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 ًَاٌثََّّبٌُْٔ اٌثَّبِِنخُ خُمٍََحَاٌْ

 اخلَبِِس اجلُضْءُــ  فَبطَِّخ ٌَب ٌَجٍَّهِ
 

 ...  بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ، ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 واحلَلقاتِ  احلََلقة ىذهِ  ُعنوافُ  :فَاِطَمةِياِلبَّيكِِ ..!!فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: إليُكم ابَّبُ  العنوافُ  ىو الُعنوافُ 

ُمها وأنا وتتواىل تَػتػَْرى العنوافِ  ىذا حلقاتُ  زالت وال الػُمتقدِّمة،  .أيديكم بني أُقدِّ
 وادلسيحيَّة، الَيهوديَّةِ  الثَّقافةِ  أجواءِ  يف يَرتبطُ  ِفيَما َكَلمي وُشُجوفَ  حديثي أطراؼَ  َلْمَلمتُ  أمس يوـِ  حلقةِ  يف

 وآؿِ  زُلَمَّدٍ  حقِّ  بطمسِ  يَرتبطُ  ِفيَما الَتحريف ِمن َسريعةٍ  بأمثلةٍ  َوِجئُتكم الػُمقدَّسة ُكتُبِهم ِعند وقفتُ  َحيثُ 
 عاَلمّياً  صار ديني  َمزارٍ  وعلى ،(Fatima Hand) ُيسمَّى ما وىو َعاَلِمي ِديني  َرمزٍ  على وعرَّجتُ  زُلَمَّد،

 .الربتغاؿ يف( Fatima City) فاطمة مدينة وىي احلاضر، وقِتنا يف
 :التَّفاصيل تلك كلِّ  بعدَ  إليها وصلتُ  الَّيت النَّتيجةُ 

 ادلشروع حركة إىل بعيدٍ  ومن قريبٍ  من اإلشارةُ  ىو ذلك كلِّ  من َىَديف أيديكم، بني عرضُتها الَّيت ادلعلوماتُ 
 فادلشروعُ  ادلهدوّي، أو الفاطميّ  ادلشروع مواجهةِ  يف وبالتَّحديد..!! فَاِطَمة وآؿِ  فَاِطَمة مواجهةِ  يف اإلبليسي
 االخطبوطية، إبليس أَذرَِعةُ  حترّكت كيف الحظُتم وقد وبنفِسو، بعينوِ  ىو ىو الفاطمي   ادلشروعُ  ىو ادلهدوي  
اىات وَبّدلت! الػُمعجزات وَطَمست! احلقائق بوِ  زّورت بشكلٍ  حترَّكت ت! االِّتِّ  وانقلبت! األمور وتغَّيَّ
 ِبُسوء أو نِيَّةٍ  ِِبُسنِ  ِعلم، ُدوفِ  ِمن أو منهم ِبعلمٍ  َكامًَل، سُلطَّطاً  إبليس ِخدمة يف ُىم الَّذين ووضع! احلقيقة

 : اإلبليسي ادلشروع يف ىنا ادلشكلةُ ! ذلك كلِّ  لتحقيقِ  نِيَّة،
o  َّمنهم ِبعلمٍ  ادلشروع ىذا يف خيدموف أُناساً  أف ! 
o  َّنِّية وِبُسنِ  ِعلمٍ  دوف من ادلشروع ىذا يف خَيدموف أُناساً  وأف ! 
o  ََّمصاحِلهم ألجلِ  ادلشروع ىذا يف خيدموف أُناساً  وأف ! 
o  َّوأفَّ  وأفَّ  َذلك، وَغَّيِ  وَحَسدٍ  َوَعداوةٍ  وَمطَامعٍ  َجهلٍ  مع نِيَّةٍ  ِبسوءِ  ادلشروع ىذا يف خَيدموف أُناساً  وأف 

 ... !وأفَّ 
اً  َكبَّيةٌ  اإلبليسي ادلشروع ُمشكلةُ  اً  ِجدَّ اً  ِجدَّ  يف أنَّنا ذلك من األكربُ  وادلشكلةُ  النػََّفس، ينقطع أفْ  إىل ِجدَّ

 أفْ  أردنا إذا ادلواطن ىذهِ  من زلدودة، مواطن يف إالَّ  نتذكَّرهُ  وال إبليس َنسينا وأنَّنا ادلشروع، ىذا عن غفلةٍ 
 األخطاءُ  ىي النَّاس يَراىا الَّيت األخطاء وعادةً  النَّاس، يراىا الَّيت فقط النَّاس، يَراىا الَّيت أخطائِنا عن نَعَتِذر
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 محزة أيب دعاء يف كما اخلَلء يف نفعلها النَّاس، أماـَ  نفعلها ال فنحنُ  الكبَّية األخطاء أمَّا الصَّغَّية،
ا - اْلَمََلءِِفيُِأرَاِقْبكََِِوَلمِالَخََلءِِفيَِاْسَتْحِيكََِِلمِالَِّذيِأَنَا -:الث مايل  الرَّائني أراقبُ  النَّاس، اراقبُ  وإَّنَّ

 حاالتٍ  يف إبليس نتذكَّرُ  إبليس، بلعنِ  وذلك الصَّغَّية أخطائي على يطّلعوف ِحني إليهم فأعتذرُ  النَّاس من
اً  زَلدودةٍ  ا ذلا، قيمةَ  ال ِجدَّ  أفْ  حياولوف وحني إبليس، فيلعنوف شيئاً، يَنسوف حني إبليسَ  النَّاسُ  يتذكَّرُ  رَّبَّ
 ورَّبا إبليس نتذكَّر ال فإنَّنا منَّا واحدٍ  ُكل   خُيفيها الَّيت الكبَّية ادلسائل أمَّا القضايا، من لقضيَّةٍ  ما تربيراً  يصنعوا
 احلديثُ  ليس حاؿٍ  أيِّ  على ذلك، َنستشعرُ  ال َوضلنُ  نُقطةٍ  أبعدِ  إىل معوُ  إبليس ويأخذنا ادلعصية يف نتلذَّذُ 

 فماذا إخفائِو، يف ُنساعدهُ  الَّذي اإلبليسيِّ  ادلشروعِ  عن كبٍَّي، مشروعٍ  عن ىنا احلديثُ  بإبليس، عَلقِتنا عن
 : نقوؿ نقوؿ؟
o  َّذلك تفعل الَّيت ىي ادلاسونية إف ! 
o  َّذلك وراء الَّيت ىي الد ولية ادلخابرات إف ! 
o  َّالفَلنية اجلهة إف !... 
o  َّالفَلنية احلكومة إف !... 
o  َّالفَلين احلزب إف !... 

ا وىكذا،  يتحرَّكوف قد يعلموف، ال وقد بذلك يعلموف وقد اإلبليسي، ادلشروع ِخدمة يف ىم ىؤالء يكوف رَّبَّ
 إخل، أو، أو، ويريدوهنا، حُيبِّوهنا ىم أىداؼٍ  خلدمة أو يعَتِقدوف، كما أوطاهنم خلدمة اإلبليسي ادلشروعِ  يف

ا فهؤالء ا أساساً  ذلك يَعلموف ال وىم اإلبليسي ادلشروع خدمة يف يتحرَّكوف رَّبَّ  يعلم، منهم البعضُ  ورَّبَّ
 أساسِ  على برارَلها تضعُ  الد وليةُ  ادلخابراتُ  إبليس، مصالِ  أساسِ  على برنارَلها تضعُ  ال الدوليةُ  ادلخابراتُ 

 قد الواقع، أرضِ  على األمور ِّتري ىكذا ذلا، َتعملُ  الَّيت اجلهات وَمصالِ  ُحكوماهتا، وَمصاِلح ُدَوذِلا، َمصال
 .وىكذا ادلواقع بعض يف يكونوف ال وقد مباشر َغَّي بشكلٍ  أو ُمباشر بشكلٍ  إبليس خدمةِ  يف يكونوف

 يؤمنوف والَّذين الَلدينيَّة األجواء يف حّتَّ  عاـ، بشكلٍ  اإلنسانية السَّاحة يف أذكياء أنفسهم يعتربوف الَّذين
 ىؤالء الصهيونيَّة، أو غَّيىا أو كادلاسونيةِ  العامل يف ُمعيَّنة ُمنظمَّاتٌ  تقودىا الَّيت الكربى ادلؤامرة بنظرية

 . َمشروعوِ  َتغطيةِ  يف كثَّياً  إبليس ُيساعدوف
ينيَّة مؤسَّستُنا ىي مشروعوِ  تغطيةِ  يف إبليس ُتساِعدُ  الَّيت اجملموعات ىذهِ  وأوَّؿُ   ال أو تشعر حيث من الدِّ

 إىل األشياء يُرِجعوف لألمور حَتليلهم يف ُمباشرةً  ىؤالء اإلسَلمية، وُحكوماتنا الشِّيعيَّة، أحزابُنا وكذلك تشعر،
  بذلك ويعتربوف ىناؾ، إىل يعيدونوُ  شيءٍ  وُكل   ادلاسونية، إىل ادلخابرات، إىل ادلتحدة، الواليات إىل إسرائيل،
 والرِّواياتُ  إبليس، عليهم يضحكُ  عليهم، َمضحكوؾٌ  األغبياءِ  من رلموعةٌ  وىم ونوابغ، أذكياء أنفَسهم

 .عليهم فَّيكبوف ِبشياطيِنو ويأت مَحَّياً  النَّاسَ  جيعلُ  بأنَّوُ  تقوؿ
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اً  كبَّيةٌ  القضيَّةُ  ا وَمشروعوُ  بيننا فيما تتحرَّؾُ  حقيقةٌ  إبليسُ  خبرافة، ىو ما وإبليسُ ! ِجدَّ  منو، جانباً  أُؤدِّي أنا رَّبَّ
ا  بالكبار، يل شأفَ  وال وبنات أبنائي أنتم معكم ىو حديثي نشعر، ال حيث من منو، جانباً  تُؤد وف أنتم رَّبَّ

ُثكم أخدَعكم، أفْ  أُريدُ  ألنَّن ال ُأحدِّثكم  اللَّيلة ىذهِ  يف َشَهادتوِ  ِذكرى نَعيشُ  الَّذي الصَّادؽ اإلماـ ألفَّ  ُأحدِّ
َثكم، أفْ  أََمرين الَّذي ىو ُثكم ُأحدِّ  ادلتسوِّسة الصَّنميَّةِ  بَعَفن ادلتعفَّنة الُعقوؿِ  تِلك ِمن َسئمتُ  ألنَّن ُأحدِّ

ُثكم!! قدِمها إىل رأِسها من السَّقيفةِ  ُدودةُ  َضربتها ِدينيَّةٍ  مؤسَّسةٍ  من ادلوروثةِ  التَّقاليد بِتسّوس  الذين أنتم ُأحدِّ
ُثكم واجلامعات وادلعاىد الثانويات تَلمذة من وبنات أوالدي أنتم الصَّادؽ، إماُمكم إليكم أشار  أنتم، ُأحدِّ

ُثكم  الَّيت الكبارِ  عقوؿِ  من أَْمَيل أَْمَيل، أَِئمَِّتكم َحديثِ  إىل قُػُلوَبكم بأفَّ  يقوؿ الصَّادؽ إمامكم ألفَّ  أنتم ُأحدِّ
 رِتوشٍ  دوف من احلقيقةُ  ىي ذهِ ى..!! فيها اإلبليسي   النَّاصب   ادلشروع َعشَعش أفْ  بعد مَعها احلديث َسِئمتُ 

 حدِّ  إىل ادلفاىيمِ  طرح يف صريحٌ  إنَّن ادلؤذية، الصَّراحةُ  ىي ُمشكليت ىذِه، ىي ُمشكليت رُلاملة، ُدوفِ  ومن
 واألفكارِ  احلقائقِ  بياف يف أحتدَّثُ  ِحني لكنَّن االجتماعية، العَلقات يف كذلك ولستُ  اآلخرين، إيذاءِ 

