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 .مرجعيَُّة السيستاين صمَّاُم أماٍن للربانمج األمريكي يف العراق ♦

 .ما بني التخطيِط والتنفيذ األمريكان والسيستايني : الشاشة اخلامسة ▪

السيستاين تكون  عامل تنفيٍذ هلذا املخطط، لكن هذا ال يعين أنَّ السيستاين  مرجعيَّة  األكرب هو املخطط  األمريكي، و  قطعاً املخطط  
ومن الربانمِج ما يقوم  األمريكان  للسيستاين من التخطيطِ  يف بعض األحيان يكون   ،ط األمريكياملخطَّ  ته  دائماً يف مقاِم تنفيذِ ومرجعيَّ 

ا أ   هذهِ  مةِ قد ِ ث كثرياً يف م  أبنفسهم بتنفيذِه احرتاماً للسيستاين، ال أريد  أن أحتدَّ  األمريكان دخلوا  ،(بعنوان التحرير)ركم ذك ِ احللقة وإَّنَّ
 .الثانية من النظام الصدامي البعثي وىل واألكراد ابلدرجةِ األ روا الشيعة ابلدرجةِ رون وفعاًل لقد حرَّ ر ِ م م  العراق هبذا العنوان بعنوان أَنَّ 

لفائهم حينما جاءوا إىل العراق وأسقطوا بِه األمريكان ومن معهم من ح   طلق على ما قام  عنواٌن أ   ،(التحرير عنوان  ) فهذا العنوان  
 ،أشكالِه يف جوان العراقي ل ِ اإلعالم  بك   مون وكان  رين وهكذا كانوا يتكلَّ ر ِ واألمريكان كانوا م  النظام البعثي، هذا هو التحرير 

من  وقد صارت بعد ذلك هي احلاكمة، لكنَّ جملس األمن أصدر قراره  ة املعارض كانت متتلكه    الَّذيعن اإلعالم  ث  ين أحتدَّ إنَّ 
 .(2003 / 5 / 22)ذلك بتاريخ  كان  و تالل حجيري يف العراق هو ا الَّذيأنَّ 

 .إذاً هناك حترير -

 .وهناك احتالل -

ألمريكا الدور األكرب فيه أصدر  الَّذيوجملس األمن  ،رونر ِ م م  فاألمريكان قالوا أبَنَّ  ،ه ما بني األمريكان وجملس األمنل  هذا ك  
  .جملس األمن األمريكان ويف جو ِ  الواقع يف العراق هو واقٌع احتاليل، هذا يف جو ِ  قراره  أبنَّ 

  :السيستاين ا يف اجلو ِ أمَّ 

م يف دارِ  ه  إنَّ  ،وجد لنا طريقاً اثلثاً أاملرجع السيستاين  فإنَّ    .م ضيوفضيافة من أَنَّ  أطلق على حالِة األمريكان يف العراق من أَنَّ

  :فأصبحنا

  .ما بني حتريرٍ  -

  .واحتاللٍ  -
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 .وضيافة -

األمريكان يف  السيستاين من أنَّ  جف حتديدا  النَّ  مرجعيَّةُ  تهُ ما تبنَّ  وينقلُ  "ق الربيعيموفَّ "ُث فيِه يتحدَّ عرض فيديو  ●
 جتيك السالفة، على قناة الرشيد الفضائية(.: )برانمج ،العراِق هم ضيوف

، العراق م ضيوفُ قد وضعت عنواان  لألمريكان من أّنَّ  رجعيَّةامل عن أنَّ  "ق الربيعيوفَّ مُ "عرض فيديو يتحدَُّث فيِه  ●
 )برانمج )ويف روايٍة أخرى(، قناة العريب الفضائية(.

