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 االهداء
 

 هاشال فقدها يؤزقني اهي...
 يف ذلك السبيع احلصين غادزتنا هبكسا  
 هن جحين صدامقسىة  كان زحيال اكثس

 كانت تفسح عندها جتدني اكتب جيدا   هااتركس
 البعثينيوتشجعني زغن خىفها علي هن 

 الكتب والكتابت خماطسفهي تعلن جيدا 
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 ؟ ملاذا الساعة التاسعة مساًء

 

 
رنك انضيٍ انغشٌة ٔذحذٌذا فً شًاٍَُاخ انمشٌ انًاضً, حٍس ػشد فً 

يحثثح نً ظذا, حٍس ْٕ يساًء ؼح ساانساػح انركاَد انصؼثح,  طفٕنرً

يٕػذ كسش ًَطٍح تشايط انطاغٍح, تؼٍذا ػٍ احادٌس صذاو انًًهح ٔاخثاس 

انحشب انًشػثح, انساػح انراسؼح كاَد ذؼًُ نً يؤٌذ انثذسي ٔكايم انذتاؽ 

 ,ٔخٍشٌح حثٍة, حٍس ٌرحٕل انرهفضٌٌٕ يٍ صٕسج يكشس نهمائذ انضشٔسج

 انؼانى ٔيارا ٌحصم؟اٌٍ ٔصم  اانى َافزج ػهى انؼانى َسركشف يٍ خالنٓ

 ٌأذًفكاٌ انصالشاء حكشا نًؤٌذ انثذسي تثشَايعّ انشٌاضح فً اسثٕع, شى 

انخًٍس ٔيؼّ خٍشٌح  ٌٔأذًاالستؼاء تكايم انذتاؽ ٔتشَايعّ انؼهى نهعًٍغ, 

 حثٍة فً تشَايعٓا ػذسح انفٍ.

, كُد احثسٓا شٕسج ضذ انُظاو, فًٓ يساءً  نزنك احثثد انساػح انراسؼح

 انكثٍش انزي حاصشَا تّ صذاو. فشصح نهٓشٔب يٍ انسعٍ

هٓا ٔلرا ؼ, فكُد اظيساءً  ٔػُذيا كثشخ تمً يؼً ػشمً نهساػح انراسؼح

 أ كراتح فكشج. أ يطانؼح يعهح,  ,كمشاءج لصح :انًحثثح نألشٍاء

ِ انساػح نهكراتح, كُد اخصص ْزػُذيا كُد اششع تكراتح يمال فنزنك 

ٔالدج يساًء ٔنُمم ْٕ َٕع يٍ ذُظٍى انٕلد, ْٔكزا شٓذخ انساػح انراسؼح 

انؼششاخ يٍ يماالذً, حٍس اكٌٕ تأفضم حانح يٍ انصفاء ٔاالَرثاِ 

ٔذُأل االحذاز ٔانًشاكم تمهى ًٌرضض تأحالو كاذة  ,ٔانشغثح نهكراتح

 اسْمرّ االٌاو.

ٔٔظذخ يٍ , 9102يماالخ ذى َششْا فً ػاو  اٌ ْزا انكراب ػثاسج ػٍ

 (.ترٕلٍد تغذاد ٕاٌ انكراب )انساػح انراسؼح يساءً انًُاسة اٌ ٌكٌٕ ػُ
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 المقدمة 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

محمد والحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على خاتم النبٌٌن والرسول االعظم 
 صلى هللا علٌه وعلى اله الطٌبٌن االطهار.

فً مجال كتابة  لً هو عام النضوج والتخصصبالنسبة  6102ٌمكن اعتبار عام 
حصول االزمة االقتصادٌة وتحول  , حٌث تركت العمل فً الصحف المحلٌة بعدالمقال
على الصحف, مما اجبر اكثرها للتحول من صحٌفة ورقٌة الى صحٌفة  هاضغط

مما حدد امكانٌة جعل العمل الصحفً مصدرا للرزق, لذلك تركت كتابة الكترونٌة, 
, لعشقً وإلٌمانً بضرورة الكتابة المقال فقط بقٌت اكتب ,التقارٌر والتحقٌقات

 الى فً هذا العام تًحٌث وصل عدد مقاال 6102وهكذا كان نتاجً غزٌرا فً عام 
 ة واالجتماع والرٌاضة واالقتصاد.مقاال, تنوعت ما بٌن السٌاس 051

تحول لكتاب وقد قررت جمعها فً كتاب للحفاظ علٌها من الضٌاع, لكن بعد الجمع 
المقاالت  عندها قمت برفعكبٌر ٌفقد اهمٌته اذا طبع بهذا العدد المهول للصفحات, 

ابو نجم التً قررت ان ٌكون لها مطبوع مستقل, ورفعت مقاالت بعنوان و ,الرٌاضٌة
ولٌس كل ما  6102ما اراه تكرارا, فهذا الكتاب االن هو ٌحمل جل ما كتبت فً عام 

 كتبت.
مع جمع من الكتاب, جمعتنا اهداف واحدة, كالدفاع عن كانت لً رحلة فً هذا العام 

المرجعٌة الصالحة  وعن الوطن, والسعً لفضح الفاسدٌن, ودعم فتوى ,العقٌدة
)فتوى الجهاد الكفائً(, وبسبب هذا النفس فً الكتابة تعرضت لتهدٌد صرٌح فً 

قامت هذه الجهة اوال بتهكٌر حسابً على موقع منتصف العام من قبل جهة مجهولة, 
 الفٌسبوك, ثم االتصال بً وتهدٌدي بالكف عن الكتابة واال...

احد اسباب الحٌاة عندي, التوقف عن الكتابة ٌعنً عندي  لكن لم اتوقف فالكتابة هً
فوضت  , وبعدهاائً بما حصل لً, وترقبت االتًالتوقف عن الحٌاة, اخبرت اصدق

 امري هلل عز وجل فهو خٌر حافظ وهو ارحم الراحمٌن.
والتً تعتبر من اكبر  ,كان لً تركٌز ثابت فً كتابة المقال ٌتناول قضٌة السكن

فكان لً مقاالت  ,العراقً, وانا احد الذٌن ٌعانون من هذه االزمة مشاكل االنسان
ً عام  والى الٌوم لم انقطع عن الكتابة فً محور السكن, مستندا الى  6102عدٌدة ف

, واجد للحملة الدائمة التً اقوم بها (كثرة الطرق على الحدٌد ٌجعله ٌلٌن)فكرة 
 بحت اولوٌة عند حكومة عبدفً مختلف مراكز القرار, الى ان اص وتؤثٌراصدى 

 السكن قضٌةعراقً تناول  اكثر كاتب بل وٌمكننً التصرٌح بانًالمهدي كما صرح, 
 بمقاالت مركزة, التً لو اجمعها ألصبحت كتابا.
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فً  ألنًفان اشعر بهم بل كانت لهم مساحة من كتاباتً, ولم اترك العمال والكسبة 
محورا ثابتا عن همومهم ومشاكلهم  بل جعلتبناء, الل اماحد عزمن الحصار كنت 

ان نكون صوتهم وتطلعاتهم, وهذا اقل ما نقدمه لطبقة كبٌرة فً المجتمع العراقً, 
 الحال!  إلصبلحلكن مع استمرار الكتابة لم نجد همة وعزٌمة حكومٌة المعبر عنهم, 

وكان للفساد الحكومً حصة كبٌرة تناولتها مقاالتً, ذلك الفساد غٌر المسبوق 
لذي اندمج مع كل اٌام حكومات الدٌمقراطٌة المتعاقبة, لقد تشكلت فً الببلد طبقة وا

نعم هذا لذلك كانت السطور كثٌرة فً فضح حال الساسة, سٌاسٌة نتنة فاسدة, 
الرصد كان ٌهدف لردع الفاسدٌن, وتم ذلك فلوال كتاباتنا نحن معاشر الكتاب لحصل 

 االسوء.
جزء مهم من كتاباتً وٌعود هذا لتخصصً فً علم اما موضوع االقتصاد فكان له 

المحاسبة, فكتبت عن الموازنات والحسابات الختامٌة, وعن تبلعب الحكومة فً 
 ابواب الصرف فً الموازنة التشغٌلٌة.

توفر حسب االحداث و, و6102ت بشكل متنوع طٌلة اٌام سنة اباتلقد كانت ك
المتبلزمة مع حٌاة الناس, فكان هذا المعلومات, وقد ركزت بالكتابة حول المواضٌع 

 الكتاب الهادف لحفظ نتاجً من الكتابة, واٌصال رسائل هامة للقراء.
 

 والحمد هلل رب العالمٌن
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 الفصل االول

املقاالت املنعورة يف ظهر 

 كانون الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

05 
 

 رمرراٌ انؼًم ثبجملبٌ احلكٕيخ ٔانربدلبٌ
 
 
 

ٌاة, عان  عابلن  منتصف لٌلة رأس السنة الجدٌدة أذهلناا خبار تناقلتاه الفضاائٌات المحل
المتنااع عان اساتبلم ا هاابإعبلنرسمً للحكومة العراقٌة والبرلمان والسالطات الاثبلث, 

ٌاة, رواتبها وكل مخصصااتها ٌاث وقاف رئاٌس الاوزراء  لاى أن تنتهاً األزماة المال  ح
مان أنهام كاً  لٌعلناوا للجمااهٌر ماوقفهم الصاارم ومعه رئٌس الجمهورٌة والبرلماان,

هااو تاام بموافقاة كاال الكتاال و ٌناة ماان اإلفاابلس, قارروا هكااذا قارارٌحاافظوا علااى الخز
 التً جعلت من حب الوطن أولوٌة.   ,السٌاسٌة

بمثال فكاان هاو  بصدٌقً استفهم منه حقٌقاة االمار,لم اصدق ما تراه عٌنً, فاتصلت 
 , وهذه أول األمنٌات تتحقق."أنها لٌلة مباركة"مما ٌحصل, وقال لً  امتعجب موقفً

ٌااع لتنظٌمااات  صاااخبة, خرجاات تظاااهرات بعااد الساااعة الواحاادة صااباحا األحاازاب جم
ٌااااب علااااى الااااوطن  المسااااٌطرة علااااى الحكومااااة والبرلمااااان, فااااً مسااااٌرة بكاااااء ونح

ضاً, ونزعااوا لاد طٌلاة العقاد الماوالمظلاومٌن, معلناٌن التوباة, عان كال ماا فعلاوه بالب
ٌااف شاااوارع  ولبسااوا بااادالت عمااال الخاادمات, عاانهم باادالتهم الرسااامٌة وهماااوا بتنظ

ولاٌس  دائماً ت شاوارع بغاداد, معتبارٌن هاذا السالوكالتاً ملئا من أدرانهم العاصمة
 خاصة بهذه اللٌلة فقط.

 ن ٌهجروا المنطقة الخضراء, وٌنتقلوا للسكن فً المناطق  الكبٌرة قرر قادة األحزاب
ٌاات االسااكافً جباار,  ٌااإجر بٌتااا فااً حااً النصاار, قاارب ب ٌاارة, فقائااد الحاازب )س(  الفق
ٌات بجاوار حساون صااحب  وأمٌن الحزب )ص( ٌقرر أن ٌسكن فاً حاً طاارق, فاً ب
ٌاااادات البلاااد تعااٌ, ماااع الفقاااراء والبساااطاء,  عربااة ٌجرهاااا حماااار, لنصااحوا غااادا وق

 ٌشاركوهم محنتهم ولٌتحسسوا باألم الناس. 
ٌااء  ٌاام الاوزراء والبرلماانٌٌن واألغن بل كان أكثر ما اثؤر  تعجبً فً تلاك اللٌلاة, هاو ق
ٌااع األمااوال علااى الناااس, تلاااك األمااوال التااً جمعوهااا عباار سااالوكهم  والتجااار, بتوز

, ومن حً  لاى حاً وهام ٌوزعاون األماوال حٌث ٌسٌرون من شارع لشارعالمشٌن, 
ٌؤتً الفجر الجدٌد وكل الناس  تىح وقد اقسموا  ن ٌبقوا للصباح ٌدقوا أبواب الناس,

 اغنٌاء. 
ٌااث ٌباادو أن كااان مجارد كااابوس صاحوت علااى صااوت المنبااه, ماع صااداع شاادٌد, , ح
وهاو الشااي الحكاومً الماوزع فاً الشاي الذي شربته لٌلة أماس منتهاً الصابلحٌة, 

 .   علنً اعٌ, هلوسات منقرضةوج اثر علً ماوهو الحصة التموٌنٌة, 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0/0/6102نشر فً 
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 ٔضجبد األؽساة يشكهخ انطكٍ ثني صؾٕح انسػٛى
 
 
 

وقف الزعٌم عبد الكرٌم قاسم لٌخطب فً جموع البائسٌن, حٌث قاال  0551فً عام 
ٌاف سٌقضاً علاى " وسكت, فكاان التسااإل االكبار لهم: "سنقضً على األكواخ...  ك

ً بمئات أالف ؟ هل ٌؤمر بترحٌلهم مثبل؟ أم ٌؤمر بتجرٌف أكواخهم ؟ بعد  األكواخ, وه
نهار دجلاة شاماال كٌلو متر, ٌبدأ من  65ل أٌام بدا العمل بإقامة مشروع أروائً بطو

هو قناة الجٌ, الحالٌة, التً ظهارت لٌصب فً نهر دٌالى جنوبا,  فً منطقة الفحامة
ٌاق معباد ٌمتاد علاى  للوجاود بعاد تساخٌر ٌاات الجاٌ, فاً حفرهاا, ماع طر  مكاناات وال

 جانبً القناة, وتم تؤثٌثها بالقناطر والجسور والمتنزهات.
بعد أتمام قناة الجٌ, قامت الحكومة بتوزٌع األراضً المحاذٌة لها, علاى شاكل قطاع 

دٌناار و) دبلاٌن طاابوق( لكال عائلاة, ولام تما  سانة  611مبلا  سكنٌة, مع صارف 
على بدء المشروع  ال ونهضت مدن عصرٌة نظٌفة, مجهزة بالكهرباء والماء المعقم 

 وسمٌت مدٌنة الثورة )حالٌا مدٌنة الصدر(. 
الذي أوجده الطاغٌة  الكبٌر, حٌث الخراب كرسً الحكم العفالقةوتغٌر الزمن, فتسلق 

نتٌجاة صدام, مما جعل الناس تعانً من محنة فً كل مجاالت الحٌاة, ومنهاا الساكن, 
 التً انتهجها الحزب الحاكم. السٌاسة الخاطئة

 فٌه الحقوق. عسى أن ٌؤتً ذلك الفجر الجدٌد, الذي تسترجع سنة 01انتظر الناس  
وجاءت األحزاب وأبواقها تصدح بؤغانً الوعود, بٌن بناء ملٌون وحدة ساكنٌة , أو 
الشروع قرٌبا ببناء مدن األحبلم, أو السعً عاجبلً للبنااء العماودي, والنااس مصادقة 
ٌاارات الادوالرات, لمشاارٌع الساكنٌ ة لما تقوله األحزاب التقٌة جادا, وتام تخصاٌص مل

وال شًء على األر , فقط انه تم نهب األموال  لسنوات مسرعةالموعودة, وتذهب ا
عاماا  06طٌلاة  للنااس المخصصة فً الموازنات السنوٌة, هذا ما جاءت باه األحازاب

 من حكم حلف األحزاب.
ٌاتهم فكاروا ببسااطة مثلماا فكار الازعٌم قبال  عاماا, وشارعوا مثلاه بحفار قناااة  51ٌاا ل

ٌاع األر  علااى ضافت ٌادة, وتوز ٌاع ماادن  , باادلوأكثاار ناببلً  ن اشارف لهامٌها, لكاااجد ب
 األوهام للناس. 

ٌااذ خطااة الاازعٌم نفساااها أالن العباااديفااان أراد الاارٌس  ٌاارا للشااعب, فااادعوه بتنف , خ
ٌادة, علاى  بالشروع بحفر قناة جدٌدة بمعٌة التشكٌبلت الحكومٌة, وتؤسٌس  حٌاء جد

 الحلزونً.ضفتً القناة الموعودة, بعٌد عن تعقٌد فكر الكٌانات السٌاسٌة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-0-3تم نشره فً 
 
 



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

07 
 

 6102انمسو فٛهٛجٕ ٔعجُبء 
 
 

ٌاة, التاً تحمال مضاامٌن  الكاتب األلمانً هٌرمان هٌسة أبدع كثٌرا فً حكاٌاته الخراف
ص  نسانٌة بالغة, عبر استخدام لغة وصور راقٌة, وحبكة سلسلة, كانت مان الخصاائ

ٌازة ٌاة , والتاً تعبار عان ولقصصاه, قصاة القازم  المم هاً األولاى فاً حكاٌاتاه الخراف
حٌاته بٌد سٌدة غنٌة وجمٌلة, كان  قزم مملوك نسان بسٌط جدا اسمه فٌلٌبو, مجرد 

أٌن ما حل, أنسانا أكثر من أسٌاده محبا للناس والوجود, لكن فً لحظة  الدفًءٌنشر 
ماان الاازمن القاسااً, تعاار  ماان ٌحاابهم  لااى القتاال, وهمااا الببغاااء اإلفرٌقااً والكلااب 
ٌاد شااب  ٌاة, فكاان القتال علاى  األعرج )فٌنو(, حسب رمزٌة هٌسة, فاً صاوره الخٌال

 ٌقتل حسب المزاج وبدم بارد. متغطرسغنً 
فقرر القزم االنتقام لمن ٌحب, لكنه انتقاام الشاجعان, فكاان النتٌجاة أن ماات فاً سابٌل 

 وأنصاف من مات. ومحاسبة الجانً الوصول لهدفه, وهو تحقٌق العدالة
, نستذكر حقوقنا المسلوبة والضائعة, ماع تواجاد 6102فً األسبوع األول من عام 

 ى اإلصبلح وتحقٌق العدل.بدل األقدام عل من الجبناء, ٌرتعدون خوفانخبة 
علااى  شاااب عراقااً, البرلمااان لام ٌملااك القاادرة 0111نحاو قضاٌة سااباٌكر قتاال فٌهااا 

ٌااق العاادل ومحاكمااة المتسااببٌن بالجرٌمااة,  زم لتااوالقضاااء اأكمااال المسااٌرة نحااو تحق
ٌار  الصمت المطبق ٌادة غ كؤنه ال ٌسمع وال ٌرى, والقادة السٌاسٌون ٌتكلمون بلغاة بل

حق, مما جعل دماء شهداء سباٌكر تضٌع, فبل وجود للشاجعان اي ا ال تكسبن ,واعٌة
 فً ساحتنا السٌاسٌة.

سنة, المبلا  والمنهاوب وصال  لاى أكثار مان   06قضٌة نهب الخزٌنة المنظم, وطٌلة 
ٌات لكال صرفت على أسااس بنااء مادن أحابلم, وكابلم باان ٌكاون  ملٌار دوالر, 211 ب

مبلقاة, ال نضاٌر لهاا فاً الشارق األوساط, عراقً, و أفكار إلنشاء مصانع ومازارع ع
للبلاادان المحروماااة,  نقااوم بتصاادٌر الكهرباااء الزائاادةباال و ,اباادا وكهرباااء ال تنقطااع

الن اللصاوص أنجازوا عملهام, علاى  قطاعات الدولاة, لكان كال هاذا تبخار وتطوٌر كل
 ٌنتقم للحاق عبر قضم اموال الخزٌنة, وال من رجل شرٌف وسط الساسة أكمل وجه,

 , وٌعمل على  رجاع الحقوق.ورالمهد
وٌساتمر اساتبداد الدولاة,  ذا تقاوم باسااتقطاع رواتاب الماوظفٌن,  ماع  ن الاذي افاار  
ٌااا وماانح السااادة المساائولٌن, مااان وزراء  الخزٌنااة, هااً رواتااب ومخصصااات وعطا
ٌااد  نقااااذ  وبرلمااانٌٌن ووكاابلء ومستشااارٌن, والرئاسااات الاااثبلث, وزبااانٌتهم, فلااو أر

رجل اإلصبلح  رجاع حساباتهم المصرفٌة فً خارج العراق, ألنها  الخزٌنة لكان على
األضعف, مما ٌدلل الحلقة تعنً أرقام فلكٌة, ال  ن ٌلجا لسحق طبقة الموظفٌن, ألنهم 

  ن الجبناء هم من ٌحكمونا.
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ٌااوم هاام رجاال الحشااد المبااارك, وهام فقااط ماان ٌمكان  ن نفتخاار بهاام,  مااا  الشاجعان ال
م الواقع, فهم بعٌدٌن بآالف األمٌال عن الشجاعة, وال نتؤمال الساسة المبجلٌن وأصنا

 منهم خٌرا, ألنهم ببساطة جبناء. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-0-1تم نشره فً 
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 فرض ظرائت إظبفٛخ ػهٗ انطٛبضٛني ٔاألصرٚبء
 
 

ٌااة  ٌااة أٌجاااد األزمااة المال ٌاار معااا بغ الخانقااة المحٌطااة بااالعراق والمنطقااة, تاادفعنا للتفك
حلول, خصوصا أن األزمة تهدد كل العراقٌٌن, فمن صمٌم واجب األقبلم أن تكتب ماا 
تجد من حلول, واعتقد بعد أن فقد الساسة خاصٌة التفكٌر, تؤتً خطوة االستفادة من 

اإلسراع بها, مع تعدٌل بما ٌجعل تجارب اآلخرٌن, كضرورة قصوى أالن, التً ٌجب 
 التجربة, ممكنة التطبٌق, فً البٌئة العراقٌة.

خبر اقتصادي مهم تناقلته بع  المواقع المهتمة بالجانب االقتصادي, ٌتضمن دعوة  
% 0قادرها   ضاافٌةهٌبلري كلٌنتون الطامحة للترشٌح الرئاسً,  لاى فار  ضارٌبة 

ٌااااء, تحقٌقاااا للعدالاااة, وتشااامل الضااارٌبة المقترحاااة علاااى مااان  علاااى األمااارٌكٌٌن األثر
ٌاٌن دوالر سانوٌا, وٌشاكلون نحاو  % مان دافعاً 1016ٌكسبون, أكثر من خمس مبل

ملٌار دوالر  051الضرائب, وسٌدر تطبٌق هذا القانون على خزٌنة الدولة, أكثر من 
 سنوات.  01على مدى 

ٌااق هكااذا فكاارة, خصوصااا  ن النظااام العاراق بهااذا ال ظاارف العصااٌب, هااو أحااوج لتطب
الجدٌد, قد أسس طبقة متخمة حد الجنون, نتٌجة تشرٌعات ظالمة, أعطت لفئة قلٌلة, 

باإلضافة لشبكة من االنتهازٌٌن ممن  تقرباوا للسالطة,  جزء كبٌر من ثروات العراق,
ٌار, فاً جساد وأسسوا شاراكة سارٌة ألعماال ضاخمة, فؤحادثت هاذه الطبقاة شار خ كب

المجتمااع العراقااً, وهكااذا فكاارة تكااون نااوع ماان الحااق علااى فئااة, أكلاات ماان أمااوال 
 العراق, أكثر مما تستحق.
على أصحاب المناصب, من وزراء ونواب ورئاساات   ضافٌةاالقتراح بفر  ضرٌبة 

ٌااث تشااكل نساابة ال تقاال عاان  % , ماان 01ثاابلث ووكاابلء ومستشااارٌن وساافراء, بح
من رواتاب, وهاً لان تاإثر علاٌهم, بسابب اساتبلمهم رواتاب هاً صافً ما ٌتقاضوه 

ٌال لهاا, شارعوها ألنفساهم علاى  األعلى فً كل المنطقة, ولم ٌشاهد تاارٌا العاراق مث
ٌاة,  ٌار, مهام للخزٌناة الخاو حٌن فلتة من الزماان, هاذا االقتاراح لاو تام ساٌمثل رقام كب

 وٌمكن  ن ٌحقق  بع  العدل الغائب.
% , على مبلك الشركات الكبرى, خصوصا  ن 01بنسبة  االقتراح فً فر  ضرٌبة,

عندما تعاون البع  ماع األمرٌكاان فاً قضام  6113الكثٌر من الشركات ظهرت بعد 
ملٌار دوالر, مما تسبب بثراء فاح,, للبع  على  21أموال صندوق التنمٌة, البال  

ٌاادات الجاٌ,  األمرٌكاً حساب الوطن, بؤكبر عملٌة غساٌل لؤلماوال المنهوباة, باٌن ق
 والمقاولٌن المتعاونٌن معهم.

%  , ماان 05االقتااراح بساان قااانون االدخااار اإلجباااري, وماان دون فوائااد, وبنساابة 
أجمااالً مااا ٌتقاضاااه أصااحاب المناصااب )وزراء وبرلمااانٌون ووكاابلء ومستشااارون 
وسفراء والدرجات الخاصة(, وهذا ٌمكن أن ٌعتبر واجاب وطناً, مان ٌرفضاه ٌعتبار 
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ماء الاوطنً, وهام نخباة األماة, التاً ٌجاب أن تكاون األولاى بالتضاحٌة, بعٌد عن االنت
 وهكذا تحتفظ الدولة, بمبال  كبٌرة, تكون عون لها فً عبور األزمة.

والكتاال السٌاساٌة,  ن ٌجعلااوا منهااا  العباااديأنهاا اقتراحااات مهماة, أرجااو ماان الساٌد 
نٌة النخبة الحاكمة, أولوٌة أالن, ألنها ستسد جزء كبٌر من عجز الخزٌنة, وتثبت وط

وتشٌع نوع من الثقة بٌن المواطن والساسة, و تلغً الصورة الحقٌرة للساسة, التً 
ترتكز فً مخٌلة الناس, بفعل الفشل والفساد, فً  دارة الدولة,  لاى حاد لحظاة كتاباة 

 السطور.
 ننتظر صحوة ضمٌر ))النخبة الحاكمة((, فقد طال زمن نومه. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6142-4-/41تم نشره في 
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 ْم مسؼذ ثبنفطبد انشرػٙ
 

ٌااث أصااٌب بااورم  ٌاائن ماان الماار , ح ٌااادة احااد أصاادقائنا األعاازاء, وهااو  كنااا فااً ع
ٌاارة, كناا نواساٌه فااً محنتاه, الن ال عاابلج للفقاراء فااً  سارطانً, وهاو ماان عائلاة فق
ٌاااء, فاادار الحاادٌث عاان البلااد والفساااد  ٌااوم, والساافر للعاابلج فقااط متاااح لؤلغن عااراق ال

ٌادعى أباو  ٌال, فقاال تعقٌباا علاى كبلمناا: المنتشر, وكان احد الحضور رجل مسن,  جل
"الساامجة خاٌسااة ماان رأسااها", فاابل أماال لنااا بااؤي عاابلج, ألنهاام مجاارد أصاانام نتنااة, 

 فادعوا  ن ٌكون ٌوم الخبلص قرٌبا, من كل ما موجود من كٌانات آثمة.  
فساد البلد نبع من قمة الهرم, من السلطات العلٌا, التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة, 

 المستوٌات األدنى, لٌتحول  لى حالة شائعة. لٌتكاثر فً
ٌااة, نشاارت الخطٌئااة علااى هااذه  ٌااة وقارارات حكوم اناه الفساااد المقاانن, قااوانٌن برلمان
األر , التً مازالت تئن من جراحها, فكل من حكمها أدماها, بسوء تصرفه, وعبار 

ٌاه  فتحهم أبواب الظلم, و طفاء كل مشعل نور, كً تضٌع األمة فً ظبلم ال ٌنتهً, تت
 فٌه المسٌرة.

لام  بهام, ةأول الخطاٌا التً أسستها النخبة السارقة, هو تشارٌع قاانون رواتاب خاصا
ٌااال ٌاااة , فهاااوٌشااهد التاااارٌا لهاااا مث ٌاااث بااادد أماااوال الموازناااات, فاااً  بدعاااة عراق بح

مخصصات ونفقات وامتٌازات للمسئولٌن الحكومٌٌن والبرلمانٌٌن والرئاسات الثبلث, 
 ألموال الدولة. هذا التبدٌد إلٌقافجهة رقابٌة  أليولم ٌتواجد اي دور 

ٌاارة, لؤلراضااً واألماابلك  ٌااة فرهااود كب ٌااام الطبقااة السٌاسااٌة, بعمل ٌااة, ق الخطٌئااة الثان
, ٌقضاً بتخصاٌص قطاع أراضاً, فاً  6112الحكومٌة, عبر  صدار قرار فاً عاام 

ٌااك الاادور وال ٌااة, باإلضااافة لتمل ٌاازة ماان بغااداد, وبؤسااعار رمز وحاادات المناااطق المم
السكنٌة, فً المنطقة الخضراء, ألعضااء الحكوماة والبرلماان, أنهاا لصوصاٌة بانص 

 القانون.
الخطاٌا ال تعد, بنصوص قانونٌة تشرع لهام فعال الحارام, اٌفاادات وسافرات, وعابلج 
بؤموال طائلة, وتعٌٌنات خاصة ألقاربهم, وشهادات تخرج ألبنائهم مان دون دراساة, 

ٌال القااوانٌن المهمااة, والساعً لدٌمومااة النزاعاات , الن فٌهااا بحبوحاة عٌشااهم, وتعط
وتقاسم أموال البلد مع الشركات العالمٌة, بسمسرة تحت غطاء القانون, فهل بعد كل 

 هذا, ٌمكن أن ننتظر خٌر وصبلح من النخبة الحاكمة!؟
هذه صورة بسٌطة للفساد المشارعن فاً العاراق, فسااد أبطالاه النخباة الحاكماة, مان 

ٌاة آثماة, ومان المإساف  ن ٌختفاً شخصٌات وكت ل, تتقاسم الخزٌناة بنصاوص قانون
الشارفاء, عاان الصااورة السٌاساٌة, باإلقصاااء أو العاازل, فكال الموجااودٌن ٌتقاساامون 

 آثام, سرقة أموال العراق, بقوانٌن تحمٌهم من أي مسالة.
اب السمكة الملوثة من رأسها, ال فائدة منها, وٌجب التخلص منها سارٌعا, و ال فالعاذ

 من نتانتها وسمومها ال ٌنتهً. 
 6102-0-01تم نشره فً 
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 أٍٚ رْت فبئط يٕازَبد انطُٕاد انطبثمخ ؟
 
 

ٌار,  ٌاه الارإى واألفكاار, البساٌط منهاا والكب الكٌة, هً منبر خاص للشعب, ٌتبادلون ف
ٌاة مان كاراج بااب المعظام  ٌاق, صاعدت فاً الك وهاً تجماع فئاات الشاعب مان دون تفر

وكاان احاد الشاوارع مازدحم بسابب حفارة ظهارت بعاد اإلمطاار,  متجهاً نحو المشاتل,
فصار الحدٌث عان الفسااد وماا سابب انتشااره, فقاال عجاوز كاان ٌجلاس فاً الكرساً 
األخٌر: "الفساد سببه أموال العراق الكثٌرة, والتً دوما من دون حماة, فتصرف من 

بٌعاً أن ٌتوساع دون وجع قلب وتهدر الملٌارات على توافه األمور, لاذا كاان مان الط
 الفساد وال ٌنتهً أال بانهٌار الدولة".

فالمال عندما ٌكون صاحبه غٌر مهاتم باه, ٌضاٌع, وال ٌبقاى مناه  ال الاذكرٌات, وهاذا 
 حال حكوماتنا المتعاقبة.  

ٌاارة )باسااتثناء عااام  ٌااتم أعااداد الموازنااات 6111فااً الساانوات العشاارة األخ (, كااان 
ٌاع الفعلاً, باٌن للبرمٌ دوالر 11 السنوٌة على أساس ل الواحد, فً حاٌن أن ساعر الب

ٌاد عاان  001 – 015 ٌااة تز ٌاارادات المقبوضاة الفعل ٌال الواحاد, أي أن اإل دوالر للبرم
ملٌار دوالر, هذه  151% فً األقل, وٌتصور أن المبل  نحو 61المقدرة بنسبة تبل  

األماااوال ال ٌعااارف مصاااٌرها لحاااد أالن؟ والمساااإولٌة تقاااع علاااى رئاااٌس الحكوماااات 
 والبرلمانات السابقة فً بٌان الحقٌقة.

 من هو المقصر؟ سإال تردد كثٌرا فً مخٌلتً, محاوال اإلجابة علٌه:
, تتحمل أثم اختفاء فائ  اإلٌرادات, مان 6115أوال: الحكومات السابقة: ومنذ عام 

المبٌعات النفطٌة, وهً تتحمل مسإولٌة التقصٌر, فهً من تملك القرار والتنفٌذ, أي 
ٌاد عنهاا مصاٌر األماوال, لاذا لاو كاان لناا ما جر ى كان بعلمها وتحت أمرها, ولاٌس بع

ٌارادات الفائضاة,  برلمان ٌقظ وقضاء عادل, لتم محاسبة المفسادٌن, الاذٌن سارقوا اإل
 والسارقون لٌسوا بعٌدٌن من دائرة الحكومات السابقة. 

د مسائلة الحكومات ثانٌا: البرلمانات السابقة: هً المتهم األول, ألنها أهملت عن قص
حٌث كان من أولوٌات مساإولٌة البرلماان  !عن الفائ  من اإلٌرادات النفطٌة السابقة

 ن ٌراقب اإلٌراد الفائ , مع ترتٌب  لٌة للضبط, ومعرفة كمٌته وطرق صارفه, لكان 
كاال هااذا غاااب بتااؤثٌر فاعاال قااادر أراد ساارقة المااال العراقااً السااائب, لااذا البرلمانااات 

 باآلثم. السابقة موغلة
ٌاوان الرقابااة, والتاً واجبهاا مراقبااة  ٌاة, وهااً هٌئاة النزاهاة ود ثالثاا: الكٌاناات الرقاب
أداء مإسسات الدولة, وكشاف الفسااد, وكاان مان الواجاب  ن تتاابع وتادقق مادخبلت 
وزارة النفط, لتشخٌص أٌن تذهب األموال المتراكمة من اإلٌرادات الفائضة, لمبٌعاات 

ٌاال أماارٌن, الاانفط العراقااً,  فسااكوتها طٌلااة الساانوات السااابقة عاان هااذه الجرٌمااة, دل
 ضعف فً األداء وفشل فً العمل, أو أنهم مشاركون بالفساد.
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لاو كاان هنالااك حمااة ألمااوال العاراق لمااا بادده الفاشاالون واللصاوص, ولااو كاان لاادٌنا 
 شرفاء فً البرلمان, لما مر اللص بسرقته من دون  ن ٌمسكه احد.

ٌارادات الفائضااة للانفط للسانوات الماضاٌة, لبلمسااك بااالحرامً, دعاوة إلثاارة م لاف اإل
 و رجاع األموال المنهوبة, وهً أموال كفٌلة بعبور األزمة المالٌة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-0-62تم نشره فً 
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 ْم ٚصهؼ انهص يب أفطذِ انذْر ؟
 
 

ٌاااب الااردع, والمصااٌبة  ٌاار هااً تكاااثر اللصااوص مااع غ مشاكلة العااراق فااً العقااد األخ
األكبر هو تسخٌر القانون لتشارٌع المحرماات, فٌتحاول اللاص  لاى منفاذ للقاانون, ماع 
انه مجرد لص حقٌر, دأب على سارق أماوال الشاعب, أنهاا حقٌقاة مارة التاً أوصالت 

ٌااع البلااد, البلاد  لااى حافاة اإلفاابلس, وهاا هاام اآلن عنادما  نفااذت أماوال البلااد اتجهاوا لب
فالكبلم ٌدور عن نٌة لحلف األحزاب لبٌع عقارات الدولة, لسد عجز الموازناة, فاانظر 

 لببلهة من ٌحكمنا.
من هذه النخبة المتسلطة, اإلصابلح واإلنقااذ ومحارباة  المسكٌنأخٌراً, ٌنتظر الشعب 

 هم العلة الحقٌقٌة لكل أحزاننا. الفساد, واالنتصار فً معركة اإلرهاب, متناسٌن أنهم
واآلن لنتكلم عن السرقات العلنٌة, التً شرعها لصوص النخبة الحاكمة, كً ٌتمكناوا 
ٌاب التاً ال  من االنقضا  على خزٌنة الدولة,  لى  ن ٌختفاً أخار دٌناار, وعان األكاذ
ٌستحون من أطبلقها, وعان تهارٌجهم المازعج, وهاذه األمثاال مجارد نقطاة فاً بحار 

 اب الحكومً.الخر
ً! وهاو اكبار  أوال : هنالك أفكار للنخبة لبٌع معمل أدوٌة ساامراء,  لاى مساتثمر أردنا
ٌاااا باادل المباااال   ٌااة لتشاااغٌله, واالكتفاااء ذات معماال بالمنطقااة! بااادل ماان البحاااث عاان آل
الخٌالٌة, التً تدفع الستٌراد األدوٌة, منتهٌة الصبلحٌة أو ذات المنشؤ السٌئ, فاؤنهم 

اسب البلد لؤلخر, كً ٌتحول  لى مجرد عنوان من دون محتوى, هكذا ٌسعون لبٌع مك
 ٌقودنا سٌاسٌون منتهً الصبلحٌة.

ٌاة, فلقاد  ثانٌاً : قصة فرٌدة مان نوعهاا , حساب اإلخباار التاً تناقلتهاا الوكااالت الخبر
عثر على ملٌار دوالر, فً بٌت مسئول كبٌر, عندها هرب لؤلردن,  وبعدها تم تسوٌة 

ا, فٌعود  لى مركزه كمسئول, فبل حساب وال عقاب, هكذا تجاري األماور األمر سٌاسٌ
 فً بلد ٌحكمه اللصوص.

ٌاااة فاااً بغاااداد  ٌاااٌن الااادوالرات, شااركات ترك ٌااف, بمبل ثالثاااً :  صااافقات شاااركات التنظ
ً البصرة, مع  ننا نملك اإلمكانات البشرٌة والقدرات, وكل  والنجف, وشركة كوٌتٌة ف

ٌاااات ٌاااارات, علاااى قضاااٌة ممكااان نحااان القضاااٌة مجااارد جماااع النفا , فلماااا نصااارف المل
ٌار, ٌاون أن نتوالهااا,  ال  ذا كاان خلااف التعاقااد سمسارة وفساااد كب ٌااف ٌتقباال  العراق وك

 برلماننا هكذا صفقات!؟  ال  ذا كان شرٌك بالجرٌمة, تعسا للصوص.
رابعاً : وزٌر خارجٌتنا ٌكذب علٌنا, بشان اعتذار الوزٌر الساعودي, فٌفضاحه الاوزٌر 

سعودي وٌبٌن الكذبة العراقٌة, وال ردود فعل حقٌقٌة بشان هذا الكذب, الذي لو كان ال
 فً بلد أخر ألطاح بالوزٌر.

ٌاة ٌصاارح باان ال رواتاب للعاراقٌٌن, فااً تصارف ال ٌفعلاه عاقاال,  ٌار المال خامسااً : وز
ٌااد  حااراق السااوق, وجعاال العااراقٌٌن تحاات الضااغط والقلااق, أساالوب اقاارب  كؤنااه ٌر
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برلمااان ٌساكت عاان هكاذا تصاارف, فٌخاٌم صاامت الادواعر, علااى النخبااة لئلرهااب, وال
 السٌاسٌة, فً رد هذا الوزٌر, ألنهم جمٌعا فً نفس مركب الفساد. 

ٌحدث هذا وهإالء اللصوص الكذابٌن, ٌتنعمون بقصور الدولة, وٌسبحون بنهر مان 
ٌاد, األموال والنعم, وال ٌحاسبهم قضاء وال قانون, فهم من أسس قانون الدولاة  الجد

 لذا كانت أفعالهم القبٌحة, تمر مرور الحسنات. 
ٌاااة ال تصاالح فااً الختااام, نااذكر حقٌقااة محزنااة أخاارى,  ٌااٌن النااازحٌن ٌعٌشااون ح مبل

للبشر, وعوائل شهداء الحشد الشعبً ٌنامون جٌاع, حال البلد سٌئ وال ننتظر حلول 
ٌاد, فقاط ننتظار  ٌاؤتً بخبار من الزمرة الحاكماة, ولان تاؤتً االنتخاباات بجد القادر, باان 

 سار, تنتهً به مهزلة حاضرنا التعٌس.
 عسى أن ٌكون قرٌبا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-0-31تم نشره فً 
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 ضبرق احلًبر ٔضؼبدح انٕزٚر
 

وهاو  الازمنأبعادهم عناا وكان احد الحضور من معارفنا, الاذٌن  كنا فً عرس صدٌق
أكثاار مااا أثااار ضااابط شاارطة, فصااار حاادٌثنا عاان المجتمااع ومشاااكله, فقااال الضااابط: 

هو قضٌة سرقة حماار, فضاحك الحضاور, وتسااءلوا: سارقة  تعجبً الشهر الماضً
حمار؟! فقال: نعم , فقد جاء رجل مسن  لى المركز, وبل  عان سارقة حمااره, واتهام 

سااتجواب هم بسارقة الحمااار, وبعاد االعلاى  الماات قااب جااره, فتحركات قااوة وألقات ال
فقارر والدٌون تثقله,  عترف بؤنه سرقه, الن أطفاله جٌاعا بالطرق الشدٌدة المعروفة

ٌاا وبٌعاه لٌسادد دٌوناه, سارقة حماار جااره باادل أن  فجمعتهماا معاا ألنهاً القضاٌة ود
 ٌتعذب الطرفٌن بالمحاكم.

ٌادة, لتعجبنا لحال البلد, التً تبلحق سارق الحماار, وتتحارك ب بلمسااك باه, قوتهاا العت
ٌاارات مجارد الكابلم  بماا سارقوا, بال ٌعتبار مان المحرمااتٌتنعماون  وتترك سراق المل

 عن ما سرقوه!
ٌاار سااابق,  ٌااث قااام وز ٌاارة, وقصااة الشاااي أحااداها, ح قصااص الفساااد فااً العااراق كث
 باستٌراد الشاي بكمٌات كبٌرة, كً توزع على الشعب العراقً ضمن مفردات الحصة

ٌاث كاان الشااي  ٌنٌة, لكن انكشف أمر الشاايالتمو مسارطن, بعاد دخولاه للمخاازن, ح
ة الفضاٌحة, فكاان تلك المخاازن,  لاى أن انبعثات رائحا فً فبقً مدة طوٌلة طً التكتم

ٌاار دٌناار (,  005مجلس الوزراء فً وقتها, بتخصٌص مبل  ) هاألجراء الذي اتخذ مل
ٌاة ا 05511لغار  أتابلف )  ٌااة لشاااطاان(, وهاً جاازء مان كم ي المسارطن! أي عمل

ٌاةكً تختفً أدلاة الجرٌماة, وتكتم كبٌرة  ٌاة والوظٌف ٌاة السلسالة اإلدار التاً قامات  بق
ٌااة, و لاام  حتااى الشااركة التااً باعاات لنااا الساامومباااألمر, ماان دون أي مبلحقااات قانون

 ٌحصل لها شًء.
ٌاع  للٌوم بع  مان شاارك بشاراء الشااي المسارطن, مان الاوزٌر أباو الشااي,  لاى جم

زبانٌتاه,  ٌتنعمااون بشاامس أوربااا, مااع مغاانمهم ماان مااال العااراق, المنهااوب بوضااح 
اتهاام, ألن السارقة فاً شارٌعة النخباة  مجارد حتاى ار, فبل مبلحقات قضاائٌة, والالنه

 اطٌة المشوهة.    السٌاسٌة حبلل, هكذا تغٌب العدالة, فً بلد الدٌمقر
ٌاد الاذي أرادتاه أمرٌكااا,  ن ٌكاون غارقاا فاً الفسااد والمشااكل, كااان  اناه العاراق الجد
ٌمكن أن نغادر كل قبح الحاضر, لو تمساكنا بقٌمناا, ولاو كاان للمجتماع صاوت هاادر, 
ٌاد, أو ٌساقطها  ٌرف  الذل, وٌضغط على حكومة اللصوص, حتى تناتهج سالوك حم

ٌاولى علاٌكم", فلاو كاان الشاعب ٌقاظ, لكانات حكومتاه الشعب, فكما قٌل "كما تك وناوا 
 مثله, لكن عندما تعطل دور الشعب, تمادى نخبة اللصوص, بسرقة حاضر العراق.

كما نمسك بسارق الحمار, علٌناا  ن نمساك باالوزٌر اللاص, وان ٌهاان كماا ٌهاان ذلاك 
 الفقٌر البائس "سارق الحمار", عندها تتشكل لوحة للعدل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     6102-0-30تم نشره فً 
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 دكزبرٕرٚخ كٛى َٕٚظ ْٙ احلم
 
 

دكتاتورٌة كٌم ٌونج تثار حولها القصص, فهً ال تتناسب مع عصرنا الراهن, بل هً 
تشابه القرن الماضً وما سبقه, لذا تعتبر من أعاجٌب األلفٌة الثالثة, فهً تصنع بلاد 
ٌاارة, وهااً  مغلااق, واماان شاادٌد, وقااانون ٌطبااق بحااذافٌره, لكاان مااع دفااع ضاارٌبة كب

ٌااات, وهنااا نااورد قصاا ٌااة تعاماال الاادكتاتور الكااوري مصااادرة الحقااوق والحر تٌن لكٌف
 الشمالً مع وزرائه ومع شعبه. 

عناد الحادٌث عاان تعامال الاازعٌم الكاوري كااٌم ماع وزرائاه, نااذكر هناا مااا نقلتاه وكالااة 
ٌاة هاان اون, مان  ٌونهاب الكورٌة الجنوبٌة عن نائب مدٌر وكالاة االساتخبارات الوطن

ٌااو ٌاار الادفاع ه ٌااا برصاااص أن الارئٌس الكااوري الشامالً اعاادم وز ن ٌوناا  شاول, رم
ٌاال ماان احترامااه, بساابب  غفاءاتااه خاابلل احتفااال  ٌااران, بتهمااة التقل ماادفع مضاااد للط
عسكري حضره الزعٌم الكوري الشمالً, وحضر اإلعدام المئات من المسئولٌن ألخذ 

 العبرة.
ٌاان حجام الهاوان الاذي ٌعٌشاه شاعب  أما دكتاتورٌة مع شعبه, هنا نورد مثاال لها, لتب

 الشمالٌة.كورٌا 
ٌاااا  ٌااار ٌقاااول, أن سااالطات كور ٌااارا, تقر ٌاااة أخ نشااارت صاااحٌفة )التلٌجاااراف( البرٌطان
ٌاا  الشمالٌة, تطالب مواطنٌها بتقلٌد قصة شعر زعاٌمهم! وأضاافت الصاحٌفة,  ن كور
ٌاال,  ٌاادة, تساتهدف الماواطنٌن أصاحاب الشاعر الطو ٌار جد الشامالٌة أطلقات حملاة تطه

ٌااونج أون, وأمارتهم باؤن ٌقصااوا شاعرهم, علاى غاارار ا لانمط الطماوح لاازعٌمهم كاٌم 
ٌااانج  ٌاونج  ٌاة, عاان مصاادر فااً ب ٌااة الجنوب ونقلات صاحٌفة "تشوسااون أٌلباو" الكور
ٌاا الشامالٌة, أصادرت أمارا ٌطلاب مان الرجاال أن  قولها, أن السلطات فً عاصمة كور

 بوصة. 1.1سنتٌمتر أي حوالً  6ٌكون الحد األقصى لطول شعرهم 
تكااون قصاات شااعرهن مشااابهة, لتلااك الخاصااة بزوجااة وُطلاب ماان النساااء أٌضااا, أن 

رئٌسهم, واالستثناءات الوحٌدة من تلك القواعد الجدٌدة تكون للممثلٌن فقط, وتقاول 
التلٌجراف,  ن السلطات فً كورٌا الشمالٌة حرٌصة جدا على تنفٌذ حملة على الشعر 

ص الشاعر الطوٌل, حتى أن مراقبً طلبة الجامعات, ٌتجولون وبحاوزتهم مقصاات لقا
ٌال  الطوٌل, وٌقول المحللون أن كٌم ٌقص شعره علاى غارار ماا كاان ٌفعال جاده كاٌم  
سونج, الذي ٌعتبر مإسس كورٌا الشمالٌة, وهو ٌحاول استعادة األٌام األولى للنظام 

 الشٌوعً, وٌبنى قاعدة قوة خاصة به.
م, انه قمع شادٌد  ونتمناى للشاعب الكاوري الخابلص مان الهام الاراب  علاى صادوره

لكان مان  فرازاتاه اناه ٌمناع الفسااد الحكاومً, الن الكال ٌخااف وٌحاذر عقااب السالطة 
 الغاشمة.

ٌاق  ٌاة فاً العاراق لمناع الفسااد, لكان مان الممكان تطب ال نطالب بتطبٌق التجرباة الكور
جزئاااً لهاااا, فتكاااون صااارامة وشااادٌدة مااان رئاااٌس الاااوزراء باتجااااه وزرائاااه وكباااار 
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ٌااد علااى الحكاام, ارٌن, المااوظفٌن, ماان ماادراء ووكاابلء ومستشاا ٌااد ماان حد للسااٌطرة ب
ولمنع االنفبلت والفسااد, ماثبل  ن ٌقاوم رئاٌس الاوزراء بتشاكٌل جهااز خااص باه مان 
أوثاق النااس لاه, ٌراقبااون الساادة الاوزراء والاوكبلء  والماادراء, ماع وضاع تعلٌمااات 
صارمة, التهدٌد بسجن ومصادرة أموال لكل من ٌثبت فساده, وهكذا ٌمكن أن تصلح 

 سسات الدولة ونتخلص من الواقع المرٌر الذي نعٌشه.مإ
لٌس هو رجل المرحلة, بعد أكثر من عاام علاى حكماه, الاذي اثبات  العباديلكن السٌد 

فشله التام,  بل نحتاج لرجل قوي, ٌمكن أن ٌكون كٌم ٌونك, بوجه الوزراء والوكبلء 
 والمدراء والكٌانات السٌاسٌة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-6-2تم نشره فً 
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 فزبح ضٛئخ انطًؼخ
 

ذات قوام شاما ٌثٌر كل من  شابة جمٌلةوهً , كل من ٌعرفهافوفه, هكذا ٌسمٌها 
, لكن احبلمها كبٌرة, وقدراتها العبورلكنها فشلت فً  الماجستٌرٌراه, قدمت لدراسة 

, القسمالعلمٌة ال تناسب أحبلمها, فً العام التالً قدمت أٌضا, وصعدت لغرفة رئٌس 
لتغرٌه بمفاتنها, وتوعده بما لذة وطاب, وهو دكتور متصابً, ٌفرح بالبنت التً 
تفهم ما ٌرٌد, فؤعطته ما ٌرغب, وأعطاها صك الدخول للماجستٌر, وهً الٌوم 

 كبٌرة, جسدها كان السبب فً تحقٌق شهادة الماجستٌر. تدرٌسٌة
, بلد ٌئن من الفساد والمفسدٌن الذٌن جعلوا القذارة الصغارأذا فسد الكبار فسد كل 

والنتانة تنتشر فً كل مكان, وسؤتكلم هنا عن بع  األمثلة, التً توضح مدى 
 ل وحتى السٌاسٌة.االنحطاط, فً مفاصل مإسساتنا العلمٌة والوظٌفٌة واإلعبلمٌة, ب

فً اروقة ألجامعات, الكثٌر من الطالبات ألفاشبلت, التً ارتبطن بعبلقات غٌر 
, فٌصبحن بٌن لٌلة وضحاها القرارمشروعه مع أساتذة وتدرٌسٌٌن, ممن ٌملكون 
, والحقٌقة ان وزارة التعلٌم الشرفحامبلت لقب علمً, بدرجة امتٌاز مع مرتبة 

لة من االساتذة الفاسدون ممن ٌملكون الٌوم مناصب تحتاج لرجل شجاع, ٌقصً قاف
رفٌعة فً الجامعات ألعراقٌة, وهإالء المنحطٌن هم سبب انحراف التعلٌم فً 

, فٌصبح الفساد بكل انواعه ممكن جدا الجنسألجامعات, فإذا هم كانوا اسرى لشهوة 
 ان ٌصدر عنهم.

لى بإرة للفساد, فٌكون اإلعبلم وبسبب تسلط فئة من الشواذ والمنحرفٌن, تحول ا
, الشهرةمن شروط االعبلمٌة ألناجحة, ان تبذل اغلى ما تملك لمن ٌعطٌها صك 

فتكون لنا جٌل من مومسات بعنوان  عبلمٌات, وهن الٌوم مإثرات باإلعبلم ألعراقً, 
فكؤن االعبلم فً اغلب مواضعه دور دعارة, من قواوٌد بعنوان رئٌس مإسسة 

 ومومسات بعنوان اعبلمٌة نشطة جدا. اعبلمٌة او مدٌر قناة,
عالم الوظٌفة, تحول الى عالم من الرذٌلة والمال ألحرام, بسبب تواجد مدراء 
فاسدون, فعندما تحصل بنت جمٌلة على فرصة تعٌٌن, ٌبدأ المدراء بالتخطٌط لئلٌقاع 
م بالبنت فرٌسة لمطامعهم, الى ان تخضع لنزوات السٌد المدٌر او زبانٌته, وهكذا ٌت

, وتتكاثر سلسلة اإلفساد, فالموظف الصغٌر ٌقلد الدولةافساد البنات فً دوائر 
ألكبٌر, فً عملٌة افساد جماعٌة, تتحول فٌها الكثٌر من الموظفات, الى مومسات, 

 كؤن هنالك قرار من جهة علٌا لنشر الفساد فً العراق.
لحزبٌة والقٌادات , فالتنظٌمات االدعارة, فبل ٌخرج من دائرة السٌاسةاما عالم 

ألحزبٌة والحضور النسوي, والجمٌبلت ألطموحات, عالم مترابط من الفرص المتاحة 
لبٌوت دعارة, فً سبٌل تقوٌة اواصر  السٌاسةللدعارة, عندها تتحول محافل 

, وصعود الطامحات لسلم المجد ألسٌاسً, فالسٌاسة تتحول الى عالم داعر الحزب
 ت.نتن, بفعل المفسدٌن والمفسدا
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رجال ٌفسدون ألنساء, كؤنهم حٌوانات هائجة وخنازٌر تسبح بالوحل, ال تهتم بتدمٌر 
, لكنها بعد ان السمعةألنساء, فً سبٌل شهواتهم, فتتحول البنت الى بنت سٌئة 

فقدت شرفها تصبح ال تهتم, ألنها اوال غارقة بالوحل, وثانٌا ألنها تصل الى ما تطمح 
 عبر جسدها.

ٌغلق دكاكٌن الدعارة فً ألعراق؟ بالتؤكٌد نحتاج لرجل استثنائً السإال هنا, من 
 ٌملك رإٌة وحكمة وقوة, ومع االسف االن هو غٌر متوفر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-6-05تم نشره فً 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

50 
 

 6112 احلسة احلبكى ٔفعٛؾخ خزبيٛخ
 
 

ٌااة بحكااام  أكثاار ماان عشااار ساانوات والحكاام فاااً العااراق لحاازب الااادعوة, فكاناات البدا
 6112, ثام جااء بعاده الماالكً, لاٌحكم العاراق للفتارة مان عاام 6115الجعفري عام 

, واتسمت هذه 6100, الذي بدأ حكمه فً أواخر عام العبادي,وأخٌر 6100ولغاٌة 
ٌاة الحدٌثاة, فماا جارى ٌلصاق السنوات, بفساد غٌر مسابوق فاً تاارٌا  الدولاة العراق

تارٌخٌا بالحزب الحاكم, فهو المسئول األول عن كل ما جرى الن بٌده السالطة, وهاو 
ٌدٌر الدفة حسب ما ٌرٌد, ولو كان ٌطلب الحق وحفاظ الشارف, النساحب مان الحكام, 

 لكنه مع علمه بما ٌجري تمسك بشدة بمنصب الحكم وأدام عملٌة اإلفساد.
ٌما حبل الكذب قصٌر, واألٌام تبوح بؤسرارها, مهما كتمها صاحبها فإذا بؤحد وقٌل قد

 تنكشف للعٌان. 6111أسرار عام 
نشرت "صحٌفة المدى" فً األسبوع الماضً, تقرٌرا مفصبل عن الحسابات الختامٌة 

ٌااون دٌنااار عراقااً, ال ٌعاارف  15, والتااً تضاامنت اإلشااارة لضااٌاع 6111لعااام  ترٌل
ٌاة بلا  مصٌرها, وأضاف  التقرٌر انه تم رصد مخالفة لوزارة المالٌة, بمنح سالف نقد

( دٌنار عراقً, من دون وجود تخصاٌص لهاا , بال صارفت بنااء 5.566مجموعها )
ٌااة, ولاام تعاارف  ت خاصااةاعلااى قاارار ٌااث صاارفت ساالف نقد ماان مجلااس الااوزراء! ح

لاارغم ماان وبالتااالً لاام تعااد هاذه المبااال   لااى الخزٌنااة, علااى ا الجهاات التااً تساالمتها,
, 6111مارور ثمااان ساانوات علٌهااا,  فااانظر لحجام الخااراب الااذي قاماات بااه حكومااة 

 والغرٌب ال احد ٌحاسب من أضاع األموال!
سلف بملٌارات الدنانٌر تصرف, مان دون معرفاة الجهاة التاً صارفتها,  ال ٌمثال هاذا 

اسب قمة الجهل المحاسبً, ومخالفة عظمى للنظام المحاسبً الموحد, وال ٌفعلها مح
ٌاف بكباار المستشااارٌن المحاسابٌن القاانونٌٌن, فااً قماة الهارم الحكااومً,  مبتاد,, فك
ٌاؤمر فٌطٌعااه  ٌار ٌقاوده رجال متنفاذ,  ٌادلل علاى وجاود طبخاة واتفااق, وفساااد كب مماا 

 اآلخرون, والنتٌجة مال ضائع منذ ثمان سنوات,  وال احد ٌسال عنه! 
( ترٌلٌون دٌنار 05.111ل  ) , ب6111وٌنوه التقرٌر  لى وجود فائ  فً موازنة 

ٌاااة 6113عراقااً,  فاااً حااٌن بلااا  الفاااائ  المتااراكم مااان ساانة  نحاااو )  6111ولغا
ٌاف تام صارف هاذا الفاائ , أي 56.121 ( ترٌلٌون دٌنار عراقً, ولم ٌتم توضٌح ك

 أنها أموال ضائعة ال ٌعرف مصٌرها.
ناا نسامع  ن ترى لماذا الصمت المطبق من قبل النخب السٌاسٌة عن المال الضاائع؟ ك

ٌاب علااى  الماال الفاائ  سااٌوزع علاى الشااعب, فاإذا بااه ٌتبخار بفعاال فاعال, وماان المع
اإلعبلم والنخب والبرلمان ومنظمات المجتمع المدنً, أن ال تطالب بكشف مصٌر هذه 
ً سجن ال ٌخرج  األموال, ومن سرقها أو بددها, ثم المطالبة بتجرٌم الفاعل, ورمٌه ف

 منه أبدا.
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تم تحدٌد المبل  الضائع, لماذا ال ٌتم استدعاء الارئٌس الاوزراء الساابق وأالن بعد أن 
للبوح باألسرار, ومعرفة الجهات المستفٌدة, أم  ن فً العراق ذوات مقدسة, ال ٌجوز 

 مجرد مطالبتها بمعلومات عن ما جرى, وٌحرم تكدٌر راحتها. 
ٌااة, أن تمتنااع عان انتخاااب الحاازب ال ٌاوم, علااى الجماااهٌر العراق حاااكم, عباار انتخاااب ال

بدٌل, الن الحازب الحااكم أناتج ثبلثاة, مان افشال مان حكام العاراق, وكاادوا أن ٌصالوا 
 بالعراق نحو التقسٌم والدمار التام.