ا َأعلمُ  صراحيت نقطة، أبعدِ  إىل صريحٌ  فإينِّ  والعلمّية العقائديّةِ  وادلطالب   ذلك بغَّيِ  ولكنَّن اآلخرين، تُؤِذي أهنَّ
 كيف ُقُشور؟ دوفِ  ومن إضافات، دوف ومن أغطيٍة، دوف ومن رُتوٍش، ُدوفِ  من احلقائقَ  لكم أُوِصلُ  َكيفَ 

 ..!!وبنات أبنائي أنتم لُكم ىو وِخطايب أيديكم؟ َبني احلقائقِ  لُبابَ  أضع أفْ  أستطيعُ 
 والػُمدرِّس الػُمعلِّم منكم سيكوف أنتم قليلة، سنواتٍ  بعد بأيديكم سيكوف اجملتمع ألفَّ  دلاذا؟ ُأخاطُبكم، إينِّ 

 ومنُكم والػِمَهّن، واحِلَريفّ  التَّاِجر ومنُكم اجلامعة، أستاذَ  سيكوف َمن ومنكم القادمة، األجياؿَ  َسيُػَعلِّم الَّذي
 قد َأَجُلو، حَينيُ  مّت يعرؼُ  الَّذي ذا فمن القادمة، السنوات يف بيَنكم أكوف ال قد واألديب، والشَّاعر الَفنَّاف

ا األُمَّة، بأزمَّة اجملتمع، بأزمَّةِ  دُتسكوا أفْ  بإمكاِنكم الَّذين أنتم ولكنَّكم بيَنكم أكوفُ  ال  مخس ِخَلؿ رَّبَّ
 بإمكاِنكم وسيكوف بأيديكم، والػِمَهنُ  واحِلَرؼُ  الوظائفُ  ستكوف الَّذين أنتم سنوات عشر خَلؿ أو سنوات

 إينِّ  أبداً، تنظيٍم، عن أحتدَّثُ  ال ىنا أنا واضحة، وعقيدةٍ  وفهمٍ  وعيٍ  على كنتم إذا  اجملتمع ُتصِلحوا أف
 بعضُ  تَػتَّبعوُ  الَّذي اخلَيطيّ  بالنِّظاـ ىو ال زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  وِنظاـُ  زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  ِنظاـِ  عن أحتدَّثُ 

ينيَّة الشِّيعيَّةِ  األحزاب يف الػُمتبَّع اذلرميّ  بالتنظيم ىو وال اإلرىابية، أو السياسية التَّنظيمات  َغَّيِ  يف وحّتَّ  الدِّ
ينيَّة،  الشَّمس، ِنظاـُ  ىو زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  ِنظاـُ  ىو، وال ىو، وال الػُمنفصلة، اجملموعات بتنظيم ىو وال الدِّ
ا الن صوص بعضِ  يف وِعندنا م ِشيعةٌ  للشيعةِ  ِقيل إَّنَّ  ِنظاـُ  ىو ىذا زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ  ُشُعاعِ  ِمن ُخِلقوا ألهنَّ
 إليو أشارت الَّذي ىو الواحد ادلصدر ىذا مكاف، ُكلِّ  يف ُمنتشرةٌ  وأشعَّةٌ  واحد مصدرٌ  زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ 
 احَلَسن ابنُ  احُلجَّةُ  زمانِنا ِإماـُ  ىي احلقيقي جوىرىا يف والشَّمسُ  ،(نُورَِكَلُمُكم: )الكبَّية اجلامعةُ  الزِّيارةُ 

 ..!!عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 ُأحدِّثكم، حني وأنا صحيح، بنحوٍ  زماِنكم إلماـِ  التمهيدِ  على قادرين فستكونوف األمانة ىذه محلتم ما وإذا
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 احُلجَّةَ  أُِقيمُ  أعتقُد، ما َوَِبسب َوضعي َوِبسبِ  فِإينِّ  إليكم، الوعي أُقدِّـ أفْ  أُريدُ  الَّذي الوقت نفسِ  ففي
ينيَّة ادلؤسَّسةِ  يف أََملٍ  من الصِّفر حتت الرتيليوف من واحد حّتَّ  أمتلكُ  ال شخصّياً  ألنَّن! عليكم  أبداً  الدِّ

ينيَّة، بادلؤسَّسةِ  الػُمرتبطة ةاحُلسينيَّ  األجواء يف حّتَّ  وال وإطَلقاً،  أملٍ  من شيءٌ  ُىناؾ يكوف أفْ  ديكن نعم الدِّ
ينيَّة بادلرجعّيات ذلا عَلقةَ  ال الَّيت احُلَسينيَّةِ  األجواءِ  يف ينيَّة ادلؤسَّسة بأجواء وال الدِّ  ُدودةُ  َضربتها الَّيت الدِّ

 تّتفقوف قد قناعيت، ِبسب ادلقشَّرة احلقيقةُ  ىي ىذهِ  غرهبا، إىل شرقها ومن جنوهبا إىل مشاذلا من السَّقيفةِ 
 آرائي أفرض أفْ  أُريدُ  بالَّذي أنا وال أحدٍ  على ُسلطةٍ  من يل وليس ذلك يف أحرارٌ  أنتم ختتلفوف، وقد معي

 .عليكم
 القادمة، احللقاتِ  يف سيكوف فَتماموُ  وإالَّ  حديثي ُأكِمل أفْ  استطعت إذا احللقة، ىذهِ  يف أحدثكم إينِّ 

 :وادلسيحي اليهودي الواقع من بأمثلةٍ  وجئُتكم يتحرَّؾ، وكيف اإلبليسي ادلشروع عن ُأحدِّثكم
o األمساء حُترَّؼ كيف ! 
o احلقائق حُترَّؼُ  كيف ! 
o األلفاظ معاين تُبدَّؿُ  كيف ! 
o اجلليَّة البيِّنة واحلقائق النَّاصعة الواضحة ادلعاين ُتطَمسُ  كيف ! 
o واضحٍ  ِفيزيائيي  بشكلٍ  لألشخاص حّتَّ  تبديل عمليةٌ  حَتدثُ  وكيف ! 
o اىاتُ  تُغيػَّرُ  وكيف  ! النَّاس عقوؿِ  يف التفكَّيِ  اِّتِّ
o ادلغناطيسي التثويلِ  فنوفِ  من سُلتلفةٍ  وبأساليبَ  بُػْعدٍ  من الدماغ َغسيل عملياتُ  تتم   وكيف ! 
 !!..الشِّيعيّ  واقعنا يف أيضاً  بنفسوِ  جيري األمرُ  وىذا

ا: قائل يقوؿ قد  يف فَدقِّق ذلك تعتقدُ  كنت وإذا ذلك، أنفي ال أنا! اللعبة ىذهِ  من ُجزءٌ  َكذلك أنت ُرَّبَّ
 أنَّن أدَّعي وال منطقي يف الصَّواب أفرتضُ  ال ىنا أنا شأُنك، فهذا صحيحةٍ  نتيجةٍ  إىل وصلت وإذا األمر

 الَّذي ىو احلسنِ  ابنُ  احُلجَّةُ  فقط، واحدٌ  ىو الػُمطلقة؟ احلقيقة ديتلكُ  الَّذي ذا وَمن ادلطلقَة، احلقيقةَ  أمتلكُ 
 ال وأحوالِو؟ حاالتوِ  مجيعِ  يف تفكَّيِه يف أو منطقوِ  يف الصَّوابَ  َيدَّعي أفْ  يستطيع الَّذي ذا ومن ديتِلُكها،

 أعرضُ  فإنَّن إليكم أحتدَّثُ  ِحني ِلذا ،عليو وسَلموُ  اِ  َصلواتُ  احلسنِ  ابنُ  احُلجَّةُ  وىو واحٌد، إالَّ  يوجد
 النتيجةِ  إىل تصلوا حّتَّ  وَدقَّقوا َفكِّروا عقوَلكم، احرتموا َفكِّروا، وأنُتم أيديكم بني وادلعطيات احلقائق

 . أنُتم بتقديرِكم األقلّ  على الصَّحيحة
: موجزة سُلتصرةٍ  وبعبارةٍ  ادلنطق، ىذا ويرفضوف الطرح، ىذا يَرفضوف الَّذين اآلخروف :عليكم األمر َسُأَسهِّل

 الَّيت والبيانات أطرحوُ  الَّذي الطَّرح ويرفضوف َشخصياً  يرفضونن الَّذين شخصياً، أنا أطرحوُ  الَّذي الطَّرح
 وعرب العامَّة، وااضرات واجملالس ادلفتوحة النَّدوات وِعرب زىرائيِّوف، موقع وِعرب الَقمر، شاشة ِعرب أُقدِّمها
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 ادلؤسَّسة من َمرفوضٌ  تفاصيلوِ  ِبُكلِّ  أطرحوُ  الَّذي الطَّرح ىذا النَّاس، مع معكم، هبا أتواصلُ  الَّيت الوسائل
ينيَّة، ينيَّة، ادلؤسَّسة من مرفوض شخصٌ  أيضاً  وأنا الدِّ  ليس يل بالنِّسبةِ  ذلك، يف بأسَ  وال مشبوه، شخصٌ  الدِّ

 أساساً، يقولوف َّبا أُبايل وال حسابات، يف ُجزءاً  َلَشكَّل ِعندي ُمهمَّاً  األمر ىذا كاف لو األمر، ىذا مهمَّاً 
 واحدٌ  فقط ىناؾ..!! يديو بني رَأسي أُنزِؿ أفْ  يستحقّ  أحداً  أجدُ  ال بأحد، أبايل ال أينِّ  ذلك يف والسَّببُ 

 تكوف شُليَّزاً  أحداً  َأجد مل إنَّن كحايل، بَائسٌ  حاذُلم والبقيَّةُ  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األمر صاحبُ  وىو
 أقداِمنا، إىل رؤوِسنا ِمن واالشتباىاتِ  والعيوبِ  األخطاءِ  يف سواءٌ  النَّاس،ُكل نا بقيَّة وعن َعنِّ  دُتيِّزهُ  ميزةٌ  ِفيوِ 

 ىذا؟ ىو فمن األشخاص، من شخصٍ  على ذلا حقيقةَ  ال أوصافاً  أسبغتُ  إذا نفسي على سأضحكُ  ألنَّن
 أنا بل منو، أفضلُ  بأنَّن أقوؿ ال ىنا وأنا الواقع، أرضِ  على ادلوجودةِ  بآثارهِ  سآتيك وأنا بوِ  جئن بو، جئن
 فوؽ واشتباىات األخطاء، فوؽ أخطاء عندنا عاديّوف، بشرٌ  ضلن سوا، اذلوا يف ُكل نا قلتُ  منو، أسوأُ 

ا السَّيئات، فوؽ وَسيِّئات االشتباىات، ا نيٍَّة، وِبسنِ  نعلم ال وضلنُ  الشَّيطافِ  ِخدمة يف نكوفُ  ورَّبَّ  نقضي ولرَّبَّ
 ... السَّببُ  ... السَّببُ ! محاقَػتُنا ىو السَّببُ ! جهلُنا ىو والسَّببُ  نعلم، ال وضلنُ  الشَّيطاف ِخدمة يف األعمار
 .. . السَّبب

 بو، تُزوُِّدين َّبا الدولّيةُ  ادلخابراتُ  تُزّودين الصهيوين، ادلشروعِ  خدمةِ  ويف َمشبوهٌ  شخصٌ  بِأينِّ  عنِّ  يقولوف ىم
! الُكُتب؟ يف التنقيبِ  على القدرة وىذهِ  احلافظة ىذه أعطتن الَّيت ىي الد ولية ادلخابرات أفَّ  ىل أدري ال