 املنطِق السيستاين بنفسِ  "ن أوراتغوسامورغعرض فيديو تتحد ث فيه النَّاطقُة الرمسيُة لوزارِة اخلارجيِة األمريكية " ●
م ضيوف يف العراق  (.احلرة الفضائيةقناة ، )حيث تقول أبّن 

األمن وهم  اهم جملس  رون ولكن ل مَّا سَّ ر ِ املخاتلة، األمريكان كانوا يف البدايِة يقولون حنن م   هذا لوٌن آخر من ألوانِ  تعليق:
األمم  ها هيئة  قر ِ ت  الَّيت  القانونيةِ  االحتالل حبسِب اللوائحِ  وجرت قوانني  مرحلةِ لوا بذلك بِ اهم متلني ق  األمن سَّ  جملسِ  سادة  

السيستاين جاءان هبذا املصطلح وهبذا  ،ل، وهذا ابٌب فيِه تفصيٌل كثريحت  م  ـوال لِ  حت  م  ـحدة فيما يرتبط  يف العالقِة بني الاملتَّ 
 !!العناوين، عملية  تدجيل هذهِ  اتلٍة لتضييعِ م   العنوان أبسلوبِ 

 .(قناة أفاق(، احلصاد)برانمج ) األمريكان للسيستاين" عن احرتام وائل عبد اللطيف"تحد ث فيه يعرض فيديو  ●

قناة ) ،السيستانية رجعيَّةُ السفرُي األمريكي عن توافق ما يريدُه األمريكان وما تريدُه املتحد ث فيه يعرض فيديو  ●
 .(العربية احلدث

 مرجعيَّةِ عن  ثُ خاص يتحدَّ  يف العراق وبشكلٍ  ةِ الدينيَّ  عن موقِف املرجعياتِ  "هشام داوودعرض فيديو يتحد ث فيه " ●
 .األمريكية يف العراق جف فيما يرتبُط مبوقفها من تواجِد القواتِ السيستاين يف النَّ 

قناة ) للعراق األمريكيةِ  ةِ طَّ يرتبُط ابخلُ عن ما  "أمحد األبيض"السياسي واإلعالمي العراقي عرض فيديو يتحد ث فيه  ●
(anb)). 

 الفرنسية ابللغةِ  خذ من صحيفٍة صادرةٍ هذا التقرير قد أ   ما ن شر من أنَّ  العنكبوتية وحبسبِ  انتشر على الشبكةِ  هناك تقريرٌ  ●
(Monaco Matin)،  ِا ما جنحنا يف ّبَّ ر   ،املعلومات ما وجدان هلا أثراً  نا حبثنا عن هذهِ موجودة لكنَّ  حقيقيةٌ  صحيفةٌ  هذه

 .شاكرين نا سنكون  له  املعلومات ويرفدان هبا فإنَّ   صحيحاً هلذهِ  صحيحاً أو مالًَّ مصدراً  البحث فإذا كان من أحٍد يعرف  

 (.Monaco Matinوقفٌة عند ما جاء يف تقرير صحيفة ) ●

 الكالم  هبذا الربانمج الكبري، إذا كان هذا  يرتبط   رالتقري وما جيري يف العراق حبسبِ  ،اً دَّ التقرير كبريٌة جِ  حبسبِ  القضية   تعليق:
 من حديٍث يف األايمِ  الواقع وما كان   تِه لكنَّ تسلسل األحداث وما جيري على أرضِ دلياًل على صحَّ  أان ال أملك   ،صحيحاً 



 

3 
 

هذا التقرير  د األبيض وما أييت يف كالمِ محق ما أييت يف كالم أصد ِ اإلنسان قابالً ألن ي   هذا جيعل   ل  القرن ك   املاضية عن صفقةِ 
  ..الواقع جرايِت على أرضِ م  ـمع كثرٍي من ال مضمونه   من كالٍم يتعانق   طرح  وما ي  

  .مع السيستاين "جينني بالسخارت"الفيديو الصامت للقاء عرض  ●

 عجزٌة من املعاجز السيستانية، حنن  م   ،احلادي والعشرين اإلعالم السيستاين املعاصر يف القرنِ  ا معجزٌة من معاجزِ إَنَّ تعليق: 
ة فيديوات صامتة كئيبة على مرَّ  ل ِ لنا إعالمها أقل من الدقيقة ثواٍن يف ك   ج  ِر السيستاين ي   مرجعيَّة  ( و 2020)سنة  يف َناايتِ 

