومة الن رايح اآلن الشارع أعتقد :إعبلمي العواد طالب
 اؼبسألة يف رؤية عندىا ال ،الزراعية اؼبسألة يف رؤية عندىا ما يعٍت ،رؤية عندىا ما اؼبتنفذه القوة ىاي

 الشارع أعتقد أنا ،حقيقي مأزق أمام أعتقد ،التعليم ،الصحة اػبدمات مسألة يف رؤية عندىا ال الصناعية
 كل على فاشل أداء ىو عام بشكل العام األداء اػبدمات مسألة مو ،نتيجة التصعيد إىل رايح العراقي
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 [. ... واالجتماعية السياسية االصعدة
 ىذا خبصوص جوابكم نسمع موالي الشَّيخ ظباحة إىل ونعود اؼبشاىدين أعزائي ؾبددا بكم مرحباً  اُلمقدِّم:
  .السؤال
 أسعد وأقول األعزاء ؼبشاىدينا وربييت بسبلمي حديثي أبدأ :الغزِّي الحليم عبد األستاذ الشَّيخ سماحة

  ..والربكة واػبَتِ  بالُيمن العيد ىذا عليكم وأعادَ  أيّاُمكم اهلل
 بادئ يف لكنٍَّت اغبلقة ىذه يف طويبلً  حديثي وسيكون طويل فيو اغبديثُ  بصددهِ  كبنُ  الَّذي ىذا اؼبوضوعُ 

 تكون قد قضّية ىذهِ  عراقيون ألنّنا ليسَ  العراق دبوضوع اىتمامنا ،مهمَّة نقطة إىل ُأشَت أن أُريد األمر
 مهمَّاً  عنواناً  ُيشكِّلُ  العراقُ  ،عقائدي لُبعدٍ  العراق دبوضوع اىتمامي ،الشخصيَّة رؤييت عن وأربدَّث ،جانبية
اً  وُمهمَّاً  ! !ُجزافاً  األمرُ  ىذا يكن مل العراق إىل اؼبدينةِ  من جاء حُتَ  اؼبؤمنُت أمَتُ  ،اؼبهدويّ  اؼبشروع يف جدَّ
 األبُ  فآدمُ  األوىل البدايات عن فضبلً ! !ُجزافاً  األمرُ  ىذا يكن مل َكرببلء إىل جاء حُتَ  الُشهداءِ  وسيِّدُ 
 الثاين والوالد ،عليو اهللِ  صلواتُ  اؼبؤمنُت أمَت نزور حُتَ  نزورهُ  أال العراق يف وقربهُ  العراق يف نزلَ  للبشريةِ  األّول

  .طويلة والقصةُ  ،العراق من خرج عراقيٌ  إبراىيم التوحيد وأبو ،العراق يف نوحٌ  للبشرية
 األحاديثُ  رُبّدثنا ىكذا العراق جنوبِ  يف نزل ،العراق يف أيضاً  نزل فإبليسُ  العراق يف بدأ اإلبليسيُ  والصراعُ 

 عاصمتوُ  وىو تُرابوِ  وعلى أرضوِ  يف عليو وسبلُمو اهللِ  صلواتُ  زماننا إمام مولدُ  والعراقُ  ،عنهم والرواياتُ 
 لكنَّ  ،وبيان كبلمٍ  إىل حباجة النقاط ىذه من نقطة ُكلّ  ،خصوصية إىل يشَت ىذا كل   ،دولتو وموطنُ 
 ألجلِ  ؾُبمل بشكلٍ  ذكرتوُ  الَّذي ىذا كلِّ  ألجل اؼبوضوع ىذا يف القولِ  لتفصيلِ  ُمنعقداً  ليس ُىنا اغبديث

 بُعداً  تتخذُ  اجتماعية قضيةً  أو ؿبدودة سياسية قضيةً  القضيةُ  وليست بالعراق اىتمامنا يتشكَّلُ  ىذا ُكلِّ 
 !؟شخصياً 

 إىل وليس إصبلح إىل حباجةٍ  إنَّنا أمس يوم يف وقلت واإلصبلحات اؼبظاىرات السؤال موضوع إىل أعود
 لكنٍَّت تفصيل إىل حباجةٍ  ألنَّو لؤلخَت سأتركو األىمّ  احملور ،ؿبور من أكثر يف كبلمي سأجعل! ؟إصبلحات

 ؟ىدفها ربقيق من تتمكَّن اؼبظاىرات ىذه أنَّ  ىل ،بسؤال أصوغها أن يُبكن مسألةٍ  عن سأربدَّث البداية يف
 ىل ،اؼبظاىرات يف العام العنوان ىو ىذا ،التغيَت طلبُ  اإلصبلحات طلبُ  ىو للمظاىرات العام العنوان
 ستصلُ  اؼبظاىرات ىذه أنّ  أعتقد ال ،ذلك أعتقدُ  ال يل بالنسبة ؟أىدافها ربقيق من اؼبظاىرات ىذه تتمكن

ا يسمعٍت من معي ىبتلفُ  قد ،أىدافها إىل  أنَّ  كما ،ُحرّ  ىو بالسوداويةِ  أو بالتشاؤمِ  كبلمي يصفُ  وردبَّ
 ربقق أنْ  تستطيعَ  لن اؼبظاىرات ىذه بأنّ  قُلت ،حويل هبري ِلَما قراءيت يف حر   أنا قراءهتم يف أحرار اآلخرين
 ُكلِّ  إىل أشَتَ  لن األسباب ىذه أىمِّ  إىل سأشَت كثَتة أسباب وىناك تريد ما إىل تصل أن أو أىدافها

 ال اغبديث سيطول األسباب ُكلِّ  يف اغبديث يف الدخول أردتُ  إذا ألنٍَّت األسباب أىمِّ  إىل ُأشَت األسباب
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 ىذه أنّ  من النتيجة ىذه إىل توصلٍت رؤيةً  تشّكل الَّيت األسباب أىمّ  إىل سأشَت لكنٍَّت اغبلقة تكفي
 !؟مرامها إىل تصل لن اؼبظاىرات

 سبتلك ال اؼبظاىرات ىذه أخرى وبعبارةٍ  ،اؼبتظاىرين عددِ  قّلةُ  ىو ،اؼبهّمة األسباب ىذه من :األّول السببُ 
 اغبكومة أنَّ  أعتقد أنا ُكنت وإن ،شئت ما ظبِّي ،التغيَت ،اإلصبلح على اغبكومة ذبرب بدرجةٍ  ضغطٍ  قّوة

 اغبكومة تطالب اؼبظاىرات أنَّ  باعتبار اؼبوجود الوضع مع نتماشى ولكن اإلصبلح على قادرة غَت أساساً 
 ،تستجيب اغبكومة ذبعل بدرجة ضاغطة قوَّة سبتلك ال اؼبظاىرات ،األوضاع وبتحسُت وباإلصبلح بالتغيَت

 اغبكومات ،خَتية بأعمال تقوم أيضاً  اغبكومات وال ،للثواب طلباً  ىكذا تستجيب ال عادةً  اغبكومات ألنَّ 
 وىذه ،طبيعي شيء وىذا اغبكومة تستجيب لن قوي وضغط ضغط ىناك يكن مل ما ،حسابات عندىا
 الكافية القوَّة سبتلك ال اؼبظاىرات ،ىكذا العامل كلِّ  يف اغبكومات العراق يف باغبكومة خاصة ليست القضية

 الَّيت جداً  الكبَتة األعداد تلك تبلغ مل اؼبظاىرات يعٍت ،اؼبتظاىرين عدد قلِّة ىو السبب اغبكومة ذُبرب الَّيت
ا اؼبظاىرات ىذه من متوجسة اغبكومة ،اغبكومة زُبيف  وإىل اؼبظاىرات انطبلقة منذُ  فعبلً  ولكن تتسع لردبَّ
 .اغبكومة على وكبَتة ىائلة ضغط قوَّة ُتشكِّل الَّيت الكبَتة األعداد تلك ليست ،قليل العدد ىذا يومنا
 ،شعبية امتدادات ؽبم ليست الشباب من األغلب األعمِّ  يف اؼبظاىرات ىذه يقودون الذينَ  :ثانية جهة ومن
 غَت السياسية القيادات أو اغبكومة أعضاء بأنَّ  أو اإلعبلم يف مثبلً  الربؼبان أعضاء بأنّ  مثبلً  يقولون ىم

 والقيادات ،شعبية امتدادات وؽبم معروفة عوائل من منهم الكثَت الربؼبان أعضاء ،الواقع خبلف ىذا معروفة
 الَّذي شعبية امتدادات لوُ  اؼبالكي ؛اؼبثال سبيل على ،شعبية امتدادات ؽبا السياسية األحزاب يف اؼبوجودة

 تقصدهُ  الَّذي اآلن األّول الشخص ىو أنَّوُ  مع شعبية امتدادات لوُ  ليست اؼبالكي بأنَّ  يُنكر أن يريد
 كيف صارت كيف ،شعبية امتدادات اؼبالكي لنوري الواقع أرض على لكن ضده وتنادي اؼبظاىرات

ا معلومة ىناك ،اؼبالكي قادمة وزراء لرئاسة ىبطط ىو لذلك الواقع حبسبِ  لكن آخر أمر ذلك حدثت  ردبَّ
ا الكثَتين على زبفى  كبَت تأثَت لوُ  اؼبالكي ،اغبقيقة ىذه ىي ولكن مٍت يسمعها من أيضاً  اآلن يرفضها وردبَّ
ا الشعيب اغبشد داخل  ىبطط ىو لذلك ،اؼبرجعية تأثَت من حىتَّ  أكثر الشعيب اغبشد داخل اؼبالكي تأثَت وردبَّ

 السابقة صفحتوُ  سُبسح فيو يدخل من الشعيب اغبشد أنَّ  باعتبار الشعيب للحشد رئيساً  أو قائداً  يكون أن
  .عملية أمثلة وىناك الواقع ىو ىذا ،آخر دبنظار إليو ويُنظر
 عنواناً  كانت الشعيب اغبشد قبل الشعيب اغبشد واجهة تصدرت الَّيت اآلن الشخصيات من الكثَت ىناك

 ىذا ،األمور تبدلت الشعيب اغبشد واجهة تصدرت أن بعد ولكن اإلعبلم وسائل يف والسخرية لبلستهزاء
ا صاد ضد وال سُت مع لستُ  ىنا أنا ،األرض على هبري الَّذي ىو  ىكذا ،ىي كما األمور أصف وإمبَّ

 ىذا مع ال ذلك من أكثر لست واصف فأنا ،ىو كما الواقع أصف ىو كما الواقع أشخِّص إنٍَّت أعتقد
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 االمتدادات ؽبم ليست اؼبظاىرات يف اؼبشهد يتصدرون الَّذين الشباب ،الطرف ذلك ضد وال الطرف
 األحزاب قيادة يف الذين أو الربؼبان يف الذين عن يقولون ىم اغبكومة يف الذينَ  خببلف واعبماىَتية الشعبية

 ىذه ولكن آخر أمر ذلك أحسنوا أساؤوا النَّاس يعرفهم تأريخ ؽبم معروفون ىؤالء ،ال ،أحد يعرفهم ال ىؤالء
 بالذبائح ُيستقبلون وُبًتمون مناطقهم يف عشائر شيوخ وىم العشائر شيوخ أوالد من منهم ،حقيقة

  .ىذا يومك وإىل النار وإطبلق وباؽبوسات
 ال اؼبظاىرات ىذهِ  أقول لذلك ،يتحرك كيف يعرف حىتَّ  الواقع يدرس أن البُد بأمر يقوم أنْ  يُريد الَّذي
 من أكثر ،فقط اإلعبلمي الصدى ىو سبثلو ما غاية ،اغبكومة هبرب الَّذي الكبَت اغبد إىل ضاغطة قوة سبتلك

 عندىم ما شباب وىؤالء ،الوقت دبرور اإلعبلمي الصدى سبتص أن بإمكاهنا واغبكومة اإلعبلمي الصدى
م يتصورون خربة  احملافظات بعض يف أنَّو يعٍت وتبلحظون ،يبتلكون ال ىم ،اغبكومة إلجبار قوَّة يبتلكون أهنَّ

 وألنّ  اؼبظاىرات فؤلنَّ  ،قوهتا لكلِّ  ال ؿبدودة لقوة اغبكومة استعمال بسبب أماكنهم من لبلنسحاب اضطَّروا
  .اغبكومة على الضاغطة الكافية القوة يبتلكونَ  ال أساساً  النَّاس

 لؤلخبار متابعيت خبلل من ،اؼبظاىرات تقود الَّيت للقيادات الشعبية االمتدادات وجود عدم ،العدد قلِّة
 كبار من ىناك أو اإلعبلميُت بعض أو اعبامعات طلبة من الشباب من إمَّا اؼبظاىرات ىذه لقيادة اؼبتصدون

 ُأخرى مرَّة ىيَّجتهم األوضاع أنَّ  ويبدو جانباً  وتقاعدوا سابقة وطنية وأحزاب تنظيمات يف كانوا فبن السن
 تقدِّم مل اؼبظاىرات اآلن إىل ،واالجتماعي السياسي الوسط يف تأثَت ؽبم ليس يعٍت ،اؼبعًتك ىذا إىل ودخلوا
 أنْ  حقِّهم من النَّاس من ؾباميع ،اؼبظاىرات قدَّمت ما اآلن إىل اجتماعي أو سياسي ثقل لوُ  واحداً  شخصاً 
 إشكال وال التظاىر فكرة على إشكال ال ،طبيعية قضية ىذهِ  حقوق ؽبم ظُلموا النَّاس من ؾباميع يتظاىروا

 فضبلً  الدين عن فضبلً  الفطرة تقّرىا الوجدان يُقّرىا اؼبنطق يُقرِّىا يعٍت قضايا ىذه حبقوقها تطالب النَّاس أنَّ 
 ،القضية أصل يف ىنا نناقش ال كبنُ  القضية ىذهِ  يف نقاش ال ،السياسية األعراف عن فضبلً  القوانُت عن

  ؟أىدافها ربقق أنْ  تستطيع حبيث الكامل بالشكل دورىا تؤدي أنْ  اؼبظاىرات ىذهِ  تستطيع ىل لكن
ا أعتقد إنٍَّت  من ،اغبكومة على ضاغطة قّوة سبتلك ال ىي األّول السبب قلت كما ،ذلك على قادرة غَت إهنَّ

 للمظاىرات اؼبتصدية للقيادات شعبية امتدادات وجود عدم جهة ومن ،اؼبشاركُت عدد قلَّة ،العدد قلَّة جهةِ 
 صحيح ،واضحة رؤية سبتلك ال اؼبظاىرات ىذهِ  أصبلً  اؼبظاىرات ىذهِ  يتابع ؼبن واضحة قضية عن فضبلً 
 ،اغبكومات فعلت ماذا ،العراق يف الدولة إليها وصلت الَّيت النتائج ضد اؼبظاىرات ىذه يف غضب ىناك
 تكون الرؤية ،الرؤية من مرادي وسيتضح رؤية توجد ال لكن ،وىكذا الربؼبان فعل ماذا ،األحزاب فعلت ماذا

 عندك يكون كيف أنتَ  ،برنامج يبتلك ال أنَّوُ  دبكان الضرورةِ  من ىو رؤية يبتلك ال الَّذي ،لربنامج مقدِّمة
 النَّاس أنَّ  األمر يف ما غاية رؤية سبتلك ال اؼبظاىرات أصبلً  ،مسبقة رؤية عندك تكون أنْ  دون من برنامج
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 وحينما ؟برنامج يُرسم ضوئها على الَّيت الرؤية ىذه ىي ما الرؤية ىي ما أمَّا ،اؼبوجودة األوضاع من تأذوا
 زباطب أن تستطيع جهة وجود من البدّ  ،صباعية فردية قيادة كانت سواء قيادة وجود من البدّ  برنامج يُرسم

  ؟من ؟اغبكومة ىُباطب الَّذي من ؟من زباطبُ  اغبكومة ،زباطبها أن اغبكومة وتستطيع اغبكومة
 ال ىذا لكن بذلك يُطالب أن حقوِ  من الوظيفة إىل بإرجاعوِ  يُطالب مثبلً  يافطة يرفع مثبلً  الَّذي ىذا يعٍت

 أن اغبكومة من يُريد الَّذي ىذا أو مثبلً  لزوجتوِ  عبلجاً  يُريد الَّذي ىذا أو اغبكومة ىُباطب أنْ  يستطيع
 ،واضحة رؤية توجد ال عام بشكل اؼبظاىرات ورأيتم ظبعتم أنتم وأعتقد باظبوِ  يسكنوُ  الَّذي البيت تسجل

 مىت ،عتابو واخذ ليل جيب ىذا ؟ىذا سيكون مىت لكن ذلك بعد فبكن ،بداياتوِ  يف األمر إنَّ  قائل يقول قد
 ال وبالتايل واضحة رؤية توجد ال الواقع أرض على اآلن نتحدَّث ،طويلة قضية ىذي ؟األمر ىذا سيتحقق

 جهة وجود من البُد النظر بغض صباعية أو فردية كانت سواء ،قيادة توجد ال وبالتايل واضح برنامج يوجد
 اغبكومة اآلن وإالَّ  ،اغبكومة زباطب وىي ؽبا اعبماىَت تأييد خبلل من الواقع على نفسها تفرض اعبهة ىذه

 ومن العدد قلَّة جهة من اؼبظاىرات بأنَّ  أقول العوامل ىذه بسبب ؟اغبكومة ىُباطبُ  الَّذي ومن من زباطبُ 
 رؤية وجود وعدم ،فيها يتحركون الذين للشباب لرموزىا وصباىَتية شعبية امتدادات وجود عدم جهة

 فبكن غَت ؟ضاغطة قّوة سبتلك وأن اغبكومة على تضغطَ  أنْ  الشكل هبذا مظاىرات تستطيع كيف ،واضحة
 .ىذا

 األعمِّ  يف اؼبظاىرات ىذه ،هبا يعرفون اعبميع لكن عليها الضوء ُيسّلط وال جداً  مهمَّة وىي :الثانية النقطة
 الذينَ  الشباب ،اؼبشهد يتصدرون الذينَ  للشباب متابعيت خبلل من أنا ،الديٍت االذباه ضد ىي األغلب

 الشعب ندرس أن البدّ  ،التفكَت ديٍتُ  شعب العراقي الشعب ،بالدين ؽبم عبلقة ال اؼبشهد يتصدرون
 ،دينية بطريقة يفكرون ىم بالدين يلتزمون ال الذين حىتَّ  يعٍت ،التفكَت ديٍتُ  شعبٌ  العراقي الشعب ،العراقي

