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 (1: حكاية الخيانة ، انها خيانة المرجعية )ق 5الشاشة 

 مذكرات عمرو موسى

 السيستاني قال له : ال تلقوا بالعراق في احضان ايران

 

 عبد الحليم الِغّزي

 م2021/2/24الموافق  -هـ 1442رجب//11االربعاء : 

 

 عنوانها: حكايةُ الخيانة إنَّها خيانةُ المرجعيَّة.الشاشةُ الخامسة • 

والحديُث عن المرجعيَِّة السيستانيِة ُخصوصاً والكالُم هو هو ينطبُق على سائِر المرجعياِت الشيعيَِّة األخرى، لكنَّ الحديث 

 النَّاهية.بشكٍل خاص عن المرجعيَِّة السيستانية ألنَّها هي المرجعيَّةُ الفاعلةُ والحاكمةُ واآلمرةُ 

 حكايةُ الخيانة إنَّها خيانةُ المرجعيَّة.إذاً عنواُن الشاشِة الخامسة: 

والبدايةُ من ) َعْمر موسى (، الشخصيَّةُ السياسيةُ المصريةُ المعروفة، كان وزيراً للخارجيِة المصرية، كان أميناً عاماً 

 للجامعِة العربية، شخصيةٌ سياسيةٌ معروفةٌ.

                                                عرض بعض صور له-

عمر موسى كتب مذكراتِه في كتاٍب من جزأين، وعنون هذا الكتاب بعنوان ) كتابيه ( يأخذُ المعنى من اآليِة الَّتي وردت 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه فَيَقُولُ َهاُؤُم اْقَرُؤوا ِكتَابِ في الكتاِب الكريم: ﴿  ﴾، اآليةُ التاسعةُ بعد العاشرةِ بعد البسملِة من يْه فَأَمَّ

 ﴾.َهاُؤُم اْقَرُؤوا ِكتَابِيهْ  سورةِ الحاقة، ﴿

ً بأسلوِب المذكرات من بداياِت نشأتِه إلى زماِن  خا هذا هو الجزُء األول من كتاب عمر موسى والَّذي تحدَّث فيِه ُمؤر ِ

القاهرة، هذا الجزء  -ميالدي / دار الشروق / مصر  2017عةُ الثانية / الدبلوماسيِة ووزارةِ الخارجية، هذِه هي الطب

 األول.

 عرض صورة الجزء األول والجزء الثاني-

 هذا هو الجزء الثاني من كتاب عمر موسى )كتابيه ( إنَّها سنواُت الجامعِة العربية.

، 2017للجزء الثاني، الجزء األول صدر سنة  صدر الكتاُب من فترةٍ وجيزةٍ بالنسبةِ  2020هذا الجزء في طبعتِه األولى 

ُخ فيه لسنواتِه في الجامعِة العربية فقد صدر في سنة  ا الجزء الثاني والَّذي يؤر ِ / دار الشروق  2020في أُخريات  2020أمَّ

 مصر. -القاهرة  /

 هذا هو الكتاُب بين يدي والَّذي سأقرأ منه:

مالية، التفاصيل سأصُل إليها بالتدريجِ في نهايِة الحلقة، عمر موسى يقول من أنَّهُ في البدايِة سأنقُل لكم هذِه الصورة اإلج

لها وسأعودُ  2005/  10/  22زار السيستاني في بيتِه في النَّجف بتاريخ  ميالدي، أهم لقطٍة يتذكَّرها عمر موسى ويُسج ِ

أهم ِ صورةٍ ذكرها عمر موسى من أنَّ السيستاني أصرَّ إلى التفاصيل في آخِر الحلقة لكنَّني سأتحدَُّث عن أهم ِ لقطٍة عن 

 (ال تُلقوا بالعراِق في أحضاِن إيران عليِه بشكٍل واضح وبهذِه الكلمِة المختصرة: ) 

، وبإمكان السيستاني أن يُكذ ِب هذِه المعلومة، نحُن نتحدَّث عن  ، وعمر موسى حيٌّ ، في 2005/  10/  22السيستانيُّ حيٌّ

م تكن المشاكُل فيما بين إيران واألمريكان كما هي عليِه اآلن، ولم يكن التدخُل اإليرانيُّ مثلما عليِه اآلن في ذلك الوقت ل

 العراق.

ةً لصالة الجمعة ال يُ  ُب لنا أئِمَّ سنا بُعد نظٍر عند السيستاني، فهو يُنص ِ حسنون قد يقوُل قائٌل: هذا من بُعِد نظرِه! لكنَّنا ما تلمَّ

ُب لنا وكالء وُمعتمدين من السَّفَلِة والسَّاقطين أخالقياً، ويختاُر لنا رؤساء وزراء من اللصوِص  قراءة سورة الفاتحة، ويُنص ِ

اِق والفاشلين، فأيَن بُعدُ النظِر عندَ السيستاني هذا حتَّى نقوَل من أنَّ كالمهُ هذا جاء من بُعِد نظره؟!  والسُرَّ

 ماذا تفهمون من هذا الموقف؟!