ونحاان لاادغنا ثاابلث "حاادٌث "ال ٌلااد  المااإمن ماان جحاار واحااد ماارتٌنوكماا جاااء فااً 
 مرات, فهل نتعظ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-6-60تم نشره فً 
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 لُبح انفٛؾبء دكبٌ ٚجٛغ انطًٕو
 
 

ٌاون, والاذي تحاول لحاجاة  القرن الماضً تحقق فٌه منجز كبٌر للعالم, اال وهاو التلفز
ٌاارة لٌنااتج فضااائٌات ال تعااد,   ٌااف فاً العقااود األخ ٌاات, وحصاال تطااور مخ مهماة لكاال ب

ٌااث كااان لهااا الاادور وأدرك العااالم مااا تمثلااه  الفضااائٌات ماان أداة ذات تااؤثٌر شاادٌد, ح
الحاسم فً السٌاسة واالقتصاد واالجتماع, لقاد تحولات الفضاائٌات لشارٌك أصاٌل فاً 
التربٌة, وأداة بارعة لتحقٌق رأي عام, عبر جعل ما تطرحه من مادة, لقاٌم وقناعاات 

 وحقٌقة عند فئة واسعة من المتلقٌن, وهنا تكمن أهمٌتها.
ٌااب, فااً ساابٌل لكا ن تاام  ساااءة اسااتخدام هااذا المنجااز , فااً اغلااب صااور التااارٌا القر

تحقٌق غاٌات الحكام واألحزاب والمإسسات, لحشد رأي النااس حاول ماا ٌروناه هام, 
ولٌس حول الحقٌقة, فؤصبح فن الكذب والخداع, مهماا فاً عاالم الفضاائٌات, بغار  

ٌااب تساافٌه الااوعً, وتسااقٌط اآلخاارٌن, والنجاااح فااً االنتخ ٌااة تغر ابااات, أو فااً عمل
 المجتمع, وقطعه عن جذوره, لٌكون مستهلكا لما تطرحه الفضائٌات.

ٌاارا فاً رفااع مسااتوى  ٌااب, والتااً كاان دورهااا كب العاراق ٌزخاار بقنااوات الفتناة واألكاذ
ٌاة,  ٌاب مفبركاة بمهاارة عال الطائفٌة, أو فً الحارب السٌاساٌة, و شاغال السااحة بؤكاذ

ٌادرس ٌصعب على المتلقً فك االشت باك باٌن الحقٌقاة والكاذب, فالكاذب اإلعبلماً فان 
ٌار , قناوات ال ٌمكان  وله مناهج ومدارس, فقنوات الشارقٌة وبغاداد والرافادٌن والتغٌ
ٌاد ساسااة  ٌااف قامات بشاحن المكاون الساانً, لٌكاون أداة ب نساٌان دورهاا الطاائفً, وك

 الفنادق, الذٌن تحركهم أجندات خارجٌة ال ترٌد الخٌر للعراق.
صنف أخر من الفضائٌات العراقٌة, تضع السم بالعسل, مثل قناة الفٌحاء , فهً هناك 

ٌاارات, ومان جهااة توجاه بارامج معٌناة, بغاار   ٌاة والز مان جهاة تنقال الشااعائر الدٌن
ٌاات مشابوهات,  ٌاة, وتهادٌم بنااء الشاباب, وقاد اساتخدمت  عبلم ٌاة العائل تشوٌه الترب

ر الفٌحاء بقصد خبٌث, وهو اإلسهام فضائحهن ٌتداولها الناس, وكان استخدامهن عب
ٌااة  ٌاار ماان المشاااكل االجتماع فااً تاادمٌر قااٌم المجتمااع األصااٌلة, ممااا أنااتج لنااا كاام كب

 والعائلٌة والتربوٌة.
وتحولت الفٌحاء لعنصر مهم فً الصراع السٌاساً, ألنهاا تكاذب بفان ومكار, وتادافع 

الاة البلوعاً, التاً عن كذبها, وترفع راٌة الحق والدفاع عن حرٌة الرأي, مستغلة ح
تعٌشها فئة من المجتمع, والفوضى العامة والفساد, الذي جعلها بعٌد عن أي مسائلة 
ٌاب وحمابلت التساقٌط, التاً كانات  قانونٌة, فاشغلت الساحة السٌاسٌة, بكام مان األكاذ

 مدفوعة الثمن, فكان القناة مومس تقب  فتبٌع نفسها.
ٌااتفحص سااٌرة القناااة ٌجااد أن احااد ماان قا دهااا كااان بعثااً سااابق, وهااو هشااام وماان 

ٌات,  الدٌوان, وزٌر األعبلم فً حكومة عبلء حسٌن, فً زمن االحتبلل ألصدامً للكو
ٌال أمرٌكاً خااص جادا, ودعام مان رجال أعماال عراقاً غاام  مقاٌم فاً  وهناك تمو
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ٌاااة, بغااار   الخلاااٌج, فكانااات باااٌن فتااارة وأخااارى تشااان حملاااة علاااى شخصاااٌات عراق
 ت الداخلٌة, بحسب أوامر الممولٌن.التسقٌط, ورفع مستوى الصراعا

ٌااع الساام  ٌااة, ألنهااا تب ٌاادركوا خطاار هااذه الاادكاكٌن اإلعبلم ٌااوم, علااى العااراقٌٌن أن  ال
ٌاا,  ٌاة حضار متابعتهاا عائل للعراقٌٌن, فٌكون مسالة تحذٌر الناس مان سامومها, وأهم
مع تشخٌص اإلعبلمٌٌن المشتغلٌن فٌها, ووضعهم قً قائمة ساوداء, الن ماا ٌصادر 

 م كله شر وخبث وقٌح, فبٌت الدعارة ال ٌنتج الفضٌلة.  عنه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-6-65تم نشره فً 
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 األيُٛخ انُبئًخ ٔشبرع ؽٙ انجزٕل
 
 

شارع الهم, بل من التجنً طرٌقً للبٌت ٌمر بشارع حً البتول, لكن  دعونً اسمٌه 
أن نسامٌه شااارع, فهاو اقاارب لكوناه بركااة طااٌن ومااء , فبعااد أمطاار الثبلثاااء الفائاات 

ة ساٌر تحول  لى بركة كبٌرة مان الوحال, مماا جعال االزدحاام ال ٌطااق, نتٌجاة صاعوب
ال ٌنتهاً, الوقات ٌفلات مناا, ونحان جالساون فاً الباااص  المركباات مماا اوجاد ازدحاام

منتظرٌن أن تحٌن لحظة فرج, كً تتحارك الساٌارات لنصال لبٌوتناا, لكان دوماا تكاون 
 تلك اللحظة بعٌدة.

قبل أسابٌع جاءت أمٌنة العاصمة لزٌارة الشارع العجٌب, بعد توسبلت كثٌرة من أهل 
بؤسارع وقات, وتانفس أهاالً المنطقاة المنطقة, ووعدتنا األمٌنة بحل مشكلة الشاارع 

أمبلً بان تفً المرأة بما وعدت, خصوصا أنها المرة األولى التاً تتناازل بهاا, وتازور 
ٌاارة, فكاناات األفكااار تتاازاحم فااً مخٌلااة الناااس,  ٌااة الفق المناااطق البسااٌطة ذات األكثر
ٌاف ومابلط لترتااح النااس مان  لشكل أكثر جماال لشارع المشاكل, بحٌث نراه شارع نظ

 محنته المزمنة.
مساارعة,  مناذ أن وعاادتنا ذكارى علااو,,  فاروقاات ممابل, فهااا هاً األسااابٌع تومار ال

ٌاد أن  االزدحاماتوالشارع بؤسوأ أحواله,  ال تنتهً, و ذا أردت أن تعبر الشاارع فاألك
مبلبسك ستتشح بلون الطٌن والماء, وهذه محنة الموظفٌن والطبلب كل ٌوم, أصااب 

ٌااذ ذكاارى لوعادها, وعاادم اعتاذارها حتااى! هاال الن النااس الكاادر واأللام,  ماان عادم تنف
أهاالً المنااطق, هام مان الفقاراء, فابل ٌجاد المسائولٌن حرجاا مان نقا  وعاودهم؟ أم 

 .مٌكافٌلًأنها السٌاسة بنكهة 
ٌااا  ٌااف تكسااب الحقااوق, وان ٌكونااوا أكثاار وع ٌاادركوا  ك اعتقااد أن علااى األهااالً, أن 

لمن ٌضمنون ٌقٌنا, انه ساٌعمل ألجلهام, فالاذٌن  بالمستقبل, فبل ٌعطون أصواتهم, أال
كذبوا علٌهم قائمة طوٌلة, من البرلمانٌٌن وأعضااء مجلاس المحافظاة, ممان صاعدوا 

 بؤصوات المساكٌن.
فً الختام, أتساءل: متى ٌدرك السادة المسئولون, الحدٌث النباوي الاذي تعلمنااه فاً 

, وكاااان احاادها "أذا وعاااد الخااامس االبتاادائً, والاااذي ٌتحاادث عااان عبلمااات المنااافق
ٌاب  ٌاتحكم باالقرار, فمان المع اخلف", فهم أالن نفاقهم معلن, والشعب ٌعً صنف من 

 أن ٌتكلمون بالدٌن أو القٌم األخبلقٌة آو الوطنٌة, فلن ٌستر عورتهم أي ثوب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6102-6-61تم نشره فً 
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 انؼجبد٘ ٔرٔارت ادلٕظفني يمص
 

أم هبة امرأة متعباة تقارب الخمساون مان العمار, وهاً موظفاة خادمات فاً مإسساة 
حكومٌة, وتستلم راتب ال ٌتعدى الخمسمائة ألاف دٌناار, ألنهاا ال تملاك مإهال علماً, 
ٌات بعاد مقتال  ٌاد للب ٌال الوح ٌات, فهاً المع فكل ما تستلمه بالكاد ٌسد بع  حاجات الب

ٌاارٌن زوجهااا بحااادث   رهااابً, ولاادٌها ثاابلث بنااات فااً الماادارس, فااً الشااهرٌن األخ
ٌاده, باقتطااع جازء مان  عاشت معاناة حقٌقٌة, بسبب الرعب مان أن ٌنفاذ العباادي تهد
الراتااب, أو أن تحصااال األخبااار المخٌفاااة عاان تسااارٌح المااوظفٌن, لعااادم تااوفر الماااال 

ٌاده, فؤصابحت أم هباة تعاٌ, حا ٌار, فراتبهااا للحكوماة,  لاى أن نفاذ العباادي تهد رج كب
 أالن ال ٌكفً وعلٌها السٌر فً طرٌق الدٌون.

, حااارب العبااااديالماااوظفٌن فاااً حالاااة مااان الاااذعر والقلاااق, بعاااد أن شااانت حكوماااة 
استقطاعات على رواتابهم, فؤصابحت الطبقاة المتوساطة )محادودي الادخل(, هاً مان 

ب أدارة تتحماال خااواء الخزٌنااة, والخااواء أنتجتااه النخبااة الحاكمااة, عباار اتخاااذ أساالو
غرٌب, أوقعنا فً فا الفشل والفساد, وعلى المساكٌن جبرا, دفع فاتورة فشل النخبة 
الحاكماة, فاً أدارة الدولاة, مااع أن البرناامج الحكاومً, كاان ٌعلاان بؤناه ساٌعمل علااى 
أنصاف الموظفٌن, بتعدٌل رواتبهم لؤلحسان, لكان أصابح أخابلف الوعاد, أمار طبٌعاً 

 من الساسة.
ٌااة االقتطاااع ماا ٌااٌن العوائاال, عمل ٌااة تضااٌٌق علااى مبل ن رواتااب المااوظفٌن, هااً عمل

وتحمٌلها فوق طاقتها, وعملٌة االقتطاع لن تحل المشكلة, بل ستفتح أباواب لمشااكل 
اكباار, سااتجبر الحكومااة لصاارف أمااوال أكثاار, لااردم تلااك الثغاارات, التااً سااتتولد ماان 

ٌااات أخاارى جوانااب أخاارى, فااالقرار خاااطئ اقتصااادٌا, والحلااول ممكاان أن تتوجااه,  آلل
ٌاااار لشاااالة  ٌااااة أفااااق التفك أجاااادى اقتصااااادٌا, لكاااان قصاااار النظاااار الحكااااومً, ومحدود
ٌاا  المستشارٌن, أوقعهم فً فا الخطٌئة, بحق مبلٌٌن العوائل العراقٌة, التً تعتمد كل

 على الراتب الشهري.
الحكومة مصابة بالزهاٌمر, الن من ٌكلف الخزٌنة, هم موظفً أمانة رئاسة الاوزراء 

%, وبعضاها أسساها 211البرلمان, الذٌن ٌتقاضون مخصصات تصل  لى وموظفً 
برٌمر, ومازالت سارٌة, مع اٌفادات ال تنقطع, طٌلة فصاول السانة, مماا أساس طبقاة 
ساارطانٌة ملتصااقة بالساسااة, وهااً أساااس فساااد مإسسااات الدولااة, الرتباااط باااقً 

تبها, وأزالت أي الوزارات بها, هذه الفئة من الموظفٌن, هً من تحتاج لتخفٌ  روا
 مخصصات مخالفة للعدل, مع استرجاع كل ما قبضوه, ألنه سحت. 

ننتظر من الحكوماة, أعاادة النظار فاً سٌاساات الحكوماة االقتصاادٌة, ومحاولاة فهام 
التاؤثٌر الساالبً لمقااص العبااادي, والخاروج ماان خطٌئااة ظلاام النااس فااً أرزاقهااا, مااع 

ٌاات بااإرة الفساااد, فااً أماناااة الااوزراء ٌااة تفت ٌاال بمسااااواة  أهم والبرلمااان, مااع التعج
 رواتبهم بباقً دوائر الدولة. 

 6102-6-61تم نشره فً 
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 يؤشراد خطريح أؽذاس خبٌ ظبر٘ األخريح
 

ٌاة  ٌاة والحشاد الشاعبً, فاً رد الهجماة البربر بعد االنتصارات المتبلحقة لقواتناا األمن
الداعشاٌة, فكاان انتصاار معركاة الرماادي أخار مكاسابنا, وبعادها  حصال توقاف لماادد 
ٌاة عرقلاة العاراق,  التقدم, بسبب تدخل قوى غربٌة وعربٌة, تحات عنااوٌن كاذباة, بغ

رادة لمحور أمرٌكا, بان ٌستمر وجاود داعا, من انهاء تواجد الدواع,, الن هناك أ
ٌار, هاذا  ٌال كب لفترة معٌنة, باإلضافة لبلزمة االقتصادٌة الخانقة, فاالحرب تحتااج لتمو
ٌاة فاك الحصاار  ٌاات, بغ التوقف سمح للخبلٌا النائماة, فاً محاٌط بغاداد, للتخطاٌط لعمل

 عن الدواع, فً الفلوجة, وأٌضا رسالة بؤنهم موجودون داخل بغداد. 

ا حصل ٌجب أن ٌدفع الحكومة, للتركز الجدي فً تطاوٌر قادراتنا االساتخبارٌة, ماع م
ٌاااد قٌاداتهاااا,  ٌاااة غربلاااة لكوادرهاااا, للاااتخلص ممااان ٌرتبطاااون بالعااادو, ماااع توح عمل
ٌاة سارٌتها, وسارعة  ٌصاالها للقائاد, هاو ماا ٌجاب أن ٌكاون  فالمعلومة الكاملة, وأهم

بعكس الواقع أالن, الذي ٌباٌن اختاراق  متوفر, كً تكون األجهزة االستخبارٌة فعالة,
 هذه المنظومة المعلوماتٌة, وضٌاع جهودها.  

ٌاة فاشالة , لكنهاا تمثال  العملٌة اإلرهابٌة مع أنها مجرد محاولة تسلل, وحركاة  جرام
خرق مخٌف, ألنه حصل قرٌب من العاصمة, وهاو ٌثبات بالادلٌل أن هنااك ضاعف فاً 

لومة, وتؤخر اتخاذ القرار, وٌمكن اإلشارة  لى الجهد االستخباري, وتلكإ وصول المع
ٌار مان الفوضاى, التاً  تسارٌب الحاادث بسارعة  لاى األعابلم, مماا ٌإكاد أن هنالاك الكث
تعتري العمل أالمنً فً العاراق, ولكاً نانجح فاً حربناا ضاد اإلرهااب, ٌجاب أصابلح 

 الخلل, والتخلص من الفوضى الحالٌة. 

خان ضاري, من عملٌة عسكرٌة فاشالة, ال ٌمثال  ما قامت بها المجامٌع اإلرهابٌة فً
ٌااة  ٌااا معٌنااة, باال هااً أشاابه بعمل نصاارا لهاام, ولاام تكاان هادفااة للسااٌطرة علااى جغراف
ٌاااا, حسااب ماااا خططااات لهااام  ٌاااة, تحقااق فقاااط نصااارا  عبلم ٌااة لمجموعاااة  رهاب انتحار
ٌااداتهم, بعااد تشاادٌد الخنااق علااى الفلوجااة, خصوصااا أن هنااك حزمااة ماان القنااوات  ق

ٌار الفضائٌة,  ٌاه, لتجعال مناه غازو كب التً تنتظر أي انكسار امنً, لتهلال لاه وتانفا ف
 وسقوط مخٌف, لنشر الذعر والخوف, وللضغط السٌاسً.

ٌااا نائماة, و رهااابٌٌن أجانااب فااً  ٌااة علااى أن حاازام بغاداد, ٌحااوي علااى خبل تادلل العمل
ٌاة وبسااتٌن, وتكاون مناسابة  بٌوت الحواضن, خصوصا أن اغلب الحزام ار  زراع

ٌااة لت ٌااة تمشااٌط, و عااادة هٌكل ٌااام بعمل ٌااة قصااوى للق حارك اإلرهااابٌٌن, لااذا هنالااك أهم
ٌااة, المساائولة عاان حاازام بغااداد, فالفساااد ممكاان أن ٌختاارق المنظومااة  ٌااادات األمن الق
ٌااان  ٌااة, والكفاااءات ٌجااب أن تؤخااذ مكانهااا, باادل المحاصصااة التااً جعلاات كاال ك األمن

 حكومً, ٌعانً من هشاشة فاضحة.
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أن بقٌت من دون عبلج, فان القادم سٌكون أكثر سوءا, لذا ننتظر أن  هذه المإشرات
 تتوحد الجهود, إلصبلح الخلل األمنً, قبل أن نغرق جمٌعا. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-3-0تم نشره فً 
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 يٍ لبفهخ ٔكالء انٕزاراد ؟ اإلصالؽٌٕٛأٍٚ 
 

ٌارات البلاد,  مصائب العراق ال تعد, وال نهاٌة لها, نتٌجة أمعان المفسادٌن فاً نهاب خ
تحت تشرٌعات وقوانٌن ظالمة, واحدة من هذه المصائب, هو منصب وكٌل الوزارة, 

أموال الدولة, حسب النساب التاً  تسموام تضخٌمه إلرضاء األحزاب, ولكً ٌقالذي ت
ٌضعوها بٌنهم, والتً ٌتبعها نظام فساد, الذي ٌتشكل مان مناصاب ترهاق الاوزارات, 
ٌااة هاادم الدولااة, وبشااكل  وتتساابب بكاال شااًء قبااٌح, مناصااب تكاااثرت  كااً تااتم عمل

 تصاعدي, عملٌة ضرب معاول الهدم فً جسد العراق, بازدٌاد عدد الوكبلء.
ٌاام حكام حكاٌة الٌوم مإلمة, وت ثٌر الهم فً نفوس النااس, وهاً واقاع نعٌشاه, مان أ
 الجعفري والى أالن. 

قد عمل القادة الثبلث من الحزب الحاكم, على دعم عملٌة تؤساٌس خطٌئاة )الاوكبلء(, 
الذٌن كانوا جزء من عملٌة الهدم الكبٌرة, التً تعر  لها العراق, فاارتفع العادد مان 

ٌال وزارة, فاً زمان حكوماة 025) ( فاً حكوماة المااالكً 061الجعفااري,  لاى )( وك
( وكٌل وزٌر, فً عهد حكومة المالكً الثانٌة, ومع عهد 206األولى, ثم ارتفع  لى )

ٌارة وضاغط 121ارتفع العدد   لى )  العبادي ٌار,  لكان بعاد التظااهرات الكب ( وكٌل وز
ٌار علاى التقاعاد, فتصاور حجام الماال الاذي011المرجعٌة, تم أحالة )  تام  ( وكٌل وز

  هداره, فً حكومات الحزب الحاكم, على هذا العدد الخرافً من وكبلء الوزارات.
ٌااا فااً عاادد  ٌااز والتفاارد, لااذا حققنااا رقمااا خٌال ساسااة العااراق دومااا ٌبحثااون عاان التم
الوكبلء لن تصل له أي دولة فً الكرة األرضٌة, حٌث ٌعتبر عدد وكبلء الوزارات فً 

تخٌل مقدار فساد من ٌحكم البلد, كذلك ال ٌمكن أن دولة! ف 61العراق, معادل لوكبلء 
والاى  6113ننسى جٌ, مان الاوكبلء المتقاعادٌن, مان هاإالء الجهاباذة, ومان عاام 

وكٌل! الذٌن ٌستلمون المبلٌٌن كرواتب تقاعدٌة, أنهاا ضارٌبة  6111أالن ٌصل  لى 
 حكم النخبة الفاسدة, التً جعلت رضاها بتقاسم أموال الخزٌنة .

ٌاة نإشر هن ا  لى دور البرلمان السٌئ, على مدار دوراته السابقة, فهو لم ٌعرقل عمل
تضخٌم هذا المنصب, لٌصل لهذا العدد مخٌف, بل أعطى صك القبول لجٌ, الوكبلء, 
باإلضااافة لمسااإولٌة الرإساااء الااثبلث, فمااا جاارى ماان خطٌئااة, كااان برضاااهم وتحاات 

ٌااون الساسااة الجشااعٌن,  أشاارافهم,  أنهااا رواتااب تهاادر وترهااق الخزٌنااة, أرضاااء لع
بالمقابل شعب جاائع, ونساب بطالاة مرتفعاة, وأمارا  تتفشاى, وآالالف مان األرامال 

 واألٌتام, تقاسً ظروف الحٌاة الصعبة.
ٌاتم  قصاائهم, ماع العباديكان األجدر بحملة السٌد  , أن تتوجاه  لاى قافلاة الاوكبلء , ف

 لغااء رواتاب الااوكبلء المتقاعادٌن, مااع اساترجاع كال دٌنااار تام ساارقته, تحات عنااوان 
, الموجاه العبااديوكٌل, وبهذا تهدم شبكة الفساد, وعندها تنتفً الحاجاة مان مقاص 

ٌااة, لرواتااب صااغار المااوظفٌن, فهاال تكااون خطااوات الحكومااة اإلصاابلحٌة أكثاار عقبل ن
 ومنسجمة مع تطلعات الشعب المقهور. 

 6102-3-5تم نشره فً 
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 انطؼٕدٚخ اخلطر احلمٛمٙ ػهٗ ادلُطمخ
 
 

تحولت تلاك الثاروة لتادمٌر المنطقاة, بسابب  اكتشف النفط فً الجزٌرة العربٌة منذ أن
ٌات األباٌ , فكانات كال أدوارهاا خبٌثاة,  تبعٌة السلطة السعودٌة للتاج البرٌطاانً والب

تً أسهمت فً الخراب الحالً لدول المنطقة, بل أن مسااهمتها لادعم الوجاود وهً ال
مما ال ٌمكن نقاشه, فهً مان البادٌهٌات, لاذا لاٌس غرٌباا أن ٌتنباه العاالم,  اإلسرائٌلً

 لهذا الكٌان السرطانً ) السعودٌة(, و أدواره الخطٌرة على كل بلدان المنطقة.
, والمختص بشاإون واالستراتٌجٌةٌاسٌة نشر معهد هوفر األمرٌكً, للدراسات الس 

ً الشرق األوسط  الحرب والسبلم, تقرٌرا تحت عنوان ) السعودٌة تشكل اكبر تهدٌد ف
ٌاار, اناااه علااى مااادى العقااد الماضاااً, باارزت المملكاااة الساااعودٌة,  (, وجاااء فاااً التقر
باعتبارها القوة األكثر جارأة فاً الشارق األوساط, خصوصاا ماع ساقوط نظاام صادام, 

ٌاااث اتخاااذت المملكاااة وزعزعااة  االساااتقرار فاااً العاااالم العرباااً ) باااالربٌع العرباااً(, ح
ٌاد, فاً مصار والعاراق وساورٌا والبحارٌن  السعودٌة قرارا بالتدخل, وعلى نحو متزا
ٌاار عاان دوافااع  ٌااق غاٌاتهااا, وتساااءل التقر والااٌمن, واسااتخدمت المااال والعنااف لتحق

 السعودٌة, للتدخل فً شإون الدول األخرى.
وعلاى مادار  ه, وهاو أن النظاام الملكاً الساعوديالجواب الذي ٌطمائن لا التقرٌر وجد

عاما, وهو ٌسعى للحفاظ على استقرار نظامه, فٌكون الباعث للتدخل فً شإون  51
اآلخرٌن, كً ٌكون النظام السعودي ثابتا, وهو الوحٌد المتفرد بالقوة واالستقرار فً 

بً العاصف, الذي أناتج خاراب ودماار, المنطقة, وهو تقرٌبا ما تحقق بعد الربٌع العر
فً بلدان كانت تنعم باستقرار سٌاسً واقتصادي, فإذا بها الٌوم ساحة لبلقتتال الاذي 

 ال ٌنتهً, مثل سورٌا ولٌبٌا والٌمن.
لكن السعً للحفاظ على استقرار المملكة, ال ٌجٌز أن تقوم بتدمٌر بلدان المنطقاة, بال 

ٌاة مفرطاة, و ٌادفعنا  لاى األمر ٌظهر أنها أنان تصارف اقارب للجناون مناه للتعقال, مماا 
 البحث عن رأي أخر للجنوح السعودي الشرٌر, نحو تدمٌر المنطقة.

النظام السعودي مرتبط ارتباط وثٌق, بالقوى العالمٌة المستبدة, مماا ٌجعال مناه عباد 
ٌاا ماا ٌطلاب مناه, مماا ٌجعلاه فاقاد ألي قاٌم أو ثوابات, بال هاو ٌساٌر  ٌاع, ٌنفاذ حرف مط

ٌاادلل علاى هااذاسابح ٌااد عان مصااالح  ب أرادة أساٌاده, و سالوك النظااام الساعودي, البع
 العرب والمسلمٌن.

 سرائٌل هً المساتفٌد األكبار مان الجناون الساعودي, فالساعودٌة سااهمت فاً تادمٌر 
ساااورٌا, وساااورٌا كانااات تعتبااار العااادو األكثااار رعباااا لئلسااارائٌلٌٌن, الرتبااااط ساااورٌا 

ٌااة مان جهااة,  ٌاة اإلٌران وماع حاازب هللا ماان جهاة أخاارى, مماا شااكل مثلااث  بالجمهور
ٌات وحادة هاذا المثلاث,  رعب كبٌر لئلسرائٌلٌٌن, كاان الادور الساعودي عظٌماا فاً تفت

 عبر دعم الجماعات التكفٌرٌة واإلرهابٌة فً سورٌا.
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ٌادفع بالمنظوماة  لم ٌتوقف الدور السعودي الداعم إلسرائٌل عند هذه النقطة, بل هو 
ٌاة, باعتباار حازب  العربٌة لمحاربة حزب هللا, عبر استحصاال قارار مان الجامعاة العرب
هللا  رهابً, كً ٌتم مبلحقاة مصاالحه وقٌاداتاه, فاانظر لحجام المعوناة والخدماة التاً 

  .لئلسرائٌلٌٌنتقدمها السعودٌة 
ٌاتم محاسابتها, مهماا  أحساس السعودٌة بؤنها مدعومة من الدول العظمى, و نها لان 
ٌاارة علااى الااٌمن, منااذ عااام  فعلاات, جعلهااا تتمااادى فااً ادوار الشاار, ومااا حملتهااا األخ
تقرٌبا,  ال دلٌل على هذا, فهً أمعنت بارتكاب جرائم حرب وحشٌة فً الٌمن, لكن ال 

ٌاان ٌجارم وٌشاجب احد ٌحاسبها, ألٌس عجٌباا أن ٌفشال  مجلاس األمان, فاً  صادار ب
العادوان السااعودي علااى الاٌمن, حتااى بعااد ارتكابهااا جارائم  نسااانٌة, وسااعٌها لتاادمٌر 

 الٌمن, عبر قصف جوي مركز منذ سنة. 
ٌاة, ٌعاود لتحقاق الرضاا األمرٌكاً واإلسارائٌلً والبرٌطااانً,  سابب تلكاإ اإلرادة األمم

تادخل أرضااء ألساٌادها, وكاً تتعااظم مكانتهاا بما تفعله السعودٌة, لذلك هً تقاوم بال
 فً المنطقة.

شعوب العراق وسورٌا والٌمن والبحرٌن, قد عانت من العنف السعودي, وعلى مدار 
أكثار مان عقاد, فاإلرهااب المادعوم سااعودٌا, كالناار فاً القا, ٌصاعب  طفائهاا, وهااً 

ٌاه, والمصاٌبة األكبار أن ال توجاد عدالاة فاً العاالم, تادافع عان هاذه  تحرق ما تصل  ل
ٌااه, هااذا الااوح, هااو خلااٌط ماان  الشااعوب, أمااام وحاا, مجنااون ٌحاارق مااا ٌصاال  ل
ٌاة, زائادا النظاام الساعودٌة, الاداعم والمماول والمخطاط  ٌاة والتكفٌر الجماعاات اإلرهاب

 لما ٌحصل.
ٌااة, سااابقا  نتااائج تاادخل السااعودٌة فااً بلاادان المنطقااة, هااو ظهااور الجماعااات التكفٌر

ٌاق, باٌن اإلرهااب بعنوان القاعدة, وحالٌ ا بعنوان داع,, مما ٌدلل على االرتبااط الوث
 والمملكة السعودٌة.

ٌاث أصابح  ٌار, ح ٌاة كسابت بشاكل كب المتابع االقتصادي لؤلحداث, ٌجد أن البلدان الغرب
ٌار محادودة  سوق السبلح مفتوح, وحققت مبٌعات غٌر مسبوقة, فالحرب أصابحت غ

مكسب تحقق عبر دور سعودي واضح, مما الجغرافٌا, بل تشمل دوال عدٌدة, وهذا ال
 ٌجعلها بعٌدة عن أي مسائلة, مهما فعلت من جرائم. 

ٌازا  السعودٌة تمثل رقم مهم للغرب, فهً المصدر الكبر للنفط, وهاً المنفاذ األكثار تم
لئلرادة الغربٌة, وهً من تحرك سوق السابلح, وهاً الاداعم األكبار لدولاة  سارائٌل, 

ٌاران, لاذا ال ٌمكان للغارب التناازل عان الساعودٌة, مهماا وهً سٌف الغرب الموجاه إل
 تنمرت, ومهما فعلت من جرائم. 

ٌااام آل سااعود, مااا بااٌن حاادود المملكااة  ٌاازرع الشاار ٌحصااده, ولاان تطااول أ لكاان ماان 
 الجنوبٌة والشمالٌة الملتهبة, وبٌن داخل محكوم بالقوة, فؤٌام عز آل سعود فً نفاد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-3-00تم نشره فً 
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 االؽزًبالد انطجؼخ نالَطؾبة انرٔضٙ
 
 

احدث القرار الروسً األخٌر بسحب قواته من األر  السورٌة, مفاجئة من العٌار 
سع دائرة الثقٌل, وتبدل كبٌر فً السٌاسة, بعد االندفاع الكبٌر الذي كان ٌنبئ بتو

الحرب, خصوصا بعد الصدام المباشر مع تركٌا, والغٌر مباشر مع أمرٌكا ودوٌبلت 
الخلٌج, فلماذا أالن تقوم روسٌا بهكذا خطوة؟ هل هو اخذ العبرة من الفا األفغانً, 
الذي وقع بها االتحاد السوفٌتً فً الثمانٌنات, فؤسرعوا لئلفبلت من الفا السوري؟ 

 رى, دفعت لمثل هكذا خطوة غٌر متوقعة.أم أن هناك أسباب أخ
ساحاول تفكٌك قضٌة االنسحاب, كً ٌمكننا من الوصول لبلحتمال األكبر للدوافع 

 الحقٌقٌة للخطوة الروسٌة.
االحتمال األول: هو مال تناولته الصحف األمرٌكٌة, والمعروف أن األعبلم هو السٌف 

ف ومواقع أمرٌكٌة, على أن األهم بٌد اإلدارة األمرٌكٌة, فقد ركزت بع  الصح
االنسحاب دلٌل على وجود خبلف عمٌق, بٌن الروس واألسد, وأنهم بدوا اآلن 
منسجمٌن مع فكرة رحٌل األسد, وبانسحابهم ٌتركوه وحٌدا فً الساحة,  لٌواجه 

 وحده مصٌر حتمً, فً حرب خاسرة, أمام أذناب أمرٌكا فً المنطقة.
سحاب أنما هو تؤكٌد على نجاح الروس, فً تثبٌت االحتمال الثانً: الذي اعتبر االن

حكم األسد وأصبح من المستبعد  سقاطه, وجعلته فً موقف األقوى فً المفاوضات 
القادمة, وانسحابها للدفع لبلتجاه السلمً التفاوضً, بٌن األطراف السورٌة, 

لمً ولتشكٌل صورة جٌدة عن روسٌا تدعم السبلم ال الحرب, أمام الرأي العام العا
 والعربً.

االحتمال الثالث: هو سعودي, حٌث أن التحالف العسكري اإلسبلمً السنً, الذي 
تقوده مملكة آل سعود, وبعد أن استعد جٌدا فً حفر الباطن, وقرب من انتهاء 
عملٌاته الكبرى فً الٌمن, بعد أن أتم تدمٌر البلد الفقٌر, أصبح أالن متؤهب لعمل 

بمهمته القذرة, ٌجب أن تبتعد القوات الروسٌة, ألنه  مماثل فً سورٌا, ولكً ٌقوم
ٌتحول لقط صغٌرة أمام الدب الروسً, ولكً تقبل روسٌا فكرة االنسحاب لفترة 

 معٌنة ولٌس دائما, كان على آل سعود دفع الفاتورة للروس.
االحتمال الرابع: النفط , قد ٌكون هو الدافع لبلنسحاب التكتٌكً, والذي ٌتم بعد 

ت مع السعودٌة, والتً قد تمكن من رفع األسعار, مما ٌعود بؤرباح كبٌرة على تفاهما
الشركات الروسٌة, والمعروف أن المصلحة هً دوما الباعث للحركة, لذلك لٌس 
بغرٌب أن ٌتم هكذا اتفاق, وٌكون مإقت كً ال تخسر روسٌا, ورقة األسد )الجوكر(, 

 عر  سعودي للقوة قرٌبا. الذي تملكها فً الشرق األوسط, فتكون فرصة ل
االحتمال الخامس: االقتصاد الروسً تحمل الكثٌر نتٌجة تكلفة العملٌات العسكرٌة فً 
سورٌا, مما زاد من متابعه وهو للتو بدا ٌتعافى, بعد عقدٌن مرٌرٌن من التقلبات 
السٌاسٌة والعسكرٌة, بل أن الحرب كان مخطط لها, منذ أول ٌوم أن ال تدوم طوٌبل, 
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تحقٌق هدف معٌن وتم الهدف الروسً, بإبراز القوة الروسٌة عالمٌا, وتثبٌت بل 
وتحصٌن قاعدٌن على األر  فً سورٌا, وأالن وجب االنسحاب, مع كسب فوائد 
االنسحاب, كً ٌتحمل اآلخرون فاتورة العملٌات الروسٌة, ونال الروس ما أرادوه 

 بحسب التسرٌبات الخبرٌة. 
ٌكون هناك مباحثات روسٌة أمرٌكٌة سبقت االنسحاب,  االحتمال السادس: هو أن

ٌكون مقابل تخفٌف العقوبات على روسٌا, من قبل أمرٌكا والغرب, وفتح باب جدٌد 
للتواصل بٌن القوتٌن, وهو مكسب كبٌر ال تضحً به روسٌا, مقابل الوفاء لحلٌف, 

 عمره االفتراضً فً تناقص سرٌع.
تداخلة, مثل القضٌة األوكرانٌة, التً ترٌد روسٌا االحتمال السابع: هو جملة قضاٌا م

تسوٌتها مع أمرٌكا, وتمثل دمشق ورقة مهمة للضغط, والحصول على مكاسب, أو 
موضوع انهٌار بع  المصارف الروسٌة, وانخفا  قٌمة العملة الروسٌة, 
وانحسار المكاسب النفطٌة, وفتح أسواق السبلح للمنتج الروسً, كلها تكون من 

حتماالت الممكنة, التً تغٌر بوصلة الموقف الروسً, بل وتكون هً الدافع ضمن اال
 الحقٌقً, للتحرك الروسً منذ أول األمر. 

عالم غرٌب تغٌب فٌه القٌم وتضٌع حقوق الناس, انه مسرح كبٌر للعبة القمار, 
 الفوز فٌها لمن ٌملك أوراق أهم. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-3-01تم نشره فً 
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 انؼاللخ احملريخ ثني داػش ٔانجُٕن األردَٛخ
 
 

ٌار  ٌاد للمنطقاة, عبار  رهااب غ داع, منذ أن سٌطرت على الموصال, وهاً تمثال تهد
مسٌطر علٌه, لجماعة ال تنتمً لقٌم البشر, بل كؤنهاا ظهارت لتحقاق هادف الشاٌطان, 

باالنتقااام ماان اإلنسااان, فكااان ظهورهااا ماارتبط بالاادم, والااذبح, واالغتصاااب, المتمثاال 
ٌاادعمها, متمثاال فاً مملكااة آل سااعود  والحارق, واألغاارب أن تجاد لهااا غطاااء عرباً 
ٌاة االخارى,  ومشاٌا الخلٌج, واألردن, بل حتى بعا  مراكاز الادٌن فاً البلادان العرب

 للعقل العربً. تضفً على الدواع, لقب المجاهدٌن! فً انتكاسة غرٌبة
ٌاب ٌخاص الادواع,,  ٌاة كشاف أمار غر ٌال" البرٌطان التقرٌر األخٌر لصحٌفة "دٌلً م
ٌاٌن الادوالرات لصااندوق حرباه, ماان  ٌاادخل مبل ٌاار أن تنظاٌم داعا,  ٌاث صارح التقر ح
ً أسواق العمبلت األجنبٌة, تحت سمع وبصر رإساء البنوك, حٌث  خبلل المضاربة ف

ٌاون دوالر عان  61اإلرهاابً, ٌكساب شاهرٌا ماا ٌصال  لاى ذكر التقرٌر أن التنظٌم  مل
طرٌق تسرٌب الادوالرات المنهوباة مان البناوك, أباان ساٌطرة داعا, علاى الموصال, 
ٌااتم  ٌااة, ل ٌااة , تتحصاال فوائااد خٌال ٌااق المضاااربة  فااً أسااواق العماابلت األجنب فعان طر

ٌاة فاً منطقاة الشارق األ وساط, تحوٌلها بعد ذلاك  لاى أساواق صارف العمابلت القانون
 فتعود بشكل غٌر مشكوك فٌه, عن طرٌق السلطات المالٌة فً العراق واألردن.

ٌاا,  هناك وح, اقتصادي ٌقف خلف داع, ٌنظم عملهاا, وٌرتاب لهاا محاسابٌا وقانون
 الطرق األٌسر للربح القانونً.

ٌاة فاً العاراق, والتاً  ٌادلل علاى وجاود خلال فاضاح فاً المنظوماة الرقاب وهذا األمار 
المال بعد غسٌله فً الخارج, وأال كان ٌجب التقصً والعاودة لؤلصال,  سمحت بعودة

ٌااة كشااف األسااماء, حتااى لااو كاناات  كااً ٌمكاان التعاارف علااى حقٌقااة المبااال , مااع أهم
 محمٌة بحصانة سٌاسٌة, كً ال نسمح للجرٌمة بان تتم. 

ٌار أكمال أن المشاروع الماالً للاادواع,, هاو مصادر رئاٌس الساتمرارهم, وهااو  التقر
على النفط المهرب وابتزاز الناس, فً المناطق التاً ٌساٌطر علٌهاا الادواع,, ٌعتمد 

ٌااة غسااٌل األمااوال  ٌااة المشاابوه فااً عمل ٌاار علااى دور البنااوك األردن ٌااز التقر مااع ترك
ٌاال األمااوال ثاام  ٌااة تحو ٌااث سااهلت بنااوك األردن للتنظااٌم اإلرهااابً عمل للاادواع,, ح

ٌاٌن عبار وكابلء مشابوهٌن, المضاربة, من دون اهتمام بؤصل المبال  الواصالة ل ؤلردن
 عن طرٌق نظام الحواالت.

ٌاوم واحاد  ٌاران لاداع,, لماا بقاً  التقرٌر أوضح نقطة هامة, وهً انه لاوال دعام الج
ٌااة, ومان دوناه ٌتشاتت جماع التنظاٌم, والمساااحة  فاً العاراق, فالماال هاو عصاب الح

ٌااة, فااً التعاماال مااع داعاا,, تثباات توا ٌاارة المتاحااة للمصااارف األردن طااإ النظااام الكب
األردنً, حتى لو كان على حساب الدم العراقً, المهم الكساب مان المحاور اإلقلٌماً, 
ٌاة تحاات  الادافع لظهاور داعا, فااً العاراق, وبالمقابال المصاارف تحقااق مكاساب خٌال
مظلاة الساماح الحكااومً, وبالتاالً ٌعااود األمار بااالنفع, علاى التنظااٌم اإلرهاابً, الااذي 
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ٌااء, أنهاا الماإامرة الكبارى  ٌسحق الناس, كمقصلة وظٌفتهاا ٌااة األبر القضااء علاى ح
 على أهل العراق, وجرٌمة سٌكتب التارٌا عنها أالف المجلدات.

ٌااة, ألداء  ٌااة الحكوم ٌااة تواجااد, همااة و رادة للمإسسااات القانون أركااز هنااا علااى أهم
واجبها فً الدفاع عن العراق, فالٌوم نعٌ, انتكاسة فاضحة لمإسساات الدولاة, بعاد 

ها كل حقوق العراق والعراقٌٌن, ما بٌن كسل أو خٌانة أو فقر معرفاً, وعلاى تضٌٌع
 مدار عقود, من صدام,  لى الجعفري, مرورا بالمالكً, وأالن العبادي.

ٌاااة ذات العبلقاااة, والتاااً احاااددها بؤنهاااا )) الكٌاناااات  فٌكاااون واجاااب الجهاااات الحكوم
ٌاااة, والبناااك المركااازي, ود ٌاااوان الرقاباااة, وهٌئاااة السٌاساااٌة الماااإثرة, وزارة الداخل

ٌاااة,  النزاهاااة, والبرلماااان العراقاااً, واألعااابلم((, برفاااع قضااااٌا ضاااد المصاااارف األردن
والوكبلء المشبوهٌن, مع رصد الحسابات المصارفٌة التاً تادخل عبرهاا األماوال مان 
ٌاة  ٌاة, المتعاوناة ماع المصاارف األردن األردن, باإلضافة  لى مبلحقاة المصاارف العراق

ٌارة, مان المصاارف  المشبوهة, واالهم المبلحقة القضاائٌة لمان ٌساتلمون المباال  الكب
األردنٌة, فهم وسطاء الدواع, كً نصاد الهجماة ونارد حاق البلاد, ونادفع عناه شار 

 معابد المال األردنٌة. 
ٌااه اإلسااراع بماا كتبنااا ماان مبلحظااات, وان لاام ٌفعاال,  ٌااد أن ٌنتصاار للااوطن, عل مان ٌر

 فالدلٌل على وسع دائرة الخٌانة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-3-66تم نشره فً 
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 أيري ضؼٕد٘ ٚمٛى ؽفالد ػر٘
 
 

ٌارة, بسابب  بنً سعود هم العبلمة السوداء فً تارٌا األمة اإلسبلمٌة فً العقود األخ
متمٌز للساعودٌة, وهام ٌعتبارون كم المصائب التً جاءت لشعوب المنطقة, من صنع 

أنفسااهم رأس التاادٌن اإلساابلمً, ودولااة الفقااه والعلاام, لكاان التصاارفات المنطلقااة ماان 
مملكة آل سعود, كلها داعمة لبلنحراف والرذٌلة والشٌطنة, فؤمراء المملكة كانت لهم 
صااوالت وجااوالت, فااً نشاار الرذٌلااة, فااً العااالم العربااً, وفقهاااء المملكااة دورهاام 

 دعم االنحراف والجهل. مشهود فً
قصص عجٌبة غرٌبة, تنطلق من مملكة الشر, وكلها لنصرة الشٌطان, وتحقق وعده 

 فً الغواٌة, فهم طبلب مجتهدٌن فً مدرسة الشٌطان.
نشرت أخٌرا صحٌفة "التاٌمز البرٌطانٌة" دعوى قضائٌة مرفوعة ضد أمٌر سعودي 

ٌااات المتحادة, بساابب حفاابلت )عاري ومخاادرات(, أقامهااا فاً عقااار مسااتؤجر  فاً الوال
ٌار الساعودي الاذي ٌقاضاى بتهماة  ٌال(, مقااال بعناوان "األم حٌث كتب )الكاتب لابن هو

  قامة حفبلت تعاطً مخدرات وتعري".
ٌااات كاان ٌرقصان علااى طاولااة المطابا, خاابلل حفاابلت  قاال الكاتااب أن الراقصاات  العار

لاس, وذلاك نقابل عان تعاطً المخدرات التً كان ٌقٌمها األمٌر السعودي فً لوس أنج
ٌاة قادمت للمحكمااة واطلعات علٌهااا "صاحٌفة التاااٌمز",  وأضااف صاااحب  أوراق ثبوت
ٌار عباد  ٌاود هٌلاز, ٌقاضاً األم المقال, أن "دانٌال فٌتزجٌرالد" مالك العقارات فً هول
ٌاز بان ساعد بان فهاد, بسابب اإلضارار التاً تسابب بهاا  قاماة مثال هاذه الحفاابلت,  العز

ٌاار قااد اسات ٌاث كااان األم ٌااة ح ؤجر العقااار شااهر آب الماضااً, وكاان ٌقااٌم حفبلتااه اإلباح
ٌاار السااعودي باادفع  ٌااا, وأضاااف المقااال: أن مالااك العقااار ٌطالااب األم ألااف  311ٌوم

 دوالر, كتعوٌ  عن األضرار التً لحقت بالعقار.  
ٌاتم التكاتم  ٌاب أن  هذه فضٌحة كبٌرة, لواحاد مان المئاات مان أماراء الساوء, لكان الغر

 ط ألنه سعودي, والقذارة السعودٌة مقدسه عند األمة العربٌة.على فضٌحته, فق
ٌاة,  مملكة الشإم تنشر سمومها أٌن ما حلت, هً تدعً الفضٌلة أماام الشاعوب العرب
واألغرب أن ٌصدقها فئة واسعة ممن ٌتنعمون بجهل ال ٌفاارقهم, مان شاعوب الادول 

آل سعود, ان السعودٌة العربٌة الخاضعة لمنظومة منابر أهل السنة, المجٌرة لخدمة 
ٌاان موجاود كااالخنجر فاً خاصاارة االماة, هدفااه القضااء علااى اإلسابلم والمساالمٌن,  ك

 ومنع تطور ورقً البلدان العربٌة خصوصا, وهً تعمل منذ عقود على محورٌن:
المحور األول: تعتبر السعودٌة, الداعم األول للخراب الخلقً, عبر دعم ال محدود لكل 

لقً, فً الدول العربٌة, من أعابلم وفضاائٌات ومهرجاناات ودعام وسائل االنحبلل الخ
 للجماعات الغرٌبة, فهً تسعى بجهد عالً,  لى تدمٌر المجتمعات العربٌة خلقٌا.

ٌار والتساافٌه, فااً  المحاور الثااانً: عمادت المملكااة السااعودٌة,  لاى دعاام شااٌوخ التكف
ٌان مضااد  ٌصال خزعببلتهم  لى ابعد نقطة, فهً ببلد التكفٌر وتسفٌه  العقول, عبر د



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

02 
 

ٌاه  لئلسبلم, هدفه نشر الفرقة باٌن األماة, وشاٌوع الجهال والغبااء, وهاو ماا تعمال عل
 بجد كبٌر.

ٌااة حقٌقااة آل سااعود الضااحلة واجااب دٌنااً وأخبلقااً, ألنهاام ٌمثلااون العاادو األول  تعر
 لشعوبنا وأوطاننا ودٌننا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-3-62تم نشره فً 
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 نهؼراقانؼهم اخلًطخ نؼٕدح انمٕاد األيرٚكٛخ 
 

ٌاارا الجوقااة الموسااٌقٌة الخاصااة باابع  الساسااة المهووسااٌن, ضااد الحشااد  طبلاات كث
ٌاار شاارعٌة, ممااا سااهل مهمااة األعاابلم العربااً المغاار ,  الشااعبً, باعتباااره قااوة غ
وبع  القنوات المحلٌة سٌئة الصٌت, لشن حملاة صافراء ضاد الحشاد الشاعبً, لتاتم 

ٌاار األر , خصوصااا أن  الجااٌ, العراقااً  لااى أالن, عرقلااة مسااٌرة الحشااد فااً تحر
ٌارة,  ٌعانً من حقبة المالكً, التً تسببت فً تهالك المنظومة العساكرٌة, ألساباب كث

 كل هذا كً ٌتم تهٌئة األر , لعودة القوات األمرٌكٌة.

 فانظر لحجم المساهمون بعودة األمرٌكان.

كوكٌٌرن"  نشرت صحٌفة اندبندنت البرٌطانٌة أخٌرا, تقرٌرا للكاتب والمحلل "باترٌك
ٌاة, مان انساحاب للجاٌ, العراقاً,  ٌاه, أن ماا حادث فاً بلادة ) مخماور( العراق ٌقول ف
ٌادل علاى اساتمرار ضاعف الجاٌ, , وٌكشاف أن  أمام قوات التنظٌم اإلرهابً داع,, 
مسالة عودة القوات العسكرٌة األمرٌكٌة, لمٌدان المعارك فً العراق, وبؤعداد كبٌرة, 

ٌاق انتصاار حقٌقاً علاى  هً مسالة حتمٌة, العتبارات تهم اإلدارة األمرٌكٌة, فً تحق
 داع,, وفً الموصل بالتحدٌد.

ففً تحلٌل نشر عن ثبلثة مسئولٌن, بوزارة الدفاع األمرٌكٌة, أن جنود عراقٌٌن, فً 
ٌاار الادفاع العراقااً فاً "مخمااور", تعرضات لهجمااات 05الفرقاة  , التااً اساتقبلها وز

د فاروا  لاى  الجباال بعاد تارك قاعادتهم, بعادها متواصلة, من مقاتلً تنظٌم داعا,, قا
اتخذ الجٌ, األمرٌكً قرارا هاما, بإرسال قواته لدعم القوات العراقٌة, داخال وحاول 

ٌاااة للقاعااادة  611مخماااور, عنااادها أرسااال  ٌاااة باااؤربع وحااادات مدفع مااان مشااااة البحر
 المهجورة أالن.

ٌااارة تهاادد مسااتقبل البلااد,  ٌاادفعنا ألدراك علاال خط والمنظومااة العساااكرٌة هااذا األماار 
 العراقٌة.

ٌاة, تحاات ذرٌعااة أن  العلاة األولااى: ٌاد للساااحة العراق أن أمرٌكاا تخطااط للعاودة ماان جد
الجااٌ, العراقااً ضااعٌف, وانااه لاان ٌصاامد طااوٌبل, أمااام هجمااات داعاا,, باإلضااافة 
ٌاا, خصوصاا ماع قارب االنتخاباات  العتبارات أن تحرٌر الموصل ٌجاب أن ٌكاون أمرٌك

ٌارة, أماام الحلام ا ٌات مهام, لكان هنااك عقبااة كب ٌاة, فالتوق ألمرٌكاً, وهاً قااوة األمرٌك
ٌار معقال  الحشد الشعبً, التً اساتطاعت فاً زمان قٌاساً, وبؤقال الخساائر, مان تحر
ٌاات, لاذا كااان العمال الاادءوب الاذي اخااذ كال طاقااات  ٌار لئلرهاابٌٌن, وهااو مدٌناة تكر كب
ٌااد الحشااد الشااعبً عاان أي دور مسااتقبلً, عباار أسااالٌب  ٌااة, هااو تحٌ اإلدارة األمرٌك

 الة.خبٌثة متنوعة, ومإثرة, وفع
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ٌااة: الحشاااد الشااعبً المبااارك, وبعاااد أن لفاات انتباااه العاااالم, علااى قدراتاااه   العلااة الثان
الكبٌرة, التً ٌمتلكها, ومكنته من كسب المعركة ضد داع,, ولو أتٌحت له الفرصة, 
ألزال داعاا, ماان الوجااود, لكاان بالمقاباال, أذا تاام هااذا اآلماار, فٌعتباار خسااارة فادحااة 

ٌال نجاحاات الحشااد ألمرٌكاا, ولابع  ساساة أهاال السا نة, لاذا عملات أمرٌكااا علاى تعط
الشاعبً, عبار اللعااب بااألوراق المتاحااة لهاا, عنادها ارتفااع صاراخ بعاا  ساساة أهاال 

 السنة, ضد الحشد الشعبً, 

ٌاة باالساتفحال, كاً ٌصاعب أماداد  ٌار, هاو الادفع الخاارجً لبلزماة المال جانب أخر خط
لحشاد الشاعبً, باإلضاافة للادفع الحشد الشعبً بما ٌحتاج, ماع عرقلاة رواتاب جناود ا

ٌااق  ٌااة اكباار, وتحق باألزمااة السٌاسااٌة للتاادهور, عناادها ٌمكاان لؤلمرٌكااان التحاارك بحر
 الهدف المنشود.

علااى الااداخل العراقااً, التنبااه لمااا ٌجااري, لنحااافظ علااى عاماال قوتنااا أالن )) الحشااد 
 الشعبً((, وكً نمنع ما ٌراد لنا من سوء.

ضاعٌف جادا, بسابب ضاعف التادرٌب, وفسااد هٌكلٌتاه,  الجاٌ, العراقاً العلة الثالثاة:
ٌاة, كال هاذا تام فاً زمان الماالكً,  واختراقه من قبل فلول النظام, والجماعاات اإلرهاب
ٌااة  فقاد كاان باإلمكااان بنااء جااٌ, قاوي, تاادرٌبا وتسالٌحا وكفاااءات, لاو كااان هنااك رإ

ٌاق لهادر ا ألمااوال, وخطاة وبرناامج, لكان تاام  همالاه وتحوٌلاه  لاى باااب للفسااد, وطر
ٌاااة  وانكشااف البنااااء الكاااارتونً للجاااٌ,, عناااد سااقوط الموصااال, لاااوال تااادخل المرجع
الصالحة, وفتواهاا الشاهٌرة بالجهااد الكفاائً, ووالدة الحشاد الشاعبً المباارك, الاذي 

 تمكن من صدر الهجمة البربرٌة.