 خبلل من بالدين ؽبا عبلقة ال أن باؼبئة مئة ينم ؽبا اػبارجي اؼبظهر شابة ذبد أن يُبكن ،يبكن أنتَ  يعٍت
 عن ىُبربُ  اإلنسان مظهر ،كثَتة أُمور خبلل من حجاهبا عدم خبلل من مبلبسها خبلل من مكياجها
 الشيء ونفس ،دينياً  تفكَتاً  تفكَتىا من كبَتاً  جانباً  أنَّ  ستجد تفكَتىا وتعرف زُبالطها حُتَ  ولكن اإلنسان

 اعبو يف أو العلماين اعبو يف األظباء هبذه نفسو يسمِّي أن لوُ  وبلو فبن الليربايل أو العلماين اعبوِّ  يف نذىب لو
 يلتزم ال متديناً  يكون ال قد ،التفكَت ديٍتُ  العراقي الشعبُ  ،أيضاً  موجود الديٍت التفكَت أن ستجد الليربايل
  .التفكَت ديٍت   لكنَّهم بالدين يلتزمون ال العراقيُت من الكثَت ،بالدين

 العشَتةِ  بُتَ  نقرن العراق يف ألنّنا الطباع عشائري الطباع قرويُ  شعبٌ  العراقي الشعبُ  االجتماعية اعبهة ومن
 طبائعوُ  العراقي الشعبُ  ،العربية اعبزيرة يف كما مثبلً  الصحراء وليست القرى تسكن العشائر ألنَّ  ،والقرية

ا االجتماعية اً  اؼبتحضرة اؼببلبس ويلبس الراقية اؼبناطق ويف العاصمة يف يسكن ردبَّ  متحضرة بطريقة ويأكل جدَّ
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 الطباع عشائريُ  التفكَت ديٍتُ  العراقي اجملتمع ،عشائرياً  ؾبتمعاً  ستجد النفسي داخلوِ  يف توغل حُت لكن
 سنة ،0891 الثمانُت بدايات العراق من خرجت أنا العراق من خرجنا كبنُ  خرجوا الذينَ  حىّت  عام بشكل

 العراق من خرجت 0891 وبدايات 98 هنايات بُت ما العراق من خرجت 0891 سنة أول 0891
 العشائرية الطبيعة ىذه لكن العراق خارج عقوداً  عشنا الوقت ذلك منذُ  خرجوا الذينَ  ىؤالء ،خرجوا وكثَتون

ا ،النفوس داخل يف موجودة ،موجودة لُبفيها الَّيت  . اجملتمع طبيعة ألهنَّ
 وسطِ  يف ذىبت إذا لكن ذلك يُعلنون ال ىم صحيح ،الديٍت لبلذباه ُمضادة مظاىرات اؼبظاىرات ىذه

 يف قالوا كما تُلّبس ىي صحيح ،الديٍت لبلذباه ُمضادة اؼبظاىرات ىذه أنّ  ستجد وعايشتها اؼبظاىرات
 اليافطات وربت والعراقيُت العراق وسرقوا حرامية ىناك صحيح ىو ،اغبرامية باكونا الدين باسمِ  بأنَّو التقرير
 تفاصيلها ؽبا منظومة الديٍت االذباه ،آخر شيء الديٍت واالذباه شيء ىذا ولكن موجود صحيح ىذا الدينية
 ،الشيوعية باسمِ  أيضاً  حكموىا الَّيت الدول سرقوا أيضاً  والشيوعيون ،شيء وىذا شيء ىذا العريضة الطويلة

 ليس ىذا ىو ليس اؼبظاىرات يف اؼبوجود لكن ،اػبط طول على موجودة قضيَّة وىذه كذلك والقوميون
 يف لكن شعار يُقال قد ىذا اللصوص ىؤالء نرفض وكبنُ  الدين باسم سرقونا لصوص ىناك أنَّوُ  قضية

  .الديٍت االذباه ضد اؼبظاىرات ىذه يف قوي اذباه ىناك اغبقيقة
 ىذه يف الناشطُت بالشباب يلتقون حُت القنوات يف اإلعبلمية الربامج أُتابع حُت حبيث رفض ىناك

 يُبِعدَ  أن حديثو يف اإلمكان قدر وُباول دينية ميول ؽبم الشباب بعض األحيان بعض يف يصدف اؼبظاىرات
م مع ؟شيءٍ  أيِّ  عن ينم   ىذا ،اؼبقاببلت أثناء يف الديٍت اعبوِّ  عن نفسو  اإلعبلن بأنَّ  يعرفون ىم وبذرون أهنَّ

م الصريح م الشارع يف كبَتة خسارة ؽبم سيسبب بالكامل الديٍت االذباه ضد يعٍت بأهنَّ  ينتفعونَ  إعبلمياً  ألهنَّ
 وترٍ  على تعزفُ  أيضاً  وىي باألمر عارفة أيضاً  ىي الدينية اؼبرجعية وباؼبناسبة ،الدينية اؼبرجعية خطابات من

 وسائل خبللِ  من يبدو كما اؼبظاىرات ؽبذه ُمؤيّدة ليست الدينية اؼبرجعية يعٍت ،الوضع ىذا مع يتناسب
 ؾبربة الدينية اؼبرجعية يعٍت ،اؼبوضوع ىذا ليس اآلن بالنتيجة نبحث لو ،اؼبظاىرات ىذه تؤيد الَّيت اإلعبلم

 داخل يف يعٍت ،موجودة وىي الشارع يف اؼبرجعية ضد األفواه تُفتح أنْ  من خوفاً  الوضع فباشاة على أيضاً 
 ىناك تبقى ال وبالتايل اؼبرجعية على تُفتح األفواه أنَّ  اغبالة ىذه ُتضيِّق أن تريد لكنَّها موجودة اؼبظاىرات

 متفاعلة ليست اؼبرجعية اغبقيقة يف وإالَّ  هبا نفسها ربمي الَّيت اغبواجز بقضية مهتمة واؼبرجعية ،حواجز
ا رؤييت ىذه ،اؼبظاىرات ىذهِ  مع حقيقي بشكل  أعرف أنا لكنٍَّت ،رؤيتهم ؽبم اآلخرون معي ىبتلف ردبَّ

  .أخيو يعرف وكلمن الكرية أوالد وكبن ذبري كيف التفاصيل
 أيضاً  اؼبرجعية صروبة ليست اؼبظاىرات أنَّ  وكما صروبة ليست أيضاً  اؼبظاىرات يعٍت وضعها ىذا فاؼبظاىرات

 غَت أحجية صارت ،حّزورة األحجية مثل يعٍت القضية صارت ،اؼبظاىرات اذباه موقفها يف صروبة ليست
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 مدنية بدولة الـُمطالبة ،مدنية بدولة ُتطالب ىي الديٍت االذباه ضد ىي اغبقيقة يف اؼبظاىرات يعٍت ،واضحة
 لكن ،اؼبوضوع ىذا على إشكال ال اؼبدنية بالدولة العراق مشكلة رُبل ردّبا ،جيد أمر بو بأس ال أمرٌ 

 أبغضت يعٍت النَّاس حبيث ومسببات أسباب ؽبا قضية ىذه ؟ؼباذا ،الديٍت االذباه مضادة تستبطن اؼبظاىرات
 نفس يف وكبَتة صغَتةٍ  ُكلِّ  عن اغبديث يبكن وال ومسبباهتا أسباهبا ؽبا قضية صارت وىذه الديٍت االذباه
 تكتفي اؼبرجعية ،واضح اؼبرجعية موقف وال واضحة غَت اؼبظاىرات من ذبعل القضية ىذه لذلك ،الوقت

 أيضاً  واؼبظاىرات ،آخر شيء يوجد وال الكبلم وينتهي ىنا وإىل تدرهبي وبشكل اعُبمعة صبلة يف ببيانات
 ،اؼبظاىرات موقف ضعف إىل يؤدي وبالتايل يُرفض بشيء اؼبرجعية ُتطالب أو اؼبرجعية على تتجرأ أن زباف

 ،اؼبظاىرات صاٌف يف تكون ال سوف الشارع يف الفعل فردود اؼبرجعية من سلبياً  موقفاً  تقف أن تُريد وما
 .اغبكومة على ضاغطة تكون أن تستطيع أهّنا حاؽبا ىو ىذا مظاىرات من تتوقع كيف يعٍت فبالتايل
 وكذلك ،لعبادي حيدر اغبايل الوزراء رئيس إىل اإلصبلح أمر فوضت اؼبظاىرات أنَّ  أيضاً  :الثالثة النقطة

 تطالب اؼبظاىرات يعٍت ،موفَّق غَت تفويض التفويض وىذا لعبادي حيدر إىل اإلصبلح أمر فوضت اؼبرجعية
 غَت الرِّجال إزالة وتطلب ،اؼبناسب اؼبكان يف اؼبناسب الرجل يكون أن باذباه الوضع تغَت أن اغبكومة من

 يف اؼبناسب غَت الرجل يفوضان واؼبظاىرات اؼبرجعية معاً  ونبا كذلك واؼبرجعية اؼبناسبة األماكن من اؼبناسبُت
 ىو لعبادي حيدر! !اؼبشكلة نفسِ  من جبزءٍ  رُبل اؼبشكلة أنَّ  اؼبنطق من ليس ،العملية نفس اؼبناسب اؼبكان
 الربؼبان يف عضوٌ  وىو اغباكم االئتبلف يف عضوٌ  وىو القانون دولة يف عضوٌ  وىو الدعوة حزب يف عضوٌ 
 رئيس اآلن وىو عديدة مسؤوليات وتسلَّم السابقة اغبكومات يف ووزير السابقة الربؼبان عبان يف عضوٌ  وىو

 اؼبفروض اإلصبلح على القدرة عندهُ  لعبادي حيدر كان لو ،بالدفع تأيت عملية ليست اإلصبلح ،الوزراء
 ىذا ُيصلح أن يريد اإلنسان وكون اإلصبلح ،بالدفع يأيت ال اإلصبلح ،دفع دون من باإلصبلح يبادر ىو

 نفس من جبزءٍ  اؼبشكلة ربل أن تريد أنَّك اؼبنطق من فكيف ،للعمل يدفعوُ  اإلنسان عند داخلي شعور
 حيدر ىو ما ،اؼبشكلة سببت الَّيت األسباب بنفس رُبل ال اؼبشكلة ،باؼبشكلة رُبل ال اؼبشكلة يعٍت ،اؼبشكلة
 ! !اإلصبلح على قادراً  يكون أن يبكن فكيف اؼبشكلة من جزء ىو العبادي

 اعبهة ىذه من ،اإلصبلح على قادراً  العبادي حيدر يكون أنْ  يُبكن وال موّفق غَت تفويض التفويض ىذا
 ال مساؼبة شخصية شخصيتو الرجل الشخصي اؼبستوى على لعبادي حيدر يعرفون الذين ثانية جهة ومن
 شخص أي مع مشكلة عنده ما لذلك لعبادي حيدر عن معروفة الصفة وىذه طرف بأي يصطدم أنْ  يريد

 التنظيم داخل إليوِ  توكل القضايا بعض ،لعبادي حيدر يعرفون الدعوة حزب داخل حىت ،اغبكومة داخل
 على موضوعة القضية تلك وتبقى القضية تلك ينفذ لن فهو خبلف عليها القضية ىذه كانت فإذا اغبزيب
 الصفة ىذه النظر بغض مساؼبة شخصية لعبادي حيدر ،الدعوة حزبِ  يف الد عاة يعرفها القضية وىذه الرَّف
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 صفات يف تكون ما أبعد ىي الصفة ىذه لكن أخبلقياً  تقييماً  نقّيمو أن نريد ال ىنا كبنُ  سيئة أو حسنة
 يعبأ ال الـُمصلح ،ـباطرة إىل مغامرة إىل وبتاج الـُمصلح ،اؼبغامرة يف رغبة إىل وبتاج الـُمصِلح ،الـُمصِلح
 ،ِمقداماً  يكونُ  ال الـُمسامل ،اإلقدام يبتلك أنْ  يبكن ال الـُمسامل ،إقدام إىل وبتاج الـُمصلح ،باآلخرين
 ،إقدام إىل وبتاج ،ـباطرة إىل وبتاج ،مغامرة إىل وبتاج اإلصبلح ،ُمغامراً  يكون أنْ  يستطيع ال الـُمسامل
 يُراعي ال اإلصبلح طريق يف يقفونَ  الذين لآلخرين اإلنسانية اؼبشاعر يراعي ال باآلخرين يعبأ ال الـُمصلح
 أدري ال أنا يعٍت ،يبكن ال ؟مساؼبة شخصية مع الصفات ىذه ذبتمع أنْ  يبكن فكيف ،العاطفية اؼبشاعر

  !العراق يف ؟ووين إصبلح بعمل للقيام اؼبواصفات هبذه شخص يُرشَّح أنْ  يُبكن كيف
 القرارات ازباذ ومن جداً  العايل اإلقدام ومن جداً  العالية اعبُرأة من مواصفات ذات شخصية إىل ربتاج ىذه

 كلِّ  عند ألنَّوُ  ،مًتدداً  يكون الـُمسامل طبيعة ،مًتددة شخصية تكون اؼبساؼبة الشخصية ،وقاطع سريع بشكل
 اؼبناسب الوقت يف السريع القطعي القرار يأخذ أن يستطيع ال مسامل أنَّوُ  دبا ،حساب ألف وبسب قضيةٍ 
 يف تكونَ  أن يبكن ال وىذه ،صاد يؤذي وردّبا سُت يرضي ال األمر ىذا أنَّ  بسبب مًتدداً  يكون ألنَّوُ 

 أوضح إىل األئمَّة إىل األنبياء إىل تنظر أن أردتَ  إذا أنتَ  لذلك ،يُبكن ال إصبلحي عمل تقود شخصية
 ىذهِ  ىي اإلقدام صفة ؟فيو األوىل الواضحة الصفة ىي ما الُشهداء سيِّدُ  ،الُشهداء سيِّدُ  اإلصبلح يف عنوان
 ىذه ،حساب لو وبسب ال طريقو يف يقف الَّذي ،حساب طرف أليِّ  وبسب ال ،اإلقدام صفة ،الصفة
 األمم يف اغبضارات يف الـُمصلحُت تأريخ ندرس أنْ  أردنا إذا الديٍت االذباه غَت يف حىتَّ  الـُمصلحُت صفة
 بنفسوِ  العالية الثقة ،باآلخرين يعبأ ال ،اإلقدام ،التضحية ،اؼبخاطرة ،اؼبغامرة الـُمصلح صفة ،صفاهتم ىذه
  .الشخصية قّوة ؟بنفسوِ  عاليةً  ثقةً  يبتلكُ  ال وىو ُيصلح أن يستطيع كيف وإالَّ 
 القرار يتخذ اؼبناسب الوقت يف السريع القرار يتخذ اؼبناسب الوقت يف القاطع القرار يتخذ ذبعلوُ  ىذه ُكل  

 كيف يعٍت وإالَّ ، طريقوِ  يف يقفونَ  الذينَ  من لآلخرين العاطفية باؼبشاعر يعبأ ال ،باجملامبلت يعبأ ال ،اغباسم
 اؼبظاىرات أنَّ  وىو آخر عامل ىذا لذلك ،ذلك يبكن ال ؟اإلصبلح على قادرة مساؼبة شخصية أتصّور أنا

 وحىتَّ  ،الوجوه من وجوٍ  بأيِّ  ينجح أن يعٍت يبكن ال أمر وىذا لعبادي حيدر إىل اإلصبلح فوَّضت واؼبرجعية
ا قائل يقول لو  ؟يفعلون ماذا يعٍت ألنَّوُ  االضطرار ىو اؼبظاىرات وتفويض العبادي غبيدر اؼبرجعية تفويض ردبَّ

 ألنَّ  اإلصبلح عن يتحدَّث للَّذي صحيحاً  ليس الكبلم ىذا أقول الشخصية ىذه ىو واحد أنسب
 تبحث ال الثورية العملية ثورية عملية اإلصبلح عملية ،اغبلول أنصاف عن تبحث ال والثورة ثورة اإلصبلح

 .اإلصبلح يتحقق أن يبكن ال لذلك ،األمر انتهى اغبلول أنصافِ  مطب يف دخلنا إذا ،اغبلول أنصافِ  عن
 أنَّ  جهة من ،واسع للمناورة ؾبال عندىا اغبكومة ،اؼبناورة على اغبكومة قدرة وىو :أيضاً  الرابعة النقطة

 الكبلم وتَتة من ترفع مرَّةً  ،وآخر حُتٍ  بُتَ  كبلمها وطأة فتخفِّف وترجع الكبلم ىو بوِ  تقوم ما غاية اؼبرجعية
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 ىذا ىو أليس اغبكومة وأوضاع يتناسب دبا الكبلم وطأة من فتخفِّف وتعود اؼبظاىرات ومشاعر يتناسب دبا
  ؟للحكومات يُوحي ماذا ،هبري الَّذي ىذا ىو ؟اؼبرجعية خطاب يف هبري الَّذي
 مفتوح الكبلم ىكذا ليس ،ؿبسوب الكبلم يعٍت ،حبساب وتتكلَّم تتكلَّم تفعل ما غاية اؼبرجعية بأنَّ  يوحي
 مع للمناورة كبَتة مساحة عندىا اعبهة ىذه من فاغبكومة ،ؿبسوب الكبلم واالذباىات األبواب صبيع على

ا قليل قبلَ  وصفتها كما واؼبظاىرات اؼبرجعية  أيضاً  اؼبظاىرات مع فاؼبساحة ضاغطة قّوة سبتلك ال بأهنَّ
 يصلخوىم حىت للقانون ـبالف شيء منها يصدر أنْ  اؼبظاىرات من ينتظرون ىم ،جداً  كبَتة للمناورة

 ذبربة عندىا واغبكومة ،حينئذٍ  سلخاً  سيسلخون القانون ىبالف شيء منها صدر إذا اؼبظاىرات يعٍت ،صلخ
 بقي ثُّ  قلَّت قلَّت الكبَتة اؼبظاىرات لكن ذبربة من وأكثر التحرير ساحة يف ؟صارت أين السابقة اؼبظاىرات

 يعٍت وجدوا ما يعٍت شيء آخر ؟األمر هبم انتهى أين إىل ،بغداد يف التحرير ساحة يف الشباب من ؾبموعة
 لونؤو اؼبس بدأت اغبكومة ،بغداد لشوارع كنس بعملية يقوموا أن فقرروا بينهم فيما ففكروا نتيجة أي