، األوضاعُ كانت مختلفةً ِجدَّاً بالنسبِة لعالقِة شيعِة العراق بإيران، وبالنسبِة لموقِف إيران 2005نتحدَُّث عن سنِة نحُن 

على  آنذاك، وبالنسبِة للعالقِة فيما بيَن إيران والواليات المتحدةِ األمريكية، األموُر كانت مختلفةً ِجدَّاً، لكنَّ السيستاني يُِصرُّ 

اً لجامعِة الدول العربية، ماذا تُقي ِموَن هذا الموقف؟ أنتم أحراٌر في تقييمكم لهذا الموقف.عمر موسى الَّ   ذي كاَن أميناً عامَّ

ً وهو إيرانيٌّ بالفعل، ألنَّ الحكومة العراقية بعد  منحتهُ الجنسية العراقية  2003لكنَّني أقول: إذا كان السيستانيُّ إيرانيا

، إيرانيٌّ ال يحمُل وجاءوا لهُ إلى بيتِه لمنح ِه هذِه الجنسية، وهو رفض ذلك، رفض ذلك بشكٍل قطعي، فالسيستانيُّ إيرانيٌّ

إالَّ الجنسية اإليرانية، ورفض أن يُعطى وأن يُمنح الجنسية العراقية رفضها رفضاً باتاً، السيستانيُّ ال يُحِسُن العربية في 

ون بِه إيرانيون، أجواؤهُ إيرانيةٌ بالكامل، فلماذا يطلُب من عمر موسى أن كالمِه، السيستانيُّ أعراُف بيتِه الَّذين يرتبط

ثوني عن الدين، فليَس هناك من  يُبعدوا العراق عن إيران؟! أال ترون في ذلك خيانةً إليراني تِه؟! ماذا تقولون أنتم؟ ال تُحد ِ



في هذِه الحلقة، ال دين وال هم يحزنون وال بطيخ، خيانةٌ شيٍء اسمهُ دين، إنَّها مهزلةٌ وسأثبُت ذلَك لكم بالوثائِق القطعيِة 

، هو عراقيٌّ باعتباِر أنَّهُ  بالمنظوِر اإليراني وخيانةٌ بالمنظور العراقي، أنا ال أستطيُع أن أقول من أنَّ السيستاني عربيٌّ

ُل خيانةً للعراقيين ، وأتحدَُّث عن األغلبيِة إنَّهم الشيعةُ عاش في العراق وال زال يعيُش في العراق، لكنَّ هذا الموقف يُشك ِ

ومعهم األكراد، ُربَّما السُنَّةُ يُطِربون لهذا الكالم لكنَّ الغالبية العظمى من العراقيين وهم الشيعةُ واألكراد ما تلقوا من 

ن نتحدَّث عن الديِن، عن العروبِة، العربِ شيئاً نافعاً وال يتذكَّروَن من أنَّ الدول العربية وقفت معهم موقفاً إنسانياً، ال نريدُ أ

عن الجيرةِ، عن األخوةِ، عن هذهِ العناوين، وإنَّما نتحدَُّث عن اإلنسانية، فال الشيعةُ العرُب وال األكرادُ العراقيون يتذكَّرون 

المجرِم السفَّاح أنَّ العرب قد وقفوا معهم موقفاً حسناً، على طوِل الخط العرُب كان موقفهم مع قاتِل العراقيين مع ذلك 

السفَّاك صدام، مع البعثيين اللعناء األنجاس، على طول الخط كاَن موقُف العربِ مَع هؤالء، وحتَّى مع هؤالء كانوا يمصون 

مون شيئاً للعراق، هكذا فعل العرُب مع العراق، فلماذا يفعُل السيستانيُّ هذا؟!  خير العراق وال يُقد ِ

 كان السيستانيُّ عراقياً. هذِه خيانةٌ للعراقيين، إذا -

 وخيانةٌ لإليرانيين إذا كان السيستانيُّ إيرانياً. -

 وخيانةٌ للشيعِة إذا كان السيستاني شيعيَّاً وكان مرجعاً لهم. -

اً •  ةُ ِجدَّ اً، وهذِه الجهةُ المهمَّ ٍة ِجدَّ  .2003برنامُج السيستاني مَع الشيعِة بعد : لكنَّني سأضُع يدي على جهٍة ُمهمَّ

ا تسلَّط السيستانيُّ وصاَر ملكاً وحاكماً على العراق باإلضافِة إلى سُلطتِه الدينيَِّة السابقة، أوُل أمٍر فعلهُ وبشكٍل  2003بعد  لَمَّ

واضح ناصَر المخالفين ألهل البيت بشكٍل واضح، وبشكٍل ُملفٍت وغريٍب ِجدَّاً، حتَّى السُنَّةُ أنفسهم مستغربون من مواقِف 

ني، مستغربون ِجدَّاً! فمشروعُ أنَّ النَّواصب أنَّ المخالفين أنفُسُنا عنوانهُ يُغنيني عن التوغُِل في شرحِه وبيانه، وهَو السيستا

ٍ وآِل علي  كما بايعنا على  عُنواٌن ُمنافٌر بدرجِة مئة بالمئة لمنطق الكتاِب والعترة، أتحدَُّث عن الكتاِب المفسَِّر بتفسيِر علي 

ِة الغدير، ال أتحدَُّث عن الكتابِ بحسبِ تفسيِر النَّواصبِ أو بحسبِ تفسيِر مراجع النَّجف الَّذي هو تفسيٌر ناصبيٌّ ذلَك في بيع

 أيضاً وبامتياز.

