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قضية دعوة هدم المراقد والمزارات الدينية الشيعية 
في اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي في العراق 

==
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دعــا خطيــب صــاة الجمعــة علــي المســعودي التابــع للمرجــع الدينــي 
الشــيعي محمــود الصرخــي، فــي بابــل، إلــى هــدم المراقــد والمــزارات 

الدينيــة الشــيعية باعتبارهــا مخالفــة للديــن اإلســامي.
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ينــدرج هــذا التقريــر فــي إطــار برنامــج تعزيــز جــودة المعلومــات حــول الحريــات الدينيــة “إنكوايــر” 
تشــرف  الــذي   )ENQUIRE - Enhancing Quality Information on Religious Freedoms(
عليــه منظمــة “إنترنيــوز” )Internews(، وهــو برنامــج إقليمــي يهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة احتــرام التنــوع 
الدينــي فــي إعــالم بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. يركــز برنامــج “إنكوايــر” علــى بنــاء 
قــدرات الصحافييــن حتــى يتمكنــوا مــن إنتــاج محتــوى حــول التنــوع وحريــة المعتقــد، ونشــره وفقــًا 

ألعلــى معاييــر الجــودة والمهنيــة.

الباحثون: 

- جابر بكر

- جاد صفوان

- جاد الديالتي
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المقّدمة

خلفية القضية

بعــد دعــوة خطيــب صــاة الجمعــة علــي المســعودي فــي حســينية الفتــح المبيــن، التابعــة 
للمرجــع الدينــي الشــيعي محمــود الصرخــي فــي ناحيــة الحمــزة فــي محافظــة بابــل، إلــى هــدم 
المراقــد والمــزارات الدينيــة الشــيعية فــي العــراق باعتبارهــا مخاِلفــة للشــريعة اإلســامية، 

انطلقــت عقــب يوميــن موجــة احتجاجــات سياســية وشــعبية واســعة1.

فقــد أضــرم محتجــون غاضبــون، فجــر يــوم الثالثــاء 12 نيســان/أبريل 2022، النيــران فــي مكتــب المرجــع 
الدينــي الشــيعي محمــود الصرخــي فــي محافظــة بابــل وســط العــراق، وطالــب المتظاهــرون قــوات 
األمــن بمالحقــة جميــع المســيئين إلــى الرمــوز الدينيــة. فــي حيــن أمــر قائــد شــرطة بابــل بإغــالق 
كافــة الحســينيات والمكاتــب التابعــة ألتبــاع الصرخــي. جــاء مــا ســبق مــع إعــالن جهــاز األمــن الوطنــي، 
المرتبــط برئيــس الــوزراء، فــي ســاعة متأخــرة مــن مســاء اإلثنيــن 11 نيســان/أبريل 2022، إلقــاء القبــض 

علــى شــخص دعــا إلــى هــدم المراقــد الدينيــة، عبــر فيديــو ُنشــر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

ودعــا زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، فــي بيــان، إلــى عــدم »التغاضــي عمــا يحــدث فــي المجتمــع 
العراقــي مــن انتشــار العقائــد الفاســدة مــن هنــا وهنــاك«. وقــال فــي بيانــه »إن بعــض مــن ينتمــون 
بالتقليــد إلــى الصرخــي وال أعلــم بأنــه علــى علــم بذلــك أم ال، ممــن يحاولــون إدخــال بعــض العقائــد 
المنحرفــة إلــى المذهــب الشــريف والعقيــدة الجعفريــة وآخرهــا مــا صــدر مــن إمــام جمعــة لهــم فــي 
محافظــة بابــل وذلــك بالمطالبــة بهــدم القبــور«. وتابــع الصــدر »مــن هنــا فإنــي أنتظــر مــن الصرخــي 
التبــّرؤ مــن هــذا المجــرم... خــالل مــدة أقصاهــا 3 أيــام، وإال فإننــي أجــد نفســي ملزًمــا بالتعامــل معهــم 
ومــع أمثالــه بمــا يمليــه علــّي ضميــري ودينــي ومذهبــي ووفًقــا للشــرع والقانــون والعــرف االجتماعــي 

المعقــول«.

1- مصــدر المعلومــات الــواردة فــي هــذا المختصــر كل مــن المــواد التاليــة: بعــد دعــوة لهــدم المراقــد بالعــراق.. الصــدر يطالــب 
ــًا فــي  ــار غضب ــرة نــت( – محمــود الصرخــي: مــن هــو ولمــاذا أث بالمحاســبة والشــرطة تغلــق مقــار المرجــع محمــود الصرخــي، )الجزي

العــراق؟، )BBC عربــي(.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/12/العراق-بعد-مطالبة-الصدر-بالمحاسبة
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/12/العراق-بعد-مطالبة-الصدر-بالمحاسبة
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61092682.amp
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61092682.amp
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/12/العراق-بعد-مطالبة-الصدر-بالمحاسبة
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/12/العراق-بعد-مطالبة-الصدر-بالمحاسبة
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61092682.amp
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لكن من هو الصرخي؟

محمــود عبــد الرضــا محمــد المعــروف بـ»محمــود الصرخــي«، يحظــى بمناصريــن فــي محافظــات 
الجنــوب، معــروف بآرائــه المنتقــدة لألحــزاب التــي حكمــت العــراق بعــد عــام 2003، ولديــه آراء رافضــة 
لمواقــف المرجــع الدينــي الشــيعي األعلــى علــي السيســتاني الــذي ُيعــّد المرجــع الديني األول لشــيعة 

العــراق، خصوصــًا إعــالن الجهــاد ضــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية عــام 2014.

ُوِلــد الصرخــي فــي مدينــة الكاظميــة فــي بغــداد عــام 1964 ودرس فــي مســقط رأســه، وتخــّرج مــن 
كليــة الهندســة فــي جامعــة بغــداد عــام 1987، ولــم يدخــل الحــوزة العلميــة فــي النجــف إال عــام 
1994. تعتبــر األوســاط الدينيــة الشــيعية الصرخــي مــن المحققيــن البارزيــن، ولــه عشــرات الكتــب 
رون بعشــرات  والرســائل فــي موضوعــات دينيــة شــتى. أتباعــه ليســوا بأعــداد كبيــرة، لكنهــم يقــدَّ
اآلالف ويقيمــون فــي محافظــات عراقيــة مختلفــة أبرزهــا كربــالء، والناصريــة، والديوانيــة، والبصــرة. 
ُيعتبــر الصرخــي مــن علمــاء الديــن الشــيعة المعتدليــن ولــه آراء فــي نبــذ الطائفيــة، ويدعــو إلــى دولــة 
يعيــش فيهــا الجميــع بغــّض النظــر عــن مذهبهــم أو ديانتهــم أو قومياتهــم. يــرى الصرخــي أن مفهــوم 
»األعلــم« ال بــّد أن يثبــت مــن خــالل االجتهــاد. ويتبّنــى آراء تختلــف عــن مواقــف بقيــة علمــاء الديــن، 
ويقــول عــن نفســه إنــه يتبــع المدرســة العلميــة التجديديــة، أي مدرســة الصدَرْيــن )محمــد باقــر الصــدر 

الــذي أعــدم عــام 1980 ومحمــد صــادق الصــدر الــذي اغتيــل عــام 1999(.
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منهجية الرصد

المنصات اإلعالمية

اعتمــد التقريــر، فــي شــّقه المتعلــق باإلعــالم المهني، على آلية الرصد الكّمــي لعدد المواد اإلعالمية 
وأنواعهــا ذات الصلــة بالموضــوع والمنشــورة مــن ِقبــل المنّصــات اإلعالميــة المحــّددة أدنــاه، إضافــًة 
إلــى تحليــل محتــوى هــذه المــواد علــى اختــالف أنواعهــا، مــن حيــث طريقــة التنــاول واعتمادهــا علــى 
مصــادر ذات صلــة بالقصــة، وموضوعيــة القصــة المنشــورة، وبالــذات طريقــة تنــاول الجانــب الدينــي 
فيهــا. كمــا اعتمــد التقريــر علــى تحليــل لحظــات الــذرى الزمنيــة فــي نشــر القصــة وأســباب هــذه الــذرى، 
ــه العــراق فــي الوقــت  وعالقــة الملــف الدينــي، موضــوع البحــث، بالجانــب السياســي الــذي يمــر في
الراهــن والــذي يوصــف بـــ »االنســداد السياســي«، أي رصــد اســتخدام القضيــة، وتأثيرهــا، وطريقــة 

التعامــل معهــا، ودور اإلعــالم بــكل مــا ســبق.

»محمــود  هــي:  مفتاحيــة  كلمــات  باســتخدام  بالموضــوع  المتعّلــق  المحتــوى  عــن  البحــث  تــّم 
الصرخــي«، »الصرخــي«، »علــي المســعودي«، »المســعودي«، »هــدم المراقــد الشــيعية«، »المراقــد 
ــة الشــيعية«، »المــزارات الشــيعية«، »هــدم المراقــد والمــزارات  الشــيعية«، »هــدم المــزارات الديني
»اعتقــال  »بابــل«،  الحســين«،  »جيــش  المســعودي«،  »دعــوة  »الصرخييــن«،  الشــيعية«،  الدينيــة 

الصرخــي«. المســعودي«، و»مقــر 

ُحصــر البحــث فــي الفتــرة الزمنيــة التــي أطلقــت فيهــا الدعــوات، مــن يــوم الجمعــة 8 نيســان/أبريل 
2022، وحتــى يــوم الخميــس 28 نيســان/أبريل 2022، أي عقــب حوالــي أســبوع مــن صــدور أحــكام 

ــة موضــوع البحــث. ــن فــي القضي الســجن بحــق المتهمي

التواصل االجتماعي

مــع انتشــار منّصــات وســائل التواصــل االجتماعــي اّتســع تعريــف »اإلعــالم« بشــكل كبيــر ليشــمل 
مفاهيــم خــارج نطاقــه األصلــي. فــكان الرصــد اإلعالمــي منــذ عــدة ســنوات يقتصــر علــى مراقبــة مــا 
تنشــره وســائل اإلعــالم غيــر المّتصلــة بشــبكة اإلنترنــت، كالصحــف ومحطــات التلفزيــون، وتســجيله. 
ــر عــن رأيــه فــي  ــا، إذا كان مّتصــاًل بشــبكة اإلنترنــت، أن ُيعّب أمــا اليــوم، فبــات بوســع أّي شــخص تقريًب
الفضــاء الرقمــي. ويوّلــد ذلــك كميــة هائلــة مــن المعلومــات، التــي ُتعتبــر ولــو بشــكل غيــر رســمي جــزًءا 

مــن »اإلعــالم« الــذي ال يمكــن اســتبعاده اليــوم أو تجاهلــه.

ولّمــا كّنــا مدركيــن لحجــم العمــل الــذي ينتظرنــا، حرصنــا علــى أن تكــون جهــود الرصــد التــي بذلناهــا علــى 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الدقــة والكفــاءة. وبســبب تلــك التعقيــدات اإلضافيــة فــي المشــهد اإلعالمــي، 
كان ال بــّد مــن اللجــوء إلــى جهــات متخصصــة تتمّتــع بالقــدرة علــى الوصــول إلــى كّميــات ضخمــة مــن 
البيانــات وتملــك البرمجّيــات الالزمــة لفرزهــا واســتخراج المحتــوى ذات الصلــة. ســاعدتنا هــذه العمليــة 
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علــى أن نفهــم بشــكل أفضــل إذا كان لألحــداث التــي تتناولهــا دراســة الحالــة هــذه، انعــكاٌس فــي 
الفضــاء اإللكترونــي، وفــي حــال صــّح ذلــك، بــأّي شــكل تجّلــى االنعــكاس. مــن الجديــر بالذكــر أيًضــا أّننــا 
لــم ُنعــّد هــذا التقريــر ليشــّكل نظــرة شــاملة عــن المشــهدين اإلعالمــي والرقمــي، بــل لنســّلط الضــوء 
علــى الجهــات الفاعلــة البــارزة والمنّصــات المســتعَملة واألنمــاط المحتَملــة بأكبــر قــدر مــن الواقعيــة. 
م صــورة  وهــذا هــو التقريــر األول فــي سلســلة مــن التقاريــر التــي ستســتثمر التكنولوجيــا المماثلــة لتقــدِّ

أوضــح عــن النقاشــات الجاريــة علــى اإلنترنــت.

فترة الرصد: 10 نيسان/أبريل 2022 – 25 نيسان/أبريل 2022

أما الكلمات الدالة التي غّذينا بها برمجّيات التعّلم اآللي للرصد فكانت:

- محمود الصرخي	
- الصرخي	
- علي المسعودي	
- المسعودي	
- هدم المراقد الشيعية	
- المراقد الشيعية	
- هدم المزارات الدينية الشيعية	
- المزارات الشيعية	
- هدم المراقد والمزارات الدينية الشيعية	
- دعوة المسعودي	
- الصرخيين	
- جيش الحسين	
- بابل	
- اعتقال المسعودي	
- مقر الصرخي	
- دعوة المسعودي	
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المؤسسات اإلعامية العراقية المرصودة

ــا فــي اختيــار وســائل اإلعــالم لدراســة هــذا الحالــة، علــى الوســائل اإلعالميــة العراقيــة التــي  اعتمدن
ذكرهــا تقريــر »التغطيــة اإلعالميــة للحريــة الدينيــة والتنــّوع فــي العــراق ولبنــان والســودان«، إضافــة 
إلــى بعــض المواقــع اإللكترونيــة األكثــر تــداواًل وشــهرة في الفضــاء الرقمي العراقــي، وبعض القنوات 

التلفزيونيــة المعروفــة، والصحــف التقليديــة الورقيــة وذلــك عبــر رصــد مواقعهــا اإللكترونيــة.