  ؟!عن نفسِه بنفسه ث  يتحدَّ  الَّذيعن هذا الواقع  ماذا أقول   !السينما الصامتة كأفالم شاريل شابلن طريقةِ 

  ة شخصيات.مع عد   اهلولندية "بالسخارتجينني "جمموعة من صور عرض  ●

  .وقفٌة عند بعض املالحظات يف بيان السيستاين ●

أماٍن للربانمج األمريكي يف  ام  السيستاين صمَّ  مرجعيَّة  )احللقات  السيستاين هو مصداٌق لعنواِن هذهِ  بيان   :احلديث صُ لَ َمخ 
 جينني بالسخارت للكاظمي وبرانجمهِ  ربعلين عِ  باشرًا وبشكلٍ أتييدًا م   البيان   وكان   ،مصداٌق واضٌح هلذا العنوان ،(العراق

 .األمريكي

 اإلعالمي   د املكتب  السيستاين، فماذا غرَّ  ح بهِ وسرور ِلما صرَّ  د بطربٍ غرَّ  ،(اإلعالمي لرئيس الوزراء املكتب  )ولذا مباشرًة 
 !لرئيس الوزراء؟

د علي املرجع األعلى السي ِ  مساحةِ  ينا توجيهاتِ والعرفان تلقَّ  واالحرتامِ  من التقديرِ  بفيضٍ هكذا كتبوا يف تغريدهتم: 
 - لألمني العام لألمم املتحدة إىل العراق اخلاصةِ  جينني بالسخارت املمثلةِ  دةالسي ِ  لهِ االسيستاين دام ظله خالل استقب

املسرحية فجاءوا ّبمثلة  بوا هذهِ من أجلِه رتَّ  الَّذيلنا اهلدف  ص  لخ ِ العبارة  ت   هذهِ  ،(والعرفان واالحرتامِ  من التقديرِ  بفيضٍ )
وأخطاء  من عثراتٍ  ا فيهِ م ل ِ ث السيستاين ونشروا البيان مع ك  حدة وجاءت مع كاتبها وجلست مع السيستاين وحتدَّ األمم املتَّ 

 بدرجةٍ  قيمةً  عطي لتأييدهِ ي   وماتلة، فأراد أن عةٌ ذلك ماد ل  وك   ،(حدةرب األمم املتَّ رسالٌة من السيستاين عِ ) :هي هذهِ  الغاية  
 واالحرتامِ  من التقديرِ  بفيضٍ ): من املكتب اإلعالمي ملصطفى الكاظمي ادعة، لذا جاء اجلواب  وم   ذلك ماتلةٌ  ل  وأبخرى، ك  

 .(!والعرفان

 (!من التقديِر واالحرتاِم والعرفانبفيٍض ): التغريدةهذه  ينقلُ موقع املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء  منعرض فيديو  ●
 (.تويرت)موقع حساهبم على من 

 لقطاٌت من الواقع السياسي السيستاين: ♦

 عن الطبقة السياسية اليت جاءت هبا املرجعي ة )قناة هنا بغداد(. "وائل عبد اللطيفعرض فيديو يتحد ث فيه " ●
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برانمج ) البصرة إىل أقلمةِ  عاةِ كان من الدُ   هُ البصرة ألنَّ عن إقليم عرض فيديو يتحد ث فيه "وائل عبد اللطيف"  ●
 (.قناة دجلة الفضائية (،بكالوراي)

 عن الفساِد يف مؤسَّسِة الوقف الشيعي. "مجال احملمداوي"النائُب الربملاين  فيهِ  ثُ يتحدَّ عرض فيديو  ●