 يف وىم الشباب من اجملموعة ىذه ربولت شيء آخر ،وزبّالُت كناسُت سويناىم قالوا ،هبم يستهزئون
 من اليأس ،اليأس ىو ؟ذلك إىل دفعهم الَّذي ما لكن ،إهبايب عمل ىو فعبلً  إهبايب بعمل يقومون اعتقادىم
 .اؼبوضوع انتهى ذلك وبعد الشوارع يكنسون فأخذوا أثر لوُ  بشيء يقوموا أن فأردوا اغبكومة
 ؟األمر بنفس قاموا الشباب من ثلة ىناك أيضاً  اؼبظاىرات ىاي شيخنا باؼبناسبة اُلمقدِّم:
 تلك يعٍت أقول أنا موجودة اؼبظاىرات زالت ال لكن :الغزِّي الحليم عبد األستاذ الشَّيخ سماحة

 واسعة مساحة عندىا فاغبكومة ،اؼبشهد هبذا انتهت الزمن من مدة بعد اؼبشهد هبذا انتهت اؼبظاىرات
 األخرى األسباب سريعاً  هبري الوقت أرى أنا ،إليها أشرتُ  الَّيت اؼبقّدمات أيضاً  ىو والسبب للمناورة
 سوفَ  اؼبظاىرات ىذه أنَّ  من النتيجة ىذه إىل أصل ذبعلٍت الَّيت األسباب أىم ىذه عنها الطرف سأغض

 الشعب على تلعب اؼبظاىرات على تلعب اغبكومة أنَّ  يُبكن ،يبكن ،مرادىا ربقق لنْ  غايتها إىل تصلَ  لن
 ونفس ثانية جهة من الزيادات وإعطاء جهة من الرواتب تقليل العناوين بعض تغيَت األظباء بعض تغيَت

 مو ،شيء يسوي راح ما يعٍت ،(اغبمام وذاك الطاس ذاك) :العراقية أمثالنا من َمَثلَ  يعٍت ،يعٍت الشيء
 من اإلعبلمية الواجهة يف ربدث أنْ  يبكن الَّيت األمور حىت يعٍت ،الشيء نفس ،جبيها صبيها يكولون

 أو باإلصبلح يسمى ما اإلصبلح مستوى يتعدى ال ،جبيها صبيها دبستوى اؼبستوى هبذا فهي التغيَتات
  .اؼبستوى ىذا التغيَت أو اإلصبلحات

 آخر تقرير إىل نذىب النا ظبحت إذا لكن استفهمها حبيت نقطة عندي كان شيخنا اغبقيقة يف اُلمقدِّم:
 اؼبظاىرات خبصوص جوابك كمل إذا النقطة وىاي السؤال ىذا عليك أطرح أعود ويعٍت اؼبخرج األخ أعّده
 !؟متسلسل كان كبلمك التسلسل أفقد حب ما ألن
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 كثَت كبلم عندي أنا ،هبذا أكتفي األوىل للنقطة بالنسبة أنا :الغزِّي الحليم عبد األستاذ الشيخ سماحة
 أن أريد أنا العمق يف دخلت ما اآلن إىل وأنا انتهى الربنامج نصف تقريباً  اآلن يعٍت يكفي ما الوقت لكن

  .إليها أشرت الَّيت النقاط ىذه من أىمّ  موضوع عن أربدَّث
 خبلل بايل يف انقدحت اللي النقطة عن أسألك كّلو حديثك إكمال وبعد فاصل إىل نذىب إذاً  اُلمقدِّم:
  .كبلمك
  .راحتكم على تفضلوا إي :الغزِّي الحليم عبد األستاذ الشَّيخ سماحة
 ..إليكم ونعود العراق يف اؼبظاىرات عن آخر تقرير إىل فيو نذىب فاصل اؼبشاىدين أعزائي اُلمقدِّم:
  :المرئي التقرير

 القرار أصحاب يد على والذل باؼبهانة العراقيُت شعر الكهربائي التيار وانقطاع اغبرارة درجات ارتفاع مع]
 فعل ردة ال أنَّ  سباماً  واطمئنوا ذباىهم اؼبباالت عدم يف وبالغوا النَّاس بعقول استهانوا الذين طبقاهتم جبميع
 أم أجلها من خرجت الَّيت االىداف ربقق حىت تستمر فهل توقعاهتم خبلف اؼبظاىرات ىذه فجاءت منهم

 ..اغبرارة درجات واعتدال اغبر تبلشي مع وتتبلشى ستربد أهنا
 والصناعة التجارة وزير وكباسب اغبكومة كل تصَت وراح الفهداوي قاسم كباسب راح :اؼبتظاىرين احد

 بالقصاص عليها كباسبهم دوالر مليار 051 يقارب ما الراحت وامليارات التسليح وصفقات والدفاع
 ..وباسبهم الشعب بالقضاء مو إذا العادل

 أنَّ  اؼبوضوع ىذا من واالغرب اػبدمات تردي ولذلك فاشلة اؼبشاركة الكتل كل رأيي يف :اؼبتظاىرين احد
 ..خطَت أمر وىذا اليو ودبر ومدفوع مدسوس يعترب يتظاىر من
 :قائلُت العبارات بأقوى اغبناجر فعلت والفاسدين الفساد يطيق ال الشعبُ  أصبح الَّيت اللحظة جاءت ىنا

 ..وأعظم أشد آت ىو وما ،ألموالنا وسرقة دمائنا امتصاص يكفي
 ألن اؼباٌف باؼباي البصرة وانصاف بالكهرباء البصرة أنصاف مرة أول جداً  بسيطة مطالبنا :اؼبتظاىرين احد
 خرهبُت البصرة شباب البصرة أىل يعٍت بالتعيينات البصرة انصاف أربعو ،ماي تشًتي كلها البصرة قاعد

 تتطبق قاعد ألن اعبمركية التعريفة تطبيق عدم اثنُت ،موجود غَت وىذا احملافظات من وهبيبون قاعدين
 التشغيل ،باالستثمار اؼبوانئ إعطاء عدم طبسة ،السماء حبق جريبة وىذي تتطبق ما وبكردستان بالبصرة
 ..البصرة ألموال سرقة ،ونبي ونبي تزوير ترى لو أقل أنا ،يدري ما هبوز الوزير والسيد ونبي تشغيل اؼبشًتك

 العشرين ثورة ساحة يف اليوم ىذا ىنا للوقوف اؼبدنيُت النشطاء بعض إليها دعى اؼبظاىرة :اؼبتظاىرين أحد
 الربؼبان وحث االصبلحية خطواتو يف لعبادي حيدر الدكتور ودعم الوزراء رئاسة ؾبلس قرارات دعم أجل من
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  ..القرارات ىذه على التصويت على
 يتم بأن إال شبار جنيت لقد لو نقول أن يبكن ال لعبادي السيد ،لعبادي السيد حكومة :اؼبتظاىرين أحد

 [. ... السياسية بإصبلحاتوُ 
 الشائك اؼبلف ىذا إلكمال الشَّيخ ظباحة إىل وإيّاكم ونعود اؼبشاىدين أعزائي ؾبدداً  بكم مرحباً  اُلمقدِّم:

 إكمال إىل فنعود االعبلميُت عن حىت غايبة جانت اللي األمور من الكثَت النا اوضحتوا خَت اهلل جزاكم
  .السؤال ىذا عن اإلجابة
 ىو الَّذي سؤالك على اإلجابة يف حديثي بداية يف قلت أنا :الغزِّي الحليم عبد األستاذ الشَّيخ سماحة

 إىل تصل اؼبظاىرات أنَّ  ىل :بسؤال حديثي بدأت واإلصبلحات اؼبظاىرات حول اؼبشاىدين أسئلة من
 مطالب ىناك وإالَّ  ذكرت دبا أكتفي يكفي ال الوقت لكن كثَت كبلم عندي اغبقيقة ،وأجبت ؟غايتها

. كافياً  الوقت أجد ال لكن عنها أربدَّث أن نييت يف وكان إليها أشَت أن بودي كان وتفصيبلت ومعلومات
  .العميق اؼبهمّ  الكبلم إىل أذىب أن قبل ثانية جهة إىل اآلن حديثي أنقل
 ال اؼبظاىرات ىذه ألنَّ  ،عام بشكل العراقي الوضع أصف أن ىو :عنها أربّدث أن أريد الَّيت الثانية اعبهة
 العريضة خطوطوِ  يف ولو عام بشكل العراقيَ  الوضعَ  نفهم مل إذا وكبنُ  ،عام بشكل العراقي الوضع عن تنفك

 وأكراد شيعة فيو العراق :أقول وباؼبختصر ،اؼبوجود للواقع بسيطاً  حبلً  حىتَّ  نشخِّص أن نستطيع أعتقد ما
 يف ال ،الشِّيعة يف ىو العراقي الوضع مشكلة ؟أين العراقي الوضع مشكلة ،اعبميع يعرفها القضية وىذه وُسّنة

 ال العراقي الوضع يف مشكلةً  ُيشكلون وال مشاكل عندىم ما األكراد أنَّ  يعٍت ال ،السنة يف وال األكراد
 الشيء ىذا األكثر ىم الشِّيعة ألنَّ  ؟ؼباذا ،الشِّيعي الواقع يف ىو األكرب اؼبشكلة أقصد لكن ىذا أقصد

 يف األكرب التأثَت ،التأريخ يف حىتَّ  واآلن العراق يف التأريخ عرب تأثَتاً  األكثر ،األكثر ىم الشِّيعة ،اؼبنطقي
  .للشِّيعة التأثَت ؟للشِّيعة أم لؤلكراد ؟ؼبن العراق

 يف أو تونس يف أو مثبلً  اعبزائر يف اؼبثقفُت حىتَّ  مثبلً  نسأل أن نريد لو اآلن ،اآلن يعٍت ،العراق تأريخ أإقر 
 تلك حكموا الذين العباسيُت والة أو األمويُت والة عن مثبلً  نسأل أن نريد العربية البلدان من بلد أي

 تلك حدود ففي أظبائهم البعض عرف لو وحىتَّ  ،أظباَئهم يعرفون اؼبختصُت غَت أنَّ  أعتقد ال ،األصقاع
 زياد ابن اهلل ُعبيد عن َسل ،اعبميع يعرفوُ  اغبّجاج عن َسل ،العراق حكموا الذين عن َسل لكن ،البلدان

م ىل ؟ؼباذا ُعرفوا ىؤالء ،اعبميع يعرفوُ  م أم الُسنة حكموا ألهنَّ  اػبط طول على الشِّيعة ؟الشِّيعة حكموا ألهنَّ
 يكن مل مظاىرات ؽبم كانت السنة تبلحظون وأنتم ،اغباضر الوقت يف ،تأرىبياً  العراق يف الواضح األثر ؽبم
 الشِّيعي الديٍت االذباه ضد وىي العدد قليلة أهّنا مع الشِّيعية اؼبناطق يف اؼبظاىرات ىذي اآلن ،تأثَت أي ؽبا

 اغبركة من شيئاً  أحدثت ،تأثَت ؽبا اإلعبلمي اؼبستوى على ،بالنتيجة تأثَت ؽبا ،الكبَت التأثَت ىذا ؽبا ولكن
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 ،العراق يف األساسي احملور ىم الشِّيعة ،للتغيَت ضاغطة قدرة سبتلك ال قلت كما ولكنَّها ،اغبكومة داخل
  .ينتظم لن العراق وضعُ  صحيح بشكل الشِّيعي الوضع ينتظم مل ما ،الشِّيعة ىي العراق مشكلة

 مناطق ،الشِّيعية اؼبناطق ىي النفطية اؼبناطق ،الشِّيعية اؼبناطق ىي اػبصبة اؼبناطق العراق إىل انظر اآلن أنتَ 
 يف ؟وين موجودة اؼبناطق أكثر القديبة اآلثار سياحة مناطق حىتَّ  ،الشِّيعية اؼبناطق ىي الدينية السياحة
 أين النخيل العراق شبار أبرز ،الشِّيعية اؼبناطق يف موجود ؟موجود أين الشباب من عدد أكرب ،الشِّيعية اؼبناطق
 تأرىبو يف العراق ،العراق على اؼبستولية اؼبنطقة ىي الشِّيعية اؼبنطقة ،الشِّيعية اؼبناطق يف موجود ؟موجود
 ،شيعية بغداد العاصمة ،شيعية والكوفة شيعية البصرة ؟الكوفة وأين البصرة أينَ  ،والكوفة البصرة ُيشكِّل
ا يقولون الُسنة  يسَتاً  شيئاً  إالَّ  فيها ُيشكلون ال الُسّنة ،شيعية بغداد الواقع أرض إىل اذىب ولكن ،ُسنية بأهنَّ

 حالُ  يصُلحَ  لن العراق يف الشِّيعي الوضع ينتظم مل ما شيعي والعراق شيعية بغداد ،الشِّيعة إىل بالقياس
  .مشكلة ىم ما الُسّنة وحىتَّ  ،للعراق مشكلة ُيشكِّلون ال واألكراد ،العراق
 نفسية قضية السنة ومشكلة الشِّيعة السنة مشكلة لكن ،الشِّيعي الواقع نفس أنفسهم الشِّيعة مشكلة الشِّيعة

 مع يتكّيفوا أنْ  يستطيعون ال ،نفسية قضية ىذه ،العراق وبكمون الشِّيعة بأنَّ  يتقّبلوا أن يستطيعون ال ىم
 حىتَّ  وأصبلً  العراق يف داعش تفكَت تفكَتىم ال الُسّنة من الكثَت أنَّ  مع بداعش رحَّبوا والُسّنة ،اغبالة ىذه

 يف الُسنة فبثلي من اغبكومة مستويات أعلى ويف بداعش رحبوا ولكنَّهم بالـُمطلق دينياً  تفكَتاً  وبملون ال
 وحدة عن يتحدَّثون حُتَ  الشِّيعة أمَّا ،العراق يف هبري الَّذي ىو ىذا ،للشِّيعة بغضاً  بداعش رحبوا العراق

م يعلمون كانوا ما إذا أنفسهم على يضحكون ىؤالء وطنية شراكة عن إسبلمية  على يضحكون بأهنَّ
م لو الشِّيعة ،ذلك تقتضي اؼبصاٌف ولكن أنفسهم  األكراد ،يريدون ما األكراد وأعطوا األكراد مع تكاتفوا أهنَّ

 فعبلً  وىم االستقبلل إىل ماشون األكراد ،أبيت أم شئت ،االستقبلل إىل ماشون ىم أبيت أم شئت
 ،يستطيع ال ؟كردستان داخل شيءٍ  أيِّ  يف يؤثر أن يستطيع العراق وزراء رئيس اآلن يعٍت ،اآلن مستقلون

ا ألنَّوُ  مرَّة مليون يًتدد كردستان إىل السفر يف رغب لو ردّبا أصبلً   إىل سافر لو أماموُ  مفتوحاً  اجملال هبدَ  لن ردبَّ
  .كردستان

 مضمون ىناك ،شكلي بشكل بقيت القضية مستقلون مستقلون ،اآلن مستقلون ىم فعبلً  األكراد
 وُبققوا أنْ  على األكراد وقادرون االستقبلل شكل بقي كردستان يف متحقِّق االستقبلل مضمون لبلستقبلل

 لو حىتَّ  األكراد سيبقى لكن ،العراقي الفدرايل االرباد ضمن البقاء من ينتفعون ولكنَّهم االستقبلل شكل
 اعبغرايف واالمتداد ،اؼبنطقة يف هبم مرّحباً  ليس استقلوا لو األكراد ألنَّ  ،للعراق حباجةٍ  سيبقون استقلوا

 ىناك بغداد يف ولكن احملافظات بقية يف وحىتَّ  ،األكراد من الكثَت فيها يقطن بغداد واالجتماعي والتأرىبي
م لو الشِّيعة ،بغداد يف واضحة اقتصادية ثروة ويبتلكون كبَت اجتماعي ثقل لؤلكراد كبَت ثقلٌ   يتحالفون أهنَّ
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 ليس أيضاً  الُسنَّة ألنَّ !! ؟ركبهم على زاحفُت يأتون سُيجربون الُسنة يريدوه ما األكراد ويعطون األكراد مع
  .الشِّيعة إيذاء ألجل الُسنة فتدعم الُسنة تدعم إذا اآلن العربية الدول ،العراق إالَّ  ؽبم

م أساس على الُسنة تدعم ال لكن الُسنة تدعم العربية الدول اآلن  أهّنم أساس على الُسنة تدعم ،دولة أهنَّ
م تدعمهم العربية الدول ،ومسميات أظباء ذلك أمثال دين علماء سياسيُت عشائر شيوخ أفراد  اآلن ألهنَّ

 مشاكلها العربية الدول أنَّ  ،أعتقد ال استقلوا إذا أمَّا ،إيران خاصرة ويف الشِّيعة خاصرة يف مغروسة شوكة
 الواحدة اللهجة االجتماعي االمتداد اعبغرايف االمتداد طبيعي وشيء للعراق الُسّنة حاجة فستبقى كثَتة

 مل األكراد أنَّ  مع حقيقياً  حلفاً  وشكَّلوا الطريقة هبذه اشتغلوا الشِّيعة إذا ،طبيعي شيء ىذا اؼبتقاربة األعراف
 موقف كان اؼبعارضة زمن يف ،للشِّيعة األكراد من أذية صدرت ما ،اآلن وال السابق يف ال الشِّيعة يؤذوا

 إىل ترجع أنْ  تريد إذا ،إهبايب موقف األكراد موقف البعثي النظام سقوط بعد وحىتَّ  الشِّيعة مع إهبابياً  األكراد
 ىي ىذه ،الشِّيعة اْستعدوا ما األكراد نفس ،األكراد سياسيي يْستعدون ىم الشِّيعة سياسيوا ،الشِّيعة اغبقيقة
  .اإلعبلم عن النظر بغض اغبقيقة

 سيأتون الُسّنة ،يريدون ما األكراد ويعطون حقيقياً  حلفاً  يعقدون الشِّيعة كان لو الكواليس يف هبري ما
 تُعيد العراق يف الشِّيعية واغبكومة الشِّيعي السياسي الوضع كان إذا خصوصاً  اعبديد بالواقع ويقبلون زاحفُت
 وتقوي األمريكية اؼبتحدة الواليات مع واضح بشكل عبلقتها تقوي ،والدولية اإلقليمية عبلقاهتا منظومة
 ،دولة مع دولة عبلقة تكون أن ،اآلن الشِّيعة سياسيوا هبا يعمل الَّيت بالطريقة ال ولكن إيران مع عبلقتها

 وعبلقات وشخصيات وأحزاب ؾبموعات أُطُر يف ال الدولة أُطُر يف أخرى شيعية دولة مع شيعية دولة
 تتعامل لن سوف وإيران واؼبصلحة اؼبنفعة تبقى ،ينتفعون الشِّيعة وال ينتفع العراق ال اأُلطُر ىذه يف ،شخصية

  .الطريقة هبذه دولة أنَّوُ  على العراق مع
 خبلل من إالَّ  ضرر من للشِّيعة يأيت مل ،العربية الدول من مرة مليون للشِّيعة أنفع وىي شقيقة دولة إيران