رصــد البحــث 11 منصــة إعالميــة عراقيــة، بينهــا أربــع قنــوات تلفزيونيــة هــي قنــاة العراقيــة اإلخباريــة - 
قنــاة الشــرقية - قنــاة الســومرية - قنــاة دجلــة، وثــالث صحــف ورقيــة هــي الصبــاح - الزمــان - الــزوراء، 
وموقعــان إلكترونيــان همــا نــاس نيــوز - شــفق نيــوز، ووكالتــا أنبــاء همــا وكالــة األنبــاء العراقيــة - وكالــة 

الفــرات نيــوز.

رصــد البحــث 75 مــادة صحفيــة، بينهــا 29 مــادة منشــورة علــى منصــات تلفزيونيــة، و24 مــادة علــى 
مواقــع إلكترونيــة، و13 مــادة علــى وكاالت األنبــاء، و9 مــواد فــي الصحــف المكتوبــة. المــواد موزعــة 

وفــق النســب المئويــة الــواردة فــي الرســم رقــم 2.

https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Religious-Freedom-Media-Monitoring-Report-SKF.pdf
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Religious-Freedom-Media-Monitoring-Report-SKF.pdf
https://imn.iq/__-______/
https://imn.iq/__-______/
https://alzawraapaper.com/index.php
https://www.azzaman.com/
https://alsabaah.iq/
https://www.dijlah.tv/index.php
https://www.dijlah.tv/index.php
https://www.alsumaria.tv/
https://www.alsumaria.tv/
https://www.alsharqiya.com/ar/WebSearch?searchText=الصرخي&type=
https://www.alsharqiya.com/ar/WebSearch?searchText=الصرخي&type=
https://alforatnews.iq/
https://alforatnews.iq/
https://www.ina.iq/
https://www.ina.iq/
https://shafaq.com/ar
https://shafaq.com/ar
https://www.nasnews.com/index.php
https://www.nasnews.com/index.php
https://alforatnews.iq/
https://alforatnews.iq/
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عــدد المــواد بحســب الوســيلة اإلعالميــة ُيظهــر تقّدمــًا كبيــرًا لصالــح موقــع »نــاس نيــوز« 
بنســبة %19، تليــه »قنــاة الســومرية« %17، ثــم »قنــاة دجلــة« وموقــع »شــفق نيــوز« 14% 
لــكل منهمــا، وبعدهمــا تأتــي »وكالــة الفــرات نيــوز« %12، ثــم باقــي المنصــات والمواقــع 

وفــق الرســم رقــم 3.
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تشــمل المــواد المرصــودة 63 مــادة عبــارة عــن نــص وصــورة، وســبعة مقاطــع مصــورة )فيديــو(، وأربــع 
مــواد نصيــة مرفقــة بمقاطــع فيديــو وفــق النســب الــواردة فــي الرســم رقــم 4.

تلفزيون

قناة العراقية اإلخبارية

ــة إحــدى  ــاة العراقي ــر موقــع شــبكة اإلعــالم العراقــي، والــذي ُتشــّكل قن ــى: ُنشــرت عب المــادة األول
2022، وجــاءت تحــت عنــوان »محكمــة تحقيــق  13 نيســان/أبريل  يــوم  العربيــة، وذلــك  منصاتــه 
العمــارة تصــدر مذكــرة قبــض بحــق المتهــم محمــود الملقــب بالصرخــي«. المــادة، نصيــة، وليســت 
إال خبــرًا منقــواًل عــن وكالــة األنبــاء العراقيــة، ينقــل إعــالن مجلــس القضــاء األعلــى، بــأن محكمــة 
تحقيــق العمــارة أصــدرت مذكــرة قبــض بحــق المتهــم محمــود عبــد الرضــا محمــد، الملقــب بـ»محمــود 
الصرخــي«، وذلــك ِوفــق أحــكام المــادة )372( عقوبــات التــي تنــص علــى معاقبــة مــن يعتــدي بإحــدى 

الطــرق العالنيــة علــى معتقــد إلحــدى الطوائــف الدينيــة أو حّقــر مــن شــعائرها.

المادة الثانية: وهي مادة تلفزيونية، نشــرة أخبار الســاعة الرابعة، ُنشــرت يوم 13 نيســان/أبريل 2022، 
عبــر حســاب القنــاة الرســمي علــى موقــع »يوتيــوب« )YouTube(. حملــت المــادة عنــوان »اعتقــال 
متهميــن بالتطــرف الدينــي وملفــات خــرى فــي نشــرة الــــ 4«، ومدتهــا حوالــي 48 دقيقــة. وعنــد 
الدقيقــة 24 تناولــت النشــرة قــرار القضــاء العراقــي بإصــدار »مذكــرة قبــض بحــق المتهــم محمــود 
الملقــب بالصرخــي«، ونقلــت النشــرة تفاصيــل بيــان مجلــس القضــاء األعلــى بمــا يخــص هــذا الملــف. 
ــة، وأولهــا جــاء تحــت  ــار عــن التحــركات األمنيــة ذات الصل ــم انتقلــت النشــرة إلــى بــث مجموعــة أخب ث

https://imn.iq/__-______/
https://imn.iq/__-______/
https://imn.iq/عن-الشبكة/
https://imn.iq/عن-الشبكة/
https://imn.iq/محكمة-تحقيق-العمارة-تصدر-مذكرة-قبض-بحق/
https://imn.iq/محكمة-تحقيق-العمارة-تصدر-مذكرة-قبض-بحق/
https://www.youtube.com/watch?v=guBjGGUnTis
https://www.youtube.com/watch?v=guBjGGUnTis
https://www.youtube.com/c/IMNnews
https://www.youtube.com/c/IMNnews
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عنــوان »األمــن الوطنــي يلقــي القبــض علــى 29 متهمــًا بالتطــرف الدينــي في تســع محافظات«، 
ــه جــاء علــى  وأوضحــت النشــرة نقــاًل عــن البيــان المحافظــات التــي تمــت فيهــا عمليــات القبــض، وأن
خلفيــة إســاءة هــؤالء إلــى الرمــوز والمقدســات الدينيــة، ولكــن النشــرة لــم تذكــر قضيــة الصرخــي أو 
أتباعــه فــي هــذا البــاب. الخبــر الثانــي جــاء تحــت عنــوان »وكالــة االســتخبارات: القبــض علــى 28 
متهمــًا بإثــارة الفتــن واإلســاءة للرمــوز الدينيــة«، وأيضــًا نقلــت النشــرة عــن بيــان الوكالــة جغرافيــة 
عمليــات القبــض، وإجــراء التحقيقــات الالزمــة وفــق معلومــات اســتخباراتية. الخبــر الثالــث يتعلــق 
بــوزارة الداخليــة وجــاء بعنــوان »إغــاق مقــار تابعــة لحركــة أســاءت لعقائــد ومشــاعر المواطنيــن«، 
ونقلــت النشــرة عــن بيــان الــوزارة عملهــا علــى اعتقــال مــن أســمتهم »المنحرفيــن والمتجاوزيــن« وأن 
القضــاء هــو الطريــق الوحيــد للقصــاص واســتعادة الحقــوق، وأيضــًا لــم ُتســمِّ الجهــة ذات الصلــة بهــذه 
االعتقــاالت إن كانــت جماعــة الصرخــي. انتهــى تنــاول النشــرة لألخبــار المتعّلقــة بدعــوة هــدم المراقــد 

عنــد الدقيقــة 27 مــن وقتهــا.

المــادة الثالثــة: ُنشــرت بتاريــخ 14 نيســان/أبريل 2022، وهــو برنامــج بعنــوان »طبعة اليوم«، يســتعرض 
عناويــن الصحــف. نقــل البرنامــج فــي مقدمتــه عناويــن الصحــف وفيهــا عنــوان لصحيفــة الصبــاح بعنوان 
»القضــاء ياحــق الصرخــي وحملــة واســعة لغلــق مكاتبــه« وكان هــذا الجــزء الوحيــد الــذي تــم 
فيــه تنــاول القضيــة، إذ كان محــور الحلقــة الرئيــس متعّلقــًا بالخالفــات البرلمانيــة وانتخــاب رئيــس 

الجمهوريــة.

المــادة الرابعــة: ُنشــرت أيضــًا عبــر موقــع شــبكة اإلعــالم العراقــي، وذلــك يوم 21 نيســان/أبريل 2022، 
وجــاءت بعنــوان »صــدور أحــكام باإلعــدام والســجن لمدانيــن فــي ثــاث محافظــات«. مــادة نصيــة 
نقــاًل عــن وكالــة األنبــاء العراقيــة، وفيهــا خبــر بــأن محكمــة جنــح العمــارة، أصــدرت حكمــًا بالحبــس 
الشــديد لمــدة ســنتين بحــق أحــد أتبــاع المتهــم الهــارب محمــود الصرخــي، عــن جريمــة االعتــداء علــى 
المعتقــدات والتحقيــر بشــعائر مكفولــة دســتوريًا وقانونيــًا عــن طريــق خطبــة الجمعــة فــي أحــد 
المســاجد فــي محافظــة ميســان، ونقــل الخبــر عــن بيــان مجلــس القضــاء األعلــى قولــه »إن المــدان 
كان يعتــدي فــي خطبــة الجمعــة وبطريقــة علنيــة علــى معتقــدات الطوائــف الدينيــة، فضــاًل عــن 
ــر بالشــعائر«. ترويــج أفــكار المتهــم محمــود الصرخــي التــي يعتــدي فيهــا علــى المعتقــدات والتحقي

قناة الشرقية

المــادة األولــى: ُنشــرت بتاريــخ 13 نيســان/أبريل 2022، عبــر موقــع القنــاة، بعنــوان »محكمــة تحقيــق 
العمــارة تصــدر مذكــرة قبــض بحــق المتهــم محمــود عبــد الرضــا الصرخــي«. 

المــادة الثانيــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، فــي فقرتيــن ضمــن برنامــج »الحصــاد«، واألولــى 
حملــت عنــوان »صــدور مذكــرة قبــض ضــد الصرخــي فــي ميســان«. نقلــت القنــاة تفاصيــل بيــان 
مجلــس القضــاء األعلــى بخصــوص إلقــاء القبــض علــى الصرخــي. أمــا الفقــرة الثانيــة فنقلــت تصريحــات 
اإلمــام مقتــدى الصــدر التــي أعلــن فيهــا أن هــدم المســاجد ال يقــّل خطــورة عــن هــدم المراقــد، ثــم 

https://www.youtube.com/watch?v=nTdTsWwAiak
https://www.youtube.com/watch?v=nTdTsWwAiak
https://imn.iq/__-______/
https://imn.iq/__-______/
https://imn.iq/صدور-احكام-بالاعدام-والسجن-لمدانين-في/
https://imn.iq/صدور-احكام-بالاعدام-والسجن-لمدانين-في/
https://www.alsharqiya.com/ar/WebSearch?searchText=الصرخي&type=
https://www.alsharqiya.com/ar/WebSearch?searchText=الصرخي&type=
https://www.alsharqiya.com/ar/news/the-al-amarah-investigation-court-issues-an-arrest-warrant-for-the-accused-mahmoud-abdel-reda-al-sarkhi
https://www.alsharqiya.com/ar/news/the-al-amarah-investigation-court-issues-an-arrest-warrant-for-the-accused-mahmoud-abdel-reda-al-sarkhi
https://www.youtube.com/watch?v=QFqM4LR4YVM
https://www.youtube.com/watch?v=QFqM4LR4YVM
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نشــرت القنــاة تغريــدة للصــدر، باعتبارهــا بيانــًا صــادرًا عنــه، وتنــاول فــي تغريدتــه، قضيــة الدعــوة إلــى 
هــدم المراقــد ورّد الفعــل الشــعبي ضــّد مــن أســماهم »المحســوبين علــى المذهــب المطالبيــن بهــدم 
المراقــد«، واعتبــر رّد الفعــل الشــعبي ضدهــم أمــرًا مستحســنًا. تابعــت القنــاة نقــل كالم الصــدر الــذي 
اعتبــر فيــه رّد الفعــل الشــعبي »دفــاع عــن الديــن والمذهــب وعشــٌق للمعصوميــن ســالم اللــه عليهــم 
أجمعيــن وهــي غضبــة حــّق«. لكنــه تابــع مؤكــدًا أن »عليهــم التــّورع عــن هــدم المســاجد وحرقهــا 
وتخريبهــا فضــاًل عــن تفجيرهــا... واالكتفــاء بغلقهــا ومنــع أصحــاب الفتنــة مــن إقامــة شــعائرهم 
المشــبوهة فيهــا. فهــدم المســاجد ال يقــل خطــورة عــن هــدم المراقــد... فحافظــوا علــى مقّدســاتكم 

ومســاجدكم ودور عبادتكــم...«.