 املنطقةِ  الوزارات التابعة حلكومةِ  ل ِ بنفسها يف ك   ر  السيستانية وتتكرَّ  رجعيَّةِ امل تِ ساؤسَّ م   ل ِ يف ك   ر  املهزلة  تتكرَّ  هذهِ  تعليق:
يف خارطة  ،امدنتقدم بيها لق وم اي نرجع بيها لور لطة الطريق الر يف خا ينتاالسيس ،زاابمتي نيةٌ اسيست هي حكومةٌ الَّيت ء ااخلضر 

ها  أي  ايساتك يف مؤسَّ  عليك أن تكافح الفساد ،الفساد طالب ّبكافحةِ صدر من مكتبِه ي   الَّذين اا البيذه الطريق يف
 األخري  و  ل  و األ ف  أنت املتصر ِ  ،لك  الوقف الشيعي ديوان الوقف الشيعي مؤسَّسٌة اتبعةٌ سة  ؤسَّ م   سة  املؤسَّ  ما هذهِ  ،السيستاين

  ..فيها

 .أحد ُمساعدي رئيس ديوان الوقف الشيعي "غين زغري اخلاقاين" ةعرض صور  ●

 "عالء املوسوي اهلندي". رئيس ديوان الوقف الشيعيمع عرض صورة "غين زغري اخلاقاين"  ●

مدير مكتب مصطفى " يحرائد جو عة من ِقبل "املوق   ،(63رقم ) "واينيد أمرٌ وقفٌة عند ما جاء يف وثيقٍة بعنوان: " ●
 .ظمياالك

، ى بعد ذلك يف املناصبترقَّ  عاما  يف مسجد الكوفة ثَّ  أمينا   كانَ   " الذيموسى اخللخايل" بعض الصور لـعرض  ●
 )صوره مع عالء املوسوي وسعيد احلكيم وشخصيات أخرى(.

 .صورة األمر الديواين الصادر عن مكتب مصطفى الكاظميعرض  ●

 ".موسى اخللخايل"تقرير جلنة النزاهة خبصوص صورة عرض  ●

 ."موسى اخللخايل"وقفٌة عند ما جاء يف تقريِر جلنِة النزاهة خبصوص  ●

 من فساد ويوج ه لومُه للمرجعي ة.عن ما جيري  "أمحد احللو"الناشط عرض فيديو يتحد ث فيه  ●

 عن ما جرى معه يف النجف. "أمحد احللو"يتحدَُّث فيه عرض فيديو  ●

ثون كم تتحدَّ أنَّ  الطريقة من أنَّ علي السيستاين ال يرضا بذلك إمَّا مون هبذهِ زلتم تتكلَّ ما  :أان أقول ألمحد احللو ولغريهِ  تعليق:
 ،ومضحكة فلن تصلوا إىل شيء فإذا كنتم مدوعني ،كم ال زلتم مدوعني ومضحكةنَّ أا وإمَّ  !اثئر هبذا خوفاً وهذا ما هو حبالِ 

 مشكلتنا مشكلة    صحيحة،أن يطو خطوةً  ميكن لإلنسانِ  يف الرؤية ال الوضوحِ  من دونِ  ،األوىل الوضوح يف الرؤية اخلطوة  
وليست يف  ،أو أصهاره ليست يف أبنائهِ  ،كلةشامل هي هذهِ  ،(السيستاينعلي ) العراق خصوصاً  ومشكلة   عموماً  الشيعةِ 
أسها إىل ذيلها هذا ر  نم فاسدةٌ  مرجعيَّةٌ .. فاسدون أصهاره   ،فاسدون أوالده   صحيحٌ  ،ساتهِ عتمديه وليست يف مؤسَّ وم   وكالئهِ 
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الناس إليِه وليس  وعيون   ،هؤالء الفاسدين شرعيةً  ب  سِ كي   الَّذيهو  ،هو منه   والنهاية   البداية   ،صحيح لكنَّ األساس هو ه  ل  ك  
 وى موجودة يف رسائلهِ افت ،فتاوى ر  صدِ ي   الَّذيهو  ،فتاواه الفاسدين بسببِ هؤالء يتسرتون على  والناس   ،الفاسدين هلؤالءِ 