ا، ا رَّبَّ  أعرتض ال ىنا وأنا. .. حاؿ أيِّ  على الُقُدرات، ىذهِ  مثل تُعِطينا أفْ  على قادرة الدولية ادلخابرات رَّبَّ
 ىذا ُخذوا أنتم وبنات، أبنائي يا أنتم معكم واحلديثُ  أقوؿ ولكنَّن الكَلـ، ىذا يقولوا أف حقِّهم من أبداً،

 التهك م أقصد فإنِّن كَلمي بعضِ  يف التهك م أحسسُتم إذا متهكِّماً، لست ىنا أنا اجَلّد، زلَملِ  على الكَلـ
 أو أنا أوصف ِحني ىكذا، الكَلـُ ..!! آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من حديثي يف جاد   فأنا وإالَّ  فقط، اجلزءِ  ىذا يف

 من أكثر ُمنذ َحيات يف الػِمثاؿ ىذا ُأالِمسُ  فإنَّن الواقع من ِمثاالً  أخذتُ  ولكنَّن ُمهمَّاً  ليس غَّيي، يوصف
 . بذلك بأسَ  فَل األوصاؼ هبذه أُوصفُ  َفحني سنة، ثَلثني
 الد ولية ادلخابرات وأفَّ  بادلاسونية عَلقةٍ  على وأينِّ  الصهيوين ادلشروع أخدـُ  أينَّ  عرفتم كيف: أقوؿ أنا ولكنْ 

 أفْ  البُدَّ  العَلقات من اللوف ىذا ألفَّ ! ذلك؟ عرفتم كيف أقوؿ! حُترُِّكن؟ الَّيت ىي الربيطانية وادلخابرات
 آخر، شأفٌ  فهذا الغيب تعلموف كنتم إذا نعم ال، قطعاً  الغيب؟ أَتعلموف ذلك؟ عرفتم فكيف سريَّاً  َيكوف

 حينما أرَكم مل أنا احلقيقة ادلخابراتّية؟ الدوائر ىذهِ  نفسِ  يف معي َتعملوف أنتم ىل! الَغيب تعلموف ال لكنَّكم
 أنَّكم أستبعد لذا االجتماعات، ىذه يف أشاىدكم مل أنا الربيطانّية، وادلخابرات ادلاسونّية يف لِيناؤو َّبس نَلتقي

 يف جيري ما تعرؼ بدورىا وىي ُأخرى، سلابرات دوائر يف تعملوف أنكم أو. ادلؤسَّسات ىذه نفسِ  يف تعملوف
 اذلوا يف وأنتم فإنا كذلك ُكنتم إذا إذاً ! التقارير؟ إليكم َتصل خَلذِلا ومن هبا، أنا أرتبط الَّيت ادلخابرات دوائر
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 .أبداً  كذلك أنتم أقوؿ ال وأنا سوا،
 سُلابراتٍ  دائرةِ  يف تعملوف أنتم وال ادلخابرات، دائرة نفسِ  يف معي تعملوف أنتم وال الغيب، تعلموف أنتم فَل

 الَّذين أنتم وال أسراري، فكشفتُ  وبيَنكم بَين فيما َلكم صرَّحتُ  الَّذي أنا وال أخرى، لدولةٍ  تابعة أخرى
 كذلك، َأينِّ  ِلغَّيِكم وتُثِبت لكم تُثِبتُ  ومكتوبة، مطبوعة أو ُمسجَّلة، َمسموعة َمرئّية ِحسيَّة وثائق دتلكوف

 من مثَلً  !!استنتاجات َتستنتجوف نِيَّتكم، ُحسنِ  َفرضِ  على ىذا وِاستنتاجات، ظنوف ىي األمر يف ما غايةُ 
 الوسط ِمن أُناس يدعُمها كبَّية مشاريع عندكم أنتم ىو ما! باألمواؿ؟ يأت أين من: االستنتاجات ىذه

م الشِّيعيّ  ! مشاريَعكم؟ فيها حُترِّكوف الَّيت األمواؿ هبذهِ  تأتوف أين من قُلتُ  أنا فهل بأفكارِكم، يقتنعوف ألهنَّ
 يف أو احلاضر يف أو ادلاضي يف كاف إفْ  فيو، العملَ  أُباشرُ  آخر مشروعٍ  أيِّ  ومن القناة ىذه من أكرب وىي

 ىذه ويدعموف بآرائي يقتنعوف أُناس عندي أيضاً  أنا بآراِئكم يقتنعوف أُناس عندكم أنتم ما فمثل ادلستقبل،
متُ  فهل بقائم؟ ليس أـ قائم االحتماؿ ىذا ولكن ىكذا، أقوؿ أفْ  أُريد ال أنا ادلشاريع،  مشاريَعكم اهتَّ
م أفْ  بإمكاين بذلك؟  وليس شرعّياً، ليس الشرعّية اجلهة ومن منطقّياً، ليس الكَلـ ىذا لكنَّ  مشاريَعكم اهتَّ

 ذلك إىل أقوؿ ال مالّية، مصاريف إىل حتتاج لندف يف فضائّيةً  قناةً  أفَّ  صحيحٌ  عنكم، ذلك أقوؿ أف يل جائزاً 
 إىل بالقياسِ  شيئاً  ُتساوي ال ولكنَّها كثَّية، الفضائية القناة فمصاريف قليلة، ليست أهّنا كما اذلائل احلدِّ 

 ومن ادلاركات من ويتسّوقوف لندف إىل يأتوف حينما العظاـ، مراجِعنا وأحفاد حلفيدات اجليب ادلصروؼ
اً  الغالية اَّلت اً  جدَّ اً، جدَّ  شيئاً  ُتساوي وال آخرِه، إىل ... و ... و ... و فَنادقهم ويف سفراهِتم يف أو جدَّ

 تساوي ال الشَّخصية، ناهِتمؤو ش يف ادلرجع وأبناءُ  ادلرجع وأحفادُ  ادلرجع أصهارُ  َيصرُِفها الَّيت ادلصاريف من
 أرقاماً، أذكر أفْ  أُريد ال ىنا وأنا شيئاً، تساوي ال ىنا ولكنَّها قليلة ليست القناة مصاريف أفَّ  مع أبداً، شيئاً 

 ومصاريف وأحفادىم، أوالدىم ومصاريفِ  ادلراجع أصهارِ  مصاريفِ  عن وباألرقاـ أحتدَّث أفْ  بإمكاين
 يف القضيَّة ىذه يف أخوض أفْ  أُريد ال لكنَّن ذلك، عن أحتدَّث أفْ  بإمكاين ولياليهم، وحفَلهتم سفراهتم

 ... أقوؿ وأفْ  أقوؿ أفْ  وبإمكاين احللقة، ىذه
َمكم أفْ  أُريد وال القبيل، ىذا من استنتاجاتٍ  على تَبنوف نِيَّةٍ  ُحسنِ  مع فأنتم حاؿ، أيِّ  على  بشيءٍ  اهتَّ

 االستنتاجات ىذهِ  أفَّ  فلنفرتض ىو؟ كم العلمّية السَّاحةِ  يف االستنتاجات ىذهِ  ُمستوى: أقوؿ ولكنَّن آخر،
 الَّذي الَقَمر؟ َشاشةِ  على أنا أطرحوُ  الَّذي ما ... ولكنْ  أقبَػُلها، حسناً  الصَّحيحة، العلمّية الِقيمة دَتتلك
بوا واحلقائق، باألدلَّةِ  ُمسَندٌ  وكَلمي الشِّيعّي، الواقعِ  بإصَلح ادلطالبةُ  ىو القمر شاشة على أطرحو  ىذه َكذِّ
 ِحبايل فألقيتُ  ِفرعوف، َشياِطني من فرعوف، َسَحرة من نظرِكم يف أنا بالنَّتيجة احلقائق، ىذه كذَّبوا األدلَّة،

ا َوُعِصّيي،  تُبِطلَ  وكي السَّحر، ىذا تَلُقفَ  كي دتلكوهنا الَّيت موسى َعصا أنتم فألقوا النَّاس، ختدع ىذه فلرَّبَّ
 اطرحوه عندكم؟ الَّذي اذلدى أين النَّاس؟ ُأَضلِّلُ  ترتكونن دلاذا عندكم؟ اليت موسى عصا فأين ِسحري،
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 أتوغَّل أفْ  أُريدُ  وال اجلانبَ  ىذا أترؾُ  ىنا إىل. فنِّدوىا احلسيَّة، باألِدلَّة طرحُتها الَّيت احلقائقَ  فَػنِّدوا وبَػيِّنوه،
 ..فيو كثَّياً 
 هبا نأت أفْ  إمَّا األمواؿ ىذه َعرفنا باألمواؿ؟ يأتوف أين من ادلعطيات؟ ىذه ىي ما معطيات، عندكم أنتم
 .. منها انتهينا القضية ىذه انتهينا، اإلسرائيلي، ادلوساد من أو ادلخّدرات، ِّتارةِ  من

 ُكتبتكم ِمن ُكتُِبكم، وِمن طرحُتها الَّيت احلقائق! عليها؟ ُِّتيبوف ال دلاذا أنا أطرحها الَّيت األسئلة ىذه لكن
 بأس، ال بأخطاِئكم؟ تعرتفوا أفْ  تريدوف ال..!! ناصبيَّاً  فكراً  وتطرحوف البيت أىلَ  تُعاندوف ألسنِتكم ومن

 طريَقنا تعرتضوف دلاذا إذاً  األخطاء؟ ُتصحِّحوا أفْ  تُريدوف ال أّنكم أـ َتعرتفوا، أفْ  دوف من األخطاء َصحِّحوا
 األسئلة ىذه أُثَّي أنا ِبكم، َأعبأُ  ال وأنا تصلوا؟ أفْ  تُريدوف أين إىل! للتصحيح؟ وندعو نتكلَّم فقط وضلنُ 
 ما. أنفِسهم مع يُثَّيوىا أفْ  فعليهم منطقّية، األسئلة ىذه أفَّ  وجدوا فإذا وبنات، ألوالدي ادلطالب ىذه وأَثَّي
 أنا! العقوؿ دفائنِ  إثارةُ  ىي وظيفُتهم ىي؟ ما العلماء ووظيفةُ  واألوصياء األنبياء وظيفةُ  الر سل؟ وظيفةُ  ىي

ينيَّة ادلؤسَّسة على ليس األسئلة ىذهِ  أطرح  زمنٍ  منذُ  منها يدي َغَسلتُ  جهةٌ  تلك هبا، يل شأفَ  ال فأنا الدِّ
: أوالً  األسئلة، ىذه اطرحوا وبنات، أبنائي يا أنتم عقوِلكم َدفائنَ  أُثَّيَ  كي األسئلة ىذه أطرحُ  ولكنَّن بعيد،
ينيَّة، ادلؤسَّسة من حُتاصروه أفْ  تستطيعوف من هبا حاصروا ُثَّ  أجوبة، ذلا ِّتدوف ىل وانظروا أنفسكم على  الدِّ
 الوكَلء، حاصروا الرَّواديد، حاصروا الش عراء، حاصروا اخلُطُباء، حاِصروا الشَّخصية الثقافيَّة ااصرة ِعرب

 التواصل وسائل وعلى اإلعَلـ وسائل على أطرحوىا أو بأسئلتكم، حاصروىم احلوزوّيني، حاصروا
 أفَّ  لنتَّفق، األسئلة ىذه طرحتُ  لذلك ُعُقوِلكم َدفَائنَ  أُثَّي أفْ  أُريدُ  أنا العنبكوتية، الشَّبكةِ  ِعرب االجتماعي

اً، واىيةٌ  استنتاجاتٌ  وىي استنتجوىا الَّيت االستنتاجات ىذهِ   يف ِعلميةً  قيمةً  ىناؾ أفَّ  لنفرتض ولكن جدَّ
 ..االستنتاجات ىذه

!! ادلرجعّية خبطورة َأحسَّ  الكافر الغربُ  الػُمسلَّمات، من أيضاً  ىي القضية ىذه أفَّ  لنفرتض: أخرى وقضيَّةٌ 
 إذا..!! مصاحلها أماـ كبَّياً  عائقاً  ُتشكِّلُ  النَّجف يف الشِّيعيَّة ادلرجعيَّة أفَّ  اكتشفت َلمَّا الربيطانية ادلخابرات