 ما ىي بالشِّيعة أضرَّت ما الَّيت الدول ،الشِّيعة نفعت ما وإمَّا الشِّيعة أضرَّت إمَّا العربية الدول ،العربية الدول
 اإليرانيُت مع يتعامل كيف العراقي الشِّيعي السياسي يف اػبطأ لكن ،الشِّيعة تنفع إيران بينما الشِّيعة نفعت

 دولة مع أصغر شيعية دولة عبلقة األساس ىذا على العبلقات تكون أن يبانعون اإليرانيُت أنَّ  أعتقد وال
 للسياسيُت الشخصية واؼبصاٌف اغبزبية اؼبصاٌف لكن ،ذلك يف يبانعون اإليرانيُت أنَّ  أعتقد ال أكرب شيعية
ا سوى اإلسبلمية اعبمهورية مع اؼبعامل واضحة غَت عبلقة لتشكيل تدفعهم الَّيت ىي الشِّيعة  عبلقات أهنَّ

 إرباك إىل سيؤدي العبلقات من النوع ىذا ألنَّ  ،إيران على حىتَّ  الطرفُت على اؼبشاكل هبر   وىذا شخصية
 دولة ،،دولة مع دولة عبلقة تكون العبلقة كانت لو ،إيران وشيعة العراق شيعة بُت فيما العقائدية العبلقات

 الطريقة هبذه الشِّيعي اؼبسار كان فلو ،آخر اذباىاً  ستتخذ األمور أنَّ  أعتقد شقيقة شيعية دولة مع شيعية
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 الواليات أنَّ  حبيث حقيقية عبلقات اؼبتحدة الواليات مع قوية عبلقات وإقامة األكراد مع اغبقيقي التحالف
ا ال العبلقات هبذه تطمئن اؼبتحدة  سكةٍ  على يسَت ىو وأخراً  أّوالً  العراق ،قوهتا حبكم نفسها تفرض أهنَّ
  .الواقع ىو ىذا أبينا أم شئنا أمريكي قطارٍ  ويف أمريكية

 العبلقات السياسي الواقع ،القطار ىذا يف راكبٌ  والعراق أمريكي قطار وىناك أمريكية قطار سكة ىناك
 القطار يف راكباً  العراق من جعلت اؼبعطيات ىذه ُكل البعثي النظام سقوط بعد العراق على جرى ما الدولية

 حيث من يأيت حاكم أي ألنَّ  اآلن حاكماً  فيكون يأيت شخص أي يعبئون ال األمريكان ولذلك ،األمريكي
 القطار سكة على ويسَت األمريكي القطار يف يركب ىو مباشر غَت أو مباشر بشكلٍ  ،يشعر ال أو يشعر

 عليها يسَت الَّيت واػبارطة أمريكية للتعبئة الوقود وؿبطات أمريكية الطريق يف االسًتاحة وؿبطات األمريكي
 ؽبا يُعطون تارةً  عناوين ربت أنفسهم على الشِّيعةُ  الساسةُ  يضحك فلماذا ،أمريكية خارطة القطار ىذا

 مع شخصية عبلقات ىم يقيمون أنفسهم على يكذبونَ  وطنياً  عنواناً  ؽبا يُعطونَ  وتارةً  دينياً  شرعياً  عنواناً 
 أو سًتاتيجة خطة عن الكبلم يأيت حُت ولكن اؽبدايا ؽبم يقدِّمون صغار لُتؤو مس ومع األمريكان لُتؤو اؼبس
 أرضِ  على ؽبا حقيقة ال كاذبة وطنية وشعارات كاذبة دينية شعارات وترفع األمور تنقلب كبَت عمل عن

 الطرف من تأتينا الَّيت خصوصاً  اؼبشاكل من كثَتاً  ربل أن يبكن فُعلَّت لو الصورة ىذهِ  أنَّ  أعتقد ،الواقع
  .اػبارجي الُسٍت الطرف من أو الداخلي الُسٍت الطرف من ،الُسٍت

 من يومٍ  يف كانت ال كذبة ىذه ،ؽبا حقيقة ال كذبة ىذهِ  إخوان والشِّيعة الُسنة أنَّ  أنَّوُ  قضية ىذهِ  ألنَّوُ 
 ىذه جيدة عبلقتهما الشِّيعي فبلن وجارهُ  الُسٍت فبلن بأنَّ  فيقول البعض يعًتض قد ،تكون ولن األيام
 الُبعد يف ،الديٍت العقائدي الُبعد عن أربدَّث أنا ،االجتماعية القضايا عن أربدَّث ال أنا اجتماعية قضايا

 ُيكّفرُ  أحدنبا موجودة الشِّيعة وكتب موجودة الُسنة وكتب والشِّيعة الُسنةِ  بُت ُأُخوة توجد ال الديٍت العقائدي
 ىذا أّوالً  ،كذا قال الُسٍت العاملِ  فبلن يل ستقول ،البديهيات من واضحةٌ  حقيقةٌ  وىذهِ  اآلخر وُيضّللُ  اآلخر
ا اغبقيقة بلسان قالو بأنَّوُ  يقول الَّذي من الكبلم  ىم من ُثَّ  ،واالجتماعية السياسية واألوضاع اجملامبلت لردبَّ
 أثرَ  ال ،الشارع يف ؽبم قيمة ال ؟الُسنة من أو الشِّيعةِ  من الوحدة على الدال الكبلم ىذا يقولون الذين ىؤالء

 ىذه يف شخصيات من الشِّيعةُ  هبلب ماذا االسبلمية الوحدة مؤسبرات يف ترى أنت لذلك ،الشارع يف ؽبم
ا السنة أىلُ  يعرفها ال شخصيات ؟اؼبؤسبرات  قد أيضاً  فالوقت القضية ىذه يف اػبوض أريد وال ،يرفضوهنا وردبَّ

 ىذه بأنَّ  أعتقد لكن ،عنو اغبديثِ  بصدد أنا الَّذي اؼبوضوع جوىر إىل أصل ومل منو كبَتٌ  قسمٌ  مضى
 من ىناك كان إذا باغبديث إليك وأعود عام بشكلٍ  العراقي للوضع صورة ُتشكِّل الرؤية ىذه أو الصورة
 .حديثي إلكمال ذلك بعد أرجع حىتَّ  فاصل

 الكبلم ألن ،السؤال هبذا حديثي وأبدأ :اؼبشكلة جذور اعبذور إىل ،األعمق اعبهة إىل الكبلم أنقل اآلن
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 اعبوىر لكن ،اؼبوضوع مبلبسات على الضوء لتسليط ىو الثاين الشطر يف أو األّول الشطر يف كان اؼبتقدِّم
 موجودة اؼبظاىرات اآلن ،اعبوىري السؤال ىذا ىو ؟العراق يف اإلصبلح يتحقَّق أن يُبكن ىل السؤال ،ىنا

 اغبكومة وادعاءات اغبكومة وأجواء موجودة اغبكومة ،اؼبرجعية وأجواء موجودة اؼبرجعية ،اؼبظاىرات وأجواء
 ُيصَلح أنْ  يبكن ىل ؟العراق يف إصبلح يتحقق أن يبكن ىل السؤال ،شئت ما وظبي اإلصبلحات واغبُزم
 قلت وكما باآلخرين يل شأن ال رؤييت عن أربدَّث أنا ،اعبوىري السؤال ىذا ىو وأعتقد ؟العراق يف الوضع

 يتداوؽبا الَّيت التعابَت حبسب ؿببطة رؤيا ،شئت ما ظبِّي سوداوية تشاؤمية رؤية الرؤية ىذه البعض يصف قد
  .اإلعبلم وأىلُ  السياسةِ  أىلُ 

 اإلصبلح أقول ؟كيف تقول قد ،اؼبستحيل من الصعب من ليس ،ذلك وبصل أن اؼبستحيل من :أقول أنا
 ثبلث عندك اآلن أنتَ  ؟ىو من الـُمصلح ؟الـُمصلح ىو من ؟الـُمصلح ىو أين ،ُمصلح إىل وبتاج أال

 ألنَّ  ،اإلعبلم رابعة ؾبموعة إليها تضيف أن ويبكن ،اؼبظاىرات ،اغبكومة ،اؼبرجعية ،جهات ثبلث ؾبموعات
 واغبكومةِ  اؼبرجعيةِ  بُت فأنت ،الكبَت التأثَت من اغبد ذلك إىل تصل لن لكن مؤثرة جهة أيضاً  اإلعبلم

 فمن إصبلح عن تبحث كنت إذا أنت ؟الـُمصلح ىو من الـُمصلح أين ،اإلعبلم نضيف زائداً  واؼبظاىرات
 أّول صفة أّول موجوداً  كانَ  إذا الـُمصلح نقول لنفًتض موجود الـُمصلح أنَّ  فلنفًتض ؟ىو أينَ  ،الـُمصلح ىو

 على قادراً  ليس الطبيب كان إذا اآلن يعٍت ،اؼبشكلة تشخيص على قادراً  يكون أن الـُمصلح يف صفة
 األطراف من بطرف جئٍت اآلن أنت ،يبكن ال؟ اؼبرض يعاًف أن الطبيب يستطيع ىل اؼبرض تشخيص
  ؟اؼبشكلة ىي أين ،اؼبشكلة شخَّصت اؼبوضوع ؽبذا اؼبتصدية

 ال الدينية اؼبؤسسة يف عام بشكل أو اؼبرجعية بيانات يف كان إن يدور الَّذي اغبديث ،اغبديث ُكلّ  اآلن
 على أو اعبمعة خطب سائر يف أو اؼبرجعية بيانات يف الدينية اؼبؤسسة يف ،فقط اؼبرجعية يف الكبلم أحصر
 وباعتبار الدينية اؼبؤسسة يف اؼبوجود اػبطاب ،الدينية اؼبؤسسة يف ،يتحدَّثون اغبسينيَّة اؼبنابر على حىتَّ  اؼبنابر

 ؟شيءٍ  أي عن يتحدَّث مستوياتو بكل الدينية اؼبؤسسة خطاب ،الدينية اؼبؤسسة رأس ىي اؼبرجعية أنَّ 
 يتحدَّثون حينما أيضاً  اغبكومة يف اؼبوجودون الشيء ونفس ،الفشل عن ويتحدَّث ،الفساد عن يتحدَّث

 يتحدَّث أيضاً  واإلعبلم ،والفشل الفساد عن تتحدَّث أيضاً  واؼبظاىرات والفشل الفساد عن يتحدَّثون أيضاً 
 يف أظبعوُ  الَّذي تتبعي خبلل من يل بالنسبة أنا ،أدري ال أنا ؟ىذا غَت شيء يوجد ،والفشل الفساد عن

 العراقية الساحة يف اؼبعروف الشيء عن اؼبرجعية خطابات عن أربدَّث حُت ،خبلل اؼبرجعية خطابات
 الدورة يعٍت السابقة السنوات خبلل ،اؼبرجعية رؤية تعكس الَّيت ىي ،اغبسينيَّة العتبة يف اعبمعة خطابات

 سنُت خبلل يعٍت والفشل الفساد عن أيضاً  اعبمعة خطب يف يًتدد كان اػبطاب ىذا اؼبالكي لنوري الثانية
  .يُطرح واآلن مطروح الكبلم ىذا
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 ،يتحدثون اغبكومة يف والبقية يتحدثون أيضاً  الربؼبانيُت ونفس اؼبظاىرات مستوى على اإلعبلم مستوى على
 أعراض أنَّ  ويتصوَّر اؼبرض تشخيص على قادراً  يكون ال الَّذي الطبيب أقول أنا ،ىذا غَت شيئاً  أظبع مل أنا

 وليست مرض أعراض ىذه والفشل الفساد ،فاشل طبيب ىذا ناجح بطبيب ىو ما ىذا اؼبرض ىي اؼبرض
 فُيعاًف الطبيب يأيت ،الُصداع أعراضوِ  صبلة من معُتِّ  دبرض ُيصاب اإلنسان مثبلً  إذا اآلن يعٍت ،اؼبرض ىي

 وال الفساد ؟ىو ما اؼبرض ،اؼبرض أعراض أحد الُصداع ،حالوِ  على باقٍ  اؼبرض ؟اؼبرض يُعاًف ىل ،الُصداع
  !الفشل ىو

 اآلن ،موجود الفساد باؼبؤسسات احملكومة الدول يف حىتَّ  موجود ،مكان ُكل يف موجود الفساد وباؼبناسبة
 ذلك اإلضرار من لوُ  كم التأثَت من لوُ  كم ،حد بأي مستوى بأيّ  لكن الفساد موجود األوربية الدول يف

 يف تتشابو األمراض ما مثل .مكان ُكلِّ  يف الفساد موجود ،النَّاس بو يشعرُ  ال ولكن موجود ،آخر أمرٌ 
 ُأصيب أنَّوُ  يعٍت ال باغبمى اإلنسان ُأصيب إذا لكن ،اغُبمى أعراضوِ  أحد مرض من أكثر يبكن األعراض

 أعراضوِ  صبلة من ،اغبمَّى أعراضوِ  صبلة من مرض من أكثر ألنَّوُ  ،خاطئ بشكلٍ  تشخيصوُ  تَّ  الَّذي باؼبرض
 يف اػبليج دول يف ،العامل دول من كثَت يف الفساد موجود اآلن ،وىكذا ،التقيؤ أعراضوِ  صبلة من ،الُنحول

 بقَيت لو حىتَّ  أو عليها ُيسيطر أنْ  إمَّا وىناك ىنا فساد حاالت توجد ولكن ،الفساد موجود اؼبنطقة دول
 إىل ربتاج فساد حاالت ذبد أن بُت كبَت فارق ،عامَّة ظاىرة الفساد أنَّ  مشكلتوُ  العراق ،ؿبدودة فآثارىا

 ىذه الفساد من حاالت ذبد أنْ  يبكن العامل بلدان يف ،واإلصبلحات اإلصبلح بُت الفرق ىذا إصبلحات
 الفساد يكون وحُتَ  ،عامَّة ظاىرة الفساد العراق يف الفساد أمَّا ،بإصبلحات تُعاًف الفساد من اغباالت

  .إصبلح على حباجة فنحنُ  عامَّة ظاىرة
 من أظبع مل أنا اآلن إىل ،الفشل ىو وال الفساد ىو العراق يف اؼبرض وليس مرض أعراضُ  والفشل الفساد

 ألعراض عبلجاً  ويصفون ،اؼبرض أعراضِ  عن يتحدَّثون سنوات ومنذُ  اعبميع ،اؼبرض شخَّص أنَّوُ  أحدٍ 
 أن ووباول اؼبرض لتشخيصِ  عملوِ  خبطوات يبدأ خطوة أّول أليس طبيب إىل تذىب حُت أنتَ  ،اؼبرض

 أين ،احتمايل بشكلٍ  دقيق بشكلٍ  اؼبرض تشخِّص ال أيضاً  األعراض ،أعراضوِ  خبلل من اؼبرض يستكشف
 يذىب أن الصحيح العبلج ؟بدأ أين من أسبابوِ  إىل اؼبرض جذور إىل يذىب أن وباول ،الطبيب يذىب
 أنا ،باقي اؼبرض اؼبرض ألعراض فقط العبلج يكون أن أمَّا ،بعبلجها ويبدأ اعبذور إىل األسباب إىل اؼبصلح

 عن يتحدَّثون اعبميع ،اؼبرض شخَّص أحد يوجد ال ُمصلح يوجد ال أنَّوُ  الدليل ،ُمصلح يوجد ال أقول
 مايل فساد ،أخبلقي فساد ،إداري فساد ىناك ،واضح ىناك ،فشل وعن فساد عن يتحدَّثون ،اؼبرض أعراض
  ؟وظيفتها ىي ما اغبكومة ألنَّ  ،حكومي فشل واضح فشل وىناك العراقية اغبكومة يف العراق يف موجود

 النظام ىذا أنَّ  اؼبفًتض باعتبار ،شيء والدولة شيء اغبكومة ألنَّ  ،الدولة إدارة واحد :وظيفتها اغبكومة
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 اغبكومة الديكتاتوري النظام يف ،شيء والدولة شيء اغبكومة الديبقراطية األنظمة يف ،ديبقراطي نظام
 نظام العراق يف النظام أنَّ  الدستور حبسب الـُمفًتض اآلن كبنُ  ،صدام زمن يف ىذا واحد شيء والدولة

  :اغبكومة وظيفة ؟وظيفتها ىي ما اغبكومة ،واغبكومة الدولة بُت فصل ىناك الديبقراطي النظام ،ديبقراطي
  .الدولة بناءُ  :وثانياً  .الدولة إدارة :أّوالً 
 ،الفشل أداؤىا ؟أداؤىا كان ماذا ىذا يومكَ  وإىل السقوط بعد من العراقية اغبكومة ،التنمية برامج يعٍت

 فشل وىناك فساد فهناك ،اغبكومي الفشلُ  ىو وىذا الدولة بناء يف وفشلت الدولة إدارة يف فشلت
 ،أعراض ىذه ،اغبكومي الفشل يف وال الفساد يف ليست اؼبشكلة ،أعراض صباعة يا ىذه ولكن ،حكومي

 أعراض عن حديث ىو يُطرح الَّذي ُكل ،اؼبرض تشخِّص اؼبعنية اعبهات من أحداً  أظبع مل اآلن غبدِّ  أنا
 يُوجد وال العراق يف سيحدث إصبلحاً  أنَّ  من أقتنع أن يبكن وكيف أقتنع أنْ  أستطيع فكيف ،اؼبرض
 يتحقَّق أن مستحيل يبكن ال أقول لذلك ،اؼبرض ُيشخِّص أحد يُوجد ال ُمصلح يُوجد ال والدليل ؟ُمصِلح

  .اإلصبلح
  ؟أين اؼبرض األعراض ىذه كانت إذا تقول تسألٍت قد

 الفشل ىو وال الفساد ىو ال اؼبرض ،اؼبرض لنشوء مناسبة العراق يف أرضية عندنا توجد :أوالً  اؼبرض
 بَؤر ىناك ،اؼبرض ىو ىذا والفاشلُت للفاسدين منتجة بَؤر وجود ىو اؼبرض ،آخر شيء اؼبرض اغبكومي

 ىذه ستخرج البـَُؤر ىذه تُعاًف مل إذا ،ىذا اؼبرض ،العراقي الواقع يف موجودة بَؤر والفاشلُت الفاسدين تنتج
 الفاسدة الطبقة إىل جئتَ  لو أنتَ  اآلن يعٍت ،العبلج يبكن وال والفاشلون الفاسدون ىبرج ،الفايروسات

  .جديدة طبقة ستخرج بالكامل وألغيتها
 لو ،اآلخر البعض يعرف بعضنا عراقيون وكبنُ  األمر سلمتهم لو اؼبظاىرات يف يتظاىرون الذين نفس