(، ال زال يشتغُل في الوسِط الشيعي العراقي بشكٍل خاص وحتَّى  من أنَّ النَّواصب أنفُسنامشروعُ هذا العنوان الغريب: ) 

يعي غير العراقي، لكنَّ السيستانيَّ فعَّلهُ بشكٍل قويٍ  في الوسِط العراقي، ما كاَن يقوُم بِه من تقييٍد للشيعِة في الوسِط الش

ومن تكبيٍل لهم ومن منعهم عن الدفاعِ عن أنفسهم، كاَن يمنعهم، كاَن يحبسهم حينما يريدون أن يُدافعْوا عن أنفسهم، ولو 

ا كان الَّذي كان من الضحايا والخسائر، ولَما كاَن الَّذي كاَن من النتائج الَّتي يُعاني الشيعةُ أنَّ الشيعة دافعْوا عن أنفسهم لَمَ 

 منها اليوم ما يُعانون، هذهِ نتائج لمقدماِت السفاهِة السيستانية أو الشيطنِة والخباثِة السيستانية سيتَّضُح هذا األمر بالمعطياتِ 

 الحلقة.وبالتفاصيل اصبرْوا َعلَيَّ إلى آخر 

ا يستحقُّون قانونياً،  بعد ذلَك أجبر الساسة الشيعة أن يُعطْوا مجاالً للسُنَِّة في البرلمان وفي الحكومِة بمقداٍر هو أكثُر ِممَّ

اً، المهم أن يتوسَّع الن ِص ُض للخسارةِ وللنَّقِص في حق ِها، فقال: إنَّ األمَر ليَس ُمهمَّ اُب السُني، وقالوا لهُ: من أنَّ الشيعة ستتعرَّ

 لماذا كُلُّ هذا؟!

د إالَّ ما يُبث بشكٍل ُمباشر عن الحضرةِ  ٍد وآِل ُمَحمَّ الُحسينيَّة،  حتَّى قناة كربالء الفضائيَّة القناةُ الَّتي ليَس فيها من رائحِة ُمَحمَّ

جهٍل وتفاهٍة وما بين حديٍث ُمنافٍر  عن الحضرةِ العب اسيَّة، إذا كاَن هناك من بٍث  ُمباشر، وإالَّ فبقيَّةُ الموضوعات ما بينَ 

 لمنهجِ الكتاِب والعترة.

قناة كربالء األوامر صدرت من النَّجِف؛ أن ال تكون قناةً شيعيَّةً واضحة، املغمطة، وهذِه أوامر عبد المهدي الكربالئي 

، هذِه األوامُر جاءت من أن تكون قناة كربالء املغمطة ليست شيعيَّةً خالصةً واضحة، وهذِه األوامُر ليست من عندهِ 

بون قولي وقد  النَّجف، المطلعون على تفاصيِل العمِل في قناةِ كربالء الفضائيَّة السيستانية يعرفون هذِه الحقيقة، قد يُكذ ِ

 يقولون ما يقولون لكنَّ الحقيقة هي هذِه، وهذا األمُر يجري في سائِر المؤس ساِت السيستانيِة األخرى.

ا يُدافُع عن الساسِة الشيعة، وفيما بينهُ وبينهم محمد رضا السيستا ني يُدافُع عن الساسِة السُنَِّة في المنطقِة الخضراء أكثر ِممَّ

ا يطمئُن إلى الساسِة الشيعة، على أي حاٍل هم لصوٌص، الساسةُ  من العالقاِت الوثيقة ِجدَّاً، فهو يطمئُن إليهم بنحٍو أكثر ِممَّ

ةُ، المرجعيَّةُ في النَّجف، عمائُم الشيعِة، عمائُم السُنَِّة، لصوٌص كُلُّهم، الواقُع يشهدُ بذلك، والتجارُب الشيعةُ، الساسةُ السُنَّ 

 العمليةُ بيَن أيدينا واضحةٌ صريحة، ال أحتاُج إلى أدلٍَّة إلثباِت هذا الموضوع، إنَّني أُخاطُب الَّذيَن يبحثوَن عن الحقيقِة، ال

شأَن لي بهم، ال أُخاطُب عُبَّاد العُجول البشرية، من ُمختلِف األصناِف والُحجوِم والقياسات ال شأن أُخاطُب الديخي ِين وال 

لي بهم، أُخاطُب أولئَك الَّذيَن يحترموَن عقولهم ويريدوَن الوصول إلى الحقيقِة وأن يعرفوا كم أنَّ المرجعيَّة السيستانية قد 

 العراق، لكنَّ الحديث في هذِه الحلقاِت في أجواِء شيعِة العراق بشكٍل خاص. َضِحكت على شيعِة العراق وعلى شيعِة غيرِ 

 ماذا سيكوُن في الخطوِة القادمة؟!

بعد سقوط النظام الصدَّامي البعثي المجرم، فبعد ما فرش السيستانيُّ  2003أتحدَُّث عن البرنامجِ السيستاني الَّذي بدأ منذُ 

لسُنَِّة، إلسعاِد المخالفين ألهِل البيت على حساِب الشيعة، فعل الكثير في هذا االتجاه، األرض بكُل ِ ما يستطيع إلسعاِد ا

لماذا؟! هل هو ُمحبٌّ لمخالفي أهل البيت؟ يمكن! أنا ال أعلُم ماذا يجري في قلبِه، لكنَّ الخطوةَ القادمة يمكن أن تشرَح لنا 

واألكرادُ في العراق يعلموَن من أنَّ المساحةَ الَّتي ينمو فيها البعثيون  لماذا فعل السيستانيُّ ما فعل، نحُن الشيعةُ في العراق