قناة السومرية

المــادة األولــى: ُنشــرت يــوم 11 نيســان/أبريل 2022، عنــد الســاعة 16:48 بتوقيــت العــراق، وجــاءت 
تحــت عنــوان »هاجــم »البعثيــة والصرخيــة«.. الصــدر يصــدر بيانــًا مــن 3 نقــاط«. نشــرت المــادة 
تفاصيــل البيــان، وصورتــه، والــذي أطلقــه زعيــم التيــار الصــدري، الســّيد مقتــدى الصــدر. وأكــد البيــان 
علــى »ضــرورة عــدم التغاضــي عمــا يحــدث بالمجتمــع مــن انتشــار العقائــد الفاســدة، فيمــا أمهــل 
محمــود الصرخــي ثالثــة أيــام للتبــرؤ مــن دعــاة تهديــم المراقــد الدينيــة. وفــي مــا يخــص قضيــة 
الصرخــي نقــل الخبــر البنــد الثانــي مــن بيــان الصــدر وفيــه أن »بعــض مــن ينتمــون بالتقليــد إلــى الصرخــي 
وال أعلــم بأنــه علــى علــم بذلــك أم ال؟! ممــن يحاولــون إدخــال بعــض العقائــد المنحرفــة إلــٰى المذهــب 
الشــريف والعقيــدة الجعفريــة... وآخرهــا مــا صــدر مــن إمــام جمعــة لهــم فــي محافظــة بابــل... وذلــك 
بالمطالبــة بهــدم القبــور: قبــور األوليــاء والمعصوميــن ســالم اللــه عليهــم أجمعيــن. ومــن هنــا فإنــي 
أنتظــر مــن الصرخــي التبــرؤ مــن هــذا المجــرم الزنيــم خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــة أيــام... وإال فإننــي 
أجــد نفســي ملزمــًا بالتعامــل معهــم ومــع أمثالــه بمــا يمليــه علــّي ضميــري ودينــي ومذهبــي ووفقــًا 

ــون والعــرف االجتماعــي المعقــول«. للشــرع والقان

المــادة الثانيــة: جــاءت عقــب بيــان الصــدر، يــوم 11 نيســان/أبريل 2022، عنــد الســاعة 20:52 بتوقيــت 
العــراق، تحــت عنــوان »العشــرات يتظاهــرون أمــام مكاتــب »الصرخيــة« فــي بابــل والناصريــة«، 
ونقلــت فيــه القنــاة عــن مصــدر لــم ُتســّمه قولــه »إن العشــرات تظاهــروا فــي ناحية الحمــزة فــي 
بابــل وأغلقــوا مكاتــب الصرخيــة فــي المحافظــة«، مشــيرًا الــى أن »قائــد شــرطة بابل وصل واســتمع 

لمطالبهــم«.

ــد الســاعة 23:39 بحســب توقيــت العــراق،  ــوم 11 نيســان/أبريل 2022، عن ــة: ُنشــرت ي المــادة الثالث
وجــاءت تحــت عنــوان »متظاهــرون يحرقــون مكتــب »الصرخــي« فــي بابــل«. نقلــت فيــه القنــاة عــن 
مصــدر لــم ُتســّمه أن متظاهريــن أحرقــوا مكتــب رجــل الديــن محمــود الصرخــي فــي منطقــة القاســم 

بمحافظــة بابــل.

https://www.alsumaria.tv/
https://www.alsumaria.tv/
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/417062/هاجم-البعثية-والصرخية-الصدر-يصدر-بياناً-من-3-نقاط
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/417062/هاجم-البعثية-والصرخية-الصدر-يصدر-بياناً-من-3-نقاط
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/417079/العشرات-يتظاهرون-أمام-مكاتب-الصرخية-في-بابل-والناص
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/417079/العشرات-يتظاهرون-أمام-مكاتب-الصرخية-في-بابل-والناص
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417085/متظاهرون-يحرقون-مكتب-الصرخي-في-بابل
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417085/متظاهرون-يحرقون-مكتب-الصرخي-في-بابل
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المــادة الرابعــة: ُنشــرت يــوم 12 نيســان/أبريل 2022، عنــد الســاعة 00:08، وجــاءت تحــت عنــوان 
»قائــد شــرطة بابــل يصــدر توجيهــًا جديــداً«. وفيــه أن قائــد شــرطة بابــل اللــواء خالــد تركــي أصــدر 

توجيهــًا بإغــالق جميــع الحســينيات والمكاتــب التابعــة ألتبــاع رجــل الديــن محمــود الصرخــي.

المــادة الخامســة: ُنشــرت يــوم 12 نيســان/أبريل 2022، عنــد الســاعة 20:11، تحــت عنــوان »تابعــة 
للصرخــي... غلــق مكتبيــن وإضــرام النــار بمســجد فــي بغــداد«، وأرفقــت المــادة النصيــة بمقطــع 
مصــّور لعمليــات تخريــب فــي أحــد المســاجد. أيضــًا نقلــت القنــاة عــن مصــدر أمنــي لــم ُتســّمه، إفادتــه 

بغلــق مكتــب وإضــرام النــار بمســجد تابَعيــن لرجــل الديــن محمــود الصرخــي فــي بغــداد.

ــوان »حــرق  ــد الســاعة 20:23، تحــت عن ــوم 12 نيســان/أبريل 2022، عن المــادة السادســة: ُنشــرت ي
مكاتــب تابعــة للصرخــي فــي ثــاث مــدن«، نقلــت فيهــا القنــاة عــن مصــدر أمنــي لــم ُتســّمه، إفــادة 

بحــرق مكاتــب تابعــة لرجــل الديــن محمــود الصرخــي فــي الديوانيــة والســماوة وبابــل.

المــادة الســابعة: ُنشــرت يــوم 12 نيســان/أبريل 2022، عنــد الســاعة 20:44، تحــت عنــوان »شــرطة 
البصــرة تعلــن اعتقــال 14 شــخصًا مــن جماعــة الصرخــي«. نقلــت فيــه القنــاة عــن بيــان شــرطة 
البصــرة أن »قــوة مشــتركة مــن مراكــز مديريــة شــرطة محافظــة البصــرة ومديريــة األمــن الوطنــي 
وقيــادة عمليــات البصــرة وقســم االســتخبارات ومكافحــة اإلرهــاب نفــذت واجــب مداهمــة وقبــض 
علــى المتهميــن الذيــن روجــوا للفتــوى الخاصــة بهــدم المراقــد الشــريفة، حيــث تــم إلقــاء القبــض علــى 

14 متهمــًا فــي مناطــق مختلفــة«.

المــادة الثامنــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، عنــد الســاعة 11:04، تحــت عنــوان »محكمــة 
تحقيــق العمــارة تصــدر مذكــرة قبــض بحــق المتهــم محمــود الملقــب بالصرخــي«. نقلــت فيهــا 
القنــاة إصــدار محكمــة تحقيــق العمــارة مذكــرة قبــض بحــق المتهــم محمــود عبد الرضا محمــد الملقب 
بـــ »محمــود الصرخــي«. وهــذه المــادة األولــى التــي ال تذكــر فيهــا الزمــة مقطــع الفيديــو لرجــل ديــن 

يتبــع الصرخــي يحــّرض علــى هــدم المراقــد.

ــوان »الصــدر  ــد الســاعة 16:46، تحــت عن ــوم 13 نيســان/أبريل 2022، عن المــادة التاســعة: ُنشــرت ي
يرفــض هــدم المســاجد: ال تقــل خطــورة عــن هــدم المراقــد«. نشــرت فيهــا القنــاة تغريــدة الصــدر 

التــي دعــا فيهــا إلــى التوقــف عــن هــدم المســاجد التابعــة لـ»الحركــة الصرخيــة«.

المــادة العاشــرة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، عنــد الســاعة 21:13، تحــت عنــوان »بالصــور.. 
المئــات مــن أهالــي كربــاء يطالبــون بمحاســبة الصرخــي«. نشــرت فيهــا القنــاة صــورًا لمتظاهريــن 
مــن أهالــي كربــالء يطالبــون بمحاســبة رجــل الديــن محمــود الصرخــي. عــادت فــي هــذا الخبــر لنشــر 

الزمــة مقطــع الفيديــو لرجــل ديــن يتبــع الصرخــي يحــّرض علــى هــدم المراقــد.

المــادة الحاديــة عشــرة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، عنــد الســاعة 22:10، تحــت عنــوان 
»حــرق حســينية تابعــة للصرخــي شــرق كربــاء«، نشــرت فيهــا القنــاة مقطعــًا مصــّورًا لمتظاهريــن 
يحرقــون حســينية تابعــة لرجــل الديــن محمــود الصرخــي فــي قضــاء الهنديــة شــرق محافظــة كربــالء، 

ــر لاّلزمــة الخاصــة بأســاس القصــة. ــاة. عــادت فــي هــذا الخب بحســب تأكيــد مصــدر القن

https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417086/قائد-شرطة-بابل-يصدر-توجيهاً-جديداً
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417086/قائد-شرطة-بابل-يصدر-توجيهاً-جديداً
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417184/تابعة-للصرخي-غلق-مكتبين-واضرام-النار-بمسجد-في-بغدا
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417184/تابعة-للصرخي-غلق-مكتبين-واضرام-النار-بمسجد-في-بغدا
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417185/حرق-مكاتب-تابعة-للصرخي-في-ثلاث-مدن
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417185/حرق-مكاتب-تابعة-للصرخي-في-ثلاث-مدن
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417186/شرطة-البصرة-تعلن-اعتقال-14-شخصاً-من-جماعة-الصرخي
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417186/شرطة-البصرة-تعلن-اعتقال-14-شخصاً-من-جماعة-الصرخي
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/417232/محكمة-تحقيق-العمارة-تصدر-مذكرة-قبض-بحق-المتهم-محمو
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/417232/محكمة-تحقيق-العمارة-تصدر-مذكرة-قبض-بحق-المتهم-محمو
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/417276/الصدر-يرفض-هدم-المساجد-لا-تقل-خطورة-عن-هدم-المراقد?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/417276/الصدر-يرفض-هدم-المساجد-لا-تقل-خطورة-عن-هدم-المراقد?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/417296/بالصور-المئات-من-أهالي-كربلاء-يطالبون-بمحاسبة-الصر
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/417296/بالصور-المئات-من-أهالي-كربلاء-يطالبون-بمحاسبة-الصر
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417299/حرق-حسينية-تابعة-للصرخي-شرق-كربلاء
https://www.alsumaria.tv/news/أمن/417299/حرق-حسينية-تابعة-للصرخي-شرق-كربلاء
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عنــوان  تحــت   ،10:47 الســاعة  عنــد   ،2022 نيســان/أبريل   21 يــوم  ُنشــرت  عشــرة:  الثانيــة  المــادة 
»القضــاء: الحبــس الشــديد لســنتين بحــق أحــد أتبــاع »المتهــم الهــارب« محمــود الصرخــي«، 
نقلــت فيهــا القنــاة إعــالن مجلــس القضــاء األعلــى، صــدور حكــم بالحبــس الشــديد لمــدة ســنتين بحــق 
أحــد أتبــاع المتهــم الهــارب محمــود الصرخــي، عــن جريمــة االعتــداء علــى المعتقــدات والتحقيــر بشــعائر 

ــًا. ــة دســتوريا وقانوني مكفول

 ،)YouTube( »المــادة الثالثــة عشــرة: ُنشــرت عبــر قنــاة المحطــة الرســمية علــى موقــع »يوتيــوب
يــوم 12 نيســان/أبريل 2022، تحــت عنــوان »الدكتــور هيثــم الجبــوري: أتبــاع الصرخــي ال يمثلــون 
إال نســبة قليلــة جــدًا وهنالــك مــن يدفــع الــى اقتتــال شــيعي - شــيعي«، وهــي عبــارة عــن جــزء 
مقتطــع مــن برنامــج »عشــرين«، ويتحــدث فيهــا الجبــوري عــن كــون المســألة فــي أساســها تأتــي مــن 
زاويــة خالــف ُتعــرف، وأن وســائل التواصــل االجتماعــي تلعــب دورًا كبيــرًا فــي التحريــض فــي مثــل 
هــذه الظــروف، وأن هــؤالء، أي الصرخيــة، ال يمّثلــون إال قّلــة قليلــة مــن العراقييــن، وأن هنــاك جهــات 

خارجيــة قــد تكــون وراءهــم، لبــث الخــالف بيــن الشــيعة عبــر بــث األفــكار المنحرفــة.

قناة دجلة

المــادة األولــى: ُنشــرت يــوم 11 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »بعــد دعوتــه لهــدم قبــور األئمــة.. 
القبــض علــى خطيــب للحركــة الصرخيــة فــي بابــل«، نقلــت القنــاة فــي هــذا الخبــر عــن مصــدر أمنــي 
لــم ُتســّمه، فــي بابــل قولــه إن »القــوات األمنيــة ألقــت القبــض علــى المدعــو »علــي موســى كاظــم 
ــه إلــى  ــع للحركــة الصرخيــة، والــذي دعــا فــي خطبت المســعودي«، خطيــب جامــع الفتــح المبيــن التاب
هــدم قبــور أهــل البيــت«. كمــا أشــارت القنــاة فــي خبرهــا إلــى بيــان زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر 
والــذي صــدر فــي نفــس اليــوم والــذي أمهــل المرجــع محمــود الصرخــي ثالثــة أيــام للتبــّرؤ مــن ُدعــاة 

تهديــم قبــور األوليــاء واألئمــة المعصوميــن.