 .. على الفاسدينفيها التسرت   ب  وجِ العملية ي  

 .نصيحة  ملصطفى الكاظمي رئيس الوزراء هُ وج ِ أُ  ♦

من عراقٍي  نصيحةٌ  هذهِ  ،مسامعهِ  إىل ين سأقوهلا وستصل  أو لن يعبأ هبا لكنَّ  يعمل بنصيحيت هذهِ  لن يستطيع أن ه  أنَّ  أان أعلم  
عندي  ليس   ،منصباً وال مااًل ال منك وال من غريك ال أطلب   ،أظفارهِ  نعومةِ  منذ   الديكتاتوريةِ  لألنظمةِ  عارضٍ عريٍب شيعٍي م  

  :أو أي شيٍء آخر أقوهلا لك بصدق أو سياسيةٍ  ةٍ دينيَّ  من مشروٍع لزعامةٍ 

  .فضل منهم بكثريأأنت ابلقياِس إىل رؤساء الوزراء السابقني  -

  .منهم أنت أنزه   نزاهةً  -

 قايسك ابلسابقني فأنت أفضل  أ   ينإنَّ  ،ال مثيل له   الَّذيك الكفوء عنك من أنَّ  أان ال أقول   ،ك أكفأ منهمأعتقد أنَّ  وكفاءةً  -
  .(2003)سنة  ن حكموا العراق منذ  الَّذيلِ  رؤساء الوزراء من ك  

 األحزاب  حَّتَّ ام و كَّ احل   ل  وك   ةرؤساء الدول العربي ل  ك    ك،في ذلك عيباً  وأان ال أجد   ،واضح أمريكيٍ  بدعمٍ  وأنت مدعومٌ  -
ي من سيف اجلو السيا ن يعملونالَّذي ل  ك    ،يف جو السياسةِ  صارت طبيعيةً  قضيةٌ  مائهم هذهِ دجتري يف  اإلسالمية العمالة  

 من اجلهاتِ  أن يرتبطوا جبهةٍ  دَّ والب   ،من الدول يرتبطوا بدولةٍ  أن دَّ من القوميني الب   ،من الوطنيني ،من املاركسيني ،اإلسالميني
موا قد ِ ي   واألمريكيون قادرون على أن ،فما من عيٍب يف ارمتائك يف األحضان األمريكيةِ .. نعرفها مجيعاً  قضيةٌ حنن   هذهِ  ،الدولية
  .للعراق انجحاً  برانجماً 

 يطيحون حظك اي مصطفى ص وإالَّ العمائم ختلَّ  بِ صحاأ لطةِ ص من س  أن تتخلَّ  العمائم إذا كنت قادراً  مشكلتك أصحاب  
 مرجعيَّةِ عن  ث  أحتدَّ  حظ حكومتك وأان أحتدَّث  عن أصحاِب العمائم حتديداً  يطيحون حظك ويطيحون ،الكاظمي
 ،ويطيح حظ حكومتك ويطيح حظ العراق كيطيح حظ ،عن ممد رضا السيستاين ث  دقيق أحتدَّ  وبشكلٍ  ،السيستاين

السيستاين مو يوط بصف االستكان هذا  ، بيان  السيستاين واضح ولذا بيان   ،حظ إىل طيحة حظ أخرىوالشيعة من طيحة 
 .ي بصفهلال يوط بصف استكان

قد  ،السياسي بانابجل فيما يرتبط   هِ ال مشكلة في الَّذيص املرخَّ  غريِ  شيات ال يف السالحِ يامليل العراق يف سالحِ  مشكلة  
 تنتخاابالص من أتثرٍي على جمرى ااملرخَّ  غريِ  لكن ليس للسالحِ  ،فراد اجملتمعأجناايت جمتمعية بني و جلرائم  مشكلةٌ  فيهِ  تكون  

 ص ما عالقته  غري املرخَّ  السالح   ،واملطارات واملوانئ ةاملنافذ احلدودي اسي يف العراق أو على قضيةِ يأو على جمرى الواقع الس
إذا كان السيستاين حريصًا يف هذا األمر  ث َّ ، على الذقون وضحكٌ  هذا كذبٌ  ؟املوانئ ابملنافذ احلدودية؟ ما عالقته  أبرصفةِ 