ها هي المساحةُ السُنيَّة، فقادةُ البعث وكُبراُء البعث مساحتهم الَّتي ينشئون فيها تتوفَُّر لهم كُلُّ الظروف وكُلُّ اإلمكانات، إنَّ 

لوَن المساحةُ السُنيَّة، فالسيستانيُّ يريدُ أن يضَع الحواجز  لوَن حاجزاً أمام إيران، البعثيون يُشك ِ أماَم إيران، السُنَّةُ ال يُشك ِ

حاجزاً أماَم إيران، فأين ينشئون؟ هل ينشئوَن في المناطِق الكردية؟ هل ينشئون في المناطِق الشيعيَِّة؟ يمكُن ذلك لكنَّ البيئة 

العراق (، وهذِه المساحةُ لن تكوَن فاعلةً ما لم تتوفَّر لها الظروف  والمكان المالئم والمناسب للبعثيين ) المساحةُ السُنيَّةُ في

الَّتي قاَم السيستانيُّ بتهيئتها، وإالَّ فإنَّ السُنَّةَ بعدَ سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم في العراق انطووا على أنفسهم 

ا ما فعلوا فإنَّهم على حق، ألنَّنا قد ظلمناهم كثيراً وتجاوزنا وجلسْوا جانباً وفيما بينهم يتحدَّثون من أنَّ الشيعةَ لو فعلْوا بن

عليهم كثيراً، وهم األكثريةُ في هذا البلد، والمناطُق الَّتي يقطنوَن فيها هي المناطُق األغنى في العراق، كُلُّ العراِق يأكُل 

عَُّم بخيرات الجنوب الشيعي، السيستاني هَو ويشرُب ويتنعَُّم بخيراِت الجنوب الشيعي، العراُق من شمالِه إلى جنوبِه يتن

ةٍ، والَّذين عادْوا هم البعثيون، هل أنَّ السيستاني كان يعمُل ذلك بقصٍد  الَّذي وفَّر لهم األجواء المناسبة كي يعودْوا بقوَّ

 وتخطيط؟ يمكن!

ثنا أهل البيت من أنَّ الشيطان ينطُق بألسن نََطَق بِأَلسنَتِِهم َونظَر ِة أوليائِه أولياء الشيطان؛ ) أم أنَّهُ لعبةٌ بيد إبليس مثلما يُحد ِ

(، ولذا نَطَق بِألسنَتِهم نََظر بِأعيُنِهم (، فأولياُء الشيطان ينطقوَن بألسنتهم، لكنَّ النَّاطق الحقيقي هو الشيطان، )  بأعيُنهم

 فهناك ناطقان:

ٍد فقط. - دٌ وآُل ُمَحمَّ  ناطٌق ينطُق عن هللا وهم ُمَحمَّ

 وناطٌق ينطُق عن الشيطان ألنَّ الشيطان قد نطَق بلسانِه. -

 فماذا صدر عن المرجعيَِّة السيستانية؟!

صدرت الفتاوى في الدفاعِ عن البعثيين وفي التستِر على مجرمي حزب البعث، يمكنكم أن تعودْوا إلى برنامج ) مجزرةُ 

 سبايكر ( كي تطلعْوا على التفاصيل..

 لكن بشكٍل سريع:

الكتاب النصوُص الصادرةُ عن السيستاني لحامد الخفَّاف / النصوُص الصادرة عن سماحة السي ِد السيستاني دام ظله هذا 

خ العربي / وهذِه الطبعةُ /  ميالدي / وهي الطبعةُ األولى،  2007في المسألة العراقية / إعداد حامد الخفَّاف / دار المؤر ِ

ه إلى مكتب السيستاني في النَّجف: (، وإلى ال25إذا ما ذهبنا إلى صفحة ) بعد سقوط النظام وقعت سؤال الرابع الَّذي ُوج ِ

أعداٌد هائلةٌ من ملفات األجهزِة األمنية في أيدي بعض المؤمنين هل يجوُز نشُر ما تضمنتها من أسماِء عمالِء النظام 

 هؤالء المجرمون الَّذين قتلوا أبناء الشيعة! -والمتعاونين معه؟! 

ف  -ال يجوُز أن يُكشَف هؤالء المجرمون  - ال يجوُز ذلكب: الجوا ال يجوُز ذلك بل البُدَّ من ِحفظها وجعلها تحت تصرُّ

 .الجهِة ذات الصالحية

إذا لماذا ال تُحافظون على أموال العراق وتسرقون أمواَل العراق بعنواِن مجهوِل المالك؟ لماذا أحزابكم أتباعكم وكالئكم 

ا البعثيون المجرمون الَّذين مؤسَّساتكم لماذ ا يسرقون أموال العراق تحت عنواِن مجهول المالك؟! وإلى هذِه اللحظة، أمَّ

قتلْوا ما قتلْوا من الشيعِة، هو لم يصل إليِه ضرر، السيستاني لم يصل إليِه وال إلى أوالدِه وال إلى أحفادِه، ما يُشاعُ من أنَّ 

ذٌب، لو كانت الحكومةُ تضغطُ عليه إذاً لماذا لم تُحاِسبهُ على األموال الهائلة الَّتي الحكومة كانت تضغطُ عليه هذا كذٌب ك

كانت تأتي من خارج العراق إلى السيستاني وفي أياِم الحصار والحكومةُ كانت تُحاسُب النَّاَس على الدوالر الواحد؟! هل 