, األهم اآلن عملٌة تصفٌة للعناصر الفاسدة وغٌر الكفااءة, ماع أعاادة النظار بانتشااره
ٌاع  ٌاع, ونشاٌر  لاى ضارورة االهتماام بتنو ٌاة فاً التوز بما ٌضمن القضاء علاى الطائف
التسلٌح, عبر برنامج حكومً, رصٌن ومهنً, ٌضمن تحول الجٌ, لقوة  قلٌمٌة فً 
ٌااا خالصااا, مااع االسااتفادة ماان تجااارب  المسااتقبل,  مااا التاادرٌب فٌجااب أن ٌكااون عراق

 ن أمرٌكا, تدرٌبا وتسلٌحا ومشورة. اآلخرٌن الناجحة, واجد األفضل االبتعاد ع

سعً حثٌث وواضح, وهو العامل الطائفً, لبع  ساساة أهال السانة,  العلة الرابعة:
ٌاا, عبار تصارٌحات تسااوي باٌن الحشاد المباارك وباٌن  فً حرب الحشد الشعبً  عبلم
الدواع,, فً عملٌة نتنة لخلط األوراق, أوال العتبارات طائفٌة, فهم منزعجٌن جدا, 

الشٌعة هم من ٌسعى إلنقاذ الوطن, من تورط الكثٌر من أبناء آهل السنة, ضامن  الن
ٌاإمن بااان  ٌاة البعاث, الاذي  ٌاث ماا زال الاابع  بعقل تنظٌماات اإلرهاابٌٌن الادواع,, ح
الحكم ارث خالد ألهل السنة, فٌرتضون تسلط الدواع, علٌهم, أو التدخل األمرٌكً, 

 ناقهم.على أن ٌكون   للشٌعة أي فضل ٌسجل بؤع
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على جمهور أهل السنة, أن ٌفهموا جٌدا أن الحشاد الشاعبً, لاٌس لطائفاة معٌناة بال 
ٌااا, وان ٌقوماوا بإقصاااء بعاا   ٌارٌٌن جغراف هاو للعااراق, واناه وجااد لمناع تماادد التكف

 ساستهم المرضى طائفٌا, الن حالتهم مٌإوس من عبلجها.

لسٌاساً األكبار, وهاو الخطوة األمرٌكٌة, تادلل علاى ضاعف المكاون ا العلة الخامسة:
ٌاة  التحالف الوطنً, الذي ٌعانً ضعف كبٌر, مع انه كان ٌجب  ن ٌكون بوصالة العمل
ٌال  السٌاسٌة, الحامً لها, لكن ٌبدو انه تحول  لى مجرد فقاعة ال وزن لها, فمناذ رح

 عبد العزٌز الحكٌم وهو ٌعٌ, صراعات داخلٌة.

ٌات القارار البلزماة, لماا  التحالف الوطنً لو كان ذو قرار مإثر, وحازم فاً ٌاة تثب عمل
تجاساار منااافق, فااً الطعاان بثواباات البلاااد, أنهااا دعااوة  لااى قااادة التحااالف الاااوطنً, 

 لمراجعة الذات, و عادة الروح للجسد المٌت.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-0-0تم نشره فً 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

72 
 

 لصخ عرميخ ؽذصذ يف انُغف 
 
 

األحداث كانت تتسارع بعد التدخل األجنبً فً العراق, الطاغٌة صدام ٌفر  لاى جحاره 
ٌادة, والمحتاال  ٌااة تتبلشاى ثاام تتمااهى مااع بعا  الكٌانااات الجد ٌار, وأجهزتاه القمع األث
ٌادا, عنادها كاان  ٌسعى لتوسٌع الخراب, فٌؤمر بحل الجٌ, العراقً بخطوة درساها ج

ٌاارة رجااوع ال ٌااة كب سااٌد محمااد باااقر الحكااٌم هااو الحاادث األباارز, لمااا ٌمثلااه ماان رمز
ٌاار, و كاناات حفاااوة للعااراقٌٌن, وكااان دخولااه للعااراق ومااروره بالمحافظااات حاادث كب

 دلٌل على عمق االرتباط, والشعبٌة الكبٌرة للسٌد داخل العراق. االستقبال الجماهٌري
جااف االشااارف(, وٌتفاار  ألماااور أن ٌسااتقر فاااً مدٌنااة أجاااداده ) الن قاارر الساااٌد أوال

ٌاة, فكانات صاابلة الجمعاة ٌااه السابلم المرجع منباار هاام ألهاال  فااً مرقاد األمااام علاً عل
حول مستقبل العراق, وكٌفٌة  ٌنتظرون ما ٌطرح من أراء وأفكار العراق بكل أطٌافه,

ٌاة  عبلج المشاكل اآلنٌة, خصوصا أن البلد فً أألشهر األولاى, التاً تلات زوال الطاغ
ً فوضى كبٌرة, وكانت خطابات شهٌ تهوزبانٌ د المحراب تضع خطوط عرٌضة كان ف

ٌااة, ألنااه كااان ٌراهااا الحاال األمثاالوداعمااة للوحاادة الوط للساسااة ٌااراد  ن للوقااوف لمااا 
 للعراق, من مخطط مرعب ٌسعى  لى تفتٌته. 

ٌمكن حصرا المتهمٌن, بعملٌة االغتٌال بؤربع جهات, هً المستفٌد األول مما حصل, 
 وهً:

 
  أوال: اإلدارة األمرٌكٌة:

ٌاة التاً جلسات  بعد أن تحول منبر شهٌد المحاراب, ألداة ضاغط علاى السالطة األمرٌك
المقبلاة, فكاان منبار الساٌد الحكاٌم ٌمثال لهاام فاً قصاور بغاداد, لترسام مبلماح الفتارة 

تتلقفاه  خصوصاا أن ماا ٌقولاه الساٌد الحكاٌم حالة متعبة جدا, وعلى مدار ثبلث أشهر
ٌااة, لاذا كاان أمار قٌامهااا بخطاوة قاذرة,القناوات و ٌاة والعالم فاً ساابٌل  الصاحف المحل

 أمر حتمً الوقوع. حماٌة مخططها من الزوال
 
  ٌا: بقاٌا البعث:ثان

كٌن سارا, خصوصاا ماع بقااء صادام حارا, ففً تلك األٌام كانوا متماسا أما أٌتام صدام
هاادف ٌااة اغتٌالااه العاادو الرئٌسااً لصاادام والبعااث, فعمل وكااان ٌعتباار شااهٌد المحااراب

ٌاا البعااث تاذ رئٌساً ٌادخل البلااد فاً متاهاةلان ٌتركهاا بقا وكاً تعااود   هب عانهم, كاً 
ٌاارةالااروح لتنظٌمااات البعااث, باعتبااا ٌااة كب ومااع وجااود  ر الخطااوة ذات مكاسااب معنو

ٌاال فكاان القدرات اإلجرامٌة, لما ٌحتوٌه تنظٌمات الب عث, من خبراء فً عملٌات االغت
 قع جدا.متو أمر قٌامهم بالخطوة

 
 ثالثا: الجماعات اإلرهابٌة: 
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الطرف الثالث للجرٌمة, وهو الجماعات اإلرهابٌة التً بادأت بالتشاكل, لتكاون الحرباة 
ٌاال أمرٌكاا والبعااث, وهام ٌتحر كااون فاً كاال مكااان التاً ٌضاارب بهاا اآلخاارون, مان قب

ً كل مكان, فكان من المتوقع أن  نتٌجة غٌاب األمن وتفكك الدولة وانتشار الفوضى ف
ٌار  ث, بخلٌة وهابٌة للقٌام بالعملٌةٌدفع البع ٌاد, هاذا الكابلم كاان غ وفاً النجاف بالتحد

 خفً, على الطبقة القرٌبة من السٌد الحكٌم, لذا كان ٌجب أن ٌكون تحسب لؤلمر.
 

 رابعا: العامل اإلقلٌمً: 
مثال السااعودٌة أو  سارائٌل, مان العواماال الماإثرة فااً ٌمكان اعتباار العاماال اإلقلٌماً 

ٌارة,  واقعة االغتٌال, خصوصا انه شخصٌة معروفة  قلٌمٌا, لما ٌملكه من عبلقات كب
ٌاد عاراق معازول  ٌاف بعا  البلادان التاً تر مع الرإساء والملوك واألمراء, وهذا ٌخ

ٌاادة ضاعٌفة و ار  العااراق  , وبماا أنالحكاٌم دمنباوذة, فكاان القاارار بتصافٌة الساٌبق
الرخوة جدا, نتٌجة تفكك مإسسات الدولة وانفتاح الحدود, وتمثال فرصاة ال تعاو  

 للبع , لتصفٌة الحسابات.
 

ٌااة فااً  ومااع متابعااة التقااارٌر ٌااال, كااان ٌباادو  ن التاادابٌر األمن ٌااة االغت التااً تلاات عمل
ا كان معروف قصد, بل  ن خط سٌر السٌد الحكٌم النجف ضعٌفة جدا, عن جهل أو عن

ٌادخل لمرقاد اإلماام, ومان أي بااب  ٌان ٌنطلاق, ومان أي بااب  حتى لعوام النااس, مان أ
ٌادلل علاى وجاود خلال فاضاحٌ ٌاث المعلومااة فاً فهام طبٌ خارج, مماا  عاة الظاروف, ح

باإلضافة لوهن الدولة واختاراق   الحماٌة, كان ٌجب أن تكون أولوٌةوبرامج  األمنٌة
 أجهزتها.

ترابط عناصر الشر األربعة, باإلضافة لضاعف القاراءة عملٌة االغتٌال اآلثمة حدثت, ب
ٌاال رجاال كااا ٌاارة, برح ٌااون بااؤمس الحاجااة لمااا ٌحصاال, فكاناات الخسااارة الكب ن العراق

ٌاار, ضااع لتواجده فً فترة مفصلٌة, لكن أرادة الشر كانت أقوى, بسبب  تكاسال األخ
 . علٌنا أكمال الحلم, ودخل البلد فً متاهة, والى أالن نحن ضائعون فٌها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-0-1تم نشره فً 
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 دلبرا مت رأضٛص طجمٛخ انرٔارت يف انؼراق؟
 
 

ٌاةرجل بل  الخامساة والخمساون  أبو رعد راتباه  مان العمار, موظاف فاً وزارة الترب
ٌاه طفال مصااب بمار   مع خدمة عشرون عاما, ال ٌتعدى السبعمائة ألف دٌناار, ولد
ٌاات, فٌبخاال علااى نفسااه حتااى بشااراء  ماازمن, راتااب أبااو رعااد بالكاااد ٌسااد حاجااات الب
الدواء, كً ٌوفره لعائلته ما ٌرٌدون, مع انه مرٌ , لكنه ٌخفً مرضه عن عائلته, 

ٌااوت اإلٌجااا ٌاات ملااك, لاان ٌتحقااق فااً الاادنٌا, وماازال أبااو رعااد متاانقبل فااً ب ر, فحلام ب
 لمحدودي الدخل والفقراء فً العراق.

ٌاتم  ٌاادي فاً الحازب الحااكم, ف بالمقابل, "أٌهاب"  شاب تخرج للتو, لكنه مقرب من ق
ٌاون, ماع اساتلم قطعاة ار ,  تعٌٌن فً أمانة رئاسة الاوزراء, براتاب ٌصال لثبلثاة مل

 "البرستولطع, وحتى شرٌط حبوب الصداع "ال تنق اٌفاداتوسٌارة حدٌثة, باإلضافة 
 .  ةعلى حساب الدول

ٌاد, فئااة صاغٌرة تتانعم بكاال  هناا تكمان قصاة الظلاام العراقاً, التاً أسسااها النظاام الجد
 الملذات, وفئة واسعة تكافح لتحفظ كرامتها. 

هااً مصادر دخاال اغلااب العااراقٌٌن, نتٌجاة خااراب القطاااع الخاااص,  مإسساات الدولااة
ثمار, بسبب غٌاب الفهم والرإٌة االقتصادٌة, لمن حكم العراق, وهشاشة قطاع االست

ٌاٌن فاً دوائار العباديمن صدام  لى المالكً وأخٌرا  , فؤصبح اعتماد الناس علاى التع
علااى أساسااه تااوفر متطلبااات حٌاتهااا  الحكوماة, لتطماائن بحصااولها علااى راتااب ثابات,

 العسٌرة, فً عراق ٌحكمه الفاشلٌن.
لها أرادة غرٌبة, أنها ال ترٌد أن ٌكون العراقٌٌن, تحت خٌمة من النخبة الحاكمة كان 

العدل والمساواة, فهاذا شارط دوام الحكام , كماا علمهام أساتاذهم مٌكاافٌلً فاً كتاباه 
 األمٌر, فكان ٌجب أن ٌنتهجوا أسالٌب تفتت المجتمع, وتمٌت األحبلم.

مانهم, طبقاة ) المادراء  عمدت النخبة الحاكمة,  لى االهتمام بطبقة الموظفٌن المقربة
العامٌن(, فؤجزلت لهم العطاء, فتحول كل مدٌر عام  لى أمٌر, ولاٌس مجارد موظاف, 
راتب ومخصصات وسفرات وسالطة, وهكاذا تام كساب هاذه الطبقاة المترفاة بؤحضاان 
األحزاب, وهم سبب خراب الدوائر الحكومٌة, حٌث هم المحرك األهم للفساد, والكثٌر 

ٌاد جااء منهم كانوا رفااق بعث ٌاٌن, عاشاوا طاوٌبل فاً أحضاان صادام, لكان العهاد الجد
 لٌكرمهم, فاألحزاب تجد فً الفاسدٌن, خٌر نعمة! لتدوم أٌام سعادتها, وانتصاراتها.

لم تتوقف محاوالت النخبة الحاكمة, فً تخرٌب مإسسات الدولة, عند هذه الخطاوة, 
علقاٌن بحبالهاا, لٌكاون ألنها ستضمن فئة لٌست واسعة, بل كانات تساعى لتوساٌع المت

 للفساد والخراب شكل أوسع.
عندها أسست النخبة الحاكمة رواتب خرافٌة لموظفً وزارة الانفط , واألماناة العاماة 
ٌاار ورئااٌس  لرئاسااة الااوزراء, ومااوظفً البرلمااان, والمااوظفٌن المقااربٌن ماان كاال وز

, مماا هٌئة, بحٌث ٌستلموا رواتب  ضعاف مضاعفة, عن ما ٌستلمه الموظف العاادي
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ٌااة مختلفاة, مرفهاة جادا, ولام تقاف األماور عناد الرواتاب, باال  جعلهاا طبقاة تعاٌ, بح
قامات النخباة الحاكمااة بتخصاٌص أراضاً لهااذه الفئاة, مان دون باااقً دوائار الدولااة, 

 ٌكون على حساب الدولة لهم وحدهم. اٌفادات بل حتى العبلج
 

 أسباب تؤسٌس الفئة المدللة:
الفئاة للنخبااة الحاكماة, بسابب اسااتمرار رواتبهاا عباار  السابب األول: كساب والء هااذه

 ومتفانٌة فً الدفاع عنها. ا ضمنت الفئة الحاكمة فئة مطٌعةدوام الوالء, وهكذ
 

السااابب الثاااانً: كاااً تكساااب النخباااة الحاكماااة مصاااالحها عبااار هاااذه الفئاااة, فاااالعقود 
 والرشاوى والمزاٌدات, كلها تمر عبر هذه الشبكة النتنة والمدللة جدا.

 
السبب الثالث: أرادة برٌمر, التً اقتضت أن ٌكاون العاراق, البلاد رقام واحاد بالفسااد, 

ٌاارا لنشاار الفساااد وال ٌكااون هااذا أال عباار هااذه الفئااة المدللااة, بكاال  والتااً اجتهاادت كث
 صوره.

 
السبب الرابع: ترابط المصالح, بٌن التجارة والسٌاساة والخاارج, مار عبار هاذه الفئاة 

 ألعمال ٌحتاج لدٌمومة هذه الفئة.المدللة, واستمرار ا
 

ال ٌكون عبر الوزراء التكنوقراط فقط, بل عبر  قصااء كال  من ٌرٌد اإلصبلح الحقٌقً
المدراء العامٌن, واإلساراع بتساوٌة رواتاب مإسساات الدولاة, واساترجاع كال دٌناار 
صاارف ظلمااا, و لغاااء قااوانٌن برٌماار, وكاال القااوانٌن الظالمااة, التااً ساامحت بتضااخم 

ٌااات هاااذه الطبقاااة السااارطانٌة, عبااار تااادوٌر رواتاااب  ٌاااة تفت المااادللٌن, باإلضاااافة ألهم
 الموظفٌن بٌن الوزارات, مع تعوٌ  األغلبٌة, عن سنوات الظلم التً مضت. 

ٌااة  فهال مان سٌاسااً شارٌف, سااٌعمل علاى أنصاااف المحارومٌن والفقااراء, وهام أغلب
لى ار  لم ترى الشعب, وٌجتهد فً تفتٌت الفئة المدللة, كً تشرق شمس العدل, ع

  ال الظلم.   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6102-0-1تم نشره فً 
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 يربدح يصطفٗ ٔانربعٕازٚخ انطٛبضٛخ
 
 

بصالة,  لفئاة معٌناة فاً العاراق, ال تمات لاهوجدت  كان دوما مصطفى ٌحس أن الدنٌا
فهو من عائلة توارثوا الفقر والحاجة, من األجداد  لى األحفاد, حٌث كاان جاده صاٌاد 
سمك, بالكاد ٌوفر حاجات عائلته الكبٌرة, أما والده فكان مجرد عامل بنااء, بصاعوبة 

ٌااومً, لٌعااود بالخضااار  ٌااوم مصااطفىٌحصاال علااى عماال  ٌاات, وهااا هااو ال  لمطاابا الب
 شقة ٌحفظ كرامة عائلته براتبه البائس.موظف بسٌط فً وزارة التربٌة, بم

ٌاااة الغرٌبااة ٌااة الح ٌاااة أنهااا جدل صااعبة, فالقاادر التعااٌس  التااً أجباارت الاابع  علااى ح
ٌاال, وكااؤنٌجباارهم أن ٌ الخاصااة بهاام األقاادار دومااا تااؤتً  كونااوا فقااراء, جااٌبل بعااد ج

 بالسفهاء لٌحكموا البلد.
لاى أعاادة الاروح لهاا, منذ الصباح ومصطفى ٌحاول أصبلح "المبردة", كان ٌعمال ع

ً نفسه "كؤنها لن تعمل هذا الصٌف, أبوابها متهالكة, صدئة مكسرة, قد فقدت  وٌحاك
بهجااة ألااوان األمااس, وقلبهااا "الماااطور" قااد شاااخ وتعااب ماان الاادوران, قااد أصااابها 
الهرم, فعمرها االفتراضً قد انتهى, ومازالت تنب  بالحٌاة, فقاط كاً تعطاف علٌناا, 

لقد تحملتنا عمرا طوٌبل تعطٌنا نسٌما استبدالها من المستحٌبلت, فهً تعلم أن قضٌة 
 ٌخفف علٌنا هم الصٌف". باردا

عادت بمصطفى الذكرٌات,  لى أٌام شباب "المبردة", فهمس لنفسه فً حنٌن لطفولة 
مها, عناادما ٌعاود مان العماال زلات أتااذكر ابتساامة أباً, وهااو فارح بنساٌ مإلماة, "ماا

لٌساد بهاا  أتذكره جٌدا وهو ٌعود متعبا ومعه أكٌاس الخضاارمها, لٌجلس أما المتعب
حاجة البٌت, نتؤمل وصوله كفاتح منتظر, أو مخلص موعود, انه أبً الذي هو أفضل 
من كل الكتل السٌاسٌة, الغارقة فً اللصوصٌة والفساد, أباً وأمثالاه أكلاوا فقاط مان 

 رف وأنازه ألاف مارةب )البسطٌة(, اشكد عرقهم, فالعامل والصبا  والحارس وصاح
وتعطً  ٌنمن جمٌع القادة السٌاسٌٌن العراقٌٌن, لكنها حٌاة غرٌبة تبتسم فقط للفاسد

 فقط لمن نزع عنه ثوب اإلنسانٌة.
وهو ٌحاول تشغٌل المبردة" تذكر زمٌلته فً الوظٌفة, "مٌس", التً تسكن فً حً 

ة باألموال, صاباح زٌونة, ذلك الحً الذي ٌسكنه األغنٌاء فقط, مٌس من عائلة متخم
ٌاة  األمس سمعت مٌس, حوار مصطفى مع زمٌله, حاول "المباردة" فساؤلته عان ماه
الجهاااز الااذي ٌتحاادثون عنااه, ألنهااا لاام تساامع بااه ماان قباال, ولاام تفهاام معنااى كلمااة 
ٌااف بؤحاادث  ٌاات مك ٌااث عاشاات مااٌس طفولتهااا فااً لنادن, وولاادت فااً ب "المباردة", ح

ٌاة المبااردة, ضااحك األجهازة, فشاال مصاطفى فااً محاولاة الشاارح واإل فهاام, عاان ماه
 مصطفى كثٌرا, على سخرٌة القدر, وعلى البرجوازٌة الجدٌدة للعراق الغرٌب.

ٌبدو أن ال حل لقلب المبردة ) الماطور(, فكل اإلجراءات التً قمت بهاا لام تنفاع, مماا 
ٌعنً أن دٌن جدٌد, سٌضاف لقائماة الادٌون, كاً تعاود "المباردة" للادوران, لام ٌباق 

ٌاام صاعبةاتب البائس سوى عشارة أالمن الر حتاى موعاد  ف دٌناار, وأماامً عشارة أ
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ٌاه  ح, , لٌثبات لؤلعابلم اناه فاارس اإلصابلالعبااديالراتب, ذلك الراتب الذي حااربنً عل
وماوظفً أماناة الاوزراء والبرلماان  مع اناه ٌعلام برواتاب المادللٌن مان مادراء عاامٌن
ٌاة, لكنااه تجاااهلهم وشااهر ساٌفه ضاادي, انهااا فروسااٌة  والانفط, التااً هااً مبااال  خٌال

 البرجوازٌٌن.
ٌاق,  أنً تحت ضغط رهٌب, فما عساي أن افعل, هل اخرج حاامبل سابلحً اقطاع الطر

 كً احصل على المال, كما هً عادة عرب الجاهلٌة.
المصٌبة الكبرى أن مضخة ماء ))الواتربم((, أٌضا ال تعمل, انه صاٌف منحاوس مان 

 أوله. 
ٌاف ساٌتعكر ري المالكً فكرة الواتربم, أم أن نوترى هل ترهق المختار نو فل أبو رغ

ٌاار  مزاجاه الشاعري ٌااز مان تفك بساابب أباواب المباردة المتهالكااة,وهل تؤخاذ المباردة ح
 الخزاعاً سٌشاتري علباة صاب  وفرشااة العبقري الشهرستانً, أو أن الجمٌل خضٌر

ة فً تبدٌل لٌف سٌجد صعوب أو أن القائد العظٌم أٌاد عبلوي لٌصب  دواخل المبردة, 
عنادما تتوقاف المباردة عان  ل سٌحس عباس ألبٌاتً بحرارة الجاوأبواب المبردة, وه

الدوران, نتٌجة انقطاع الكهرباء مثبل, وهل ٌنظفون مبرداتهم استعداد للصاٌف مثلاً 
 أنا؟

فهام  ٌعٌشاون  م وظبلم, أماا الساساة الشارفاء جاداٌبدو أننً أعٌ, فً عالم كله ضٌ
تلف جذرٌا عنً, حٌث ال توجد فٌه "مبردات",  وال تاواجههم مثال فً عالم أخر, مخ

 مشاكلً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-0-01تم نشره فً 
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 كٕة شب٘ ثبحلهٛتٔ يطرؽٛخ انربدلبٌ
 
 

حٌث انطلاق مان أقصاى شارق  ٌةأنها رحلتً الٌوموطوٌل,  الطرٌق نحو العمل متعب
ٌارة,  غربها, وعلً أن اصعد أكثر من باص لى أقصى  بغداد لكن مع كمٌة التعاب الكب

فٌماا لاو تاوفرت لاً ساٌارة  ن أجادهااال أن الطرٌق ٌشعرنً بكثٌر من السعادة, التً ل
أو شاااراء  بهاااا لمكااان عملااً, مثااال قااراءة كتاااب أو مصاااادفة صاادٌق خاصااة, أصاال

 .الممٌزة صباحصحٌفة, أنها طقوس ال
ألشارب طلباً عبااس البرشالونً  أهم جزء مان طقوساً هاو الاذهاب لمقهاى صادٌقً

ٌاادي مفكرتاً, أدون فٌهاا تساااإالتً عان مااذا اكتااب  لصاباحًا ٌاب", وب "الشااي بالحل
الٌوم؟ حٌث قررت أن اكتب عن الرٌاضة والفن واألدب, كً اهرب من عالم السٌاساة 

وهال ساتكفً ساطور شاتائمً, فاً  رجااع حاق القذر, فماذا اكتب عن ثلة اللصوص, 
 نسان سلبه الساسة, أو أن لعناتً ستصٌب سٌاسً قاذر, أو أن تتحقاق معجازة, فاً 

 أن ٌصحو ضمٌر كتلة سٌاسٌة, لذا وجدت نفسً اكتب عن تصفٌات كاس العالم.  
فً الباص, كان بٌن ٌدي مجموعة قصصٌة, بعنوان " الحلو المر", للكاتب الفرنسً 

نسااً فااً نس, فغرقاات فااً عااالم مااورٌس, وقااد أعجبنااً األساالوب الفرمااورٌس بااو
القاار,, فادوما  خفاء بع  األشٌاء كً ٌكتشافها ٌتعمد  الكتابة, عندما ٌسرد قصصه

ٌار فااً علااة مااا فعلااه  ٌاار لتحاارك األشارار, دفعنااً مااورٌس بااونس للتفك هنااك ساار خط
ونصدق شعاراتهم والكبلم العلنً, هناك مطابا  برلمانٌون, فبل ٌمكن أن نكون سذجال

ٌاااه أعاااداد اغااارب األكااابلت, ثماااة شاااخص ٌقاااف خلاااف الساااتار, وٌحااارك الااادمى  ٌااتم ف
ٌاااة, لتهااارج وتضاااحك العاااالم علٌناااا, سااارقونا بااااألمس وأال ن ٌبكاااون علٌناااا, البرلمان

فهام  ون له, أنهاا لعباة دس السام بالعسالوٌخفون أمرا مرٌب ٌسع وٌعتصمون ألجلنا
 مجتهدٌن فً مدرسة معاوٌة. تبلمٌذ 

لكن األكثر جنون فاً المشاهد العراقاً الحاالً, أن تجاد مان ٌطبال لحفناة البرلماانٌٌن, 
وٌصاادقهم وٌتظاااهر ألجلهاام, وهااذا أجااده لسااببٌن, األول قضااٌة عبااادة األشااخاص, 
تقدٌس لمستوى العبادة, فالجاهلٌة متفشٌة فاً مجتمعناا ماع األساف, والسابب األخار 

ٌارون ٌساتجٌبون لخازعببلت البرلماانٌون قلة الوعً وال سذاجة فً التفكٌر, تجعل الكث
البع  لاد  ألاف مارة مان  والساسة, مع أن الشاطر ال ٌلد  من نفس الجحر, فما بال

 وال ٌتعلم.  نفس الجحر
 أنها المؤساة العراقٌة, بٌن ساسة مخادعون, وشعب ٌستجٌب للخداع برحابة صدر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-0-05تم نشره فً 
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 ؽساة احلبنٛخخ األيبو ػهٙ ٔضٛبضخ االيب ثني ضٛبض
 
 

ٌااةاإلساابلم رسااالة متكاملااة لئلنسااانٌة جمعاااء, فهااً رسااالة عال ٌااز بااالخلود ,  م وتتم
ٌاا ٌااوم ماان الح ٌااد لهااا أن تقااود اإلنسااانٌةفسااطورها مرساالة  لااى أخاار  ٌااق  اة, أٌر لتحق

الغر  من وجودهم, فً هذا العالم المإقت, وهً رسالة متسالحة باالعلم والمعرفاة, 
ٌاة  وكل الصور المشوهة لئلسابلم أالن بعٌد عن الجهل أو الدعوة للجاهلٌة, مان وهاب

سة المحمدٌة, العصر ودواعشها, أنما هً ولٌدة انقبلب السقٌفة, وال ربط لها بالمدر
ٌااد أمٌناة, فهااو مدٌنااة العلاام كااان  فالرساول الخاااتم )ص( ٌااد للرساالة أن تصاال  لااى  ٌر

 ان علاً ابان أباً طالاب بواباة العلاموتلمٌذه بابها, كما صرح فً الحدٌث الشرٌف, فك
 لمن أراد العلم الحقٌقً.

ٌازة لئلسابلم, عنادما ننظار  لاى علاً كانساان, نادرك األماام علاً )ع(  هاو العبلماة المم
درسة عظٌمة, كان مخطط لها أن تقود العالم م جٌدا أن مدرس الرسول األعظم )ص(

أخار  ٌة, لكان عادم الوفااء ببٌعاة الغادٌرنحو شكل أخر, بحٌث تصبح الحٌاة جنة أرضا
 الوعد اإللهً مئات السنٌن, وجعل اإلنسانٌة تتٌه فً صحراء كبٌرة. 

معلم األجٌال فً كل له بصمة فً كل مكان من الحٌاة, فهو  علً تلمٌذ الرسول الخاتم
 وهنا نتكلم عن السٌاسة عند األمام علً.  نب الحٌاة,جوا

السٌاسااة عنااد األمااام علااً أداة للتغلااب علااى ساالبٌات الماضااً والحاضاار, ماان اجاال 
 بل أفضل, ألوسع فئة مان المجتماعالتوصل  لى أوضاع حٌاتٌة أفضل, فٌكون المستق

 ولٌس لفئة خاصة. 
ٌاااتم حاال مشااااكل البلاااد  , لكاان تحولااات  لاااى أداة  فالسٌاسااة كاااان ٌجااب بواساااطتها أن 

تتوسع, بل ٌجب أن تزداد و كسً, فالمشاكل بمفهوم ساسة الٌومللفوضى والفعل الع
ٌقااوم بإٌجاااد مشاااكل وأزمااات, فقااط ألغاارا  التفاارد  أن بعاا  الساسااة وعاان قصااد

ٌاونو قصاء اآلخرٌن والمزاٌدة, كاً ٌفاوز بالسالطة, هناا نساتدل  : أن الساساة العراق
ٌال الخطٌئاة التاً تحاٌط ام علاً, ومنحرفون عن طرٌقة األم ان سالوكهم السٌاساً  دل
 ومستقبلنا مخٌف, بفعل سٌاسة النخبة الحاكمة. برقابهم, حاضرنا مظلم

ٌاااات الماضاااً  عناااد األماااام علاااً السٌاساااة عباااارة عااان وساااٌلة للمحافظاااة علاااى اٌجاب
  التً قد تنذر بكارثة للمجتمع. أي عاصفة تغٌٌر أو تقلبات مفاجئةوالحاضر, أمام 

ٌااب أن ٌساالك ساسااتنا لمحاربااة كاال  اتجاااه معاااكس, فكاناات همااتهم متوجااه لكاان الغر
ٌااات الماضااً والحاضاار, ع ٌاات حكمهااماٌجاب ٌاال  باار ساالوك سٌاسااً ٌهاادف لتثب وتجه

وتعظٌم عوامل االغتاراب عان ارث األماة, فهاذه العوامال  ارة األزماتالمجتمع, مع أث
ٌادا هاذا األماهً ما تثبت حكم ا ٌاهلطغااة, هام أدركاوا ج سانة,  03طٌلاة  ر وسااروا عل
ٌاة متفشااٌة ٌااتم طبخهاا فااً قصااور  أالن األم ٌااتم تغاذٌتها, واألزمااات  وعوامال الجهاال 

كاً تقلاع ماا بقاً مان الجاذور, هكاذا مانهج  راء, وأماام العولماة فتحات األباوابالخض
 ساستنا, فانظر للبون الشاسع, ما بٌن سٌاسة األمام علً وسٌاسة حاضرنا.
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فالسٌاسة لٌست فن التغٌٌر فقط, بال هاً أٌضاا فان الثباات, وهاذا ماا ٌجهلاه الساساة  
 .المخالف لؤلمام علً )ع( الحالٌون, وسلوكهم فضح اتجاههم

كان األمام علً مهتماً بفكرة مهمة ونبٌلة, أال وهً صانع اإلنساان المسالم, المتكامال 
ل والسعٌد, فكان هذا هدف الواعً القوي والسعٌد, وصنع المجتمع الواعً والمتكام

 سٌاسة األمام علً.
أما ساستنا فكل همهم هو السٌطرة على الحكم, واقتسام الغنٌمة مع األخوة األعداء, 
ن والغنٌمة هنا مإسسات الدولة, والعمل لخدمة جماعااتهم مان دون المجتماع, لام ٌكا

قتهم,  وال المجتمااع الااواعً, ألنااه ٌناااق  طااارٌ فااً مفكاارتهم صاانع اإلنسااان الكاماال
ٌاادون أتباااع فاإلنسااان الااواعً والااواعً لاان ٌتبااع الفاشاالٌن  هااو مااا ٌخااٌفهم, فهاام ٌر

أمااام تطلعاااتهم بااالخلود علااى  المجتمااع المتكاماال سااٌكون حجاار عثاارةوالفاساادٌن, و
تحققاه, فاانظر  لاى مادى   ٌجب مناع ادة المجتمع فهً خط احمركرسً الحكم, أما سع

 ٌاسة.عن طرٌقة األمام علً فً الس انحرافهم
أخٌرا, السٌاسة عند األمام علً لٌست مجرد ردود أفعال, وال مجرد حسابات اإلرباح 
ٌازة,  والخسائر المتحصال مان الحكام, لاه ولبطانتاه, ألنهاا تمثال سٌاساة الطاٌ, والغر

 وتحمل روح التاجر ولٌس روح المصلح.
ٌاة فاً لكن كانت دوما الس ٌارة 03ٌاسة العراق واغلبهاا دود أفعاال, مجارد ر سانة األخ

األربااح والخساائر, ولان وطائشة ألبعد الحدود, وٌغلاب علٌهاا طاابع  سٌاسة متشنجة
ٌااع الااوزارات, فالمنصااب غنٌماااة  ننسااى الماازاد الااذي فااتح فااً احااد فنااادق األردن لب

تتصااارع علٌهااا األحااازاب, والقااادة مجاارد تجاااار ٌبحثااون عاان مقااادار األرباااح, التاااً 
خطاوات إلٌجااد ساعادة اإلنساان العراقاً,  سٌجنونها من أي خطوة سٌاسٌة, ال توجد

بل جل خطواتهم مسبوقة بؤمل الربح وتحصٌن المنصب, أنهم ساسة بعٌدون جدا عن 
 مدرسة األمام علً, وقرٌبون جدا من معاوٌة.

ٌااة,  هناا اتضااحت الفاوارق بااٌن سٌاسااة األماام علااً, وسٌاسااة الكتال السٌاسااٌة العراق
ٌاد رك الماواطن العراقاً مان ٌسااند, وعان مان ومدى ابتعادها عان األماام علاً, فهال 

 ٌدافع, وعن من ٌعتصم, وعن من ٌجاهد بالكلمة.
 فً الختام نقول: سبلما على من سعى الن ٌكون سٌاسٌا بمنهج علً ابن أبً طالب.      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-0-01تم نشره فً 
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 يُٓظ األيبو ػهٙ يف اإلصالػ
 
 

الفترة التً سبقت خبلفاة األماام علاً )ع(, كانات مازٌج مان الفاتن, والعاودة السارٌعة 
لنظم الحكم القدٌمة, التً تعتمد على القوة والقسوة, فً سبٌل التوسع وتثبٌت الحكم, 
بخبلف طرٌقة الرسول الخاتم )ص(, فً الحكم, والتاً اعتمادت العادل أساساا للحكام, 
ومن جهة أخرى ارتداد البع , وصعود نجم ثلة من منافقٌن, وتحولهم  لاى مصادر 

 للتشرٌع ورواٌة الحدٌث, مما جعل األمة تسٌر فً طرٌق, غٌر الذي أرٌد لها.
ٌاث أجمعات األماة علاى انتخاباه,  35فً سنة  للهجرة, جاءت الخبلفاة لؤلماام علاً, ح

 بعد أن غرقت األمة بفتن وانحرافات عمٌقة.
ٌااات الخطااة, الجانااب  وضااع  األمااام علااً خطااة أصاابلح شاااملة, وقااد كاناات ماان أولو

اإلداري واالقتصااادي ونظاااام الحكااام, وهنااا نشاااٌر لمحاااورٌن ماان خطاااة األماااام علاااً 
 اإلصبلحٌة, إلنقاذ األمة من الغرق.

 
 المحور األول: "أصبلح الجانب اإلداري": 

ٌاازون بجانااب روحااً  ٌااار الااوالة والمااوظفٌن, مماان ٌتم عماال األمااام علااً, علااى اخت
وفكري وسٌرة حمٌدة, كعثمان بن حنٌف ومحمد ابن أبً بكار ومالاك االشاتر, فكانات 
تعٌٌنات األمام, أول خطوة إلنهاء االنحراف فً المناصب اإلدارٌة, حٌث لم ٌعمل مثل 

ٌااب األقااارب أو العشااٌرة أو زمااارة الااذٌن ساابقوه, عناادما كرسااوا ماانهجهم, فااً تق ر
ٌاة  معروفة الخبث, بعٌد عن أي مبدأ استحقاق, كالخبرة والكفاءة أو الجواناب أألخبلق
أو فكرٌة أو دٌنٌة, عندها سقطت الدولة بٌد الزمرة الخبٌثة, وتبعه ضٌاع األماة  فاً 

 تٌه كبٌر. 
المر , وٌجد هنا ٌتضح كٌف أن الطبٌب الخبٌر, هو فقط من ٌستطٌع تشخٌص علة 

باحترافٌة العبلج االنجح, فكان األمام علً ٌتخذ خطواتاه بشاجاعة, ومان دون تاردد, 
ألنه ذو رإٌة بعٌدة, فعمدت إلصبلح الجانب اإلداري, من والة وقضاة وقادة للجٌ,, 
باختٌار على أساس الكفاءة والنزاهة, والذٌن كانوا هم أفضل الخٌارات المتاحاة, مماا 

ً, ولوال الحاروب التاً اشاتعلت, مان قبال أعاداء الدولاة اإلسابلمٌة, اوجد تغٌٌر حقٌق
 المكن أن تزهر ثمرة اإلصبلح العلوي طوٌبل.

ٌاةنبلحاظ أن ال ٌاٌن  06ومناذ  خلال األكبار فاً الحكوماات العراق ٌارة, هاو التع سانة األخ
هااو تكاارٌس  كااان عماال أحازاب الساالطة علاى أساااس القرابااة والعشاٌرة والحاازب, أي

الفوا منهج األمام علً فً اإلصبلح, فافهم مع من ٌحكمنا أالن, فاؤنهم وقد خ الفساد,
 المخالفٌن لؤلمام علً فً الحكم.

 
 المحور الثانً: "سعً األمام لتحقٌق العدالة االجتماعٌة", 
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ٌاه,  حٌث كان هم األمام األكبر, نحو تحقٌق العدل االجتماعً, فً مجتمع عااد الظلام ف
السلوك السٌاسً الخاطئ, على مدار ربع قرن, وقد عمل لٌتمدد فً كل أٌامه, نتٌجة 

 األمام نحو هدفه بخطوات أهمها:
الخطوة األولى: سٌاسة الرفق والمساواة فً العطاء: اهتم األمام بكل قطاعات األمة, 
ٌاق سااعادة  ٌاة شاإونها, فااً سابٌل تحق ٌاث تعاهاد أمرهااا, واهاتم باالرفق بهااا, ورعا ح

ٌاا والغناائم,  األمة, حٌث كان سابقا االنحراف كبٌر, قد وقع فً توزٌع الرواتب والعطا
حٌث تم تصنٌف المسلمٌن  لى أصناف عدٌدة, مما سمح بظهور طبقاة مترفاة مقرباة 
ٌار العاادل للثاروة,  ٌاع غ من الحاكم, وقاعدة شعبٌة تعاانً شاغف العاٌ,, نتٌجاة التوز

ٌاة المحتاجاة, عبار ال ٌاات األماام علاً, أنصااف األكثر ٌاع العاادل مما جعل مان أولو توز
 للثروة, لٌكون واقع األمة أفضل.

ٌادا أن الرقاباة الصااارمة,  ٌاادرك ج ٌاة: عبار تشاادٌد الرقاباة, فاألماام علاً  الخطاوة الثان
على البٌئة االقتصادٌة من أسواق وتجاار, وعلاى عماال الدولاة ووالتهاا, كاً ٌحاارب 

لة العمٌقاة التاً التبلعب باألسعار, والفساد, والغ,, والمحسوبٌة , فهذه أركان الدو
ٌمكن أن تهد بنٌان الدولة, وٌصبح مع تواجد هذه الحاالت المرضٌة, استحالة تحقق 
أي أصبلح, فكانت خطاوات األماام علاً مدروساة, ووفاق مانهج صارٌح, فمان ٌهماه 
ٌارة, وهكاذا فعال األماام  حماٌة المجتمع, علٌه أن ٌحارب هذه الحااالت المرضاٌة الخط

 إلصبلحً.علً, لٌثبت مبدئٌة نهجه ا
 

ٌاة متعاددة, لكنهاا لام تهاتم بالرقاباة,  أما دولتنا الحالٌة, فهً مع  ٌجادهاا لكٌاناات رقاب
بل هً دعمت الحاالت المرضٌة, من قبٌل التزوٌر والغا, والتبلعاب, مماا سااهم فاً 
ٌادلل علاى أن ساساة  ٌار قاد ال تخارج مناه سارٌعا, مماا  سقوط الدولة, فاً منزلاق خط

 ة الشعب, ومنحرفٌن عن نهج علً فً اإلصبلح.الٌوم, ال ٌهتمون بمصلح
ٌااه بمااانهج علاااً اباان أباااً طالاااب, ٌاااد اإلصااابلح, عل الااذي ارتكاااز علاااى العااادل  ماان ٌر

والمساواة, والمحاسبة الدقٌقة, والرعاٌة الكبٌرة للفقراء, والبحث عن عوامل سعادة 
من  اإلنسان والمجتمع, كً تكرس جهود الحكومة لتحقٌقها, لكن كل ما موجود الٌوم

كٌانات سٌاسٌة, هً منحرفة عن منهج األمام علً, وان صرحت أنها علوٌة الهوى, 
ٌاث تعتماد  ٌاة, ح ٌاة ولٌسات علو لكن كل تطبٌقات الكٌانات السٌاسٌة, هً تطبٌقات أمو

 الكذب, والمكر, والخدٌعة, والضحك على الناس, وتسفٌه وعً المجتمع.
ٌاا, ننتظر أن ٌمن القدر علٌنا, بكٌان سٌاساً أو قا ئاد سٌاساً, ٌكاون كال سالوكه علو

 وال ٌحٌد قٌد أنملة, عن منهج األمام علً اإلصبلحً. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-0-60تم نشره فً 
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 انطبلط ضبثمب ضؼبدح ادلذٚر انؼبو
 

وتادرج فاً تنظٌماات البعاث,  لاى أن دكتور "ناظم" كان بعثٌاً, فكرا وروحا وسالوكا, 
ذرة, مناذ أن كاان طالباا فاً أصبح عضوا فً حزب البعث, كتب الكثٌر من التقارٌر القا

ٌاة بحااق زمبلئاه وجٌرانااه كاً ٌرضااً أساٌاده, وٌطفاائ ناار الحقااد والحساد, التااً  الكل
تشتعل فً داخله, انه شخص نكرة, ولوال انه بعثً خدوم لما كسب لقبه العلمً, عن 

ه التً طبل بها, لدور القائد الضرورة فً رفع وعً األمة! وفتحت له األبواب, رسالت
ٌات حكام صادام, عبار  ألنه ببساطة رفٌق بعثً قذر, متفان فاً خدماة البعاث, وفاً تثب
ٌااه, عباار أوراق الغاادر التااً ٌخطهااا  محارباة الشااعب, والوشاااٌة بااؤي فاارد صااالح ونز

 بٌمٌنه. 
ٌااام صاادام عوقااب الاادكتور "نااا ظم", ألنااه قاادم بحااث علااى أساااس انااه هااو فااً أخاار أ

صاحبه, ثم تبٌن انه بحث أجنبً مترجم, حاول "ناظم" مان خابلل البحاث المساروق, 
أن ٌفوز بتكرٌم الطاغٌة صدام, فسجن أٌام معدود, ثم اخرج من السجن, وهنااك قاام 
جماعة صدام باغتصابه مارارا كاً ٌعارف حجماه, وال ٌفكار بخاداع القائاد الضارورة, 

صامت, فقذارته تضاعفت  لى  لهم عبدا مطٌع, خرج وهو شخص غرٌبكون ولكً ٌ
 جبل من النتانة.

ً األصعب علٌه, 6113كانت أٌام آذار من عام   فسٌده صدام اختفى فً جحراً بعٌد ه
 وقٌاداته البعثٌة اختفت, فما مصٌر ناظم؟

التفكٌر,  رق فًحٌث دخلت القوات األمرٌكٌة المحتلة, كان "ناظم" غا وحصل التغٌٌر
بعد سبعة أشهر من زوال صدام, فقدم أوراقاه للجهاات المسائولة,  لكنه أخٌرا اهتدى

ولاوال  بؤنه دكتور مضطهد, وانه شرٌف ونزٌه وضد النظام ألبعثاً, وتعار  للظلام,
شد التعاذٌب, وحرصه على البلد, لما سجنه النظام "ثبلث أشهر"! وتم تعذٌبه ا والئه

سكت, وتحمل تعذٌب السجان على أن ٌبوح باسم شخص  لكنه لٌعترف بؤسماء معٌنة
 واحد.

ٌااب "ناااظم", عناادها تحاول لبطاال وطنااً, وساالط  ٌااد عاان عماد أكاذ صادق النظااام الجد
األعبلم علٌه  األضواء, واجتذبته أحزاب السلطة, فاإذا باه ٌصابح مادٌرا عاماا لادائرة 

الادائرة فاً  تربوٌة, وعندها كشف وجه الحقٌقً , فؤصبح باباا للفسااد, فتخصٌصاات
جٌبه, التعٌٌنات للرجال مقابل مبال  هو ٌحددها, والنساء مقابل موعد ساخن فً بٌته 
الخاص, و نشاء بطانة فاسدة, وعمل على دعم حزب السلطة, ألنه أصبح عضوا فً 
ٌاد السالطة فاً جلاب  ٌاون فاً نشار الفسااد وتادمٌر البلاد, و ٌاد البعث حزب دٌنً, فكاان 

 فاسدة, وهو  لى أالن مدٌر عام.  األموال لها عبر مقاوالت
ٌار, وبعثاً, فاان الدولاة كلب وانه زمن الفاسدٌن, فمن كان " ابن كلاب" وفاساد, وحق

تكرمه, وتغدق علٌه العطاٌا, ولكن أن كنت نزٌها شرٌفا, ومن أسرة كرٌماة, فاساتعد 
 لحٌاة بائسة, تبخل الدولة علٌك بكل شًء, حتى ماء الشرب. 

 6102-0-66تم نشره فً 
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 انُغف حتذ رٓذٚذ رُظٛى داػش
 
 

ٌاار فااً البرلمااان العراقااًماع ا ٌااوط  لصااخب الكب عبار ثلااة ماان الاادمى, التااً تحركهااا خ
ٌاارساوداء, آلماار لاان ٌكااون لصااالح العااراق, مااع  عباار قنااوات العهاار  دعاام أعبلمااً كب

فاً المنطقاة  ببقاٌا البعث, فتحولات كال األضاواء نحاو صاراع الادمى القاذرةالمرتبطة 
ساٌئة الصاٌت " الخضاراء", مماا جعال الحارب ضاد اإلرهااب الداعشاً, ٌتغافال عنهاا 
ٌااار  ٌااز الساسااة حااول حاارب داعاا,, ممااا ٌنااذر بحاادوث أمااور غ ٌااا, وٌقاال ترك  عبلم

 متوقعة, تصب فً مصلحة أعداء الوطن, والفئة المنافقة المحلٌة.
أن استمر الحال علاى ماا وحصل أمر ٌدلل, على مدى الخطر الذي نحن مقبلٌن علٌه, 

 علٌه الٌوم, من بإس سٌاسً.
خبر تناقلته الوكاالت الخبرٌة المحلٌة, بان استخبارات النجف, تمكنت من النجااح فاً 
 فشال مخطط  رهابً, حٌث تم العثور على قنابر هاون, معدة لبلساتخدام قارب مركاز 

ي, لكاان هاو مان جانااب أالساتخبار باإلنجاازالمدٌناة, وتناقلات الوكااالت الخباار مفتخارة 
 أخر ٌعطً مإشرات خطٌرة.

 
ٌاة فاً  ٌاث تواجادت مجموعاة  رهاب ٌار, ح المإشر األول: ٌعتبر الحدث خارق امناً كب
مكان قرٌبة من المدٌنة المقدسة, وخططت وأدخلت معداتها, وأوصالت أسالحتها  لاى 
ٌااة, هاذا الخارق األمنااً  مكانهاا, حساب ماا خططاات لاه, لاوال أن كشااف األمار فاً النها

ٌادلل علاى وجاود متاواطئٌن, ٌ ٌاا  إكد تواجاد خلال, فاً سارعة  ٌصاال المعلوماة, وثان
ٌاة للنجاف تحتااج مراجعاة, ألناه  داخل السٌطرات األمنٌة فً النجف, ثالثا الخطاة األمن

 تم اختراقها, هذه مإشرات ٌجب  ن توضع على طاولة النقا,.
 

نساٌقه العاالً, ماع تواجاد المإشر الثانً: الحدث ٌإكد على قوة التنظٌم اإلرهابً, وت
خبلٌا نائمة لحزب البعث المجرم فً النجف, سهلت وصول هذه الجماعة, خبلٌا تمتاد 
ٌار أن هاذه  بٌن وسط وجنوب  العراق, ونسقت معهاا لتساهل مهماة الادواع,, والمث
ٌاادات  ٌادلل علاى التنساٌق العاالً, باٌن ق الحاوادث تتكارر كال ثابلث أساابٌع,  والتكارار 

ٌاة تعاٌ, فااً  ٌااة مارور المجااامٌع بعث ٌااة, لتنظاٌم عمل ٌاة محل ٌاادات أمن النجاف, ومااع ق
 المسلحة, من دون أن تترك خٌط ٌوصل لها, وهذا دلٌل االحترافٌة الكبٌرة.

أالن على الحكومة المحلٌة للنجف التحرك سرٌعا, قبل وقوع الفاجعة, والتحرك ٌكون 
 على محاور أربعة رئٌسٌة:

ٌاة, و ٌصاال المحور األول: الحاجة الملحة  ل ٌاادات األمن ٌار الق ى عملٌة ممنهجاة, لتغٌ
من ٌمتلكون سٌرة حمٌدة, بعٌد عن المحاصصة والعبلقات, وهذه التغٌٌرات بالقٌادات 
ٌجب أن ٌكون دورٌا, كً ال ٌحصل فساد, فما ٌحصل أالن من خلل, هو لغٌاب منهج 

 التدوٌر فً المناصب.
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ٌاة المحور الثانً: أعادة النظر بالمنظوماة الم ٌاة الخاصاة بالمحافظاة, عبار عمل علومات
ٌااا, واللجااوء لماان ٌمتلااك المااإهبلت, وٌحقااق  ٌاارة معرف تسارٌح للكااوادر العاطلااة والفق

 الفائدة, وٌقوم بالعمل المطلوب.
ٌاٌن,  ٌاادت واألعضااء البعث ٌاة بمراجعاة تحركاات الق ٌاام الجهاات األمن المحور الثالث: ق

من بٌنهم من ٌوفر المبلذ األمن, للعصابات وتوفٌر قاعدة بٌانات بمن ٌتصل بهم, الن 
 اإلرهابٌة.

المحور الرابع: اعتقاد علاى المحافظاة أن تغطاً, األساواق, والشاوارع, والكراجاات, 
والساٌطرات, وأماااكن االزدحااام الجماااهٌري, و طااراف المحافظااة, بمنظومااة كااآمرات 

وتصاعب مان  مراقبة مع توفٌر كادر ٌعمل علٌها , ومن خبللها سٌتم حصر الجرٌماة,
 حركة الجماعات اإلرهابٌة, وتصبح الخبلٌا النائمة تحت المراقبة التامة. 

ٌار, وأال وقعات  أن عملت المحافظة بالمحاور األربعة, ستنجو مما ٌعد لها من فا خط
 المصٌبة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 انذٔنخ انؼرالٛخ حتبرة انفمراء
 
 

بغداد, أعجوبة الدهر, لام ٌوجاد مثلهاا فاً كال المعماورة, تاارٌا وحضاارة, وحاضار 
عجٌب, تعطً لكل العالم, أال أبنائها! رفضت أال أن تتعبهم, مما جعل فئاة واساعة مان 
ٌاااتهم,  ٌاام ح ٌاث صااب  الساواد كاال أ المجتماع, تعااٌ, باٌن الهاام والحازن والمحنااة, بح

ٌااف, هااو ماان صاانع النخبااة الحاكمااة, فالفساااد ٌكااون تااؤثٌره متبلصاا قٌن مااع واقااع مخ
األشد, على محدودي الدخل والفقراء, هنا ٌجب أن نشٌر  لى حقٌقة مرعبة, وهو أن 

 الرحمة اختفت تماما, من قاموس كل الكتل السٌاسٌة فً العراق.
مان عباق  سنحكً لكم بع  قصص السحر البغدادي, الاذي عطاره ٌملائ األفااق, اناه

القائمٌن علٌها, تلك الثلة الرائعة التاً تحكام العاراق, والتاً جعلات مان الفقاراء همهاا 
 األول.

ٌارة, الن الهاواء ملاوث,  ٌااء الفق ٌاوت األح الكولٌرا والتٌفوئٌد, أمارا  منتشارة فاً ب
ٌاتم ضاا المااء  ٌاث  ٌاوت الفقاراء, والمااء ملاوث, ح بفعل جعل مطامٌر النفاٌات قارب ب

ٌااوت  ٌااب الحكوماة, ومااع توساع انتشااار األماارا  الملاوث لب الفقاراء, عباار شابكة أناب
ٌاث بخلات فاً  ٌارة, لكان بقاً دور الدولاة شارٌر, ح ٌااء الفق المزمنة والوبائٌة فً األح
ٌاادات بائساة, فقاط تقادم  ساعافات  أنشاء ولو مستشفى واحد, كل ما موجود مجرد ع

 ألنه ٌخص الفقراء فقط.  أولٌة, بكوادر فاقدة للخبرة والكفاءة, فاألمر غٌر مهم 
ٌات  ٌاث, مان أهاالً منطقاة المعامال, ٌعاٌ, فاً ب فاضل, رجل مسان مارٌ  باورم خب
ٌارة,  بالكااد ٌحصال علاى قاوت  بائس أشبه شًء بالخربة, وهو مسئول عن عائلة كب
ٌاة باالوزن, والعابلج  ٌومه, عبر عمله فً جمع القنانً الفارغة, وبٌعها للمعامال األهل

ٌاق  للورم الخبٌث مرتفع الثمن, كان ٌجتهد كثٌرا كً ٌحصل عن العبلج, مرة عان طر
ٌاق تبارع مان  نساان شارٌف, ومارة ثالثاة  مبل  من المال جمعه للزمن, ومرة عان طر
مساعدة من أمام الجامع, فً النهاٌة سلم أماره هلل عاز وجال, وتارك العابلج, فاالعبلج 

و ٌموتاوا, فاً عاراق مسموح فقط للمٌسورٌن, أما أمثال فاضال فعلاٌهم أن ٌتعاذبوا أ
 الظلم.

ٌال أو مااء,  الدراسة أصبحت حق فقط لؤلغنٌاء, لذا على أوالد الفقراء أن ٌبٌعاوا مناد
بل أن ٌتركوا التعلٌم, أن نسب األمٌة بارتفااع ماذهل, فاً أوسااط الفقاراء ومحادودي 

منهم  الدخل, أما التعلٌم الراقً, فهو متاح فقط لؤلوالد النخبة الحاكمة, والفئة القرٌبة
وأذرعهم والمتملقٌن لهم, على الفقٌر أن ٌنساى كلماة التعلاٌم, فهاً لٌسات مان حقاه, 

 بحسب قاموس السٌاسة العراقٌة الحدٌثة.  
ٌاة, ٌجااب  ذالل  ٌارة جادا, وفاً قاانون الدولاة العراق ٌااء بغاداد الفق حاً النصار, مان أح

صاٌف ٌعاانً أهال الفقراء, كً تستمر العملٌة السٌاسٌة باالزدهاار, لاذا كال عاام فاً ال
الحً, من انقطاع الماء ألسابٌع وأشهر, وتبدأ المعاناة فً نٌسان, وتنتهً فً شاهر 
كانون األول, وعلى أهالً الحً الفقراء أن ٌشاتروا المااء أو ٌحفاروا أباار, لٌحصالوا 
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على ماء غٌر معقم, وبلون وطعم غرٌب, الن الدولة قررت منع المااء علاى الفقاراء, 
 , وال تحصل الناس أال على أكاذٌب الساسة.قصة الحً كل عام

ٌااه  ٌات مسااتؤجر, لد محماد, شاااب مان حااً النصار, بلاا  األربعاون ماان العمار, ٌسااكن ب
خمسة أطفال, وهو عامل خدمة فً شركة أهلٌة, بالكادر راتبه ٌحفظ كرامته, تعر  
لمر  خطٌر, بسبب شربه الماء الملوث, الواصل عبر أنابٌب الناقلاة للمااء, وتطاور 

لمر  من تسمم,  لى مر  خطٌر باألمعاء والمعدة, وٌحتاج لمراجعة طبٌب خبٌر, ا
ٌاؤتً الشااب محماد بااألموال, وهاو  ٌان  أي الحاجة لمبال  مالٌة فوق طاقته, لكن مان أ
ٌاه بكال  ٌاة هاً مان ساممته, بعاد أن بخلات عل أالن ال ٌعرف ماذا ٌفعال؟ فالدولاة العراق

ٌاااه العااابلج, الن المط لاااوب أن ٌمااار  وٌماااوت, وأالن ٌفكااار شاااًء, ولااان تساااهل عل
 بعائلته, فمرضه قد ال ٌمهله طوٌبل.