 !؟القذرة املشحونة ابلفساد ساتهِ فساد مؤسَّ  فح  اكي   الفساد ملاذا ال مكافحةِ  يف قضيةِ 
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صادقٌة لك اي  نصيحةٌ  ،أن أقوهلا يَّ ل  ع   أرى من الواجبِ  ها كلمٌة كنت  العمائم لكنَّ  من أصحابِ  ص  أنَّك ستتخلَّ  ال أعتقد  
ص نفسك من ل ِ خ   ،العمائم بِ صحاأ ص من سلطةِ مصطفى الكاظمي تستطيع أن تنفع العراق إذا ما استطعت أن تتخلَّ 

  ..ما ميكن أن تنفع العراق يف شيءٍ  ،الربانمج األمريكي عبهؤالء واتَّ 

فساد حكومتِه ملاذا؟ سؤاٌل واضٌح  ملاذا مل تفتح ملفاتِ  ،ميليشيا عادل عبد املهدي ال ميلك   :أان أقول ملصطفى الكاظمي
 !ملاذا مل تفتح ملفات فساد حكومة عادل عبد املهدي؟ :وصريح

 آاثر   ،ما هو ببعيد الزمان   ،مباشرةً  ال زالت فأنت استلمت احلكم من بعدهِ  ألنَّ آاثر حكومتهِ  ،موجودةٌ  اجلرميةِ  آاثر   :أوال   -
 ،مابرات، وإذا مل تكن تعرفهم فبإمكانك أن تعرفهم وأنت تعرفهم، أنت رئيس   ناة  موجودون ومعروفونواجل  ، اجلرائِم موجودةٌ 
 .واإلمكاانت أن تعرفهم ائلِ سعندك من الو 

 ،والتعذيب ،واالغتيال ،واخلطف ،واالعتداء على الناس ،الدائمية واإلعاقةِ  ،الدماء ال توجد  جرائم أقوى من سفكِ  :واثنيا   -
 من مكتبهِ  اجلرائم خرجت األوامر   من هذهِ  وكثريٌ  ،ذلك يف ظل حكومة عادل عبد املهدي ل  وجرى ك   و،و و  ،اإلرعاب ،والتهديد

 ..ذلك وأنت تعرف  

 ل  السياسيني وك   ل  يعرفه  ك   األمر   احاالتِه زمن حكومة عادل عبد املهدي وهذ كان يف أشد ِ   املايل   والفساد   املالية   السرقات   -
 .املتابعني للوضع العراقي

تل يف الك  حَّتَّ  ،كتلة  ك  رئيساً للوزراء هو مل يشرتك يف االنتخاابت ال ميتل من تعيينهِ  ابتداءً  والقانونية   الدستورية   املخالفات   -
 ن اشرتكوا يفالَّذي راءِ فوافقوا وضرب آبراء الناس آبم هعلي تاين فرضه  سالسي اضر ممد  ولكن ألنَّ  ،فيه ن ما كانت راغبةً االربمل

 ..االنتخاابت ضرب هبا برجلهِ 

مها إىل دَّ قالَّيت  حَّتَّ و  رجعيَّةىل املإمها قدَّ الَّيت  لتهِ اقتابس للوزراء وانتهاءً  رئيساً  من تعيينهِ  والقانونية ابتداءً  خالفات الدستوريةامل 
األعمال  تصريفِ  حكومةِ  بعد ذلك يف مرحلةِ  ث َّ  ،يف استقالتهِ  رجعيَّةِ امل استند إىل أمرِ  ه  فإنَّ ث عن أسباهبا الربملان حينما حتدَّ 