 يف ىيثرو مطار طالع، يومّية منكم واحد جاي يومّية ىيثرو مطار ليش! الػحَلؿ أوالد يا] كذلك كانت
 ونساءكم يتجّولوف أوالدكم ليش، ..!![رايح واحد أكو و جاي منكم واحد وأكو إالَّ  يـو ديرّ  ما لندف

 وِبزِنسكم وِّتارتكم البنكّية وحساباتكم ػللكمڤو بيوتكم ليش! لندف؟ شوارع يف ىنا يتجوَّلن وبناتكم
 ! َعدّوه؟ أرض إىل يأت عاقل إنساف يوجد ىل! لندف؟ يف ومؤدتراتكم ومراكزكم
 ضلن علينا ُتشكلوا أفْ  تستطيعوف ال علينا، ُتشِكلوا أفْ  تستطيعوف ال! معروفة وَقضيَّتُنا ُعمَلء ضلنُ  لنا بالنَّسبة
 ىل ىنا؟ تفعلوف ماذا ىنا؟ تصنعوف ماذا أنتم. بَلِدنا يف نسكن ىنا وضلن الربيطانية للمخابرات عمَلء
 يُرِسل مل ادلراجع من مرجع ىل أعدائِو؟ عند يُعاجل يأت فلماذا ُىنا، للعَلج يأتِ  مل ادلراجع من مرجع ىناؾ
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 ِلقضاء أو ُمعيَّنة، دلشاريع ىنا يأتوف وإمَّا وُشققاً، ػلَلً ڤو بيوتاً  يشرتوف إمَّا َتراُىم ىنا؟ إىل وأصهارَهُ  أوالَدهُ 
 لكم ِقبلةً  لندف صارت وقد ىكذا، تفعلوف ُكل كم يصنعوف، ىكذا اجلميع اإلعَلـ، يف للظهور أو الوقت،

 يف! مدارسكم يف! مراكزكم يف! ِّتارتكم يف! نزىتكم يف! دوائكم يف! عَلجكم يف! وكبَّية َصغَّيةٍ  ُكلِّ  يف
 !!نلمُسوُ  الَّذي الواقع ىو ىذا أليس! مؤدتراتكم

 جاّيني شتسّووف! ذلنا؟ جايّة ادلرجعّية شتسّوي] ادلرجعيَّة خبطرِ  أحسَّت قد الربيطانية ادلخابرات كانت فإذا
 واِ !! َدارىم ُعقرِ  يف تغزوىم كي ىنا إىل جئتم أّنكم أـ ،..وكذا كذا الربيطانية ادلخابرات كانت إذا[ ذلنا؟
 يدبّرىا ما النَّجف خارج ونذبّو بسّيارة ناخذه إذا] واِ  النَّجف، يف الِكبار مراجِعنا من واحداً  نأخذ إذا

 الَّذي الواقع ىو ىذا[ أمَره يدبّر ما ِيگَدر، ما ويرّجعوه، تاكسي َلو يشوفو النَّاس إال لبيتو، بتاكسي يرجع
 ادلرجعيَّةِ  من رجيف سلّلصينها] واألمريكيَّة الربيطانيَّة ادلخابرات أفَّ  فَلُنسلِّم ىذا ُكلِّ  عن النَّظر بغضِّ  .نعيُشو

 ال بكاملوِ  العامل أفَّ [ ورضينا سلَّمنا عّمي سلَّمنا، القضيَّة، هبذهِ  ُنسلِّم الليل، يناموف ما النَّجف، يف الشِّيعيَّةِ 
 نشتغل وأمثايل أنا أنّنا وسلَّمنا القضيَّة، هبذه سلَّمنا القادـ، الشِّيعيَّةِ  ادلرجعيَّةِ  خطرِ  من اللَّيل يناـ أفْ  يستطيع
 ! طرحتموىا الذين أنتم ادلعطيات وىذهِ  هِبا، سلَّمنا أيضاً  ىذهِ  الصهيوين، ادلشروع خلدمة

 يرتبطُ  َمشروعٍ  عن أحتدَّثُ  وال بادلاسونّية يرتبطُ  مشروعٍ  عن أحتدَّثُ  ال أنا معطيات، سأطرح أيضاً  أنا
 كلّ  حُترِّؾ الَّيت الكربى اإلبليسيَّةِ  ادلؤامرةِ  عن أحتدَّثُ  إنَّن سياسيَّة، مؤامرةٍ  عن أحتدَّثُ  وال الد ولّية، بادلخابرات

 بأينِّ  أقوؿ ال أنا واحكموا، وُمعطيات ُمعطياهِتم بني قارنوا أيديكم، بني ُمعطياتٍ  وسأضعُ  الصَّغَّية، ادلؤامرات
 يل شأفَ  ال وبنات، أبنائي أنُتم احكموا، وأنتم أيديكم بني ُمعطياتٍ  سأضعُ  لكنَّن احلقيقة، نَاصيةَ  أمتلكُ 

 من ولرجاؿٍ  ألُناسٍ  والُعبوديةِ  الصَّنميَّةِ  ِبعَفنِ  تعفَّنت الَّيت ادلتعفِّنة الكبار بعقوؿ ادلتعفِّنة، الكبَّيةِ  بِالعقوؿ
 ومعطيات ُمعطياهِتم بني وقارنوا ُمعطيات وسأطرحُ  يطرحوهَنا، ىم ُمعطيات ىذهِ  أنتم، أحدِّثكم أنا أمثاذِلم،

 .أيديكم بني سأضُعها الَّيت
 الُقرآف ُىنا ﴾عَذًٌُّ ٌَىُُْ اٌشٍَّْطَبَْ إَِّْ﴿: السورة ىذه من البسملة بعد السادسةِ  اآليةِ  يف فاطر، سورة يف

 الشَّيطاف، حُيرِّكها ِجهة ادلاسونية تكوف أفْ  دُيكن ادلخابرات، وال ادلاسونية لنا يذكر مل العدّو، لنا ُيشخِّصُ 
 حُيرِّؾ أفْ  أو ادلاسونية حُيرِّؾ أفْ  لوُ  مكاف أَفضل الشَّيطاف ولكن وديكن، ديكن ادلخابرات، تكوف أفْ  ديكن

 إماِمنا َتفسَّيِ  يف موجودةٌ  والرِّوايةُ  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادؽِ  إماِمنا حتليلِ  ِبسب! ادلرجعيَّة؟
 التَّقليدِ  َمراجع ِمن بأفَّ  الصَّادؽ إمامنا خُيربنا أمل التقليد، مراجع وحيّرؾ ادلرجعيَّة حُيرِّؾ الشَّيطاف أفّ  الَعسكري،

ِِإلىُِيِضيُفونِثُمَِِِّشيَعِتَناِِعندَِِِبَهاِفَ َيَتوجَُّهونِالصَِّحيَحةُِعُلوِمناِبَعضَِِيَتعلَُّمونُِنّصابَِقومِ  -:الشِّيعة عند
ِِمنِأَنَّوَِعَلىِِشيَعِتناِِمنِاْلُمَسلُِّمونِفَ َيتَ َقبَّلوُِِِمنَهاِبُراءَِنحنُِِالَّتيِاأَلَكاذيبِمنَِأْضَعاِفوَِِِأْضَعافََِِذِلك
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 على يَزيد َجيش ِمن الشِّيعة ُضعفاء على أضرّ  ىم َىؤالء بأفَّ  لنا بَػنيَّ  واإلماـ - َوَأَضلُّوُىمَِفَضلُّواُِعُلوِمنا
 أفضل ِفيو مشروَعو خُيفي َمكاناً  جَيد لن فإنَّوُ  يتحرَّؾ أفْ  إبليس أراد وإذا ألعن، ىؤالء نعم وأصحاِبو، احُلسنيِ 

ينيَّةِ  ادلؤسَّساتِ  من ينيَّة ادلؤسَّسة فقط ليس العامل، يف الدِّ ينيَّة، ادلؤسَّسات ُكلّ  وإَّّنا الشِّيعيَّة الدِّ  أفضل الدِّ
ينيَّة، ادلؤسَّساتُ  ىي زمانِنا إماـِ  مواجهةِ  يف مشروَعوُ  فيها إبليس خُيفي أف يستطيع الَّيت األماكن  وأعتقد الدِّ

اً  وصرحية واضحة أمثلة ىي وادلسيحيّ  اليهوديّ  اجلوِّ  يف َمرَّت الَّيت األمثلة أفَّ   . جدَّ
  :السادسة اآلية فاطر سورة ففي الَعداوة، ِجهةَ  لنا حُيدِّدُ  الُقرآف لذلك

 وقاؿ أمرنا بل َعدّو، الشَّيطاف بأفَّ  لنا بَػنيَّ  فقط ليس الُقرآف ﴾عَذًُّاً فَبرَّخِزًُهُ عَذًٌُّ ٌَىُُْ اٌشٍَّْطَبَْ إَِّْ﴿

ذوه  إَِّْ﴿ نستطيع ما الُقوَّةِ  من لوُ  نُِعدَّ  وأفْ  نُراقَبو، أفْ  البُدَّ  نصنع؟ ماذا َعدوَّاً  نَػتَّخذهُ  َفحني َعدوا، فاختَّ

  ﴾.اٌسَّعِريِ ؤَصْحَبةِ ِِْٓ ٌاٌٍَِىٌُُٔ حِضْثَوُ ٌَذْعٌُ إََِّّٔب عَذًُّاً فَبرَّخِزًُهُ عَذًٌُّ ٌَىُُْ اٌشٍَّْطَبَْ

 اسْجُذًُا ٌٍٍََِّْبئِىَخِ لٍُْنَب ًَإِرْ﴿ :اخلمسني اآلية يف الكهف، سورة يف الكهف، سورة إىل ذىبنا إذا الكَلـ نفس

 ثِئْسَ عَذًٌُّ ٌَىُُْ ًَىُُْ دًًُِٔ ِِٓ ؤًٌٍََِْبء ًَرُسٌَِّّزَوُ ؤَفَزَزَّخِزًَُٔوُ سَثِّوِ ؤَِْشِ عَْٓ فَفَسَكَ اٌْجِِّٓ َِِٓ وَبَْ إِثٍٍِْسَ إٌَِّب فَسَجَذًُا ٌِأدَََ

 الَّيت الُقرآنّيةُ  اآلياتُ  ﴾.عَذًٌُّ ٌَىُُْ ًَىُُْ دًًُِٔ ِِٓ ؤًٌٍََِْبءَ ًَرُسٌَِّّزَوُ ؤَفَزَزَّخِزًَُٔوُ﴿ :ىنا والرتكيز ﴾ثَذَالً ٌٍِظَّبٌِِّنيَ
 ىذه تتب عِ  بصدد لستُ  وأنا عديدٌة، آياتٌ  لإلنساف ُمِبنيٌ  َعدو   الشَّيطاف أفَّ  وعن إبليس، أفَّ  عن تتحدَّث
 ادلضامني ىذه لإلنساف، ُمبنيٌ  َعدو   الشَّيطاف أفَّ  من الكرمي، الكتاب يف منتشرةٌ  اآلياتُ  فهذه وإالَّ  اآليات،
 ىذا وسُلّططاتِ  العدّو، ىذا برنامجَ  لنا وبَػنيَّ  يُدامهُنا الَّذي العدوَّ  لنا َحدَّد فالُقرآفُ  الكرمي، الكتاب يف واضحة
 !!...العدوّ 

 ؤَغٌٌَْْزَنًِ فَجَِّب لَبيَ﴿ :بعَدىا والَّيت العاشرة بعد السَّادسةِ  اآليةِ  يف األعراؼ، سورة يف ﴾ؤَغٌٌَْْزَنًِ فَجَِّب لَبيَ﴿