ٌاارة  ٌاااء الفق ٌاادي وصااوال  لاى حااً المعاماال, عشارات األح أطاراف بغااداد ماان حاً ألعب
ٌااة, وتنتشاار األماارا  هناااك بشااكل  ٌاار طبٌع وعشارات العشااوائٌات, كثافااة سااكانٌة غ

ٌاات بغاداد, باالقرب مان غرٌب, حٌث كان القرار الحكومً, أن تكون مواقع تجمٌع نفا
ٌاات بشاكل بادائً جادا, فاالحرق هاو األسالوب  هذه األحٌاء البائسة, وٌتم معالجاة النفا
ٌاااء  ٌااوت األح األكثاار اسااتخداما, ممااا ٌعنااً تكااون سااحابة ماان الاادخان السااام, تاازور ب

 الفقٌرة, لتعطر بٌوتهم بسموم المر  والموت.
ٌاث لام تقام باآي مشاروع حقٌقاً  هذه األحٌاء الفقٌرة, تناستها الحكومة عان قصاد, ح
فٌها, فبل مستشفى ٌلبً حاجتهم, وال مول ٌلباً حاجاات العوائال, وال متنازه حقٌقاً, 
ٌاة, وال شااوارع نظٌفااة أو  وال مكتباات عامااة ترفااع وعاً الناااس, وال ماادارس نموذج

 مرضوا  لى أن ٌختفوا من الوجود.مبلطة, لكً ٌتعبوا أهالً هذه المناطق, وٌ
ٌااء تركات بهٌئااة العصاور الوساطى, لتكاون كمتحااف حاً عان الماضاً, فماان  أنهاا أح
ٌااارة حااً النصاار, أو الرشاااد, أو حااً  ٌاار مؤلوفااة, فقااط قام بز طلاب التمتااع بسااٌاحة غ
التنااك, وال تنسااى حااً طااارق, اعتقااد انااه علااى الشااركات السااٌاحٌة, أن تضااعها فااً 

ٌاااارة أطااا راف بغااداد العجٌباااة, ساااتكون رحلاااة غرٌبااة, أشااابه ماااا تكاااون برنامجهااا, ز
 بمشاهدة فلم, عن قسوة الحكام بحق الشعوب.   

أهالً بغداد خصوصا سكان اإلحٌاء الفقٌرة, فً زمن الطاغٌة كاان اعتماادهم األكبار, 
على الحصة التموٌنٌة, حٌث تمثل مكسب كبٌر للفقٌر, ومع الساعات األولى للخبلص 

ٌااف سااتتحول الحصاااة ماان نظااام المجااار ٌااار ك م صاادام, كااان النااااس ٌفكاارون بؤماال كب
التموٌنٌة لسلة كبٌرة, تشمل أربعون مادة, الن ملك الشر صدام قد زال, وأالن سٌؤتً 
الطٌبون لٌحكموا البلد, وٌعملوا على  رجاع حقوق الناس, واتسع الحلم مع األساابٌع 

 األولى لزوال الطاغوت.
بالحكام الجدد ٌقوموا بتقلٌص مفردات الحصاة, وٌقاوم  لكن االنتظار طال وطال, و ذا

الااوزٌر بساارقة التخصااٌص, باال ٌقااوم باسااتٌراد شاااي مساارطن, كااً ٌمااوت الشااعب 
وٌستولً على مخصصات وزارة التجارة, وضاعت الحصة على الفقراء, فقاال حكاام 

م مان العراق الجدد للشعب المقهور: " ٌا أٌها الفقراء اذهبوا انتم وربكم, فلان نعطاٌك
 خزٌنة الدولة, وان لم ٌعجبكم فموتوا, هو اقرب للروح الوطنٌة السامٌة. 
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أنها حرب شرسة من الدولة العراقٌة, عبر كل ساساتها وكتلهاا الصالدة, وجاٌ, مان 
أوالد الحاارام, والمتشاابعٌن بالمااال السااحت, ومغتصاابً حقااوق الناااس, ضااد الفقااراء 

ٌاد الفقاراء للمواجهاة, بال ومحدودي الدخل, حرب من دون أخبلق وقٌم, وال  سبلح ب
كل ما ٌمكنهم فعله, هو التكٌف مع الوضع المؤساوي, الذي ٌفرضه الحكام علٌهم, أو 

 أن ٌقوموا بانتحار جماعً, للخبلص من محنة حكم الطغاة واللصوص.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يُٓظ داػش يف اضزغالل انُطبء عُطٛب
 
 

مروة فتاة تونسٌة أرسلها الدعاة فً تاونس للجهااد فاً ساورٌا, بعاد أن تشابعت مان 
ٌااات ماان  ٌاارا هرباات مااع أربااع فت ٌاادي شااٌوخ الزهااد!  لكنهااا أخ ٌاادة علااى أ دروس العق
ساورٌا متجااه  لاى لبنااان, بعاد أن تعرضاان لعناف فاااق تصاورهن, تحاات عناوان جهاااد 

ٌاراد لهان ممارساة النكاح, فإذا بصدمة مهولة تنتظارهن فااألمر مجارد كذبا ٌارة و ة كب
الجنس الجماعً, مع اكبر عدد  من الشباب من مختلف الجنسٌات, فقط الن الجماعاة 
 متشبعة بكل العقد الجنسٌة واإلمرا  النفسٌة, فالعنف والجنس هو مبلذهم الٌومً. 
ٌااة, فارق منحرفااة عاان  ٌااب المسااتند ألراء ابان تٌم هكاذا اوجااد لناا الفقااه الوهاابً العج

 سبلمً وشاذة عن الفطرة اإلنسانٌة.الدٌن اإل
ٌاااة كانااات دوماااا تساااتخدم النسااااء, لجاااذب األفاااراد الجااادد لتنظاااٌم  العصاااابات اإلجرام
ٌااا المخاادرات والساابلح, تجااد فااً النساااء األداة األهاام لئلٌقاااع  العصااابات, وكااذلك ماف
ٌااث ٌقااوم بتقاادٌم  بالسااذج والمرضااى نفسااٌا, وهااذا مااا اتجااه لفعلااه تنظااٌم داعاا,, ح

ٌاات  ٌاذ اباان الفت للمنتماٌن الجاادد تحات عنااوان جهااد النكااح, البدعااة التاً ابتكرهااا تبلم
ٌااوت الاادعارة وأبناااء  ٌااة عباار فقااه ال ٌنتمااً لئلساابلم, وهااذا الفقااه اقاارب شااًء ب تٌم

 المومسات.
وكان األهم عند الدواع, هاو الحصاول علاى النسااء, كاً ٌكاون دوماا الطعام حاضار 

اجتهد الدواع, فً توفٌر النساء, ولهم عدة لصٌد الفرٌسة " رجال الدواع,", لذا 
 طرق للحصول على النساء.

أوال: عبر الخطف, خصوصا الفتٌات الصغٌرات الن اغلاب الادواع, مرضاى جنساٌا, 
 06سانوات  لاى  1ٌحبون تعذٌب األطفال جنسٌا, فٌخطفون البنات الصغٌرات ما بٌن 

ٌال ٌترباى علاى سنة, ثم تقدٌمهن للمجاهدٌن كمكافئاة االلتحااق باالتنظٌم , مماا ٌناتج ج
ممارسات شاذة, فتنتج نساء مشبعات بالحقد على كل البشرٌة, عندها لٌس غرٌبا أن 

 تنتج انتحارٌات, 
ٌاث  ٌات, ح ثانٌا: عن طرٌق الغزوات على المدن كما حصل فً الموصل واالنبار وتكر
ٌااتم تااوزٌعهن علااى المقاااتلٌن وحتااى بااٌعهن فاا ً ٌااتم اعتبااار النساااء غنٌمااة حاارب, ف

ٌاادٌاوالساواق, كمااا حصاال مااع المسااٌحٌات األ فااً الموصاال والرقااة, فالاادواع,  تٌز
 أعادوا أسواق النخاسة من جدٌد.

ٌااة تقااادٌم  ٌااق أقناااع العوائاال التااً تحتضاان المقاااتلٌن الاادواع,, بؤهم ثالثااا: عاان طر
نساائهم لجهااد النكااح, كناوع مان المشااركة بالجهااد والفاوز بالفضال! والابع  ٌقاادم 

ٌااات والفلوجاااة نساااائه كناااوع  ٌاااادات التنظاااٌم, فقااادمت عوائااال فاااً تكر مااان التملاااق لق
للمشااركة فاً حفابلت زواج النكااح, وعان قناعاة  زوجااتهموالموصل بناتها بل حتاى 

تامة, فانظر لهإالء الرجال السفهاء الذٌن تخلقاوا باؤخبلق "القاوادٌن", تحات عناوان 
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دٌن الجدٌد " فقه ابن تٌمٌة العمل الصالح أو المجاهد أو متملق, فؤي مجتمع أنتجه ال
 والرواٌات. 

رابعا: عن طرٌق جوامع العبادة, التً ٌتواجد فٌها شٌوخ الفتنة ممن ٌنتسبون للدٌن 
الوهابً, فهل تصادق أن رجاال مان تاونس أو الجزائار ٌرسالون زوجااتهم وأخاواتهم 

الوهاابً, لجهاد النكاح فً العراق وسورٌا, بعد سلسلة دروس على ٌد شٌوخ الزهد 
فؤي عقٌدة ٌملك هإالء وأي تكوٌن شخصً هم وأي مجتمع ٌناتج هكاذا أنااس, ٌقبال 
 التضحٌة بشرفه فً مقابل تحقق رضا شٌوخ العقٌدة عنه, و شباع شهوة المقاتلٌن.
ٌااة الثالثااة, واكباار ضااربة للاادٌن اإلساابلمً, لتحااولهم ألداة لتشااوٌه  أنهااا مهزلااة األلف

خطارة لتادمٌر المجتمعاات اإلسابلمٌة, وأداة خبٌثاة صورة اإلسبلم المحمدي, وورقاة 
ٌاة والادٌن  لتحقٌق مخططات الغارب فاً الشارق األوساط, فهال ٌفهام جمهاور ابان تٌم

 الوهابٌة مدى انحرافهم لٌعودوا للدٌن اإلسبلمً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 6102-5-2تم نشره فً 
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 ٓر يٍ عذٚذدٌٔ كٛخٕرّ ٚظ
 
 

ٌاث كاان ٌتصاور الحاناات  ٌاة, ح دون كٌخوته ذلك العجوز المهاووس باالبطوالت الخٌال
قصورا أو حصون سحرٌة, أما الطواحٌن فٌتخٌلها عمالقة أشرار, ٌرى الدون نفساه 
ٌااق العدالاة, وٌنطلااق ٌنشار خٌاالتااه باٌن الناااس, مماا أوقعااه فااً  فارساا قااد وجاد لتحق

 ٌن الحمق والجنون.مواقف هزلٌة, حتى اتهم ما ب
فٌدخل فً متاهات وهو ٌحسب نفسه ٌحسان صانعا, وماع كال تادخل ٌتسابب بمشااكل 

 كبٌرة.
فً أحدى المرات وبٌنما كان الدون ممتطٌا حصانه, سمع صراخ شاكوى مان مساافة 
قرٌباة, فشاكر الساماء ألنهاا منحتاه فرصاة ألداء خدماة, فؤسارع نحاو جهاة الصااوت, 

ٌاث وجااد فبلحااا ٌضارب صاابٌا, فقاا ام دون كٌخوتااه بادعوة الفاابلح بالجبااان, وتحااداه ح
ٌاب, فاخاذ ٌشارح  لاى  ن  للمبارزة لحظتها شعر الفبلح بالرعب, من هاذا الظهاور الغر
ٌااة  ٌااا ٌفقاد رأسااا مان الغاانم, فاً النها الصابً خادمااه, وان بإهمالاه الشاانٌع, صاار ٌوم

 ه.سوٌت المسؤلة, بان ٌطلق الفبلح سراح الصبً, ووعد أن ٌدفع له كل أجور
فامتطى دون كٌخوته حصانه, وهو مسرور بما فعل من بطولة, وبعد ذلك قام الفبلح 
ٌاث جعال االتفااق  بتقٌٌد الصبً من جدٌد, وأشبعه ضربا بالسٌاط أكثر من كل مرة, ح

 تحت حذائه!
بعد أٌام كان دون كٌخوته فً مجلس, ٌحكً لهم بطوالته فً نشار العادل, وكاان باٌن 

 ٌن.الحضور ذلك الصبً المسك
 فانطلق دون كٌخوته ٌروي للناس كٌف أنقذ الصبً من بط, الفبلح, فؤجاب الصبً:

كل ما تقوله صحٌح, ولكن نهاٌة القصة كانت على العكس تماماا مماا تصاور  -
 سٌادتك.

 كٌف كانت على العكس؟! -
ٌاادفع لااً األجاارة, لكاان حالمااا ابتعااد جنابااك, حتااى أوثقنااً  لااى  - لااٌس فقااط لاام 

ٌاادة, ومااع كاال ضااربة كااان ٌنطاااق  الشااجرة, وضااربنً بالسااوط ضااربات عد
بالسخرٌة واالستهانة بجنابك, وجنابك الملوم على كل ما حصل لً, ألناك لاو 
كناات مضااٌت فااً طرٌقااك, ولاام تتاادخل فااً أمااور اآلخاارٌن, فااان سااٌدي كااان 
سٌكتفً بضربً دزٌنة آو نحوها, وبعد ذلك ٌطلقنً وٌدفع لاً أجرتاً,ولكن 

جهت  لٌه أسوأ النعوت, فثار غضابه, وهاو لام ٌساتطع أن سٌادتك أهنته, وو
 ٌنتقم منك, فوجه عاصفة حنقه علً أنا.

ٌاه أن ٌتااذكر اناه " ماا ماان  ٌااث كاان عل اعتارف دون كٌخاوت بغلطتااه, وبقاً حزٌناا, ح
ٌار المبلئام أن ٌلتازم بهاا", فقاال  كلب ٌحافظ على كلماة ٌعطٌهاا,  ذا ماا وجاد أن مان غ

ٌاار, فقااال لاادون للصابً انااه سٌسااعى لارد حقااه أ ٌااه, وعنادها شااعر الصاابً برعاب كب ل
 كٌخوت:
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حبا باهلل ٌا سٌدي الفارس, أذا رأٌتنً مرة أخرى اقطع  رباا  رباا, فابل تنقاذنً  -
وال تساعدنً, ولكن اتركنً أللمً, فهو مهما ٌكن عظٌماا, فلان ٌكاون أعظام 

 من األلم الذي ٌحدث لً عندما جنابك ٌساعدنً.
 لدون وهو ٌبتعد : ) أرجو من هللا أن ٌحل اللعنة علٌك(.ثم رك  الصبً فزعا وقال ل

ٌااالٌٌن,  ٌاار ماان ساسااة العااراق, ٌمتلكااون نفااس جنااون أو حمااق دون كٌخوتااه, خ الكث
 !ً ٌاة الساماء للشاعب العراقا ٌحسبون أنفسهم أبطاال خارقٌن, بل ٌعتبرون أنفسهم هد

كوماة الساابقة, لكن كانت أفكاارهم دوماا تاؤتً بنتاائج عكساٌة تماماا, فماثبل رئاٌس الح
كان ٌدعً أنه سٌعمر البلد, وسٌبنً جٌشا عظٌم القدرة, وساٌزدهر اقتصااد العاراق, 
ٌاال ضااعٌف, ال ٌقااوى علاااى  فااإذا بالبلااد ٌنااتكس, فااالخراب باادل األعماااار, وجااٌ, هز
ٌار  موجهة حفنة من اللصوص, وأزمة اقتصادٌة خانقة, مع أن البلاد دخلتاه أماوال غ

ٌاة, فاناه أراد أن ٌصالح, فكانات كال حركتاه أفسااد مسبوقة, أما رئٌس الحكوماة الح ال
 وضٌاع تام.

اعتقد أن تصرف الشعب العراقً, ضعٌف جدا وال ٌبتعد عن مستوى تصرف الصبً, 
فقااط نرساال أالف اللعنااات, علااى ماان تساابب باألزمااات, ونتمنااى أن نعااٌ, فااً ار  

ٌكاون التصارف  أخرى, ال ٌتواجد فٌها هإالء األبطال الخٌالٌٌن, مع انه كاان ٌجاب أن
ٌاة  شااعة الفوضاى ونهاب  أقوى, بحٌث ٌوقف مسرحٌة الساادة السٌاساٌٌن, فاً عمل

 ثروات البلد.
أنهم نسا حدٌثة من دون كٌخوته, فقاط االخاتبلف فاً نقطاة, فاؤن دون كٌخوتاه كاان 

 الدافع لعمله النٌة الطٌبة, أما هإالء الساسة فنٌاتهم سٌئة.     
ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــ

 6102-5-5تم نشره فً 

 
 
 
 

  



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

02 
 

 ْم ضزكٌٕ انفهٕعخ يذُٚخ نهطالو ؟
 
 

ٌات  فً عهد الطاغٌة صدام كان الكثٌر من رجال مدٌنة الفلوجة خٌر عون لاه, فاً تثب
ٌاة والن لصادام نفاس الطاائفً  ٌار للطاغ حكمه واستتباب اوامره, بسبب اإلخبلص الكب

صادام علاى تنصاٌب فئاة مان رجاال الفلوجاة فاً مفاصال مهماة فاً مقٌت, وقد عمال 
ٌازة بادعم حكام الطاااغوت,  ٌاة, فكاناات سانوات متم الجاٌ, العراقاً والمإسساات األمن
ٌاة,  بالمقابل كان عطاء صدام لهم كبٌرا, لكن األموال لم تغٌر طبٌعة أهل الفلوجة القبل

ٌااث ٌاارة  فكااانوا فااً بحبوحااة ماان العااٌ,, بخاابلف باااقً أهاال العااراق, ح المعاناااة الكب
والظلم, من نظام ال ٌعرف الرحمة,  فقط كانت ثبلث محافظاات تساكن قلاب الطااغوت, 

 وهً االنبار وصبلح الدٌن ونٌنوى, لشدة خضوعها له.
وجرى حكم القدر, وانتهى عهد صدام فً جحر حقٌر, وتفرق الرفاق البعثٌون, والح 

 ضوء نهارا مختلف.
ٌاد ٌتناساب كان على المحافظات الثبلث وض منها مدٌنة الفلوجاة, أن تناتهج سالوك جد

ٌادا بٌضااء لبااقً  ٌار الاذي حصال للعاراق, وان تماد  ٌاه التغٌ مع المرحلة, وان تتفهم ف
مكونات الشعب العراقاً, لكان كاان ارتباطهاا بالماضاً وثٌقاا, مماا جعلهاا تتحاول  لاى 

قبال شواذ الخلق مجرد معقل للمخربٌن واإلرهابٌٌن والقتلة, حٌث فتحت أبوابها الست
مان كاال بقااع العااالم, لغاار  واحاد وهااو تاادمٌر العاراق, وقتاال اكباار عادد ممكاان ماان 
ٌاارٌن غااب فٌهماا العقاال  ٌاا البعاث, أنهماا خ الشاعب العراقاً, أو أن ٌسالموا الحكام لبقا

 واألخبلق.
ٌار والفلوجاة تحولات لبواباة للشار, فمنهاا ٌنطلاق القتلاة صاوب  ومنذ الٌوم األول للتغٌ

ٌاار والقتال وفٌهاا معاماال تفخاٌا السااٌارات, بغاداد وا ٌااة, بقصاد التفج لمحافظاات العراق
ٌاتم نشار تعاالٌم معباد اإللحااد, بتعاالٌم صاارمة بقتال وذباح أي ماواطن  ومن جوامعها 

ٌاوتهم, مان قبال مرتزقاة تنظاٌم القاعادة مان تواجه ه, لكن بالمقابال عااث الفسااد فاً ب
ٌار مهام العرب واألجانب, ثم مرتزقة الدواع,, لكان كاا ن موضاوع انتهااك شارفهم غ

عندهم! فؤالهم أن ال ٌحكم األغلبٌة فً العراق, فاانظر لحجام الحقاد األساود التاً ٌمابل 
 قلبوهم.

, قاد ساجلتا فشابل ذرٌعاا فاً حال الحكومتٌن الساابقتٌن من جهة أخرى ٌمكن أن نعتبر
ازمااة الفلوجااة, مااع انااه كااان متٌساار جاادا  ٌجاااد الحلااول, خصوصااا مااع تااوفر المااال 
والوقت, ولم ٌكن العراق ٌعانً من حرب كما هو الٌوم, لكن تعنت الحكومة وافتعالها 
األزمات, وسٌاسة الصراخ والغضب التً أطرت ساٌرتها, دفاع بااألمور  لاى  ن تتاؤزم 

صال أخطااء  تاادفع معساكر الفلوجاة "المخااالفٌن"  لاى التمساك بخطٌئااتهم, أكثار, وتح
واستغبلل رجال الشر ألخطاء الحكومة, للدفع بالسذج والجهلة لبلنادماج ماع معساكر 

 داع, والقاعدة.    
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أالن عملٌات التحرٌر تجري بوتٌرة متسارعة, بفضل اندفاع رجال الحشد المبارك مع 
سٌتم اقتبلع جذور الكراهٌة والحقد, وبعدها ٌجب علاى  قوات الدفاع والداخلٌة, حٌث

ٌادة مااع العاراقٌٌن, فاالمهم لهاام أن ٌفهماوا وٌقومااوا  رجاال الفلوجاة, فااتح صافحة جد
 بثبلث أمور أساسٌة, تكون المحرك لحٌاة افضل, وهً:

 
ٌار رجعاة, وعلاٌهم أن  أوال: أن ٌتفهم أهل الفلوجة, أن صدام مات وزال حكمه  لى غ

ٌاة, ومصاٌرهم مارتبط ٌدركوا أن ن ظام صدام أن أحسن لهم, فانه قاد أجارم بحاق أغلب
بالشاعب العراقاً بكال مكوناتااه, ولاٌس بشاخص واحاد, لااذا أمار أساساً طاً صاافحة 

 صدام نهائٌا, وهذا دور النخب والعقبلء فً رفع وعً الناس.
 

ٌاان وفكار, مجاارد ٌاا: أن ٌعاً أهال الفلوجاة أن القاعادة وداعاا, بماا ٌمثبلناه مان ك  ثان
عصابة بربرٌة تهادف لتادمٌر الاببلد, وتقادم خدماة للصاهٌونٌة, فاالوعً بقابح الادور 
الداعشً مهم, كً ٌتفرق الجمع الجاهل عن قٌادات داع,, وهذا مسإولٌة الطٌباٌن 

 والعقبلء من أهل الفلوجة.
 

ٌاتم تمحٌصاها, فرجاال داعا, مان  ثالثا: منظومة رجال المنابر فً الفلوجة, ٌجب أن 
ٌااة المعمماٌن ٌجاا ب أن ٌحاسابوا, ألنهاام غارروا بالشااباب والساذج, عباار نصاوص فقه

شاذة ومدسوسة, ال ربط لها بالدٌن اإلسابلمً األصاٌل, ومان جهاة أخارى مساإولٌة 
الوقف السنً بالدفع بشٌوخ محبة وسبلم, لمنابر جوامع ومساجد الفلوجة, كً ال ٌتم 

 الضحك من جدٌد على أهل الفلوجة بعنوان الدٌن.    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-5-60تم نشره فً 
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ثؼذ ضُٕاد يٍ اإلرْبة ٔاجلرميخ, ْم ٚطزفٛك رعبل 
 انفهٕعخ؟

 
 

ٌاااب رجاااال الفلوجاااة مناااه, عبااار تسااالٌمهم المناصاااب  ٌاااة صااادام علاااى تقر عمااال الطاغ
ً الجٌ, ومإسسات الدولة, مقابل  قصاء  األغلبٌة, بهدف أحداث شرخ والحساسة ف

فً بنٌة المجتمع العراقً, و ظهار أهمٌة الخضوع له, كما فعل بع  رجال الفلوجة, 
الذٌن تحولوا ألدوات صدامٌه فً عملٌة تدمٌر الوطن, وبعد سقوط الصنم, كان ٌجب 
أن ٌفكروا بعقبلنٌة, وٌتفهماوا حاق األخار, لكان كاان مان المساتحٌل أن ٌتجهاوا لحكام 

ٌااة صاادام, العقال, ب ٌااق للطاغ ٌاة المسااٌطرة علااٌهم, وانتماائهم الوث ساابب الثقافااة البدو
ألنهم عاشوا تحت خٌمة عطاٌاه, عندها لم ٌندمج أهل الفلوجة مع التغٌٌر, الن اغلب 
مكاسبهم رحلت برحٌل صدام, ثم انساقوا خلف جوقة األعبلم العربً, الاذي أراد لهام 

 األمنٌة بدور دموي حقٌر. أن ٌكون خنجر فً خاصرة الوطن, فتمت هذه
نحااول هناا أن نشااٌر ألهام األدوار التااً اجتهادت فااً تحقٌقهاا, مجااامٌع اإلرهااب ماان 

 مدٌنة الفلوجة: 
 

 :الدور األول: سلوك قطاع الطرق 
ٌااة للعااراق, فهااو كااان المماار الرئٌسااً  ٌااق نحااو األردن, ماان أهاام الطاارق التجار الطر

ٌاران العاالمً عان الاذهاب للسفر, فاً فتارة توقاف مطاار بغاداد, وانقطااع  شاركات الط
 لى بغداد, فكانت الحركة النقال عبار مادن االنباار ومنهاا الفلوجاة, لكان بادل أن ٌكاون 
ٌااة, عباار افتتاااح مطاااعم  ٌااتم االسااتفادة التجار ساالوكهم فااً خدمااة المسااافرٌن, أو أن 
ٌاة, التاً تساهل ماا ٌحتاجااه المساافرٌن والتجاار وخطاوط النقال, عمااد  ووساائل الخدم

ل الفلوجااة النتهاااج أساالوب قطاااع الطاارق, فؤحٌانااا ٌفرضااون رسااوم كااً تعبااار رجااا
الشاحنات, وأحٌانا ٌؤخذون جزء من البضاعة, وأحٌان أخرى ٌخطفون لٌؤخذوا فدٌة, 

 ومرات كثٌرة ٌقتلون بدم بارد. 
ٌااق  ٌااة, بااان تجعاال كاال اسااتٌراداتها تماار ماان طر وعملاات بعاا  الااوزرات ألسااباب خف

متجاهلٌن طرٌق البصرة بغداد, وهكذا كانت الغنائم وفٌرة لجماعاات األردن الفلوجة, 
 مسلحة, لكن المال الحرام ٌحرق أهله, وهو ما حصل الحقا.

ٌاة أن تتحاول عشاائر برجالهااا الاى قطااع طارق, وهال مان الشاارف ان  فهال مان الوطن
ٌادعو ن( ٌؤتمروا بؤمر األجنبً, على الطعان بؤبنااء البلاد, وهال مان قاٌم العروباة )كماا 

ان ٌتحولون الى مجرد لصاوص وقتلاة وسافلة, انظار الاى مادى الضاٌاع الاذي حصال 
ٌاوتهم تهتاك, ومادنهم تخارب,  لرجال الفلوجة, عندما قرروا أن ٌخربوا بلدهم, فإذا بب

 والمستقبل ٌضٌع منهم, عسى أن تصحوا ضمائر النائمٌن. 
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 :الدور الثانً: االرتماء فً أحضان القاعدة 
وقٌادات مدٌنة الفلوجة, مع استقبالهم للمجرمٌن والقتلة العرب  ثم تطور عمل رجال 

واألجاناب, ماان أعضاااء تنظااٌم القاعاادة, وانتمااء رجااال الفلوجااة وأبنااائهم الااى تنظااٌم 
ٌاارددون  ٌاث كاانوا  القاعادة ثام الاى داعا,, أماا منصاات العااار فقاد كشافت المخفاً, ح

ن أي خجال, فالقاعادة قتلات شعارات القاعدة بافتخار, وٌرفعون أعبلم القاعدة مان دو
ٌاف ٌرتضااً رجااال الفلوجااة االفتخاار باالنتساااب لهااا, هااذا  أالف مان أبناااء العااراق, فك
ٌااث تعاالٌم البعااث  ٌال علاى التماااهً التاام مااا باٌن رجااال الفلوجاة وتنظااٌم القاعادة, ح دل
الكافر هً نفسها تعالٌم معابد القاعدة, فتحول سلوكهم الى قتل على الهوٌة, فؤصبح 

ق لؤلردن طرٌق رعب, بسبب السلوك المشٌن لرجال الفلوجاة الوهاابٌٌن, بفعال الطرٌ
 سطوة الفكر التكفٌري على الفلوجة, وعلى االنبار بصورة عامة.

وكلما حاولت الدولة التدخل, ٌنعق ساسة السوء من المكون السنً, دفاعا عن قطاع 
بعناوان االنتقاام مان  الطرق واإلرهابٌٌن تحت عنوان أنهم مهمشٌن, وان الدولة تقتل

عوائل البعثٌٌن, مع أن ما حصل, هو أنهم ومن الٌوم األول لسقوط الطاغٌة, التزموا 
خط الوالء لصدام والبعث, عبر تنفٌذ عملٌات القتل والتادمٌر, كماا كانات وصااٌا نظاام 
ٌاه بافتعاال  الطاغٌة إلتباعه, فً الفترة التً تلً زوال لحكمه, حٌث ألزم أتباعاه ومحب

وضى, عبر القتل والتفجٌر والسلب والنهب, وقد وجدوا فً تنظاٌم القاعادة العاون الف
 على تنفٌذ جرائمهم, مما حول الفلوجة لخنجر مسموم بخاصرة الوطن.

 
 :الدور الثالث: نشر تعالٌم الذبح والتكفٌر 

ٌار والاذبح, وانطابلق  تحولت جوامع الفلوجة ألهم مدرسة تكفٌرٌة, لنشر تعاالٌم التكف
األجرام , ومن خبلل جوامع الفلوجة تم تنظٌم خبلٌا الجرٌمة, وعبر مشاٌخهم  فتاوي

أسست جٌو, الكفر والضبلل, ومع األسف كانت بٌئاة الفلوجاة ار  خصابة, لازرع 
الفتنة وحصاد ثمرها, حٌث النفس الطائفً الذي غاذاه المجارم صادام وخادماه الاذلٌل 

ٌاان وعازة الاادوري, فااً تساعٌنات القاارن الماضااً, عبار ت شااجٌع ماانظم لنشار تعااالٌم د
ٌار مان أهال  ٌاة المنحرفاة, تتحاول لقاٌم ومبااد, للكث الوهابٌة, مما جعال أفكاار ابان تٌم
الفلوجة وما ٌحٌطها مان مادن, مماا جعلهاا متهٌئاة ألي دور قاذر مساتقبلً, وهاو ماا 

 .6113حصل بعد عام 
ٌاة أو مدٌناة,  ال نشارت الفتناة فٌهاا,  ٌاة ماا أن دخلات قر النحاراف أفكاار أفكار ابن تٌم

ٌال متشاابع  ٌاة, فنشااؤ ج ٌاة عاان الادٌن اإلساابلمً, فكانات الفلوجاة بصاابغة وهاب ابان تٌم
بالفكر التكفٌري, وكان هذا الجٌل هو وقود القاعدة وداع,, لبلنطبلق نحو جرائمهاا 

 فً العراق, فانظر لحجم الجرٌمة التً قام بها شٌوخ منابر الفلوجة. 
 

 بلذ األمن للتكفٌرٌٌن العرب واألجانب:الدور الرابع: ار  الفلوجة الم 
والفلوجاة فتحات أبوابهاا للوافادٌن العارب واألجاناب, ممان ٌنتسابون  6113منذ عام 

ٌاوتهم, وتناازلوا  ٌاث شااركوهم ب للقاعدة ومن ثم لداع,, مان مجارمٌن المعماورة, ح
ٌااادات القاعاادة وداعاا,, فمااع أن كاال العااراق  ٌااق رضااا ق ٌاار,  فااً مقاباال تحق عاان الكث
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لقضاااء علااى القاعاادة والاادواع,, فااإذا بالفلوجااة وماان علااى شاااكلتها تكااون ٌسااعى ل
المكان األمن للقتلة وسفهاء المعمورة, فكان انطابلق اإلرهاابٌٌن مان مدٌناة الفلوجاة, 
صوب المحافظات العراقٌة, حٌث ٌجري استعدادهم وتجهٌزهم فً الفلوجة,  بل حتى 

ً الفلوجااة, فتعماال بجااد لتاادمٌر معامال تفخااٌا السااٌارات وصااناعة العبااوات, كانات فاا
 الببلد. 

هذا الدور كان شدٌد القسوة على العراق, فمحنة كبٌرة أن ٌكون جزء من أبناء البلاد 
ٌاة  الواحد, خونة وٌسعون فً خرابه, واعتقد أن كبار الفلوجة لم ٌكونوا ٌملكاون رإ

ٌااان صااادام, لااذا اتبعاااوا تعلٌماتااه حرف ٌاااا, للمسااتقبل, واعتبااروا أنفساااهم جاازء مااان ك
ٌاث تسالطوا علاٌهم وأذاقاوهم  ٌاوتهم, بواساطة مان استضاافوهم, ح والنتٌجاة خاراب ب

 طعم الذل. 
عاماا,  03هاذه األدوار األربعاة التاً التزمات بهاا الفلوجاة, ومان علاى شااكلتها طٌلاة 

وهً لن تقود لخٌر أبدا, بل هً مجرد ادوار تدمٌرٌة, سعت لها الصهٌونٌة ومحاور 
العاراق وعرقلتهاا عان النهاو , وهاو ماا حصال الاى أالن, أمرٌكا, بغٌة أربااك دولاة 

حٌث نجحت الفلوجة بعرقلة العراق من التطور والنهو , فهل هناك أبشاع مان دور 
 رجال الفلوجة, فً أن ٌكون عونا للغرٌب, فً سرقة وذبح وتدمٌر البلد.

ٌااار أن تصااحوا ضااامائرهم, وٌفكااروا كبشااار ولااٌس كقتلاااة  ٌااات التحر نتمنااى بعاااد عمل
, لن ٌقودهم أال الاى دماارهم 6113ٌن, فان طرٌقهم الذي هم سلكوه منذ عامومجرم

 ودمار بلدهم.
ــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 6142-5-62تم نشره في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

10 
 

 حمُخ انؼًبل يف انؼراق رطزًر
 
 

ٌارة ابو سامً عجوز قارب عامه  ٌاه عائلاة كب الستون ومازال ٌعمال كعامال بنااء, ولد
ٌااه مان اجاار  ٌال ٌساد متطلباتااه مماا ٌحصال عل اغلبهاا مان النساااء, كال هاذا الحماال الثق
ٌار,  ٌااء, فجهاد العمال الكب ٌات متعباا حاد اإلع ٌاا ٌعاود للب العمل فً )العمالة(,  كاان ٌوم

ٌااق والرحلااة ماان بٌتااه الااى اماااكن العماال طوٌلااة, هااو ٌعااٌ, فااً عشااوائٌ ة عاان طر
ٌااتم تجمااع العشاارات  ٌااران  ٌااد فااً ساااحة الط النهااروان, وفااً الباااب الشاارقً وبالتحد
صباحا ومعهم ابو سامً, منتظرٌن الحصول على فرصاة عمال ماا, هكاذا هاً ساٌرة 

 ابو سامً الٌومٌة,  لى أن حصلت الفاجعة.
حٌث حصل تفجٌر انتحاري فً ساحة الطٌران, تسبب بقطع ساق ابو سامً, وبعدها 

ٌا ٌاف سٌعٌشاون؟ فابل تقاعاد وقع هو وعائلته فً دواماة كب وال عابلج للفقاراء, رة, فك
 والحٌاة ال ترحم ومتطلباتها  ال تنتظر التؤجٌل.

غابت الحلول عن ابو سامً, الى ان جاءته جارتهم العجوز وهً تقترح ان ٌدفع ابو 
ٌاوت,  ماع خطاورة هاذا العمال وذهااب  كرامتاه, لكان سامً ببناته للعمل فً خدماة الب

 ماذا ٌفعل, انه قدر الفقراء ان ٌتم سحقهم فً العراق.
 

 عمال ببل حماٌة
ٌاة للعماال, فهام الفئاة األضاعف فاً العاراق, فااألجور  ٌاة حقٌق فً العراق ال توجد حما
هاً األدنااى فاً العااراق, ماع حجاام العماال المباذول, لكاان ال توجاد جهااات داعمااة, وال 

جور, مما جعل العمال دوما تحت رحمة أصحاب نقابات تدافع عنهم, وتضع سقف لؤل
العمل, فٌقبلون بؤي شًء, الن أجور العمل الٌومً, هو كل ما ٌؤتٌهم من رزق, وأما 
قضٌة الحوادث, فهً المحنة األكبر للعماال, فعنادما ٌتعار  العامال لحاادث, فابل احاد 

لقضاٌة ٌعوضه, حتى لاو كاان الحاادث فاً العمال, وال توجاد جهاة تلتازم عبلجاه, بال ا
ٌااه الخاابلص منهااا عناادها ال ٌجااد  ال الاادٌون لعباااور  تكااون كمصااٌبة وحلاات بااه, وعل

 المحنة.
 

 العمال واالهانات
ٌاااء وأصااحاب اإلعماااال,  ٌاااان ٌكااون العمااال معرضااٌن لعناااف األغن ٌاار ماان األح فااً كث

واإلذالل وهدر الكرامة وسائل ال ٌتركها أصحاب اإلعمال, كناوع مان التسالط  فاإلهانة
ٌااتم وفار  الهٌبا ة علااى اآلخارٌن, وتحكاام صااحب العمال والمااال, بال حتااى حقاوقهم 

ٌااب جهاة تساااند  اساتبلبها مان قبال رب العمال, ومماا زاد مان صاعوبة الموقاف هاو غ
العمال, وتفر   رجاع حق العامل, بل عند حصول أي تعسار اقتصاادي, ٌقاوم فاورا 

راتااب لحااٌن أصااحاب اإلعمااال بطاارد العمااال, أو ماانحهم   جااازة مفتوحااة, وماان دون 
 تحسن الوضع.
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 اخٌرا

أنها مؤساة كبٌرة للعمال فً العراق, وال توجد أي بوادر للحل, فالبلد ٌعٌ, أزمات ال 
ٌااة مسااتمرة, ماان تضااٌٌع حقااوق  تنتهااً, ان الفشاال بااإدارة الدولااة, أوصاالنا  لااى عمل

 الفئات المسحوقة, ومنها العمال.
ٌاة حلم العمال فً العراق, حماٌة من العنف الموجاه  لهام مان أصاحاب اإلعماال, وحما

ٌاة الخدماة,  صحٌة بتاوفر العابلج لهام, وتعادٌل ساقف األجاور, ماع راتاب تقاعادي نها
 أحبلم بسٌطة وممكنة التحقق, لو كان فً البلد ساسة شرفاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-5-61تم نشره فً 
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 حنٍ َشؼر ثبنطؼبدح
 
 

الحاج كامل رجل ٌبلا  الخمساون, كاان عماره حاافبل "بالساعادة", فمان ضاٌاع شابابه 
ٌادة,  ٌاة الجد بحرب الثمانٌنات وحصار التسعٌنات, ثم ضٌاع ماا تبقاى بدولاة الدٌمقراط

باالمتناان لساساة العاراق الساابقون والبلحقاون, ألنهام اتفقاوا علاى فكاان دوماا ٌشاعر 
جعله سعٌدا, حٌث جعلوا منه رجاال قوٌا, وهو ٌصمد أمام هول األحداث, ممن اوجد 
بداخل قلب الحاج كامل كمٌة كبٌرة من السعادة, وعلى الحاج أن ٌكٌل الساسة ناوادر 

 كلمات المدٌح ٌومٌا.
ٌاق الساعادة, وٌعادد الحاج كامل ال ٌنام أال وٌق را, سطور من أدعٌة جلب المراد وتحق

 طلباته بتضرع كبٌر:
الهً ارزقنا العافٌة, وشافً زوجتً المرٌضاة بالسارطان, وارزقناا ماا نحفاظ  -

به كرامتنا, وحنن الحكومة علٌنا, بان تعطٌنا مااء الشارب والكهربااء, وابعاد 
 عنا اللصوص, وارحمنا برحمتك.

ٌااار ٌشاااغ  ٌاااره, الااابع  ٌنعتاااه بالحاااالم, وآخااارون ٌنعتاااوه الساااعادة حلااام كب ل كااال تفك
بالمجنون, فؤي سعادة ٌمكن أن ٌجد فاً العاراق! أذا لام تخاتلط بالسارقة والادم, ومان 
دون الحرام, فلن تجد للسعادة مكان, هكذا هو طرٌق المرور للسعادة, لذلك بقً كامل 

 لدم.ٌبحث عن السعادة, ألنه ٌخاف هللا, فبل ٌقرب طرٌق السرقة وا
منذ أسبوع والماء منقطع عن بٌتاه, ففاً الصاٌف تبادأ قصاة غرٌباة للساعادة, تحادث 
ٌاا الشاروع برحلاة طوٌلاة وشااقة ,  فقط للفقراء فً بغداد, حٌث على الحاج كامل ٌوم
لحمل "جلكان" الماء من الحً المجاور, حٌث تتوفر المٌاه هناك, ثم علٌه شراء ماء 

ٌاه ماع كال هاذا األلام أن ٌشاكر هللا عاز الشرب " االرو" لغر  الشارب والطا با, وعل
وجل على الساساة األشااوس, تلاك النخباة الحاكماة التاً أعطتناا ساعادة ناادرة, وهاً 
ٌاال" كاماال الخاااص للماااء, حتااى  سااعادة البحااث عاان ماااء الشاارب, فمااا أن ٌملااى "برم
ٌاه, أن ٌساعد ساساتنا ساعادة  ٌسجد هلل شكرا, وٌطلب مان هللا والادموع تنازل مان عٌن

 كبر من سعادته بآالف األضعاف. ا
ٌااة المتعاقبااة,  ٌاارة الحااارة, انقطعاات الكهرباااء فالحكومااات الدٌمقراط فاً ساااعات الظه
ٌاارات الادوالرات صارفت,  فشالت فاً أصابلح منظوماة الكهربااء, ماع أن عشارات المل
وبسابب فساادهم تام هادر أماوال العاراق,  وعلاى أمثاال الحااج كامال أن ٌصامتوا, وال 

سة حتى فً سرهم, وال ٌفكروا أبدا بؤي شتٌمة للساساة, بال أن ٌستشاعر ٌلعنوا السا
سعادة تحمل حر الظهٌرة, فً مقابل ما ٌتنعم به الساسة من كهرباء ال تنقطاع, فهاذا 
حق الساسة, أن ٌتنعموا باألموال وخٌرات البلد , فهم أسٌاد البلد,  ما الماواطن فاالى 

 الجحٌم.
امل, ٌطلب منه توفٌر قسط الكلٌة, احازن الطلاب الحااج جاء خالد الولد األكبر للحاج ك

كامل المسكٌن, فمن أٌن ٌؤتً بالقسط, والساسة الجدد جعلوه ٌعٌ, على "الحدٌدة", 
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بفعل السٌاسة االقتصادٌة الغبٌة التً التزموا بها, والتً أسهمت فً جعل  البلد على 
ٌاة,   لااى أن ٌحاٌن فاارج مااا, حافاة اإلفاابلس, فطلاب ماان ابناه أن ٌتاارك الدراسااة الجامع

حزن االبن خالد كثٌرا, لكن ال خٌار أمامه أال قبول قرار والاده, نظار الحااج كامال  لاى 
السماء طوٌبل, لٌسطر دعاء طوٌل بحق كل ساسة العراق, فاردا فاردا, أنهاا الساعادة 

 النادرة, التً أوجدتها لنا الكتل الحاكمة.
ٌات, فابل ٌاه أن ٌحارس الب ٌال الحااج كامال, عل ٌال, والمنطقااة فاً ل  توجاد شارطة فاً الل

تشهد عصابات سرقة وخطف, الحكومة تخلت عن دورهاا فاً تاوفٌر األماان والنظاام 
للبساطاء والفقاراء, أنااه احاد منجازات العهااد الادٌمقراطً, فاٌجلس الحاااج كامال فااوق 
السطح ,وبٌده بندقٌته وبقربه أبرٌق الشااي, ٌبقاى فاوق الساطح  لاى أن ٌعلان الفجار 

 صبح, فٌنزل مبتهجا سعٌدا, ألنه أزال الخطر عن عائلته لٌلة أخرى.عن صبلة ال
 

أنهاا أباواب متعاددة "للساعادة", والتاً ٌوفرهااا الساساة لناا, عساى أن ٌعطاً هللا كاال 
 ساستنا, مثل سعادتنا بل أضعاف مضاعفة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-2-0تم نشره فً 
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 رٕضغ االجتبر ثبنجشر يف انؼراق
 
 

(, خبر صغٌر فً الصفحة الثالثة, أثاار 005نشرت صحٌفة "الجورنال" فً عددها )
ٌاادة, وٌقااول الخباار أن محكمااة  ٌاادق ناااقوس الخطاار علااى محاااور عد فضااولً, ألنااه 

ٌااات محافظااة باباال, أصاادرت حكمااا بالسااجن ساابع ساانوات, وغرامااة  ٌااون  05جنا مل
ٌااا, ماان قااانون االتجااار بالبشاار, ب2دٌنااار, وفااق المااادة  حااق اماارأة مدانااة بتهمااة / ثان

 االتجار بالبشر. 
ٌاب  باراهٌم  حٌث صرح ضمن الخبر رئٌس الهٌئة الثانٌة فً جناٌات بابل, القاضً حب
ٌااان " أن المحكماااة نظاارت فااً دعاااوى اماارأة قاماات باساااتدراج أحاادى النسااااء  فااً ب
المطلقاااات, بحجاااة تزوٌجهاااا مااان ثاااري خاااارج الاااببلد, لقااااء مبلااا  ثااابلث أالف دوالر 

أضاف  براهٌم أن المارأة كانات قاد أبرمات عقادا لبٌعهاا بعشارة أالف دوالر أمرٌكً, و
أمرٌكً  لى أشاخاص آخارٌن, بهادف اساتغبللها جنساٌا فاً دولاة األماارات المتحادة" 
مبٌنا أن القضٌة معززة بالشهود وكافة األدلة التً تدٌن المتهمة, مع ضبط مبل  بٌع 

 الفتاة من خبلل كمٌن نصبته الشرطة للمتهمة.
انه خبر مفزع, ٌثٌر تساإالت كثٌرة عن ما ٌحصل فً الخفاء فً عراقنا العجٌب, فما 
كان نسمٌه خٌاال, أالن هو واقع ٌتحقق فً العراق, أن الخبر ٌدفعنا للدخول فً عادة 

 محاور, فً محاولة لفهم ما ٌحصل: 
 

 تجارة الجنس وعملٌات بٌع النساء
ٌال,  الخبر ٌقودنا  لى حقٌقة مإلمة, وهو وجود تجارة لها سوق وزباائن وطارق تمو

وسماسرة, وموزعٌن, وأساتذة وطبلب, حلقة متكاملة من الدورة التجارٌة, فالسوق 
هو دبً بالتحدٌد, وباقً أمارات الخلاٌج ذات الطاابع الساٌاحً التجااري, هاذا الساوق 
ٌطلب النساء للعمل فً تجارة الجانس, فٌحارك الطلاب تجاار األساواق نحاو  سماسارة 

العراق, لغر  تجمٌع البضاعة )النساء( ثم الشحن, هنا ٌؤتً دور السماسرة فً فً 
تجنٌد بع  النساء والرجال, لئلٌقاع بالضحٌة, ألناه مان الناادر جادا أن ترغاب امارأة 
للعمال فااً هكاذا قااذارة, فٌكاون الكااذب واإلغاراء هااو وساٌلتهم, وهااو هناا عباار وهاام 

ٌااف  ذا كااان الخاطاااب  تاازوٌج ماان الخااارج, والنسااااء بطبٌعااتهن ٌحلماان باااالزواج, فك
ٌااف فااً الخلااٌج, وهاام ٌسااتهدفون الطبقااة  ٌااق وهاام التوظ ٌااا, أو الكااذب عاان طر خلٌج
ٌاارة, أو األراماال والمطلقااات, كااً تتقباال العاار , والوقااع أن قصااص  البسااٌطة والفق
ٌااتم الكشااف عنهااا أو اإلٌقاااع بالجااانً, وبحسااب  ٌاارة مإلمااة تحصاال ماان النااادر أن  كث

ٌااوط العصااابة, وماان هااو الخباار ٌجااب علااى القاا ٌااة, أن تعاارف ماان الجااانً خ وات األمن
المستفٌد فً دبً, كً تتم مبلحقتهم قضاٌا, وكً ال تقاع ضاحٌة أخارى لهاذه الشابكة 

 القذرة. 
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 قضٌة االتجار األطفال
ٌاات خطاف األطفاال أو  من خبلل الخبر ٌمكن الربط مع أخبار األخرى, تتحدث عن عمل

صل  لى أن االتجار بالبشار ال ٌشامل النسااء فقاط, بال شرائهم من أهلهم, وعندها نتو
ٌااارة,  ٌشاامل األطفااال ماان كاابل الجنسااٌن, فعصااابات الخطااف تنشااط فااً المناااطق الفق
والمحافظات الجنوبٌة, لقربها مان ماوانئ البصارة, كاً ٌسارع اإلبحاار بالغنٌماة, نعام 

ٌاة, لكان بعضاها تاذهب  لاى  الكثٌر من عملٌات الخطف تكاون مقابال الحصاول علاى فد
سماسرة االتجار بالجنس, حٌث ٌعتبرون األطفال خٌر وقود لنخاساتهم, تجاارة تنشاط 
فااً الخفاااء, ولهااا نظامهااا الخاااص, ماان الممكاان أن ٌحصاال أي شااًء قااذر, فااً بلااد 

 الفوضى.
 

 الفقر هو السبب
ٌااال نحاااو  ٌااااتهم, والرح ٌاااف ٌقبااال بعااا  النااااس المخااااطرة بح الساااإال األهااام هناااا: ك
المجهول, مقابل وعود ومبل  من المال؟ انه الفقر هو الدافع األكبر, كً تدفع المارأة 
ٌاع أطفالهاا, كناا نحلام أن ٌكاون  ٌادفع بعا  النااس لب نفسها نحو المجهول, وهو مان 

لخلٌج نعاٌ, فاً رغاد مان العاٌ,, لكان العهد الجدٌد مختلف, حٌث نصبح مثل دول ا
ٌار مسابوقة,  من جاء للحكم افسد علٌنا أحبلمنا, وهاا هاو الفقار ٌتضااعف بمعادالت غ
مع أن العراق مر بعشر سنوات وفرة فً األموال, لكنها لم توضع فً برنامج عملاً 
ٌااوب فئااة قلٌلااة,  حقٌقااً, ٌنتشاال المجتمااع ماان واقعااه, باال ذهباات مااع الاارٌح , فااً ج

لوضااع المؤساااوي,  لااى حااٌن قاادوم رجاال شاارٌف ٌقضااً علااى الفقاار فااً وسٌساتمر ا
 العراق. 

 
 دلٌل االنحطاط االخبلقً

ٌااام  ٌاام بهااذه األدوار القااذرة, مان سمساارة وشاراء للبشاار, أو الق أن قباول الاابع  للق
باختطافهم, ثم ترحٌلهم للخارج, مقابل األموال, هو دلٌل االنحطاط األخبلقاً الشادٌد, 

ر مٌتة تماما, بحٌث ال ٌهتم أن ٌبٌع امرأة  لى بٌت مومسات وهاً حٌث تكون الضمائ
ال تعلم بمصٌرها, أو أن ٌبٌع طفل لرجل خلٌجاً شااذ, أو أن ٌسافر أطفاال لغار  أن 
ٌتم انتزاع أجزاء من جسدهم, لغر  بٌعها للمحتاجٌن من األثرٌاء, فتصور معً كم 

 صٌر اآلخرٌن.هإالء مجرمٌن وقتلة, بحٌث ٌحققون الثراء على حساب م
 

 تقصٌر فً الثبلثً ) التعلٌم والمنبر واألعبلم(
ٌااة, وفااً المنباار, وفااً  نتوقااف هنااا ونإشاار  لااى خلاال فاضااح فااً المنظومااة التعلٌم
ٌاة صاالحة, بال هاا هاو جازء  اإلعبلم, فهذه الكٌانات لام تساتطع أن ترباً المجتماع ترب

ٌانه, بلحام الجازء األضاعف, اعتقاد أن هاذا الثبلثاً عنادما ٌكاون فعاااال  مان المجتماع 
وٌعمل بشكل اٌجابً, فاناه ساٌمنع ظهاور االتجاار بالبشار, وألصابح المجتماع أقاوى, 
ٌاة, شاارٌك فٌهااا هاإالء الثبلثااً بساابب ضاعف دورهاام, ممااا  ٌااة الحال لكان الحااال المزر

 سمح للبع  أن ٌسرح وٌمرح, وٌدمر أعرا  الناس من دون رادع.
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 السبب هو ضعف الدولة

لتً ٌكون القاانون فٌهاا مطباق علاى األر , وتكاون الدولاة دوماا الدولة القوٌة هً ا
ٌاه مان األخطاار, وكال هاذا  لجانب المواطن, توفر له ما ٌحتاجه وتحفاظ كرامتاه وتحم
نفتقاده ألننااا نعاٌ, فااً دولااة الضاعٌفة, ففااً الدولاة الضااعٌفة تنشااط فٌهاا كاال أنااواع 

ٌااث أن خبلفااات الساسااة وأنااان ٌااوم, ح ٌااااب الجرٌمااة, وهااو مااا حاصاال ال ٌتهم, مااع غ
ٌاان سٌاساً ه,,مماا  الرإٌة, وصعود من ال ٌستحق  لى كرساً القارار, اوجاد لناا ك
جعل العراق من افسد دول العالم, وهكذا وجدت الجرٌمة بٌئة مناسبة لها فً العراق 
لتنشط, بالمقابل حصل ارتفاع شدٌد فً معدالت الفقر, أذن مان صانع جرٌماة االتجاار 

ساً  الضاعٌف فااً العاراق وهام ٌتحملااون تبعاات كال جرٌمااة بالبشار هاو النظااام السٌا
تحادث لكال ماواطن بساٌط, هاذا األمار ٌجاب أن ٌستشاعره الساساة وٌجعلهام ٌفهمااون 

 دورهم الكبٌر, فً عملٌة توفٌر المناخ المناسب للجرٌمة. 
 

 الحل أٌن؟
ٌاة لحلهاا, وهناا اإلرادة  كل مشكلة ٌمكن حلها لكن بشارط, وهاو أن تتاوفر أرادة حقٌق
ٌجب أن تكون من قبل النخبة الحاكمة, الن الحل بٌدهم, وهنا نجد أهم مسارات الحال 

 تكمن فً: 
, والاذي لاو فعال 6106أوال: تفعٌل قانون مكافحة االتجار بالبشار, الصاادر فاً عاام 

ٌااف روافااد هااذه التجااارة, فهااو ٌضاامن حفااظ حقااوق العااراقٌٌن,  بكاال بنااوده لااتم تجف
 ٌة, وسماسرة االتجار بالبشر.ومبلحقة عصابات الخطف اإلجرام

ثانٌا: علاى الحكوماة اإلساراع بوضاع برناامج فعلاً لخفا  معادالت الفقار, الن الفقار 
هو سبب وقع البع  ضحٌة سهلة بٌد سماسرة وعصابات االتجار بالبشر, مثل دعم 
بطاقة تموٌنٌة وبطاقاة صاحٌة خاصاة باالفقراء, ماع تاوفٌر فارص عمال للفقاراء, ماع 

 اجتماعٌة نفسٌة تتواصل معهم, كً تساعدهم فً حل مشاكلهم. أهمٌة توفٌر فرق
ٌاار علااى قضااٌة  ثالثاا: دعااوة األعاابلم خصوصااا الفضااائٌات, لتسالٌط الضااوء بشااكل كب
االتجار بالبشر, كً ٌكاون وعاً للنااس لٌتشاكل حاائط صاد معرفاً, ضاد الوقاوع فاً 

 شرك األكاذٌب التً ٌعتمد علٌها السماسرة لئلٌقاع بالنساء.
ٌاث مان رابعا:  ٌاة, بماا لاه مان قدساٌة عناد المجتماع, ح تفعٌل دور منابر األمااكن الدٌن

الممكن أن تشٌر عبر برنامج متواصال,  لاى خطار هاذه الحالاة, وتوضاٌح رأي الادٌن 
ٌاة الفقاراء والبساطاء, مان شار هاإالء السماسارة  منها, وأهمٌة تكاتف المجتمع لحما

 والعصابات اإلجرامٌة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-2-03تم نشره فً 
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 يؼركخ ثذر ٔاَمالة انمٕٖ
 
 

ٌارا فاً  لم تكن معركة بدر فً العام الثانً للهجرة, معركة عادٌة, بل أحدثت تحوال كب
موازٌن القوى فً الجزٌرة العربٌة, فتؤثٌراتها لم تقتصار علاى الجاناب العساكري, بال 

ٌار وبسابب طبٌعااة شاملت الجوا ٌاة والسٌاساٌة واالقتصااادٌة, للتارابط الكب ناب االجتماع
ً واقتصادي,  ً قرٌ,, وما كانوا ٌمثلوه من ثقل اجتماعً وسٌاس النصر على مشرك
ٌاة للكعباة فاً  ٌاة الروح معتمدٌن على موقعهم الجغرافً بٌن الطرق التجارٌة, واألهم

ن اإلطاحااة بجاٌ, مكااة  عبلنااا قلاوب مجتمعااات المنطقاة, علااى اخاتبلف دٌاناااتهم, فكاا
 بسطوع فجر جدٌد.