 .صالحياهتم القانونية أيضاً خارج حدودِ  ه  ؤ ووزرا ف  كان يتصرَّ 

 ،والفاسدون موجودون ،موجودةٌ  دِ االفس فآاثر   ،هنا إبجيازٍ  م  أان أتكلَّ  ،طويل طويل الكالم   والكالم  ؟ امللفات هِ فتح هذملاذا مل ت  
حكومة  أنت تعلم أنَّ  !جدي وتبدأ من الرؤوس ملاذا؟ امللفات وبشكلٍ  ظمي اي مصطفى اي أبو هيا ملاذا مل تفتح هذهِ كاملاذا اي  

 ..ت يف احلكومات السابقةحكومٍة مرَّ  عادل عبد املهدي السيستانية هي أفسد  

أن  الفساد الَّذي ظهر يف حكومة عادل عبد املهدي ظهر جديدا ، " من حيدر العبادي" يقول فيهفيديو عرض  ●
 )برانمج )مانشيت أمحر(، الشرقية نيوز(. ،ظهرت أنواع جديدة من الفساد مل تكن معهودة  يف احلكوماِت السابقة
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مثلُه  مل يرى العراق فسادا  فساد حكومة عادل عبد املهدي  من أن  فيه "حممد صاحب الدراجي" قول عرض فيديو ي ●
 .)قناة التغيري(

من أن  أسوأ حكومة مرت على العراق هي حكومة السيد عادل  عرض فيديو يقول فيه "حممد صاحب الدراجي" ●
 .)قناة الرشيد( عبد املهدي

 (.قناة الرشيد الفضائية)عن فساد حكومة عادل عبد املهدي  "حممد شياع السوداين"فيه  يتحد ثعرض فيديو  ●

 أسوأ هي من من أن  حكومة السيد عادل عبد املهدي "انهدة الدايين" ربملانيةالنائبة ال فيه تقولعرض فيديو  ●
 .)قناة الرشيد( احلكومات

 .((INWSقناة ))عن فساد حكومة عادل عبد املهدي  "يبيوسف الكاليتحد ث فيه "عرض فيديو  ●

 ..وهذا حاهلا السيستانية   احلكومة   هذهِ  ،د السيستاين املرجعي املطلقاالفس حكومة   تعليق:

 .الفساد حينما وصل إىل السلطة أنواعِ  إىل الربملان عن قائمةِ  "عادل عبد املهدي" فيه ثُ يتحدَّ عرض فيديو  ●

 ورثه   الَّذي هذا الفساد   ،قةبساالنية االسيست يف احلكوماتِ  رض ليس موجوداً يف األ الفسادِ  عِ ا من أنو  هل بقي شيءٌ  تعليق:
اي  ،واملفسدين السالم عليك اي وارث الفسادِ ) زايرة نزور هبا عادل عبد املهدي فنؤل ِ يعين إذا أردان أن  ،سبقوهن الَّذيمن 

الَّذي  هذا هو الفساد   ،(وأفسدوا ن فسدواالَّذيفأنت وارث  أولئك  ،العبادي وارثواي  ،املالكي وارثواي  ،اجلعفري وارث
 ا احلكومة  إَنَّ  ،الفساد ضعافِ أمن  لفٍ أيف  ضربه   ،هِ أضعاف ضعافِ أ يف أضعافِه وأضعافِ  ضربه   ؟ماذا صنع له   ،عن سابقيه ورثه  

 .الصافية نية  االسيست

  " حكومة عادل عبد املهدي.الشيخ علي الكوراين" فيه حُ عرض فيديو ميتدِ  ●

 ،عليكم ويدعكم يضحك   ه  ا أنَّ وإمَّ  ،وسفاهة بسذاجةٍ  يتحدَّث   ه  ا أنَّ ثكم فإمَّ د ِ السيستانية هكذا حت   رجعيَّةِ امل عمائم   هذهِ  تعليق:
 !؟والسفهاء جِ ذَّ وسفاهة فلماذا تقبلون كالم الس   بسذاجةٍ  ث  وإذا كان يتحدَّ 

العراق من بعد أمري املؤمنني هو عادل  حكمَ  عرض فيديو يقول فيه "الشيخ علي الكوراين" من أن  أشرف حاكمٍ  ●
 عبد املهدي.