المــادة الثانيــة: ُنشــرت يــوم 11 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »بالفيديــو.. تظاهــرات فــي بابــل 
تنديــدًا بدعــوات خطبــاء منبــر يتبعــون المرجــع الصرخــي لهــدم قبــور األئمــة«، وشــمل الخبــر 
مقطعيــن مصوريــن لـ»عشــرات المواطنيــن يتظاهــرون فــي قضــاء الحمــزة الغربــي بمحافظــة بابــل«، 
إال أن المقطعيــن غيــر متاحيــن للتشــغيل، كمــا أن الخبــر يحمــل تاريــخ يــوم االثنيــن 11، ولكنــه يشــير فــي 

ــوم 13 نيســان/أبريل 2022. ــى مســاء األربعــاء أي ي ــه إل متن

المحتجيــن  مــن  عــدد  »بالصــور..  بعنــوان   ،2022 نيســان/أبريل   11 يــوم  ُنشــرت  الثالثــة:  المــادة 
يحاصــرون مكتــب الصرخــي فــي الناصريــة«. الخبــر عبــارة عــن ثــالث صــور بــذات الــكادر لتجمــع مدنييــن 

ــة. ــة، دون ذكــر أي تفاصيــل إضافي ــه فــي الناصري ــل إن قي

https://www.alsumaria.tv/news/محليات/418063/القضاء-الحبس-الشديد-لسنتين-بحق-أحد-أتباع-المتهم-ال
https://www.alsumaria.tv/news/محليات/418063/القضاء-الحبس-الشديد-لسنتين-بحق-أحد-أتباع-المتهم-ال
https://www.youtube.com/watch?v=Z7hVxB6DBXQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z7hVxB6DBXQ
https://www.dijlah.tv/index.php
https://www.dijlah.tv/index.php
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305120
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305120
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305141
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305141
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305144
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305144
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المــادة الرابعــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »محكمــة تحقيــق العمــارة تصــدر 
مذكــرة قبــض بحــق الصرخــي«، ينقــل الخبــر مــا جــاء فــي بيــان المجلــس األعلــى للقضــاء حــول إصــدار 

مذكــرة قبــض بحــق المتهــم محمــود عبــد الرضــا محمــد الملقــب بـ»محمــود الصرخــي«.

المــادة الخامســة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »الصــدر ردًا علــى هــدم مســاجد 
الصرخييــن: االكتفــاء بغلقهــا.. ألن هــدم المســاجد ال يقــل خطــورة عــن هــدم المراقــد!«. نشــر 
الخبــر صــورة لتغريــدة مقتــدى الصــدر دون أي تعليــق عليهــا، باســتثناء إشــارة التعجــب فــي العنــوان.

المــادة السادســة: ُنشــرت عبــر القنــاة الرســمية للمحطــة علــى موقــع »يوتيــوب« )YouTube(، وعبــر 
2022، بعنــوان »غالــب الشــابندر يدعــو  13 نيســان/أبريل  يــوم  موقــع القنــاة بصيغــة »عاجــل«، 
لمواجهــة الصرخــي: إيقافــه ضــرورة وتحركاتــه سياســية وراءهــا قيــادات ودول«، وهــو مقطــع 
مصــّور، أقــّل مــن دقيقــة، مقتطــع مــن برنامــج »جمهوريــة المملكــة«. تحــدث فيــه الشــابندر عــن تناقــل 
مــن أســماهم بـ»األبــواق المأجــورة لحــرق شــيعة للمصاحــف«، وهــذه الموجــة برأيــه تــدور فــي فلــك 
السياســة والجميــع متــوّرط فيهــا، ورغــم محاولــة المذيعــة دفعــه إلــى اتهــام جهــة بعينهــا إال أنــه أصــّر 
علــى القــول إن »وجــود القيــادات السياســية قائــم علــى األزمــات وال تقــوم علــى أســاس الثقــة أبــدًا 
وال تقــوم علــى أســاس التوافقــات، بــل تقــوم علــى أســاس األزمــات«، ولــم يذكــر أي عبــارة أو كلمــة 

تشــير إلــى الصرخــي أو جماعتــه.

المــادة الســابعة: ُنشــرت عبــر القنــاة الرســمية للمحطــة علــى موقــع »يوتيــوب« )YouTube(، وعبــر 
موقع القناة بصيغة »عاجل«، يوم 13 نيســان/أبريل 2022، بذات العنوان الســابق »غالب الشــابندر 
ــادات ودول«، وهــو  ــه سياســية وراءهــا قي يدعــو لمواجهــة الصرخــي: إيقافــه ضــرورة وتحركات
مقطــع مصــّور، أقــّل مــن دقيقــة، مقتطــع مــن برنامــج »جمهوريــة المملكــة«. تحــدث فيــه الشــابندر 
عــن »تدخــل مــن أســماه بالمنــدوب الســامي اإليرانــي، قاصــدًا الســفير اإليرانــي فــي بغــداد، فــي 
المســائل السياســية الداخليــة فــي العــراق، وهــذا مــا قــد يقــوم بــه ممثــل الســعودية أو قطــر وكأن 

البــالد تحكــم عبــر المندوبيــن الســامين«، ولــم يذكــر أي أمــر يتعّلــق بالصرخييــن.

المــادة الثامنــة: ُنشــرت يــوم 14 نيســان/أبريل 2022، عبــر موقــع القنــاة تحــت إشــارة العاجــل بعنــوان 
»نصيــف: إثــارة تهديــدات تيــار الصرخــي بالــون اختبــار سياســي«، دون نشــر المقطــع المصــّور 
المتعّلــق بالموضــوع، والــذي مــن المفتــرض أنــه مقطــع مصــّور مقتطــع مــن برنامــج »جمهوريــة 

المملكــة«.

المــادة التاســعة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، وهــو حلقــة مــن برنامــج »جمهوريــة المملكــة«، 
اســتضافت بــه المقدمــة ســحر عبــاس جميــل، كاّلً مــن المفكــر السياســي غالــب الشــابندر ونائبــة عــن 
ائتــالف دولــة القانــون عاليــة نصيــف، مــدة الحلقــة ســاعة كاملــة، وعنــد الدقيقــة 23:30 طرحــت 
مقدمــة البرنامــج قضيــة الصرخــي مســتعيدة حضــوره التاريخــي »مــع التظاهــرات الســنية، ودوره 
اإلعالمــي«، ومحاربتــه مــن قبــل حكومــة المالكــي فــي ذلــك الوقــت، وصــواًل للســؤال عــن ســبب 
»ظهــوره اليــوم وفــي هــذا التوقيــت«. حاولــت النائبــة نصيــف اإلجابــة عــن الســؤال بصيغــة المقارنــة، 
أي أن كثــرًا مــن العامليــن فــي الوســط السياســي إذا مــا طّبقــت عليهــم القوانيــن ُيحالــون إلــى القضــاء 
ــه  ــة المالكــي ل ــة عــن موضــوع الصرخــي الــذي أكــدت محارب ــد لإلجاب إال أن المذيعــة أعادتهــا بالتحدي

https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305275
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305275
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305294
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305294
https://www.youtube.com/watch?v=zsApmo2Fzs8
https://www.youtube.com/watch?v=zsApmo2Fzs8
https://www.youtube.com/watch?v=9yc-CopL5Tk
https://www.youtube.com/watch?v=9yc-CopL5Tk
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305330
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=305330
https://www.youtube.com/watch?v=JoTBgKFo5I4
https://www.youtube.com/watch?v=JoTBgKFo5I4
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فــي وقــت ســابق واعتقــال كل أتباعــه. عندهــا أشــارت النائبــة نصيــف إلــى أنــه ومــع كل عقبــة سياســية 
يكــون هنــاك بالونــات ومنهــا اليــوم بالــون الصرخــي، مثلــه مثــل بالــون األزمــة األمنيــة، وهــو إلهــاء عــن 

قضيــة أعمــق تقــع فــي الوقــت الراهــن.

ثــم توجهــت المذيعــة بالســؤال إلــى الشــابندر، عنــد الدقيقة 25:10 بما يخص دعــوات هدم المقامات 
واألضرحــة باعتبارهــا أمــورًا سياســية، وهنــاك العــب داخلــي يحــرك المشــهد. تهّكــم الشــابندر بأنــه 
ِوفقــًا لمنطــق الســيدة نصيــف فــإن قــادة »داعــش ســيخرجون غــدًا« مــن الســجن، وذكــر عــددًا مــن 
األســماء التــي تمــت تبرئتهــا رغــم مناصرتهــا ودعمهــا لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، ليصــل إلــى أنــه 
»إذا ضاعــت الدولــة وضــاع القضــاء، ومــع بــراءة الجميــع المتوقعــة، فــإن قضيــة الصرخــي كغيرهــا 
مــن القضايــا المشــابهة تكشــف عــن كونهــا ذات هويــة سياســية«. ثــم وصــل بحديثــه إلــى القســم 
الــذي تناولتــه المــادة السادســة، القســم المقتطــع مــن الحلقــة والمنشــور بشــكل منفــرد. ثــم توّســع 
الشــابندر بتحليــل تنــاول السياســيين لدعــوات الصرخــي بكونهــا اســتثمرت سياســيًا وبطريقــة واضحــة، 
حيــث تــم تحريــك الشــارع لحــرق المســاجد والحــوزات التابعــة للصرخــي، فــي حيــن وبحســب تحليلــه، إذا 
مــا كانــت مثــل هــذه الدعــوات صــدرت فــي توقيــت سياســي مختلــف لمــا نالــت كل هــذا االهتمــام، 
وذهــب إلــى القضــاء بشــكل مباشــر. ثــم أشــاد بتوجيهــات مقتــدى الصــدر بعــدم حــرق المســاجد. أصــّر 
الشــابندر بكالمــه علــى الجانــب السياســي للمســألة رافضــًا التنــاول العقائــدي والدينــي لهــا. ثــم انتقــل 

الحديــث إلــى شــخصيات سياســية ودينيــة أخــرى.

المــادة العاشــرة: ُنشــرت يــوم 21 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »ميســان.. الحبــس الشــديد ســنتين 
بحــق أحــد أتبــاع المتهــم الهــارب محمــود الصرخــي«. وأشــار الخبــر النصــي، المنشــور علــى موقــع 
الصرخــي عــن جريمــة االعتــداء علــى  أتبــاع  أحــد  بحــق  الشــديد  بالحبــس  إلــى صــدور حكــم  القنــاة 
المعتقــدات والتحقيــر بشــعائر مكفولــة دســتوريًا وقانونيــًا عــن طريــق خطبــة الجمعــة فــي أحــد 

مســاجد محافظــة ميســان.

https://www.youtube.com/watch?v=zsApmo2Fzs8
https://www.youtube.com/watch?v=zsApmo2Fzs8
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=306030
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=306030
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صحف

الصباح

المــادة األولــى: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »األمــن يعتقــل دعــاة هــدم مراقــد 
األئمــة«، وهــي خبــر بقلــم عبــد الرحمــن إبراهيــم، عــن »اهتــزاز األوســاط الشــعبية والدينيــة، إثــر دعــوة 
ــاء، ممــا دفــع األجهــزة  ــة ومقامــات األنبي ــى هــدم المراقــد الديني ــة متطرفــة إل أطلقتهــا حركــة ديني
األمنيــة إلــى التدخــل الســريع إلطفــاء أي محاولــة إلثــارة الفتنــة«. كمــا نقــل الخبــر دون اإلشــارة إلــى 
ــة االســتخبارات  ــار »إغــالق قــوات الشــرطة جميــع حســينيات« الصرخــي، وتدخــل »وكال المصــادر أخب
التابعــة لــوزارة الداخليــة التــي شــنت حملــة تمكنــت خاللهــا مــن إلقــاء القبــض علــى 6 متهميــن مــن 
هــذه الحركــة المتطرفــة فــي محافظــات البصــرة وكربــالء المقدســة وميســان، بينمــا ألقــى جهــاز 
األمــن الوطنــي فــي محافظــة بابــل القبــض علــى الخطيــب الــذي دعــا إلــى هــدم المراقــد، وجــرى 
تدويــن أقــوال المتهــم أصوليــًا وإحالتــه إلــى الجهــات القانونيــة المختصــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة«. 
فــي حيــن أشــار فــي نهايــة الخبــر إلــى دعــوة زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، التــي أمهــل فيهــا 
المرجــع محمــود الصرخــي، ثالثــة أيــام للتبــّرؤ مــن ُدعــاة تهديــم قبــور األئمــة، مبّينــًا أنهــم »يحاولــون 
ــّرأ الصرخــي مــن هــذا  إدخــال بعــض العقائــد المنحرفــة إلــى المذهــب«، بينمــا توّعــد فــي حــال لــم يتب

الشــخص، فإنــه ســيلجأ إلــى الطــرق القانونيــة والشــرعية والعرفيــة تجاهــه.

المــادة الثانيــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، وحملــت نفــس عنــوان المــادة الســابقة ومعظــم 
محتواهــا، وبقلــم عبــد الرحمــن إبراهيــم أيضــًا، ولكنــه أضــاف علــى هــذه المــادة باقــي تفاصيــل بيــان 
الصــدر الــذي تنــاول حركــة الصرخييــن، ونقــل عــن الخبيــر القانونــي علــي التميمــي أن قانــون العقوبــات 
»يعاقــب بالحبــس ثــالث ســنوات وفــق المــادة 372« خطيــب جامــع الفتــح فــي بابــل والــذي دعــا إلــى 
»هــدم قبــور أهــل البيــت«. كمــا تنطبــق عليــه المــادة 4 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب ألنــه ُيــراد مــن 

كالمــه الفتنــة وزعزعــة األمــن واالســتقرار المجتمعــي.