ٌاام بهاا,  هً معركة الحق ضد الباطل, بٌن جهة مظلومة وجهة ظالمة, كاان ٌجاب الق
ٌاوتهم ومصااادرة  ٌار ماان ب الن ماا وقاع علااى المسالمٌن مان ظلاام كاان فادحااا, مان تهج

رة, أموالهم, ومبلحقتهم بالدسائس والمكر, ما بٌن كفار قرٌ, وجٌران المدٌنة المنو
 لذا كانت الحرب مهمة إلبعاد سٌوف سادة قرٌ, عن رقاب المسلمٌن.

ٌاة الجمهاور, ألنهاا ال  ٌاا علاى أغلب ٌاة المعركاة, كاان خاف القارار السٌاساً المحادد بؤهم
تعً مقدار المكاسب البلحقة, التً ستتحقق من هذه المعركة, وما حصل الحقا اظهر 

 حكمة القٌادة السٌاسٌة للمسلمٌن.
فهام تاؤثٌرات النصار فاً معركاة بادر,  لاى أي مادى وصال تؤثٌرهاا, ومااذا  نحاول هنا

 تحقق من تغٌٌرات فً الجزٌرة العربٌة, بعد معركة بدر.
 

 أوال: تؤثٌر الهزٌمة على مشركً قرٌ,
كان شٌوخ قرٌ, ٌرون أنفساهم أساٌاد العارب, مرتكازٌن علاى البعاد الروحاً للكعباة 
ٌاة  المشرفة, وعلى أهمٌة أدوارهام االقتصاادٌة فاً المنطقاة, ومان حاولهم مجارد باد
ٌااة, وأحاابلف  وقبائاال, فهاام حضااارة متطااورة, مدٌنااة وجااٌ, ونظااام وعبلقااات خارج

شاً, كانات كفٌلاة برفاع أساهم وعهود  مع المحٌط, وٌمكن اعتبار هزٌمة أبرهاة الحب
 سادة قرٌ, فً كل المنطقة, 

ٌاائهم تام  ذاللاه,  لذا كانت الهزٌمة فً بدر شدٌدة التاؤثٌر علاى نفساٌة أهال مكاة, فكبر
ٌاارة, باعتباااار  وشخصااٌتهم السٌاسااٌة والعسااكرٌة اهتاازت فاااً أعااٌن مجتمعااات الجز

ٌاة هزٌمتهم أماام جاٌ, اقال مانهم عادد وعادة, هزٌماة نظاام حكام قاوي أماام  دولاة فت
"دولة الرسول الخاتم )ص(", فكانت مشاعر الهزٌمة واإلحباط تسٌطر علٌهم, ودافع 
ٌااائهم ومساتقبلهم, فكانات بعادها معركاة احااد,  االنتقاام ٌكبار فاً عقاولهم, انتقاماا لكبر
ٌارة, بال أنهام نعتاوا  وعندما وصل خبار الهزٌماة لمكاة أصااب مجتمعهاا الاذهول والح

تباار أن ماا ٌنقلاوه مساتحٌل الحصاول, ونشاٌر هناا  لاى احاد  ناقلً الخبر بالجنون, باع
أهم نتائج معركة بدر على مكة, هو خسائرها التجارٌة, بعد أن أصبح طرٌق تجارتهم 
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ٌاااد القبائااال للااادٌن  ٌااادة, النضااامام عد ٌاااد, باإلضاااافة لخساااارة أساااواق عد تحااات التهد
 اإلسبلمً.

ٌااة او ماوت, فمع ٌاد مساالة ح ركاة بادر حادد مساارات لذلك كانات تارى الحارب مان جد
 القصة.

 
 ثانٌا: تؤثٌرات معركة بدر على الٌهود 

ٌاة فاً تلاك الفتارة, والتاً كانات تساكن حاول  ٌارة العرب احد المكونات المهمة فاً الجز
ٌااء  المدٌنة المنورة, بحسب رواٌات التبشٌر عند الٌهود, والتً صارحت أن أخار األنب

اقتصادٌا من اكبر قوى الجزٌرة, ولهم سٌكون مكانه فً تلك الجغرافٌا, وكان الٌهود 
ٌااق بمشاااركً قاارٌ,, باإلضاااافة لسااخط قادتهاااا الاادٌنٌون علاااى  ارتباااط اقتصاااادي وث
ٌارة عناد ظهاور النباً الخااتم, ألناه عرباً  ٌاث أنهام أصاٌبوا بانتكاساة كب المسالمٌن, ح
ولٌس منهم, فناصبوه العداء, وسعوا  لى  فشال الادعوة اإلسابلمٌة, حسادا وبغضاا, 

 عركة بدر هزٌمة كبٌرة للٌهود.فكانت م
بعد معركة بدر أصبح ٌتحتم علٌها اإلسراع لئلجهاز على الدٌن اإلسبلمً, حٌث كانوا 
ٌاث العادد  ٌاة, مان ح ٌتوقعون أن الحارب ساتنهً المسالمٌن, بحساابات عساكرٌة منطق
ٌارة, الن االنتصاار  والعدة, بعد معركة بدر كانت خساارتهم السٌاساٌة واالقتصاادٌة كب

ً كان ضد حلفائهم المشركٌن, لذا كان األهم عند الٌهود هو مساعدة أي جهد اإلسبل م
ٌاة, وهااو  ٌكاون موجاه ضاد المسالمٌن, فرسامت معركاة بادر طبٌعاة السٌاساٌة الٌهود

 أسلوب المكر والخداع والمإامرات, حتى الوصول لهدفهم فً  سقاط المسلمٌن. 
 

  ثالثا: تؤثٌر معركة على مجتمعات الجزٌرة العربٌة
ٌارا بااٌن  ٌمكان اإلشاارة أوال  لاى أن نصار المسالمٌن فاً معركاة بادر, احادث شارخا كب
ٌاث انقسام هاإالء ماا باٌن  ٌاة, ح ٌارة العرب القبائل العربٌة والتجمعات السكانٌة فً الجز
مإٌد لمشركً قرٌ, أو للمسلمٌن, فبع  القبائل مرتبطة اقتصادٌا ماع قارٌ,, مماا 

ٌاة مصااالحها االقتصااادٌة, فتحولاات تمامااا اوجاب علٌهااا أن تتخااذ موقااف متشاادد لح ما
لجانب مشركً قرٌ,, أما قبائل أخرى فلها روابط مع قبائل المدٌنة المناورة, فكانات 
ٌااارة  ٌااة فااً الجز ٌاار ماان الكٌانااات المجتمع  لااى جانااب المساالمٌن, أي أن المحاارك للكث

 العربٌة كان العامل االقتصادي.
بعاد االنتصاار فاً بادر, ألنهاا أحساات  هنااك قبائال دخلات فاً الادٌن اإلسابلمً مباشارة

بالعادل الاذي ٌنشاده الرساول الخااتم, وكانات تعاٌ, تحات الظلام لعقاود, فكاان اإلسابلم 
ٌااق العاادل اإلنسااانً, وهنالااك قبائاال أخاارى, كااان العاماال السٌاسااً مهاام  فرصااة للتحق
ٌاار سااٌحدث, عناادها  ٌاار سٌاسااً كب عنادها, فعناادما تحقااق النصاار فهاام قادتهااا بااان تغٌ

ه القبائل بإرسال الوفاود المهنئاة للمسالمٌن, بعاد النصار فاً معركاة بادر, أسرعت هذ
 وهو بمثابة اعتراف بوالدة قوة سٌاسٌة جدٌدة.
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 رابعا: تؤثٌر معركة بدر على منافقً المدٌنة المنورة 
كان هنالك خط خفً داخل المدٌنة, ٌعد العدة لما بعد معركاة بادر, فكاان ٌنساق بشاكل 

ٌاااث كاااان االعتقااااد أن الهزٌماااة ساااتلحق ساااري ماااع الٌهاااود وماااع ق ٌاااادات قااارٌ,, ح
ٌال جاٌ, العادو,  بالمسلمٌن, فكان دور هإالء قبل المعركة فاً تثباٌط العزٌماة, وتهو
ونشر اإلشاعات, وبعضهم التحق بجٌ, المسلمٌن كً ٌكون عٌنا لآلخرٌن من داخل 

أثباات  الجٌ,, وهإالء فقط حضروا ولم ٌكن لهم أي دور فً المعركة, وكان هادفهم
ٌاة تواجادهم باعتباار  هوٌتهم, بعد الشكوك الكبٌرة التً تحوم حاولهم, باإلضاافة ألهم

 أن الهزٌمة ستقع, وهنالك دور مرسوم لهم بعناٌة, لجنً مكاسب انتصار قرٌ,.
ٌاارة لهام, وخااارج الحسااابات, فقاط هاام حققاوا مكسااب تحسااٌن  لكان المفاجئااة كانات كب

 باعتبارهم جزء من الجٌ, المنتصر.   صورتهم أمام مجتمع المدٌنة المنورة,
ٌاة, وكاان  جزء من المنافقٌن المدٌناة, تخلاف عان المشااركة بمعركاة بادر بؤعاذار واه
ٌنتظر أن تصح بشارة الٌهود لهم, بان جاٌ, المسالمٌن ساٌهزم شار هزٌماة, وعمال 
وهو داخل المدٌنة على نشر اإلشااعات, واإلشاارة لبشاارة الٌهاود, فكاان الهادف باث 

فً المدٌنة, لتكون متهٌئة لحصول انقبلب سٌاسً, خصوصا أن رجال قرٌ, الرعب 
 والٌهود داخل المدٌنة ٌنتظرون الظروف المناسبة لبلنقضا  على السلطة.

ٌارات النصاار انتكاساة كباارى للمناافقٌن, فاسااتبد بهام الخااوف والحقاد, ألنهاام  كانات تكب
 انكشفوا أمام المسلمٌن, فاالنقبلب تؤجل  لى أشعار أخر.

أي أن معركة بدر كشفت جزء من المنافقٌن, وهم من تخلفوا ونشروا اإلشاعات, أما 
الجزء األخر فقد اندمج بالنصر الذي تحقق, ألنه شارك بالحرب, فكان هذا الجزء من 

 المنافقٌن هو األشد خطورة, وهو الذي سٌسعى لتحقٌق االنقبلب. 
 

 خامسا: مكاسب المسلمٌن
رفاع أساهم المسالمٌن فاً المنطقاة, وجعال للمسالمٌن هٌباة االنتصار فً معركة بدر, 

ٌاان صاغٌر,  كبٌرة, بسبب عقلٌة العرب التً تهاب المنتصرٌن, فبعد أن كانوا مجارد ك
ٌاااة, وسااط بحاار ماان الدسااائس والخبااث الااذي ٌمارسااه الكبااار  ٌحاااول أن ٌسااتمر بالح

ل العرب كٌف )قرٌ, والٌهود(, فإذا به ٌسقط الصنم األكبر )سادة قرٌ,(, حٌث تناق
استطاع جٌ, صغٌر بسٌط العدة, من االنتصار على جٌ, قرٌ,, وهم أضعافهم فً 
العدة والعدد, وتنبهت الجزٌرة  لى أهمٌة تحسٌن عبلقتها مع المسلمٌن, المنتصارٌن 
الجادد, فكانات الوفاود تتساابق نحاو المدٌنااة المناورة لفهام مان هام المسالمٌن؟ وماااذا 

سكري بوابة االنفتاح السٌاسً أمام اآلخارٌن, وكاان ساببا ٌرٌدون؟ فكان االنتصار الع
 أساسٌا فً أٌمان العدٌد من القبائل, ودخولها فً الدٌن اإلسبلمً.

ٌادة لتجاارة  ٌاث  انفتحات أساواق جد المكسب االقتصادي للمسلمٌن ال ٌمكان  نكااره, ح
حااارب المدٌنااة المنااورة, عباار القبائاال المنضاامة لئلساابلم, أو التااً أعلناات أنهااا لاان ت

 المسلمٌن, فكان مكسب كبٌر.
 

 الختام: 
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ٌااة فائقاة, ماان  ٌااف كاان القاارار النباوي ناجحااا, ومادروس بعنا معركاة بادر تظهاار لناا ك
ٌاان تاؤثٌرات المعركاة علاى الفئاات الماإثرة فاً  ٌات وشاكل الحارب, وعبار ب ٌاث التوق ح

ون الجزٌرة العربٌة, ومعركة بدر تعتبر درس كبٌر فً السٌاسة, ٌجب أن تدرس, فتك
 ملهمة لنا فً واقعنا الحالً.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-2-02تم نشره فً 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

20 
 

 دلبرا رٓذد أيرٚكب ثعرة اجلٛش انطٕر٘؟
 

ٌاة, التاً تبحاث عان  ٌاة القاوى العالم الصراع فً المنطقة لن ٌنتهً قرٌبا, هكاذا هاً ن
ٌاة, نعام  ٌاات الكبارى للقاوى العالم ٌاتم تحقاق الغا مكاسب ما بعد الصراع, فالً اآلن لم 
ٌااة, لتااادر  حصاالت الفوضااى واشااتعلت الحااروب, ودارت عجلاااة معاماال الساابلح الغرب

ٌاارات علااى مالكٌهااا, لكاان  لااى أالن لاا م ٌحصال الهاادف األكباار لهاام, وهااو التقسااٌم المل
الجغرافً للعراق وسورٌا, فهناك محور الضد, الذي ٌسعى للحفاظ على كٌان العاراق 

 وسورٌا, ورد العدوان, هذا المحور ٌركز على روسٌا و ٌران والعراق وسورٌا. 

نشر موقع روسٌا الٌوم تقرٌرا هاما, عن تحذٌرات روسٌة من مخاطر سقوط األسد, 
ٌا ٌاار أن الكاارملٌن حااذر ماان أن منطقاة الشاارق األوسااط قااد تغاارق فااً ح ث ٌقااول التقر

ً حال  سقاط نظام األسد, مضٌفا أن سقوط األسد لن ٌساعد فً حرب  فوضى كبٌرة ف
ٌاوم الجمعاة  اإلرهاب, حٌث قال دمٌتري بٌسكوف الناطق باسم الارئٌس الروساً فاً 

ٌاةمن حزٌران الحالً تعلٌقاا علاى أنبااء عان رساالة  01 ٌاة  مان وزارة الخارج األمرٌك
تدعو  لى توجٌه الغارات األمرٌكٌة ضد الجٌ, السوري والمساهمة فً  سقاط نظاام 

قال: "فً أي حال من األحوال ال ٌمكن لموسكو أن تتعاطف مع الدعوات حٌث  األسد,
 لى  سقاط السلطة فً دولة أخرى باستخدام القوة. وعبلوة على ذلك, مان المشاكوك 

ساهم  سقاط هذا النظام أو ذاك فً  حراز تقادم فاً محارباة اإلرهااب بنجااح, فٌه أن ٌ
 بل قد ٌإدي ذلك  لى تعمٌم الفوضى المطلقة بالمنطقة".

السإال األهم الذي نطرحاه هناا, لمااذا أمرٌكاا تهادد بضارب الجاٌ, الساوري, ولمااذا 
 أالن بالتحدٌد؟

, من صراع سٌاساً قاد ٌناتج تفكٌك القضٌة ٌوصلنا لفهم معٌن, لما ٌدور فً الساحة
 مفاجئات عسكرٌة:

 
 الهوس األمرٌكً بإسقاط األسد

ٌاا والساعودٌة وقطار ,تحااول أن تاوهم الارأي العاام العاالمً  أمرٌكا ومحورها مان ترك
ٌارة ضااد الماواطنٌن, واناه قاد كاان سابب للحاارب,  باان نظاام األساد ٌقاوم بانتهاكاات كب
وهو ٌدعم بع  الجماعات اإلرهابٌة, وهً تروج  لى  ن حل مشكلة سورٌا ٌتم عبر 

التً كانت سببا للتدخل فً الشؤن السوري,  سقاط األسد وتدمٌر جٌشه, هذه ذرائعها 
والتااً تمسااكت بهااا ورددهااا أتباعهااا فااً المنطقااة, فلااوال دخااولهم علااى الخااط ودعاام 
ٌااوم بهااذا  ٌااة بالمااال والساابلح والتاادرٌب, لماا أصاابح حااال سااورٌا ال الجماعاات  الرهاب

األسد  البإس الكبٌر, أمرٌكا تفكر بضٌاع تام للجغرافٌة السورٌة واألمر متعلق بإنهاء
 وجٌشه, ألنه لبلن هو حجر العثرة أمام تحقٌق الهدف األمرٌكً.
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 قرار أمرٌكً: داع, لن تموت اآلن
ٌااة  اإلرهاااب المنتشاار اآلن فااً الشاارق األوسااط, كااان هااو الاادافع لاادخول القااوى الغرب
ٌاا  مباشرة تحات عناوان القضااء علاى اإلرهااب, وأمرٌكاا ومحورهاا شاكلوا تحالفاا دول

, وهو ٌعمل منذ سنتٌن, لكن فعلاه بساٌط جادا ومان دون خطاط أو من عشرات الدول
ٌاة استراتٌجٌة , بل مجرد عنوان كبٌر لكن فاار  المحتاوى, وببسااطة أن القاوى الغرب

ٌار المنطقاً أن  حققت فوائد كبٌرة من تواجد اإلرهاب فً العراق وساورٌا, لاذا مان غ
اجد التهدٌد الداعشاً, تعمل على الضد من مصالحها, والتً هً الٌوم تعتمد على تو

لذا هً تادق علاى نغماة مختلفاة, وهاً الساعً  لاى ضارب جاٌ, األساد تحات عناوان 
ٌابلت, وٌساتمر تواجاد االبان المادلل للغارب  حارب اإلرهااب, كاً تتفتات ساورٌا  لاى دو
)داع,(,  لى حٌث الوقت الاذي وضاعوه لموتاه, أي بعاد أن تساتنفذ مناه كال الفوائاد 

 ممكنة التحقق.
 

 حبللعبة شد ال
البع  ٌرى التصرٌحات األمرٌكٌة, بؤهمٌة ضرب قاوات األساد, ال تعادو  ال لعباة شاد 
الحبال بااٌن أمرٌكااا وروسااٌا, فؤمرٌكااا لاان تخااطر بهكااذا خطااوة قااد تساابب لهااا صااداع 
مزمن, خصوصا أن ضرب الجٌ, العربً السوري مباشرة, قد ٌهدد مصاالح أمرٌكاا 

طاوة مان لعاب بالناار ماع روساٌا, باعتباار فً جغرافٌا واسعة, باإلضافة لما تمثلاه الخ
ٌاااف ٌمكاان أن تااؤتً قاااوة  ٌااة الروسااٌة القائمااة, هاااً هادفااة لاادعم األسااد, فك أن العمل
ٌااة الروساٌة, لاذا هاً لٌسات  ال مجارد بالونااات  ٌاة وتضارب مان هاو تحات الحما خارج
 عبلمٌة, تهدف لتحقٌق ضغط معٌن فً أطار اللعبة السٌاسٌة القائماة, وقاراءة ردود 

ٌاة بنااء علاى قاراءات الخباراء األفع ال عن خطوتها اإلعبلمٌة, كً ترسام الخطاوة التال
 المخططٌن للسٌاسة األمرٌكٌة.

 
 الخوف على الجماعات المسلحة

لو اعتبرنا أن الدعوة المقدمة ألوباما بضرب الجٌ, الساوري صاحٌحة, فإنهاا تكاون 
ٌااة الحفاااظ علٌهااا, فبعااد المشاااركة الرو سااٌة فااً الاادعم ضاامن سااٌاق المصااالح وكٌف

ٌاارة ضااد داعاا, فااً سااورٌا, ممااا جعاال نفااوذ  المباشاار لؤلسااد, وقٌامهااا بضااربات كب
ٌاة تلاك العصاابات  ذ لام  ٌاتحجم, واألمار مساتمر وسٌصال  لاى نها العصابات اإلرهابٌة 
تتدخل أمرٌكا, فعودة االستقرار لساورٌا لاٌس فاً صاالح أمرٌكاا, لاذا هاً تعمال علاى 

ٌادوا أكثر من محور لٌطول عمر العصاب ات اإلرهابٌة, فمن جهة  تادفع  ذنابهاا كاً ٌز
من دعمهم لداع,, من جهة أخر تقوم حملة  عبلمٌة ضد نظاام األساد, ومان محاور 
ثالااث تحاااول  ثااارة المشاااكل لحلفاااء سااورٌا األسااد, كااً ٌقاال الاادعم وبالتااالً ٌضااعف 

ٌة لجاٌ, األسد, واألمر الرابع الذي لجؤت  لٌه هو التلوٌح باستخدام الضاربة العساكر
 سورٌا األسد.
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 تؤثٌر تحرٌر الفلوجة على أمرٌكا
ٌااث كاناات الفلوجااة القلعااة  ٌاارة للانهج األمرٌكااً, ح ٌاار الفلوجااة, انتكاسااة كب ٌعتبار تحر
ٌااا فااً  دامااة العماال اإلرهااابً  ٌااث كااان دورهااا محور ٌااا, ح ٌااة أمرٌك ٌااة المحم اإلرهاب

من ٌد الدواع,, كان للعصابات اإلجرامٌة فً العراق وسورٌا, وبعد خروج الفلوجة 
ٌاد  على أمرٌكا أن تنااور, كاً تحفاظ ماوازٌن القاوى فاً المنطقاة, فكانات قضاٌة التهد
بضرب الجٌ, السوري, تحت عنوان كبٌر, وهو محاربة اإلرهاب, فانظر  لى الخداع 
ٌاااة, فماان جهاااة هاااً التااً تااادعم اإلرهااااب  والمكاار الاااذي تتسااام بااه السٌاساااة األمرٌك

 مام كل من ٌوقف تقدم اإلرهابٌٌن, ففً العراق وقفت ضد واإلرهابٌٌن, وتقف بالضد 
وفااً سااورٌا تقااف ضااد الجااٌ, العربااً السااوري, والعنااوان الااذي  الحشااد الشااعبً,

تاتحجج باه انهاا ضااد اإلرهااب, انهاا المساارحٌة األكثار هازال, لااذا جااء موقفهاا ضاامن 
 السٌاق المنطقً, فً حملة جمع القوى بعد الهزٌمة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-2-61تم نشره فً 
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 يب ثني ديٕع يٛطٙ ٔػٕاْر انطٛبضخ انؼرالٛخ
 
 

ٌااز للساااحر مٌسااً, ووصاال بااالفرٌق األرجنتٌنااً لنهااائً بطولااة كوبااا  بعااد أداء المم
فاإذا بااألرجنتٌن تخسار النهاائً بشاكل أمرٌكا, وتخطٌه لكل األرقاام القٌاساٌة للتاانغو, 

ٌااث أضاااع احاادها الاانجم مٌسااً, فااانفجر  دراماااتٌكً  مااام شااٌلً وبضااربات الحااظ,  ح
بالبكاء  مام شاشاات الكاامٌرا, ثام لٌفااجئ العاالم بخبار اعتزالاه, ألناه أحاس بؤناه خاذل 
محبٌه, ولم ٌحقاق لهام أحبلمهام, لتتازاحم ردود األفعاال الرافضاة العتازال األعجوباة 
مٌسً, حتى  ن الرئٌس األرجنتٌنً طالبه بالعدول عان قاراره, لكناه   لاى وقات كتاباة 

 المقال بقً مصر على قرار االعتزال.
ٌااث تمتاااز بااؤكثر الناااس عااادٌمً  ٌااة فهااً علااى النقااٌ  تمامااا, ح  مااا الساااحة العراق

 اإلحساس والفهم, ممن ٌرفضون ثقافة االعتزال واالعتراف بالهزٌمة.
نجاد لاه ناد عراقاً, ذلاك الرجال الاذي حكام العاراق سانوات طاوال,  مقابل النجم مسً

ٌااار  وخبللهاا ضاااعت أحاابلم الناااس, وانتشاار الفقاار والجهاال واإلماارا , وتساابب بانه
ٌات, وانتشاار الفسااد و فابلس خزٌناة  الدولة العراقٌة, وضٌاع الموصل واالنبار وتكر

رار, هكذا حال العراق مع الدولة, لكنه والى أالن ٌعتبر نفسه فائزا, منتصر على األش
األسف, فمن ٌمسك كرسً المسإولٌة, ٌفقد معه كل  حساس راقً, وتضٌع منه كال 

 القٌم األخبلقٌة, لٌتحول مع المنصب لمجرد عاهرة بثوب مسئول.
ٌاتم  وزٌر سابق استورد لنا شاي مسرطن, وباألطنان, وتم تخزٌناه فاً البصارة, كاً 

عب بالسارطان, وٌرتاااح الساساة مان هااذا توزٌعاه علاى الشاعب, عسااى  ن ٌماوت الشا
الشعب الفقٌر, ولكن شاء القدر  ن تنكشاف ماإامرة الشااي المسارطن, فتقارر النخباة 
ٌاارات الادنانٌر فاً سابٌل أتابلف الشااي المسارطن, وانتهاى األماار  الحاكماة, صارف مل
بحسب عرف الساسة الجهابذة, فبل دموع على الفضٌحة, وال أرادة لمحاسبة الساعً 

الشعب العراقً, بل الممٌز بهم, هاو أسالوب "العاواهر" الاذي ٌتقناوه, فاً عادم  لقتل
 الحٌاء من أي فعل فاضح ٌقومون به.

ٌاة, مااع تحااذٌرات  ٌار سااابق أخاار, اتفاق علااى مشااروع بنااء ماادارس بهٌاكاال حدٌد وز
سابقة عن فشل المشاروع, وبالمقابال تام رفا  مشاروع ٌاباانً ببنااء ألفاٌن مدرساة 

ٌااة وبالادفع باألجاال, لكاان النخباة الحاكمااة ال تعجبهااا بسات أشااهر, وفاق قٌ اسااات عالم
ٌااة, ثام فاحاات رائحاة فشاالهم  ٌااارات علاى هٌاكال حدٌد أساالٌب الٌاباان, فااتم صارف المل
الذرٌع , لكن لم ٌعتذر هذا الوزٌر الجهبذ للشعب العراقً, ولم ٌحاسبه احد, ولم ٌقرر 

ٌاق حلاام العاراقٌٌن, فهاإال ء الساساة مان الناوع النااادر, ) االعتازال ألناه فشال فاً تحق
ٌاث ال ٌساتحون, وال ٌحساون, متخلقاٌن باؤخبلق العاواهر,  أنهام مخلوقاات عجٌباة(, ح

 باإلصرار على الفعل الفاضح من دون أي خجل.
ٌااا ٌساارقون البلااد , وٌفتحااون الباااب علااى مصااراعٌه  مئااات ماان الماادراء العااامٌن ٌوم

الشرٌف, وٌعقدون الصفقات  للفساد, وٌقربون كل موظف فاسد, وٌحاربون الموظف



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

010 
 

التاً تادر المااال علاٌهم علااى حسااب الاوطن, هااإالء المادراء العااامٌن عاواهر العااراق 
ٌااء, وال  بامتٌاز, فكل أخبلق العواهر هم ما ٌتمٌزون به, ٌفعلون الفضائح من دون ح
ٌااتم  ٌااب  ن ال  ٌسااتحون أباادا ماان المنكاار, باال ٌتفاااخرون بااه باعتباااره بطولااة, والعج

 هم ٌنتقلون من مكان  لى أخر, لٌنشروا عهرهم أٌن ما حلوا . قصائهم, و
الرائع مٌساً أضااع ضاربة جازاء وأعلان اعتزالاه, وساساتنا األشااوس أهادروا أالف 
ٌاٌن, ماع هاذا ال ٌعلناون اعتازالهم, وذلاك فقاط  الفارص الساهلة, وأضااعوا أحابلم المبل

 ألنهم ال ٌستحون. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-2-61تم نشره فً 
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 انؼٕايم انزٙ أدد إىل يمزم  األيبو ػهٙ
 
 

ٌاارة لئلنسااانٌة فااً أن تعااٌ, واقااع مختلااف, لااو التاازم رجااال العهااد  كاناات الفرصااة كب
ٌاه, لكان األحاداث اإلسبلمً  األول بعهد فً غدٌر خام, والاذي ٌتفاق كال المسالمون عل

ٌاال الرساول الخاااتم )ص(, لتنااتج نظااام حكاام هجااٌن,  تساارعت بشااكل مجنااون مااع رح
بساالوك األولااٌن وبلباااس  ساابلمً, كااان الخطااوة األولااى لبلبتعاااد عاان هاادف الرسااول 

ٌلة واألساٌاد, وأصابح األعظم فً أنشاء الدولة العادلة فً األر , فارتفع صوت القب
السٌف هو الحاكم, وعاد الٌهود لٌتغلغلوا فً مفاصل الدولة, لٌسرعوا فً تشوٌه ما 
ٌاة والقاعااد  ٌاه, لٌكاون النتااج ماثال أمامناا فاً عصارنا الحاالً, بفارق الوهاب ٌصالوه أل

 والدواع,  .
مان بعد معركة النهروان كانت األوضاع السٌاسٌة فً الكوفة تثٌر الشكوك, فاً أكثار 

جاناب خصوصااا, أن لعباة التحكااٌم فاً معركااة صاافٌن, التاً أتقنهااا ابان ساافٌان واباان 
العاص, وانطلت على خط الخوارج, وبع  شٌوخ القبائل العراقٌة, قد أحادثت شارخ 
كبٌر بٌن جمع كبٌر من العراقٌٌن, وهدف توحٌد األمة والذي سعى  لٌه األماام علاً, 

الكبٌر لؤلمة, وكانت محاوالته مساتمرة  ظًالتشعند تولٌه الخبلفة, أصبح عسٌر مع 
 لى أخر أٌام حٌاته, فسعى لتجهٌز الجٌ, من جدٌد, للقضااء علاى أسااس الفتناة فاً 
جسد األمة معاوٌة وزمرته, لكان كاان غادر ابان ملجام الحادث الاذي أساهم فاً تحاول 

 معاوٌة  لى غول ٌنه, فً كٌان األمة, وٌعود بها  لى خط الجاهلٌة.
بحث عن العوامل األساسٌة التً تسببت فً مقتل اإلمام علً )ع( ونحدد نحاول هنا ال

 هنا أربع عوامل مهمة:
 

 العامل األول: تقوٌة القبائل على حساب الدولة
بعد حصول فتنة السقٌفة بمجرد وفاة الرسول الكرٌم )ص(, حٌث صعود خط السقٌفة 
ٌااة خاط السااقٌفة, عنادها حصاالت حاروب الااردة  للحكام, واخاتبلف المساالمٌن حاول أحق
ٌار, كماا روجات  لتشغل المسلمٌن عن ما حصل, وتجعلهم جمٌعا فً مواجهة خطر كب

 شبث بالحكم. له السلطة الجدٌدة, والتً وجدت فً الحرب فرصة للت
ٌااة الساالطة, ممااا  ٌااة اسااتمالة القبائاال, أماار ضااروري لتقو فااً هااذه المرحلااة كااان عمل
ٌار لشاٌوخ وساادة القبائال, وبعاد وصاول الخلٌفاة الثاانً للحكام, باشار  أعطى نفاوذ كب
ٌاة  عملٌة أوسع للحروب, وهً حروب التوسع, والتً من خبللها تحققت مكاسب ماد

ٌاارة جعاال القبائاال تكاااون اقااوي ن فااوذا, لماااا تااؤتً بااه الحاااروب ماان مااردود ماااادي كب
)الغناائم(, لكاان فاً زماان الخلٌفاة الثالااث أصااب الحركااة العساكرٌة الركااود, مماا جعاال 
ٌاان والتااه  القبائال مساتاءة ماان الخلٌفاة الثالااث, باإلضاافة للسااخط علاى سٌاساااته وطغ

ٌاد فاً أن تصا بح على األمصار, والتً جعلت مواقاع القبائال تهتاز, لٌتكارس واقاع جد
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القبائل شرٌك فً السٌاسة وترنو للمشاركة فاً الحكام, ومتؤهباة للادفاع عان حقوقهاا 
 بالقوة, فكانت الثورة على الثالث بدفع من القوى القبلٌة.

لذا, عندما جاءت الخبلفة لؤلمام علاً, كانات الدولاة شابه منهاارة, ماا باٌن قبائال تجاد 
ٌاااة, لهااا مكاااان فاااً الحكااام, ووالة طغااااة شااددوا قبضاااتهم علاااى  األمصاااار مثااال معاو

وسٌطرته على الشام, فكانت عملٌة توحٌد الدولة صعب, خصوصا أن القبائل وجدت 
فً الحروب الداخلٌة متنفس لها, للصعود والتكساب والباروز, فكاان احاد أهام أساباب 

 مقتل اإلمام علً هو تدخل ونفوذ القبائل العربٌة.
 

 العامل الثانً: معاوٌة بن أبً سفٌان والباطل
ٌار  ٌاات التغٌ ٌاا علاى الشاام, وماع كال عمل ٌاة وال منذ عهد الخلٌفة الثانً تم تعٌٌن معاو
ٌاة كاان ٌملاك  التً حصلت فً زمن الخلٌفاة عمار أو الخلٌفاة عثماان للاوالة, فاان معاو
ٌاد عان أي مساائلة, مااع أن  حصاانة غرٌباة, جعلتاه ال ٌغاادر موقعاه, حتاى اناه كاان بع

 لى سٌاسته فً الشام.المسلمٌن كان لهم مبلحظات كثٌرة ع
لكن سكت الخلٌفة عمر والخلٌفة عثمان عن تلك الشكاوي واالتهامات, ألنهام ٌجادون 
ٌاه  فً معاوٌة حلٌف مهم فً اللعبة السٌاسٌة, والتً تحتاج لمكر ودهااء, وٌجادون ف
سٌف مهم ضد خط المعارضة لجماعة السقٌفة, باإلضافة لتؤثرهم  بآراء المستشارٌن 

لوا فاً الادٌن اإلسابلمً بعاد وفااة الرساول, والاذٌن تحولاوا لاوزراء الٌهود, ممن دخ
ٌااة فااً منصاابه لقااراءتهم  ومستشاارٌن, فكااان رأي الٌهااود المتؤساالمٌن أن ٌبقاى معاو

 الخطرة للمستقبل.
لذا عندما حاول األمام علً توحٌد األمة, و عادة الروح للدولة, تحرك معاوٌة بالضد 

ً فً  شعال حرب الجمل, والدور الكبٌر فً حرب من اإلمام علً, فكان له دور أسا س
ٌار لحارب النهاروان, ثام عماد إلثاارة الهلاع عبار فارق ماوت تهجام  صفٌن, ودفعاه الكب
علااى أطااراف العااراق والحجاااز, فتقتاال ماان تجااد, وتحاارق وتساالب, مماثلااة لهجمااات 
داع, فً عصرنا, كً تجعل الجماهٌر ناقمة على اإلمام علً, وكً تضاعف الدولاة, 

لتالً كانت جماعة الخوارج نتاج المكر األموي, فهً االداة  األموٌة التاً خططات وبا
 الغتٌال األمام علً.

 
 العامل الثالث: دور الٌهود الخفً

ٌاث  ٌاة, ح منذ عهد الخلٌفة األول والثانً, حدث االختاراق الٌهاودي لجساد الدولاة الفت
ٌاة لئلسابلم, لٌصابحوا مقاربٌ ن مان نخباة الحكام دخل بعا  اخطار الشخصاٌات الٌهود

الجدٌدة, فٌصبح لهم شان ورأي فً مختلف القضاٌا, من حدٌث ورواٌة وفقه وتارٌا 
ٌاث جعلااه الخلٌفاة عماار  ومواضاٌع السٌاساة واالجتماااع, ومانهم محمااد بان مساالمة ح

صاحب العمال فً عهده! فصار محمد بن مسلمة مستشار عمر فً أمور الوالة على 
 (. 000ص  5م, )أسد الغابة البن األثٌر جالببلد, ٌراقبهم وٌتحرى أخباره

وفعل الخلٌفة عمر مثل ذلك مع زٌد بن ثابت, فجعلاه مان المقاربٌن لاه, وواله أشارف 
المناصاب وهاو قضاااء الدولاة كلهااا, وكاان ٌساتخلفه علااى المسالمٌن حااٌن ٌخارج فااً 
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كعب األحبار والقسٌس تماٌم الاداري علاى بااقً المسالمٌن,   , باإلضافة لتفضٌلمهمة
بمسك مواقع حساسة  ٌوحً مدى خطا الخط السقٌفة, بسماحهم ألخطر رجال الٌهود

بالدولة الفتٌة, والٌهود سعوا لحرب األمام علً, باعتبار أن لهم ثارات فاً خٌبار مان 
األمام علً, ولعلمهام اناه وصاً الرساول الخااتم )ص(, فكرساوا جهاودهم فاً حارب 

جحاوا الن السالطة فتحاات البااب علااى األماة وتشاوٌه الرسااالة وحارب األماام علااً, ون
 مصراعٌه.  

 
 العامل الرابع: األخطاء السٌاسٌة لخط السقٌفة

ٌار طبٌعاً,  بعد رحٌل الرسول األعظام )ص(, قفاز الابع  لسادة الحكام, فاً ظارف غ
ٌاة,  35للهجرة  لى عام  01عام, من عام  65هذا الخط حكم الدولة على مدار  هجر

الدولة, منذ األٌام األولى للفتنة,  لى أن نضج فً حٌث كان االعوجاج سائر فً جسد 
ٌاه, فكانات القارارات والسٌاساات ال تناتج  عهد الخلٌفة الثالث, فكانت أحداث الثورة عل

 الدولة العادلة, وال ترفع وعً األمة, كما كان ٌنشد الرسول األعظم )ص(.
ة والمال والنفوذ, لقد حاول الحكام الجدد بعث الروح بحكم, كحكم الدول الطاغٌة بالقو

فكااان السااٌف هااو األداة األباارز التااً اسااتعملها الحكااام الجاادد, تحاات عنااوان الجهاااد, 
ٌاات المجااورة للدولاة  والحقٌقة هو للتوسع وتحصٌل المغانم, حٌث ٌفر  علاى الوال

ٌاة, واساتمر هاذا  لااى عاام  ٌاة, وعناادها  35اإلسابلمٌة, أماا الحارب أو دفااع الجز هجر
ووالة طغاة, وأصحاب رأس مال مخٌف, حٌث ٌمكنهم تجهٌز  نشؤت برجوازٌة وحكام

ٌاار  ٌاد ساتدافع عان مكاسابها ,فكاان حارب الجمال خ ٌاو, للحارب, هاذه الطبقاة بالتؤك ج
 مثال.

ٌاارة مان الفقااراء, ممان بالكاااد تجاد قااوت ٌومهاا, وهااذا بساابب  بالمقابال تواجااد فئاة كب
ظام, بفعال تقارٌبهم سٌاسات الحكم غٌر العادلة, مع صعود أسهم أعاداء الرساول األع

من قبل خط السقٌفة, من أمثال معاوٌة والولٌد وبن العااص, فكانات نتاائج السٌاساات 
خط السقٌفة, كارثٌة على األمة, والتً أصبحت منهج ٌتوارث, وهً السابب الارئٌس 

 فً اغتٌال األمام علً.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-1-0تم نشره فً 
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 رمرٚر جلُخ رشٛهكٕد ٔؽك انؼراق انعبئغ
 
 

خفٌة, فالمعلن من دوافع تحرٌر العراق, أو  6113مازالت بع  أسرار حرب 
 سقاط الطاغٌة صدام, أو نشر الدٌمقراطٌة فً الشرق األوسط,, باألغلب تبرٌرات ال 

الغرب, وقاعدتهم فً البحث عن ٌصدقها عاقل, ألنها خٌالٌة وال تتفق مع عقلٌة 
الربح فً أي تحرك أو جهد,  لكن الساسة الغربٌون مع ماكٌنتهم اإلعبلمٌة التزموا 
بهذه التبرٌرات, وكما هً قصة الكذب معروفة النهاٌة, بحسب القانون الذي ال ٌتغٌر 

شٌلكوت صدمة كبٌرة للبرٌطانٌٌن " حبل الكذب قصٌر", فكان تقرٌر لجنة ت
 االوربٌٌن عموما.و

ففً السادس من تموز الحالً صدر تقرٌر لجنة تشٌلكوت, وهً عبارة عن لجنة 
تحقٌق برٌطانٌة مستقلة, مهمتها التحقٌق حول المشاركة البرٌطانٌة فً الحرب على 

هذه اللجنة من خبلل عملٌة البحث  لى كشف النقاب, عن  وتهدف, م6113العراق 
نً بالمشاركة فً احتبلل العراق, و جاء التقرٌر نتٌجة أسرار اتخاذ القرار البرٌطا

ضغط مارسه ذوو الجنود البرٌطانٌٌن, الذٌن قتلوا خبلل العملٌات العسكرٌة التً قام 
جزءاً, عبر أكثر  06بها التحالف الدولً فً المدن العراقٌة, التقرٌر الذي جاء ضمن 

 ملٌون دوالر(. 03.5حو من ملٌونً كلمة, وكلف عشرة مبلٌٌن جنٌه  سترلٌنً )ن
 

 أهم نقاط تقرٌر لجنة 
وتوصل التقرٌر  لى عدد من النقاط مهمة, والتً كشفت كذب الحكومة البرٌطانٌة 

 واألمرٌكٌة, وأهمها: 
العراق, ونظام صدام حسٌن, لم ٌكونا ٌشكبل أي تهدٌٍد على برٌطانٌا ومصالحها,  -0

نٌة على معلوماٍت استخباراتٌة وقصة امتبلكه أسلحة دمار شامل غٌر صحٌحة, ومب
 مغلوطة.

الخٌارات الدبلوماسٌة مع بغداد كانت متاحة, لكن قرار الحرب جاء مستعجبًل,  -6
 قاطًعا الطرٌق على أي جهد تفاوضً.

برٌطانٌا أو الوالٌات المتحدة تمتلك رإٌة حقٌقة لعراق ما بعد صدام, مما  لم تكن -3
 فاقم من تكالٌف الحرب.

كان عدد العراقٌٌن الذي  م6115عب العراقً خسائر فادحة, ففً تموز تكبد الش -0
اء الصراع منذ عام  ألف عراقً على األقل,  051قد وصل  لى  6113قتلوا من جرَّ

 فضبًل عن نزوح ما ٌزٌد على ملٌون شخص.
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 تساإل كبٌر
انٌا السإال الذي ٌطرح فً هذا السٌاق: هل ٌمكن بناء على تلك النقاط  لزام برٌط

على دفع تعوٌضات للعراق, جراء مشاركتها فً حرب غٌر مبررة ضد العراق, 
 خصوصا أن نتائجها جلبت الوٌبلت للعراقٌٌن؟

التقرٌر صرح بؤنه كان ٌمكن حل مشكلة العراق بالحوار السٌاسً, حٌث كان 
الطاغٌة صدام مستعد للقبول بؤي شًء ٌطرح, ألنه دمٌة خاضعة تماما, فكان من 

عقد صفقة إلنهاء حقبة مرٌرة, لكن كان قرار الحرب مفرو  منه, وهذا  الممكن
ٌعطٌنا الحق بالمطالبة بتعوٌ  عن اإلضرار التً حصلت للمإسسات الحكومٌة, 
 حٌث ٌجب  ن تتحمل برٌطانٌا تكالٌف ما جرى, ألنها هً المتسبب بالدمار والخراب.

ار  الواقع, ومن دونها اعتقد كً نكسب حقوقنا نحتاج لخمس عوامل مفعلة على 
 لن نحصل على دوالر واحد, تعوٌ  عن دمار العراق وهذه العوامل هً: 

العامل األول: السلطة متمثلة برئٌس الوزراء, هنا ٌؤتً دور السلطة العراقٌة فً 
االعتماد على التقرٌر, للضغط وتحرٌك القضٌة قانونٌا, فهنا الواجب والمسإولٌة 

المطالبة بتعوٌضات من برٌطانٌا, بحسب قاعدة ألزموهم ٌحتم على رئٌس الوزراء 
بما ألزموا به أنفسهم, فالمسإولٌة تقع أوال على رئٌس الوزراء فً متابعة الحق 
العراقً بالمطالبة بتعوٌضات, الن دخولهم للعراق تسبب فً حصول كوارث, لكن مع 

لم باألمر, واعتقد األسف  لى أالن رئاسة الوزراء لم  تصرح بشًء مهم, كؤنها ال تع
الباعث على هذا التصرف السلبً هو, بسبب ضعف السلطة العراقٌة, وتحولها  لى 
مجرد تابع بسٌط  لقوى التغٌٌر ) أمرٌكا وبرٌطانٌا(, فٌكون من شبه المستحٌبلت 

 مقاضاتهم عبر هذه النخبة الحاكمة الركٌكة. 
ب  ن ٌتحرك السٌد الجعفري, العامل الثانً: وزارة الخارجٌة, أٌضا هً المعنٌة, فٌج

بحسب القانون, للمطالبة بتعوٌضات من برٌطانٌا, خصوصا أنها ثبتت على نفسها 
خطا المشاركة, وان مشاركتها كانت احد األسباب فً ارتفاع الضحاٌا العراقٌٌن  لى 
مائة وخمسون  لف, باإلضافة  لى انعدام الرإٌة لما بعد صدام مما تسبب بدمار غٌر 

لعراق, واعترافات برٌطانٌة تجعل موقف العراق جٌد فً عملٌة المطالبة مسبوق ل
بحقوقنا, لكن المشكلة فً وزارة الخارجٌة الخاضعة لضغوط كثٌرة, تربك عملها 
وتعطل جهودها, مع اإلشارة لضعف كوادرها من سنٌن, ألنها خاضعة للمحاصصة, 

 لكنها العامل األهم ألي جهد  لكسب حق العراق.
الثالث: أهالً الضحاٌا, فؤالن من حقهم رفع قضاٌا ضد برٌطانٌا باالستناد العامل 

على تقرٌر لجنة تشٌلكوت, لكسب التعوٌ  عن فقدانهم بع   فراد عوائلهم, ولو 
تم التحرك بشكل منظم, إلحداث تؤثٌر حقٌقً كبٌر على برٌطانٌا, ولحصل على 

ٌة, أي نحتاج لنخبة تقود مساندة  عبلمٌة عالمٌة, ودعم من المإسسات اإلنسان
 العمل, لٌتحرك أهالً الضحاٌا لرفع قضاٌا ضد برٌطانٌا.

العامل الرابع: اإلعبلم العراقً, كً نكسب قضاٌا تعوٌضات للعراق ولذوي الضحاٌا , 
نحتاج لبرنامج وطنً موحد لكل القنوات اإلعبلمٌة, كً تكون الكلمة مإثرة, مع 

عً لو أعلنت ساعة الصفر لحملة  عبلمٌة كبٌرة, االستعانة بكوادر محترفة, تصور م
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فً المطالبة بتعوٌضات للعراق ولذوي الضحاٌا, فقط نحتاج إلرادة وطنٌة تفعل هكذا 
 مشارٌع مهمة للوطن والشعب.

العامل الخامس: منظمات المجتمع المدنً ونقابة المحامٌن:  ن تضع فرق محامٌن 
من برٌطانٌا, نتٌجة تدخلها الغٌر وترفع قضاٌا إلعادة حقوق الشعب العراقً 

مدروس, باالعتماد على التقرٌر البرٌطانً, مع االتصال بالمنظمات العالمٌة 
والنقابات, عبر برنامج حقٌقً وفعال كً نكسب حقنا, ونستشعر فائدة تكون للمرة 

 األولى, من وجود المنظمات المجتمع المدنً والنقابات. 
ساحة الفعل والتحرك فان الكثٌر من األشٌاء السٌئة لو تم الدفع بالعوامل الخمسة ل

 فً عراقنا ستتغٌر, عسى  ن نجد فجرا قرٌب.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6142-2-46تم نشره في 
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 ػراق انظبدلني, ال ٚؼطٙ أال  ادلٕد
 
 

ٌاات كل ٌوم أقول غداً  سؤكسب أحبلمً, غداً سؤجد كل أمالً, كما كسابها أبطاال الروا
ٌااة بائساة  الشرقٌة, وقصص الخٌال العجٌبة, لكن كانت دوما الخسائر تبلحقناا, فاً ح
ٌااة, وٌظهار وجههاا الباسام ولاو  ٌار الح ٌارا باان تتغ جدا خطها لناا القادر, كنات احلام كث

ٌاار, وكاام قاار ٌااا لماارة واحاادة, الااذي ساامعنا عاان جمالااه الكث أت قصااائد العشاااق عاان دن
ٌاة والحقاوق  ٌارا نحوهاا, فالحر وردٌة, حٌاة  نسانٌة تكاون هاً الحلام, نعام ساعٌت كث

بٌعاة النظاام الفاساد قاد متبلزمان, بهما ٌسمو اإلنسان, لكنهما مختفٌان فاً بلادي, فط
 حبلمنا, حٌث تم تسلٌط الحمٌر والقردة علٌنا, لنعٌ, بغصة وألم ال ٌنتهً. قتل كل ا

ٌاااة, فهاً كاال مااا نملااك فااً  ٌاااة متنوعاة, فااً كاال مفاصاال الح وخساائرنا فااً هااذه الح
 الماضً والحاضر. 

ٌااال ومهجااار خساااائر الحاااب ٌااارة ومتشاااعبة, فكااام فارقناااا مااان أحبااااب, ماااا باااٌن قت , كب
ٌاة الحاب, ماع ماواطن بساٌط  ومخطوف, وبٌن حبٌبة جذبها الدوالر لتنسى أكمال روا

ٌاع بالكاد ٌعٌ,, وبٌن طفل كاان فرحاة عا ٌاع أجزائاه فاً تجاارة ب ٌاتم خطفاه, ثام ب ئلاة 
ٌاتم اغتصاابها تحات  األعضاء, وكم فتاة جمٌلة شرٌفة, كانت كشمس مشرقة ألهلها, 
عنوان جهاد النكاح, وعملٌة نشر الثواب والفوز بجنة, تنتظر الدواع, فاً اآلخارة! 

 بعد كل هذا ٌطلب منا أن نحلم, وان نصبر, انه تخدٌر فضٌع كً نسكت.
ٌاتحكم العمل خسائر ٌاث ٌتسالط علٌناا الفاسادون, و ٌاا, ح , من المحن التً نعٌشها ٌوم

بها كل نكرات البلد, ممن تتحكم بهم عقد مرضٌة عجٌبة, فؤما أن تكون ضمن جوقاة 
ٌااك  ٌاع عل ٌااك أن تكااون نزٌهاا, وأال ٌشاان الجم ٌاتم محاربتااك, و  النفااق والتملااق, وأال 

تملقٌن, ٌملئون مإسسات الدولة, فابل حربا شعواء, فاسدون وعاهرات وزمر من الم
ٌااة,  ٌااه أن ٌهجار المإسسااات الحكوم ٌااد أن ٌرتااح عل ٌاه, ولماان ٌر مكاان للشاارٌف النز
فٌعمال سااائق أجارة, أو بااائع فبلفال, فااؤي أمال علٌنااا أن نتمساك بااه, وأي حلام ننتظاار 

 رإٌته, انه الظلم الذي ٌتحكم بحٌاتنا, ولن ٌتغٌر قرٌبا. 
أصبح حلم بعٌد, فسوف نموت ولن نحصل على بٌت ملك, , السكن الحقوق المسلوبة

هكذا قدر لنا أن نعٌ, فً عراق الظالمٌن, ماع اناه حاق ٌجاب علاى الدولاة أن تاوفره 
لنااا, لكااان لنماااوت جمٌعاااا, أو لٌحرقناااا انفجااار كانفجاااار الكااارادة, المهااام أن ال نطالاااب 

ٌار والقارود, غااب عناه الشارفاء تماماا, ف لاٌس باٌن كال بحقوقنا, فً عراق حكام الحم
ٌاة علاٌهم جمٌعاا, حقاً أن العانهم, ماع  سٌاسً البلد رجل واحد شرٌف, اللعناات األبد
أن البع  ٌحاول منعً حتى من حقً فً لعن مان ظلمناً, وٌطاالبنً أن اقبال باالفقر 

 والظلم واسكت أو انتحر وانهً المؤساة.
ظلم ٌكبار, وكال , هكذا هً الحٌاة فً عراق الظالمٌن, سنة بعد سنة والظلم ال ٌتحمل

وضاعها الغارب لغار  تادمٌر  الساسة طواغٌت ومجانٌن, مجرد فزاعاات مان القا,,
ٌاة, وأهاادرت أماوال الانفط, ونجحااوا تماماا فااً  البلاد, و شاعال الحااروب والفاتن الداخل



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

009 
 

وظٌفتهم الوضٌعة, عوائل تنام وال تجد عشاء ألطفالهاا, مارٌ  ال ٌقادر علاى شاراء 
جااٌ, مان األطفااال, عجااوز تناام علااى الرصااٌف,  عبلجاه, عاطاال عاان العمال وبرقبتااه

ٌاؤتً  مرٌ  بالسرطان فقٌر وال عبلج له, وعلٌه أن ٌنتظر الموت لتنتهً أوجاعاه, و
 سٌاسً غبً ٌطالبنً بان اصبر واحلم, أال لعنة هللا علٌكم جمٌعا. 

, علٌنا أن نصاحو مان وهام األمال, فابل أمال ٌنتظرناا, بال هاً غاباة فٌهاا أكذوبة األمل
ذرة تتحكم بحٌاتنا, فان أردنا العٌ, علٌنا أن نكاون وحوشاا ماثلهم, وننازع وحو, ق

عنا كل قٌمنا وأخبلقنا, وننه, لحمهم كما نهشوا لحمنا, هكاذا ٌكاون البقااء, واالهام 
أن نمسح من ذاكرتنا شًء اسمه األمل بالغد, فعندها ستؤكلك السباع والضباع, وهام 

 االمل. ساخرون من منظرك وأنت تنتظر
ٌااة عادلاة تتحقاق موت ال ٌاة لكال المنتظارٌن لؤلمال, والحاالمون بح , هو النتٌجة الحتم

فٌها المساواة, فالحمٌر والقرود التاً تقاود األحازاب, لان تعطٌناا فرصاة كاً نتانفس, 
ذلك الصباح العطر برائحة الحرٌة والحقوق, بل كل جهودهم نحو الخبلص منا, عبار 

 نتظر حقٌقَة, ولٌس غٌره.موت ٌتوزع علٌنا بالتدرٌج, هذا ما ن
 فؤهبل بك أٌها الموت السعٌد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-1-03تم نشره فً 
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 انُخجخ احلبكًخ رطرق احلصخ انزًُٕٚٛخ
 
 

ٌااة, وبعاد هزٌماة حارب فً زمن الطاغٌة صدام كان  الشعب ٌعانً من كل جواناب الح
ٌاع  ٌاة لب الكوٌت, فر  حصار على تصدٌر النفط العراقً, وفً وقتهاا تام فار  اتفاق
ٌااة, تضاامن بعااا  الحقااوق للشااعب العراقااً, فااالتزم نظاااام  الاانفط مقاباال شااروط أمم

كانت الطاغٌة بتوزٌع الحصة التموٌنٌة  لى قرٌب سقوطه, ولم ٌتؤخر شهرا واحدا, و
ٌااة أساساٌة للعوائاال  ٌاه ماان مفاردات غذائ ٌاار مان العوائاال, لماا تحو الحصاة مهماة للكث

 الفقٌر ومحدودة الدخل.
ٌاث توقاع اغلاب الفئاة  6113بعد نٌسان  ٌاال, ح ٌارة جادا بال فاوق الخ كانات اآلماال كب

ٌال أنهاا ساتكون  ٌاة, حتاى ق المسحوقة والمقهورة, أن تتوساع مفاردات الحصاة الغذائ
ٌااث ٌفُاارح أربعاون مااادة, ب ٌااة العااٌ, للفقااراء ومحاادودي الاادخل, ح ٌااث تحقااق رفاه ح

ٌاة متنوعااة,  ٌار جااره وهام تحاات هاول حارب ال تارحم, بالحاادٌث عان حصاة تموٌن الفق
 منتظرٌن بشائر الفرج بحصة غذائٌة تغنً بٌوت المحرومٌن.

ٌاااة للسااامو  لكااان تبخااارت كااال شاااًء بعاااد ذلاااك, فماااع وصاااول النخباااة الحاكماااة المدع
 كل أحبلم المحرومٌن, لكن السإال األهم لماذا حصل كل هذا؟والعبقرٌة, ضاعت 

 
 الخطٌئة األولى للنخبة الحاكمة

ٌااة, هااو الخطٌئااة األولااى للنخبااة  ٌمكاان اعتبااار قاارار تقلااٌص مفااردات الحصااة التموٌن
الحاكمة, بل وتصاعد الحقد لٌتم التبلعب بتوقٌتاتها لتضٌع على المواطنٌن, بال وبلا  

ٌاوزع الماوت للشاعب العراقاً, الحقد ذروته , عنادما  تام اساتٌراد شااي مسارطن كاً 
وهذا ما لم ٌفعله حتى الطاغٌة صدام, فكان بداٌة الظلم والجور الجدٌد الذي مارساته 

عام, مما جعل فئاة واساعة مان الشاعب محبطاة وتحات  03النخبة الحاكمة على مدار 
ٌااب, فماااذا تفعاال الجماااهٌر المسااحوقة للظلاام الموجااه لهااا ماان قباال النخبااة  ضااغط ره

 الحاكمة؟
ٌااارة مااان األلااام, فمااان حسااابنا أنهااام معناااا  ٌاااة كب ٌاااة مشاااحونة بكم أالن الاااذاكرة العراق

 وسٌكونون خٌر عون لنا, فإذا بهم ٌسلكون سلوك العدو الحاقد.   
 