ا األمر سلمتهم  يف اؼبشاركُت أحد اإلنًتنت على كتبوا ،السلطة يف اآلن اؼبوجودين من أسوأ فعلوا لردبَّ
 كان ،ؾبتمعنا من نعرفها كبنُ  الصورة ىذه ولكن اعبميع على أطبقها أن أريد ال أنا التحرير ساحة مظاىرات

 الفساد ضد يهتفون الذين اؼبتظاىرين أحد ،يبيع بالثلج مربدة معدنية مياه قناين فيوِ  سطبلً  وبمل الصبية أحد
 أليس أنت ؟تفعل ماذا لوُ  قال ،أحدىم فرآه معدنية مياه قنينة منو سرق السطل وبمل الصيب ىذا مرَّ  َلمَّا

 كان فماذا العملية نفس أفسدت ىنا أليس أنت بالنعال الفاسدين صور وتضرب الفساد ضد تنادي
 كالو ،صبيعاً  نعرفوُ  الَّذي اعبواب ،اؼبعروف العراقي اعبواب ىذا ،آنا بس آنا عليَّ  ضلت ىي كالو ؟اعبواب

  ؟صنعها الَّذي من األرضية ىذه ،الفساد فيها ينمو أرضية ىناك ،آنا َعَليَّ  بس ىذي على ضّلت ىي
 أنَّ  أقول أن أريد ال ىنا أنا قطعاً  ،مناسبة أرضية صنع البعثي النظام ،اغِبصار أيَّام ُصنعت األرضية ىذه

 ؟ؼباذا ،فساداً  أقل كانوا البعثيون ،أرضية صنعوا أقول ىذا أقول ال اجملرمُت والصداميُت البعثيُت من الفساد
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م  يستطيعون ال للفساد معينة مساحة وأعطاىم شيء ُكل على يستويل صدام ألن ،صدام من ىبافون ألهنَّ
 الوقت يف الفساد من أقل للبعثيُت بالنسبة الفساد فكان ،الفساد يف قياسات ؽبم معينة حدود يتجاوزوا أن

 حد   إىل ؽبم وظبح ،شيء ُكل على استوىل صدام ألنَّ  ،صدام من ىبافون ىم ،ال ،فيهم لصبلحٍ  ال ،اغباضر
  .أيضاً  صدام نفس ىو اغبصار قضية عّمقَ  الَّذي وطبعاً  اغبصار جاء حينما ،بالفساد ما

 وفداً  شكَّلوا ،أوربية جنسيات أخرى وجنسيات األمريكية اعبنسية وبملون العراقيُت التجار من ؾبموعة كان
م مشروع عندىم كان ،العراق على اغبصار قوانُت صدور وبعد اغبرب انتهاء بعد العراق إىل وذىبوا  أهنَّ
 يأخذون وال النَّاس وبتاجوُ  ما آخرهِ  وإىل وأغذية غذائية مواد إليو وبتاج دبا قانوين وبشكل العراق يزودون

 يعٍت شروط عندىم واسع بشكل االستثمار ؽبم يفتح والعراق العراق عن اغِبصار يُرفع أنْ  إىل اآلن شيئاً 
 ؽبم قال ُعدي إىل أحاؽبم وصدام صدام ؼبقابلة وذىبوا يستفيدون ىم أيضاً  باؼبقابل اػبدمات ىذه يقدِّمون

 نفس حقيقية قضية ىذه ،بو والتقوا ُعدي إىل وذىبوا ُعدي ابٍت اآلن االقتصادي اؼبلفِّ  عن لؤو اؼبس
م الفكرة وطرحوا ُعدي مقابلة إىل وذىبوا ،اؼبوضوع هبذا يتحدَّثون ىم األشخاص  هبلبوا أنْ  يستطيعون بأهنَّ

 ،ُعدي ؽبم فقال ،العراق وبتاجوُ  ما األمن وؾبلس اؼبتحدة األمم مع مشاكل دون من قانوين وبشكل للعراق
 نوفرىا أن نستطيع ،توفَتىا عن نعجز ال كبن ،األمور ىذهِ  نوفر أن نعجز اآلن كبنُ  ،كبنُ  تتصورون :قال

 أنافهم ندوس ،باألحذية خشومهم ندوس الزم باألحذية الرئيس السيِّد صورة داسوا الذين العراقيُت ولكن
  .باألحذية

 مىت ،العراقي اجملتمع شخصية تتغَت مل الدموي الرعب استعمل حُت صدام ألن ،صار الَّذي ىذا ىو وفعبلً 
 حينما ،اػببز بلقمة النَّاس ُحورب حينما العراقي اجملتمع شخصية تغَتت ؟العراقي اجملتمع شخصية تغَتت
 بشكل صار اجملتمع تغَت اػببز لقمة على النَّاس خاف حُت لكن ،كثَتاً  تغَتوا ما دمائهم على النَّاس خاف
 أثرَّ  ما األعناق قطع ألنَّ  ،حقيقة األرزاق قطع وال األعناق ضربُ  أنَّوُ  :تقول اليت الكلمة ىذه ولذلك ،آخر
 الذين حىتَّ  العراقيون يعٍت ،للفساد أرضية فتشكَّلت ،األرزاق قطع قضية أثرَّ  ما بقدر العراقي اجملتمع يف كثَتاً 

 سنة ُكل ؼباذا العراق يف الكولَتا مثبلً  اآلن ،خصبة أرضية فهناك ،استعداد عندىم توّلد عملياً  يفسدوا مل
 ىناك العراق يف اؼبستوطنة األمراض من الكولَتا يقولون كما ،العراق يف خصبة أرضية للكولَتا ألنَّ  ؟زبرج

 ،اؽبند يف مستوطنة اغبّمى أنواع بعض أنَّ  كما ،أفريقيا يف مستوطنة مثبلً  اؼببلريا أنَّ  كما مستوطنة أمراض
 القضاء استطاعوا يشتغلون كيف يعرفون ىؤالء ،عليو القضاء استطاعوا لكنَّهم أوروبا يف مستوطن السل
  .أوروبا يف اؼبستوطنة األمراض من ىو وإالَّ  ،السل على

 صار للفساد االستعداد ،فيها مستوطناً  الفساد صار ومدروس مقصود وبشكل العراق يف أرضية فاصطُنعت
 يف ىكذا الوضع يصبح والفاشلُت للفاسدين منتجة بـَُؤر وتأتيك األرضية ىذه مع ،األرضية ىذه يف موجوداً 



 الثَّاِنَية الَحَلَقة     العيد في دردشة برنامج

- 24 - 
 

 يف يقولون كما مليار ألف اؼبليارات مئات يعٍت ،اعبواب ىذا إالَّ  جواب من لوُ  ليس السؤال ىذا وإالَّ  العراق
 أيام أُنشئت أرضية فهناك ،اعبواب ىذا إالَّ  جواب ؽبا ليس ؟ذىبت أين دوالر مليار ألف اإلعبلم وسائل
 االستعداد من عالية درجة على كانوا النَّاس ،للفساد االستعداد عندىم فيها النَّاس أصبح الصدامي النظام

ا ،اعبميع يعرفها القضية وىذهِ  ،اػبُبز لقمة يؤمِّنوا أن ألجل شيءٍ  بأيِّ  يقوموا ألن  يُفسد مل عملياً  البعض ردبَّ
 يتصرفون ال النَّاس األحيان من كثَت يف ،اعُبنب من يُعاين أو ضعيفة شخصية ىو أو لوُ  تسنح مل الظروف

 ربدَّثت اؼبوضوع وىذا ،السيئ التصرف يتصرَّفوا أن على اعبُرأة عندىم ما كذلك طبائعهم أنَّ  ال سيئاً  تصرفاً 
 فيتخذ ،أشراكاً  ،َشرَكاً  الدين من فيتخذ نبّتوُ  تضعف األحيان بعض يف اإلنسان أنَّ  ،البيت أىل روايات عنوُ 
 ىذا َسَلك َلَما عالية نفسية نبّة عالية نبّة يبتلك كان لو بينما ،باػبَتية ويتظاىر يلبسو لباساً  اػبَتية من

 ال معقَّدة نفسية قضية ىذه ،اؼبفًتعون يفًتعُ  كما ويفًتعُ  اؼبفًتسون يفًتسُ  كما يفًتسُ  ولذىب الـَمسلك
  .أرضية ىناك لكن عنها اغبديث أريد
 ستقودين البـَُؤر ىذه ؟البـَُؤر ىذه أين تقول قد ،والفاشلُت الفاسدين إلنتاج بؤرٌ  وتأتيك موجودة األرضية ىذه
 بُتَ  رابطة ىناك ،التفكَت ديٍت   شعبٌ  العراقي الشعب أنَّ  من :عنها ربدَّثتُ  الَّيت السابقة اؼبقدِّمة نفس إىل

 ؟الدينية اؼبؤسسة يف سنجد ماذا الدينية اؼبؤسسة إىل ذىبنا ما إذا ،الدينية اؼبؤسسة وبُت العراق يف الشِّيعةِ 
اً  واضح مرض الدينية اؼبؤسسة يف متفشي مرض ىناك  ربدَّثت الروايات وحىتَّ  الدينية اؼبؤسسة يف متفشي جدِّ

 أذىب أن قبل ،الدينية اؼبؤسسة يف متفشي اؼبرض ىذا الشخصي الوالء ،الشخصي الوالء مرض وىو ،عنو
 أساس ،العامل يف الدكتاتوريات ُكل وندرس العامل يف الدكتاتوريات ُكل إىل نذىب ما إذا الدينية اؼبؤسسة إىل

 كان اجملرم البعث حزبُ  ،حزب ىناك كان صدام زمن يف يعٍت ،للدكتاتور الشخصي الوالءُ  ىو الدكتاتورية
 يوايل شخصاً  أنَّ  ولو ،لصدام الوالء كان ؟للدكتاتور الوالء كان أم للحزب الوالء كان ىل ولكن ،موجوداً 
 التأريخ عرب العامل يف الدكتاتوريات ،موجوداً  يبقى لن سوف ؟موجوداً  يبقى ىل صدام يوايل وال اغبزب
  .فقط الديكتاتور لشخص الوالء ،الشخصي الوالء ىو روحها
 نعم ،للمعصوم الشخصي بالوالء نُطالب بأنَّنا تقول قد ،غَتهِ  إىل وذىبوا علّياً  رفضوا حُت البيت أىل أعداءُ 

 مراجع بعض يُريد كما للرسالة الوالء ونرفض للمعصوم الشخصي بالوالء ُمطالبون كبنُ  نعم معصوم ىذا
 ،لئلمام وليس لئلمامة الوالء ،للرسول وليس للرسالة الوالء أنّ  من تتحدَّث الشِّيعية اعبهات وبعض الشِّيعة
 تفعل مل إن ،ؽبا قيمة ال الرسالة ؟الرسالة قيمةُ  ما ،للرسالة وليس للرسول الوالء لئلمامة وليس لئلمام الوالء

 ،مأمونة آمنة جهة يعٍت ،معصوم ىذا الشخصي بالوالء نقول كبنُ  لكنَّنا ،للشخص الوالء ،رسالتو بلغت فما
 ما فليقولوا باآلخرين عبلقيت وما ،باآلخرين لنا شأن ال لعقيدتنا بالنسبة ،لنا بالنسبة نقاش حوؽبا يوجد ال

 أىل عادوا الذينَ  ،والفساد واعبور والظلم الديكتاتورية تكون ىنا اؼبعصوم لغَتِ  الوالء يكون أن لكن ،يقولوا
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 ِقبل من الصَّادق إمامنا يُرفض ؼباذا ،آخرين ألشخاص الشخصي الوالء أساس على ؟أساسٍ  أيِّ  على البيت
م الصَّادق اإلمام يرفضون ؟البيت أىل ـبالفي  يوالون ،نون ،ميم ،الم ،كاف ،جيم ،صاد ،سُت يُوالونَ  ألهنَّ

 نوايل كبنُ  ،تنتهي قضيتنا كبنُ  أمَّا ،واؼبتاىة الضبللةِ  إىل قادىم الشخصي الوالء وذاك ،شخصياً  والءً  رموزاً 
 أمثالنا يف يقال كما ،الكبلم انتهى معصوم ىذا أقول الكبلم تطرح أنْ  تُريد ،شخصياً  ؿُبَمَّد ابن جعفر

 قبيلة أي من فبلن نسب عن تسأل النَّاس ؟نسبوُ  ما يقولون حُت اؽبامشي السيِّد ،اؽبامشي يُذكر حُت العراقية
 أيضاً  كبنُ  ،قصَت نسبوُ  الزىراء ابن سيِّد ىذا للبحث حاجة ال وانتهى الزىراء ابن قصَت نسبوُ  السيِّد يقولون
  .قصَت كبلمنا

 ،حديثنا ينتهي ىنا إىل انتهينا ،وانتهينا معصوم ؟ؼباذا كيف ،قصَت الكبلم وانتهى ؿُبمَّد ابن جعفر نوايل كبنُ 
 ،معصوم شخصياً  والءً  اغبسن ابن اغُبجَّة نوايل ؿبمَّد ابن جعفر نوايل اآلخر من ،ينتهي كبلمنا قصَت فنسبنا

 منطقية بعصمتوِ  أنتَ  تعتقد ال معصوماً  شخصاً  أوايل أينِّ  الفكرة ىذه لكن بعصمتوِ  تعتقد ال أنتَ  ىذا وراء
 احسبها لكن ،أسطورية قضية تقبلها ال أنتَ  ،أفكاري بُنات من خيايل من تكون ،منطقية ؟منطقية غَت أو

 توايل أنتَ  ،لوُ  هناية ال باب على فمفتوح أنتَ  أمَّا ،هناية إىل وصلت يعٍت رياضي حساب ،رياضي حساب
 على مفتوحة ،أمامك مفتوحة القضية ،بعصمتوِ  تقول ال أنت ،معصوماً  ليس شخصياً  والءً  شخصاً 

 ،ورغبات وشهوات وحكومة وأموال ودنيا إنسان ،اؼبتاىة على وتُفتح الضبلالت على مفتوحة مصراعيها
 منتهية قضية ىذه ألن ،هبا لنا شأن ال البيت أىل والء فقضية! ؟اؽبدى من حالة إىل تنتهي يعٍت كيف
  .األقل على لنا بالنسبة ،أهنيناىا وكبنُ 

 الوالء عقيدهتم أساسُ  البيت أىل مواجهة يف الظاؼبون ،الشخصي الوالء وروحها أساسها الدكتاتوريات
 اآلن أنت ،الشخصي الوالء فيها اغباكم القانون الدينية اؼبؤسسة ،الدينية اؼبؤسسة إىل نأيت ،الشخصي

 تتشكَّل وىكذا أقربائوِ  ،أصهارهِ  ،أوالدهِ  على يعتمد اؼبرجع ،واغباضرة اؼباضية الشِّيعية مرجعياتنا تأريخ تصفَّح
 هبذا يعمل مل مرجعاً  نعرفُ  ال ،الدينية اؼبؤسسة الدينية العلمية والواجهات واجملموعات العلمية العوائل
 حينما لكن ،وأقربائوِ  وأصهارهِ  أوالدهِ  على يعتمد أن للمرجع وبق   ال بأنَّوُ  نقول أن نريد ال كبنُ  ،القانون

 عاليةٍ  درجةٍ  على ىم اؼبراجع أصهار وصبيع اؼبراجع أوالد صبيع أنَّ  ضمانٍ  من ىناك فهل ىكذا اعبميع يفعل
 من عالية درجةٍ  وعلى ،علمية مؤسسة عن يتحدَّثون وىم خصوصاً  العلم من عاليةٍ  درجةٍ  وعلى الصبلح من

 وأصهارهِ  أوالدهِ  على يعتمدَ  أن فبلبُدَّ  يأيت مرجع ُكل أنَّ  ؟ذلك العقل يقبل ىل ؟ذلك يبكن ىل ،الكفاءة
 ! !وأقربائوِ 

 صبيع أنَّ  إذاً  ،ىكذا اؼبفًتض أنَّ  فبلبد البيت أىل يُريدهُ  الَّذي مع ومتماشياً  ونزيهاً  صحيحاً  األمرُ  كانَ  إذا
 والنظافة والنزاىة الديانة من عالية درجة على اؼبراجع أقرباء وصبيع اؼبراجع أصهار وصبيع اؼبراجع أوالد
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 وال ىكذا العملي الواقع ال ،ىكذا ليس الواقع واغبال ،العالية العلمية والدرجة العالية والكفاءة والطهارة
 صبيع ويف اؼبراجع أوالد صبيع يف وجارياً  ثابتاً  الوصف ىذا يكون أن يُبكن ال ،ىكذا البشرية الطبيعة

 شخص ،شخص يستطيع اآلن ،الشخصي الوالء ؟ىكذا األمر هبري إذاً  ؼباذا ،أقربائهم صبيع ويف أصهارىم
 ُحسينيةٍ  يف صاد اؼبرجع مكتب يف أقول ال مكاناً  لوُ  هبد أن يستطيع ،سُت اؼبرجع أتباع ومن مقلدي من

 ،البيت ألىل الوالء اؼبيزان كان لو ،يبكن ال يوجد ال ؟مكاناً  لوُ  هبدَ  أنْ  يستطيع صاد للمرجع تابعةٍ  صغَتةٍ 
 ؿبسوباً  الشخص ىذا زال ما ولكن يبكن الكفاءة اؼبيزان كان لو الدين اؼبيزان كان لو ،العلم اؼبيزان كان لو

 دارةِ  ضمنِ  يف نقطة أبعد يف ولو مكاناً  لوُ  هبدَ  أنْ  يبكن ال النَّاس أفضلِ  من كان لو فحىتَّ  سُت اؼبرجع على
 أحداً  منها أستثٍت ال يل بالنسبةِ  القضية وىذه ،سُت اؼبرجع مع صاد للمرجع بالنسبةِ  وكذا ،صاد اؼبرجع
  .التأريخ على اّطبلعي حبكم ،ىكذا اعبميع
 من أحداً  أستثٍت ال ،عشتوُ  الَّذي الوضع حبكم ،عبلقايت حبكم ،العملية ذبربيت حبكم الدينية اؼبؤسسة تأريخ
 مراجع من مرجع أي ،الفبلين اؼبرجع مواجهة يف شخصيات عدَّة أمامك أنتَ  اآلن يعٍت ،القضية ىذه

 والءً  سُت اؼبرجع يُوايل لكنَّوُ  ؿبدود العلمي ومستواه كفاءتو ومستوى الديٍت مستواه يعٍت شخص ،الشِّيعة
 عايل مستوى على آخر شخص ،اؼبرجع ىذا دائرةِ  يف ؾباالً  لوُ  سيجد ،بوِ  مقتنع ىو يعٍت ،حقيقياً  شخصياً 