المــادة الثالثــة: ُنشــرت يــوم 14 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »القضــاء ياحــق الصرخــي وحملــة 
واســعة لغلــق مكاتبــه«. تناولــت المــادة الخبريــة مذكــرة القبــض الصــادرة بحــق المرجــع محمــود 
الصرخــي، وتمكــن قــوات جهــاز األمــن الوطنــي مــن إلقــاء القبــض علــى 29 مــن أتباعــه فــي محافظــات 

بغــداد، وذي قــار، وبابــل، والقادســية، والمثنــى، والبصــرة، وميســان، وواســط، والنجــف األشــرف.

المــادة الرابعــة: ُنشــرت يــوم 14 نيســان/أبريل 2022، وحملــت عنــوان المــادة الســابقة ومعظم متنها، 
ــى التعــاون فــي كل المحافظــات مــع القــوى  ــن إل ــة دعــت المواطني ــى أن وزارة الداخلي باإلضافــة إل
األمنيــة لضبــط األمــن والســلم، ونقلــت بعــض مــا جــاء فــي بيــان رئيــس تيــار الحكمــة الوطنــي عمــار 
الحكيــم، بــأن »مــا صــدر مؤخــرًا مــن تطــاول علــى المراقــد الدينيــة المقدســة والدعــوة إلــى هدمهــا 
وإزالتهــا أمــر مســتنكر ومرفــوض، ينطــوي علــى مشــاريع مريبــة، ويســتند إلــى أفــكار ورؤى منحرفــة 
فــي توقيــت خطيــر وحســاس«. وأشــار البيــان إلــى أنــه و»لقطــع الطريــق أمــام فتنــة عميــاء أريــد لهــا 

https://alsabaah.iq/
https://alsabaah.iq/63244/الأمن-يعتقل-دعاة-هدم-مراقد-الأئمة
https://alsabaah.iq/63244/الأمن-يعتقل-دعاة-هدم-مراقد-الأئمة
https://alsabaah.iq/63238/الأمن-يعتقل-دعاة-هدم-مراقد-الأئمة
https://alsabaah.iq/63238/الأمن-يعتقل-دعاة-هدم-مراقد-الأئمة
https://alsabaah.iq/63321/القضاء-يلاحق-الصرخي-وحملة-واسعة-لغلق-مكاتبه
https://alsabaah.iq/63321/القضاء-يلاحق-الصرخي-وحملة-واسعة-لغلق-مكاتبه
https://alsabaah.iq/63315/القضاء-يلاحق-الصرخي-وحملة-واسعة-لغلق-مكاتبه
https://alsabaah.iq/63315/القضاء-يلاحق-الصرخي-وحملة-واسعة-لغلق-مكاتبه
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أن تســتغل الظــرف السياســي العصيــب، فإننــا نحــث شــعبنا والشــعوب اإلســالمية علــى التنبــه لمــا 
يجــري مــن مخططــات خبيثــة إلثــارة الفتنــة، ونطالــب الحكومــة والمؤسســة القضائيــة بالتعامــل بحــزم 

ل لــه نفســه المســاس بمقدســات شــعبنا«. مــع كل مــن تســوِّ

الزمان

انــدالع  مــن  المخــاوف  »تجــّدد  بعنــوان   ،2022 نيســان/أبريل   12 يــوم  ُنشــرت  األولــى:  المــادة 
فتنــة جديــدة إلشــعال الشــارع ونشــر الفوضــى«. عــرض التقريــر صــورة أحــد المعتقليــن، ونقــل 
عــن إمــام جمعــة النجــف صــدر الديــن القبانچــي فــي تغريــدة لــه أن »هــذه الدعــوات.. تهــدف لخلــق 
فتنــة طائفيــة«، ونقــل عــن الشــيخ عــدي األعســم عبــر »بصمــة صوتيــة« دعوتــه لـ»األجهــزة األمنيــة 
وتشــكيالت الحشــد الشــعبي، إلــى الحيطــة والحــذر هــذه األيــام، مــن مخطــط اســتعماري«. ثــم ســرد 
التقريــر مجموعــة قصــص عــن اســتهداف مجاميــع فــي البصــرة وبابــل، لحســينيات ومســاجد الصرخيــة 
التــي وصفهــا التقريــر بـ»حركــة دينيــة وصفــت بالمتطرفــة«. ونقــل عــن مصــدر، لــم ُيســّمه، أن »عبــوة 
صوتيــة كانــت موضوعــة بالقــرب مــن حســينية المجتبــى فــي المســيب، انفجــرت دون وقــوع خســائر«. 
كمــا ذكــر التقريــر عمليــات االعتقــال التــي تمــت علــى خلفيــة هــذه الحــوادث وبيــان رئيــس التيــار 
الصــدري، وبيــان اإلطــار التنســيقي بشــأن محــاوالت نشــر األفــكار المنحرفــة والتهجــم علــى عقائــد 

المواطنيــن والتحريــض علــى الســلم المجتمعــي.

المــادة الثانيــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »الحــث علــى الحيطــة مــن محــاوالت 
إثــارة البغضــاء وضــرب الســلم األهلــي«، تنــاول التقريــر مذكــرة القبــض الصــادرة بحــق الصرخــي، 
ــارات سياســية، القــوات  ــر دعــوة »قــوى وتي واعتقــال 29 متهمــًا بالتطــرف الدينــي. ثــم تنــاول التقري
األمنيــة إلــى اليقظــة والحيطــة مــن مخططــات تقودهــا أجنــدات خفيــة تســعى لزعزعــة اســتقرار البلــد 
ــر قــول المتحــدث  ــدة«. نقــل التقري فــي ظــل انســداد أفــق التفاهــم بشــأن تشــكيل الحكومــة الجدي
الدينيــة  الرمــوز  إلــى  إن »االســاءة  الكريــم  عبــد  الكردســتاني مهــدي  الديمقراطــي  الحــزب  باســم 
والدعــوات إلــى هــدم القبــور والمراقــد الدينيــة فــي هــذا الظــرف الــذي يعيشــه العــراق، أمــر ممنهــج 
يــراد بــه زعزعــة اســتقرار البــالد«. وعــن القيــادي فــي االتحــاد الوطنــي الكردســتاني، غيــاث ســورجي، 
نقــل التقريــر »أجنــدات خارجيــة تقــف وراء المجاميــع التــي تدعــو إلــى هــدم المراقــد وتســيء إلــى 
الرمــوز الدينيــة«. أمــا عــن رئيــس تيــار الحكمــة الوطنــي عمــار الحكيــم فتنــاول بيانــه الــذي أشــار إلــى أن 
»مــا صــدر مؤخــرًا مــن تطــاول علــى المراقــد الدينيــة المقدســة والدعــوة إلــى هدمهــا وإزالتهــا، أمــر 
مســتنكر ومرفــوض، ينطــوي علــى مشــاريع مريبــة، ويســتند إلــى أفــكار ورؤى منحرفــة فــي توقيــت 
خطــر وحســاس، والســيما أن مطلقــي هــذه الدعــوة يعــون جيــدًا المكانــة العليــا لهــذه المراقــد 

ومقامهــا الرفيــع وشــأنها فــي قلــوب المالييــن مــن المؤمنيــن فــي العــراق والعالــم«.

إضافــة إلــى التصريحــات أدرج التقريــر خبــر إصــدار محكمــة تحقيــق العمــارة، لمذكــرة قبــض بحــق محمود 
عبــد الرضــا محمــد، الملقــب بالصرخــي. وأضــاف تأكيــد وزارة الداخليــة، بأنهــا تتابــع بحــرص االنفعــاالت 
الشــعبية والتظاهــرات التــي انطلقــت فــي المحافظــات علــى خلفيــة دعــوات وخطــب مشــبوهة 
أســاءت إلــى عقائــد ومشــاعر المواطنيــن إلثــارة البغضــاء بيــن صفــوف الشــعب. أمــا بخصــوص عمليــات 

التخريــب التــي طالــت مكاتــب الصرخييــن فنقلهــا التقريــر عــن شــهود عيــان.
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المــادة الثالثــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »اعتقــاالت فــي ســت مــدن عراقيــة 
بتهــم اإلســاءة للرمــوز الدينيــة«. تنــاول الخبــر إعــالن وكالــة االســتخبارات العراقيــة إلقاءهــا القبــض 
علــى 82 متهمــًا مــن »مثيــري الفتنــة والمســيئين للرمــوز الدينيــة فــي محافظــات البصــرة، ميســان، 
كربــالء، الديوانيــة، بغــداد، وبابــل«. وتنــاول الخبــر تغريــدة زعيــم التيــار الصــدري ودعوتــه إلــى عــدم هــدم 

مســاجد الصرخييــن واالكتفــاء بإغالقهــا.

المــادة الرابعــة: ُنشــرت يــوم 22 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »العــراق مــن االنتخابــات إلــى أزمــة 
الصرخــي«، وهــي مــادة رأي بقلــم عبــد الجبــار الجبــوري. المقــال يتنــاول واقــع العــراق بكونــه بلــدًا 
يعيــش أزمــات متتاليــة، مــع اإلشــارة إلــى المؤامــرات الخارجيــة أو تــورط بعــض الجهات التي ال يســّميها 
الكاتــب صراحــة بخلــق »احتــراب المذهــب« الواحــد، قاصــدًا المذهــب الشــيعي. فبعــد االنتخابــات 
مباشــرة تتالــت األزمــات السياســية، نتيجــة ســلبية مــا أطلــق عليهــم »الخاســرين«، إال أن »الســيد 
مقتــدى الصــدر، قــّدم مبــادرة ذكّيــة، لســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الخســرانين، وأعطــى لهــم 
فرصــة أخيــرة، لمــدة أربعيــن يومــًا، ينســحب هــو وتيــاره«، وبعــد فشــل االنتظــار »مــاذا فعــل الطــرف 
اآلخــر، افتعــل أزمــة تعــد هــي األخطــر، وهــي الورقــة األخيــرة، التــي يســتخدمها ضــد الســيد مقتــدى 
الصــدر، ومحاولــة كســب الشــارع الشــيعي، وتأليبــه وتحريضــه ضــد الســيد مقتــدى، فولــدت أزمــة 
)الصرخــي(، لخلــط االوراق علــى الجميــع، وإدخــال العــراق، بنفــق دمــوي وحــرب شــيعية – شــيعية، 
إن هــدم حســينيات ومســاجد وجوامــع )محمــود الصرخــي(، واعتقــال قادتــه ومريديــه، مــا هــو إاّل 
فتنــة شــيعية، ضــد الشــيعة أواًل، رغــم عــدم تأييدنــا لمــا ذهــب إليــه أتبــاع الصرخــي، مــن هــدم المراقــد 
واالضرحــة آلل البيــت حصــرًا، ولكــن مــا قامــت بــه جماعــات رافضــة لفتــوى الصرخــي، كــردة فعــل، هــي 
ــًا بيــن المذهــب  ــة قــد تشــعل حرب ــات وخيمــة جــدًا، وفتن ــى تداعي فــي الحقيقــة، مدخــل ســيفضي ال
الواحــد، فــي وقــت يعيــش العــراق، أســوأ وضــع سياســي، وصــراع سياســي، وفــراغ دســتوري، ال يعلــم 
أحــد نهايتــه، ونتائجــه الكارثيــة علــى العــراق، فأزمــة الصرخــي، قــد تكــون شــرارة الدخــول فــي الفوضــى، 
التــي تخطــط لهــا أطرافــًا اقليميــة ودوليــة غيــر إيــران، كل يبحــث عــن مشــروعه ومصلحتــه فــي العــراق، 
فــال نّنــزه أحــدًا مــن هــذه المؤامــرة الجديــدة، وتأجيجهــا ال يخــدم أحــدًا مــن العراقييــن، ســواء األحــزاب 
أو المواطنيــن، ألن النــار ســتحرق الجميــع، وال تســتثني أحــدًا«. يتابــع المقــال توضيــح رأي كاتبــه بكــون 
»فتنــة الصرخــي« بحســب تعبيــره هــي األزمــة المتصاعــدة ومفتــاح خلــط األوراق علــى التحالــف 

الثالثــي، أي ضــد زعيــم التيــار الصــدري وإرادتــه.

الزوراء

المــادة األولــى: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »وكالــة االســتخبارات تعلــن القبــض 
علــى 28 متهمــًا مــن مثيــري الفتنــة«، وهــي عبــارة عــن خبــر ينقــل إعــالن وكالــة االســتخبارات 
والتحقيقــات االتحاديــة فــي وزارة الداخليــة عــن قبضهــا علــى 28 متهمًا من مثيري الفتنة والمســيئين 
إلــى الرمــوز الدينيــة فــي مناطــق متفرقــة، ولــم يذكــر الخبــر اســم الصرخــي أو حركتــه، لكنــه ذات البيــان، 

الــذي تداولتــه باقــي وســائل اإلعــالم والمتعلــق باعتقــال أفــراد مــن الحركــة الصرخيــة.
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مواقع إلكترونية

ناس نيوز

المــادة األولــى: ُنشــرت يــوم 11 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »موقــف شــديد اللهجــة مــن مقتــدى 
الصــدر بعــد دعــوة خطيــب إلــى هــدم قبــور ومراقــد«، نشــر الخبــر جــزًءا مــن بيــان زعيــم التيــار الصــدري 
الخــاص بموضــوع الصرخييــن، وأهمــل النقطتيــن األولــى والثالثــة مــن البيــان واللتيــن تناولتــا مواضيــع 

أخرى.