 األموال أٌن تذهب؟
هنالك أموال ٌتم تخصٌصها لهدف شراء مفردات الحصة التموٌنٌة, هذا األمر ٌقٌنً, 

ٌااة, بهاادف تااوفٌر  فالمسااإولٌة األكباار لااوزارة التجااارة هااو التعاقااد مااع شااركات عالم
مفردات الحصة التموٌنٌة, والمعلن أنها من أفضل المناشئ,  وهذا العمل مستمر منذ 
سنوات, لكن منذ سنوات والحصة تختفً روٌدا روٌدا, وال تلتزم بتوقٌت شهري, مع 

ٌاات كمااا كاناات أن العقااود واألمااوال متااوفرة, لكاان الااوزارة فشاالت فاا ً االلتاازام بالتوق
الوزارة فً عهد الطاغٌة, حٌث كانت ملتزمة بامتٌاز بقضٌة التوقٌت, السإال هنا أذا 
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لم تتوفر الحصة التموٌنٌة فؤٌن تاذهب األماوال؟ لمااذا أهملات الاوزارة قضاٌة االلتازام 
لها بتوقٌت التوزٌع, ولماذا ال توجد جهة تهتم بالموضوع؟ وتحاسب الوزارة على فش

 او االلتزام بتوزٌعها؟   الذرٌع بقضٌة توفٌر مفردات الحصة
  

 لماذا  تم تقلٌص مفردات  الحصة؟
ٌاارات أن  ٌااة؟ التبر ٌااا تاارى لماااذا قلصاات مفااردات الحصااة التموٌن ٌاار هنااا,  الساإال الكب
ٌاال الاادعم الحكااومً, أو أن  ٌااه تقل ٌااة تفاار  عل ٌااات العااراق مااع المنظمااات العالم اتفاق

ٌاال الاادعم  بعا  القاارو  التااً قااام العااراق بطلبهااا كاناات بشااروط قاسااٌة, ومنهااا تقل
ٌاث عماال حكاام العااراق الجاادد  ٌاار, ح الحكاومً عاان الشاعب العراقااً, وهناا الخطااؤ الكب
ٌاة ال تارحم وتبحاث عان الساٌطرة دوماا, فالادخول  بربط العراق الغنً, بمنظومة عالم

قرو  فاً زمان  فً اتفاقٌات على الضد من مصلحة المواطن ٌعتبر خطٌئة, أو طلب
الوفرة المالٌة, تصرف غبً بعٌد عن التعقل والوطنٌة, وهكذا تسببت اإلدارة الفاشلة 

ٌارة لفئاة واساعة ماان  6113للدولاة مناذ عاام  ٌاة ظلاام كب والااى أالن, فاً حصاول عمل
 الشعب العراقً. 

 
 وأالن, ماذا نعمل؟

ٌاادة,  ٌااة الجد والتااً أوجاادها أالن وبعااد توسااع الفجااوة بااٌن الطبقااة المترفااة البرجواز
ً ٌد فئة محدودة, أما األغلبٌة فؤنها تكابد كً  النظام الجدٌد, الذي جعل خٌرات البلد ف
تسااتمر بااالعٌ,, اآلن حااان وقاات التحاارك الماانظم الضاااغط لكسااب الحقااوق, ومنهاااا 

ٌاة تكفاً العائلاة عان ذل  6113الحصة التموٌنٌة, والمطالبة بحلم  ٌاة غن بحصة غذائ
ن ٌكااون عباار حماابلت متكااررة وتظاااهرات منسااقة, وتاارك السااإال, والتحاارك ٌجااب أ

فوضوٌة التظاهر, فكم مظاهرة كبٌرة ضاعت فائدتها ألنها وضعت شاعارات متنوعاة 
وفضفاضة, كالمظاهرات األخٌرة التً لم تنتج  ال خطوة  لى الخلف, فتصور معً لاو 

ٌااادة مفاردات الحصااة التمو ٌااة, كانات هااذه التظااهرة للمطالبااة بهاادف محادد, مثاال ز ٌن
ٌاع, لكاان  6113ومحاسبة وزراء التجارة منذ  ٌات التوز والتشادٌد علاى االلتازام بتوق

 انفع للشعب والوطن, بدل ما حصل من تضٌٌع للجهود.
هذه السطور محاولة إلثارة االنتباه حول احد حقوقنا الذي سلبته النخبة الحاكمة منا, 

 فهل سٌحدث امرأ؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-1-61تم نشره فً 
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 ْم اخلُبدق ْٙ احلم األيضم حلًبٚخ ادلذٌ؟
 
 

ٌاث تعرضانا ومازلناا نتعار   ٌار, ح األمن هو الهم األكبار للعاراقٌٌن مناذ حصاول التغٌ
ٌااام القاعادة  لاى ظهااور الادواع,,  ٌاة, مناذ أ ٌااات  رهاب عبار ثبلثااة بشاكل مساتمر لعمل

ٌاة محاربااة اإلرهااب والحااد مان تااؤثٌره,  عشار عااام مان الاادم, وحاولات الساالطة العراق
لكنها فشلت, ألسباب كثٌرة أهمها غٌاب رإٌة واضحة لشكل الدولة, التهدٌد مساتمر 
ومع ردة الفعل الجماهٌرٌة العنٌفة بعد تفجٌرات الكرادة األخٌرة, اجبار الساساة علاى 

ٌار الخطاا ٌار عاان الشاروع فااً أنشاااء اإلعابلن علااى تغٌ ٌاة, وكااان اإلعاابلن األخ ط  األمن
 خنادق محٌطة بالمدن المهددة.

ٌاق األماان المفقاود, أم مجارد ردة  ٌار هاو مفتااح الحال لتحق هل ٌمكن اعتبار هاذا التغٌ
 فعل فقط إلرضاء الشارع الساخط؟

ٌاق األماان للمادن, وأخرهاا خنادق الفلوجاة, وكماا أع لان مع انتشار خبر الخناادق لتحق
عن المباشرة بحفر خندق حول مدٌنة كرببلء, فان السخرٌة العراقٌة جعلت من األمر 
نكتااة, واصاافٌن األماار بؤنااه ٌعااود بااالعراق  لااى العصااور الوسااطى وأسااالٌب الااادفاع 
البدائٌة, حٌث كانوا ٌحفرون خندق محٌط بالمدن فٌعزلهاا عان المحاٌط وٌحفظهاا مان 

عقل األمنً العراقً؟ هل غابت األفكار األكثر الغزوات, فهل هذا أقصى ما توصل له ال
تطااورا عاان لجااان األماان, أم  ن هااذه األفكااار مضاامونة النجاااح لااذلك ال ٌمكاان التخلااً 

 عنها.
ٌااات ردم الخنااادق, والتااً لاان تكلااف  أن الخنااادق ممكاان بسااهولة اختراقهااا عباار عمل

ٌاة أثبتاات فشال  ٌاال, وتجاارب الحااروب التارٌخ الخنااادق اإلرهاابٌٌن واألعااداء وقات طو
أمام عملٌات الردم المباغتة والمنظمة,  ذن فكارة الخناادق لان تكاون الحال األمثال لماا 

 نعانٌه, بل هً فكرة غرٌبة تدلل على تخبط فاضح عند أصحاب القرار.
هنا نطرح ساإال مهام: لمااذا ال نفكار بشاكل مواكاب لعصارنا, ولمااذا ال نساتفٌد ممان 

 ناجحة؟التكنولوجٌا, أو من تجارب اآلخرٌن ال
ٌات إلنشااء 0550بعد انتهاء مغامرة صدام فً الكوٌت فً بداٌات عاام  , عمادت الكو

سٌاج عالً ومكهرب مع خندق كبٌر لمنع التسلل, ونجحت فً منع صدام من  رسال 
قتلة أو مجرمٌن طٌلة فترة التسعٌنات, حٌث كان صدام ٌتحٌن الفرصة إلثاارة الرعاب 

 رهابٌه, لكن كان الوصول للكوٌت صاعب بسابب داخل الكوٌت, بما ٌملك من مجامٌع 
ٌااات تجرباااة ناجحاااة, فلمااااذا ال نقاااوم  مااا أنجااازوه مااان حااااجز, لاااذا تعتبااار تجربااة الكو

 باالستفادة منها.
ٌات مكلفاة, وصادرت عان خاوف, فنقاول  ن ماا تام  البع  ٌعلل األمر باان تجرباة الكو

خوف حاضار صرفه على حلم األمن ٌفوق أضعاف مضاعفة ما صرفه الكوٌتٌون, وال
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أرادة وهادف, ونحان نفتقاد لائلرادة ماع  للكاوٌتٌٌنأالن من رعب التفجٌرات, لكن كان 
 ضبابٌة الهدف.

ٌاااة  ونطاارح ساااإال أخااار, ماااا هاااو سااابب امتناعنااا عااان االعتمااااد علاااى األساااوار األمن
ٌااااة المدعومااااة بكااااامٌرات التصااااوٌر, والطااااائرات المسااااٌرة, مااااع  ساااانادها  االلكترون

علاى أحااداث تااوازن, وغٌرهاا ماان األسااالٌب الحدٌثااة,   جااو قااادرة _ بصاوارٌا ار 
 لرفع الفعالٌة الوقائٌة والدفاعٌة لهذه األسوار؟ 

ٌااة, ولتحقاق نصار حقٌقاً علااى  فلاو تاتم هاذه الفكارة لااتم مناع تسالل أي جماعاة  رهاب
اإلرهاب, ألنهم ٌكونوا تحت الرصد المحكم, أفكار ممكنة جدا, ولٌست خارقاة, ولكان 

ٌاه, وهاذا تبقى العلة فً ا إلرادة الحكومٌة الحلزونٌة, التً ال تتجه دوماا لماا نتطلاع  ل
 سبب المؤساة العراقٌة لحد أالن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-1-65تم نشره فً 
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 اذلغرح, ٔحمبٔالد انزؼزٛى يهؾًخ ركطري األصُبو لجم
  
 

ٌاار ماان اإلحااداث المهمااة, بساابب أرادة الطغاااة  ٌااب الكث فااً التااارٌا اإلساابلمً تاام تغٌ
وسااعٌهم للتفاارد, فرفضااوا أن تشاارق شاامس الحقٌقااة, ممااا تساابب بسااٌطرة الباطاال 
ٌان الساالطة الهجاٌن, منااذ عهاد األمااوٌٌن, ومان تاابعهم مان الفقهاااء  طاوٌبل, لٌتكااون د

ٌاد عان روح اإلسابلم, وأهل الحدٌث وكتاا ٌان هجاٌن بع ب التاارٌا والعقائاد, لٌشاكلوا د
ٌاا, ففاً الماضاً أناتج عشارات الفارق المنحرفاة, وفاً  ٌحمل بداخله جبال مان  الخطا

 والوهابٌة والسلفٌة والقاعدة والدواع,. اإلخوانعصرنا كان نتاجه 
ٌاة, لقضاٌة ٌاة العرب الفقاه  أن سبب استمرار االنحاراف, عادم تصادي المإسساات الدٌن

ٌااات اإلساارائٌلٌة والكاذبااة, التااً تملااى التااراث, لٌصاابح هااذا الفقاااه  المنحاارف والروا
 العجٌب والرواٌات المكذوبة قاعدة لكل فرقة ضالة. 

مهام تام تغٌٌباه, باإرادة السالطة الحاكماة مناذ األماوٌٌن وماا   سبلمًنناق, هنا حدث 
 ٌر األصنام قبل الهجرة. تبلها, فقط الن بطل الحدث ال ٌحبه القوم, أنها قصة تكس

بٌن ٌدي كتاب مهم وهو ) تكسٌر األصنام بٌن تصرٌح النبً وتعتٌم البخاري( دراسة 
فً المٌثولوجٌا والتارٌا ورواٌة الحدٌث, للكاتب السٌد نبٌل الحسٌنً, ٌناق, قضاٌة 
تارٌخٌة تم تجاهلها بسبب السٌاسة, وهً قضٌة تكسٌر األصنام قبل الهجرة, فقاد تام 

ٌاث قاام تغٌٌب ها تماماا لاوال رحماة هللا, التاً حفظتهاا فاً بطان احاد أهام كتاب القاوم, ح
الرسول األعظم )ص( واإلمام علً )ع( لٌلة الهجرة بتكسٌر األصنام وخصوصا صنم 
هبل, اإلله األهم عند القرشٌٌن, حادث كالزلزال هز مكة, وصرف األنظاار عان هجارة 

 النبً, فهبل المقدس عندهم قد تحطم.
نتساااءل لماااذا قاارٌ, تقاادس وتحتاارم هباال, مااع وجااود عشاارات باال مئااات اإللااه أوال 

 األخرى؟
 

  لهة قرٌ, وتمٌٌز هبل
كان لقرٌ, العدٌد من اإللهة, تقدم لها شتى أنواع الطاعة والتقدٌس, وكانات العباادة 
مرتبطة بالتجارة والمكانة االجتماعٌة, مما جعلها مرسخة بعقلٌة العرب,  لى  ن جااء 

وحاارب هاذا االنحطااط باالعتقااد, لكاان كانات حارب طوٌلاة ألنهاا لٌسات حاارب  اإلسابلم
ٌادة, وكاان لقارٌ, الاه تعظماه اشاد التعظاٌم,  ال وهاو  عسكرٌة, بال حارب  ٌماان وعق
ٌاد  هبل, ذلك الصنم مكسور الٌد الذي ٌعتقد اناه تام جلباه مان الشاام, وكاان مكساور ال

 مكان الكسر. بتشٌٌد ٌد من الذهب المإمنون به شٌونٌفقام القر
 نتساءل هنا لماذا تعظم قرٌ, الصنم هبل, لماذا تعطٌه هذه القدسٌة؟

من األسباب المهمة لتعظٌم "هبال" ))  ن عمارو بان لحاً جااء باه فنصابه فاً جاوف 
الكعبة ووضعه على بئرها, وأمار النااس بعبادتاه وتعظٌماه, فكاان الرجال أذا قادم مان 
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ٌات ٌاة ج سفره بدا به قبل أهله بعد طوافه بالب  0وحلاق رأساه عناده(( ل الساٌرة الحلب
 {.01ص

وكان أمام الصنم هبل سبع أقداح, فاإذا شاك بمولاود ضاربوا األقاداح فاإذا خارج قادح 
ٌاات,  "ضارٌح" ألحقاوه باه, و ذا خاارج قادح "ملصاق" دفعاوا الطفاال,  وقادح عان الم

ٌخبرهم عن مصٌره, وقدح على النكاح, وقدح مكتاوب باه "غفال"  ذا اختلفاوا فاٌمن 
حمله منهم ضربوه به فعلى من خرج ٌحمله, وقدح فٌه " بها" وقدح فٌه " ما بها" ٌ

  ذا أرادوا أرضا ٌحفروها للماء.
ٌاااة القرشااٌٌن لهباال هااذا الاانهج رسااا االحتاارام , اإللهااةعاان باااقً  والتقاادٌس فااً ح

ٌاااتهم بهااذا الشااكل العائاادة لهباالمااع تساالٌمهم التااام للقااداح  خصوصااا , للااتحكم فااً ح
ماا حصال  ؤصبح لهبل رأي فاصل فً األنساب واإلعارا , فتصاور مقادارالغرٌب,  ف

ٌادلل علااى امان فجاائع فقاط الن القادح  ٌار شارعً, وأٌضاا  لهبلاً اخبارهم  ن الطفال غ
انتشار االنكحة الفاسدة, مثل نكاح االستبضاع ونكاح العشرة, التً كانت موجودة فً 

ٌاااات الحمااار, أو ٌاااة القرشاااٌٌن, باإلضاااافة لصاااحبات الرا  ن هباال ٌخبااارهم بمصاااٌر  ح
 الموتى, هل هو معذب أو معافى, خصوصا  ن لقرٌ,  ٌمان بحٌاة أخرى. 

ٌاق   هذه األمر ٌكشف عن تجذر االعتقااد بهبال  فاً مجتماع قارٌ, عان االرتبااط العم
ٌاة مان وضااع فكارة األقاداح, كاً ٌكااون  بهبال بواساطة أقداحاه السابعة, فكاام كاان داه

ٌار المعتقاد ساتكون صاعبة جادا بال هاً حضور فعلً لهبل, ومماا ٌعناً  ن ع ٌاة تغٌ مل
 أصعب من تحرٌك الجبال, فتصور حجم الجهد الذي قام به الرسول األعظم )ص(.

 
 عملٌة تكسٌر األصنام

ٌاااة تكساااٌر األصااانام جااارت علاااى  الحقٌقاااة  ن كتاااب التاااارٌا والصاااحاح تاااذكر  ن عمل
حملاة جباارة للتعتاٌم  مرحلتٌن, األولى قبل الهجرة والثانٌة فً عام الفتح, لكان هنالاك

على قصة تكسٌر األصنام وتفاصٌلها قبل الهجرة, خصوصا  ن من قام بها فقط النبً 
ٌااء  الخاتم )ص( وابن عمه علً ابن أبً طالب)ع(, وألنها تمثل اكبر عمال إلذالل كبر
قرٌ,, وترسم فضٌلة عظٌمة لؤلمام علً, وهو الخصم الكبٌر ألتبااع الساقٌفة, ومان 

ور البلحقااة, لاذلك نجااد أن نقاال الوقااائع عبار كتااب الحاادٌث والتااارٌا تابعهم فااً العصاا
 أخذت  شكال متعددة حسب مقدار العداء والحقد.

ٌاب, مثال  ٌاا, وتجاهلهاا بشاكل عج أوال: بعضهم عتم علٌها كلٌا, كؤنهاا لام تحصال نهائ
 البخاري ومسلم والترمذي وأبً داود وابن ماجة.

عن تعٌٌن اللٌلة وعن هوٌة الصنم الاذي كساره  ثانٌا: منهم من ذكر الحادثة لكنه عتم
الرساااول الخااااتم واإلماااام علاااً, مثااال احماااد ابااان حنبااال والنساااائً وابااان أباااً شاااٌبة 

 والموصلً والزٌلعً.
الثالث: منهم من صرح بهوٌة الصنم وعتم عان ذكار اللٌلاة, لكاً تخاتلط األماور علاى 

 لبغدادي.الناس وٌصبح النظر متجه  لى ٌوم الفتح فقط, مثل الخطٌب ا
الرابع: ذكر الواقعة بتفاصٌلها, ولم ٌفعلها  ال الحاكم النٌسابوري جزاء هللا خٌرا ألناه 
ذكرها بتفاصٌلها, فذكر الحاكم عن علً )ع( قال: ) لما كان اللٌلة التً أمرنً رساول 
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هللا )ص(  ن أبٌت على فراشه, وخرج من مكة مهاجرا, انطلاق باً رساول هللا )ص( 
قال: اجلس, فجلست  لى جنب الكعبة, ثام صاعد رساول هللا )ص( علاى  لى األصنام, ف

منكبً ثم قال" انه " فنهضت به , فلما رأى ضعفً تحته قال " اجلاس", فجلسات 
ٌاا علاً اصاعد علاى منكباً,  , فؤنزلته عنً, وجلس لً رسول هللا )ص( ثم قال لاً : 

ٌال لاً  ناً لاو شائت ن ٌاه ثام نها  باً رساول هللا فخ لات الساماء, فصاعدت علاى منكب
وصعدت  لى الكعبة, وتنحى رسول هللا )ص( فؤلقٌت صنمهم األكبر وكان من النحاس 

بؤوتاد من حدٌد  لى األر , فقال لً رسول هللا )ص( : عالجه, فعالجته , فما  موتداً 
ٌااه", فلام أزل أعالجااه حتاى اسااتمكنت  ٌاه,   زلات أعالجااه وٌقاول رسااول هللا )ص( "  

فكسااارته ونزلااات. ل المسااتدرك علاااى الصاااحٌحٌن للحااااكم منااه, فقاااال: دقاااه, فدققتااه 
 {5, ص3النٌسابوري ج

ٌاار ماان أهاال  فالحادٌث أوال ٌحاادد بوضااوح تاارٌا حادثااة تكسااٌر األصاانام, بخابلف الكث
الحدٌث والتارٌا  ممن كان جهدهم إلخفاء التارٌا, كً تختلط مع حادثاة عاام الفاتح, 

ماام علاً, مان قبال الحسااد المناافقٌن ألسباب تتعلق بالسٌاسة أو الحقد الكبٌر على اإل
ٌااه  ٌار ال ٌدان ٌاق فضاال كب ٌاف ٌقااوم القاوم بتوث والحاقادٌن والسااعٌن للحكاام باالقوة, فك
 فضل لعدوهم األكبر" األمام علً", وبالتالً ٌسجل مؤخذ شدٌد على  تباع السقٌفة.  

 مضامٌن تكسٌر األصنام
لرساول )ص( وادعاى اناه أوال:  ن عملٌة تكسٌر األصنام تكشف زٌف مان جااء  لاى ا

امن باه, بمعناى كشاف المناافقٌن, فمهماا لبساوا مان أقنعاة فاان قضاٌة تكساٌر  لهاتهم 
ٌاااث  فاضاااحة لهااام, وعااادائهم لمااان كسااار  لهاااتهم ساااتكون كاشااافة لبااااطنهم الناااتن, ح

 سٌتؤثرون وسٌحزنون.
ٌادة,  ٌاة مرحلاة جد ثانٌا: فً قصة  باراهٌم )ع(, كاان تكساٌر األصانام اإلعابلن عان بدا

مرحلة المواجهة والقتال, كذلك عمل الرسول األعظم )ص(, فاؤبى  ن ال ٌهااجر وهً 
 ال  ن ٌكسر األصنام لٌلة الهجرة وخصوصا كبٌر  لهتهم "هبل", واستعان بابن عمه 
 اإلمام علً فً عملٌة تكسٌر األصنام, ثم جعله ٌبٌت مكانه وٌهاجر سرا نحو ٌثرب.

علااى مكانااة اإلمااام علااً ماان اإلساابلم, ثالثااا: توضااٌح تااارٌخً ماان قباال النبااً )ص( 
كمكانة  سماعٌل من  براهٌم )علٌهما السبلم(, وهارون من موسى )علٌهما السبلم(, 
فالمواجهة واإلحداث كانت دوما تحتاج لعون, والعون ال ٌكون  ال الوصً, لذا سارع 
ٌااااة  اغلاااب رواة الحااادٌث والكتاااااب ماااإرخٌن التااااارٌا ممااان ٌوالااااون السااالطات األمو

اسٌة,  لى التعتٌم عن هذه الحادثة, ألنها علاى الضاد مان توجهاات السالطة التاً والعب
 كان  باإها رموز الكفر وضحٌة تكسٌر األصنام. 

رابعا: من الذي كسر هبل؟ سإال طفولً تم  بعاده عن ذاكرة المجتمع العربً, كً ال 
شااف معااه تتوسااع األساائلة, لٌكتشااف حقٌقااة األدوار التااً قااام بهااا اإلمااام علااً, وتنك

ٌاات  ٌاب  لاف وأربعمائااة عاام, التااً تراكمات ودعمتهاا الساالطة, قارن بعااد أخار لتثب أكاذ
 واقع حصل على حٌن فلتة, كما عبر احدهم عن منجزهم السٌاسً.

خامسا: كان الحادث األهام فاً الفاتح هاو  ساقاط هبال, رماز الكاافرٌن, لكان نجاد رواة 
تاٌم وتضاٌٌع الحادث, ألن الحادث الحدٌث الملتصقٌن بالسلطة جاهدوا وبمكر كبٌر للتع
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ٌار هبال, ولكان قصاة التكساٌر حفظهاا هللا  مرتبط باألمام علً, الذي كسر صانمهم الكب
ٌات النباً, وبعا  الخلاص مان الصاحابة, والقلاة مان الارواة والكتااب  فً صدور آل ب
ٌات القصاة ولام  ٌاة فاً كتاباة الحادٌث والتاارٌا, وهكاذا بق ٌاة العلم الاذٌن التزماوا المهن

 تزول.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صخت َٔطبء ٔكبرت يًٕٓو
 
 

استعرت عنوان رواٌة الكاتب العراقاً علاً بادر )صاخب ونسااء وكاتاب مغماور( ماع 
ٌااة قرأتهااا األسابوع الماضااً, عاان  بعا  التصاارف, لٌكاون عنااوان مقااالً ٌاوم, روا ال

ٌاده, هكاذا هاً بغاداد  بغداد فً تسعٌنات القرن الماضاً, فلام ٌخطاؤ علاً بادر فاً تحد
ٌار, فالصاراعات السٌاساٌة قااد خلاق ٌار ٌسابق حاادث كب ٌااف,  أالن صاخب كب صاخب مخ

فاز علاى كراساً التاؤثٌر, وكاتاب مغماور مهماوم لاٌس لاه أال ونساء من فئاة معٌناة تق
 قلمه.

 
 الصخب البرلمانً

ٌادة, فاانظر  ٌاازات جد ٌار قاانون ٌمانحهم امت ٌاد لتمر النواب النببلء جد, ٌسعون من جد
لحجم الجرٌمة, من جهة ٌحااربون الموظاف البساٌط الاذي ال ٌتعادى راتباه السابعمائة 
ألف, وٌقصقصوا راتبه البائس بمختلف االستقطاعات الشهرٌة, وبعدها ٌسعون لرفع 

ٌااإثر علاٌهم خااواء الخزٌنااة, رواتابهم التااً هاً أال ن األعلااى فااً كوكاب األر ! فاابل 
المهم أن تملئ جٌوبهم, فٌبدو أن صفة الحٌاء فقدوها تماما, لذا أصابحوا ٌفعلاون ماا 

 ٌشاءون.
ٌاة   قرارأن تم  هذه االمتٌازات فٌمكن اعتبارها برتباة الخٌاناة, كماا عبار ممثال المرجع

ٌد مان الشارخ باٌم الجمهاور والنخبااة الصاالحة فاً خطباة الجمعاة فاً كارببلء, وساتز
الحاكمة, برلمان العاراق هاو الهام األكبار للعاراقٌٌن, ألناه دوماا ٌعمال علاى الضاد مان 
ٌاة تاؤتً  العراقٌٌن, فهل سٌكون الحل باالمتناع عن االنتخاب, ماا دامات اللعباة االنتخاب

 دوما بكل نطٌحة ومتردٌة.
 

 النفط تنخف  أسعاره
دوالر وهناااك تحلااٌبلت مختصااة  06ماازٌج برناات  لااى الانفط تاانخف  أسااعاره لٌصاال 

 لى نهاٌة العالم الحاالً, البلاد فاً  05 – 01تتحدث عن استمرار معدل األسعار بٌن 
حالااة حاارب مااع اإلرهاااب, وماان جهااة أخاارى الفساااد مسااٌطر علااى المإسسااات, مااع 
ٌاااة  انخفاااا  أساااعار الااانفط فاااان سااالوكٌات مخٌفاااة تظهااار علاااى الطبقاااة الفاسااادة, بغ

ٌاااد عااان انخفاااا  األساااعار الااانفط,  المحاف ظاااة علاااى ساااقف أرباحهاااا مااان الفسااااد, بع
والمصااٌبة األكباار تنطلااق ماان قبااة البرلمااان, فمااع انخفااا  أسااعار الاانفط لكاان نااراهم 
ٌجتهدون فً تشرٌع امتٌازات جدٌدة لهم فً,  ي أنهم ال ٌهتماون باؤي شاًء ٌخاص 

األوائال أمثاال أباو جهال  العراق فاألنانٌة طاغٌة علٌهم, انه صاخب بنغماات القرشاٌٌن
 وعكرمة وأبو سفٌان.
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ٌااب فاً األمار انااه مهماا انخفا  سااعر الانفط, فاان مخصصااات  نشاٌر هناا  لاى  ن الغر
ً ارتفاع وتوسع, فاألزمة االقتصادٌة ال تعنٌهم,  وامتٌازات ورواتب النخبة الحاكمة ف

 هكذا الحٌاة تكافئ البرلمانٌون دوما.
 

 البعثٌون ٌجتمعون فً الرٌا 
ٌااا  تحاات عنااوان ماااإتمر ٌساا ٌااون وماان ٌتعاااطف معهاام لبلجتمااااع فااً الر عى البعث

المعارضاة, وبعاا  المادعوٌن مطلااوبٌن للقضااء العراقااً أو حتاى االنتربااول, باال أن 
ٌاة السٌاساٌة تساعى للقااء, وتادعم الماإتمر حسااب  بعا  الشخصاٌات مان داخال العمل

رضاتها للماإتمر! هكاذا تصرٌحات البع , الحكومة العراقٌة تفكر أالن فً  عابلن معا
 ! هذا هو أقصى جهد الساسة

مثاال  ماع أن التحاارك ٌجاب أن ٌؤخااذ  شاكال متنوعااة, تصاب فااً مناع انعقاااد الماإتمر,
ٌاة التاً ستحضار, بااإلنتربولاالتصال  ٌاة عان الشخصاٌات اإلرهاب , وشان حملاة  عبلم

ٌااا  داعاام لئلرهاااب أن هااً استضااافة المااإتمر, مااع االتصااال  وتااروٌج علااى أن الر
ألعبلم العالمً فً خضم الهجمة اإلرهابٌة على أوربا, فؤكٌد سٌكون هنالاك مكاساب با

ٌاااة حاااول خطاااورة  ٌاارة, باإلضاااافة للجهاااود الدبلوماساااٌة, ومفاتحااة الجامعاااة العرب كب
 المإتمر.

 بل حتى ال ٌفكرون. لكن لمن نقول هذا الكبلم, وساستنا "طرشان عمٌان"
ٌاااك الماااإامرات ضاااده, هااام المضااحك فاااً األمااار, أن اغلاااب مااان ٌعاااادي  العاااراق وٌح

ٌااة ضااخمة مااع  ٌااة ماان العااراق, وٌشااتركون فااً أعمااال تجار ٌسااتلمون رواتااب خراف
ٌااوب المفسااادٌن والحاقاادٌن علاااى  ٌااة, فاااؤموال العااراق تاااذهب فااً ج الااوزارات العراق

 الوطن, أنها الحٌاة الغرٌبة التً تكافئ اللصوص واألعداء.
 

 النساء فً العملٌة السٌاسٌة
ٌاة السٌاساٌة  ال تختلف ٌاث أثبتات العمل ٌاة السٌاساٌة, ح نساء علً بدر عن نسااء العمل

ٌاة السٌاساٌة, أرضااا  أن نظاام الكوتاا, كاان سالبٌا الن ادخال عناصاار فاشالة تماماا للعمل
ٌاد القلااة,  للكوتاا فقاط, مماا تسابب بتحاول البرلماان ومجاالس المحافظاات  لاى كٌاناات ب

ٌان,", بسبب تحول فئة من األعضاء لمجرد رقم تكم ٌلً مثل ما ٌقال " ال ٌه, وال 
 واالهم عندهن االمتٌازات والمكاسب من التصوٌت, هذا حال نساء النخبة السٌاسٌة.

ٌااق  ٌااة نسااائٌة, فهاان الطر أماا أروقااة األحاازاب ومتاهااات القااادة, فهااً ال تماار  ال بتزك
ٌاة معٌناة مان النسا اء األقرب للفوز بالمباركة وحل المعضبلت, وتجتذب األحازاب نوع

ٌااة, وٌشاااركن فاً االجتماعااات الساارٌة الهادفااة  ٌاادات التنظٌم ممان ٌتقاابلن رغبااات الق
ٌاوت  لحلحلة كل شً  ال مشاكلة البلاد, واألدهاى  ن ٌمتناع الماال العراقاً عان دخاول ب
ٌادخل مان دون أساتاذان ألرصادة نسااء السٌاساة,  الفقراء والناشطٌن والمجاهدٌن, و

النساء, ممان ٌفعلان كال ماا ٌخطار علاى باالهن,  فالحٌاة تفتح أبوابها لصنف معٌن من
 من دون قٌم أو ضمٌر.

 وهكذا هن اغلب نساء السٌاسة, قد فاقن نساء علً بدر فً دعارتهن. 
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 كاتب مهموم جدا
كحال اغلب العراقٌٌن, نعٌ, تحت ضغط مساتمر, نتٌجاة  هماال الدولاة لمساإولٌتها, 

ه الساسة كاً نساتمر باالعٌ, لتتحول المسإولٌة كحمل ثقٌل علٌنا, صخب كبٌر صنع
ٌار مان أماوال  فً  عصار ال نفوق منه, حتى ننسى فكرة أزاحاتهم مان كراساٌهم, الكث
ٌااوب قااذرة نتنااة, والشااعب ٌعااٌ, شااغف العااٌ,, أفكاار باادفع اإلٌجااار  البلااد تااذهب لج
ٌااون ال  ٌاام, ود ومساالة االشاتراك الشاهري بالكهربااء, وقضااٌة تاؤخر الراتاب لعشارة أ

ٌاات بغاداد التاً تنتهً, وبعدها ٌطا لبنً البع  بالمشاركة, أنها سخرٌة الزمن, وهزل
 ال تنتهً, نفاق ودعارة تحت النشٌد الوطنً.

ٌاة "الكاتااب المغماور" ماارة متساائبل  : )وساائلت  ٌاة علااً بادر قااال بطال الروا فاً روا
 نفسً لماذا تكافئ الحٌاة على الدوام أبناء العاهرات(؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-1-31تم نشره فً 
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 انعفذع "كرييذ" ٔصخت انربدلبٌ , ٔصُبػخ انجطم
 
 

ٌاث الفً طفولتً كنت اعشق مسرح الدمى  ٌاة, ح بطال الضافدع المترجم  باللغاة العرب
ٌاار  ٌااتلكٌرماات, وحبااه الكب , والتنااافس بااٌن شخصااٌات المساارح, وكنااا نتشاااجر ماغر

أحٌاناا أناا وأخاوتً وأصادقائً حاول الشخصاٌات, ومان هاو األفضال,  لاى أن حصالت 
ٌاتم تحارٌكهم عبار  الصدمة الكبٌرة لً, عندما اكتشفت أن األبطاال الاذٌن تاؤثرت بهام, 

رك " خٌوط, فهم ال حول لهم وال قوة, ولوال األشخاص الواقعٌن خلف الستار لما تح
 الضفدع كٌرمت" وكل شخوص المسرح. 

بل اتضح لً فٌما بعد أن التنافس والصراع والقٌم المختلقة, كلها مجارد وهام صانعه 
لً من ٌملك خٌوط الدمى, حٌث جعل الكذبة التً اختلقها, هاً األسااس الاذي ٌتشاكل 

 علٌه وعٌنا.
ٌار للادمى من ٌنظر من األعلى لعاالم السٌاساة العراقاً,  فٌجاده عباارة عان مسا رح كب

القبٌحاااة, فالساسااااة مجااارد دمااااى ال تملاااك القاااارار وال اإلرادة, بااال حٌاتهااااا مرتبطااااة 
 باستمرارٌة بقاء الخٌوط, والتً تمدها بالحركة.

الصااراع السٌاساااً الجااااري فاااً العاااراق, هااو بالحقٌقاااة لاااٌس صاااراعنا, بااال صاااراع 
ٌادة, وفا ً كال مسارح اآلخرٌن, فالمحاور اإلقلٌمٌة موجودة, وهً تخطاط ألهاداف بع

لها دمى, تحركها عبر خٌوط الدعم والتكبٌل, فالسٌاسً عندما ٌقبل االرتباط بالخارج 
ٌاه  هو ٌحصل على الدعم, لكن بالمقابل ٌصبح أسٌر للقوى الخارجٌة, التً تفر  عل

 أداء معٌن, وال ٌمكنه الخروج عنه أبدا, اال أن ٌعتزل مسرح السٌاسة أو ٌموت.
 

ٌاة السارٌة, فتعمال علاى رسام خاط صناعة البطل هو اخطر م ا تتقنه المإسسات الغرب
معٌن لسٌاسً, مع دعم أعبلمً وتضخٌم للصورة, وحماٌته من ردود األفعاال, فاناه 
سٌكون بطبل, وٌحصل على رضا الشعب المدجن, الذي ٌجد كل الحقٌقة فً ما ٌتلقاه, 

ن لٌلاة وضاحى من دون محاولة للفهم عبر تفكٌك الصور التً تصله, وهكذا ٌمكن باٌ
 أن ٌولد بطل تتبعه الجماهٌر, وهو بالحقٌقة مجرد دمٌة تحركها ٌد تقع خلف الستار. 

 
ما حصل قبل أٌام فً البرلمان ال ٌمكن اعتباره من الصدف, وال هو بصاحوة ضامٌر, 
ٌار  بل أن األمور تجري على نحو دقٌق, اتفاقات وترتٌب على األدوار, وما قام باه وز

ٌاق الدفاع مبنً على  ٌارة وتحق خط مرسوم لاه, وماا ٌإكاد هاذا زٌارتاه لواشانطن األخ
رضا القادة العسكرٌون هنا, وبعدها تصرٌحاته االٌجابٌة نحو  ٌران, ثم زٌارته للقادة 
ٌاارة مرقاد أباو حنٌفاة فااً  الكتال  لاى حاد لٌلاة االساتجواب, ثام تحركااه بعاد الحادث, بز

ٌااة, وختم ٌاة ومرقاد اإلماام الكااظم فاً الكاظم ٌاارة دار لؤلٌتاام فاً شااارع االعظم هاا بز
ً طفل ٌتٌم, هذا ال ٌكون بالصدفة أو فجؤة, حٌث تحولت حركت   العبٌديفلسطٌن وتبن
 بهذا النسق والتؤثٌر, هناك مخطط وقوة خلف الستار هً من تمده وتحركه.
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علااى المتااابع أن ٌفهاام انااه ال ٌوجااد أبطااال فااً مساارح العاارائس العراقااً, وال ٌتااوفر 
ٌاات األدبااء, وعنادها تنكشاف لناا الكذباة عندنا فرسان  نببلء, كماا نقارا عانهم فاً روا

 الكبرى, وتظهر الدمى على واقعها البسٌط. 
 فهل وصلتك الرسالة أٌها القار,؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-1-0ره فً تم نش
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 رصٕٚر انؼر٘ ٚزؾٕل إىل فٍ
 
 

ٌار الاادفاع بالبرلماان, عناادما قااام  التااؤثٌرفجار مصااور عراقاً قنبلااة شادٌدة  كقنبلااة وز
بنشر صور المرأة عارٌة, مع تحقق رضاها عان التصاوٌر والنشار, معتبارا المصاور 
أن ما قام بنشره ٌدخل ضمن أطار الفن واإلبداع, وماع الصاور تام نُشار حاوار أجاراه 
ٌاار  ٌاث ٌعتبار تصارف هاذا المصاور غ معاه موقاع خباري, لشارح القصاد مان الفعاال, ح

التاً تحقاق وصاول و, التواصال االجتمااعًلمواقاع ساًء بالفن, واستغبلل   مسبوق
ٌار مان الجمهاور, وللتااروٌج ألفعالاه التاً ٌصابغها بعناوان باراق وهااو  سارٌع لعادد كب

 الفن, وال اعلم ما دخل الفن بتصوٌر فتاة عارٌة؟!
ل الغرٌب فً الموضوع أن نجد مإٌدٌن لهذا المصور, باعتبار أنهم ٌجعلون من المثا

ٌااتم محاساابتهم وال ماانعهم, الن  ٌاااس, فهناااك فااً أوربااا وأمرٌكااا ال  الغربااً هااو المق
ٌاة, فقاط تهاتم بالفائادة, فاإذا  القوانٌن ال تلتزم هناك بالنصوص الدٌنٌة أو القٌم األخبلق
جرى العمل باألطر القانونٌة فبل ٌحاسب, باإلضافة العتبار األمر حرٌة شخصٌة ومن 

ٌاا ة العماال", فظهااار بعاا  التفاعاال معاااه, عباار مواقاااع ضاامن حقااوق اإلنساااان " حر
 التواصل االجتماعً ومساندة وتشجٌع.

ٌال معاً لاو توساع, وظهار  فهل تتنبه معً لحجم خطر هذا الفعل علاى مجتمعناا, وتخ
أكثاار ماان مصااور وأكثاار ماان فتاااة, لااذا اعتقااد  ن العماال اإلعبلمااً فااً كشااف خطٌئااة 

ٌاد الحق ٌقااة, بادل الغارق فاً أوهاام ٌصاانعها وانحاراف المصاور مهام أالن, فالنااس تر
 أعبلم ال ٌرٌد لنا الخٌر.

حاولت أوال  ن أجد رابطة بٌن فعل المصور مع الفن, لكن المفاجاؤة  ناً وجادت فعلاه 
 ٌرتبط بشً أخر بعٌد جدا عن الفن.

ٌاادٌا وهاو موقااع عاالمً للمعلومااات, فوجادت أن القااواد تعرٌفاه : الشااخص  فاً وٌكٌب
ٌااة,, صاااحب  قاواد الاذي ٌتساامى ٌات الاادعارة, ومخارج ومنااتج األفابلم البورنوجراف  ب

والمصاااور االبااااحً, وصااااحب محااال األدوات الجنساااٌة, ومحااارر المجلاااة الجنساااٌة, 
ٌااة الجنسااٌة ٌاادخل فعاال المصااور وصاااحب القناااة التلٌفزٌون ٌااف العااالمً  , أي  ن التعر

 الجهبذ ضمن خانة "القواد" ولٌس الفن.
الفعل المخل بالحٌاء, حٌث  ن مجتمعناا ٌعتبار هنا نثبت  ن فعل المصور ٌندرج ضمن 

تصاوٌر النساااء مان األمااور المحرجااة, وغالباا ماان ٌسااتخدم المصاورٌن كااادر نسااائً 
ٌااة, فاؤي خطٌئااة اقتاارف بنظاار  لتصاوٌر النساااء, فتصااور هااذا الفناان ٌصااور فتاااة عار
ٌااادخل بخاناااة المتااااجرٌن بالنسااااء, والمطلاااوب  ٌاااد  ن صااااحب الفعااال  المجتمااع, واألك

 ٌا لو أمكن التعرف على الفتاة, باعتباره قد لطا بالوحل سمعة العشٌرة.  عشائر
ٌااة المجتماع العراقاً, فاان تصاوٌر النسااء ماع العاري, هاو  وبما  ن للدٌن تؤثٌر فً ح
ٌاة, وناوع مان االنحاراف الخلقاً والسالوكً, واقتااراب  ٌار عان الحالاة الدٌن انحاراف كب
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المارأة, وهاو مرفاو  ولاو عارف علناا من عنوان "القوادة" باعتبااره ٌتااجر بجساد 
 لقاطعه الناس باعتباره  نسان متجاهر بالفسق. 

ٌااراه  ٌااه القاانون العراقااً, هاال ٌعتباره ماان المباحااات؟ أم  ٌاف ٌنظاار  ل لاو نقاارأ الفعاال ك
ٌااف تشااجع هاااذا  ٌااة, التااً ٌكاارم علٌهااا فاعلهااا, و ال ك القااانون ماان الصاانوف اإلبداع

عبر الفٌسبوك, اال  ذا كان مطمئنا من شرعٌة المصور على نشر صور الفتاة العارٌة 
 تصرفه, او هكذا هو ٌظن.

رقم , حٌث تقول المادة 0525لسنة  000حصلت على قانون العقوبات العراقً رقم 
ٌاد علاى خمسااٌن 010 ٌاد علاى ساتة أشاهر وبغراماة ال تز : ٌعاقاب باالحبس مادة ال تز

 .مخبل بالحٌاءدٌنارا أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن من أتى عبلنٌة عمبل 
 ذن القانون العراقً والعرف االجتماعً والدٌن, كلها تقف بالضد من هذا المتجاهر 
بالخطٌئة أو الجرم, وهو تمادى فً فعله ألنه امن العقاب, بسبب غٌاب تنفٌذ القانون 
على ار  الواقع, وهو ٌمثل خطر على المجتمع وقٌمه, وقد ٌتسبب بحصول جرائم 

ننتظر من السلطة  , ن سكتت عنه السلطة التنفٌذٌة ا زات على اإلعروتجاو
 التنفٌذٌة أن تصحوا من النوم, وتعمل على تطبٌق القانون.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-1-2تم نشره فً 
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 كبيرياد ضرٚخ الثزساز انفزٛبد
تفاجئت سارة برسالة ٌهتز لها الموباٌل, رسالة مصورة من رقم مجهول! فتحت 
الرسالة وذهلت من هول الصدمة, فكانت الرسالة عبارة عن صور خاصة لها, ومع 
الرسالة سطور االبتزاز والمطالبة بالخضوع, أو أن ٌقوم بنشر صورها, حاولت أن 

ستحقق كل طلباته, واتفقت  تعرف من الشخص وكٌف صورها, فؤعطته الوعود أنها
مع أخوتها أن ٌحضروا لكن من بعٌد, وفً الموعد ذهلت فقد تبٌن أن المجهول لم 
ٌكن اال ابن خالتها, وكان ٌضع كآمرة سرٌة فً بدلته, على شكل قلم, وقام 
بتصوٌرها من دون أن تنتبه, وكل رغبته أن تخضع لرغباته, وتم حل الموضوع 

 عائلٌا. 

السرٌة والخفٌة, من المظاهر التً انتشرت فً العقد األخٌر, نتٌجة  قضٌة الكامٌرات
الطفرات التكنولوجٌة الكبٌرة التً تحققت, باإلضافة لسهولة الحصول علٌها بسبب 
انفتاح األسواق, وغٌاب التشرٌعات والقوانٌن التً تصعب الحصول علٌها, أو تحضر 

وضح أن المشكلة لٌست تداول أنواع معٌنة مخصصة للتجسس, وهنا ٌجب أن ن
بالتكنولوجٌا, لكن المشكلة تنطلق من بع  الفئات التً تجعل من التكنولوجٌا, مجرد 
قضٌة للتسلٌة واللهو والشهوات النفسانٌة, وصوال بالبع  الستخدامها لغر  

 ابتزاز النساء! 

 حاولنا أن نفكك القضٌة لفهم أسباب ما ٌجري.

 أغرا  استخدامها 

الكامٌرات  الخفٌة  لم ٌقتصر على الكامٌرات العلنٌة بل حتى السرٌة, الطلب على 
حٌث ٌتم نصبها فً أبواب البٌوت وفً الكراجات والغرف, وأنا أجد سببٌن لنصب 
الكامٌرات أولهما السبب األمنً خصوصا فً بع  اإلحٌاء التً تنتشر بها جرائم 

قبة, خوفا من الجرٌمة, السرقة, والظرف األمنً ٌجٌز استخدام كامٌرات المرا
والسبب األخر اجتماعً وٌتعلق بمراقبة الرجل لزوجته أو أبنائه حرصا منه أو 
بدوافع الشك. فهناك حالة غرٌبة ظهرت أخٌر, وهً طلبات البع  بنصب كإمرة 
مراقبة داخل السٌارة أو لغرفة النوم, لكن األغرب هو طلبات البع  كامٌرات 

أي أن بع  األغرا  االستخدام تتبع أمور مرٌبة صغٌرة جدا تحمل بالمبلبس, 
 وغٌر قانونٌة.

 الهوس الجنسً هو السبب
اعتقد أن الهوس الجنسً هو احد الدوافع الكبٌرة الستخدام الكامٌرات السرٌة, 
فالبع  ٌعانً من الكبت الجنسً, وآخرون الهوس الجنسً مسٌطر علٌهم, فهم 
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لنساء من دون علمهن, نقل لً احد ٌجدون متعتهم فً جرٌمة التجسس وتصوٌر ا
أصحاب مكاتب بٌع الكامٌرات انه قبل شهر جاءه شخص ٌملك معر  مبلبس 
نسائٌة, وٌرٌد أن ننصب له كامٌرات متعددة, وذات مواصفات عالٌة من حركة 
ن  ً منزع النساء, فقام صاحب المحل بطرده, وهنا ٌظهر أهمٌة تشرٌع قواٌن وزوم, ف

كامٌرات, مثل هذه القصة كنا نشاهدها فقط باألفبلم العربٌة تنظم عمل بٌع ونصب ال
 واألجنبٌة. 

 
 المشكلة فً المستوردٌن عدٌمً الضمٌر

المشكلة بالمستوردٌن حٌث تغٌب القوانٌن التً تنظم عملٌة استٌراد التكنولوجٌا, فبل 
ممكن, لذلك  ءشًضوابط وال شروط وال ممنوعات, انه سوق مفتوح بالكامل لكل 

دخلت كامٌرات مثل القلم أو تعلق بالمبلبس أو زر قمٌص, والصناعة الصٌنٌة سهلت 
ممكن وبؤسعار رخٌصة جدا, وهً واضحة من شكل صنعها  ءشًاألمر وجعلت كل 

تستخدم للتجسس والتصوٌر السري, فلو كانت هناك قوانٌن فعالة العتبرت 
  استٌرادها جرٌمة, لخطورة استخدامها. 

 
 البتزاز نوع من العنف ضد المرأةا

قضٌة التصوٌر واالبتزاز نوع من أنواع العنف المسلط على النساء بالخصوص, فً 
عالم ال ٌعرف الرحمة , فنسمع عن قصص مرعبة تعرضت لها النساء بسبب 
كامٌرات خفٌة تصورهن, وٌتعرضن البتزاز ممن قام بتصوٌرهن سرا, وتتسرب 

شدٌد, تصل لحد أحٌانا تلك الصور, مما دفع بعضهن للتعر  لعقوبات عشائرٌة 
القتل فً بع  األحٌان, بل أن بع  قضاٌا الطبلق حصلت بسبب تصوٌر مشهد عبر 

خاصة, وحصل ذات مرة أن اكتشفت الزوجة قٌام زوجها بنصب  كامٌراتموباٌل او 
كامٌرات فً غرفة نومه, لكً ٌكتشف أي خٌانة ممكن أن تحصل, فقامت الزوجة 

ن األهم أن نفهم كٌفٌة استخدام التكنلوجٌا برفع دعوة قضائٌة لبلنفصال, اعتقد أ
 بوعً. 

 
 حل المشكلة ٌكمن فً :

القضٌة شائكة تحتاج الى حلول من قبل السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة, فالذي  
ٌتعر  للضرر هو المواطن وخصوصا النساء, نحتاج لتشرٌعات تنظم االستٌراد, 

ٌقوم بالتجاوز على اآلخرٌن, وكذلك تنظم نصب الكامٌرات, باإلضافة لمحاسبة من 
والقٌام بفعل التصوٌر من دون أذن الشخص الذي تم تصوٌره. مع اإلشارة ألهمٌة 
المنبر واألعبلم, فً رفع الوعً وتوضٌح مدى ضحالة الشخص الذي ٌقوم بهكذا 
أفعال, واعتقد اغلب الحل موجود فً قانون العقوبات العراقً, فقط نحتاج للسلطة 

 فعل القانون.الشرٌفة التً ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-1-1تم نشره فً 
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 حتبنف انمٕٖ ٔأرثغ خطٕاد نهؼٕدح يٍ ادلٕد
 
 

ٌاا ٌاة تشااعرنا دوماا بالغث ٌاابالسااحة السٌاسااٌة العراق  ان, نتٌجاة الساالوك السٌاساً الغر
 استجوابما حصل أخٌرا هً قصة  اغربالموجودٌن فٌها, ومن  اغلبالذي ٌمارسه 
الذي أرتاد تاؤثٌره بعناف علاى تحاالف القاوى السانٌة, نتٌجاة  االستجوابوزٌر الدفاع, 

ٌاة التاً أطلقهاا  االتهاماات ٌاديالعلن بحاق رئاٌس البرلماان وآخارون, فؤسارع قاادة  العب
ٌاة حلحلاة تحالف القوى لبلجتماع مع القادة السانة المبارزٌن ) النج ٌفاً والمطلاك(, بغ

 األمور وعبور األزمة, التً تعصف بقٌادات األحزاب السنٌة فً العراق.
ٌااذها, للخااروج ماان  فكاناات خطااوات أربعااة متسلساالة عملااوا بجااد واجتهاااد علااى تنف

 المؤزق, حتى الوصول  لى بر األمان.
 

 الخطوة األولى: عملٌة تحسٌن السمعة
ٌاث قاام تحاالف القاوى بالطلاب مان  السافٌر األمرٌكاً فاً بغاداد,  لاى  بابل  حكومتااه ح

ٌاة بااان وجاود فاسادٌن فااً تحاالف القاوى ال ٌنااال مان سامعته, فااً  والمجموعاة الدول
تصرف ٌوضح اهتمام القوى السنٌة بالسفارة األمرٌكٌة, نتٌجة  دراكهم مدى تؤثٌرها 

لحال فاً فً القرار العراقً,  فكان اإلساراع نحاو السافٌر األمرٌكاً لٌكاون جازء مان ا
 أزمتهم األخٌرة.
قد أثرت علاى سامعة تحاالف القاوى السانٌة, فكانات خطاوتهم  العبٌديوٌبدو أن قنبلة 

ٌاث ٌبادو أنهام ٌشاعرون  األولى  زالة عار الفضٌحة عبار تطماٌن السافٌر األمرٌكاً, ح
ٌات السانً,  بالخجل والحرج من فضٌحة البرلمان, لذا توجهت جهودهم  لى ترمٌم الب

 عار بالوسائل الممكنة.و زالة اثؤر ال
 

 الخطوة الثانٌة: التروٌج من جدٌد لتحالف القوى
ٌااث عمااد تحااالف القااوى  لااى محاولااة  لواشاانطن والمجتمااع الاادولً بااؤنهم  اإلثباااتح

ٌار الادفاع, واناه ٌمكان اعتباارهم  مازالوا قوة مإثرة, ولن تهزها فضٌحة اتهامات وز
ٌاة التعامال  هم الحصان السنً الرابح فً العملٌة السٌاسٌة, ولكً تدرك واشنطن أهم
مااع تحااالف القااوى, فااإعبلن تحااالف القااوى عاان رفضااه مشاااركة الحشااد الشااعبً فااً 

ٌاة لواشاانطن, معركاة تحر ٌار الموصاال المرتقباة, كناوع ماان التزلاف ومباادرة حساان ن
ٌاار مهاام أن  ٌاار, فغ ٌااة وقضااٌة أتماام التحر حتاى لااو كااان علااى حسااب المصاالحة الوطن

 ٌسًء لمشاعر األغلبٌة العراقٌة ما دام ٌحقق رضا واشنطن.
 

 الخطوة الثالثة: أعادة الروح لكٌان ٌموت
ٌاه, فهاً تعاٌ, حٌث ٌمر تحاالف القاوى باساوا أٌاماه,  ٌاث أن جمااهٌره سااخطة عل ح

ٌااادات ورجااال  النازوح ماان مناطقهاا, الااذي ٌمثال ضاارٌبة احتضاان المناااطق السانٌة لق
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تنظٌم القاعدة وداع,, وهاذا االحتضاان كاان ناوع مان الفعال السٌاساً, والاذي أناتج 
مصٌبة ألهالً المناطق السنٌة, فكانت مصٌبة النازوح نتٌجاة األداء السٌاساً الساٌئ 

 ساسة السنة.لل
أالن الجمااهٌر الساانٌة تبحااث عاان بادٌل سٌاسااً عاان نخبااة سٌاساٌة ساانٌة سااٌئة, لاام 
ٌادي, بال  ن  تحقاق طموحاات النااس, ماع فساادها بعاد افتضااح أمرهاا علاى لساان ألعب
ٌار بادٌل عان  الجماهٌر السنٌة أالن تجد فً العسكري القوي الذي فضاح الفاسادٌن, خ

ٌار الادفاع الفاسدٌن المتخاذلٌن, مما اثاؤر مخا اوف نخباة أهال السانة السٌاساٌة مان وز
 .العبٌدي

 
 الخطوة الرابعة: التحرك نحو القضاء العراقً

ٌاة تعبار بهام للضافة األخارى, فكانات   لعبور أزمة االتهاماات, والوصاول لحلاول قانون
أول باادرة نجااح لجهاودهم, هاو  عابلن القضااء العراقاً تبرئاة الجباوري! فاً أساارع 
محاكمااة فااً تااارٌا العااراق, ممااا أثااار تناادر الشااارع العراقااً, وشااكك الجماااهٌر فااً 

ة السٌاسٌة السنٌة عملٌة غسل العار, ثم السلطة القضائٌة, حٌث كان األهم عند النخب
 االنطبلق ألداء دورهم الُمَعطل للحٌاة السٌاسٌة, كما هو منذ حدوث التغٌٌر.

قاال احااد األدباااء ))  والمحاازن دائمااا أن األقرباااء هام أكثاار ماان ٌتمنااى فشاالنا, لكااً ال 
 ٌشعروا بالنقص((.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-1-01تم نشره فً 
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 ْم ضزُطهك صٕرح انفمراء يف انؼراق؟
 
 

من ٌنااٌر, حصالت انتفاضاة شاعبٌة عارماة  05و 01, وبالتحدٌد فً 0511فً عام 
فً مصر ضد الغبلء, حٌث أطلقت الحكومة المصرٌة فً تلك األٌام, مشروع موازناة 

ٌاد مان الماواد األساساٌة, كاإجراءات تقشافٌة لخفا  العجاز, معللاٌن  ٌرفع أساعار العد
الساسة المصرٌون ذلاك الرتبااطهم باتفاقاات ماع البناك الادولً, لكان كانات رد الشاعب 
ٌارة جادا, بانتفاضاة واساعة أطلاق علٌهاا انتفاضاة الخباز, أثاارت مخاااوف  المصاري كب

ٌال شاان المنتفضاٌن, السادات حتى أطلق علٌها السادات اسام " ثاورة  ٌاة" لتقل الحرام
 وبعد ذلك تراجعت الحكومة المصرٌة بسرعة, لمطالب الجماهٌر الغاضبة.