 عن يتحدَّث بل الضاّلني، عن يتحدَّث ال القرآف ُىنا: ذَلُمْ  أَلقْػُعَدفَّ  ﴾اٌُّْسْزَمٍَُِ صِشَاطَهَ ٌَيُُْ ألَلْعُذََّْ
 من مشروَعوُ  دُيرِّر أفْ  ويستطيع الصِّراط، ىذا يف ذلم يقعدُ  ىؤالء ادلستقيم، الصِّراط َشخَّصت الَّيت اجملموعات

 ؤٌََّْبِٔيُِْ ًَعَْٓ خٍَْفِيُِْ ًَِِْٓ ؤٌَْذٌِيُِْ ثٍَِْٓ ِِّٓ َرٍَِنَّيُُ ثَُُّ ۞ اٌُّْسْزَمٍَُِ صِشَاطَهَ ٌَيُُْ ألَلْعُذََّْ ؤَغٌٌَْْزَنًِ فَجَِّب لَبيَ﴿ :خَلذلم

 يف برنامج اإلبليسي الربنامج اخلطورة، غاية يف قضيَّة !..!ادلستقيم الصِّراط على وُىم يأتيهم ﴾شََّأئٍِِيُِْ ًَعَٓ
 عند نعمل فنحنُ  ادلاسونّية وعند ادلخابرات عند نعمل ضلنُ  ُكنَّا إذا! الكربى ادلؤامرة ىي ىذه اخلطورة، غاية
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ينيَّة الزَّعامات أمَّا الفروع، وعند الوكَلء  ..!!الرئيس ادلصدرِ  عندَ  أي ُمباشرًة، الشَّيطافِ  عند تعمل فهي الدِّ
 من وفدٌ  َتشكَّل دلػّا تُقاس، وال ُتضَرب األمثاؿ وقطعاً  مثًَل، ىنا تصلح ادلعارضة أيَّاـ من ِقصَّةً  أتذّكر أنا

 وزير هبم والتقى األمريكية ادلتحدَّة الواليات إىل وذىبوا ِشيعيَّة، َشخصيات الَوفد ىذا ويف العراقية ادلعارضة
 مُجلة ومن التِّسعينات، يف السَّاخنة السياسية واألحداث ادلعارضة أيَّاـ الكَلـ ىذا األمريكي، اخلارجية

 اخلارجية وزير دخل وَلمَّا عليو، ا رمحةُ  العلـو ِبر زَلمَّد السيِّد الوفد ىذا ضمنَ  ذىبت الَّيت الشَّخصيات
، ِبر زُلَمَّد السيِّد إىل وصل ولػّما الَوفد، أعضاءَ  ُيصافح أخذ األمريكي  ىذا ينقلوف كانوا احُلضَّار العلـو
 رجع وَلمَّا مُخينيَّة، بعمامةٍ  ىي ما الِعمامة ىذه السوداء، الِعمامة ىذه من خَتَف ال: السّيد لوُ  قاؿ الكَلـ،

 بالسيِّد والتقى الزِّيارات، من زيارة يف إيراف إىل العلـو ِبر زَلمَّد السيِّد وجاء ىذا، الوفد زيارة أخبار وانتشرت
 ادلعاِرضة العراقية الشخصيات تكن مل الوقت ذلك ويف باقر، السيِّد اَلَموُ  عليو، ا رمحةُ  احلكيم باقر زلمد

 يتحرَّكوف لكنَّهم اإليراين، اجلوِّ  يف زلبوسني زالوا ال إذ ادلتحدة، الواليات أحضاف إىل تراكضت قد إيراف يف
 كاف احلكيم باقر زُلَمَّد فالسيِّد اإليرانية، احلدود خارج آنذاؾ فيها يتحرَّكوا أف ذلم ُيسَمح َضيِّقة ِمساحةٍ  يف
 اخلارجية بوزير وتلتقوف الوفد ىذا يف تروحوف مناسب كاف ما سيِّدنا: لوُ  ويقوؿ العلـو ِبر زَلمَّد السيِّد يَلـو

؟ ِبر زُلَمَّد السيِّد أجابو فماذا ،األمريكي  الرأس، فإىل ذىبتُ  إذا أنا منك، أحسن أنا سيِّدنا،: قاؿ العلـو
 ذيوؿ، إليهم ذىبتَ  الذين وىؤالء ،(وِمّنا ِمّنا رزقك ػطّگتلػ) والسعودية الكويت إىل ذىبت فقد أنت أمَّا

 السيِّد كَلـ ألفّ  باقر، السيِّد فسكت! الذيوؿ؟ إىل يذىب الذي أـ الرأس إىل يذىب الَّذي أفضل أي هما
اً  منطقّياً  كاف العلـو ِبر زلمَّد  . جدَّ
 ذيوؿِ  مع نعمل ُبَسطاء أُناس فنحنُ  ادلخابرات مع نعمل ضلنُ  كنَّا فإذا تُقاس، وال ُتضَرب األمثلة قلتُ  وكما

ينيَّةُ  ادلؤسسةُ  أمَّا إبليس،   !!مباِشر بشكل إبليس ومع الشيطاف مع تعمل فهي الدِّ
 ًَعَٓ ؤٌََّْبِٔيُِْ ًَعَْٓ خٍَْفِيُِْ ًَِِْٓ ؤٌَْذٌِيُِْ ثٍَِْٓ ِِّٓ َرٍَِنَّيُُ ثَُُّ ۞ اٌُّْسْزَمٍَُِ صِشَاطَهَ ٌَيُُْ ألَلْعُذََّْ ؤَغٌٌَْْزَنًِ فَجَِّب لَبيَ﴿

 وما والثَلثني التاسعةِ  اآليةِ  يف احلجر سورة يف ﴾ؤَغٌٌَْْزَنًِ ثَِّب سَةِّ لَبيَ﴿ أيضاً؟ الُقرآف يقوؿ وماذا﴾. شََّأئٍِِيُِْ

 ضلنُ  قطعاً  ﴾اٌُّْخٍَْصنِيَ ِِنْيُُُ عِجَبدَنَ إِالَّ ۞ ؤَجَّْعنِيَ ًأَلُغٌٌَِْنَّيُُْ األَسْضِ فًِ ٌَيُُْ ألُصٌَِّنََّٓ ؤَغٌٌَْْزَنًِ ثَِّب سَةِّ لَبيَ﴿ بعَدىا
ينيَّة، ادلؤسَّسة وال الػُمْخَلصني من ادلراجع وال الػُمخَلِصني من لسنا  الػُمْخَلِصني، من لسنا مجيُعنا قطعاً  الدِّ
 ىم الػُمْخَلصوف سُلَلصني، وليس سُلِْلِصني َنكوف أف إليوِ  نصل ما أعلى ضلنُ  زُلَمَّد، بآؿِ  خاص   وصفٌ  فهذا
 والقادة والز عماء وادلراجع وأنتم فأنا يقيناً  أمَّا ادلنزلة، ىذه يستحقّ  من ىناؾ كاف إذا شاءوا ومن زُلَمَّد آؿُ 

  :أولئك من لسنا والُعلماء
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 ﴾.اٌُّْخٍَْصِنيَ ِِنْيُُُ عِجَبدَنَ إِالَّ ۞ ؤَجَّْعِنيَ ًَألُغٌٌَِْنَّيُُْ األَسْضِ فًِ ٌَيُُْ ألُصٌَِّنََّٓ ؤَغٌٌَْْزَنًِ ثَِّب سَةِّ لَبيَ﴿

ْذَ اٌَّزِي ىَـزَا ؤَسَؤٌَْزَهَ لَبيَ﴿ اإلسراء سورة يف وأيضاً   والَّيت والستني الثانية اآلية يف ا خياطب إبليس ﴾عًٍَََّ وَشَِّ

َّزَوُ ألَحْزَنِىََّٓ اٌْمٍَِبَِخِ ٌٌََِْ إٌَِى ؤَخَّشْرَِٓ ٌَئِْٓ عًٍَََّ وَشَِّْذَ اٌَّزِي ىَـزَا ؤَسَؤٌَْزَهَ لَبيَ﴿ بعَدىا  لسنا ضلن وقطعاً  ﴾لٍٍَِالً إَالَّ رُسٌِّ

ينيَّة ادلؤسَّسة وال ادلراجع وال القليل، ىذا من  فَإَِّْ ِِنْيُُْ رَجِعَهَ فََّٓ ارْىَتْ لَبيَ ۞ لٍٍَِالً إَالَّ رُسٌَِّّزَوُ ألَحْزَنِىََّٓ﴿ الدِّ

 َعَبَده فَػَقد نَاِطقٍ  ِإىَل  ِاْسَتَمعَ  َمنْ  ﴾ثِصٌَْرِهَ يُُِِْنْ اسْزَطَعْذَ َِِٓ ًَاسْزَفْضِصْ ۞ ٌَِّْفٌُساً جَضَاءً جَضَآئُوُُْ جَيَنََُّ

 ًََِب ًَعِذْىُُْ ًَاألًَْالدِ األٌََِْايِ فًِ ًَشَبسِوْيُُْ ًَسَجٍِِهَ ثِخٍٍَِْهَ عٍٍََْيُِ ًَؤَجٍِْتْ ثِصٌَْرِهَ ِِنْيُُْ اسْزَطَعْذَ َِِٓ ًَاسْزَفْضِصْ﴿

 ِّتري فهي ادلعاين ىذه أمَّا ﴾ًَوٍِالً ثِشَثِّهَ ًَوَفَى سٍُْطَبٌْ عٍٍََْيُِْ ٌَهَ ٌٍَْسَ عِجَبدِي إَِّْ ۞ غُشًُساً إِالَّ اٌشٍَّْطَبُْ ٌَعِذُىُُُ
  .مجيعاً  علينا

 إٌَِّب﴿ :بعدىا والَّيت ص سورة من والثمانني الثانيةِ  اآليةِ  يف ﴾ؤَجَّْعِنيَ ٌَإُغٌٌَِْنَّيُُْ فَجِعِضَّرِهَ لَبيَ﴿: ص سورة يف

 أفْ  األِئمَّة يُعلِّمنا ىكذا ضَلنُ  لذلك ﴾اٌُّْخٍَْصِنيَ ِِنْيُُُ عِجَبدَنَ إٌَِّب ؤَجَّْعِنيَ ٌَإُغٌٌَِْنَّيُُْ﴿ ؛ ﴾اٌُّْخٍَْصِنيَ ِِنْيُُُ عِجَبدَنَ
 يف الشياطني، فيو وتُغلَّلُ  تُقيَّدُ  شهرٌ  رمضاف شهر بأفَّ  تقوؿ فهي الرِّوايات وتذكَّروا رمضاف، شهرِ  يف نقرأ

 رمضاف شهر هناراتِ  يف نقرأ أفْ  األِئمَّة أدَّبنا ىكذا ضَلنُ  ذلك ومع وتُغلَّل، تُقيَّد الشَّياطني رمضاف، شهر
َِونَ ْفِثوَِِِوَلْمزِهَِِِوَىْمزِهِِِالرَِّجيمِالشَّْيطَانِِِِمنِِفيوَِِِوَأِعْذِنيُِمَحمَّدِوآلُِِِمَحمَّدِ َِعَلىَِصلِِِّاللَُّهمَِّ -:فنقوؿ
 ؛َوأََمانِيِّو ،باجلمع ؛َوُخَدِعو ،باجلمع ؛حبائل - َوَحَبائِِلوَِِِوَمْكرِهِِِوََكيِدهَِِِوَبْطِشوَِِِوتَ ْثِبيِطوَِِِوَوْسَوَسِتوَِِِونَ ْفِخوِِ