المــادة الثانيــة: ُنشــرت يــوم 12 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »شــرطة بابــل تغلــق المقــرات التابعــة 
ألنصــار رجــل الديــن محمــود الصرخــي«، تنــاول التقريــر اإلخبــاري قــرار قائــد شــرطة بابــل بغلــق 
الحســينيات. ونشــر فيديــو يظهــر فيــه تجمــع عشــرات المواطنيــن أمــام حســينية الفتــح المبيــن التابعــة 
ــة. أكــد  ــب خاللهــا بهــدم المراقــد الديني ــة ألقاهــا إمــام الجامــع وطال ــى خطب للصرخــي لالحتجــاج عل
التقريــر إلقــاء القبــض علــى شــخص دعــا إلــى هــدم المراقــد الدينيــة. ثــم عــاد التقريــر للتذكيــر ببيــان زعيــم 

التيــار الصــدري.

المــادة الثالثــة: ُنشــرت يــوم 12 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »بيــان مــن اإلطــار التنســيقي بشــأن 
االنســداد السياســي وقضيــة الصرخييــن«. نشــر الخبــر بيــان اإلطــار الــذي تنــاول قضايــا سياســية 
مختلفــة وفــي الختــام عــرج علــى »المحــاوالت الخطيــرة المشــبوهة فــي نشــر االفــكار المنحرفــة 
والمســمومة والتهجــم علــى عقائــد النــاس والتحريــض علــى الســلم المجتمعــي مــن قبــل جماعــات 

مدفوعــة إلثــارة الطائفيــة التــي قبرهــا شــعبنا بتضحياتــه ووحدتــه«.

المــادة الرابعــة: ُنشــرت يــوم 12 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »قــوة أمنيــة تعتقــل 6 مــن أتبــاع 
ــة االســتخبارات القبــض علــى ســتة أشــخاص  ــر إعــالن وكال الصرخــي فــي 3 محافظــات«، نقــل الخب

يتهجمــون علــى الرمــوز الدينيــة فــي محافظــات البصــرة، وكربــالء المقدســة، وميســان.

المــادة الخامســة: ُنشــرت يــوم 12 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »شــرطة البصــرة تعتقــل 14 شــخصًا 
مــن أتبــاع الصرخــي بعــدة مناطــق«، نشــر التقريــر إعــالن مديريــة شــرطة البصــرة إلقــاء القبــض علــى 

14 متهمــًا بترويــج فتــوى هــدم المراقــد، وأشــار إلــى األخبــار الســابقة بهــذا الســياق.

المــادة السادســة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »حملــة اعتقــال الصرخيين تتواصل.. 
القبــض علــى وجبــة جديــدة فــي 9 محافظــات«، نشــر الخبــر إعــالن جهــاز األمــن الوطنــي عــن اعتقــال 

29 متهمــًا بالتطــرف الدينــي فــي عــدة محافظــات.

المــادة الســابعة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »مذكــرة قبــض بحــق رجــل الديــن 
محمــود الصرخــي«، نشــر التقريــر قــرار محكمــة العمــارة بإصــدار مذكــرة قبــض بحــق رجــل الديــن 
محمــود عبــد الرضــا محمــد الملقــب بـ»محمــود الصرخــي«، الــذي قــال عنــه التقريــر إنــه يلقــب نفســه 
بـ»الســيد آيــة اللــه العظمــى، وقــد عــرف بمواقفــه السياســية والدينيــة المثيــرة للجــدل«. ثــم أرفــق 

ــة القضيــة ومــا نشــر حولهــا ســابقًا. ــر خلفي التقري
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المــادة الثامنــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »قــاٍض فــي محكمــة االتحاديــة يغــرد 
بشــأن الفتنــة ومقــام األئمــة«، نشــر التقريــر تغريــدة القاضــي فــي المحكمــة االتحاديــة عبــد الرحمــن 
زيبــاري التــي قــال فيهــا »ليكــن كل شــيء تحــت ســقف الدســتور والقانــون وتحــت أمــرة القضــاء 
والمحاكــم«، مــع وســمين »ال للفتنــة« و«ال للتجــاوز علــى مقــام األئمــة«، وفســرها التقريــر بأنهــا 
تعليــق علــى األوضــاع الجاريــة والتوتــرات القائمــة حيــال خطبــة أحــد أتبــاع رجــل الديــن محمــود الصرخــي، 

وأعــاد تقديــم مــا ســبق مــن أخبــار فــي القضيــة.

المــادة التاســعة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »اعتقــاالت جديــدة فــي صفــوف 
أنصــار رجــل الديــن الصرخــي«، تنــاول الخبــر إعــالن خليــة اإلعــالم األمنــي القبــض علــى 28 شــخصًا مــن 

أتبــاع رجــل الديــن محمــود الصرخــي.

المــادة العاشــرة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »بلديــة بابــل تهــدم حســينية الفتــح 
المبيــن التابعــة ألنصــار الصرخــي«، نشــر الخبــر المرفــق بالصــور، قيــام مديريــة بلديــة ناحيــة الحمــزة 
بهــدم معالــم حســينية الفتــح المبيــن التــي انطلقــت منهــا خطبــة الصرخييــن، اســتجابة لمطالــب 

األهالــي فــي المنطقــة.

المــادة الحاديــة عشــرة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »الصــدر يرفــض هــدم مســاجد 
الصرخييــن: أغلقوهــا فقــط«، نشــر التقريــر صــورة مــن تغريــدة زعيــم التيــار الصــدري التــي أعلــن فيهــا 
أن »هــدم المســاجد ال يقــل خطــورة عــن هــدم المراقــد... فحافظــوا علــى مقدســاتكم ومســاجدكم 

ودور عبادتكــم«، وأعــاد التذكيــر بتفاصيــل قضيــة الصرخييــن واألخبــار الســابقة.

المــادة الثانيــة عشــرة: ُنشــرت يــوم 14 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »عمليــات بغــداد تعلــن اعتقــال 
قيــادي مــن أتبــاع رجــل الديــن محمــود الصرخــي«، نشــر الخبــر إعــالن قيــادة عمليــات بغــداد تمّكنهــا 

مــن اعتقــال قيــادي صرخــي فــي منطقــة النهــروان بجانــب الرصافــة.

المــادة الثالثــة عشــرة: ُنشــرت يــوم 15 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »التقنيــة توضــح حقيقــة مقطــع 
فيديــو متــداول فــي العــراق حــول مبايعــة داعــش للصرخــي«، نقــل الخبــر، عــن صحفــة »التقنيــة مــن 
أجــل الســالم« نفيهــا حقيقــة مــا تــم تداولــه بشــأن مقطــع فيديــو ُيظهــر عناصــر ملثميــن يّدعــون أنهــم 
ــه مبايعــة مــن أســموه بـــ »الشــيخ الصرخــي«، أرفــق  ــون في ــًا يعلن ــم »داعــش« يلقــون بيان مــن تنظي

بالخبــر مقطــع الفيديــو المزعــوم.

المــادة الرابعــة عشــرة: ُنشــرت يــوم 16 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »تقريــر يربــط الحركــة الصرخيــة 
باالســتياء الشــعبي فــي الجنــوب ويقارنهــا بمرحلــة داعــش«، نشــرت المــادة نــص التقريــر التحليلــي 
الــذي كتبــه لمعهــد واشــنطن، منقــذ داغــر مديــر منطقــة الشــرق األوســط لمؤسســة غالــوب الدوليــة، 
وفيــه يقــول »بالتأكيــد فــإن الصرخييــن لــن يكونــوا أول وال آخــر أعــراض الــداء، فخــالل خطبــة الجمعــة 
الماضيــة دعــا علــي المســعودي، أحــد اتبــاع الصرخييــن، إلــى تدميــر المــزارات الدينيــة الشــيعية ممــا أثــار 
ذلــك احتجاجــات غاضبــة واعتقــال. إن أبــرز مــا اســترعى انتباهــي وأنــا أشــاهد فيديوهــات خطبــة الجمعة 
الســابقة والتــي مــن الواضــح أنهــا كانــت موحــدة ومنســقة ومؤقتــة )أي مدروســة التوقيــت(، ليســت 
الرســالة المتطرفــة التــي تضمنتهــا الخطبــة فقــط، بــل الُرُســل الذيــن حملــوا هــذه الرســالة وهــم جميعــًا 
شــباب صغــار الســن! هــذه الظاهــرة )صغــر ســن المتطرفيــن( الحظتهــا عنــد مقابلتــي للدواعــش فــي 

ســجنهم فغالبيتهــم انضمــوا لداعــش فــي أعمــار المراهقــة أو بدايــة الشــباب«.
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شفق نيوز

المــادة األولــى: ُنشــرت يــوم 11 نيســان 2022، بعنــوان »الصــدر يمهــل الصرخــي ثاثــة أيــام للتبــرؤ 
مــن دعــاة تهديــم المراقــد«، ونقــل الخبــر بيــان زعيــم التيــار الصــدري بخصــوص الصرخييــن.

ــاع الصرخــي..  المــادة الثانيــة: ُنشــرت يــوم 11 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »القبــض علــى أحــد أتب
دعــا لتهديــم المراقــد الدينيــة«، نقــل الخبــر عــن مصــدر أمنــي فــي محافظــة بابــل أنهــم ألقــوا القبــض 
علــى أحــد أتبــاع الصرخــي، وهــو خطيــب جامــع الفتــح المبيــن علــي موســى المســعودي، فــي قضــاء 
الحمــزة الغربــي بمحافظــة بابــل. ذكــر الخبــر بيــان زعيــم التيــار الصــدري الــذي توّعــد فيــه الصرخــي 

باللجــوء إلــى الطــرق القانونيــة والشــرعية والعرفيــة.

المــادة الثالثــة: ُنشــرت يــوم 11 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »بابــل.. متظاهــرون غاضبــون يغلقــون 
مكاتــب الصرخــي وقائــد الشــرطة يتدخــل«، نقــل التقريــر خبــر إغــالق متظاهريــن غاضبيــن فــي ناحيــة 
الحمــزة فــي بابــل لمكاتــب المرجــع محمــود الصرخــي، وتدخــل قائــد شــرطة بابــل، ثــم أشــار التقريــر إلــى 

بيــان الصــدر.

المــادة الرابعــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »األمــن العراقــي يعتقــل العشــرات 
مــن أتبــاع الصرخــي ويفــكك شــبكة تتاجــر بالفتيــات«.

المــادة الخامســة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »القضــاء العراقــي يصــدر مذكــرة 
قبــض بحــق الصرخــي«، تناولــت بيــان مجلــس القضــاء األعلــى.

المــادة السادســة: ُنشــرت يــوم 15 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »خطيــب صــدري: الصرخــي وأتباعــه 
يتبنــون المنهــج التكفيــري الوهابــي«، نقــل التقريــر كالم خطيــب جمعــة مســجد الكوفــة مهنــد 
ــى هــو وأتباعــه »المنهــج  ــه يتبّن ــه المرجــع الشــيعي محمــود الصرخــي بأن ــذي اتهــم في الموســوي ال

التكفيــري الوهابــي الداعشــي«.

المــادة الســابعة: ُنشــرت يــوم 18 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »ذي قــار تكشــف مصيــر جماعــة 
ــار فــي الحبــس«، نقــل الخبــر عــن مصــدر أمنــي بمحافظــة ذي قــار أن  الصرخــي: 4 مــن قادتــه الكب
القــوات األمنيــة تمكنــت مــن اعتقــال القــادة األربعــة الذيــن يمّثلــون الحركــة فــي أقضيــة ونواحــي ذي 

قــار، وأن الجوامــع األربعــة التــي يملكونهــا تــم إغالقهــا بأمــر وزيــر الداخليــة.

المــادة الثامنــة: ُنشــرت يــوم 21 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »اإلعــدام شــنقًا لمنفــذي تفجيــر 
مفخخــة فــي الرمــادي والحبــس الشــديد بحــق أحــد أتبــاع الصرخــي«، نشــر بيــان مجلــس القضــاء 

األعلــى.

المــادة التاســعة: ُنشــرت يــوم 21 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »بابــل.. حكــم بالحبــس لســنتين 
بحــق أحــد أتبــاع الصرخــي الــذي دعــا لهــدم المراقــد الدينيــة«، خبــر قــرار محكمــة جنــح الحلــة مركــز 

محافظــة بابــل بحــق أحــد أتبــاع الصرخــي.
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المــادة العاشــرة: ُنشــرت يــوم 23 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »مصــدر يكشــف عــن حقيقــة وفــاة 
قيــادي فــي جماعــة الصرخــي بأحــد ســجون ذي قــار«، حيــث نقــل الخبــر عــن مصــدر أمنــي نفيــه وفــاة 
قيــادي مــن جماعــة الصرخــي، وأكــد المصــدر أن القيــادي محمــد ســعدون لــم يتــوَف داخــل أحد ســجون 
المحافظــة، بــل تــم إطــالق ســراحه بســبب تدهــور حالتــه الصحيــة، نتيجــة معاناتــه مــن أمــراض صحيــة 

مزمنــة، وبعــد إطــالق ســراحه بثمــاٍن وأربعيــن ســاعة توفــي فــي بيتــه.

وكاالت أنباء

وكالة األنباء العراقية

المــادة األولــى: ُنشــرت يــوم 11 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »الســيد الصــدر: ال ينبغــي التغاضــي 
ــار الصــدري مقتــدى الصــدر، إلــى  ــد الفاســدة«، نقلــت تفاصيــل دعــوة زعيــم التي عــن انتشــار العقائ
ــد  ــن هــذه العقائ ــد الفاســدة فــي المجتمــع العراقــي«، ومــن بي »عــدم التغاضــي عــن انتشــار العقائ

بحســب البيــان كانــت فــي المرتبــة الثانيــة الصرخيــة.