سافُر كما تريد وتتنقُل إلى أي مكاٍن تريد؟! لماذا وكالءهُ كاَن النَّاُس يستطيعون السفر؟ لماذا عائلةُ السيستاني كانت تُ 

ا بعُض المظاهِر المفتعلِة الَّتي تُشير إلى ضغٍط على السيستاني  وأتباعهُ كذلك؟! كُلُّ هذا كان يجري على أرِض الواقع، أمَّ

عل هو السيستاني وطلب من األمريكان ألجِل أن ال يُقال من أنَّ السيستاني على عالقٍة جي دةٍ مع البعثيين، بالضبط مثلما ف

أْن ال يتصلْوا بِه بشكٍل مباشر ولكنَّكم شاهدتم بالوثائِق والحقائِق عُمق العالقِة فيما بين السيستاني واألمريكان في الحلقاِت 

مِة السابقة.  المتقد ِ

لها تحت تصرف الجهِة ذات ال يجوُز ذلك بل البُدَّ من حفظها وجعجواُب مكتب السيستاني وهو جواُب السيستاني: 

نُعيدها إلى البعثيين أنفسهم، ألنَّ المسؤولين في األجهزةِ األمنيِة حتَّى في زماننا هذا من البعثيين، من البعثيين  -الصالحية 

 الَّذين أُعيدْوا تحت عنواِن حقوِق السُنَّة العراقيين، تحت هذِه العناوين.

العمليِة للسيستاني ) الفقهُ للمغتربين (، كان في ني تي أن أعرض بين أيديكم الصور  هذهِ رسالةٌ عمليةٌ من مجموعة الرسائلِ 

لثة / والتفاصيل لكنَّني ال أجدُ وقتاً كافيا، الفقهُ للمغتربين / هذِه الطبعةُ طبعةُ مؤسَّسة اإلمام علي في لندن / إنَّها الطبعةُ الثا

 جواب بشكٍل موجٍز وسريع:( سؤاٌل و346(، )345ميالدي، هنا في صفحة ) 1999

 من أنَّ وكيل المرجعيَِّة إذا ما ثبت من أنَّهُ فاسٌد هل يجوُز فضحهُ؟السائُل يسأل: 

السيستاني يقول: ال يجوُز فضحهُ حتَّى لو كاَن فاسداً، وإنَّما يُمكنك يا أيُّها المكلَّف أن تُخبر المرجع، يمكنك ال يجُب عليك، 

 خبُر المرجع وتُراعي الستر التام لذلك الوكيل الفاسد!مع ُمراعاة الستر التام، تُ 

قد تقولون وما عالقةُ هذا بالموضوع؟! السيستاني أبقى وكالء الخوئي على حالهم، وأفسدُ وكالء مراجع في التاريخ هم 

العظمى، ولقد سلَّمْوا الكثير وكالُء الخوئي، الغالبيةُ العظمى منهم بعثيُّون وكانْوا يتعاونون مع السُلطاِت األمنية، الغالبيةُ 



من شباِب الشيعِة عن طريِق االخباريات الَّتي يوصلونها إلى البعثيين وأُعدم الكثيُر من الشباب بسببهم، ُربَّما أَُسُر هؤالء 

 ـري ه وكلمن يعرف أخي ه (، ولو كان الحديُث عن هذا الموضوع فبإمكاني أنگالضحايا ال يعلمون، ) بس احنا أوالد الـ

، أنا جزٌء من هذا الواقعِ السياسي الشيعي،  ثكم بالتفاصيل وأن آتيكم بالصوِر واألسماِء والوثائق ما هو بأمٍر عسيٍر َعلَيَّ أُحد ِ

 عايشتهُ منذُ نعومِة أظفاري فأعرُف كُلَّ دهاليزِه وكُلَّ زواريبه.

 كُلُّ هذا:

 استغربوا من موقِف السيستاني.من الموقِف مع السُنَِّة بنحٍو غريب! السُنَّةُ أنفسهم  -

 من فتاوى التستِر على البعثيين المجرمين. -

ومن فتاوى التستِر على الوكالِء الفاسدين الَّذين هم في األعِم األغلب من البعثيين ومن الَّذين كانْوا يتعاونون مع رجاِل  -

 األمن من وكالء الخوئي والَّذين صارْوا بعد ذلك وكالء للسيستاني.

 يُمث ِلون السُنَّة في حكومِة بغداد. نالتعاون الوثيق فيما بين محمد رضا السيستاني وبين البعثيين في المنطقِة الخضراء الَّذي -

وكُلُّ التفاصيل األخرى من بعثيِة ِصهرِه الكشميري الَّذي يُسل ِطهُ على الشيعِة أميراً عليهم، إلى كُل ِ التفاصيل الَّتي أشرُت  -

 إليها.

ةً أخرى في الساحِة السُنيَّة وفي العراق كي يُمث ِلْوا سدَّاً أمامكُ   لُّ هذا يقودنا إلى أنَّ السيستاني كان وراء نمو البعثيين مرَّ

كهُ؟ ومراجُع النَّجِف هم نواٌب  التمد د اإليراني، أكاَن ذلك بتخطيٍط ودهاٍء من السيستاني؟ ال أعلُم الغيب، أم أنَّ إبليس يُحر ِ

قوني في الكافي الشريف هذِه العمائُم بهذِه الهيئِة هي عمائُم إبليس  إلبليس وعمائمهم بحسِب أحاديِث أهل البيت، صد ِ

اٌب لصاحِب الزمان ال في ظاهرهم وال  د لها هيئةٌ أخرى، هؤالِء ما هم نُو  ٍد وآِل ُمَحمَّ الرواياُت هكذا تقول، ألنَّ عمائم ُمَحمَّ

بهُ صاحُب الزمان نائباً عنه ماذا تقولون أنتم؟!في باطنهم، الَّذي يفعُل هذ  ِه األفاعيل هل يمكن أن يُنص ِ

فنا بنفسِه ِعبَر قناة الرشيد وفي برنامج الثامنة مع أحمد الطيب عرض فيديو ألحمد الشريفي-  يُعر ِ

 وفي برنامج الحُق يُقال UTVعرض فيديو آخر ِعبر قناة -

 تعليق: هذا هو برنامج السيستاني!!