ا للمرجع ُمعادياً  ليس الشخصي الوالء يبتلك ال لكنَّوُ  البيت ألىل والوالء والعلم والكفاءة التدين من  وردبَّ
 ولكنَّوُ  كفاءة وال العلم من حظاً  يبتلك وال لوُ  دينَ  ال شخص ومعوُ  شخصياً  والءً  اؼبرجع يوايل ال لكنَّوُ  وببو

 زبفى وال وتعرفوهنا عشتموىا أنتم القضية وىذه ،ىذا على الـُمتملِّق يُفضِّلون متملِّق ويعرفونو بلسانوِ  يتملَّق
 يعٍت ،اؼبراجع مكاتب ومن الدينية اؼبؤسسة من قريباً  عمل وفبن العلمية اغبوزات يف درس فبن أحد على

 يتملَّق أن ؾبرَّد ،الكفاءة وعدي األخبلق وعدي الضمَت وعديُ  الدين عديُ  ىو الَّذي الشخص ىذا يُفضِّلون
 ومن األّول الشخص من أفضل ىي الَّيت اؼبواصفات من وبمل شخصٍ  على يُفضلونوُ  متملِّق ىو ويعرفون

  .الشخصي الوالء يبتلك وال متملِّقاً  ليس لكنَّوُ  الثاين
 على ؿبفوظاً  سيبقى ىذا وكبلمي الصناعية األقمار عرب أتكلم أنا شخص مع زاوية يف أتكلَّم ال ىنا وأنا

 حقائق ىذهِ  أنَّ  ويعرفون كبلمي يسمعون العلمية اغبوزات ويف الدينية اؼبؤسسة يف يعملون والذين اإلنًتنت
 ،الشخصي الوالء بعدمِ  ُعزلوا التشي ع ينفعوا أن يبكن الذين األشخاص من كم ،الواقع أرضَ  على موجودة
 تعملُ  الَّذي القانون ىو الشخصي الوالء قانون ،الشخصي الوالء عدم بسبب كامبلً  تدمَتاً  ُدمِّروا من ومنهم

 يعرف ُمنصفاً  إنساناً  أنَّ  أعتقد وال ،القانون هبذا تعمل اؼبرجعيات وصبيع ،بامتياز الشِّيعيةُ  الدينيةُ  اؼبؤسسةُ  بوِ 
 مكاتب ويف الدينية اؼبؤسسةِ  يف األمور ؾبريات على مطَّلعاً  إنساناً  أنَّ  أعتقد ال ،اغبقيقة ىذه ُيكذِّب اغبقائق

 ىذهِ  يُنكر أنْ  يستطيع والكذب اؼبكابرة معَ  ال اإلنصاف مع يستطيع أحداً  أنَّ  أعتقد ال الكرام مرجعياتنا
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 الوالء قانون جرَّ  فماذا ،الشخصي الوالء قانون ىو الدينية اؼبؤسسة يف اؼبتفشي القانون أنَّ  من اغبقيقة
 عشناه كبنُ  الَّذي ىو ىذا ،لؤلمر اؼبتصدين ىم والفاشلُت الفاسدين جعل أنْ  ؟الدينية للمؤسسة الشخصي

 الواضحة الغالبة النسبة ولكن اعبميع على أعمِّم أنْ  أريد ال ،الدينية اؼبؤسسة ويف العلمية حوزاتنا يف وؼبسناه
 الديانة أصحاب الكفاءات أصحاب ،والفاشلون الفاسدون ىم األغلب األعمِّ  على باألمور يبسكون الذين

 إىل شديداً  قمعاً  فُيقمعون يعًتضون الذين ،يُعزلون يسكتون الذين ،يُعزلوا أنْ  أو شديداً  قمعاً  يُقمعوا أنْ  إمَّا
 أحضان يف نشأ قد يكن مل حزب عندنا ما كبنُ  ،اؼبؤسسة ىذه يف نشأت الدينية األحزابُ  ،اغبدود أبعد

  .اؼبراجع وبكمو أو اؼبراجع أسسو أو اؼبرجعية
 يف تأسَّس الدعوة حزب ؟تأسَّس أين الدعوة حزبُ  العراقية الشِّيعية الساحة يف الفاعلة الدينية األحزاب اآلن

 ؿبمد سيِّد ،اغبكيم مهدي سيِّد الدعوة حزب أسسوا الذين مؤسسيو من ،اغبكيم السيِّد مرجعية أحضان
 وسيِّد اغبكيم مهدي سيِّد ،مرجعيتو إدارة يف اغبكيم ؿبسن سيِّد عليهما يعتمد اللذان الولدان اغبكيم باقر

 كان والَّيت النجف يف الُعلماء صباعة من ورعاية وبعلم ،الصدر باقر ؿبمَّد سيِّد ومعهما اغبكيم باقر ؿبمَّد
 ،الصدر باقر ؿبمَّد السيِّد خال ىو ياسُت آل مرتضى شيخ النجف مراجع من مرجع أيضاً  عليها ُيشرف

 يف الصدر باقر ؿبمَّد السيِّد وكان اؼبرجعي اعبوِّ  يف آخرين ؾبموعة مع ىكذا بداياتوِ  يف الدعوة حزبُ  ونشأ
 اغبائري كاظم سيِّد وغَت اغبائري كاظم السيِّد تبلمذتوُ  الصدر باقر ؿبمَّد السيِّد خرج أن وبعد صفوفوِ 
 الدعوة حزب ولكن الدعوة حزب تأريخ عن أربدَّث أن أريد ال ىنا أنا والبقية اهلل فضل حسُت ؿبمد السيِّد

 اللجنة حىتَّ  ،اهلل وآياتُ  والفقهاء مراجع ،اػبط طول على اؼبراجع وحَكَموُ  اؼبرجعية أحضان يف تأسَّس
 مهدي الشيخ اهلل آية ،اهلل آيات بلقب يُلقبون ىم اغبزب من الفقيو خروج بعد ُشكلت الَّيت الفقهية

  .كلهم وىكذا الفبلين فبلن اهلل آية ،التسخَتي عليّ  ؿبمد الشيخ اهلل آية ،اآلصفي
 صبال سيِّد ابن موسى سيِّد اػبوئي السيِّد حفيد اغبزب قيادة يف كان الثمانينات يف ،الدعوة حزبُ  ىو ىذا

 سيِّد الدين صبال سيِّد ابن لكن اػبوئي الدين صبال مع خبلف عندهُ  الدعوة حزب أنَّ  صحيح ،الدين
 على بقيَ  أدري ال الثمانينات يف أعرفها أنا دقيقة معلومة وىذه الدعوة حزب قيادة يف عضواً  كان موسى
 ابن موسى سيِّد كان الثمانينات يف ،اؼبعلومة ىذهِ  من يقُت على أنا ولكن ذلك بعد أدري ال خرج حالوِ 
 من نشأ ىو فحزب ،الدعوة حزب قيادة يف كان اػبوئي القاسم أبو السيِّد ابن اػبوئي الدين صبال سيِّد

 فيها الوالء واآلن ،اغبكيم آللِ  تابعة مؤسسة ىذه األعلى اجمللس ،اؼبرجعية جوِّ  يف وبقي اؼبرجعية داخل
 عبد سيِّد وقبل ،العزيز عبد سيِّد أبوه قبلوُ  ،اؼبرجعية حفيدُ  ،اغبكيم عمَّار للسيِّد شخصي بشكل الوالء
 الصدر ؿبمَّد السيِّد رعاية يف نشأ ؟نشأ أين الصدري التيار ،اغبكيم ؿبسن سيِّد أوالد ىم باقر سيِّد العزيز
 ىو أساساً  الشيء نفس الفضيلة حزب ،اؼبرجعية داخل من الصدر ؿبمَّد السيِّد ابن بزعامة اآلن ذلك وبعد
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 اآلن والَّيت العمل منظمة حىتَّ  ،يُقّلدونو مرجعهم وىو اليعقويب ؿبمَّد الشَّيخ يتزعمو واآلن الصدري التيار من
 اآلن مرجع أيضاً  ويقودىا الشَتازي ؿبمَّد السيِّد مرجعية أحضان يف نشأت ىي ؽبا قوي أو شديد وجودَ  ال

  .اؼبدرسي تقي ؿبمَّد السيِّد
 عليها يصطلحون الَّيت األخرى اجملموعات اآلن يعٍت ،باؼبرجعية مرتبطة ىي األخرى اجملموعات وحىتَّ 

 قد وىو إالَّ  سياسي حزب يعٍت عندنا فما ،أخرى دبرجعيات األخرى مرتبطة ىي ذلك غَت أو ميليشيات
 عن أربدَّث ،ىنا أنا بعينها مرجعية عن أربدَّث وال اؼبرجعية أحضان ومن الدينية اؼبؤسسة ىذه من خرجَ 

 عن أربدَّث بعينوِ  مرجع عن ىنا أربدَّث ال أنا ،سيأتون مراجع عن ردّبا توفوا مراجع عن ردّبا ،الدينية اؼبؤسسة
 نظام الشخصي الوالءِ  نظامُ  وبكمها زال وال الدينية اؼبؤسسة حكم الَّذي النظام ،الدينية اؼبؤسسة نظام

 اهللِ  صلواتُ  األئمَّة ؿبلّ  يف النَّاس نظرِ  يف العلماء صارِ  النظام ىذا بسبب حبيث اغبدود أبعد إىل َمقيت
 يقول ال ،ذلك أحد يقول ال سيقولون ،أربدَّث أنا العملي اعبانب يف ولكن ذلك يقولون ال باللفظ ،عليهم

 ُتشكك أنْ  يبكن الشِّيعي الوسط يف اآلن النَّاس أنَّ  حبيث ،اعباري ىذا ىو عملياً  ولكن لفظياً  ذلك أحد
 من لذلك وليس اؼبراجع عن يُنقل ما عن تشكك ال ولكن مصادر لوُ  وجود مع األئمَّة عن يُنقل فيما

 مصدراً  ؽبا ذبدَ  لن حبثت لو أنَّكَ  مع العلماء من عاملٍِ  إىل تُنسب كرامةٍ  يف ُيشكك أحداً  ظبعنا ما ،مصادر
  .واسعة قضية ىذهِ  القضية ىذهِ  عن النظر نغض ،البيت أىل أحاديث يف ُتشكك النَّاس ولكن سنداً  وال

 إلنتاج بؤرةً  ُيشكِّلُ  الَّذي ىو اؼبرض ىذا الشخصي الوالءُ  مشكلة ىذه ىي الدينية اؼبؤسسة يف اؼبشكلة
 البَؤرة ىذه معها أخذت ،األخبلقية نفس ضبلت ،األجواء ىذه يف األحزاب فتأسَّست والفاشلُت الفاسدين

ا ضبلت حُت أيضاً  األحزاب ىذه ،الشيء نفسُ   كانت ما السري الوضع حبكم الصدامي النظام أيَّام يف ردبَّ
 لندن يف بريطانيا ويف سوريا يف إيران يف العراقية اؼبعارضة تتشكل بدأت حُت ولكن ،األمور تتكشَّف
 الروح ىذه بنفسِ  تشكيبلهتا بُكل العراقية اؼبعارضة تشكَّلت ،اغبقيقة ىذه تتكشف بدأت إيران يف خصوصاً 

 وىذه العراق ربكم أنْ  العراقية اؼبعارضة ربلم كان ما األمريكان لوال ،وفاشلة فاسدة اؼبعارضة كانت ولذلك
 كانت ما االنتفاضة حدثت حُت العراقية اؼبعارضة فشل على مثال أبسط ،ونعرفها عشناىا كبنُ  الظروف

  .شيئاً  تعلمُ  للمعارضة الشِّيعية القيادة
 حصلت انتفاضة بأنَّ  ىبربه العراقية اؼبعارضة يف كبَتة بشخصية واتصل التليفون رفع اإليرانيُت لُتؤو اؼبس أحد

 ،تتابع تراقب اؼبعارضة أنَّ  اؼبفروض الكويت قضية يف حرب يف دخل العراق أنَّ  مع ،يعلم كان ما العراق يف
 جلبنا :يقول ىو ،يقول بطانيات مٍت طلب بلحظات ذلك بعد يقول ىو ،وفاشلة فاسدة معارضة ىي لكن

 ىذه مثل من وتعرف إيران يف عشت أنتَ  تعرفها أنتَ  القضية وىذه ،األسواق يف بيعت بطانية مليون لوُ 
 يطلب وىذا انتفاضة عن أحدثو أنا يعٍت استغربت يعٍت أنا :يقول ،بطانيات فطلب ،الكثَتة األمور
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 الشوارع يف سيخرجون التظاىرات يف البطانيات وبتاجون وىل بطانيات يبتلكون ال العراقيون فهل بطانيات
 ...يف بِيعت ذلك بعد البطانيات ،البطانيات لوُ  أعطينا كبنُ  :يقول اؼبهم ،البطانيات هبذه يتغطون ينامون

 ،وفاشلة فاسدة اؼبعارضة فكانت ،التفاصيل ىذه يف اػبوض اآلن أُريد ال ،كثَتة أخرى أشياء بيعت كما
 يوجد وال الشخصي الوالء قانون أساس على اؼبعارضة دوائر يف ُتسلَّم ؟ُتسلَّم كانت ؼبن لياتؤو اؼبس أيضاً 
 عزل الكفاءات أصحاب من الكثَتين عزل الَّذي الشخصي الوالء قانون غَت العراقية اؼبعارضة يف آخر قانون
  .القانون ىذا ودمرىا اؼبواىب من الكثَت
م النَّاس من اغبُثالة فكان  اؼبواقع يف يكونون الذين ىم الشخصي الوالء صفة الصفة ىذهِ  يبتلكون ألهنَّ
 القانون ىذا والفاشلُت بالفاسدين الدينية اؼبؤسسة لتزويد بَؤرة كان الشخصي الوالء قانون ما فمثل ،اؼبهمَّة

  .سريعة صوراً  لكم أنقل أنا ،والفاشلُت بالفاسدين العراقية اؼبعارضة فزوَّد العراقية اؼبعارضة إىل انتقل نفسوُ  ىو
 اغبديث نكمل نكمل يعٍت ،اؼبشاىدون تعب لو حىتَّ  اغبديث يف نستمر ولكن ينتهي يكاد الربنامج وقت
  .أخرى قناة إىل القناة يُغَّتوا أنْ  يُبكنهم ،اؼبشاىدون تعب لو حىتَّ 
 أنا طهران يف األشخاص أحد تلفونياً  يب اتصل األيام من يوم يف :العراقية اؼبعارضة واقع من سريعة صور
 باالتصال فبازحاً  يل فقال ،القرار مركز يف اؼبوجودين من وىو األشخاص أحد يب اتصل ،قم يف ُكنت

 الَّذي ما فقلت ،اإلسبلم يف عظيمة كارثة حدثت شيخنا يل قال اؼبمازحة أو االستهزاء سبيل على التليفوين
 زائدة جرعة أخذ األجبلء القيادات من اغُبجج من األجبلء القيادات من الفبلين فبلن يعٍت قال ؟حدث

 العضو يف االنتصاب فًتة ألطالة ُيستعمل دواء يعٍت معروفة أدوية االنعظاظ أدوية ،االنعظاظ أدوية من
 فأخذ اإلسبلمي العمل يف خاصة مأمورية يعٍت أو تاي أوفر عنده كان الرجل ىذا أنَّ  يبدو ،للرجل الذكري

 انتصاب حالة عنده وصارت الدواء ىذا من زائدة جرعة فأخذ جل نوع ىو جل يبدو ىو ،زائدة جرعة
 هبم اتصل األجبلء القيادة من يعٍت بزمبلئوِ  اتصل اغبالة ىذه على الصباح إىل فبقي ،اغبالة ىذه على وبقي

 الفتنة ىذه نار إطباد يف فشلوا اإليرانيُت األطباء أنَّ  فيبدو اإليرانية اؼبستشفيات أحد إىل أخذهِ  إىل وأسرعوا
  .قائمة الفتنة وبقيت

 يكون الَّيت الفتنة أهّنا اؼبخالفُت حديث كتب يف خصوصاً  اغبديث الكتب يف ُتذكر الَّيت الفتنة ىذه يل يبدو
 عبلج يعٍت يف اإليراين الطب   ففشل ،القاعد من خَتاً  فيها يكونُ  والنائم النائم من خَتاً  يعٍت القاعدُ  فيها
 ،اعبراجف العراقية ؽبجتنا يف نقول كما بالشراشف لفوه شراشف ،باعبراجف لفوه صنعوا فماذا القضية ىذه
 إىل وصل وَلمَّا أؼبانيا إىل وشحنوه الطائرة يف وضعوه متحرك سرير على سدية على ووضعوه باعبراجف لفوه

 الَّيت الفتنة ىذه إنامة يعٍت من اعبزاء خَتَ  اهلل جزاىم األؼبانيون األطباء استطاع يعٍت اهلل حبمد ىناك أؼبانيا
 أنتم يعٍت تنسوا فبل اإلسبلمي العامل ضربت الَّيت الكبَتة الكارثة يعٍت بالتلفون ؿُبّدثي قال كما قامت
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 عبلقة لوُ  يعٍت مصَتنا أنَّ  يبدو ،األطباء ىؤالء ألموات الفاربة سورة نقرأ أنْ  يعٍت الربنامج بعد واؼبشاىدين
 رجعَ  ذلك وبعد ،أؼبانيا إىل بنا عادت أيضاً  واؼبهاجرين العراقيُت مشكلة الشيء نفس اآلن ،بأؼبانيا جبَتماين

 األحاديث عن ببعيدة ىي ما الصورة ىذه ،بفضلوِ  اإلسبلم رايةُ  وارتفعت معاىف غامباً  ساؼباً  قواعدهِ  إىل القائدُ 
 عن يتحدَّثون مثبلً  البواسَت عن يتحدَّثون عناوين عن يتحدَّثون اإلنًتنت صفحات على ُتطرح اآلن الَّيت

 يعٍت اإلنًتنت يف عنها يتحدَّثون الَّيت األمور ىذه فمثل فوسَّعها الزمن عليها جار الَّيت األشياء بعض تضييق
 .هبذه شبيهة ىذه

 بييت باب طُرق ،اؼبعصومة السيِّدة حرم من قريبة منطقة يف أسكن وكنت بييت باب طُرق اؼبرات أحد أذكر أنا
 من جنوبية وؽبجتها ىندامها من عليها يبدو السن يف كبَتة عجوز امرأة السن يف كبَتة بامرأة وإذا ففتحت
 من أقّدمو أنْ  أستطيع ما ؽبا قدَّمت أنا اؼبساعدة مٍت طلبت ،العمارة مدينة العمارة من أتوقع العراق جنوب