ٌااوم باااألمس عااام ٌجااري علٌنااا أالن, خطااوة  31, فمااا جاارى لمصاار قباال مااا أشاابه ال
ٌاة, وهاذا  بخطوة, حٌث نعٌ, فترة عصاٌبة جادا, فالساادات نعات المنتفضاٌن بالحرام

ٌاااف نعاااات ٌاااال شاااانهم, فالطغاااااة  ٌاااذكرنا بصاااادام وك ثاااوار الجنااااوب بالغوغاااائٌٌن لتقل
ٌاة, مماا دفاع  متشابهون, وهذا ٌدلل على حجم الضغط الذي وجهته الحركة الجماهٌر
ٌال الشاؤن, لكان نختلاف عان المصارٌٌن باالخمول مقابال نشااطهم  بالسلطة لمحاولة تقل

ٌارة ٌمكنهاا قلاب ال ماوازٌن,  فقاط الكبٌر, استسبلم  أضاع حقوقنا, أننا نملك طاقاات كب
تحتاج لمن ٌوظفها كً ٌتحقق العدل, واألمر ال ٌحتاج لتدخل أعجاازي, فقاط أن ٌؤخاذ 

 النخب والمثقفون دورهم فتتحرك الجماهٌر.
, أالن العراق ارتبط باتفاقٌات مع البناك الادولً,  0511كما حصل مع مصر فً عام 

ٌاال الاادعم عاان المااواطن, و قضااٌة همااوم وٌجااب الوفاااء بشااروطه, وماان ضاامنها تقل
المواطن غٌر مهمة للساسة, بقدر الحصول على قرو  تمد الخزٌنة بالمال, وهكاذا 
ٌاب  ٌادها عان دعام الماواطن, وصاوال  لاى طلاب األد كانت الحكومة روٌدا روٌدا ترفاع 
ٌااار بإلغااااء التعلاااٌم المجاااانً, وحصااال كااال هاااذا مااان دون رفاااع القااادرة الشااارائٌة  األخ

 المواطن, واألغرب سكوته الطوٌل. للمواطن, أي تعمل الحكومة على سحق
ٌاة  نحن ال ندعو للفوضى, لكن نطالب الشعب بان ٌكون قوة ضاغطة وبالطرق القانون
علاى الحكومااة والبرلماان, كااً ٌحققاون مطالااب الجمااهٌر, الحااال الساٌئ للبلااد نتٌجااة 
ٌاار ماان النخبااة الحاكمااة,  سااكوت الشااعب أمااام نذالااة بعاا  الساسااة, ولصوصااٌة الكث

وعادم التنظاٌم ٌحاول الجهاود  لاى بخاار ال نفاع مناه, علاى  ٌؤتً بالحقوق,فالصمت ال 
ٌاات عمال, ماثبل لاٌكن شاهر أٌلاول القااادم  الجمااهٌر  ن تانظم عملهاا وتحادد بارامج وال

مادة كما فً الساابق, ماع التشادٌد  06للمطالبة برفع مفردات الحصة التموٌنٌة,  لى 
هر, والضاغط ٌجعال النخباة الحاكماة على توزٌعها فً توقٌتات ثابتة مثبل كال رأس شا

 تطٌع شعبها.
 لى أالن النخبة الحاكمة ال تجعل ضمن اهتماماتها مشاكل الطبقة الفقٌرة, مان حاجتاه 
لحصة تموٌنٌة موسعة ومنتظمة التوزٌع, وحاجته للعبلج المجاانً, وحاجتاه لفارص 
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ك علاى عمل, وحاجته للسكن المناسب, بل جعلت هموم الفقراء مجرد شعارات للضح
 البسطاء.

 فهل ستنطلق ثورة الفقراء قرٌبا؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-1-03تم نشره فً 
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 دلبرا دػى صذاو اَزشبر انفكر انْٕبثٙ؟
 
 

الهزٌمة فً حرب الكوٌت, فساح صادام فً فترة التسعٌنات من القرن الماضً, وبعد 
المجال النتشار الدعوة الوهابٌة, وكلف عزت الدوري بمتابعة الموضوع, فكان عزت 
متحمس جدا كً تنتشر أفكار الوهابٌة فً المجتمع العراقً, ألنه طاائفً حاد النخااع, 
ٌااة فااً المناااطق الساانٌة, وباادأت الناااس أفواجااا تاادخل الاادٌن  فانتشارت جوامااع الوهاب

ٌااه صاارم ماان عاازت ال ٌات وبغااداد, وبتوج ٌااالى وتكر وهاابً فااً االنباار والموصاال ود
ٌااة, فتحولاات محافظااة االنبااار  ٌااة تااوفٌر كاال مااا ٌحتاااجوه قااادة الوهاب الاادوري, ألهم
والموصل لمكان مركزي للفكر الوهابً, مع دعم مالً كبٌر, فما هو المخطط وما هو 

 الدافع؟
ٌات سإال: كان نظام صدام ٌمنع انتشار الو هابٌة  لى حد الحبس! لكن بعاد حارب الكو

 فتح صدام الباب على مصراعٌه للوهابٌة, ترى لماذا؟
نفتر  أن نظام صدام كان ٌخطط لمرحلة مستقبلٌة, حٌث ٌدرك انه فً  الرأي األول:

ٌاة نظاماه للمساتقبل,  لحظة معٌنة سٌضعف حكمه, وسٌقتص الشعب مناه, فكانات رإ
ٌاادعم جماعااة بااان ٌحضاار وماان تلااك اللحظااة, قااو ة صااد ضااد أي توحااد للمجتمااع, ف

ٌاة )الشاٌعة(, وبالتااالً ٌضامن تحصان الشااعب عان التوحااد  ٌاة التاً تكفاار األغلب الوهاب
ٌااة, وعاادم حصاول ثااوره ضااده, الن الشااعب ٌكاون مجاازأ بااٌن جاازء  والحاراك الجماع
ٌاة ناقماة وسااخطة مناه, وأي ثاورة لان تؤخاذ  ٌوالٌه وهم أتبااع الخاط الوهاابً, وأغلب

 املة, أذا قام بها فئة من الشعب ولٌس كل الشعب.صبغة ك
ٌارة التاً وضاعها صادام, فاغلاب الفارق  مصائب العراق أالن كلها بسبب األسس الخط
ٌااة, هااام  ٌااة, فاااالٌوم قادتهااا والشااٌوخ المااروجٌن للوهاب ٌااة تاادٌن باادٌن الوهاب اإلرهاب

ٌااادات حازب البعاث وضااباط صادامٌٌن ورجاال األماان ألصادامً, أن هااا باألصال بعا  ق
خلطة عجٌبة تإكد فرضٌة التخطٌط المستقبلً للطاغٌة صدام,وقد أنتجت فكرته جٌل 

 من اإلرهابٌٌن, كانوا حجر عثرة بوجه استقرار البلد.
ٌاادات  من جهة أخرى وعبر تنفٌذ مخطط نشر الوهابٌة, ٌمكن أن  ٌضمن صادام أن ق

ٌااة لصاادام حتااى بعااد موتااه, ألنهاام  ٌااال موال ٌااة سااٌهٌئون أج ماارتبطٌن بااه خااط الوهاب
ٌاق  وبعضهم ضباط امن, فتنفا فً صورته وترفعه  لاى مقاام التقادٌس, فاالرتبااط وث

 بٌن حزب البعث والوهابٌة.
أن صاادام كااان ٌنفااذ مااا ٌطلااب منااه, والاادلٌل أالف الوثااائق المسااربة,  الاارأي الثااانً :

ٌاذ, بال حتاى دخولاه للكو ٌات وحربه مع  ٌران التً كانت تطبٌق لؤلوامر الواجباة التنف
ٌااق  ٌااد عاان تحق فكاناات بااؤمر خااارجً, بالمقاباال كااان المهاام عنااده اسااتمرار حكمااه, بع
ٌاارة, ووقااع فااً المصاااٌدة  ٌااة لعبااة معااه لعباااة كب مصااالح الشااعب, لكاان القاااوى الغرب

 )الكوٌت(, مما جعله تحت ضغط رهٌب.
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ٌات, لكان  كانت النٌة لادى التحاالف الادولً  نهااء حكام صادام, بعاد انتهااء معركاة الكو
لغربٌة المسٌطرة على القارار مخططاتاه الخاصاة, فكاان األهام عنادهم أن تبادأ للقوى ا

ٌااة  ٌااة ساارٌة لعااراق األلف ٌااة االنتشااار فااً الوسااط الساانً العراقااً, بحسااب رإ الوهاب
ٌاتم اال بوجاود صادام,  الثالثة, والتً تعنً ٌجب فسح المجال للوهابٌة, وهذا األمر ال 

ن حاكم للعراق بشروط القوى الغربٌة, فعمد الغرب على مساومة صدام على تركه أال
ٌاة  فوافق صدام بسرعة, ونفذ ما طلب منه حرفٌا, وهو المساهمة فاً انتشاار الوهاب

 فً العراق.
ٌاة  فٌما بعد أدرك صدام أن الوهابٌة ممكن أن ٌكونوا عون مساتقبلً لاه, فوضاع عمل

كاان علاى تنظٌم انتشارهم تحت ٌد المجارم عازت الادوري, لٌضامن الساٌطرة قادر اإلم
ٌاة, وبعاد  ٌاة والعساكر ألصاادامً,  6113الوهاب ٌااة أالف مان البعث تغلغال داخال الوهاب

لٌكونوا قادة للتنظٌمات اإلرهابٌة التً تروج لصدام, لتحقٌق االنادماج باٌن الجماعاات 
 اإلرهابٌة وبٌن بقاٌا نظام الطاغٌة صدام.

 ٌر على مستقبل العراق.فانتبه للدور الخبٌث الذي لعبه الطاغٌة صدام, وتؤثٌره الخط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-1-00تم نشره فً 
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 ػٕائم شٓذاء احلشذ انشؼجٙ حتذ انعغط
 

استشاهد كانت لٌلة األمس حزٌنة جدا, حٌث جاء الخبار لجااري أباو فاطماة, باان ابناه 
ٌااة  ٌاة, ابناه عماار هاو احاد جناود الحشاد الشاعبً, تارك كال متاع الح فً منطقة الخالد
لٌتوجه  لى سااحات القتاال, لٌواجاه أعاداء اإلنساانٌة )الادواع, وأعاوانهم(, الشاهٌد 
ً عنفوان الشباب بالسابعة والعشرون فقط, ولدٌه طفلة صغٌرة "فاطمة", لم  عمار ف

شااهٌد وأباوه لطفاااء ومحباٌن للنااس, ممااا جعال الناااس ٌناام الحاً لٌلااة أماس, فكاان ال
ً بٌتً كلما تذكروا ابنة الشهٌد  ترتبط بهم وتشاركهم الحزن, البكاء لم ٌنقطع, حتى ف

 بكت النساء.
أفكار كثٌرة تدور فً مخٌلتً عن الشهٌد عمار, ٌا ترى بعد أن قدم عمار نفسه فاداًء 

 اسب مع حجم التضحٌة؟للوطن, هل سٌكون هنالك اهتمام من الدولة, متن
ٌارة جادا, فكاان االعتمااد ساابقا علاى  كثٌر من عوائل الشهداء تعاانً مان صاعوبات كب
الشهٌد فً كل أمور حٌاتهم, وأالن استشهد ورحل للعالم الثانً, عنادها تبادأ معاناات 
ٌان  عائلته, نتٌجة فوضاوٌة الحكوماة, فمااذا تفعال العوائال لتاوفٌر احتٌاجاتهاا, ومان أ

ل, ومن ٌهتم باألطفال وٌحل مشاكلهم, محنة كبٌرة تحٌط بعوائل الشهداء, تؤتً بالما
 نتٌجة الفرا  التشرٌعً والضعف الحكومً.

حتى الجانب المعنوي هنالك تقصٌر اتجاه عوائل الشهداء من قبل الحكومة واألعبلم, 
عبر صخب بع  الطائفٌٌن والمغفلٌن, وسموم  عبلمٌة لفلول البعث, فاألكثر فضاعة 

ن ٌقوم بع  الساسة بمهاجمة الحشد والطعن بوالئهم, واألدهى قٌام بع  القنوات أ
ٌاة باالتروٌج لهام, فاانظر لحجام اإلسااءة لعوائال الشاهداء, عبار أعابلم عراقااً  اإلعبلم
ٌاار للشااكوك, وساسااة طااائفٌٌن ال تهمهاام مصااالح الااوطن, والمحاازن أن ٌماار هااذا  مث

ومة, مما ٌثٌر عبلمات استفهام كبٌرة التجاوز  من دون أي موقف حازم من قبل الحك
 بحق الحكومة. 

الجهة التشرٌعٌة "البرلمان" كانت بطٌئة جدا, فً عملٌة  ٌجاد قوانٌن تتناسب مع ما 
ٌاران  بعاد نكساة  6100ٌقدم من تضحٌة, الحشد انطلق لساحات القتال منذ شهر حز

ً عام  الشهداء  , وهناك مشارٌع قانون ضمن مإسسة6102الموصل, وأالن نحن ف
وأفكار برلمانٌة لدعم عوائل شهداء الحشاد, هنالاك خلال دائام فاً البرلماان, والسابب 
ٌاارون, ممااا أوقااع الضااغط علااى الشااعب, فلمااا  فاً الكفاااءة والخباارة التااً ٌفتقاادها الكث
التؤخر كل هذا الوقت, وما ذنب العوائل التً تعطً رجالهاا فاداء للاوطن, وان تتعسار 

 ب علٌه شراء الدواء.حالها, حتى أن البع  ٌصع
 فً الختام نإكد على نقطتٌن:

ٌاادعم  ٌااة لكاال ماان ٌسااًء للحشااد الشااعبً, باعتبااار انااه  ٌااة المبلحقااة القانون أوال: أهم
الادواع,, نعام ال ضااٌر مان اإلشااارة لسالبٌات بهاادف الوصاول للكمااال, أماا الساااعٌن 

ٌاة لئلساءة والتسقٌط, الذٌن ٌجعلون الحشد تحت خانة اإلرهاب, فهإالء  جناود  عبلم
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ٌاة مهماة وتمثال  والسٌاسٌة مخلصة جدا للدواع, وأٌتام البعث, لذا المبلحقاة القانون
 جانب معنوي مهم لعوائل الشهداء.

ثانٌا: وضع  لٌة فاعلة فً الواقع, لمعالجاة مشااكل ذوي الشاهٌد وخصوصاا األطفاال 
العابلج لعوائال  والنساء, ونركز هنا على المشاكل المادٌة والنفسٌة, مع أهمٌة توفٌر

 شهداء الحشد, كنوع من العرفان لما قدموه, بدل اإلهمال الكبٌر الحاصل أالن.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-1-05تم نشره فً 
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 انطؾر ثٕاثخ حنٕ اجلُص ٔادلبل
 
 

م شاب عاطال عان العمال منفلات جادا, ماارس اللصوصاٌة ماع بعا  أصادقائه ثام قاس
امسك به فً  حدى المرات وهو ٌسطو على احد البٌوت, مهووس باألفكار الجنسٌة, 
وهو لم ٌستطٌع الزواج بسابب الفقار, وال الحصاول علاى حبٌباة ألناه ٌعاٌ, فاً بٌئاة 

أن فكار فاً  حادى المارات أن  منغلقة تماما, فكان  دمان الخمر نوع من الهروب,  لى
ٌصابح سااحراً, وهكاذا ممكان أن ٌكاون قرٌبااا مان النسااء, جلاب كتاب الساحر األسااود 
وغٌرها, وأطال لحٌته, وبدأت ٌستقبل المراجعٌن فً بٌته, من دون أي اعترا  من 

 أمه العجوز, التً تفرح بالدنانٌر مهما كان مصدرها.
ٌاق باٌن آخارٌن اغلب من ٌراجعه النساء الراغبات با لسٌطرة على أزواجهان, أو التفر

حسدا وبغضا, فكان ٌساتدرجهن فاً غرفتاه لٌماارس الجانس معهان, تحات ادعااء أن 
العمل السحري ٌحتااج للكتاباة بمااء الزعفاران علاى أجازاء مان الجساد, وهكاذا ماا أن 
ٌار,  تكشف المراجعة عن جسدها, فتكون تحت رحمة شااب منفلات ٌعاانً مان كبات كب

 شاع خبره وطرد من الحً.  لى أن 
ٌاااء الشااعبٌة, مسااتغلٌن قلااة وعااً  السااحرة عبااارة عاان دجااالٌن, ٌنتشاارون فااً اإلح

 البع , وخصوصا بٌن النساء, للفوز بالمال والجنس.
 

 أهم دوافع السحرة
من أهم دوافع السحرة هو الجنس, فٌكاون مفتااح الساٌطرة علاى النساوة المراجعاات 

و ال فضح أمرهن, فٌكون جنس ومال, ومان دون أي لهم, ممن ٌتمكن من ابتزازهن 
ٌاع األوهاام لنساوة حالماات حاقادات ضاائعات, ولاو كانات مهنااة  جهاد حقٌقاً, مجارد ب
ٌار, وهناا ننباه النسااء  ٌاق الحق السحر من دون جانس وماال, لماا دخال احاد لهاذا الطر
 لعاادم االطمئنااان لساااحر, ألنهاام جمٌعااا ٌسااعون للخااداع والمكاار بغاار  الفااوز بالمااال
وأشٌاء أخرى, الجنس احادها, واالبتازاز طارٌقهم األمثال, فكام مان فتااة ضااع حلمهاا 
وأصابحت أساٌرة دجااال, وكام ماان عائلاة تحطام بنٌانهااا بسابب ساااحر, ٌجاب أن تفهاام 
ٌاار القاادر, فهااو مجاارد صااعلوك ٌهاادف للاادنانٌر  النسااوة أن الساااحر ال ٌقاادر علااى تغٌ

 والجسد, فانتبهً أٌتها المرأة لما ٌحاك ضدك.
 

 ادوار مفقودة:
الساحر والشاعوذة هاً جرٌماة بحاق المجتماع, وهناا تقاع   أوال: دور الجهات األمنٌة:

ٌااث ٌجااب مبلحقااة هااإالء المشااعوذٌن, لمااا  ٌااة, ح المسااإولٌة أوال علااى القااوى األمن
ً المجتمع, خصوصا أن جل  عمالهم هً مجرد نصب واحتٌال,  ٌتحصل من مشاكل ف

ٌااة المااواطن وتجاااوز علااى  عاارا  الناااس, وماان مهاا ام الحكومااة األساااس هااو حما
والمجتماع, أماا تارك األماور هكاذا ماان دون تادخل فإنهاا فوضاى ال تناتج اال األزمااات, 
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وهذه المحنة تسببت فً أعادة تؤهٌل الدور العشائري, لٌكون الحصن الذي ٌؤوي  لٌه 
 المواطن بعد غٌاب الدولة.
ٌااة ٌاا: دور الجهااات الدٌن ٌاااء الشااعبٌة  : مااع األسااف بقاً دور رجااثان ال الاادٌن فااً األح

ضمن حدوده الكبلسٌكٌة, مجرد وعظ من علاى المناابر, مان دون فعال علاى األر , 
ٌار,  فمع كثرة المنابر الدٌنٌة فً المناطق الشعبٌة لكن نجد للسحر والساحرة رواج كب
ٌاات مهماتهم  وهذا األمر ٌثبت نقطة كبٌرة ضد من ٌمثل الحالة الدٌنٌة, حٌث من أولو

واإلرشاد, لكن ٌبدوان المنهج المتبع ال ٌإثر فً رفاع الاوعً, والادلٌل تواجاد  الوعظ
ٌااات أكثار نفعااا  الساحرة فاً مناااطقهم ومتابعاة الناااس لهام, اعتقااد ٌجاب البحااث عان آل

 وأسهل وصوال  لى الناس, فً سبٌل حماٌتهم من السحرة.
احر بالسكن فً فمن صمٌم مسإولٌتها منع استمرار السثالثا: دور المجالس البلدٌة: 

ٌاذ وهاو تاارك  ٌاة المجتماع مان شااره, عبار فار  أمار وجاب التنف الحاً, بال ٌجاب حما
الشعوذة و ال ٌتم طرده من المنطقة, هذا الدور أالن غائب تماما بعد تحاول المجاالس 
ٌاااء الساااكنٌة  ٌااة  لاااى مقاااولٌن ولصاااوص وسماساارة و دواعااار, ممااا جعااال اإلح البلد

 خصب للممارسات المنحرفة للسحرة. "الشعبٌة خصوصاً" تتحول  لى مكان
ٌااة, عاان تخلٌهااا عاان  ٌااة محاساابة المجااالس البلد ٌااة والحكوم نطالاب ماان الجهااات األمن
ٌاام بمساإولٌتهم فاً  مسإولٌتها, فٌمكن اعتبارها شرٌك لكال فاساد, ألنهام أهملاوا الق

 تنفٌذ التعلٌمات.
اء, وهناااا : اغلاااب ضااحاٌا الاادجالٌن هااً النساارابعااا: دور منظمااات المجتمااع الماادنً

ٌاة الخاصاة بالنسااء, فماع كثرتهاا لكنهاا  ٌتوضح مدى ضاعف دور مإسساات المجتمع
فشلت فً خلق وعً ٌمنع النساء عن مراجعة السحرة, وخٌبة الظن فً عدم قدرتها 
على حماٌة النساء, اعتقد ٌجب على المنظمات شحذ الهمم والقٌام بادور أكثار تطاورا 

 مشعوذٌن.كً ٌتم حماٌة النساء من السحرة وال
أخٌرا, نتمنى زوال هذه الحالة الشاذة,  والتً تهدد كٌان المجتمع, وان وٌرتفع وعً 

 الناس, كً ال ٌكونوا فرٌسة سهلة للسحرة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-1-60تم نشره فً 
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 انهؾٕو انرٔضٛخ لبديخاضزؼذٔا .. 
 
 

ٌاب, ومفااده أن روساٌا أعلنات  ٌان خبارا غر ٌاوز وموقاع الخلاٌج اونبل نقل موقع وان ن
وعباار وكالتهااا الرساامٌة لؤلنبااااء عاان توصاالها التفاااق ماااع العااراق, ٌقضااً بقٌامهاااا 
بتصدٌر لحوم ومنتجات ألبان وبشكل حصري ألٌه, تتسع لتشمل حٌوانات داجناة ماع 

ٌاة  6101مر حتى األول من شهر ٌناٌر لعام منتجاتها فً صفقة تست المقبل, واالتفاق
ال تشمل فقط استٌراد اللحوم ومنتجات الادواجن واأللباان, بال تتعاداه  لاى وضاع اطار  
تعاون علمً وتكنولوجً بٌن الطرفٌن, على أساس اعتراف العراق بالتفوق الروسً 

ا الحٌوانٌة وتطوٌر قطاع فً هذا المجال, لمساعدة الببلد على تحسٌن طبٌعة منتجاته
 التغذٌة فً السوق المحلٌة.

منذ عقود والعراق ٌعانً من فوضى اقتصادٌة جعلته على أسااس ها,, فلاوال الانفط 
لحصالت مجاعااة وفوضااى فااً العااراق, بعااد أن اختفاات كاال مصااادر الاادخل الحكااومً 

 للتعكز فقط على  ٌرادات بٌع النفط, فؤصبحنا الٌوم نستورده حتى البصل.
 نستشعر خطورة خطوة استٌراد اللحوم الروسٌة من أربع جوانب أساسٌة: لكن

ٌاث كاناات اللحاوم الروسااٌة  ٌاار, ح أوال: ٌمكان اعتباار اللحااوم الروساٌة تحماال خطار كب
, بسبب انتشار أمرا  عدٌدة مثل الحمى القبلعٌة, بل  6111تحت الحظر منذ عام 

ٌاور بشاكل لٌشمل الطٌور بعد انتش 6115حتى توسع الحظر فً عام  ار فبلونازة الط
ٌاار فااً روسااٌا, وفااً عااام  امتااد الحظاار لٌشاامل الماشااٌة المصااابة بحمااى  6111كب

الخنازٌر اإلفرٌقٌة,  وحتى لحم المواشً المصابة بالتهاب الجلاد العقادي, فهال تكفٌناا 
ٌاة مان األمارا   شهادة صادرة من منظمة الصحة بان اللحوم الروساٌة أصابحت خال

لروسٌا البعٌدة والمشكوك فً سبلمة لحومها, أنها مصٌبة ارتباط تماما, ولماذا نتجه 
 السٌاسة بالتجارة فٌضٌع الحق. 

ٌااة التااً  ٌااة تلجاا  لااى اسااتخدام مفاارط لؤلدو ٌااا أن روسااٌا االتحاد ٌاا: المعااروف عالم ثان
تسبب فً تضخم كبٌر للحٌوانات, وتإثر على بنٌتهاا العضالٌة, مقابال مخااطر صاحٌة 

ٌاات, فإنهاا جسٌمة على المستهلكٌ ن, فالدول التً تجعال سابلمة مواطنٌهاا مان األولو
تحذر من استخدام اللحوم الروسٌة, هذا األمر ٌبدو انه تم تغٌٌبه عان المتعاقادٌن ماع 

 الروس, ألسباب مجهولة.
ٌااا عان العاراق, أي أن تكاالٌف النقاال ساتكون باهظاة, ممااا  ٌادة جغراف ثالثاا:  روساٌا بع

المستوردة من روسٌا عن قٌمتها الحقٌقٌة, فمن الممكن ٌعنً ارتفاع أسعار البضائع 
استٌراد ذات المواد من دول  قلٌمٌة قرٌبة وتكون بتكالٌف اقل بكثٌر, مما ٌجعلنا هناا 
حائرٌن من الجدوى االقتصادٌة من هكذا صفقة؟ فهل ٌكون  نعاا, الساوق الروساً 

 على حساب المصلحة االقتصادٌة العراقٌة؟
العراق حالٌا ال ٌعانً من أزمة لحوم, وال من أي نقاص فاً الماواد رابعا: الحقٌقة أن 

الغذائٌة, وال أي معاناة غذائٌة تقتضً عقد اتفاقٌة غرٌبة, وهكذا اتفاقٌات تاؤتً لحال 
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أزمات أو معالجة مشاكل خانقة, مما ٌجعل القلاق ٌساٌطر علاى المتاابعٌن, وهناا علاى 
ٌاارات مقنعااة للجمهاا ٌااة للاادخول السااادة المساائولٌن  ٌجاااد تبر ور, عاان الاادوافع الحقٌق

 بهكذا اتفاقٌات.
ٌاا تارى هال ٌساتمر غارق القاارب العراقاً فاً بحار الفوضاى؟ أم أن بحاارا ماا ساٌؤتً 

 قرٌبا لٌدٌر الدفة نحو بر األمان؟     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-1-62تم نشره فً 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

007 
 

 ارح انرتثٛخ, َرٚذ يذارش نصؼٕثبد انزؼهىٚب ٔز
 
 

ٌارة,  ٌاه الجمٌلتاٌن, الكال ٌحباه فاً عائلتاه الكب احمد, طفل رائع, بشاعره الاذهبً وعٌن
لكن مع األسف ٌجد صعوبة فً التكلم, وأالن استحق التسجٌل فً المدرسة, فهو من 

, لكن والداه خائفٌن جدا من المدرسة, فقد ٌتعر  طفلهم  لى ضغوط 6101موالٌد 
طفال, وحتى من المعلماٌن الفتقااد اغلابهم كبٌرة, وٌصبح مصدر للسخرٌة من قبل األ

, عنادها قااد ٌناتكس الطفاال اإلطااراقلماإهبلت المعلام التربااوي, هكاذا ماادارس منااطق 
احمد  وٌصبح مرٌ  نفسٌاً, فكان األهل فً حٌرة كبٌرة, األم تبكً كلما تشاهد ابنها 

 وهو ٌلعب.
ٌار,  سمع األب عن وجود مدارس تسمى بمدارس صعوبات التعلم, فبز  فجار أمال كب

جعل العائلة تعٌ, سعادة وترقب, لكن كما ٌحصل دوما ال تتحقق أمانً الفقاراء, فابل 
ٌاة, واألب محادود  توجد هذه المدارس فً أطراف بغداد, فقط تفتح فً المنااطق الراق
ٌاة, عنادها قارر األب أن ال ٌساجله هاذا  الدخل ولٌس فً قدرتاه  ٌصااله للمنااطق الراق

  عنهم هذا العام القادم.   العام, عسى أن ٌفرج هللا
هنالك العشرات من األطفاال الاذٌن ٌعاانون مان صاعوبات الاتعلم فاً منااطق األطاراف, 
ٌااة, ممااا ٌجعلهاام  ٌااتم تاادمٌرهم عباار تسااجٌلهم فااً ماادارس االبتدائ لكاان مااع األسااف 
ٌااة ماان قباال الطاابلب والمعلمااٌن,  لااى أن ٌهاارب الطفاال ماان  معرضااٌن للسااخرٌة الٌوم

ٌصاب بمر  نفسً شدٌد, هكذا هً مدارسنا تعمال علاى تادمٌر المدرسة وٌرسب و
ٌال  ٌاة خاصاة, وكماا قاال صادٌقً أباو نجام ) احساب أن هاذا البلاد أ من ٌحتاج  لى رعا
للسقوط بسبب حفنة من الفاسدٌن واللصوص, تقاسموا خٌراته ومنعوها عن الناس, 

 فٌغٌب العدل تماما وٌحل بدله أبشع أنواع الظلم(.
ٌااة والمعامال والسااعادة, تمثال كثافااة  منااطق حااً النصار ٌاادي والعمااري والولدا والعب

سكانٌة كبٌرة, وهً تحتاج لدور اكبر من الحكومة والوزارة, وهناا نحادد حاجاة تلاك 
ٌار مان األطفااال  ٌاد الكب المنااطق  لاى مادارس متخصصاة بصاعوبات الاتعلم, بسابب العد

ٌاااة واهتماااام, أن هاااذه المنااااطق تعاااانً مااان  ه ماااال شااادٌد مااان قبااال المحتااااجٌن لرعا
ٌاة الادخل ألغلاب ساكانها, فكاان  مإسسات الدولة, باإلضافة العتبارات الفقار ومحدود
األولى أن ٌكون هنالك جهد حكومً لحل مشاكل الناس, بعد  هماال حكام صادام لهام, 

 فتضاعف اإلهمال لٌستمر منذ بزو  عهد الدٌمقراطٌة.
مدرساة لصاعوبات الاتعلم, ماع  الشروع فً تؤجٌر بناٌة فاً حاً النصار ماثبل, بعناوان

ٌاة الخاصاة واإلرشااد الترباوي  االعتماد على الطبلب المتخرجٌن الجدد مان قسام الترب
ٌار عاون, ٌعناً األمار ٌساٌر جادا وممكان  ٌاث ٌكوناون خ ٌاة األساساٌة ح ٌاة الترب فً كل
ٌاار, فقااط ٌحتاااج لمساائولٌن شاارفاء ٌحسااون  التحقااق ساارٌعا, ولاان ٌكلااف الدولااة الكث

وهذا األمر لاٌس مناة مانهم, بال فاً صامٌم مساإولٌتهم التاً قصاروا بمعاناة الناس, 
 فٌها كثٌرا.
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ٌاة عان  الطفولة فً  طراف بغداد تموت, والسبب تجاهل وتكاسل المإسساات الحكوم
أداء مسإولٌاتها, فهل من شرٌف فً الحكوماة أو حتاى فاً البرلماان ٌجعال مان هاذا 

 المطلب قضٌة وٌحققها للمحتاجٌن؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-1-61تم نشره فً 
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 مجؼخ انصٕارٚخ يف ثغذاد... شكرا نكى
 
 

صبٌحة الجمعة كان أهالً حً البتول كعادتهم, اغلبهم نائمٌن, بعد أسبوع متعب من 
ٌااة, أباو محماد  حرارة ال ترحم وصخب ال ٌنتهً, وراء لقمة العاٌ, واساتمرارٌة الح
وأستاذ علً والشاب ٌونس اتجهوا لشراء )الصمون والكٌمر(, استعداداً لئلفطار مع 

وشااب  ن ٌلعباون "لعباة الادعبل" فاً الشاارع,وحسوالعائلة, األطفال مهٌمن وبشار 
ٌاده موباٌلاه ٌهمااس لحبٌبتاه, ماع زقزقاة العصااافٌر ونساٌم الصاباح العطاار,  جاالس وب

 صورة جمٌلة لهدوء ضاحٌة من ضواحً بغداد الفقٌرة.
ٌاوت األهاالً, انتشار   لحظات و ذا بوابل من الصوارٌا تمزق السكون, وتنهد على ب

ٌار ٌاف جادا,  الذعر باٌن الساكان, رعاب كب ساٌطر علاى النااس, فصاوت الصاوارٌا مخ
ٌاان سااٌقع, مماا ٌجعاال الترقااب حالااة ماان الخااوف  الصااروخ قااادم بصااوته , وال نعلاام أ
ٌاا, ماان ٌملاك سااٌارة اركااب  ٌاوت ضااربه صااروخ وارتفااع الاادخان عال الشادٌد, احااد الب
عائلته وانطلق هاربا, األطفاال تبكاً والنسااء ماذعورة, الكال ٌهارول هرباا مان الحاً 

حو اإلحٌاء القرٌبة, بٌت أخر ضرب بصاروخ كان الصوت شدٌدا, الكثٌر من البٌوت ن
تكسر زجاجها والشظاٌا فً كل مكان, جنون غرٌب ما حصل, فهل تحول حً البتول 

 لساحة حرب!
ٌاة سااحق للماواطن تضااف لتراكمااات السانٌن المرعباة التااً ٌعٌشاها الناااس,  أنهاا عمل

ب الاذي ال ٌنتهاً, والتقصاٌر الحكاومً الفاضاح فمن عهد صدام المخٌف, الاى اإلرهاا
ٌاة األساابوع, أحٌانااا  اتجااههم, باال حتااى القادر خباائ لنااا صاوارٌا كمفاجئااة عطلااة نها
ً مصرة على سحقهم.  نعتقد  ن الحٌاة ترف   ن تبتسم ألهالً اإلحٌاء الفقٌرة, بل ه

ر كاان الحقٌقاة  ن هنالاك مساتودعات للسابلح فاً المنااطق الساكنٌة, وهاذا الاذي انفجا
احد المستودعات فً المنطقة الصناعٌة فً ألعبٌدي, وقد انفجر وانطلقات صاوارٌخه 

 لتضرب اإلحٌاء القرٌبة, وسبب االنفجار مازال مجهوال.
نطالاب مان الحكوماة  ن تمناع  نشاااء مساتودعات للسابلح داخال المادن, الن تواجاادها 

ٌاااء, ٌمثاال خطاار حقٌقااً علااى السااكان, فالجانااب اإلنسااا نً ٌجااب  ن ٌكااون داخاال اإلح
 متوفر فً حٌاتنا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-5-6تم نشره فً 
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 يشرٔع يرتٔ ثغذاد ثني احلهى ٔانْٕى
 
 

انطلقت فكرة مترو بغداد, أطلقها نظام صدام لتلمٌع صورته البائسة, بعد  0510عام 
ٌاة ال تخادم اال المجازر التً  فعلها بحق الشعب العراقاً, باإلضاافة إلشاعاله حارب عبث

األعداء, وقامت شركة فرنسٌة بإكمال تصامٌم المشاروع, لكان لام ٌتحقاق شاًء, بال 
ٌات مجارد تصااامٌم علاى الاارف, الن جهاد نظاام صاادام كاان متوجااه للحارب, ونظااام  بق

طن والماواطن ال ٌباالً صدام لٌس نظام مهتم بقضاٌا الاوطن كماا أثبتات ساٌرته, فاالو
 صدام بهما حتى لو احترقا, فكان مجرد بالون أعبلمً لٌس اال!

مر أكثر من عقدٌن بعد ذلاك ونساٌت الفكارة, خصوصاا أن البلاد قاد مار بفتارة حصاار 
 اقتصادي دمر ما بقً من البلد.

ٌادا فاً عاام  ٌاث صارح أماٌن العاصامة أن عاام 6111عادت الفكرة للوجاود وتحد , ح
ٌااام واألشااهر ولاام ٌتحقااق  سٌشاهد 6111 انطاابلق مشااروع المتاارو, لكاان تبخاارت األ

عاد أماٌن بغاداد  6111شًء, مجرد كبلم ومبال  وتصرٌحات للعٌساوي!  وفً عام 
ٌاار دوالر لمشاروع المتارو, لكان  العٌساوي لٌعلن من جدٌد انه تم تخصاٌص واحاد مل

ٌاام تباٌن أن كابلم العٌساااوي مجارد وهام, ال صالة لااه باالوا ٌاث لام ٌتحقااق ماع األ قع! ح
ٌاد فاً عاام  ٌاث أعلناات 6103شاًء, وبقاً الصامت طاوٌبل, لٌعاود الكاابلم مان جد , ح

أماناة بغاداد أن شاركة فرنساٌة اسامها سٌساتر قاد باشارت بتطاوٌر التصاامٌم القدٌمااة 
ٌاة للمشاروع  لمشروع المترو, والتاً ساتنجز بانفس العاام, وقاد بلغات التكلفاة التخمٌن

ٌااار دوالر, أي بظاارف خ 105 ٌااار  0مااس ساانوات ارتفعاات تكلفااة المشااروع ماان مل مل
ٌادة, ولكان لام ٌتحقاق شاًء,  105دوالر الى  ملٌار دوالر! فانظر لحجام التكاالٌف الجد

!ً  مجرد كبلم للضحك على الشعب البائس, وأموال تختف
ٌاااار مااان العاااام الحاااالً, كشاااف مقااارر مجلاااس محافظاااة بغاااداد, أن تكلفاااة  61وفاااً  أ

لٌون دوالر! وقال أن هنااك اتفااق ماع شاركة فرنساٌة م 01التصامٌم المشروع بلغت 
لكن المشروع ٌحتاج ألموال ضخمة, لذا تنفٌذ المشروع متروك أالن, فانظر معً الى 

 حجم التبلعب الذي حصل فً السنوات السابقة!
, 6113لنترك أٌام صدام وقد ذكرناه فقط لتبٌان تارٌا المشروع, ولنتكلم عن ما بعد 

مماطلاة, ولمااذا ال حسااب لهاذا الكاذب؟ وماا مصاٌر التخصٌصاات تارى لماا كال هاذه ال
ٌاااار دوالر؟ وهااال ٌعقااال أن مجااارد رساااوم ومخططاااات  ٌاااار دوالر ثااام السااابعة مل المل
ٌااب, أن الفساااد ٌحاااٌط  ٌااٌن دوالر! ماااا هااذا الاارقم الغر المشااروع تكلفتهااا أربعااون مبل

رقابة؟ بال حتاى بالمشروع وال اعرف لماذا لحد أالن سكوت هٌئة النزاهة أو دٌوان ال
 اإلعبلم العراقً ال ٌتابع وال ٌهتم بالمبال  التً ذهبت مع الرٌح.

ٌاارة باإلنساان العراقااً, ألنااه كااذب  ماا جاارى بشااان مشااروع المتارو ٌمثاال اسااتهانة كب
ٌاة  ساذج ٌمارس عبر أعوام, مان دون أن ٌكاون هنالاك اهتماام باؤي ردة فعال جماهٌر

ٌااث ٌكااذب الساادة المساائولون وتخ صااص األماوال, وتنتهااً الساانوات وال متوقعاة, ح
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شًء , فٌعودوا للكذب من جدٌد ثم ٌضاعفوا رقم التخصٌص بشكل فاضاح, وال احاد 
ٌاب فاً األمار أن ال تكاون هنالاك  ٌسؤل أو ٌستفهم عن السبب, وتسٌر األٌام! لكان الغر
ٌادلل علاى حالاة سالبٌة ٌعٌشاها  ردة فعل جماهٌرٌة لهاإالء اللصاوص الكاذابون, مماا 

 , تتمثل بالبلمباالة بما ٌحصل.المجتمع
هذا األمر لو كان فً بلد ٌحترم القاٌم والقاوانٌن, لاتم " عادام" كال مان كاذب وسارق, 
ٌاة, وهاو ناوع  ٌاة, والسارقة كانات للخزٌناة العراق الن الكذب هنا كان على األمة العراق
ماان اإلرهاااب الااذي ٌمارسااه السااادة المساائولون, لطعاان العااراق ماان الخلااف بخنجاار 

لكنه بلد ضائع فبل ٌحاسب اللص الكبٌر, بل ٌكرم وٌجزل له بالعطاء, والٌوم  مسموم,
كل من شارك بكذب وسرقات األمس ٌستلمون رواتب خرافٌة, وٌعٌشون فاً قصاور 

 كبٌرة, وال احد ٌبلحقهم عن األموال التً سرقوها.
ً نقتص من كل من سرق  ننتظر صحوة جماهٌرٌة و عبلمٌة, وفتح لملفات األمس, ك

 حبلمنا, عسى أن تكون الصحوة قرٌبة.أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-5-5تم نشره فً 
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 دلبرا ٚفززؼ يررني يطزشفٗ األيبو انصبدق يف احلهخ؟!
 
 

فاً الحلاة, نقل الموقع الخبري )عراق برس( خبراً غرٌبا, عن أتمام انجااز مستشافى 
 فكٌف ٌكون هذا األمر؟ نفس المستشفى افتتح قبل عامٌن  لكن المصٌبة أن

, عاان افتتاااح مستشاافى 01/5/6102الخباار ٌقااول: أعلناات وزار ة الصااحة الساابت 
وذكر بٌان للوزارة,  األمام الصادق فً العشرٌن من الشهر الجاري فً محافظة بابل,

بعد حل كافة اإلشكالٌات المالٌة واإلدارٌة و كمال التجهٌزات والمحالٌل والماواد “انه 
التشغٌلٌة والكوادر الطبٌة والصحٌة, وما رافق متطلبات  كماال  نجااز واحاد مان أهام 
وأكبار المشااارٌع الصااحٌة فااً العااراق والمنطقاة,  ال وهااو مستشاافى اإلمااام الصااادق 

 . ى التركً( فً محافظة بابل)المستشف
 6100وكاان رئاٌس مجلاس الاوزراء الساابق قاد افتاتح فاً نٌساان : ))وٌكمل الخبار 

ٌاة  ٌال االنتخاباات البرلمان مستشفى األمام الصاادق فاً الحلاة )المستشافى التركاً(, قب
 6115ٌذكر أن حجر األساس للمستشفى التركً وضع عام :  , وٌكمل الخبر((آنذاك

ٌاون دوالر, وبطاقاة  031بكلفاة تقادر باـ 6103ر  افتتاحاه عاام وكان مان المفتا مل
 سرٌرا مجهزا بؤحدث األجهزة والمعدات الطبٌة الحدٌثة(( انتهى الخبر.  051

ٌااف  أوال ٌجاب أن نتفااق أن ماا حصاال بحساب الخباار هاو نااوع مان الكااذب, وٌمكان تعر
ٌااا, أو خلااق  الكااذب ٌااا أو كل ٌااف الحقااائق جزئ ٌااات وأحااداث :  بؤنااه ٌكااون  مااا بتزٌ روا

جدٌدة, بنٌة وقصد الخداع لتحقٌق هدف معٌن, والكذب فعل محرم فً اغلب األدٌان, 
وقد ٌقترن بعدد من الجرائم مثل الغ, والنصب والسرقة. وقاد ٌقتارن بابع  المهان 

ٌااة , ومااا جاارى أو األدوار مثاال السٌاسااٌة أو الدبلوماسااٌة أو الحاارب النفسااٌة اإلعبلم
  كذب فاضح.

 
 عند نقطتٌن مهمتٌن فً قراءتنا األولٌة للخبر:وهنا نقف 

النقطة األولى: الخبر ٌوضح أن هنالك كذب من اكبر منصب فً العراق, بهادف جلاب 
رضا شعبً وتحشٌد الناس لبلنتخابات, خصوصا أن االفتتاح الكااذب جارى فاً شاهر 

ٌاة للسالطة آناا ٌارة, لرساام صاورة مان المنجاازات الوهم ٌاة األخ ذاك, االنتخاباات البرلمان
وهاذا الكاذب ٌعتبار جرٌماة بحاق الشاعب العراقاً, ألناه ناوع مان االساتغفال والضاحك 
على الجماهٌر, وكان اإلعبلم العراقً فً وقتها بائس, حٌث صدق الكذبة ولم ٌكشف 
الحقٌقااة, فقااط أالن بعااد ساانتٌن عناادما أعلاان عاان قاارب افتتاحااه الحقٌقااً, فانكشاافت 

 الوقت. الكذبة األولى, التً أطلقها حاكم ذلك
ٌال )) لغاة   ن ما جرى مصداق واضح لماا عبار عناه الروائاً البرٌطاانً جاورج اورو
السٌاسة تم تصامٌمٌها لتجعال الكاذب ٌبادو صاادقاً, والقتال محترمااً((, فقاط نتمناى أن 

 ٌكون للعدل تواجد فً هذه القضٌة.
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ٌار مان عمار 6115النقطة الثانٌة : حجر األساس وضع فاً عاام  , أي فاً العاام األخ
تلك الحكومة, فالهدف واضح  وهو غر  انتخابً, للضحك على الناس تحت عنوان 

ٌاار, وهدفاه تحشاٌد الادعم النتخابااات  , ولام ٌنجاز فااً 6101اناه مشاروع حكاومً كب
ن مقاررا افتتاحاه فاً عاام الموعد المحدد له, أي أن هناك غمو  وشبهات, حٌث كا

, فكان المشروع ٌصب فً مصلحة 6102, ولم ٌفتتح فعلٌا اال أالن فً أٌلول 6103
 الحكام فً دورتٌن انتخابٌتٌن, فانظر لحجم الكذب والفساد والبلمباالة بالشعب. 

هذه القضٌة أثبتات لاً بالادلٌل أن حبال الكاذب قصاٌر, وساتكون الفضاٌحة شاان بااقً 
ة األخرى, ونتؤمل من جانب أخر أن ٌتشكل وعً جماهٌري عالً, كً األكاذٌب الكبٌر

 ٌتم  سقاط كل الكذابٌن.
ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  ـ

 6142-9-44تم نشره في 
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 ادلصبرف األْهٛخ ثٕاثخ نهفطبد
 
 

موظف صغٌر فً مصرف أهلً فً الكرادة, معروف بنزاهتاه, ال ٌقبال  الشاب حسٌن
طعاه مااع تطلعاااتهم دٌناار حاارام, مماا جعاال الابع  الاازمبلء بالمصارف ٌتحاشااوه, لتقا

حسٌن, لكن انتبه  لم تكن كل العملٌات المصرفٌة تمر من أمام الشاب داخل المصرف,
ٌااة, فكبلهمااا  تباادلت أحااوالهمالمصاارف قااد صااندوق الااى أن مااوظفٌن ٌعماابلن ب الماد

اشاترى ساٌارة حدٌثااة ثمٌناة جاادا, وماع أن راتبااه ضاعف راتبهمااا لكان لاام ٌقادر علااى 
ٌادة,  ٌاوت جد مجرد التفكٌر بالساٌارة, ثام سامع مباركاة الازمبلء لهماا ألنهماا اشاترٌا ب

 وهو الى الٌوم ساكن باإلٌجار. 
ٌااؤتون باااألموال وهاام اغلااب وقاا ٌاان  تهم فااً بقااً ٌفكاار الشاااب حسااٌن باااللغز, فماان أ

المصرف, ال عمل ثانً لهما, وال ورث ورثاه, وانتبه الى عبلقاتهم الحمٌماة ماع احاد 
ٌاة األماار اكتشاف وجااود شابكة داخاال  المحاسابٌن الااذي تثاار حولااه الشابهات, فااً نها
ٌار شارعٌة ومشابوهة, عنادها قادم معلوماتاه  المصرف, تستغل المصرف إلغرا  غ

 وم التالً تم االستغناء عن خدماته.الى اإلدارة مع األدلة, لكن فً صباح الٌ
ٌشااهد العااراق ومنااذ ساانوات ظاااهرة واسااعة جاادا ماان الفساااد المااالً, ٌرتكااز علااى 
المصارف األهلٌة فهً الممر والبواباة لغسال األماوال المشابوهة, حادث هاذا ألساباب 
ٌااة شاارٌك فااً  ٌااراً, وتصاابح بعاا  المصااارف األهل ٌاادة, دفعاات باااألمور لتتااؤزم كث عد

ماااة, هناااا نحااااول أن نسااالط الضاااوء علاااى جاناااب مااان أساااباب انتشاااار الجرٌمااة المنظ
 الجرٌمة, فً منظومة المصارف األهلٌة.

 
 األموال الضخمة المتحصلة من الفساد

من ٌشترك مع منظومة الفسااد داخال أي مصارف, ٌتحصال علاى أماوال ضاخمة جادا 
ٌاتم اساتقطاب الشاخو ٌاالً, وفاً األغلاب  ٌااة مرفهاة, فالمكاساب خ ص تجعله ٌعٌ, ح

الضعٌفة أو صاحبة سوابق بالجرٌمة, فتكون خٌر عاون لهام, أتاذكر شاخص كاان قاد 
ٌاراد, وبحساب العبلقاات توظاف فاً مصارف, وتام  طرد من محال بقالاة ألناه سارق اإل
ٌاة صاغٌرة(, فانجح , فاطمؤنات لاه شابكة الفسااد  تجرٌبه فً أماور بساٌطة )جارائم مال

كبر, وٌتم كل هذا على حساب داخل المصرف األهلً, فؤصبح عضو فعال فً جرائم ا
 أموال الناس ومصالح الوطن.

الخلل ٌمكن فً غٌاب الدور الرقابً الحقٌقً لكشف هكذا شبكات فاسدة, وعدم تاوفر 
بٌانااات تامااة عااان العاااملٌن فااً القطااااع المصاارفً, والتااً لاااو تواجاادت المكاان فااارز 

 العناصر الفاسدة من كبار الموظفٌن الى الصغار.  
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 ة تقود المصارف دارات فاشل
بحسب نظام العبلقات وسٌطرت أصحاب رأس المال علاى المشاارٌع, اوجاد طبقاة مان 
الماادراء الضااعفاء وعاادٌمً الخباارة, مماان ٌمكاان اإلٌقاااع بهاام, أو تجاااوزهم, لضااعف 
ٌاد عان المحاسابة, أي أن هنالاك خلال  قدراتهم المحاسبٌة, أو لكونهم مان تخصاص بع

 ألهلٌة. فً نظام التوظٌف داخل المإسسات ا
ٌااة معٌنااة ماان اإلدارات, المكاان  بعاااد هااذه  ٌااٌن نوع فلااو كاناات هنالااك لااوائح تلاازم تع
اإلدارات الفاشلة, وهنا نحدد مسإولٌة البنك المركزي ودٌوان الرقابة, فكبلهما ٌمكن 

  ن ٌزٌل الفاشلٌن عبر لوائح ملزمة للمصارف.
 

 ظاهرة تزوٌر الشهادات من دون متابعة
عصااابة,  وساجن عامااا, لام ٌكمال تعلٌمااه, كال مااا ٌملكاه الرابااع عاامر, كاان لصااا فاً 

ٌاة, فاً منصاب ٌحتااج  اإلعدادي, قام بتزوٌر شهادته لٌتعٌن فاً احاد المصاارف األهل
أن ٌعٌن فقط النزٌه األمٌن, وخبلل سنة تحولت أموره الى شًء خٌالً فمع أن راتبه 

ٌااون , مااع سااٌارة وساافرات ال ٌتعاادى الخمساامائة  لااف, لكنااه اشااترى بٌتااا بمااائتٌن مل
ٌار معاٌن لهام, فلاو  للخارج, أنهم الفاسدٌن داخل المصرف, الذي وجادوا فاً عاامر خ

 ٌتم طرد المزورٌن لما استفحل األمر, لتتحول المصارف األهلٌة بإرة للفساد.
اعتقاد علاى المصاارف العمال علاى  ثباات صاحة المستمساكات المقدماة مان كواردهاا, 

 ن اإلرهااااب ٌساااتغل الاابع , لغااار  غسااال  لحساسااٌة عمااال المصاااارف, خصوصااا
ٌااات  دارات المصاااارف سااااكتة عااان المااازورٌن فهاااً شااارٌك  األمااوال العفناااة, فاااان بق

 لئلرهاب. 
 

 مطالب مهمة
ٌاه جرٌماة  ٌاة غربلاة لكوادرهاا, وطارد كال مان تثبات عل ٌاة بعمل نطالب المصارف األهل

ن أن ٌعمال فاً التزوٌر, مع تثبٌت قاعدة بٌانات للموظفٌن, كً ٌتم حضر المطارود ما
مصرف أخر, مع أهمٌة وضع الكفاءات فً  دارة المصارف بشرط التخصص, واالهم 
ٌاق بماا  ٌارات سانوٌا, إلجاراء تحق ٌاتم مبلحظاة التغٌ ٌات كشاف ذمام للماوظفٌن, كاً  تثب
ٌاة معاافى مان أي مار   ٌحصل من متغٌرات كبٌرة,  كً ٌكون جسد المصارف األهل

 خبٌث.
ٌارة ونطالب دٌوان الرقابة بتشدٌد  المراقبة على المصارف األهلٌة, وعملٌة غربلاة كب

ٌاد داخال اغلاب  ٌاات تبلعاب وغا,, فاإلرهااب والجرٌماة لهاا  لما ٌحصل فٌهاا مان عمل
 المصارف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 610-5-02تم نشره فً 
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 يرض انطرطبٌ, ٔحمُخ غٛبة انؼالط يف انؼراق
 
 

ٌاة عشاوائٌة تقاع قارب احاد  طٌبة طفلة بالعاشرة من العمار, تعاٌ, ماع أبوٌهاا فاً قر
معسكرات الجٌ,, تلك المعسكرات تعرضت للقصف الشدٌد مان قبال التحاالف الغرباً 
الذي اسقط نظام صدام, وكاان القصاف بصاوارٌا وقنابال غرٌباة, بعاد انتهااء الحارب 

األب ٌكتفاااً بشاااراء حباااوب لكااان كااان كاناات طٌباااة دوماااا تعاااانً ماان صاااداع شااادٌد, 
من قبل مضمد المنطقة, وتطور األمر  لى حاد صاراخها لاٌبل مان قساوة  "البرستول"

 األلم, عندها أخذها أبوها  لى مدٌنة الطب لعبلجها. 
فتبٌن أنها مرٌضة بالسرطان فً الادما , ونسابة نجااح العابلج ممكناة, لكان ٌجاب  ن 

ٌاار متااو ٌااف ٌمكاان الساافر تساافر حاااال  لااى الخااارج, الن العاابلج غ فر فااً العااراق, وك
وتحصاااٌل العااابلج, وأبوٌهاااا مجااارد ماااوظفٌن صاااغار, ورحلاااة العااابلج تحتااااج آلالف 

 الدوالرات, فاستسلموا للقدر,  لى أن توفٌت الطفلة, فبل عبلج فً العراق.
 

 أسلحة محظورة تم تجرٌبها فً العراق
ٌارة التااً كاان السابب بهااا صادام ونظاماه, عمااد ال ٌااب فاً الحاروب األخ غارب  لاى تجر

ٌااة أساالحته الحدٌثااة,  مختلاف األساالحة المحظااورة, ألنااه وجاادها فرصاة لمعرفااة أمكان
فكانااات القنابااال والصاااوارٌا والطلقاااات فاااً األغلاااب ال تحتاااوي علاااى القاااوة الدافعاااة 
ٌاة, حتاى أنهام كاانوا ٌعطاون  واالنفجارٌة فقط, بل معاملاة ماع الماواد المشاعة والنوو

تخدام, وكاناات فضااٌحة اإلصااابات الساارطانٌة بااٌن جنااودهم عاابلج معااٌن لحظااة االساا
ٌااار مهاااتم للموضاااوع  ٌااات, لكااان بقاااً العاااراق غ الجناااود األمرٌكاااان بعاااد الحااارب الكو

 السرطان, ألنه ال ٌمثل تهدٌد لحكم صدام, بل ٌصٌب فقط الفقراء. 
وحصل تلوث كبٌر فً العراق, وهكذا انتشر مر  السرطان, والنتٌجة عوائل تعانً 

لاه, وضاااع حاق العااراقٌٌن ألناه ال ٌوجااد مادافع عاانهم, كاان ماان  مان مار  ال عاابلج
الممكن جلب تعوٌضات بالمبلٌٌن, مع شرط توفٌر العبلج على الادول التاً اساتخدمت 
 األسلحة المحظورة مثل أمرٌكا, لكن ضعف الهمة والكسل والخضوع أضاع حقوقنا.

 
 دول تهتم بشعوبها ودول تهملهم 

هااا الصااحة, فتضااع باارامج للنهااو  بااالواقع الصااحً, دول العااالم تجعاال فااً أولوٌات
ٌارة, وتإساس لهااا مراكاز متطاورة لعبلجهاا, وتساهم بجاازء  ومعالجاة اإلمارا  الخط
كبٌر من المصارٌف ألبناء الوطن, ألنها تحس بالمسإولٌة اتجاه الشاعب, وخصوصاا 
ٌاة, ومستشافٌات متخصصااة, كاً تحاال  ٌااث أسسات مراكااز بحث إلمارا  السارطان, ح

ها, وهاذا هاو الادور المطلاوب مان الحكوماات, حساب العقاد المبارم باٌن مشاكل شعوب
 الشعب والحكومة. 
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لكن كل هذا مفقود تماما فً العراق, فالطبقة السٌاسٌة الحاكمة غارقة فاً الفوضاى, 
وهً ال تهتم بالشعب ومشاكله, بقدر اهتمامها بصراعاتها السٌاسٌة وتقاسم الكعكة, 

ٌارة,  بل أن سوء اإلدارة هو ما مٌز فترة الحكم, وهكذا فالشعب ٌعاٌ, خٌباة أمال  كب
 فالحكومة تجاهلت  مشاكل الناس ولم وتسعى لحلها.