َنِتوِِِوُغُرْورِهِِ - واألماين واخلُدع احلبائل من أنواع يعن َِوُشرَكائِوَِِِوَأْولَِيائِوَِِِوَأْشَياِعوَِِِوأَتْ َباِعوَِِِوَأْحَزاِبوَِِِوَشرَِكوِِِوِفت ْ
 ىذا وُكل   ُمغلَّلة والشَّياطني رمضاف شهرِ  يف وضلنُ  ىذا علينا، ُمسلَّطةٌ  البَليا ىذهِ  ُكل   - َمَكاِئِدهِِِيعَِِوَجمِِ
 شهر غَّي يف بالك فما ادلصيبة، ىذه من خُيلِّصنا أف ا من ونطلب ىنا ندعو وضلنُ  علينا، ُمسلَّطٌ  وىذا

 !!الكاملة احلريَّة ذلا الشَّياطني تكوف وحيث ُمغلَّلة، وغَّي مفتوحة والشَّياطني رمضاف
 الوسائل، ذلذه خيضعوف اجلميع والُفقهاء، والعلماء وادلراجع وأنتم أنا اجلميع بأحد، خاصَّاً  ليس الكَلـ ىذا
 خدمتوِ  يف نكوف نِيَّةٍ  ِِبُسن نعلم، ال وضلنُ  خدمتوِ  يف ونكوف اإلبليسي، ادلشروعُ  يتحرَّؾ الوسائل ىذه وِعرب

 ىو ما النَّاس، ويقتلوف أنفسهم يقتلوف الَّذين ىؤالء االنتحارية، اجملموعات اآلف، اجملموعات ىذهِ  ونتحرَّؾ،
 الَّذي َمن صحيحة، اإلنتحاريّ  يتصوَّرىا دوافع ىناؾ الدَّافع؟ ىو ما ضُللِّل معي تعالوا يدفعهم؟ الذي الدافع
اه؟ هبذا َحرَّكو اه هبذا حرَّكوُ  الَّذي االِّتِّ  َزعيماً  حُيرِّؾ أف يُريد حينما إبليس قطعاً . اإلبليسي ادلشروع ىو االِّتِّ
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 بنفس يتحرَّؾ لنْ  قطعاً  ادلسيحي الوسط يف يتحرَّؾ أفْ  يُريد وحني ُسنيَّاً، زعيماً  حُيرِّؾ كما حُيرِّكو ال فإنّو شيعيَّاً 
 ادلفردات، ولكن ُمشرتكة العامَّة ادلخطَّطات تكوف قد اليهودي، الوسط يف بو يتحّرؾ الذي األسلوب

 وادلستويات، واألمكنةِ  األزمنةِ  باختَلؼ ختتلفُ  التخطيط، وطبيعة العمل، وطبيعة واألساليب، واألشخاص،
 َمشروعاً  إبليس يُنِشئُ  وقد، اإلبليسي ادلشروعَ  بأجزائِها ُتشكِّلُ  الَّيت األخرى ادلعطيات وسائر اخلطاب وطريقة
 تكوف؟ أين ادلشكلة ولكن واخلدمات ادلنافع ويؤدِّي النَّاس وسط يف َجيِّد بشكلٍ  ويتحرَّؾ َصحيحاً  مجيَلً 
اىات ويف النِّهاية، يف تكمن ادلشكلة النِّهاية، يف تكوف  .إليها النَّاسَ  سيوجِّو الَّيت االِّتِّ
 عصرِ ) بػ ُيسمَّى ما ُىناؾ عليها، نَعيشُ  الَّيت َىذهِ  األرضيةِ  ُكَرتِنا على التأريخ َحركةِ  يف النَّظر دقَّقنا ما وإذا

اً  َيضعوف اآلثار ُعلماء التأريخ، ُعلماء ،(التدوين  من وادلراد التَّدوين، بعصر ُيسّمى البشريةِ  تأريخ يف ُمعيَّنا حدَّ
 ما ُىناؾ ولكن القضيَّة هبذه يل شأفَ  ال بالضَّبط، حتديده يف خَيتلفوف وىم التأريخ، تدوينُ  ُىنا التدوين
 عنها اإلنساف ديتلكُ  ال الَّيت التأريخ تدوين قبل ما يعن التأريخ قبل ما عصور التأريخ، قبل ما بعصور ُيسمَّى

، ال توجد وال ُمعطَيات،  آخر، شيء أيِّ  وال ِكتابات وال َتقاومي وال رُقـو وال منحوتات ال توجد وال ُرسـو
 يرسم اإلنساف بدأ حني ولكن شيئاً، منها يستكشف أفْ  اإِلنساف يستطيع وال َموجودة باجُلملة آثار ىناؾ

 ادلرقومات دراسةِ  خَلؿِ  من لدينا ادلتوّفرة ادلعطيات ِبسب حاؿ، أيِّ  على التدوين، عصر بدأ فقد ويكتب
اً  َسريعةً  تأرخييةً  حركةً  صلدُ  ال فإنَّنا األثريّة احلياة وسائل طبيعة دراسةِ  خَلؿِ  من األثريّة،  يف البشرِ  حياة يف ِجدَّ
 وحّتَّ  احلجرية، الُعصور من وااِلبتداء للتأريخ األوريب التَّقسيم نأخذ أف أردنا لو حّتَّ  الػُمتطاولة، الُقروف

 آالتوِ  ُصنعِ  ويف استعماذلا يف اإلنساف َتطوَّر الَّيت والصخور األحجار أنواع يف ترتيب ُىناؾ احلجرية الُعصور
 ونظريّة فكريّة اختَلفات ادلسألة، ىذه يف ِاختَلفاتٍ  وجودِ  مع الطريقة هبذهِ  َنسَّي أف أردنا لو حّتَّ  منها،
ا  حَتو الً  صَلدُ  ال اإلنساف، حياة يف َّنرّ  وضلنُ  ىذا، يومنا وإىل احلجريّة العصور من فابتداءً   أيضاً، دينّية ورَّبَّ
 ُسلحفاتّية حركةٌ  لتأريخا حركةُ  ُسلحفاّت، تطّورٌ  فالتطو رُ  الَلحقة، األجياؿ إىل السَّابقة األجياؿ من كبَّياً 
اً، بطيئة  أفْ  بعد وذلك ادليَلدي، َعشر التاسع الَقرف بدايات إىل وصلنا حني ُيسرع بدأ التأريخ لكنَّ  ِجدَّ
 العامل مستوى على الُكربى واالجتماعيةِ  السياسيةِ  األحداثِ  من فيو ما ِبُكلِّ  عشر الثامن الَقرفَ  النَّاس طوى

 القرف ابتداء مع ادلتقدِّمة، القروف إىل بالقياسِ  كبَّية نقلةً  َشكَّل الَّذي الِعلمي التطّور من فيو َحَدثَ  وما
 احلركةُ  فصارت العشرين القرف يف دخلنا حّتَّ  فشيئاً  شيئاً  يسرع ُمسرعاً  مستعجَلً  التأريخُ  بدأ عشر التاسع
 وكانت الطائرات فكانت رلنونة، ُسرعةً  والسرعةُ  احلركةُ  صارت السرعة، بعصر العصر ذلك مُسِّي حّتَّ  رلنونة،

 وكانت الصواريخ وكانت السَّريعة البحري النَّقل ووسائل السَّريعة البواخر وكانت الَغوَّاصات وكانت السيارات
 يف إليها يصل أفْ  يتصوَّر السَّابق اإلنساف يكن مل احلاضر عصرنا يف ُسرعةٍ  إىل وصلنا أفْ  إىل وكانت، وكانت

 السرعة عصر يف دخلنا عشر التاسع القرف البشريةُ  وودَّعت العشرين القرفُ  بدأ حني وفعَلً  األيَّاـ، من يوـٍ 
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 مجيع على والتنوّع والتكث ر والتغَّي   التبد ؿ شيء، كلِّ  يف السرعة السرعة، جنوف ىناؾ اجملنونة، والسرعة
 .بسرعة يتغَّيَّ  شيءٍ  األصعدة،ُكل  

 :مثالني لكم أضرب لندف، يف ىنا حيات واقع من ىنا، احلياة واقع من
اً  كبَّية وأسواؽ كبَّية شركات لَندف يف ُىناؾ وأخرى، فرتةٍ  بني ُكنتُ   الكمبيوتر، أجهزة بِبيعِ  ُمتخصِّصة ِجدَّ
 شئت، ما سمِّ  الدجييتاؿ، الرَّقمية، التكنولوجيا ُتسم وىا، أفْ  تريدوف ماذا احلديثة، األجهزة ادلعلوماتية، عامل
 إىل أذىب أشهر أربعة أو أشهر ثَلثة أو شهرين بني ُكنتُ  احلديثة، التكنولوجيا اجلديد، العامل العامل، ىذا
ا حقيقةً  الشِّراء بقصد ال الكبَّية األسواؽ ىذه  للُفرجة، ىكذا فقط اجلديد، ىو ما على االطَلعِ  بقصدِ  وإَّنَّ

 مع أسَّي كي جديد، ىو َّبا ذاكرت أشحن أف أُريد عنها، ادلكتوبة ادلعلومات وأقرأ األجهزة، على أتفرَّج
 من فأنا ذلا، زُلتاجاً  لستُ  أشرتيها، فلماذا أحتاجها ال األجهزة ادلعلومات، مستوى على األقلّ  على العصر
 الكتاب بقراءة نستأنسُ  ال كتاب، ىو َّبا الكتاب نستعمل زلنا وال يقولوف، كما الديناصورات عصر

 الكتاب أعشقُ  وبقيتُ  طفوليت منذ ىذا على تعّودتُ  الشَّاشة، على بالقراءةِ  أستأنسُ  ال أيضاً  أنا االلكرتوين،
 يف األمر كاف اجلديد، ىو ما على أطَّلع كي األسواؽ ىذهِ  إىل أذىب لكنَّن التقليدّي، شكلوِ  على

 إىل الذىاب تركتُ  ذلك بعد اجلديدة، األشياء بعض أجد أفْ  ديكن أشهر ثَلثة ُكلِّ  يف السَّابقة السَّنوات
ا أو سنتني من أكثر صار حقيقةً  األسواؽ ىذه  أتدروف األسواؽ، ىذه إىل الذىاب تركتُ  سنوات ثَلث رَّبَّ
، لكثرة دلاذا؟  األشياء كانت سابقاً  أشهر، ثَلثة كلّ  ليس أسبوع، كلّ  ُتطرح اجلديدة األشياء وصارت التغَّي 

 صارت ِبيث جديدة، أشياء ِعدَّة ُتطرح الواحد الشهر يف أسبوع، ُكلّ  اآلف أشهر، َثَلثة كلّ  ُتطرح اجلديدة
اً  شُلِلَّة يل بالنِّسبة القضيَّة  ليست أسواؽ األسواؽ ىذه أفَّ  االعتبار بنظر األخذِ  مع منها، وَسِئمتُ  ِجدَّ

ا ختص صيَّة،  معارض وىناؾ أماكن، وىناؾ شركات، ىناؾ قطعاً  النَّاس، لعامَّة مفتوحة أسواؽ ىي وإَّنَّ
 مبذولة تكوف ال الَّيت األشياء وىناؾ ادلتخصِّصوف، إليها يذىب مكاف، ُكلِّ  يف متوفِّرةً  تكوف ال قد ختص صيَّة
 أُطيل أفْ  أُريد وال ادلتكاثرة، الكثرة وىذه اذلائل التنوّع ىذا ىو النَّاس لعامَّة يُبَذؿُ  ما ذلك ومع للجميع،

 .كثَّياً  عليكم
 مرَّة من أكثر يف ،BBC الػ قناة على التلفزيونية الربامج أتابع وأنا مرَّات ِعدَّة مرَّة، من أكثر: اآلخر ادلثاؿ

 الػ تغطية عدـِ  عن الربامج بعضِ  ويف اللقاءات بعض يف ُيسأَلوف حني القناة ىذهِ  يف لنيؤو مس إىل أستمع
BBC  ِالػػ تغطّيها ال أحداث فهناؾ الغرب، يف أو الشَّرؽ يف مثَلً  َحَدث الَّذي الُفَلين للحَدث BBC، 
 BBCالػ إمكانات بأفّ  العلم مع! األحداث كلَّ  نُغطيَّ  أفْ  نستطيع ال إنَّنا: ؿؤو ادلس ىذا من يكوف اجلواب