 كبَتة امرأة ردّبا قلت أهّنا مثبلً  تصورت يبكن أخرى ترى مكانات أكو يبو :ؽبا قلت ،ؽبا وقلت ؽبا مساعدة
 أخرى مكانات أكو يبو اؽبا فكلت ،مساعدة منها رُبصِّل أنْ  يبكن أخرى أماكن توجد تعرف ال أنَّوُ 

 أجابتٍت بلهجتها وطردوين اؽبم ورحت أدري آنا يبو كالت ،أجابتٍت فهي إليها تذىيب أنْ  يبكن موجودة
 وآنا ،النشيطة بس ينطون طردوين ينطونيش ما يبو يا ،ماينطونيش يبو يل كالت ،العميقة اعبنوبية باللهجة

 .ىي ىي الصورة ،تتكرر نفسها الصورة ىي أليس ،والناشطات للنشطاء وربياتنا نشيطة ماين
 يف معروف عنوان أربيل مؤسبر ،دمشق يف واغُبّجة إيران يف اآلية اغُبجج أحد على تليفون يرفع اآليات أحد

 واهلل ال كالو ،اؼبؤسبر أربيل إىل ذبي سيِّدنا لو فكال ،اؼبعارضة واقع عن ـبتلفة صور أنقل أنا ،اؼبعارضة تأريخ
 السورية اؼبخابرات مدير زينة أبو ،أجي راح ما موزينة كلش اػبَتة وطلعت زينة أبو عد خَتة أخذت أنا

  .الَّيت والوقائع اغبديث واألساليب اغبديث طريقة من صورة أخذ أنا أقصد ،يعٍت استشارهُ  ويبدو
 من معروفة وشخصية ؿبتشمي أكرب عليّ  سيِّد وقتها يف كان اإليراين الداخلية وزير خرج األيام أحد يف

 الوقت القصة أذكر أن أريد ال وربدَّث للداخلية وزيراً  وقتها يف كان اػبُميٍت السيِّد من القريبة الشخصيات
 ،ورواتب رظبي بشكل جوازات إيران يف البلجئُت العراقيُت منحت اؼبتحدة األمم أنَّ  عن ربدَّث سريعاً  هبري

 لو ،ؾبزية رواتب كانت قال ما حبسب ؾُبزية ورواتب العراقيُت عدد من أكثر العدد كان ذكر ما وحبسب
 فركض التلفزيون يف الكبلم ىذا يقول أن ؿبتاجاً  ليس وىو أكثر الصورة تتضح وفصلت لتحدثت ؾبال كان

 اإليرانيُت وأقنعوا القضية ىذه منع على جهدىم ُكل وصبعوا يفعلوه أن استطاعوا ما وفعلوا العراقيون القادة
 سيِّد خرج التلفزيون يف ُتكذب ال القضية ىذه القضية ىذه ذكرت لكنٍَّت كثَتة اغبوادث ىذه مثل ...بأنَّ 

 ومنعوا العراقيون القادة فركض ،مرّة من أكثر أُعيد والربنامج ،ذلك شاىد واعبميع ربدَّث ؿبتشمي أكرب عليّ 
 .ذلك
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 أرى أنا ،تفصيل ؽبا والقصَّة مساعدات وبمل الكوييت األضبر اؽببلل من وفد جاء حينما :أخرى قضية
 اؽببلل من وفد ،الوقائع ىذه يف فصَّلت لو أكملو أن أستطيع ال حديث عندي وبقي سريعاً  هبري الوقت
 فيما حديث صار خوزستان يف ،االنتفاضة بعد جاؤوا الذين للعراقيُت مساعدات وبمل الكوييت األضبر
 لنا بالنسبة إيران يف صعبة األوضاع متأذون ىنا وكبنُ  إخوانكم كبنُ  أنَّوُ  من الكوييت الوفد ىذا وبُت بينهم
ثوا  بعد الكوييت الوفد ورجع خَتاً  وعدوىم رفحة يف العراقيُت مع فعلوا كما معنا فليفعلوا األمريكان مع ربدَّ

 لكم نفعل أن نستطيع ال كبنُ  ؽبم فقالوا ،بالسر تتم القضية ىذه طبعاً  تليفونية اتصاالت ىناك كانت مدة
 فنحن الكويتية األراضي إىل وصلتم إذا لكن ؟لكم نفعل أنْ  نستطيع ماذا ،اإليرانية األراضي على وأنتم شيئاً 

ثنا قد  وصلوا فأنتم األمريكية األراضي يف وتوطينكم مباشرةً  نقلكم على وافقوا األمريكان األمريكان مع ربدَّ
  .التهريب بطرق يعٍت بطرق تعالوا يعٍت الكبلم واضح ،أنفسكم
م علم على الكويتية اغبكومة وكانت اللنجات طريق عن اللنجات يف األوىل اجملموعة فذىبت  اتصلوا ألهنَّ

 بعض يف أنزلوىم مدارس عطلة فًتة الفًتة تلك كانت اؼبدارس بعض يف أنزلوىم استقبلوىم فعبلً  ،هبا
 ؾبموعتُت ؾبموعة ،األمريكية اؼبتحدة الواليات إىل األمريكان وأخذىم أمورىم رتبوا اسبوعُت وخبلل اؼبدارس

 ىؤالء ؽبم وقالوا بالكويتُت اتصلوا العراقية القيادات إىل اػبرب وصل َلمَّا بالسرّ  وكانت معها األمر ىذا ت
 َلمَّا ألنَّوُ  غرق منهم والبعض الكويت تستقبلهم مل ذىبت الَّيت اجملموعات لذلك ،صدام أتباع من كلهم
 يذكرىا ومل العوائل فيها غرقت ،فضيعة غرق حادثة ،اللجنات نفس يف كبَتة بكميات فرجعوا الرجوع أرادوا
 وكانت قانوين غَت بطريق تدخل ستأيت ؾبموعات بأنَّ  أخربوىم اإليرانية بالسلطات اتصلوا ُثَّ  ،أحد

 ،شديد ألذىً  تعّرضوا اعُتِقلوا وصلوا الذينَ  ،السواحل على واقفة اإليرانية االطبلعات اإليرانية السلطات
 تتكون كانت عائلتوُ  الذاكرة زبٍت مل إذا أتذكر ما وعلى عراقي طبيب كان آنذاك اعُتِقلوا الذينَ  من واحد

  .اغبدود إىل وصل َلّما عينيو أمام فغرقن ،وطفلتوِ  وزوجتو أموِ  من
م ربدَّث البعض فيها تفاصيل صار قصص م بوبيان وربَو جزيرة إىل وصلوا َلّما أهنَّ  ىذه إىل يذىبون كانوا ألهنَّ
 أنا متكررة القضايا وىذه بوؽبم فشربوا أيّاماً  بقوا ألنْ  الظروف اضطرهتم ،مأىولة غَت يعٍت جزيرة وىذه اعبزيرة

 يقولون كانوا إذا ،ينسون العراقيون موجودة كانت الظروف ىذه أقول ،الكبلم أفصل وقت حقيقة عندي ما
 الشعوب بقية عند كان إذا قس ،عندىم ما ذاكرة أصبلً  العراق يف الشِّيعة ،قصَتة الشعوب ذاكرة بأنَّ 

م ؽبم ذاكرة ال العراق يف الشِّيعة ،قصَتة الشعوب ذاكرة يقولون  لنفس ُيصفقون رجعوا الشيء نفس ألهنَّ
 هبري كان عّما أربدَّث أن أريد لو يسَت ىُّتٌ  جزءٌ  ىذا واهللِ  و التفاصيل ىذهِ  يعرفون وىم األشخاص ىؤالء

 ال أصبلً  ،ذلك من فائدةً  أجدُ  ال لكنٍَّت أشهر إىل كبتاج والفشل الفسادِ  من العراقية اؼبعارضة كواليس يف
ا أقول لكنٍَّت فائدة أجدُ  ال اغبلقة ىذه كل اغبديث ىذا ُكل ،اغبديث ىذا ُكل من فائدة أجد  ىناك ردبَّ
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 نفس يعٍت الشأن وأصحاب الكبار وإالَّ  الكبلم ىذا من ينتفعون قد أبنائنا من صغَتة شابة صغَتة شاب
 ،اػبَت منهم يُرجى ال أيضاً  رؤوسهم على اؼبصيبة وقعت الذين نفس ،الكبلم ىذا معهم ينفع ال تأذوا الذين
ا أقول لكن ا بنايت من أبنائي من صغَتة شابة صغَت شاب ردبَّ  يومٍ  يف حدث قد كان ما شيئاً  أنَّ  يعرفون ردبَّ

  .ما ألشخاصٍ  ما مكانٍ  يف ما
 كنتُ  أنا وقائع ىناك وواهللِ  كثَتة أخرى حاالت وأوجد اغبالة ىذه أوجد الَّذي ىو الشخصي الوالء قانون
 إاّل  ذكرت ما أنا عنواناً  ؽبا أجدُ  ال أصنفها أن أستطيع ال عنوان أي ربتَ  أصّنفها أنْ  أستطيع ال منها قريباً 

 يف الشخصي الوالء قانون ،هبذا وأكتفي ىناك من صورة ىنا من صورة أخذت الصغَتة النَُتف ،النَُتف
 أحزابنا يف نفسها ىي التعامل من الصيغة وىذه الروحية وىذي وفاشلُت فاسدين لنا أنتج الدينية اؼبؤسسة

 الدينية األحزاب فعملت ،الروحية تلكم نفسِ  وعلى القواعد وتلكم األعراف تلكم على نشأت الَّيت الدينية
 األمريكان جاء ،فاسدة معارضة اؼبعارضة فكانت ،الشخصي الوالء بقانون تشعر ال أو تشعر حيث من

 فزودت ،ودولة حكم ديبقراطي نظام باعتبار اغبكم إىل وصلت األحزاب ىذه الصدامي النظام أسقطوا
 عملوا أيضاً  الدولة إىل وصلوا َلمَّا ىؤالء ،أحزاهبم داخل من والفاشلُت بالفاسدين القانون ىذا حبسب الدولة
  .الشخصي بالوالء بأولياء بأقربائهم فجاءوا ،القانون بنفس
 الدين على تضع أّنك يعٍت ؟يعٍت ماذا الشخصي الوالء قانون ،يعمل الَّذي ىذا ىو الشخصي الوالء قانون

 الكفاءات على تضع أنَّك يعٍت الشخصي الوالء قانون ،ميزاناً  الدين ذبعل لن ألنَّك ،متعاكسُت خطُت
 على متعاكسُت خطُت يضع الشخصي الوالء قانون ،بالكفاءات لك شأن ال فأنت ،متعاكسُت خطُت
 الشخصي الوالء قانون ،شخصياً  والءً  يواليك فبن يكون أن اؼبهم القضية هبذه لك شأن ال ،والنظافة النزاىة
 الوالء قانون يف القضائي النظام يُعّطل ،القضائي النظام يلغي الشخصي الوالء قانون ،شيء ُكلَّ  يُلغي

 الَّذي من القضائي النظام ولكن القضائي النظام فساد خبصوص يُنادون صحيح النَّاس اآلن ،الشخصي
 ،الشخصي الوالء قانون ؟والفاشلُت بالفاسدين جاء الَّذي من ،الشخصي الوالء قانون عطّلوُ  الَّذي ؟عطّلوُ 

 اؼبشاريع أعطى الَّذي من ،الشخصي الوالء قانون ؟وُباسبون وال يسرقون الُسراق ىؤالء هبعل الَّذي من
  .الشخصي الوالء قانون ؟قدرةً  يبتلكون ال أناس إىل الضخمة الكبَتة

 أحد ،واؼبقاوالت اؼبشاريع إكمال يف الفساد موضوع يناقشون كانوا الفرات قناة على برنامج يف مرة
 ولكن ُوضعت كثَتة مشاريع أنَّ  اؼبشكلة يقول يتحدَّث كان التخطيط وزارة يف لُتؤو اؼبس أحدُ  لُتؤو اؼبس
! ؟مقاولُت ُيسمَّون كيف يعٍت ،آليات وال أموال وال خربة يبتلكون ال ُمقاولُت بأيدي ُسلِّمت اؼبشاريع ىذهِ 

 ىو أليس اؼبقاول ،اغبكومة مع يتفاىم ذلك وبعد بالعمل يبدأ حىتَّ  أموال يبتلك الَّذي ىو أليس اؼبقاول
 ستكون آليات وعندهُ  أموال عندهُ  تكون وحينما ؟آليات دون من العمل ينجز كيف آليات يبتلك الَّذي



 الثَّاِنَية الَحَلَقة     العيد في دردشة برنامج

- 33 - 
 

 وال خربة أىل ىم ال اؼبشاريع يلتزمون الذينَ  اؼبقاولون كان فإذا ،سابقاً  مشاريع أقبز قد ألنّوُ  خربة عندهُ 
 األشخاص ىؤالء أو لؤو اؼبس أقرباء ىؤالء ،دبقاولُت ىم ما ىؤالء إذاً  ،آليات يبتلكون وال أموال عندىم
 أنت ،اغبكومة ودمر الدولة دمرَّ  الَّذي ىذا ىو الشخصي الوالء قانون ،شخصياً  والءاً  لؤو اؼبس يوالون الذين
 الدول ؟الشخصي الوالء قانون أساس على أليس ؟ضبايتوُ  ُيشّكل كيف الربؼبان أعضاء من عضو أي اآلن

 ينتخب لؤو اؼبس عندنا يعمل الَّذي القانون كبنُ  ،العامل دول كل ،لُتؤو اؼبس غبماية مؤسسة عندىا تُوجد
 ال السكرتَتات إالَّ  مساعديو وينتخب ،كفاءهتم عن النظر بغض شخصياً  يوالونوُ  فبن أو أقربائو من ضبايتو
 الوالء قانون يتوقف لُتؤو اؼبس من الكثَت ولكن اعبميع عند أقول ال طبعاً  ،آخر قانون السكرتَتات يف يُراعي

ا ثاين قانون فيشتغل السكرتَتات عند الشخصي  الفتنة عنو اغبدُيثُ  مرَّ  الَّذي القانون يعٍت ،اؼبهم يشبو ردبَّ
 آخر قانون يعمل الربستيج من جزء ىذا باعتبار السكرتَتات قانون يف ،أؼبانيا يف أُنيمت الَّيت الفتنةُ  ،األؼبانية

  .القوانُت هبذه يل شأن ال
 القانون ىو القانون ىذا زال وال الدينية اؼبؤسسة يف مبا ؟مبا أين ترعرع أين ؟نشأ أين الشخصي الوالء فقانون
 يُطردون أو يُفّسقون النَّاس ،تشتكي والنَّاس ويُفسد يُفسد اؼبرجع ِصهر ،الدينية اؼبؤسسة يف والنافذ اغباكم
 ال طويلة قضية ،اصبال ضبل ىاؼبال ومن ناعم طحينج ىالرنة وعلى والقضية ويُّدعم يُوّثق اؼبرجع وصهرُ 
 الدينية اؼبؤسسة زوَّد القانون وىذا الدينية اؼبؤسسة يف فتكَ  الَّذي القانون ىو الشخصي الوالء قانون ،تنتهي

 مشروع فيها يوجد ال مشاريعها يف تبحث أنْ  تريد إذا الدينية اؼبؤسسة يعٍت ولذلك ،والفاشلُت بالفاسدين
 الدينية اؼبؤسسة يف اؼبوجودة اؼبشاريع ،مشاريع توجد ال ؟مشاريعها ىي ما ،النجاح من عالٍ  مستوىً  على

 على ،نعرفوُ  كبنُ  تضخيم ىذا ولكن األمور ُيضخمون اؼبنابر على ىبرجون صحيح ،مّيتة مشاريع أنصاف
 والفاشلُت الفاسدين من جبموع الدينية اؼبؤسسة زوَّد القانون فهذا ،حقيقية مشاريع توجد ال الواقع أرض
 األحزاب ىذه نشأت اؼبؤسسة ىذه ويف ،والفشل بالفسادِ  الدينية اؼبؤسسة على وأفاضوا زودوا الذين

 بالفاسدينَ  الدولة زوَّدت اغبكم إىل وصلت وحُت ،وفاشلة فاسدة معارضة فشكلت ،اؼبرض نفس فحَملت
 الوالء قانون حبسب الدولة زودوا أيضاً  ىم وزاراهتم وإىل اغبكومية مناصبهم إىل ىؤالء وصلَ  وَلّما ،والفاشلُت
  .والفاشلُت بالفاسدين الشخصي

 صنعها أرضية مع فشل يكون فاشل فيو يكون ،فساد يكون ؟يكون ماذا فاسد فيو يكون الَّذي واؼبكان
 فايروسات وعندك الفساد فيها يستوطن مستوطنة أرضية عندك اآلن فأنتَ  ،اغبصار قضية الصدامي النظام
 اآلسنة واؼبياه اعبو حرارة مع اؼبرض فيها استوطن أرض العراق ألنَّ  الكولَتا اآلن يعٍت الشيء نفس ،الفساد

 ىذا وجود إىل تؤدي الَّيت األسباب مع مناسبة أرضية توجد صحية عناية وجود وعدم اؼبلوثة واألطعمة
 اؼبرض ،اؼبرض ىذا يف مشكلتنا ،اؼبوطن ىذا يف القضية ىي والقضيةُ  موجوداً  وسيبقى ينتشر اؼبرض ،اؼبرض
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 أقل الُسٍت اعبوّ  يف الفساد ولكن الشيء نفس الُسنة ؟السنة تقول قد ،العراق ودمَّر الشِّيعي الواِقع دمَّر الَّذي
 الُسٍت الوقف يف فساد ىناك الُسٍت والوقف الشِّيعي الوقف بُت قارن اآلن أنت ،الشِّيعي اعبوّ  يف الفساد من

 جداً  بكثَت أكرب الشِّيعي الوقف يف الفساد أنَّ  يعرفون اغبقائق على اؼبطّلعون لكن الشِّيعي الوقف يف وفساد
 يُفسدون الشِّيعة وجدوا وَلمَّا البعثيُت بطريقة يُفسدون فهم البعثيُت يعٍت الُسنة ،الُسٍت الوقف يف الفساد منَ 

 ىذا يف اؼبشكلةُ  ،ىذهِ  ىي اؼبشكلة ،القطار يف ركبوا أيضاً  ىم لطريقة هبذه يُفسدون الشِّيعة السياسيون
  .الشخصي الوالء اؼبرض
 يف ،الدينية األحزاب يف ،الدينية اؼبؤسسة يف والفاشلُت الفاسدين لنا يُنِتجُ  الَّذي ىو الشخصي الوالءُ 