 يقوُل قائٌل: هذا من حكمتِه من بُعِد نظرِه؟! قد

ِ جهٍة من جهاِت مؤسَّساته؟ فأين بُعدُ نظرِه منذُ سنة   إلى اآلن؟! 2003بالنسبِة لي ال أعتقدُ ذلك، فأين حكمتهُ في أي 

 هذِه خطوةٌ أخرى تأتي بشكٍل طبيعي بعد الخطواِت المتقدمة؛

ى الكلمة من الَّذي فَتَك بالنَّاس؟ من الَّذي قتل النَّاس، على األقل في االنتفاضِة الجيُش العراقيُّ هو جيٌش مجرٌم بتماِم معن

ر المدن الشيعيَّة؟ َمن الَّذي ذبح األكراد؟ من الَّذي ذبح الشيعة؟ الجيُش العراقي جيٌش مجرم، هذِه  الشعباني ة َمن الَّذي دمَّ

 أن يكون، لماذا يريدُ السيستاني أن يبقى الجيُش العراقي؟! قضيةٌ ال تخفى على أحد، َحلُّهُ كان من أفضِل ما يُمكن

إذا نظرنا إلى ما طلبهُ من َعْمر موسى في نفِس السياق إنَّهُ يصنُع الحواجز أمام التمد د اإليراني، لست ُمدافعاً عن التمد د 

انتفعهُ اإليرانيون من العراق ال يُمكن  اإليراني، اإليرانيون انتفعْوا من العراِق ونفعْوا العراقيين ولكن بشكٍل محدود، ما

َل عليها العراقيون من إيران، وتسبَّب اإليرانيون للعراقيين بأضرار، وهذا األمُر ليس  أن يُقايس بمقدار المنفعِة الَّتي حصَّ

اً وليس مرتبطاً بإيران فقط، ما هو األمُر يجري مع تركيا، ما هو األمُر يجري مع سوري ا، ألم تكن ِحكراً وليس خاصَّ

سوريا تبعُث باإلرهابيين وبالمجرمين القَتَلَة؟ وهذِه قضيةٌ يَطوُل فيها الكالم، السعوديةُ ماذا فعلت بالعراق؟ ما كُلُّ الدوِل 

ً عن التمد د اإليراني، وال أريدُ إليران أن تتمدَّد في العراق، أنا أتحدَُّث عن  فعلت ما فعلت في العراق! أنا لسُت ُمدافعا

يقِة الَّتي يعمُل بها السيستاني وكيف يضحك على الشيعة، وال شأن لي بِه لو َضِحك على الشيعة، وال شأن لي بالشيعِة الطر

المضحكة، الَّذي أريدُ أن أثبتهُ من أنَّ هذِه المؤسَّسة الدينيَّة في النَّجف ال عالقة لها بصاحِب الزمان، لو أنَّهم يقولون من 

ِب الزمان فإنَّني لن أتحدَّث عنهم بحرٍف واحد ال شأن لي بهم، هم يضحكون علينا وبعد ذلك ينصبون أنَّنا ال شأن لنا بصاح

 أنفسهم لوصفنا بالضالِل واالنحراف، وهم أصُل الضالِل واالنحراف، هذِه الحكايةُ من اآلخر، على أي حاٍل.

اع، والسيستاني يريد يجيبه يخليه وزير ثقافة أنتم أين عبد الرزاق عبد الواحد شاعٌر بعثيٌّ إلى النخاع وصدَّاميٌّ إلى النخ

 تضعون هذِه التفاصيل؟!

 عرض الفيديو الَّذي يتحدَُّث فيه عبد الرزاق عبد الواحد في برنامج إضاءات مع تركي الدخيل ِعبر قناة العربية-

طُ بسي ِد الشهداء ويريدُ من الشيعِة أن يتعلَّمْوا تعليق: ماذا تقولون أنتم؟! السيستاني يُنكُر أكثر أحاديِث أهل البيت الَّتي ترتب

 البكاء على الُحسين من عبد الرزاق عبد الواحد!!