المــادة الثانيــة: ُنشــرت يــوم 12 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »قائــد شــرطة بابــل يأمــر بغلــق جميــع 
ــل  ــد شــرطة محافظــة باب ــر أمــر قائ ــاول الخب ــاع الصرخــي«، تن ــب التابعــة التب الحســينيات والمكات
اللــواء خالــد تركــي جهــاد الشــمري بغلــق »جميــع الحســينيات والمكاتــب التابعــة ألتبــاع الصرخــي 
ــي، القبــض علــى شــخص  ــر إعــالن جهــاز األمــن الوطن ــى الســلم المجتمعــي«. شــمل الخب حفاظــًا عل

تهّجــم علــى الرمــوز الدينيــة ومراقــد آل البيــت فــي بابــل.

المــادة الثالثــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »محكمــة تحقيــق العمــارة تصــدر 
مذكــرة قبــض بحــق المتهــم محمــود الملقــب بالصرخــي«.

المــادة الرابعــة: ُنشــرت يــوم 21 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »صــدور أحــكام باإلعــدام والســجن 
ــى صــدور أحــكام مــن  ــاول إعــالن مجلــس القضــاء األعل ــر تن ــاث محافظــات«. الخب ــن فــي ث لمداني
بينهــا قــرار محكمــة جنــح العمــارة بالحبــس الشــديد لمــدة ســنتين بحــق أحــد أتبــاع المتهــم الهــارب 

محمــود الصرخــي.

https://shafaq.com/ar/أمـن/مصدر-يكشف-عن-حقيقة-وفاة-قيادي-في-جماعة-الصرخي-ب-حد-سجون-ذي-قار
https://shafaq.com/ar/أمـن/مصدر-يكشف-عن-حقيقة-وفاة-قيادي-في-جماعة-الصرخي-ب-حد-سجون-ذي-قار
https://www.ina.iq/
https://www.ina.iq/
https://www.ina.iq/153449--.html
https://www.ina.iq/153449--.html
https://www.ina.iq/153479--.html
https://www.ina.iq/153479--.html
https://www.ina.iq/153599--.html
https://www.ina.iq/153599--.html
https://www.ina.iq/154209--.html
https://www.ina.iq/154209--.html
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وكالة الفرات نيوز

المــادة األولــى: ُنشــرت يــوم 11 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »حــزب الدعــوة يدعــو إلــى إجــراء 
حاســم إليقــاف اإلســاءات التــي توجــه للشــيعة فــي العــراق«، تنــاول الخبــر إعــالن حــزب الدعــوة 
اإلســالمية أن إيقــاف »اإلســاءات« التــي جــاءت علــى »لســان الصرخييــن مــن دعــوات لهــدم أضرحــة 
أئمــة أهــل البيــت«، تقــع علــى مســؤولية »الحكومــة بالدرجــة األســاس... وإذا تخلــت عــن مســؤوليتها 

فالمجتمــع مســؤول عــن ردعهــم وإيقــاف هــذه التجــاوزات علــى قيمــه وثوابتــه«.

المــادة الثانيــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »محكمــة تحقيــق العمــارة تصــدر 
مذكــرة قبــض بحــق المتهــم محمــود الملقــب بالصرخــي«، خبــر تنــاول بيــان مجلــس القضــاء األعلــى 

بصــدور مذكــرة القبــض.

المــادة الثالثــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »قيــادي كــردي: أجنــدات خارجيــة وراء 
مجاميــع الصرخــي لزعزعــة أمــن البــاد«، تنــاول الخبــر تحذيــرات القيــادي فــي حــزب االتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني غيــاث ســورجي، مــن »أجنــدات خارجيــة تقــف وراء المجاميــع التــي تدعــو إلــى هــدم 

المراقــد وتســيء إلــى الرمــوز الدينيــة«.

المــادة الرابعــة: ُنشــرت يــوم 13 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »الديمقراطــي الكردســتاني: اإلســاءة 
للرمــوز الدينيــة أمــر ممنهــج يــراد منــه زعزعــة اســتقرار البــاد«، نقــل الخبــر قــول المتحــدث باســم 
الحــزب مهــدي عبــد الكريــم، إن »اإلســاءة إلــى الرمــوز الدينيــة والدعــوات األخيــرة فــي هــذا الظــرف 
الــذي يعيشــه العــراق أمــر ممنهــج يــراد منــه زعزعــة اســتقرار البــالد«. وفــي خلفيــة الخبــر تنــاول إغــالق 
وزارة الداخليــة لمقــار حركــة الصرخــي وحملــة االعتقــاالت بنــاء علــى مذكــرات قضائيــة بهــذا الخصــوص.

المــادة الخامســة: ُنشــرت يــوم 14 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »عمليــات بغــداد: اعتقــال قيــادي 
ينتمــي للحركــة الصرخيــة ومتهــم آخــر بحــرق عجــات المواطنيــن«، شــمل التقريــر مجموعــة أخبــار 

عــن عمليــات اعتقــال لمتهميــن، بينهــم قيــادي ينتمــي إلــى الحركــة الصرخيــة.

المــادة السادســة: ُنشــرت يــوم 14 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »بالوثيقــة.. توجيــه رســمي بشــأن 
جوامــع وحســينيات الحركــة الصرخيــة«، نشــر الخبــر صــورة قــرار »قائممقاميــة قضــاء الشــطرة فــي 
محافظــة ذي قــار بتحويــل توليــة الجوامــع والحســينيات مــن أتبــاع الحركــة الصرخيــة فــي القضــاء إلــى 

متوليــن مــن أبنــاء المدينــة ممــن يؤمنــون بالثوابــت الشــرعية والقيــم المجتمعيــة«.

المــادة الســابعة: ُنشــرت يــوم 19 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »العامــري: العــراق يمــر بظــروف 
الواحــدة  لالحتفاليــة  التغطيــة  شــملت  السياســي«.  االنســداد  حالــة  إنهــاء  ويجــب  اســتثنائية 
واألربعيــن لتأســيس منظمــة بــدر نقــاًل لبعــض مــا جــاء بكلمــة رئيــس تحالــف الفتــح هــادي العامــري 
بــأن »ظاهــرة اإللحــاد ومظاهــر المثليــة وانتشــار األفــكار المنحرفــة كالوهابيــة والصرخيــة والمســاس 
بالمقدســات أبــرز التحديــات التــي تواجهنــا والمرجعيــة الدينيــة العليــا تعتبــر هــي الســاتر الدفاعــي األول 

فــي حفــظ كل مقومــات األمــة الصالحــة وحفــظ المقدســات«.

https://alforatnews.iq/
https://alforatnews.iq/
https://alforatnews.iq/news/حزب-الدعوة-يدعو-الى-اجراء-حاسم-لايقاف-الاساءات-التي-توجه-للشيعة-في-العراق
https://alforatnews.iq/news/حزب-الدعوة-يدعو-الى-اجراء-حاسم-لايقاف-الاساءات-التي-توجه-للشيعة-في-العراق
https://alforatnews.iq/news/محكمة-تحقيق-العمارة-تصدر-مذكرة-قبض-بحق-المتهم-محمود-الملقب-بالصرخي
https://alforatnews.iq/news/محكمة-تحقيق-العمارة-تصدر-مذكرة-قبض-بحق-المتهم-محمود-الملقب-بالصرخي
https://alforatnews.iq/news/قيادي-كردي-أجندات-خارجية-وراء-مجاميع-الصرخي
https://alforatnews.iq/news/قيادي-كردي-أجندات-خارجية-وراء-مجاميع-الصرخي
https://alforatnews.iq/news/الديمقراطي-الكردستاني-الاساءة-للرموز-الدينية-أمر-ممنهج-ويراد-بها-زعزعة-استقرار-البلاد
https://alforatnews.iq/news/الديمقراطي-الكردستاني-الاساءة-للرموز-الدينية-أمر-ممنهج-ويراد-بها-زعزعة-استقرار-البلاد
https://alforatnews.iq/news/عمليات-بغداد-اعتقال%C2%A0قيادي-ينتمي-للحركة-الصرخية-ومتهم-آخر-بحرق-عجلات-المواطنين
https://alforatnews.iq/news/عمليات-بغداد-اعتقال%C2%A0قيادي-ينتمي-للحركة-الصرخية-ومتهم-آخر-بحرق-عجلات-المواطنين
https://alforatnews.iq/news/بالوثيقة-توجيه-رسمي-بشأن%C2%A0جوامع-وحسينيات-الحركة-الصرخية
https://alforatnews.iq/news/بالوثيقة-توجيه-رسمي-بشأن%C2%A0جوامع-وحسينيات-الحركة-الصرخية
https://alforatnews.iq/news/العامري-العراق-يمر-بظروف-استثنائية-يتحتم-الخروج-منها-بحلول-واقعية
https://alforatnews.iq/news/العامري-العراق-يمر-بظروف-استثنائية-يتحتم-الخروج-منها-بحلول-واقعية
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المــادة الثامنــة: ُنشــرت يــوم 21 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »محكمــة جنــح العمــارة: الحبــس 
ــان مجلــس  ــر بي ــاع المتهــم الهــارب محمــود الصرخــي«، نقــل الخب الشــديد ســنتين بحــق أحــد أتب

القضــاء األعلــى بهــذا الخصــوص.

المــادة التاســعة: ُنشــرت يــوم 26 نيســان/أبريل 2022، بعنــوان »الســجن ســنتين إلمــام جمعــة 
»الصرخــي« فــي الناصريــة«، وتنــاول الخبــر قــرار محكمــة جنــح الناصريــة بالحكــم بالســجن لمــدة 

ســنتين بحــق أحــد أتبــاع رجــل الديــن محمــود الصرخــي.

https://alforatnews.iq/news/محكمة-جنح-العمارة-الحبس-الشديد-سنتين-بحق-احد-اتباع-المتهم-الهارب-محمود-الصرخي
https://alforatnews.iq/news/محكمة-جنح-العمارة-الحبس-الشديد-سنتين-بحق-احد-اتباع-المتهم-الهارب-محمود-الصرخي
https://alforatnews.iq/news/السجن-سنتين-لامام-جمعة-الصرخي-في-الناصرية
https://alforatnews.iq/news/السجن-سنتين-لامام-جمعة-الصرخي-في-الناصرية
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قضية الصرخي على تويتر

إحصاءات موقع تويتر وعينات ملفتة

ــاث وحســابات لــم يكــن مــن  يظهــر الرســم رقــم 5 التوزيــع بحســب النــوع االجتماعــي، بيــن ذكــور وإن
الواضــح إذا كان صاحبهــا ذكــرًا أو أنثــى، حيــث إّن األكثريــة الســاحقة مــن المغرديــن حــول القضيــة، بيــن 

تاريخــي 10 و25 نيســان/أبريل 2022 ضمنــًا، كانــت مــن الذكــور.

ــا )47٪ مــن الحســابات( اعتمــد لهجــة ســلبية اســتهدفت  وُيبّيــن الرســم 6 أن نصــف الحســابات تقريًب
الصرخــي وأتباعــه، مــع تبريــر االعتــداءات التــي تعّرضــوا لهــا فــي الحيــاة الواقعيــة. وبالفعــل، رافقــت 
ذلــك أعمــال عنــف علــى األرض، حيــث تــّم إحــراق مبــاٍن تابعــة للصرخــي. مــن جهــة أخــرى، اّتخــذت نســبة 
27٪ مــن الحســابات موقًفــا أكثــر حيــاًدا، فلجــأت إمــا إلــى اإلبــالغ عــن األحــداث الجاريــة أو طلبــت 
الحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل عنهــا. وأخيــًرا، عّبــر عــدد مماثــل تقريًبــا )26٪( مــن الحســابات التــي 
عّلقــت علــى الموضــوع علــى اإلنترنــت عــن تأييدهــا للصرخــي وأدانــت االعتــداءات عليــه وعلــى أتباعــه، 

بغــّض النظــر، عــن موقفــه مــن موضــوع المــزارات فــي معظــم األحيــان.
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الرسم رقم 7: أحد أنصار الصرخي يصف كيفية شيطنة المرجع الديني لتعبيره عّما يراه صاحب التغريدة رأيًا سديدًا

فــي الرســم 8 أدنــاه، ارتقــت تغريــدة الســيد مقتــدى الصــدر لتصبــح مــن أكثــر التغريــدات شــعبيًة 
الُمســتهدفة للصرخــي، وقــد حــّث فيهــا أتباعــه علــى إغــالق مســاجد الصرخــي. مــع أّنــه ردع مؤيديــه 
عــن إحــراق المبانــي، إاّل أّن خطابــه لــم يســَع إلــى تهدئــة الوضــع، حيــث وصــف فيــه الصرخــي وأتباعــه 
ــن رســم آخــر )الرســم 9( حســاًبا اعتمــد الخطــاب نفســه. فــي حيــن  بصفــات ســلبية واســتقطابية. ُيبّي
ــه عميــل لدولــة اإلمــارات، أو  ألقــت تغريــدات أخــرى )الرســم 10( الشــبهات علــى الصرخــي، زاعمــًة أّن

إلســرائيل، أو للســعودية... وهــذا تكتيــٌك شــائع االســتعمال فــي العــراق وســائر دول المنطقــة.