 ،واضحة منتشرة ظاىرة الفساد فصار فاسدة أرضية مع ،الدولة إىل انتقل واآلن ،اغبكومة يف ،كان اؼبعارضة
 ال حديثي بأنَّ  أمس يوم قُلت أنا ،واؼبتظاىرون وتفوضوُ  اؼبرجعية تنتخبو اعبو ىذا من واحد ينتخب اآلن

 لنا ُيشخِّص الَّذي الـُمصلح فأين ،أيضاً  اؼبتظاىرين يُرضي وال اغبكومة يُرضي وال الدينية اؼبؤسسة يُرضي
 تشخص أن تستطيع كيف أنتَ  اؼبرض تشخِّص مل إذا ،أحد ُيشخصوُ  مل واضحاً  ليس اؼبرض ىذا ؟اؼبرض

 ألنَّ  ،اؼبرض زيادة إىل يؤدي لردّبا عبلجاً  ستعطي اؼبرض ىي اؼبرض أعراض بأنَّ  تتصور كنت إذا ؟العبلج
ا أنت تصورهتا الَّيت اؼبرض ألعراض سيكون العبلج  ال إصبلح وبدث أنْ  نتوقع أنْ  يبكن فكيف ،مرض بأهنَّ

 ال كثَت كبلم بايل يف أنا تفضلوا إضافة أو تعليق عندكم إذا وقتوُ  طال والربنامج طويل الكبلم ،يبكن
 .حلقة عشرين إىل أحتاج الوقت هبذا حديثي كل من الغرضَ  أستويف أن أستطيع
 القادمة اغبلقة يف يعٍت أفضل ولكن وتعليقات وسؤال سؤال ألفُ  البال يف ينقدح موالي واهلل اُلمقدِّم:
 .اؼبشاىدين من ذبي راح واألسئلة التعليقات بعض حىت متأكد األن ألكمال نستمع ىم عليك أطرحهن
 أعتقد ال ألنّو باغبديث أطوِّل حقيقة أرغب ما أنا ... واهلل :الغزي الحليم عبد األستاذ الشيخ سماحة

م الوحيدة الفائدة ،اغبديث ىذا من فائدةً  أنَّ   سأشتم شيء أيّ  أستفيد لن ىذا من أكثر سيشتمونٍت أهنَّ
 ستسب ٍت األكثرية يستمعون الذين النَّاس ولكن لنفسي شيء أطلب ال أنا ،يعٍت شيء أحّصل لن وأسب
 الذي يعٍت ،الكبلم هبذا التصريح على هبرؤون ال حىّت  فقط قليلة جّداً  قّلة ىم وأعتقد يوافقونٍت والذين
 ربابيت على عزفتُ  وقد ذلك بعد وأسكت أغنييت سأغٍت وأنا ربابيت على سأعزفُ  أنا ،أنا فقط يغٍت سيبقى
 .ذلك من أكثر اإلطالة إىل أحتاج ال أغنييت وغنيت
 الُسباب بشأن أما العراق يف الكبَتة اؼبشكلة ىاي على اعبرح على أيدك وضعت فعبلَ  يعٍت موالي اُلمقدِّم:
 لسماحة أستمع للشغل اليوم رحت ما أين يل قال ... وسبَّك سبٍت يل كال العراق من اخ بيا أتصل البارحة
 ال حىت أحجي راح ما اليوم فأنا ،طولنا أنو رأيو يف ال قال طولت ما لو فقلت ،بالكبلم طولتوا وأنتم الشَّيخ
  .لك الكبلم سأترك ،أنسب
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 بقضية دقيق جداً  يعٍت كان كبلمكم أنوُ  الشَّيخ ظباحة أعّلق حبيت بس شيء عندي ما انا :2 المقدِّم
 ذكر بدون نتجاىلها كلنا ؼبسناىا احنا معينة غبالة بتشخيص ربديد أكو كان بس اهلل شاء وإن أنّوُ  معينة
 ىو اليوم معينة شخصية باذباه اجملتمع وّجو َلمن الكرام اؼبراجع أحد أهّنم ببايل وخطرت ببايل مرت أظباء
 مرة االنتخابات وتُعاد ثانية مرة الكرّة تُعاد لو أعتقد وأنا الشخصية ىذه باذباه بابو ساد الكري اؼبرجع ىذا
 صار ببايل ألنّو الشخصية ىذا لنفس أيضاً  ثاين باذباه مرة الناس يوجو راح ؼبرجع ىذا نفسو ىو بالعراق ثانية

 األسباب أنّو أعتقد صفاتو عن بعيداً  الوزراء رئيس لعبادي حيدر شخصية عن بعيداً  ذكرتوا ؼبن أسأل أنّوُ 
 نفسها نتاج ىي اؼبنظومة ىذه داخل ثانية شخصية كان لو لعبادي حيدر كان ما لو حىت ذكرتوىا اللي

 .أعتقد
 كنت أنا يف ليست اؼبشكلة ال ،اؼبشكلة نفس ،طبيعي :الغزِّي الحليم عبد األستاذ الشيخ سماحة
 لكن باؼبوضوع احمليطة الظروف اؼببلبسات عن نتحدَّث البداية يف قلت أنا ،اغبديث من دبستوى عن أربدَّث

 ،اإلصبلح يتم ال ُمصلح يوجد ال زال ما ،اعبذور إىل اغبديث نقلت ،العمق إىل اغبديث نقلت ذلك بعد
 كيف فإذاً  ،اجملموعات ىذه كلّ  يف اؼبرض شّخص أحد يوجد ال اؼبرض ُيشخص الَّذي ؟ىو من الـُمصلح

 .اؼبرض يعرف ال وىو! ؟ُيصلح أنْ  يبكن
 ؟ىو اؼبرض مشخِّص يعٍت يعتقد بداخلو العراقي اجملتمع أنّوُ  تعتقدون الشَّيخ ظباحة عفواً  :2 المقدِّم
 اؼبرض ُيشخصون أن يُفًتض الَّذين النَّاس :قلت أنا ،ال ،ال :الغزِّي الحليم عبد األستاذ الشيخ سماحة
 عند وال اؼبظاىرات يف وال للمرض تشخيص اإلعبلم يف ال موجود ما واإلعبلم واؼبظاىرات اغبكومة اؼبرجعية
 .اغبكومة عند وال اؼبرجعية
 ؟الوضع ىذا يف يعٍت ،رأيكم يف يعٍت اغبل ما موالي فإذاً  :1 المقدِّم
 أنتَ  يعٍت ،حل يوجد ال حقيقة ،حل يوجد ال أعتقد أنا :الغزِّي الحليم عبد األستاذ الشَّيخ سماحة
 يُعاًف أنْ  يريد الطبيب ،اؼبرض ىذا ُيشخِّص ال والطبيب ،مستعصي مرض أمامك ،مستعصي مرض أمامك

 ىذا مثبلً  أنّ  يتصوَّر ألن ،اعبلد على مراىم يضع والطبيب جراحية بعملية عبلجك أنت اؼبفروض يعٍت
 ىذا بأنَّ  يعلم ومل معيناً  طعاماً  تناولت بسبب اغبرارة درجة بسبب جلدي طفح فقط ىو مثبلً  الوردي الطفح
 الطفح يعاًف فهو جراحية عملية إىل وبتاج اعبسم داخل عميق مرض أعراض أحد من ىو الوردي الطفح
 الطبيب بوجود إالَّ  تعاًف ال ألّنك ،عبلج ىناك أنَّ  أعتقد ال أنا ،فيك يأكل واؼبرض ،اعبلد على الوردي
 يعٍت ،عبلج أدوية إىل وبتاج اغباذق الطبيب ،حاذق طبيب عندنا ما موجوداً  ليس اغباذق والطبيب اغباذق

  .سيكون عبلجاً  أنَّ  أعتقد ما
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 ليست األحزاب تكون وأن العراق يف مدنية دولة تنشأ أن مثبلً  يعٍت ،حلول أنصاف تكون أن فبكن لكن
 الدينية اؼبؤسسة يف يكون أن البُد األصل العبلج باعتبار ،يتحقق أنَّوُ  أعتقد ال عملياً  لكن نظرياً  ىذا دينية
 :الثبلثة باؼبستحيبلت يقصدون ،ثبلثة اؼبستحيبلت :يقولون ،قولة عندىم العرب ،يعٍت فبكن غَت وىذا
 حينما ،هبا ظبعَ  قد يكن مل اؼبشاىدين بعض ردّبا ،الثبلثة اؼبستحيبلت ىذه الويف ؛واػبل   والعنقاء الغول

 ؾباالً  أجد ال أسطورية حيوانات والعنقاء الغول ،الويف واػبل   العنقاء الغول ىي الثبلثة اؼبستحيبلت يقولون
 شيء أيضاً  ىو اؼبخلص الصديق تعد   العرب يعٍت اؼبخلص الصديق يعٍت الويف اػبل   ،عنها للحديث
  :يقول ،الشاعر يقول يعٍت كما ،يعٍت األموال على تُبٌت العبلقات أنَّ  باعتبار ،لوُ  وجود ال أسطوري

 منصفا الوعد يصدق صدوق   صديق     فيها يكن لم إذا الدنيا على سالم  
 يقولون ربققو يصعب شيء ىناك إذا ،العربية الثقافة يف ثبلثة مستحيبلت ىذه ؛الويف واػبل   والعنقاء الغول

 اؼبؤسسة يف لئلصبلح بالنسبة أقول أنا ،الثبلثة اؼبستحيبلت ىذه إىل يضيفونو اؼبستحيبلت رابع من ىذا
 يل بالنسبة قضيَّة ىذه ،يتحقَّق ال وىذا تتحقَّق الثبلثة اؼبستحيبلت ال اؼبستحيبلت رابع من ليس الدينية

 لكن ،ؿبًتمة وأرائهم أحرار أيضاً  ىم اآلخرون ،باآلخرين يل شأن ال يعٍت نظري وجهة من األقل على
 ما ىذا يعٍت ،يبكن ال يتحقَّق لن الدينية اؼبؤسسة يف واإلصبلح تتحقَّق الثبلثة اؼبستحيبلت أقول يل بالنسبة

 أن تستطيع ال ديٍت ؾبتمع اجملتمع ألنَّ  يعٍت حل نصفَ  إالَّ  ذبدَ  لن اغبالة ىذه مثل ففي ،اؼبستحيبلت وراء
  .الديٍت والفكر اؼبتدين اإلنسان بُت فيما تفّكك أن تستطيع وال الدينية اؼبؤسسة وبُت بينوُ  فيما تفّكك

 ،سيحدث ىذا أنَّ  أعتقد ال لكنٍَّت ،دينية ليست أحزاب فيها تتحرَّك الَّيت واألحزاب مدنية دولة تكون فأن
 كيف ،سيتحقَّق ىذا أنَّ  أعتقد ال لكن ،سؤالك مع فباشاة للحل النظري اؼبستوى على ىذا أقول أنا

 والقيادات األحزاب ىذه يعٍت بأنّ  قلت قليل وقبل ،النَّاس ىم النَّاس ىم ما! ؟بالنَّاس تأيت أين من يتحقَّق
 ،الدينية للمؤسسة الشعبية االمتدادات ،الشعبية االمتدادات نتجاىل أنْ  نستطيع ال شعبية امتدادات ؽبا

 ،الشيء نفس ستنتخبهم النَّاس االنتخابات تأيت لو اآلن ،اآلن يعٍت ،األحزاب ؽبذه الشعبية االمتدادات
 تعاند أن تستطيع ال أنت ،موجود واقع ىذا ،موجودة شعبية امتدادات عندىم تتكرر االنتخاب عملية
 نفس إىل نرجع انتخابات ربدث إذا اآلن يعٍت ،ىذه ىي واغبقيقة ،اؼبشكلة نفس إىل نرجع يعٍت ،الواقع

 والُسنة الُسنة بُت خيارين بُت سيقعون الشيعة ألنَّ  ،ىؤالء نفس ينتخبوا أنْ  الشِّيعة سيضطر يعٍت ،اؼبشكلة
 لصوص تصفهم أن تريد ماذا يعٍت ىؤالء اعبهات ىذه وبُت ،والقتل اعبريبة الدم يعٍت والبعثيون البعثيُت يعٍت

 ! ؟تصنع ماذا يعٍت أفضل قطعاً  فاشلون فاسدون نشالة
 للقاضي روحة إىل وبتاج ما يعٍت ،اغبرامي زبتار ؟زبتار ماذا ،وقاتل حرامي بُت أنت يعٍت ،خيارين بُت أنت
 حرامي يبوكك العراقية بلهجتنا يبوكك يسرقك فيو حرامي الطريق ىذا طريقُت أمامك اآلن أنت ،يعٍت
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 حىت عندك من فلوس وتدفع اغبرامي طريق يف تذىب أصبلً  ؟فيو تذىب طريق يا ،يقتلك وؾبرم ،يبوكك
 البعثيون ويتغوَّل الُسنة سيتغوَّل ىؤالء وينتخبوا الشِّيعة يذىب مل إذا ،يقتلك الَّذي اجملرم ىذا من زبلص
 داخل الشِّيعة مشكلة قلت ،قليل قبل قلت كما أنا ،اغبقيقية القضية ىي ىذهِ  سابقتها إىل القصة وتعاد

 الُسنة يف ليست الشِّيعة مشكلة أن فقلت تدرهبي بشكل اؼبوضوع حبثت أنا َلّما ،الشِّيعي الوسط يف الشِّيعة
 الوالء قضية كبَتة قضية وىذي ،ىذه ىي الشِّيعة داخل الشِّيعة مشكلة األكراد يف ليست الشِّيعة مشكلة

 داخل الدينية اؼبؤسسة داخل كان إن الشخصي الوالء تتبع ،تتبعها أن تريد لو أنتَ  اآلن يعٍت الشخصي
 أن يبكن ال وىذا ىنا اؼبرض ،القاتل السبب ىذا ىو ؟القاتل السبب ىذا ىو أليس الدولة داخل األحزاب

 يقتنع وكيف وأين ،الدينية اؼبؤسسة يف ىو اؼبرض ىذا تُنتج الَّيت البؤرَة ألنَّوُ  ،أصلوِ  يف يعاًف أنْ  إالَّ  يعاًف
  ؟إصبلح إىل حباجة الدينية اؼبؤسسة بأنَّ  العراق يف الشِّيعة
 كبن ،منو فائدة ال الكبلم ىذا أنَّ  أقول لذلك ،منتهية قضية منها ميؤوس قضية ،ىذي كبَتة القضية

 طلبة من بنايت من أبنائي من صغَتاً  شابة أو شاب ىناك ردّبا أقول لكّنٍت اؼبوضوعات ىذه يف نتحَدث
 الواقع يف مصداقية لوُ  وهبدون اغبديث من الطور ىذا ؽبم يروق اعبامعات اؼبعاىد طلبة من الثانويات
 يرفض الشِّيعي الواقع يعٍت وإالَّ  اغبديث ىذا من اثنان ينتفع أو واحد ينتفع أنْ  ُأسَّر حقيقة أنا منو وينتفعون

 اغُبجَّة اإلمام أمس يوم قُلت كما يعٍت آخر واقع الشِّيعي الواقع ألنّ  ،وبالتفصيل بالـُمجمل اغبديث ىذا
 الباقية األسئلة أقول أنا اؼبشاىدين على كثَتاً  أطلنا كبنُ  ،ىذه جداً  كبَتة قضية ُمغرِّب الشِّيعي والواقع ُمشرِّق
 .غد يوم يف اغبلقة كفت إذا ىذا غد يوم حلقةِ  إىل نًتكها
 فقط بس ولو السؤال ىذا انتهى إذا األسئلة بعض ؿبضرين كنا ... اغبقيقة يف أحببتم إذا فقط :1 المقدِّم

 .يتابعون اؼبشاىدين السادة ألن السؤال نعلن
 أحد يعٍت أثار الشيخ ظباحة وحقيقة اغبسينية الشعائر قضية حول اؼبشاىدين السادة...  :2 المقدِّم
 اؼبهتمُت اإلخوة بعض اغبسينية الشعائر عن السؤال قضية ظبع من ،وقتو وىذا مهم كلش سؤال اإلخوة
 اغبسيٍت اغبشد ،اغبسيٍت اغبشد عنوان ربت ىيئة فد أسسوا يعٍت ىاي ورواديد شعراء من اغبسيٍت بالشأن

 بالساحة ىي اآلن معروفة اللي قضية أيضاً  وينتقد اغبسينية القصائد داخل الطربية اغبالة ينتقد اللي ىو
 والشعراء والرواديد الشباب اآلن وبدوا اغبسينية القصائد على دخلت اللي جي الدي قضية العراقية

 اغبالة ؽباي ربليلكم يعٍت وأيضاً  اؼبوضوع ىذا من الشرعي اؼبوقف ردنا القصائد ؽبذه لتهيئة يتحضرون
 كان أيضاً  كو ما الربنامج وقت أدري أنا اغبسينية الشعائر ؾبتمع باجملتمع تسري قاعدة اللي اآلن اؼبوجودة

 .عن سؤال فد أكو
 عدة من تكرر يعٍت السؤال وىذا اػبطباء بعض لسان وعلى الفضائية القنوات يف يُطرح موالي الثاين السؤال
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 أال الشيعية الشخصيات من مهمة شخصية ذم يعٍت ذكر وىو إجابة يعٍت أيضاً  بإغباح وطلبوا اإلخوة من
 ؟زباُذل ىو فعبلً  ىل يقول فالسؤال جعفر ابن اهلل عبد السَّبلم عليها زينب السّيدة زوج وىو

 ؟الُشهداء سّيد مع زباذل تقصد يعٍت :الغزي الحليم عبد األستاذ الشيخ سماحة
 .عليك طولنا ألنّو اليوم إجابة نطلب ال فعبلً  كبن عام بشكل شخصيتو تقييم أو نعم اُلمقدِّم:
 عليو اإلجابة يبكن ال طويل جواب إىل وبتاج موضوع ىذا :الغزي الحليم عبد األستاذ الشيخ سماحة

  .ال أو بنعم
 إن نلتقيكم وحىت العيد يف دردشة برنامج من اغبلقة ىذه ختام إىل اؼبشاىدين السادة إىل نتوجو اُلمقدِّم:

 عليكم والسَّبلم اهلل أستودعكم اغبُت ذلك حىت الغزِّي الشَّيخ ظباحة مع جديدة أسئلة مع غد يوم اهلل شاء
 . وبركاتو اهلل ورضبةُ 
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 :وفي الختام
ال بُدددم مددن التنبيددأ الددى ونمنددا حاولنددا نقددج نصددوي البرنددامب عمددا  ددي و دد ا الم بددو  ال 

الكاملددة عليددأ مراتسددة الددنيج البرنددامب يخلددو مددن و  دداا و فددواا فمددن و ا  الد مددة 
 .القمرديو وو األو يو على مو ع بصو ة الفي
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