 األجهزةَ  ىذه وتعرض أجهزهَتا تُػَبدِّؿ سنة ُكلّ  يف BBC الػ أفَّ  َتصوَّروا ِبيث وخيالّية، ىائلة إمكانات
 دوؿ من وُمؤسَّسات قنوات ،BBC الػ أجهزة من ادلستعملة األجهزة ىذه تشرتي عادلّية قنوات وتأت للبيع،



  5/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 88 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 78 - 
 

 أحداث تُغطِّي أفْ  تستطيع ال إمكاناهتا بكلِّ  BBC الػ تَلحظوف،!! BBC الػ أجهزة لشراء تأت أخرى
 ِبُكلِّ  يسَّي اللحظة ىذه يف اآلف العامل! وسريعة كثَّية ىي كم! األحداث ىذهِ  َسريعةٌ  ىي فكم العامل،

 يقوؿ الواقع!! تزداد العامل ُسرعة حلظةٍ  ُكلِّ  يف وىكذا أكثر ستكوف السرعة فإفَّ  غداً  نستيقظُ  وحني ُسرعتِو،
 .ىذا تقوؿ واألحداث ىذا،

ا !العشرين؟ الَقرف بدايات ُمنذ ىكذا ُيسرِعُ  العامل جعل الَّذي ما  ىذه الظهور، عصر إرىاصات إهنَّ
ِِبَوقتِ َِأَحدِ َِجاءَُكمِإَذا: )احلديث ويف ُموقِّتاً  فلستُ  سيكوف مّت أدري ال..!! الظهور عصر إرىاصات
بُوه ت دلاذا: أقوؿ لكنَّن موقِّتاً، لستُ  وأنا يقولوف، ىكذا األِئمَّة ،(َفَكذِّ  أُردِّدُ  دائماً  دلاذا؟ التأريخ، حركةُ  تغَّيَّ

  يركض، يبدأ وُفجأةً  وبرزانِتو بعقِلو أعرفو زُلرتَـ رجلٌ  أمامي ويسَّي الشَّارع يف أكوف حني: أقوؿ ادلثاؿ، ىذا
 ادلتَّزِف العاقل الرَّجل ىذا وإاّل  َسيحُدث، أو َحَدث ُمهمَّاً  َشيئاً  أفَّ  أو ُجنَّ، الرَّجل ىذا أفَّ  إمَّا: ىنا السؤاؿ

 !حركتِو؟ طبيعةَ  وَغَّيَّ  ُسرَعُتو َغَّيَّ  دلاذا
، ال ثابتة وُسنن بقوانني زلكومة احلياة حركةُ : أقوؿ أنا ت ُفجأةً  فلماذا تتغَّيَّ  الس رعة هبذه التأريخ حركةُ  تغَّيَّ

 بذلك العالػِمُ  مّت؟ سيحُدث، ّما َشيئاً  ولكن ال، قطعاً  اجلواب القوانني؟ ُجنَّت ىل التأريخ؟ ُجنَّ  ىل اذلائلة؟
ِرسولوِِِوابنُِِورسولُوِاللُِ: )التأريخ طوؿ على الشِّيعةُ  تقوؿ كما عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـُ  ىو

 عظيمٍ  شيءٍ  عن تُنبئ حتماً  السَّريعة احلركةُ  فهذه أعلم، رسولِو وابنُ  ورسولُو اُ : ذلك أقوؿ وأنا ،(أعلم
 .الشَّأف صاحبُ  فهو أعلم، زمانِنا إماـُ  مّت؟ ولكنْ  سيقع،

 واقعُ  ىو ىذا بسرعة، ويتبدَّؿُ  بسرعة يتحرَّؾُ  َشيءٍ  ُكل   كذلك، واإلنسافُ  حركتوِ  يف وُيسرعُ  ُيسرِعُ  فالتأريخُ 
 طبيعي، شيءٌ  وىذا وتغلي وَتغلي َتغلي الظهور منطقة أفَّ  صحيحٌ  ادلعمورة، أضلاء ُكلِّ  ويف اليومي، حياتِنا
 عماف، اليمن، السعودية، ادلوجود اآلف التقسيم ِبسب العربية، اجلزيرةُ  إيراف، العراؽ،: )الظهور َّبنطقة وأعن
 منطقةُ  ىي ادلنطقة ىذه ،(ومصر وتركيا األردف، فلسطني، لبناف، سوريا، الشاـ، بَلد العريب، اخلليج دوؿ

 ُكتبِ  يف ادلوجودةِ  للُمعطيات حّتَّ  أيدينا، بني ادلوجودةِ  للمعطيات وفقاً  خارطةً  نَرسم أفْ  أردنا وإذا الظهور،
 ِبسب ادلنطقة، ىذه يف التنور ىو وفعَلً  ،(التن ور َّبنطقة) ُنسّميها أفْ  دُيكن ادلنطقة ىذهِ  والنَّصارى، اليهودِ 
 وحينما الكوفة، مسجد يف موجود نوح وتنور الكوفة، مسجد يف كاف كاف؟ أين نوح تّنور التّنور، رواياتنا

 وتغلي، وتغلي َتغلي ستبقى الظ هور َمنطقة ادلنطقة ىذهِ . الطوفاف لِبدءِ  العَلمة ىي ىذه كانت التنور فَار
 ادلنطقة ىذه ومركز خصوصّية، ادلنطقة ذلذه ولكن العامل، أضلاءِ  مجيعِ  ويف وتتسارع فيها تَتسارعُ  واألحداثُ 

 ادلتوفرَّة ادلعطيات ِبسبِ  الظهور منطقة خارطةُ  ىي ىكذا النَّجف، يعن الكوفة أين؟ العراؽ ومركز الِعراؽ،
 وسوريا وتركيا وإيراف العراؽ بني فما أمجعني، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  حديِثهم من بقي شلَّا وذلك لدينا
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 سيبدأُ  ادلنطقة ىذه يف ىنا العريب، اخلليج ودوؿ وعماف واليمن والسعودية ومصر وفلسطني واألردف ولبناف
ت وِمثلَما قائم، مشروعٌ  ادلهدويّ  فادلشروع وإالَّ  للظهور، األوىل خطواتوِ  يف ادلهدويّ  ادلشروع  حركةُ  َتغَّيَّ
 حركةً  يتحرَّؾُ  اآلخر ىو ادلهدويّ  ادلشروع أفَّ  إىل ُيشَّيُ  ىذا فإفَّ  سريعة حركةٍ  إىل بطيئةٍ  حركةٍ  من التأريخ
ا التأريخِ  فحركةُ  سريعًة، حركةً  يتحرَّؾ أيضاً  اإلبليسي   ادلشروع أفّ  كما سريعة،  والباطِل، احلقِّ  حركةُ  ىي إَّنَّ
ا األحداثِ  وسرعةُ   يف ساخنةً  تكوفُ  وقد ادلواقع، بعضِ  يف تشتد   قد وادلواجهةُ  والباطِل، احلقِّ  سرعةُ  ىي إَّنَّ
 ادلشروعُ  يتحرَّؾُ  قد وأيضاً  خفيًَّة، تكوفُ  وقد واضحةً  جليَّةً  تكوفُ  وقد باردًة، تكوف وقد ادلواقع من موقعٍ 

 للقمار، َصالةٍ  ِعرب اإلبليسيُ  ادلشروعُ  يتحرَّؾُ  وقد وادلساكني، للُفقراءِ  العطاء تبُذؿُ  خَّييةٍ  مجعيَّةٍ  ِعرب اإلبليسيُ 
 احُلسينيَّة، اجملالس فيو وتُعَقدُ  واجلماعات اجُلمعة صَلة فيوِ  تُقاـُ  مسجدٍ  ِعرب اإلبليسي ادلشروعُ  يتحرَّؾُ  وقد
 ىذا ِعرب اإلبليسي   ادلشروع يتحرَّؾ قد نعم ِضرار؟ َمسجد بِأنَّوُ  َوَصفوُ  َمسجدٍ  عن الُقرآفُ  يتحدَّث أمل

 اإلبليسيُ  ادلشروع يتحرَّؾُ  وقد السِّكسي، وللرقص للتعّري نادٍ  ِعرب اإلبليسي   ادلشروع يتحرَّؾ وقد ادلسجد،
 ..وقد وقد، وقد، السَّاحرات، الفاتنات الػُمغنّيات من ُمغنيَّةٍ  ِعرب أو ُحسيّن، رادودٍ  عرب

 وخفاًء، َدىاءً  اإلبليسيةِ  ادلشاريع أكثر وإفَّ  اإلبليسّية، ادلشاريع أخطر بإفَّ  أخربتنا السَلـ عليهم وأحاديثُهم
ينيَّةِ  األجواء ِعرب ادللَمسِ  النَّاعمةِ  األفاعي كتحر ؾ تتحرَّؾُ  الَّيت تلك ينيَّة، الشِّعاراتِ  وِعرب الدِّ  أليس الدِّ

 الصَّادؽ إماُمنا َحّدثوُ  ِحني وَبَكى وَبَكى َبَكى األَِئمَّة َصاَحبَ  الَّذي عمر ابن ادلفضَّل بإفَّ  خُتربنا األحاديث
 راياتٌ  الرَّايات، ىذهِ  وَسطَ  َأيي  من َأي   يُعَرؼُ  ال والَّيت الشِّيعيّ  الوسط يف سرتتفعُ  الَّيت الػُمشَتَبهة الرَّايات عن

 !!غَّيِىا أمورٍ  ِخَلؿِ  من أو ِخَلذلا من اإلبليسي   ادلشروعُ  يتحرَّؾُ  ُمشَتَبهةٌ 
 ..!! بسرعة يتحرَّؾُ  اإلبليسي وادلشروع..!! بسرعة يتحرَّؾُ  ادلهدوي   وادلشروع..!! بسرعة يتحرَّؾُ  التأريخُ  إذاً 

 :إليها نلتفتَ  أفْ  البُدَّ  حقائق ُىناؾ
ِالمجموعةِ : كبَّية ورلموعةٌ  صغَّية رلموعةٌ  ادلهدوّي، بادلشروع ُمهمَّةٌ  عَلقةٌ  ذلما رَلموعتافِ  :األوىل احلقيقةُ 
 ُىم :كبيرةِ ِومجموعةِ  .ادلهدويّ  للمشروعِ  البشريّةُ  الَقاِعدةُ  وىم علّي، وآؿِ  عليي  ِشيعةُ  ىم :الصَّغيرة

 وأكثر االقتصادات، أقوى ىي ادلسيحيَّة فاجملتمعات العامل، ىذا يف والػُمهيِمنةُ  الضَّاربةُ  الُقوَّةُ  وىم ادلسيحّيوف،
 ُذِخرَ  قد عيسى فإفّ  ولذا ِعلمّياً، تَّقد ماً  اجملتمعات وأكثرُ  رخاًء، اجملتمعات وأكثرُ  وَعصريًّة، حَتض راً  اجملتمعات

 . ادلهدويّ  للمشروعِ  اجملتمعاتِ  ىذهِ  لِتطويعِ 
 قصَّةُ  وما آخر، جانبٍ  من وادلسيحّيوف جانبٍ  من الشِّيعةُ : ادلهدويّ  ادلشروع يف ُمهمَّتاف رلموعتاف فَػُهناؾ

Fatima اإلبليسي   احِلراؾُ  طواىا قد فالقضيَّةُ  فيها اخلوض أُريد وال! احلقيقة ذلذه إشارة إالَّ  الربتغاؿ يف 
 ادلوازين وَضاعت فيها، والن ورُ  الظََّلـُ  واختلطَ  الوقت، نفسِ  يف والزَّيفُ  احلقائقُ  فيها َضاعت غريبةٍ  بطريقةٍ 