صحيٌح أنَّ بعض الشعِر لعبد الرزاق عبد الواحد في الُحسيِن هو شعٌر جميل لكن بحدودِه، فهو بعثيٌّ صد اميٌّ ومن ديٍن 

، إذا أردنا أن نعود  إلى قصيدتِه الميمية في سي ِد الشُهداء فإنَّ أواخرها بعثيَّةٌ صدَّامي ةٌ بامتياز، آخر، الرجُل صابئيٌّ مندائيٌّ

القصيدةُ بعثيَّةٌ بامتياز في أواخرها، أبياتها األولى جميلةٌ في الُحسيِن صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه أن تصدر من شاعٍر بعثيٍ  

ديث أهل البيت تُنكرها، زياراُت أهل البيت تنكرها وبعد ذلك تطالُب صدَّاميٍ  صابئيٍ  مندائي، لكنَّني أقوُل للسيستاني أحا

الشيعة أن يبكوا كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد!! ما عالقةُ عبد الرزاق عبد الواحد بالُحسين؟! إنَّها عالقةٌ عامة كعالقِة 

ا أنَّنا كيف نبكي على الُحسين أن نعود إلى أحادي ادِق صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه الَّتي أنت عموم الخلِق بالُحسين، أمَّ ِث الصَّ



هُ الشيعة أن يبكْوا على طريقِة عبد الرزاق  فها، هذا هو سوُء التوفيق، يُنكُر أحاديث أهل البيت ويعودُ يُوج ِ بها وتُضع ِ تُكذ ِ

 لرزاق عبد الواحد!عبد الواحد، وُربَّما يكون الرجُل صادقاً السيستاني فهو بحاجٍة إلى أن يتعلَّم من عبد ا

عرض الفيديو الَّذي يتحدَُّث فيِه عبد الرزاق عبد الواحد عن صدَّام والـُمحاِوُر يصُف صدَّاماً بسي ِد الشهداء ويصفهُ كذلك -

بسادِس الخلفاء، بسادِس الخلفاء يعني معاوية هو الخليفةُ الخامس وصدَّام يكوُن خليفةً سادس بعد الخلفاء األربعة بحسِب 

ثنا عبد الرزاق عبد الواحد من أنَّهُ قد صنَّف مدرس افدين اإلخبارية يُحد ِ ِة ومنهج ومسلِك السقيفة، كُلُّ ذلك ِعبر شبكِة الرَّ

د فيِه صدَّاماً  ثالثة دواوين من الشعِر في تمجيِد صدَّام يصُل عددُ أبياتها إلى أكثر من ثالثِة أالف بيت من الشعر الَّذي مجَّ

  وقال ما قال فيه.وقدَّسهُ وهلَّلهُ 

ا قالهُ:  أنا كاتب ألبي عدي الحبيب ثالثة دواوين، ثالثة دواوين شعر كاملة كلها خالصة لهُ يعني يمكن أكثر تعليق: ِممَّ

هذا هو كالمه فأبو عدي حبيبهُ، ويبدو أنَّهُ صار حبيباً للسيستاني أيضاً، إنَّني أتحدَُّث عن  - من ثالثة أالف بيت من الشعر

ً للسيستاني الَّذي حبيبهُ أبو عدي، هذا الفيديو كان عبد ا والسيستاني كان يريد أن  2009لرزاق عبد الواحد صار حبيبا

 .2012يمنح الجائزة في النَّجف في مهرجان الثقافة لعبد الرزاق عبد الواحد سنة 

 ون وأردنيُّون في األردن.في مهرجان الوفاء لصدام الَّذي قام بِه بعثيُّون عراقيُّ  2014عرض فيديو في سنة -

تعليق: هذا هو عبد الرزاق عبد الواحد، نحُن ال نلومهُ، لكُل ِ إنساٍن عقيدتهُ، عقيدتهُ الدينيَّة، عقيدتهُ السياسيةُ، عقيدتهُ 

اجعنا، الِفكريةُ، في أي  اتجاٍه من اتجاهاِت الحياة، المشكلةُ ليست عند عبد الرزاق عبد الواحد، المشكلةُ عندنا، عند مر

 المشكلةُ في النَّجف، المشكلةُ في السيستاني !!!!

ماذا تقولون أنتم؟! هل أنَّ األمر يجري هكذا بشكٍل ليس ُمخطَّطاً إن كاَن من قِبلِه أو كاَن من قِبل البعثيين أو كاَن من قِبِل 

؟! أرضهُ األهم ومكانهُ ا ألهم العراق، المشروعُ المهدويُّ إبليس في برنامجِه اإلبليسي في مواجهِة المشروع المهدوي 

ُك فيها رؤوس  ك إبليُس في هذِه األرض بكُل ِ ما يتمكن، وأفضُل األماكن الَّتي يتحرَّ مكانهُ األهم العراق، فالبُدَّ أن يتحرَّ

 المراجعِ والعلماء.

وكم ببعثيٍ  صدَّاميٍ  إلى النخاع؟! وإال أنا أقوُل لكم: لماذا يُحاربون قناة القمر وهي تطرُح حديث أهل البيت ويريدون أن يأت

، يعني إلى آخِر عمره على هذا الحال، 2015، أتعلمون متى توفي عبد الرزاق عبد الواحد؟ سنة 2014هذا المهرجان سنة 

، والسيستاني يريدُ أن يأتي بِه وزيراً للثقافة، 2015، وهو توفي سنة 2014هذا المهرجان مهرجان الوفاء لصدَّام سنة 

الثقافة من هذا االتجاه ويرفُض الثقافة الَّتي تخرُج من قناة القمِر وأمثالها من عميِق فِكر الكتاِب والعترة، هو هذا  يقبلُ 

بوها!!  سيستانيكم؟! هو هذا مرجعكم؟! هذِه هي نجفكم؟! ما هو هذا الواقع هذِه الوثائق وهذِه الحقائق فكذ ِ

 

، ال أتحدَُّث عن اتجاهِه الديني، فالرجُل ليس من رائحةُ البعِث في كُل ِ مكان، وال تنسْوا ف إنَّ مصطفى الكاظمي سيستانيٌّ

ِ الديني، لكنَّهُ ُمنصٌَّب وُمختاٌر باتفاٍق ما بين األمريكان والسيستاني، وأتحدَُّث عن محمد رضا السيستاني! مثلما يقول  الجو 

 بهاء األعرجي: ) االبن االبن االبن (.