الرسم رقم 8: السيد مقتدى الصدر يقوم بالحث ضد معارض سياسي/ديني له

https://twitter.com/i/web/status/1514253202727870469
https://twitter.com/i/web/status/1513814128342835202
https://twitter.com/i/web/status/1513814128342835202
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الرسم رقم 9: يذّكر صاحب التغريدة المنزعجين من هدم مساجد الصرخي بأّن النبي محمد كان أّول من هدم مسجًدا 
)ما ُيبّرر الفعل بنظره(

الرسم رقم 10: حسابات تتهم الصرخي بأنه عميل أجنبي

علــى الرغــم مــن االســتقطاب الشــديد الــذي ظهــر فــي البــالد، حافظــت وســائل إعــالم كثيــرة علــى 
ا عنــد التطــّرق إلــى المســألة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، كمــا يظهــر فــي  لهجــة محايــدة نســبيًّ
الرســم رقــم 12. ُيشــير ذلــك إلــى انقــالب فــي الموازيــن، حيــث وقــع االختيــار إلــى حــّد مــا فــي دراســة 
ــة علــى وســائل إعــالم معّينــة بســبب بروزهــا علــى الســاحة اإلعالميــة. كذلــك، انطبقــت هــذه  الحال
اللهجــة المحايــدة علــى الحســابات غيــر الصحفيــة، كمــا ُيبّيــن الرســم 11، حيــث تســاءل أصحــاب بعــض 

الحســابات عــن الظــروف أو ناقشــوها مــع تطــّور أحداثهــا.

https://twitter.com/i/web/status/1513932442327040008
https://twitter.com/i/web/status/1514562852199317507
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الرسم رقم 11: حسابات غير صحفية ناقشت أعمال العنف

الرسم رقم 12: وسائل إخبارية مختلفة اعتمدت لهجة محايدة

https://twitter.com/i/web/status/1513770244430573568
https://twitter.com/i/web/status/1514110305357418502
https://twitter.com/i/web/status/1514200291775766534
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وصــل عــدد التغريــدات المرصــودة إلــى 3239 تغريــدًة، منهــا 1124 تغريــدة أصليــة )أنشــأها الحســاب 
ــن العــدد الكبيــر  نفســه( و2115 تغريــدة ُمعــاد نشــرها )تّمــت مشــاركتها مــن الحســاب األصلــي(. ُيبّي
للتغريــدات الُمعــاد نشــرها فــي هــذه الحالــة أّن الحســابات األصليــة التــي ُتنشــئ المحتــوى لهــا تأثيــر 
ــا أّن عــدد التغريــدات الُمعــاد نشــرها يبلــغ  قــوي، بغــّض النظــر عــن الجهــة التــي تؤّيدهــا. وقــد وجدن

ــا ضعَفــي عــدد التغريــدات األصليــة )1,9 مــرة بالتحديــد(. تقريًب

ــه، مــن أصــل مجمــوع 530 حســابًا  ــع أّن ــن التوزي ــى اليســار، ُيبّي ــي عل ــى الرســم البيان ــك، بالنظــر إل كذل
شــارك فــي النقاشــات علــى تويتــر، كان 296 حســابًا ُمنِشــئًا أصليــًا للمحتــوى، فــي حيــن أّن 278 حســابًا 
كان ببســاطة ُيعيــد التغريــد. وقــد ظهــرت فئــة ثالثــة »مشــتَركة«، تأّلفــت عــادًة مــن حســابات أصليــة 
تقــوم أيضــًا بإعــادة التغريــد. فــي المتوســط، نشــر كّل حســاب أصلــي 3,8 تغريــدات، وكّل حســاب 
مــن الحســابات التــي لــم تُقــم ســوى بإعــادة التغريــد فعلــت ذلــك 7,8 مــرات. وبالتالــي، أّدت إعــادة 
التغريــد وظيفــة أساســية تمّثلــت فــي نشــر المعلومــات وإبقــاء الحديــث دائــرًا علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي، مــا يؤّكــد وجــود حســابات عاليــة التأثيــر علــى الســاحة الرقميــة العراقيــة، ومــا ُيظهــر أيضــًا 

أّنهــا تقــوم بــدور محــوري فــي دفــع الخطــاب فــي اتجــاه معّيــن أو اتجــاه معاكــس.
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 الرسم رقم 14: سحابة الكلمات األكثر تداواًل في التغريدات عن قضية الصرخي

عدد الكلماتالكلمة الدالة/الهاشتاغ

1085الصرخي

869محمود

855الصرخيين

403الله

283العراق

الرسم رقم 15: أكثر الكلمات المفاتيح/الهاشتاغ استعمااًل

بالنظــر إلــى التغريــدات المرصــودة، مــن الجديــر أن نذكــر أّن الحســابات صاحبــة أكبــر عــدد إجمالــي مــن 
التغريــدات الُمعــاد نشــرها واإلعجابــات واالنتشــار، وغيرهــا مــن القياســات، لــم تنشــْر أّي محتــوى 
يمكــن تصنيفــه كإيجابــي أو ســلبي، بــل كان محتواهــا حياديــًا. ُيشــير ذلــك إلــى أّن الحســابات األكثــر 
تأثيــرًا علــى تويتــر لــم يكــن لديهــا أّي نّيــة بتوجيــه الحديــث فــي أّي اتجــاه، وإنمــا اإلبــالغ بشــكل أساســي 
عــن األحــداث الجاريــة. فكانــت تلــك الحســابات إمــا حســابات لوســائل إعالميــة أو حســابات عاديــة ال 

مــة. تنشــر ســوى األخبــار، ولــم تكــن جيوشــًا إلكترونيــة أو شــبكات منظَّ
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وأيضــًا، بيــن آالف التغريــدات المرصــودة فــي خــالل الفتــرة المختــارة، كانــت الكلمــات الدالة/الهاشــتاغ 
الثــالث األكثــر اســتعمااًل هــي »الصرخــي« و»محمــود« و»الصرخييــن« )أي أنصــار محمــود الصرخــي(، 
مــا ُيعيــد تأكيــد أّن الكلمــات الدالــة المختــارة التــي تــّم إدخالهــا فــي برنامــج التعّلــم اآللي قامــت بالفعل 
برصــد األحاديــث األكثــر اتصــااًل بدراســة الحالــة الراهنــة. وبالنظــر إلــى مــا تبّقــى مــن ســحابة الكلمــات، 
نــرى كلمــات أخــرى منهــا »هــدم« و»المراقــد«. ُيبّيــن ذلــك أّن هــدم المراقد/المــزارات كان أيضــًا 
ــه ُيشــير كذلــك إلــى إحــراق مســاجد الصرخــي. جميــع هــذه  جــزءًا مــن النقاشــات علــى اإلنترنــت، ولكّن

الكلمــات الدالــة ترتبــط بمــا بحثتــه دراســة الحالــة.
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الخاصات

يّتضــح مــن الرصــد الســابق أهميــة قضيــة المراقــد الدينيــة بالنســبة إلــى أتبــاع المذهــب الشــيعي فــي 
العــراق، إال أن تفاعــل اإلعــالم العراقــي بشــكل واســع النطــاق مــع مطالبــات أحــد األئمــة مــن مؤيــدي 
الشــيخ محمــود الصرخــي بهــدم المقامــات والمــزارات، ليــس إال تفاعــاًل مــع المســألة مــن جانبهــا 

السياســي بشــكل أساســي.

تشــير عمليــة الرصــد بحســب التاريــخ إلــى أن الدعــوات لهــدم المقامــات ُأطلقــت فــي خطبــة الجمعــة 
يــوم 8 نيســان/أبريل 2022، إال أن اإلعــالم المرصــود لــم يذكــر أي شــيء عــن القصــة، حتــى يــوم 
اإلثنيــن 11 نيســان/أبريل 2022، وبحســب المــواد المنشــورة والمرصــودة فــإن التحــرك اإلعالمــي جــاء 
عقــب بيــان زعيــم التيــار الصــدري الســيد مقتــدى الصــدر، والــذي هــدد فيــه بالتدخــل لوقــف الصرخييــن، 
ثــم بيانــات باقــي القــوى السياســية. فــي هــذا اليــوم شــهدت القضيــة انفجــارًا إعالميــًا حيــث نشــرت 12 
قصــة فــي المنصــات المرصــودة، ثــم تحــرك الشــارع لهــدم حســينيات الصرخييــن ومســاجدهم، وهــذه 
التحــركات ومــا تالهــا مــن تدخــل لقــوات األمــن العراقيــة نالــت أيضــًا تغطيــة واســعة أكثــر مــن يوميــة، 
بعــض القصــص اإلخباريــة المنشــورة فــي ذات المنصــة تفصــل بينهــا ســاعات قليلــة، مثــال »قنــاة 

الســومرية«.

ُنشــرت يــوم الثالثــاء 12 نيســان/أبريل 2022 اثنتــا عشــرة مــادة أيضــًا، ثــم جــاء يــوم األربعــاء 13 نيســان/
التحــرك الشــعبي والحكومــي ضــد  نتيجــة تطــورات  النشــر بثالثيــن مــادة،  بأعلــى معــدالت  أبريــل 
الصرخييــن وبيــان مقتــدى الصــدر الــذي طالــب فيــه بعــدم هــدم مســاجد الحركــة واالكتفــاء بإغالقهــا 
فقــط، إضافــة إلــى سلســلة التصريحــات والتعليقــات السياســية علــى الحــدث، وُيظهــر الرســم البيانــي 

رقــم 16، تواتــر النشــر.

الرسم رقم 16: تواتر النشر اإلعالمي
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جميــع مــا ســبق يوصلنــا إلــى نتيجــة مفادهــا أن القضيــة لــم تناَقــش بُبعدهــا الدينــي إنمــا اســُتخدمت 
كمنصــة لمناقشــة الواقــع السياســي الــذي يمــّر فيــه العــراق، وهــذا التنــاول السياســي مارســته كل 
وســائل اإلعــالم المرصــودة. ربمــا يعــود هــذا التنــاول السياســي لكــون محمــود الصرخــي أساســًا 
شــخصية لهــا حضــور إشــكالي علــى الســاحة العراقيــة، فمــرة أعلــن رفضــه فتــوى الجهــاد ضــد تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام، وأيضــًا أعلــن رفضــه لمعصوميــة األئمــة الشــيعة، وغيرهــا مــن 
القضايــا المثيــرة للجــدل والتــي تعــود لســنوات ســابقة. أو ربمــا يعــود هــذا التنــاول السياســي لواقــع 
العــراق اليــوم، وحالــة »االنســداد السياســي«، مــع فشــل تشــكيل حكومــة وغيرهــا مــن المخــاوف 

المتعّلقــة بمســتقبل العمليــة السياســية برّمتهــا.

اســتثمرت وســائل اإلعــالم العراقيــة قضيــة الصرخــي بــكل صورهــا وتطوراتهــا، عبــر النشــر المتواتــر 
واالهتمــام بــكل التفاصيــل المتعّلقــة بالقضيــة، لكنهــا جميعــًا إمــا تفاصيــل أمنيــة )اعتقــاالت – أحــكام 
– مهاجمــة مقــار الصرخييــن(، أو سياســية )بيانــات – إعــالن مواقــف – تصريحات لشــخصيات سياســية(.

يّتضــح أيضــًا اهتمــام القنــوات التلفزيونيــة والمواقــع اإللكترونيــة العراقيــة بالقضيــة أكثــر مــن الصحــف 
ــي أو  ــاة أو موقــع إلكترون ــى أن كل قن ــة الرســمية للبــالد. أيضــًا يجــب اإلشــارة إل ــة أو الوكال المكتوب
صحيفــة رصــدت القضيــة بنــاء علــى خطهــا السياســي العــام، وهــذا يظهــر بطريقــة تنــاول الخبــر وإبــراز 

بيانــات بعــض الجماعــات السياســية علــى حســاب جماعــات أخــرى.

أّمــا بالنســبة لمواقــع التواصــل االجتماعــي، فتــراوح النقــاش علــى اإلنترنــت بيــن إدانــة األعمــال بحــّق 
الصرخــي وأتباعــه، واعتــداءات صريحــة عكســت العنــف الدائــر علــى األرض. أمــا الَفــْرق الوحيــد فــكان 
ــّررت فيهــا كّل جهــة صــواب منطقهــا. فأنصــار الصرخــي رأوا ازدواجيــة فــي التعامــل،  الطريقــة التــي ب
حيــث تــّم إحــراق المقــّرات الدينيــة التابعــة لــه بالكامــل، بتهمــة مساســه بالعقيــدة الشــيعية مــن خــالل 
مزاعمــه، عوًضــا عــن اللجــوء إلــى القضــاء. فــي الوقــت نفســه، اعتبــر مؤّيــدو االعتــداءات أّنهــا الخطــوة 
ــدة للصفــوف فــي ســبيل حمايــة القيــم االجتماعيــة والســيادة فــي وجــه مصالــح أجنبيــة  الُمحّقــة الموحِّ

وتحريــف العقيــدة الدينيــة.
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يمكــن مشــاركة هــذا العمــل ونســخه وتوزيعــه ونقلــه، شــرط نســبه إلــى مؤسســة ســمير قصيــر، ولكــن 
دون اإليحــاء بــأي شــكل مــن األشــكال أن مؤسســة ســمير قصيــر مســؤولة عــن اســتخدام هــذا العمــل 

مــن قبــل أي طــرف آخــر. ال يجــوز اســتخدام هــذا العمــل ألغــراض تجاريــة.

إن محتــوى هــذا التقريــر يعبــر حصــرًا عــن رأي مؤسســة ســمير قصيــر، وهــو ال يعكــس بالضــرورة وجهــة 
نظــر منظمــة “إنترنيــوز”.
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