 أفَّ  وكيف ِّتري األمور أفَّ  كيف مثاالً  هبا جئتُ  لكنَّن أُعيد، وال عنها احلديثُ  مرَّ  ادلقاييس، واختلَّت
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 عشعش وحيثما إبليسيَّة، بصمةٌ  فَػُهناؾ التزييفَ  وجدتَ  حيثما وىناؾ، ىنا بصماهِتا ترتؾُ  اإلبليسّية األصابع
 وُمشكلةُ  احَلَسد، ومن إبليس مع بدأت ادلشكلة ألفَّ  إبليسيَّة، وبصماتٌ  بصماتٌ  فَػُهناؾ الُقُلوب يف احَلسدُ 

 ىو أعدائِهم َحَسدُ  احَلسُد، قتلهم وقد اسودوف، ىم زُلَمَّدٍ  وآؿُ  احَلَسد، َشَجرةِ  مع ىي جنَّتوِ  يف آدـ أبينا
 . قتَلهم الَّذي

 من أقوى بشكلٍ  اإلبليسيّ  ادلشروع فيهما سيتحرَّؾ :ادلسيحيَّةُ  واجملموعةُ  ؛الشِّيعيَّةُ  اجملموعةُ : اجملموعتاف
 احلربُ  كانت وِلذا مباشراً، ارتباطاً  ادلهدويّ  بادلشروع اجملموعتني ىاتني الرتباط وذلك األخرى، اجملموعات

 احلربِ  فبعد الغريب، اجملتمعِ  بُنيةِ  يف ىائلةٍ  َتغيَّياتٍ  من أحَدثت وما الثَّانية العادليةُ  واحلربُ  األوىل، العاَلميةُ 
ت فقد ذلك مجلة ومن َشيء، ُكل   َتغَّيَّ  الثَّانية العاَلمية  اإلطار، ىذا حتت يدُخل ما. أوربا يف األعراؼُ  َتغَّيَّ

 َيصُدؽُ  ما وىذا الثَّانية العادلية احلرب بعد دخلت أوربا؟ يف ىذه دخلت مّت ،(اجلنسية اإلباحةِ ) بػػ يسمى ما
ا العنواف، ىذا عليوِ   يف أشكاذلا بكلِّ  مفتوحةٌ  اجلنسيَّة اإلباحة أفَّ  يتصوَّر أوربا يف يعيش ال الَّذي البعض رَّبَّ

 آخر، إىل مكافٍ  من ختتلف والقوانني ختتلف، واألحياء ختتلف، وادلدف ختتلف، ادلناطق أفّ  حني يف أوربا،
 .الثَّانية العادلّيةِ  احلرب بعد أوربا غزا أوربا؟ َغزا مّت الثَّقافةِ  من اللوف ىذا لكنْ 
 مفهـو أفَّ  صحيحٌ  وقوّي، واضحٍ  ِبشكلٍ  احلياة يف( الفردانيةِ ) مفاىيمُ  تركَّزت الثَّانية العادليةِ  احلرب بعد

 دتكَّن أفْ  بعد ُخصوصاً  يتأكَّد ادلفهـو ىذا أخذ الزَّمن وَّبرور الفرنسية، الثَّورة بعد رأُسوُ  َيظَهرُ  بدأ الفردانّية
ينيَّة، الُقُيود من اخلَلصِ  من األوربيوف ينيَّة، الس لطة قيود من الدِّ  قيود من يتخلَّصوا أف استطاعوا ُثَّ  الدِّ

ينيَّة الس لطةِ  بقيودِ  وأحلقوا الدكتاتوريّات،  فسقطت االجتماعّية، األعراؼ قيودَ  الدكتاتوريات وقيودِ  الدِّ
اً  شديدةً  كانت الَّيت االجتماعّية واآلدابُ  األعراؼ  فشيئاً  شيئاً  تتساقط بدأت القدمي، أوربا تأريخ يف ِجدَّ
 لتثبيت فشيئاً  شيئاً  تتساقطُ  العائليَّة الُقُيود وبدأت العائلة، إىل األمر وصل أفْ  إىل اجملتمع ُسلطَةُ  فغابت
 َمدارُىا األوربية الثَّقافة يف واحلُريَّةُ  الفردانية، الشَّخصية على قائمةٌ  اليـو األوربيةُ  احلضارةُ . الفردانّية مفهـو

 بناء مركز وىو الدولةِ  بِناء مركز ىو الواحد االجتماعي الكائنُ  ىذا الفرد الفردانية، الشَّخصيةُ  وزُليطها
 ُتكوِّف الَّيت اأُلَسر ولَيست األفراد ىي الَّيت ااِلجتماعية َخَلياىا على نَفَسها تَبن الدوؿُ  وبدأت اجملتمع،

 ىذا ُكل   ولكن ادلطالب ىذه يف كثَّياً  اخلوض أُريد ال ىنا أنا اجملتمع، يتكّوف وبالتايل االجتماعية اجملموعات
 . واضح وبشكلٍ  الفردانّيةِ  مفهوـُ  ترسَّخ حيث الثَّانية، العادلية احلرب بعد حدث

اً  العاملَُ  َتغَّيَّ   سنة إىل ،0591 سنة بني العاملَ  نَرُصد أفْ  أردنا إذا والّستينات، اخَلمسينات بني ما ىائَلً  تَغَّي 
اً  أفَّ  سنجد ،0591  عن أحتدَّث ال اإلنسايّن، الوضع مستوى على البشريّة احلياة يف َحَصل ىائَلً  َتغَّي 

 تَتواىل ىذا يومنا وإىل التسعينات بداية من التكنولوجية والسرعة تطوَّرت، أيضاً  التكنولوجيا التكنولوجيا،
ا َتصاُعداً،  طبيعة يف كبَّيٌ  َتغيػ رٌ  فيهما حدث العقداف ىذاف ،0591 سنة إىل 0591 سنة من أحتدَّث إَّنَّ
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 حركة ِبُسرعةِ  يَرتَبطُ  اآلخر ىو اذلائل التغَّي   وىذا اجملتمعات، سائر ويف الغريب اجملتمع يف اإلنسانّية احلياة
 !اإلبليسيّ  ادلشروع حركةِ  بسرعةِ  وكذلك! ادلهدويّ  ادلشروع حركة ِبُسرعةِ  أيضاً  ويرتبط! جهة من التأريخ

 جئت أنا يكفي، ال فالوقت العقائدي، الشِّيعيّ  واقعنا يف َحَصل ماذا على احللقة ىذه يف الضَّوء ُأسلِّط لنْ 
 يـو حلقةِ  يف كبَّي، َشيءٌ  َحصلَ  الفرتة؟ ىذه يف حصل الَّذي ما ،0591 إىل 0591 بني ما ادلصادر هبذهِ 
 وعن َعنِّ  يتكلَّموف وىم اآلخرين ُمعطيات ذَكرتُ  أنا احكموا، وأنتم أيديكم بني ادلعطيات َسأطرحُ  غد

 وبالوثائق، حقيقّية ُمعطيات لكم فسأعرضُ  أنا أمَّا هبا، قَِبلتُ  ولكنَّن وسخيفة بائسة معطيات وىي غَّيي،
 ذكرَ  سأترؾُ  لذا يكفي ال الوقت لكن عليكم، سأعرُضها الَّيت ادلعطيات وبني القـو معطيات بني قارنوا وأنتم
  ىي؟ ما اخلَلصةُ  .تعاىل ا شاء إفْ  غدٍ  يـو حلقةِ  إىل ادلعطيات ىذه

  :البحث يتواصل حّتَّ  غد يـو إىل أذىاِنكم يف هبا حتتفظوا أفْ  البُدَّ  معلومات ُىناؾ: اخلَلصةُ 
 العراؽ ومركز ادلركز ىو العراؽ: )إليها أشرتُ  وقد الظهور منطقةُ  امسها منطقة ُىناؾ :األولىِالمعلومة
( ومصر األردف فلسطني، لبناف، سوريا، العريب، اخلليج دوؿ عماف، اليمن، السعودية، تركيا، إيراف، النَّجف،

 واالجتماعية، السياسيةِ  اجلهةِ  يف ُخصوصاً  أسرع التأريخ سيكوف ادلنطقة ىذهِ  يف الظهور، منطقةُ  ىي ىذه
 ُكلَّما وذلك أيضاً، أسرع ستكوف اإلبليسي ادلشروع حركةُ  أفّ  كما أسرع، ستكوف ادلهدويِّ  ادلشروع وحركة
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  إماِمنا ظهورِ  عصرِ  من َفشيئاً  شيئاً  نقرتبُ  بدأنا

 ُىم الشِّيعةُ  وادلسيحّيوف، الشِّيعةُ : ادلهدويِّ  بادلشروع مباشرة وعَلقة ِصلةٌ  ذلما رلموعتاف ىناؾ :الثَّانيةِالنُّقطة
 .إليهم وسينزؿُ  عيسى ذلم ُذِخر فقد ادلسيحيوف أمَّا بإماِمهم، يرتبطوف
اً  أفَّ  وىي: إليها َأشرتُ  وقد األمهية غاية يف ُأخرى معلومةٌ  وُىناؾ  0591 بني ما العامل يف َحَدث ىائَلً  َتغَّي 

 الواقعِ  يف حدث الَّذي الكبَّيُ  التغَّي   ىو يَهم نا والَّذي كبٌَّي، َتغيػ رٌ  َحَدث الزَّماف من َعقدين يف ، 0591 و
 حّتَّ  فضاءٍ  رائدَ  ولستُ  الكيمياء، بتطّور مشغوالً  أكوف حّتَّ  كيميائّياً  ُمهندساً  لستُ  أنا الشِّيعّي، العقائديِّ 

 ىو عندي واألخَّيُ  األّوؿُ  واذلاجسُ  ومشغوؿٌ  مهووسٌ  أقوؿ؟ ماذا ... إنَّن الفضاء، هبندسة مشغوالً  أكوف
 عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماين إلماـ التمهيدُ  وىي الشَّرعية بوظيفيت الرتباطها وذلك الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة

 من وليست اىتمامي من ليست فهي األخرى، باجلهات يل شأفَ  وال اجلهة ىذه عن ىو حديثي لذا
 ىذهِ  األضلاء، ىذه يف أتكلَّمُ  فِإنَّن أتكلَّمُ  وحني اجلهة، ىذه يف أحتدَّثُ  فإنَّن أحتدَّثُ  فحني اختصاصي،

 من جانباً  لكم ستكِشفُ  الَّيت الػُمعطيات من بعضٍ  على الضَّوء َسُأَسلِّطُ  عليها، اىتمامي سأُلقي القضيَّة
 ذلذه وفقاً  احكموا وأنتم غدٍ  يوـَ  لكم ادلعطيات سأعرضُ  احكموا، أنتم عليكم، رأيي أفرضُ  وال احلقيقة،

 .عليكم سأعرُضها الَّيت ادلعطيات
  .غد يـو حلقةِ  يف تعاىل ا َشاء إفْ  تَأتينا الكَلـ وبقيَّةُ  احلديث من الَقدر هبذا َأكتفي
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 ..الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم
 اإلْٔزَشِْٔذ عٍََى ًَُِزَبثِعٍِنَب ُِشَبىِذٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَْٓ اٌىَشْةَ إوْشِف احلُسَني ؤَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَشْةِ وَبشِفَ ٌَب

 ...احلُسَني ؤَخٍِهَ ثِحَكِّ

 ... ًَثَشَوَبرُو اهللِ ًَسَحَّْخُ اٌضَّىْشَاء ؤُِِّوِ ًَعٍَى عٍٍََوِ صٌٍََادٌ جَعفَش اٌصَّبدقِ إَِِبِِنب عٍََى سٍََبٌَ

 ... اهلل ؤََِبِْ فًِ.. . جٍَِّعَبً اٌذُّعَبء ؤَسْإٌَُىُُ
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ِ:وفيِالختام
كم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  و ِالِالِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  و ِالبرن  ام ِِ

يخل  وِم  نِأ ط  اءِوىف  واتِفم  نِأرالِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  ام ِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوليوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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