ا الرجُل العجوز فبعد  ومثلما يقول فؤاد عجمي أيضاً: ) من أنَّك البُدَّ أن تمارس األعمال السياسية وأن تقوم بها مع االبن أمَّ

 ذلك تذهُب لزيارتِه (، البرنامُج هو البرنامج.

رئيس إياد عالوي أو كما نقولهُ نحُن في أجوائنا العراقية أياد عالوي، هو بعثيٌّ لكنَّهُ انشقَّ عن البعث الصدامي، أوُل 

اً في رئاسِة الوزراء لكنهَّ رفض، هو  وزراء وباختياٍر من السيستاني وحينما انتهت فترتهُ السيستاني طالبهُ أن يبقى ُمستمر 

الَّذي يتحدَُّث عن هذا الموضوع، لماذا السيستانيُّ ينجذُب إلى البعثيين في جميع االتجاهات؟! مثلما قلُت لكم: إنَّهُ يريدُ أن 

أمام التمد د اإليراني، ليَس مهتماً بشأن الشيعِة أو بأي شأٍن آخر وال بشـأِن العراِق وال بغيِر العراق، عينهُ  يصنع الحواجز

على مرجعي تِه على أموالِه وعلى أُسرتِه وعلى توريث المرجعيَِّة لولده، فأفضُل حاجٍز يقُف أمام اإليرانيين البعثيون ولكن 

 بطريقٍة جديدة.

 ذي يتحدَُّث فيِه أياد عالوي عن هذا الموضوع ِعبر قناة دجلةعرض الفيديو الَّ -

 عرض فيديو آخر في نفس االتجاه وفي نفِس هذا الموضوع في برنامج المناورة ِعبر قناة السومرية-

هل خدعتكم تعليق: ال أريدُ أن أعلق كثيراً لكنَّني أُعيدُ األمر إلى وجدانكم إلى إنصافكم هذِه المعطيات تقودنا إلى أين؟! 

 بشيء؟ ما أنا عرضُت األشياء بشكٍل واضحٍ ِجدَّاً، وتسلسلُت معكم بشكٍل منطقيٍ  ويسُهُل فهمهُ على الجميع.

 عرض فيديو لمحمد توفيق عالوي وهو من أقرباء أياد عالوي في برنامج ) من اآلخر (، وِعبر قناة دجلة الفضائية.-

ً فشيئاً؟! هذِه المعطياُت معطياٌت حقيقية، سأُعيدُ بثَّ الفيديو حتَّى تتأكَّدوا تعليق: أال تالحظون أنَّ الصورة تتكامُل ش يئا

 بأنفسكم من المعلومات.

ض ال هو وال أي فرد  اجمعوا المعطياِت الَّتي عُرضت من أول الحلقِة إلى هذِه اللحظة، مع ُمالحظِة أنَّ السيستاني لم يتعرَّ

ة أذن للسيستاني من أفراِد أسرتِه إلى أذًى من قِبِل  البعثيين، نعم ما كان في أجواِء االنتفاضِة الشعبانية كاَن ذلك بمثابِة جرَّ

ض السيستاني وال أي فرد من  2003ولغيرِه حتَّى للخوئي، لكنَّ المسار العام لمرجعيَِّة السيستاني منذُ بدايتها إلى  لم يتعرَّ

 على أي حاٍل.أفراد أسرتِه إلى أذًى حقيقيٍ  من قِبل البعثيين، 



دها للسُنَِّة البعثيين. 2003نحُن نتحدَّث عن •   وما بعد وكيف أنَّ السيستاني فرش األرضية ومهَّ

 وحدَّثتكم عن فتاوى التستِر على البعثيين.• 

طين في د•  ماِء شباب وفتاوى التستِر على وكالِء المرجعيَِّة الفاسدين الَّذين هم في األعم األغلب من البعثيين ومن المتور ِ

 الشيعِة عن طريِق االخبارياِت الَّتي يُرسلونها إلى السلطِة األمنية آنذاك أيام صدَّام.

 الحظتم كيف أنَّ السيستاني قتل نفسهُ على عبد الرزاق عبد الواحد.• 

 ووصل الكالم إلى أياد عالوي.• 

يريدُ للجيش العراقي أن يُحل وأن يُفكَّك، وما كان يريدُ ومرَّ الحديث الَّذي ذكرهُ أحمد الشريفي من أنَّ السيستاني ما كان • 

الجتثاِث البعث أن يكون إالَّ ِعبر القضاء، كالٌم نظريٌّ وأحالٌم ورديةٌ ال يقولها إالَّ شخٌص لم يُصب بأذًى من قِبل البعثيين 

طُ لشيٍء في ذهنِه.  أو أنَّهُ يُخط ِ

جليةً فيما قالهُ محمد توفيق عالوي: من أنَّ السيستاني لم يرد تشكيالً شيعيَّاً من مجموعِ كُل ِ هذِه المعطيات تتضُح الصورةُ 

 ِة المعطيات.أبداً، إنَّهُ أراد تشكيالً سياسياً يشترُك فيه الجميع ال ُحبَّاً في العراق أبداً فهذا األمر سيتجلَّى لنا شيئاً فشيئاً في بقيَّ 