 
 الحاجة لمستشفٌات متخصصة مدعومة حكومٌاً 

كنا فً حفلة عرس وكان احد األصدقاء الحزن ظاهر على مبلمح وجهه, فسؤلته عان 
السبب فقال: كان لً صدٌق رسام, اسمه مهند,  موهوب فالكل ٌشٌد به وبرسوماته, 
والتً تؤخذ منه وقتاً طوٌبل, وكان ٌطمح الن ٌكون ذو شان كبٌر فً عالم الفان, لكان 

ٌاث أصااٌ ٌاااة  مهنااد, ح ٌار ح ٌاده الٌمنااى, فاااخبروه جااء القاادر لٌغ ٌااث, فااً  ب باورم خب
ٌاده أو  ن ٌساافر للخاارج فهنااك ٌوجاد  ٌاارٌن,  ماا بتار  األطبااء فاً بغاداد, اناه  ماام خ
عبلج ناجح, ال ٌضطره لقطع ٌده, لكن مهند من أٌن له مبال  السفر, وهو من عائلاة 

دة, حزنات فقٌرة, فتم بتر ٌده أول أمس, لتتبخر أحبلم حٌاته, عندما شاهدته بٌد واح
ٌااف كااان ٌماارح وٌضاحك وٌرساام كاال شااً رائااع, أالن هااو  ٌاراً, أتااذكره بالماضااً ك كث

  نسان أخر مكتئب جدا, ال ٌتكلم  ال قلٌبل, اخبرنً أمس انه ٌشعر بؤنه مٌت.
ٌار, لاذا الحاجاة شادٌدة  مر  السرطان ٌحتاج لوقفة حكومٌة, فهاو منتشار بشاكل كب

األجهزة, مع أطباء متخصصٌن, وان تكاون لمستشفٌات حكومٌة متخصصة, بؤحدث 
بؤسعار رمزٌة, كً ٌمكن معالجة كل عراقً مرٌ  بالسرطان, كنوع من المسإولٌة 

 بعنق الساسة اتجاه أبناء البلد.
 

 نداء استغاثة
 انه نداء استغاثة لجهتٌن ٌمكن أن تإثران وتحققان حلم الجماهٌر:

ٌاة, ما ن قبال القاائمٌن علاى مركاز القارار, الجهة األولى: الحكومة: نحتاج لهماة حقٌق
ٌارة, وال مان مهاتم لبلزماة, كاؤن مصاائب الفقاراء  فمر  السرطان ٌفتك بالعوائل الفق
من المباحات, فمن المهم أنشاء مستشفى عمابلق متخصاص بعابلج مار  السارطان 
ماع تااوفٌر احادث األجهاازة وأفضال األطباااء واحادث أنااواع العابلج, هااذا واجاب بعنااق 

 لشعب.الساسة اتجاه ا
ٌااوم علاى اإلعابلم ٌجاب  ن ٌقااوم بحملاة منساقة, كاً ٌجباار  ٌاة: األعابلم: ال الجهاة الثان
الساسااة علااى فعاال شااًء للمرضااى, فالساسااة ال ٌنتبهااون  ال عنااد تعرضااهم للخطاار 
اإلعبلماً, عناادها ٌتحركاون باادافع الحفااظ علااى السامعة, ننتظاار مان اإلعاابلم الشااًء 

 الكثٌر.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-5-62تم نشره فً 
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 يف رذيري اجلٛش انؼرالٙ صذاو ؽطنييُٓظ 
 
 

ذات مرة كنت فً مجلس عزاء, الستشهاد جندي فً قاطع عملٌات االنبار, وكان 
بالقرب من مجلسً عجوزٌن بنقا, صاخب عن الجٌ, أٌام زمان, وكٌف أن صدام 

راقً من أقوى الجٌو,, فذهلت مما اسمع, هل ٌعقل أن تعٌ, جعل من الجٌ, الع
هكذا أفكار الى أالن فً عقول البع , وهذا ٌدلل على ضعف األعبلم العراقً الذي 

سنوات فً فضح ممارسات صدام ونظامه, وتغٌٌر قناعات  01فشل على مدار 
قررت أن اكتب البع  الخاطئة والناشئة من تؤثٌر المكانة اإلعبلمٌة البعثٌة, عندها 

 مقاال عن منهج صدام فً تدمٌر الجٌ, العراقً.  
ٌعتقد البع   ن صدام كان ٌسعى لبناء جٌ, عراقً قوي, وٌستندون فً ذلك  لى 
حمبلت التسلٌح المهولة, التً قام بها طٌلة عقد الثمانٌنات, والتً أدت  لى خواء 

بالدٌون للعدٌد من الدول الخزٌنة العراقٌة, وخروج العراق من حرب  ٌران مثقل 
الغربٌة, لكن الحقٌقة كانت امرأ أخر ! فلٌس كل الظواهر ٌمكن األخذ بها, فهناك 

 أمور تجري بالخفاء, ٌصعب على الكثٌر من العوام  دراكها.
 0521الحملة األولى, بدأها صدام فً عام ● 

عود للسلطة, وص 0521لنؤخذ تسلسل تارٌخً لئلحداث, فبعد وصول البعث عام 
صادم للواجهة كنائب للرئٌس, كان همه األول  ن ٌكون والء الجٌ, العراقً له, 
لعلمه  ن كل االنقبلبات التً حصلت كان للجٌ, دور رئٌسً فٌها, لذا لكً ٌثبت 
سلطته كان هدفه األول كسب والء الجٌ, العراقً, فبدا صدام أوال بحملة تطهٌر من 

 عدامات جماعٌة أو أحاالت على التقاعد! فتمت  الضباط الكبار المشكوك بوالئهم عبر
الخطوة األولى فً أضعاف الجٌ,, فمن دون قٌاداته والكفإة ٌتحول لكٌان ضعٌف, 
مما افقد الجٌ, قوته السابقة, وحصل بعدها هزة عنٌفة لكل تشكٌبلت الجٌ, 

 العراقً, وبقً ٌنتظر القٌادات الجدٌدة التً ستحل محل القٌادات األصلٌة.
 لمقربون من المدنٌٌن ٌتحولون لقادة عسكرٌٌن!ا● 

بالمقابل عمل النظام على سد الفرا  الذي تركه هإالء الضباط, عبر طرٌقة عجٌبة 
وهً من ابتكارات حزب البعث وقٌادته الجاهلة, فقد لجؤت الحكومة الختٌار الكثٌر 

وتم االنتقاء من المدنٌٌن ) من التكارتة أو ممن ٌدٌنون بالوالء للسلطة الحاكمة, 
بشكل طائفً( و دخالهم فً دورات عسكرٌة سرٌعة لم تتجاوز ثبلث أشهر, ومنحهم 
رتبا عسكرٌة كبٌرة, ثم توزٌعهم على تشكٌبلت الجٌ, العراقً التً تعانً من فرا  
فً القٌادة, مما أدى إلضعاف الجٌ, بسبب قٌادات هزٌلة شبه عسكرٌة! تفتقد للفكر 

لبنة األولى للفساد داخل المنظومة العسكرٌة, مما جعل العسكري, كان وجودها ال
 الجٌ, العراقً ٌعانً فوضى وقلق وفساد غٌر مسبوق. 

 الحملة الثانٌة, عقد السبعٌنات وعملٌات التصفٌة●
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استمرت السلطة البعثٌة  كل فترة بادعاء كشف مإامرة , وٌتم  عدام مجموعات من 
بلل عقد السبعٌنات من القرن الماضً الضباط! وهذا جرى كله فً فترات كثٌرة خ

, لى  ن تم تصفٌة اغلب الكفاءات والضباط المستقلٌن, فكان البد للقٌادات العسكرٌة 
أن توالً قادة الحكم وخصوصا صدام حتى وهو بعنوان نائب الرئٌس, لكن كان هو 
الرجل القوي فً زمن حكم البكر, وكان ذو صبلحٌات واسعة, باإلضافة لعبلقته 

ٌدة مع السفارة األمرٌكٌة, وكانت جهوده ضد الجٌ, طٌلة عقد هً التً حولته الج
 الى جٌ, فوضوي ضعٌف مرتبك تقوده قٌادات غٌر كفوءة.

 0515الحملة الثالثة, االنقبلب الدموي عام ●
ً سنة  تسلم صدام السلطة بانقبلب على البكر, وبدا عهده بمجزرة للضباط  0515وف

كان أٌسر األمور هو اتهام بالخٌانة, بتقارٌر كاذبة ترفعها المشكوك بوالئهم, حٌث 
كوادر الحزب, فاعدم العشرات من الضباط الشٌعة والمستقلٌن, وشكل أجهزة امن 
وأجهزة استخبارات تتجسس على الضباط والجنود, باإلضافة لتشكٌل وحدات حزبٌة 

رٌة, وجعل الكل لها نفوذ داخل كل وحدات الجٌ,, مما اضعف قرار القٌادات العسك
فً خوف وقلق وارتٌاب! ودفع الجٌ, العراقً لٌقاتل فً شمال البلد ضد األكراد, 
مطحنة محلٌة, باإلضافة ولتدمٌر نسٌج المجتمع العراقً, فكان له ما أراد, وتم 

 سحق الكثٌر من عناصر القوة التً كان ٌملكها الجٌ, العراقً.
 حقالخطوة الرابعة: حرب  ٌران وعملٌة الس● 

عمل صدام على  دخال الجٌ, العراقً فً حرب لٌس للعراق أي مصلحة فٌها, بل 
هً كانت خدمة جلٌلة للقوى الغربٌة واالمبرٌالٌة, التً طالما لعنها صدام بالعلن 
وهو بالخفاء خادمها المطٌع الذلٌل, ! فشن الحرب ضد الجارة  ٌران فقط لبلن الغرب 

ت على شرٌط حدودي طوٌل, كانت المحرقة سنوا الثمانأراد ذلك, فكانت حرب 
الكبٌرة ألجٌال من الشباب العراقً, الذٌن دفعوا جبرا ألتون نار ال تطفئ, وتم تدمٌر 

 جزء كبٌر من الجٌ, العراقً خبلل الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة! 
% , وسماه بالحرس 011وقام صدام بتؤسٌس جٌ, أخر ٌكون موالً له 

ساسٌة فً حرب  ٌران خط حماٌة للنظام, وتنفٌذ  عدامات الجمهوري كانت مهمته األ
بحق الجنود الفارٌن من المعركة, وتصفٌة الضباط الذٌن ال ٌلتزمون بالتعلٌمات. فهو 

 جٌ, ضد الجٌ,. 
وقام صدام فً الثمانٌنات بتؤسٌس جهاز غرٌب تابع لجهاز االستخبارات العسكرٌة 

ط الضباط نفسٌا ومعنوٌا, ونشر اسماه )مدٌرٌة الحرب النفسٌة (ومهمته تحٌ
اإلشاعات المرعبة بٌن الضباط, مما جعل الضباط ٌعٌشون فً جو من القلق والرعب 

 والخوف واالرتٌاب الدائم, وخوف مستمر من بط, النظام وغدره . 
 الخطوة الخامسة: محرقة الكوٌت ●

, اتخذ صدام خطوة غبٌة, حٌث قرر احتبلل الكوٌت بدفع غربً 0551فً عام 
فكانت من اكبر الخطوات المدمرة لعدد وعتاد الجٌ, العراقً, حٌث كان الغرب ال 
ٌرحم وعامل الجٌ, العراقً بكل قسوة, حٌث تم قصف الوحدات العسكرٌة بؤحدث 
الصوارٌا العالمٌة, وكان عملٌة االنسحاب من الكوٌت, عملٌة كبرى لتدمٌر آلٌات 
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سعد صدام بافتعالها ما دام عرشه باقً  الجٌ, العراقً من أكثر صور اإلذالل التً
وحكمه سٌطول, فبل ضٌر حتى لو احرق كل العراق مقابل بقائه على العر,,  فتم 
سحق االف الدبابات والمدرعات الروسٌة الحدٌثة واستشهد االف الجنود, مع تدمٌر 

 البنٌة التحتٌة لكل العراق, فكان هذا ثمن مغامرة العمٌل صدام الطائشة. 
 جنً الثمار وقت● 

تم القضاء تماما على الجٌ, العراقً, وبقً فقط  0551بعد حرب الكوٌت عام 
االسم,  فوصلنا  لى جٌ, متهالك ٌعتا, على الرشاوى والفساد, ضٌاع من كل 
النواحً, قٌادات هزٌلة وفاسدة وغٌر كفوءة , وتسلٌح ضعٌف وقدٌم ال ٌناسب 

سطوة األجهزة األمنٌة واالستخبارٌة المرحلة , تفشً الفساد داخل كل مراتبه ! 
والحزبٌة على القرار, االرتٌاب والقلق والخوف الكل من الكل, مما ٌعنً عدم تهدٌد 
عر, القائد المإمن جدا ! والحقٌقة الغائبة عن خٌال عشاق ومإٌدي دكتاتورٌة 
صدام, أن  سرائٌل كانت تحلم بتدمٌر الجٌ, العراقً والذي تدرك مدى قوته, فقام 

 صدام بكل ما ٌتمناه اإلسرائٌلٌون.
 ما قضٌة التسلٌح التً كان مهووس بها فً ثمانٌنات القرن الماضً, فكانت 
لدٌمومة الحرب وكً ٌحافظ على عرشه فقط ! وهً باألساس خدمة الغرب, فحققت 
شركات السبلح الروسٌة واألمرٌكٌة  رباح خالٌة, ولم تكن باألساس صفقات حول 

ور جدا, بل كان السبلح العادي المطروح فً سوق السبلح سبلح ردع أو متط
العالمً ! فؤي بناء كان ٌعمل علٌه المقبور صدام ! والغرٌب  ن الٌوم ٌتواجد بع  
 اإلفراد, وبعضهم من ذوي الشهادات العلٌا وٌؤتً وٌقول  ن صدام صنع جٌ, قوٌا! 

قوي, وكٌف ٌتبنى  ال اعلم  ي وعً هذا الذي ٌدعً  ن صدام كان ٌسعى لبناء جٌ,
البع  هكذا طرح ! فهل كان هإالء فً عالم أخر غٌر العالم الذٌن نحن فٌه! لكن 
هذا حال من صدق أكاذٌب ماكٌنة صدام اإلعبلمٌة فغابت عنه الحقائق !  أرجوكم 

 أنصتوا لصوت الحقٌقة واتركوا عبادة صدام. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-5-61تم نشره فً 
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 انُخجخ احلبكًخ َٔفبق يٕاضى انؼجبدح
 
 

ٌات هللا, فقاط كااان  ماا أن اقبال موسام الحاج, حتاى تساابق الساساة للمشااركة باالحج لب
البرلمان المصون مائة برلمانً, وكم كبٌر من الوزراء والاوكبلء عدد المشاركٌن من 

ٌار  ٌازة لكث والمدراء وأصحاب المناصب الحساسة, وقبل هاذا كناا نلحاظ مشااركة  متم
من الساسة, فً المناسبات الدٌنٌة, مع اهتمامهم الشادٌد فاً أن ٌصال خبار عباادتهم 

ل من ٌحكمنا أناس ٌخافون الى ابعد نقطة, فهل هذا دلٌل تدٌن متؤصل فً داخلهم؟ ه
 هللا وٌسعون لرضا هللا عنهم, أم أن القضٌة لها تفسٌر أخر؟

هذه األفعال الصادرة من النخبة الحاكمة تدفعنا لهكذا تساإالت, فالقاعدة العامة تقول 
 أن العبادة تصدر من أناس ٌسعون لرضا هللا.

 ٌمكن هنا اإلجابة عن هذا التساإل بعدد من األوجه:
 األول: رضا هللا هو الدافع الوجه 

ٌاق رضااا هللا, فٌكاون اإلنساان فااً  أعماال العباادة هااً فاً األغلاب تكااون دوافعهاا تحق
ٌاه  سلوك حٌاتاه ٌبحاث دوماا عان رضاا هللا عاز وجال, وٌعتبار نفساه مجارد عباد, وعل
ٌااق العاادل الاذي ٌطلبااه هللا ماان اإلنساان الصااالح فااً  ٌاال, وٌسااعى دوماا لتحق ٌاف ثق تكل

نهم ساسة ومسإولٌن فٌدركون حجم مسإولٌتهم, هذا الفهم النابع مان الدنٌا, وبما أ
 تدٌنهم.

وهذا الوجه ال ٌنطبق على "أصحاب العبادة" من النخبة الحاكمة, فالتقصٌر فاً أداء 
مساإولٌتهم كااان األباارز فااً مسااٌرتهم, وانصاباب كاال جهااودهم السااتغبلل مناصاابهم 

سبب مصائب البلاد, وقاد فعلاوا كال للتكسب, على حساب الوطن والشعب, وكانوا هم 
ٌاار, وماان دون أي أحساااس  أنااواع القبااائح التااً تاادخلهم دائاارة الخطٌئااة والااذنب الكب
ٌاق رضاا هللا, لاذا ال ٌمكان أن ٌنطباق  بالذنب, مما ٌمنع دخولهم فاً البااحثٌن عان تحق

 الوجه األول على أي سٌاسً عراقً من دائرة المحاصصة.
 توبة: الوجه الثانً: غسل الذنوب وال

بسبب ذنوبهم الجسٌمة فهم قرروا أن ٌتوبوا الى هللا, وان ٌصلحوا ما أفسدوه, ألنهم 
ٌادركون أن هللا عاز وجاال بالمرصااد, لكاال مان ٌفسااد أحاوال المجتمااع وٌسارق أحاابلم 
ٌاب عانهم أن ذنابهم ٌكاون اكبار, ألناه  الناس, واغلبهم متبحرٌن بالفقه والدٌن, وال ٌغ

س بحق شخص واحد, لاذا ساارعوا للفارار نحاو سااحة صادر بحق شعب بؤكمله, ولٌ
ٌااة ماان أي درن, مااع مسااعى الن ٌحساانوا  هللا ساابحانه, لٌعااودوا بصاافحة بٌضاااء خال

 للشعب.
هذا الوجه أٌضا بعٌد, ولٌس لاه انطبااق علاى األر , بسابب تماادي النخباة الحاكماة 

الادلٌل  وأعضاء البرلمان فً ذنوبهم, بل هً تتضاعف بعد كل موسم حاج وعباادة, و
أول عمال فعلااوه بعااد الحااج هااذا الموساام, هاو تشاارٌع قااانون ٌغاادق علااٌهم باااألموال 

 بعنوان مخصصات, فبل ٌنطبق الوجه الثانً على أي احد منهم.
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 الوجه الثالث: النفاق: 
ٌااة, هااو النفاااق لكسااب ود الناااس وتحصااٌل رضااا العامااة  فالادافع للحااج والعبااادة العلن

وتحوٌل نظر العامة الى أن سبب الفساد هو شًء أخر و زالة الصورة السٌئة عنهم, 
ولٌس النخبة المتدٌنة, خصوصا أن المجتمع العراقً ٌمٌل للتدٌن, فٌتؤثر بهم الناس, 
ٌااة بالمقابال ٌسارقون أماوال الشاعب ماان  فٌلتازم الساساة بموسام الحاج ومواكاب التعز

 دون أي  حساس, وهذا من شٌم أهل النفاق.
على وزرائنا وبرلمانٌٌنا وأحزاب المحاصصة والقادة األفذاذ, هذا الوجه ٌنطبق تماما 

ألنااه العبااادة دومااا تصاادر ماانهم بالمقاباال الساارقة والفساااد وتضااٌٌع الحقااوق أٌضااا 
مستمر, فؤذن هً عبادة فارغة المحتوى, للضحك على الناس والقب  علاى كراساً 

 القرار.
 المحصلة : ●

بقة سٌاسٌة منافقة, وهذا اخطر اإلمرا  أن مصٌبة آهل العراق تؤتً من ابتبلئهم بط
ٌاال انتشااار اإلرهاااب  ٌااان األماام, ومااا حصاال لنااا ماان انتكاسااات ماان قب التااً تصااٌب ك
والجرٌمة, فهو نابع من الطبقة المنافقة, وضعف المإسسات األمنٌة هو أٌضا مرتبط 

قاة بالطبقة المنافقة الحاكمة, وخواء الخزٌنة وضٌاع أموال الانفط كلاه ٌعاود الاى الطب
ٌااة  ٌاار الحاال اال بازوال هااذه الطبقاة, ألنهااا لان تتارك النفاااق الاى نها المنافقاة, ولان تتغ

 حٌاتها.       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 6102-01-6تم نشره فً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

027 
 

 انُمم ٔانطٛبؽخ انُٓرٚخ ظرٔرح يفمٕدح 
 
 
 

ٌااام  ٌاال ٌعشااق زورقاه  القاادٌم, الااذي عااا, معاه ساانوات المحنااة, وأ ماازال الحاااج ثج
ٌاة الاى منطقااة الكرٌعاات, فٌتحصاال  ٌاات مان منطقااة الكاظم المسارات, ٌنقال طاابلب الكل
على ما ٌساعده فً تلبٌة حاجات بٌتاه, أماا الركااب فٌساعون للخابلص مان االختناقاات 

ان زورق ثجٌل طوق النجاة للكثٌرٌن, المرورٌة للوصول بسرعة لمقاعد الدراسة, فك
ٌارة تفاارط بهااا الدولااة,  ٌاال دومااا ٌرماق نهاار دجلااة وٌتحسار, علااى ثااروة كب الحااج ثج
فااالنهر ٌمكاان أن ٌتحااول لبوابااة لؤلعمااال المثماارة, نقاال وسااٌاحة, وٌنقااذ األبناااء ماان 

 البطالة, لكنها أحبلم ذهبت مع سنوات عمر الحاج ثجٌل.
ان مهمان لكل بلد, فالنقل ٌحقق مصالح البلد عبر تاوفٌر النقل والسٌاحة النهرٌة رافد

ٌاة وٌكاون  ٌااتهم الترفٌه أٌراد كبٌر, وللناس عبر  ٌصالهم بوسائل مختلفاة وٌحقاق غا
بوابة لتوفٌر األعمال, وٌربط المدن والقرى معا, وٌجعل الوصول لؤلسواق واألعمال 

ارا, فالعاالم المتطااور ساهبل ٌسااٌر ,وهاذا األماار خااص باابع  البلادان التااً تمتلاك انهاا
ٌفكر بكل جزئٌات الحٌاة لٌستفٌد منها أقصى قدر ممكن, فاالثروات فاً العاالم الغرباً 
ٌستغلها بؤوسع قدر ممكن , لكن هنا  المحنة, كل شًء متوفر, لكن اإلهماال ٌعصاف 
بحٌاتنا, مما أضاع علٌنا فرص التقدم, وجعل فئة واسعة تعٌ, الفقر والحرماان, ماع 

ٌة كبٌرة للبلد للنهو , فاالنهر مسااحة لبلساتثمار فاً أكثار مان نقطاة مثال أن اإلمكان
ٌار  ٌاة ٌمكنهاا أن تغ سٌاحة ونقل وتجارة , فقط األمر بٌد السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذ

 الصورة القاتمة الٌوم.
وهذا ٌغٌب عن النخبة التً تحكم العراق منذ أكثر مان خمساٌن عاماا, فالبلمبااالة كاان 

 جمٌعا والى اآلن. الجامع بٌنها
 

 ضٌاع إلٌرادات ممكنة التحقق● 
حادثنً ذات مارة صادٌقً حسان أسااتاذ االقتصااد, وقاال والحسارات تخنقاه: أن النقاال 
ٌاة قضااٌة اقتصاادٌة, لاذا الحكوماات تفاارط بهاا, فابل ٌرغبااون  النهاري والساٌاحة النهر
ٌاومً  ٌارادات الانفط, أنهاا تمثال ضاٌاع  باالنتعا, االقتصاادي وٌفضالون البقااء علاى  

قتصااد خساارة تحاساب علٌهاا السالطات إلٌرادات ممكنة التحقق, وهاذا بعارف علام اال
الاثبلث, ألنهاا فرطات باؤموال ممكناة التحقااق للبلاد, وٌمكان مان خابلل خطاة اقتصااادٌة 
متكاملة أن ٌنتج نهري دجلة والفرات  ٌرادات غٌر متوقعة, عبر فاتح بااب االساتثمار 
ة , وتؤهٌل النهرٌن, والتفكٌر بفرص تطوٌر , واالهتمام بفكرة النقل النهاري, ضارور

ٌجب أن تكون فً مقدمة الخٌارات التً تطارح فاً مجاال النهاو  االقتصاادي للبلاد, 
ٌارات سامكٌة ومتنزهاات  ٌاة, ومادن مبلهاً وبح وممكن أن تنجح فكارة مجمعاات فندق
ٌااة  ٌادة لح وخطوط نقل نهري, مجموعة أفكار ممكنة التحقق, وتمثل أساس لنقلة جد
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ٌااذ هكاذا أف كاار, لكان العلاة فاً  اإلرادة سٌاسااٌة كال البغادادٌٌن, كال شاًء متاوفر لتنف
 الغٌر متوفرة الى ٌومنا هذا. 

ٌاده القارار  ٌار لواقعناا المتخلاف, لكان المصاٌبة تنطلاق ممان ب أفكار ممكنة وتحقق الكث
 والسلطة فالحاكمون ال ٌهتمون لذا ٌستمر الضٌاع.

 
 اإلهمال سبب تعطل حٌاتنا● 

تكون حكوماتناا مان أكثار الحكوماات  أبشع ما نعانً منه هو اإلهمال, حٌث قدر لنا أن
 هماال على مر التارٌا, فتسببت بإضاعة فرص تارٌخٌة للنهو , ومن أهمها فرص 
اقتصادٌة تمكن البلد من االرتكاز على موارد بدٌلة عن النفط, لكن الساسة عان جهال 
ٌاارادات  ٌاد لئل أو قصاد أهملاوا كاال ماا هاو متاااح أماامهم وارتضاوا بااالنفط كمصادر وح

 ٌة.العراق
ٌاب لاً وكاان مان باٌن الحضاور رجال  فً احد األٌام الخوالً كنت فً حفل خطوباة قر
وقور كبٌر السن, وهو الحاج جاسم البهادلً وتحادثنا عن نفس الموضوع فقال لً: 
) اإلهماال ساابب تعطاال حٌاتنااا, فلاو ٌفكاار الساسااة باابع  الحكماة, المكاان بناااء دولااة 

ٌاار, عصارٌة حدٌثااة وبؤقال جهااد وتكلفاة, لكاان اإل صاارار علاى الضااٌاع هاو األماار المح
ٌاة للدولااة, ألنهاا تمثاال  ٌاة اسااتثمار النهارٌن , فاعتقااد ٌجاب أن تكااون أولو ومنهاا عمل
ٌار بنهاري دجلااة  ٌاد للبلاد, بادل االعتمااد الكلاً علاى الانفط, وان التفك ٌاق ماورد جد طر
والفرات ٌعطٌنا مساحة واسعة لطرق االستثمار, من فرص عمل وسٌاحة واستثمار, 

كون لو تمت خطاوة فاً االتجااه الحقٌقاً الزال غباار اإلهماال عان ثاروات البلاد( ثام فت
تحسر وبان الٌؤس فً مبلمح وجه وأضااف ) لكان لان ٌتحقاق شاًء ماع هاذه النخباة 

 الحاكمة التً ال تفكر اال بؤرصدتها ومكاسبها الخاصة(.
 

 األنهار تحولت الى مكب للنفاٌات
رئٌسً لماء الشرب للعراقٌٌن, لكن البع  ٌعتبار نهري دجلة والفرات هما المصدر ال

ٌاام بعا  المستشافٌات المطلاة علاى  نهر دجلة المكان األنسب لرمً المخلفات, مثال ق
نهر دجلة برمً نفاٌاتها فً النهر! أو رمً بع  المعامل مخلفاتها الثقٌلاة فاً النهار 

ٌا ٌادلل علاى أمارٌن, األول غ ٌاة, وهااذا  اب الااوعً مان دون أي قلاق مان أي جهاة رقاب
وموت الضمٌر وتغلب المصلحة الخاصاة علاى العاماة, واألمار األخار هشاشاة الدولاة 
وموت الجهات الرقابٌة وضاعف القاانون, و ال لماا تجارا شاخص علاى هكاذا أفعاال لاو 

 كان قانون العقوبات مفعل.
ٌال قاانون العقوباات بمان ٌرماً نفاٌاتاه فاً  أالن من المهم أن ٌتم تنظٌف األنهاار وتفع

هر حتى لو كان صاحب مستشفى أو معمل أو ذو حصانة, قضٌة رمً النفاٌات فً الن
 األنهار ٌجب  ن تنتهً تماما.
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 ثمرة الرحلة  
قضٌتان تم طرحهما, األولى النقل النهري, والثانٌة السٌاحة النهرٌة, احدهما ٌكمال   

األخر, النقل النهاري ٌماثبل حابل مناسابا لبلختناقاات التاً تعاانً منهاا بغاداد, باإلضاافة 
ٌاة  انه نافذة لتوفٌر فرص عمل وما أحوجنا لها, باإلضافة لشكل حضااري وقٌماة ثقاف

, والسٌاحة النهرٌة من الممكن أن تحادث ثاورة اقتصاادٌة مهمة أن تتواجد فً حٌاتنا
 وطفر حضارٌة غٌر مسبوقة.

 فقط نحتاج لئلرادة السٌاسٌة التً تعلن البدأ بهكذا مشروع كبٌر. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-01-2تم نشره فً 
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 كرثالء ٔريسٚخ صراع اخلري ٔانشر
 
 

مصطلحات الحق والباطل والحرٌة والعبودٌة, هً ابرز عنااوٌن اإلنساانٌة أالن, فكال 
البشرٌة تبحث عن الحاق وتساعى لتحقٌقاه كعناوان معلان, والكال متفاق علاى محارباة 

ات الباطل, وجعله نمط تربٌة وتفكٌر, مع أن البواطن فً األغلاب خابلف ذلاك لمإسسا
ٌازات عصارنا الحاالً هاو الصاراع القاائم ماا باٌن األحارار  التً تحكم العالم, أن أهم مم
ٌااة اال كتجساٌد لحقٌقاة البشار ماا باٌن حار وعباد,  الحقٌقٌون والعبٌد, وماا محااور الح

 هكذا هً حٌاتنا أالن فً األلفٌة الثالثة.
ٌاا فؤننااا وال  وهاذه المصاطلحات األربااع, عنادما نبحااث عان اباارز صاور تجساادها تارٌخ

 للهجرة. 21رٌب نراها واضحة المعالم فً كرببلء فً عام 
اكبر موقف تجسد فٌه الحق والحرٌة, هو موقف األمام الحساٌن فاً معركاة كارببلء, 
ٌاد باان  ٌااد وعمار بان ساعد وٌز ٌاادهللا بان ز ٌاة عب ضاد أفضال مان جساد الباطال والعبود

ٌال مان أهال معاوٌة, حٌث اظهر األمام الحسٌن شاجاعة وثباات علاى العق ٌادة بجماع قل
بٌته وأصحابه, أمام جٌ, دولة متغطرسة, ولم ٌكان األمار مفاجاؤ بال األماام الحساٌن 
ٌااد  ٌااد ماان ظلاام وابتعاااد عاان كاال القااٌم اإلنسااانٌة, فكااان ٌز ٌادرك مااا سااٌفعله جااٌ, ٌز
وزمرته شر متكامل وعبودٌة تامة للشهوات والجهل, فجٌ, الرذائال مااذا ٌمكان أن 

ٌار القباا ٌاد الفااجر ماااذا نتوقاع مانهم اال االنحاراف والظلاام ٌصادر مناه غ ٌاد ٌز ائح, وعب
 والفجور, فتحول دم الثائرٌن ضد الباطل الى مشعل نور تستضًء به األمم.

 
 األمام الحسٌن وأعاد الروح ألحادٌث الرسول األعظم

أساس األماام الحسااٌن قاعادة مهمااة, ونافعاة لكاال المجتمعاات اإلنسااانٌة, الباحثاة عاان 
ٌااث قااال:  أٌهااا الناااس أن رسااول  هللا قااال )ماان رأى ساالطانا جااائرا الحاق  ٌااة ح والحر

مسااتحبل لحاارم هللا ناكثااا لعهااد هللا مخالفااا لساانة رسااول هللا ٌعماال فااً عباااد هللا باااآلثم 
والعدوان فلم ًٌغٌر علٌه بفعل وال قول, كاان حقاا علاى هللا أن ٌدخلاه مدخلاه(, اال وان 

وتركااوا طاعااة الاارحمن واظهااروا الفساااد وعطلااوا هاإالء قااد لزمااوا طاعااة الشااٌطان 
 الحدود, واستؤثروا بالغً واحلوا حرام هللا وحرموا حبلله.

ٌاد الاروح  ٌال الرساول األعظام, ٌع هاا هاو األماام الحساٌن وبعاد خمساون عاماا مان رح
لساانة الرسااول األعظاام )ص(, عباار تااذكٌر األمااة بحاادٌث مهاام ٌعتباار أساااس للثااورة 

عد أن عمل أتباع السقٌفة وما ظهر مان طبقاة مساتفٌد, علاى و زاحة كل حاكم ظالم, ب
ٌاث المهماة, عباار مناع تادوٌن الحادٌث, واعتبااار تادوٌن الحادٌث جرٌمااة  طماس األحاد
ٌاث الرساول, فهاً لاو ظهارت  ٌعاقب صاحبها اشد العقاب, كً تضاٌع ماع الازمن أحاد

مً, فاانظر لؤلمة فً تلك األوقات ألحدثت ثورة ضدهم, وتعرٌهم أمام المجتمع اإلسبل
ٌااة  لعظماة وخطاورة دور األماام الحساٌن, فإخفااء الحادٌث النباوي باطال وظلام وعبود
ٌااث الرسااول  للشااهوات, بالمقاباال كااان العماال علااى أظهااار الحاادٌث الممنااوع ماان أحاد
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األعظم, شجاعة كبٌرة, وحق وحرٌة فً الفكر والعمل, ومع التضحٌة الكبٌرة خلدت 
 ؤلمم ولٌس للمسلمٌن حصرا.كلمات الحسٌن لتكون مشعل النور ل

 
 تضحٌة مقابل الخلود

ٌاا, كاان مان  قبل معركة كرببلء كانت الفرصاة متاحاة لؤلماام الحساٌن لاو كاان طالاب دن
ٌاة, بال وٌتحصال علاى مكاناة فاً  الممكان أن ٌنساحب وٌصاٌب بعا  المكاساب الدنٌو

نٌر, بال دولة ٌزٌد, لكن األمام الحسٌن لٌس بالرجل الباحث عان السالم واألماان والادنا
هو ٌبحث عن  حقاق الحق و زهاق الباطل, و عادة الاروح لجساد األماة, وكاان األمار 

 عظٌما.
ٌاار,  خمااس عقااود مااا بعااد الرسااول األعظاام فعاال فٌهااا خااط المنااافقٌن والحاقاادٌن الكث
والمصٌبة هً تحول مواقع السالطة ألاٌهم, فانادمج الحقاد بالنفااق بالسالطة, وأصابح 

ى مكاسبهم وكراسٌهم, وٌثبتوا أمرهم على حسااب الحاق فعلهم األهم أن ٌحافظوا عل
ٌارة مان الظلام, وهاو ماا فعلاوه طٌلاة فتارة  ٌاة كب والعدل, فلكً ٌدوم الباطل ٌحتاج لكم

 سطوتهم على الخبلفة.
تصااحٌح األماار احتاااج لصاادمة لااذاكرة األمااة, فعاال ال تنساااه الجماااهٌر, عماال ٌكااون 

ل والنفااق, فكانات تضاحٌة األمااام الفٌصال والواضاح األثار باٌن خاط الحاق وخاط الباطا
الحساااٌن بنفساااه وعٌالاااه وأصاااحابه علاااى ار  كااارببلء فاااً أروع صاااور التضاااحٌة 

ٌااة الظااالمٌن أماام األمااة, وٌمكاان تشاابٌه ماا عملااه األمااام الحسااٌن ’ اإلنساانٌة وتاام تعر
كصٌحة ونداء عظٌم لذاكرة األمة النائمة )) أٌها النائمون هبوا من نعاسكم فقد قامت 

 لغاشمة بقتل ابن الرسول للحفاظ على عرشهم(.السلطة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-01-1تم نشره فً 
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 انطبغٛخ صذاو ٔحمبرثخ انشؼبئر احلطُٛٛخ
 
 

ٌاث تنطلاق مواكاب  منذ أربعاة عشار قرناا وذكارى الحساٌن تجادد فٌناا روح الثاورة, ح
ٌااال بؤهدافااه فااً اإلصاابلح,  العشااق الحسااٌنً, لتااردد شااعارات الحسااٌن, وتااذكر األج
ووقفتاه ضاد السالطان الجااائر, وعلاى مار الازمن حاااول الطغااة القضااء علاى الشااعائر 
الحسٌنٌة, وسخروا كل جهودهم, وشرعوا القوانٌن التً تعاقب بالسجن واإلعدام كل 

ٌااة فشاالوا, فلاام تمااوت الثاااورة ماان ٌشااارك فااً الشااعائر الحسااٌنٌة, لكااانهم فااً ال نها
 الحسٌنٌة, بل هً باقٌة فً حٌاة األمة.

األشاد قساوة علاى  6113والاى شاهر نٌساان مان عاام  0521كانت الفترة منذ عاام 
ٌاادة  عشاق أهل بٌت النبوة فً العراق, حٌث تسلط على البلد زمرة البعث الظالمة, بق

ٌٌن أنواع الظلم, ألحقاد وعقد تسٌطر البكر أوال ثم انفرد صدام بالسلطة, وأذاق العراق
 على تركٌبته الشخصٌة المرٌضة. 

ٌاتم  ذالل  ٌاث  ٌاد, ح ٌاة ٌز ٌاة صادام, كانات األجاواء مشاابه لازمن الطاغ فً زمان الطاغ
ٌااة, ماان جهااة أخاارى تفاارد صاادام  ٌاار للبلااد, وتعساار حااال األغلب الناااس, مااع  همااال كب

أمبلكها  تحت أٌدٌهم, فتحول البلد وزبانٌته وحزبه فً امتبلك الدولة, فكل  ٌراداتها و
ٌااث لنشاار الجهاال والماار   الااى مجاارد بسااتان لعائلااة صاادام, مااع سااعً صاادامً حث
والخرافة, ومحاربة أي جهد لرفع وعاً األماة, واشاغل األماة المنكوباة باه, بحاروب 

 طوٌلة أجهضت على الكثٌر من األحبلم.
شاعارات تهادد كٌاناه,  لقد أدرك صدام خطورة الشعائر الحساٌنٌة علاى عرشاه, ففٌهاا

ولو سمح للمواكب الحسٌنٌة باالظهور, فاان الثاورة قادماة لتزٌلاه مان الوجاود, فهاً 
ٌال المسااٌرات والمواكااب, باال حتااى القصااائد  ٌااة, ماان قب تانظم الجماااهٌر ألعمااال جماع
الحسٌنٌة مشبعة بؤبٌات الشعر الرافضة للظلم, والداعٌة للخاروج علاى الظاالمٌن, لاذا 

د النخبة الشٌعٌة, واعتبر المشاركة فً الشعائر الحساٌنٌة جرٌماة شن حربا كبٌرة ض
 عظمى, عقوبتها تصل الى اإلعدام أو السجن المإبد.

كنا نلوذ بالحسٌن, ونؤخذ منه المنهج والطرٌقة فً رد الحاكم الظالم, وكٌفٌة السلوك 
ٌااومً, بصااادق كااان وقااات عصااٌب, لكااان كاناات األماااة تتثقااف علاااى ماانهج الثاااورة  ال

ٌااة ثااورة الحسااٌن الحسااٌن ٌة, كنااا نقاارا ونساامع ونجتمااع فااً الساار, شااروحات ألهم
وأهداف النهضة, ولماذا تحارك الحساٌن, وماا هاو دورناا أالن؟ فناردد كبلماات األماام 

 الحسٌن للجماهٌر فً ذلك الزمن. 
ٌااث قاال األمااام الحساٌن: أٌهااا النااس أن رسااول  هللا قاال )ماان رأى ساالطانا  ومنهاا, ح

م هللا ناكثااا لعهااد هللا مخالفااا لساانة رسااول هللا ٌعماال فااً عباااد هللا جااائرا مسااتحبل لحاار
باآلثم والعدوان فلم ًٌغٌر علٌه بفعل وال قول, كان حقا على هللا أن ٌدخله مدخلاه(, اال 
وان هإالء قد لزموا طاعة الشٌطان وتركوا طاعة الرحمن واظهروا الفساد وعطلاوا 

  وحرموا حبلله.الحدود, واستؤثروا بالغً واحلوا حرام هللا
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ٌااام ضاد الحاااكم الظااالم, و عاابلن عاادم الرضااا فكانات كل مااات اإلمااام تلهمنااا بوجااوب الق
بحكمه, وعدم االنخراط بتنظٌمات حزبه, ورف  مساعدته فً ضرب الناس, وهو ما 

 فعله الشرفاء من األمة.
ٌاة عان أنااس بساطاء,  ٌار مان التقاارٌر المخابرات تام عند سقوط نظام صدام وجدنا الكث

تغٌٌبهم والسبب )انه كثٌر الزٌارة للحسٌن(, أتذكر قرٌبً محمد الشاب البسٌط, الذي 
ٌارا كتااب تفساٌر القاران, وٌكثار ماان  ال ٌوجاد لاه أي نشااط سٌاساً, لكنااه كاان ٌقارا كث

ومع محاولة اغتٌال ابن الطاغٌة عدي, قام  0552زٌارة اإلمام الحسٌن, وفً شتاء 
باب المتاادٌن, وتاام  لقاااء القاب  علااى قرٌبااً محمااد النظاام بحملااة اعتقاااالت ضااد الشا

ومصادرة مكتبته الخاصة, وانقطعت أخباره حٌث غٌب فً سجون النظاام الاى حادود 
, حٌث جاء أهله خبر  عداماه, ومنعاوهم مان  قاماة عازاء البانهم محماد, 0555عام 

رة وطالبوهم بمبل  رصاصات اإلعدام, فقط إلذالل أهله, هكذا كانت ساٌرة صادام القاذ
 مع األغلبٌة. 

وتم سقوط النظام ألصدامً, وعمت األفراح اغلاب محافظاات العاراق, مستبشارٌن أن 
ٌتحقق اإلصبلح والعدل, وان تجد أفكار اإلمام الحساٌن مكاناا لهاا علاى ار  الواقاع, 
ٌاث  ولم تموت الشعائر الحسٌنٌة مع كل ما فعلاه "ابان صابٌحة" علاى مادار عقاود, ح

بشكل أقوى واكبر وأوسع , بعد عقود من المنع, لتكون حٌة  عادت الشعائر الحسٌنٌة
ق المحلٌة, مما جعل فً ضمٌر األمة, ولتكون صوتها عالمً ولٌس محصورا فً نطا

 ٌك لها الدسائس كً تنطفئ شعلة النور الحسٌنً.محور الشر ٌح
 وللكبلم بقٌة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-01-06تم نشره فً 
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 ادلٓبو اخلًطخ نُغبػ ػًهٛخ حترٚر ادلٕصم
 
 

بدا عملٌات تحرٌر الموصل, بعد أكثر مان  العباديأعلن السٌد  بعد منتصف لٌلة األحد
ٌااران  ٌاث مازالات غصااة نكساة حز سانتٌن وهاً تحاات ساٌطرة عصاابات الاادواع,, ح

ٌر, والذبح, وسبً النساء, عالقة تشعرنا بالحزن الشدٌد, حٌث مشاهد التهج 6100
ٌاااة  فااً ذاكااارة العاااراقٌٌن, أالن باادأت رحلاااة االنتقاااام مااان خااوارج العصااار, عبااار عمل
عسكرٌة كبٌرة, إلعادة األمور الى نصابها, و زالاة الادواع, مان أخار معااقلهم, كاً 
ٌال  تنتهً هذه الحرب التً استنزفت الوقت والجهد والمال, ولنتجه بعدها  إلعادة تؤه

 اق, لٌعود عراقاً معافى.العر
ولكً تنجح معركة التحرٌر, فهً تحتاج الى مهام ٌجب أن تنجز, وبمساار واحاد ماع 

 اندالع المعارك, و ال فان النصر ال ٌكون مكتمبل, وهذا المهام هً: 
 

 القضاء التام على الدواع,
ٌااات نحااو القضاااء التااام علااى مقاااتلً تنظااٌم داعاا,, ألنهاام  ٌااان ٌجااب أن تتجااه العمل ك

ساارطانً مجاارم ال ٌنتمااً لساانا البشاار, فالقتاال وقطااع الاارإوس واغتصاااب النساااء 
ونهاب األمااوال, ماان صافات المجاارمٌن الااذي ال ٌفاتح لهاام باااب الرحماة اباادأ, وهاام ال 
ٌتركونها ابدأ ألنهم تربوا ومارسوا هذه األفعال المشاٌنة, أنهاا لحظاة الحسام, فاؤالهم 

جدٌد نبتة السوء لتنماو فاً مادن العاراق, اخطاؤ  زالتهم من الوجود, كً ال تعود من 
ٌاار الوهاابً والسالفً, المتعااطف ماع  6113ساسة العراق منذ عام  عندما تركوا الت

ٌارا, فكاان خطاؤ فاادح  القاعدة والبعث ٌنمو وٌتوسع فً الموصل, مما أنتج داع, أخ
 للحكومة السابقة ٌجب أن تحاسب علٌه, واالهم أن ال نعود لنفس الخطؤ.

فة الى مبلحقة كل المقاتلٌن العرب واألجانب, الن بقائهم ٌعنً أمكانٌة أن ٌشكلوا  ضا
 خبلٌا جدٌدة, فهم أمراء داع,, لذا القضاء علٌهم أمر أساسً فً المعركة.

 
 تنقٌة جوامع الموصل

ٌجب أن ٌتم استبعاد كل شٌوخ جوامع الموصل, مع فتح تحقٌق معهم, خصوصا من 
ٌازهم علاى تادرٌس أراء وكتاب بعا  مهدوا األر  لظهور الفك ر التكفٌري, عبر ترك

ٌاث ٌمكان  شٌوخ التطرف والتكفٌر, فارتباطهم باؤمراء الاذبح لاٌس بخااف عان احاد, ح
اعتبار مسالة تنقٌة الجوامع, مان خطبااء الساوء والمتحادثٌن بنبارة داعشاٌة, مساالة 

ٌاة أعاادة السا لم والسابلم أساسٌة, مع وضع خطة متكاملاة باالتفااق ماع األوقااف لعمل
ٌار األخار, وان الاذبح  للمدٌنة, و قصاء فكر العنف, وأهمٌة شرح خرافة وخطٌئاة تكف
ٌاااان األخاارى مااان لااب الااادٌن  لااٌس مااان الاادٌن, وأٌضاااا  شاارح أن قضاااٌة احتاارام األد
اإلسبلمً, فهً من األمور التً ٌجب التركٌز علٌها, مع توضاٌح قضاٌة الحقاوق فاً 

 و تجاوز.الدٌن اإلسبلمً, كً ال ٌحصل لبس أ
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ٌااات العسااكرٌة, فالحقٌقااة أن  هااذه الخطااة ٌجااب أن تنطلااق وبشااكل متااوازي مااع العمل
 الجنون الداعشً ولد فً رحم جوامع ٌتوالها شٌاطٌن اإلنس.

 
 االبتعاد عن أي احتكاك مع القوات التركٌة

ٌاث كاان  ٌاة حلفائهاا الادواع,, ح تركٌا دخلت للموصال كاً تحقاق أمارٌن: األول لحما
دورهاا معااروف فاً التاادرٌب والتسالٌح, وفااتح الممارات اآلمنااة لهام للاادخول للعااراق 
ٌااة, ولاااوال الااادور  ٌااا نفساااها األم الحنونااة للجماعاااات التكفٌر وسااورٌا, واعتبااارت ترك

ٌات التركً لما نجاح الادواع, باالساتمرار كال هاذه  ٌاة تثب الفتارة, واألمار الثاانً: عمل
موطئ قدم فً الموصل, حٌث حلم األتراك القدٌم, فً امتبلك الموصل, لذا أي احتكاك 
ٌارة,  ٌاإدي الاى أماور كب مع القوات التركٌة الموجودة فً بعشٌقة وأماكن أخرى, قد 

 خصوصا بعد الحرب اإلعبلمٌة الساخنة بٌن بغداد وأنقرة فً األٌام األخٌرة. 
لذا علٌنا تحقٌق الهدف األكبر وهو تحرٌر الموصل, بعٌد عن  شعال جبهة أخرى ضد 
ٌاا البعاث والادواع,, لاذا  ٌال ملٌشاٌات النجٌفاً وبقا األتراك, والتً لها موالون من قب

 الحذر الشدٌد فً التعامل مع مواقع القوات التركٌة. 
ٌاة, التاً وبعد التحرٌر ممكن اللجوء للقانون والمحاكم الدولٌة, إلخار اج القاوات الترك

 تصبح من دون غطاء قانونً لتواجدها.
 

 غلق الحدود مع سورٌا
الحدود مع سورٌا ٌجب أن تغلق سرٌعا, أو تكون تحت الرصد المكثف من قبل القاوة 
الجوٌة, عبر طلعات مستمرة, عندها ٌمكن دك االرتال الداعشٌة الهارباة نحاو الرقاة, 

ا األجاناب, أو لمناع أي دعام لادواع, الموصال كً ال ٌهرب مقاتلً داع, وخصوص
من دواع, سورٌا,وٌمكن االستعانة بالتحالف الدولً لٌشكل عون مهم للقوة الجوٌة 

 العراقٌة, كً ال تهرب من بٌن أٌدٌنا قٌادات داع,. 
باإلضافة لبلستعانة باألقمار الصناعٌة فً مراقبة الحدود, أو عبر كامٌرات المراقباة, 

ٌة زرع مئات الكامٌرات علاى الحادود, كاً تكاون الحادود تحات رصاد وهنا تظهر أهم
ٌااة  ٌادة, لاذا عمل ٌاة, وهاذا األمار ال ٌخاادمنا باالحرب فقاط بال فااً أماور عد العاٌن العراق

 تامٌن الحدود اعتبره أمر مهم للنجاح الكامل فً العملٌة. 
 

 تحقٌق تقارب مع الخلٌج
ٌااة وصاراع التصاارٌحات ,والتشانج فااً ال مواقاف, لاان ٌكاون فااً صااالح الحارب الكبلم

ٌااة الخطاااب مااع الخلااٌج  ٌاار نوع العااراق ومعركتااه ضااد اإلرهاااب, باال ماان الممكاان تغٌ
والسعودٌة خصوصا, بدل االتهامات والشتائم, وٌمكن االنطابلق نحاو سالوك مختلاف 

 مع دول الخلٌج مبنً على أساس االحترام والمنفعة.
ٌااق دائاام ال نحان رأٌنااا  ن عااداء الساعودٌة لاان ٌنااتج أي مكاساب لل عااراق, باال كاان حر

ٌنتهاااً, لكااان التوجاااه بشاااكل أخااار للساااعودٌة وبااااقً الخلاااٌج علاااى أسااااس التجاااارة 
ٌاق  والمصالح, من دون شتائم وتخوٌن, بل باحترام للطرفٌن, هذا  التقارب مهم لتحق
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نصر كامل على اإلرهاب, حٌث سٌفقد عندها اإلرهاب أي دعم, فكسب الخلاٌج ٌجفاف 
 ا ٌمكن اعتباره أولوٌة فً سٌاسة النصر الدائم.روافد نهر الدم, لذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-01-01تم نشره فً 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

007 
 

 يُٓظ صذاو يف ػطكرح اجملزًغ
 
 

قضٌة بسط النفوذ والسٌطرة, هاً ماا تشاغل الطاامحٌن بدٌموماة حكمهام, ولناا مثاال 
قرٌب فً صدام وحزبه, حٌث كانت الفكرة األساسٌة لنظام صدام, هاً بنااء المجتماع 
المعساكر والمارتبط باالحزب الواحااد, فلام ٌكان األمار صاادفة, أو أن الظاروف هاً ماان 

ٌاق عسااكرة  جعلتاه ٌناتهج هاذا الانهج, باال حقٌقاة األمار اناه أساالوب حكمهام, عان طر
 المجتمع, كان هو السبب فً دٌمومة حكم صدام.  

ٌاة, ولام ٌكتفاً  عمد نظام صدام إلشعال حروب عبثٌة, اشغل فٌها أجٌال المجتمع الفت
 برفع عدد الجٌ, العراقً.

بل أسس جٌو, ساندة بغٌة  شغال اكبر عدد من المجتمع, فكان الحرس الجمهوري, 
والجاٌ, الشاعبً والااذي كاان ٌساتوعب كباار السان والمااوظفٌن,  والحارس الخااص, 

باإلضافة لفتح باب االنتساب لحزب البعث و دخالهم معسكرات تدرٌب, و رساال فئاات 
ٌااث عماد لتؤسااٌس  ٌاة ح مان الحاازبٌٌن لجبهاات القتااال, بال وصاال األمار لطاابلب االبتدائ

ٌااة وٌساامى فتااوة البعااث,  ٌااث ٌخصااص طبلئااع البعااث, وطاابلب المتوسااطة واإلعداد ح
ٌارا فادائٌوا صادام وجاٌ, القادس,  ساعات من األسبوع فً التدرٌب العسكري, ثم أخ
كل هذا كً ٌتحقق عسكرة الوعً والنفس االجتماعٌة, وٌمتزج الكل بالسلطة وٌكون 

 تبع لها. 
عندها أصبح المجتمع العراقً ال حول لاه وال قاوة, تحات رحماة نظاام مساتبد, بنظاام 

ٌااو, ونظااام اساا ٌااة فالكاال ٌتوحااد مااع متساالح بج ٌااتم  لغاااء أي ثنائ ٌااق, و تخباري عم
ٌااة,  النظااام, و ال اعتباار خارجااا علااى النظااام, فاالناادماج مااع النظااام ٌصاابح وصاافاً حر
وعسكرة الجمٌع ٌصابح انضاباطاً, فٌتحاول الجماع الاى مجارد أداة للنظاام, أداة فاقادة 

 ظام فً وحدة عجٌبة. لئلرادة والفكر والرأي, بل هً تابعة فقط لما ٌنطق به رأس الن
فهو أسلوب للسٌطرة ولٌس للتكامل الوطنً بٌن الحاكم والشعب, بال تساخٌر الشاعب 
لخدمة الحاكم, وسلب الشعب  رادته وفكره كً ال ٌشكل خطر على الحاكم, هكذا أراد 
صدام ونظامه من الشعب العراقً, عقود تم فٌها ممارسة أبشع  شاكال  لغااء األخار, 

التً تهدد أي صوت ٌخرج من الوحدة التً ٌرٌدها النظاام, عقوباات وكانت العقوبات 
ٌاازاب, أو قطااع اللسااان, أو قطااع اإلذن, أو التعااذٌب  مخٌفااة وبشااعة مثاال أحااوا  الت

 المهٌن, أو التجاوز على اإلعرا . 
اعتمد نظام صدام على تبعٌث الشعب أي  جبارهم على اعتناق أفكار حزب البعث, أي 

ل والاوعً والساٌر فاً سافٌه المجتماع, وقلاع الجاذور, مماا جعال أنها عملٌة قتل للعق
ٌاار والثواباات تنقلااب, وأصاابح النفاااق سااائدا, ألنااه بااه النجاااة ماان العقوبااات,  القااٌم تتغ
ٌااة  ٌااق االناادماج مااع الساالطة تتحقااق مكاسااب ماد ٌااق رضااا الساالطة, وعاان طر وتحق

ون مواطناا ومعنوٌة, وتصبح مواطنا صاالحا, فعنادما تفقاد حرٌتاك وعقلاك وقٌماك تكا
 صالحا تحصل على رضا الحاكم ونظامه, و ال فإمامك سلسلة من العقوبات المذلة.
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فؤنتجت سٌاسة البعث  تباع فاقدي للضمٌر, وجمع من فاقدي العقل النقدي, كل همهم 
 أن ٌؤكلوا وٌشربوا وٌناموا.

جد أالن هل تدرك من تسبب بمشاكل البلد, ومن الصنع لنا جٌل من الفاسدٌن, ومن او
األرضٌة الخصبة لئلرهاب والفسااد والجرٌماة, واألغارب أن تساتمر مدرساة التسافٌه 

 فً العمل واإلنتاج, لتحوٌل المجتمع لمجرد تابع, فقط تغٌر المعلم.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-01-60تم نشره فً 
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 األضطٕرح ٔخجش صُبع انذرايبيطهطم 
 
 

الفرحة كبٌرة فً لٌالً رمضان الكرٌم ألغلب متاابعً مسلسال األساطورة, فاً مقهاى 
أبو علً, فبطل المسلسل ناصر الدسوقً نجح فً االنتقام من أعدائه, لقاد قاتلهم فاً 
الشارع, لقاد رماى رصاصااته فاً صادر أعدائاه, وأماه وأخواتاه ٌزغاردن, هكاذا هاً 

لقااات المسلساال األسااطورة, مااع أن بطاال المسلساال مجاارد "بلطجااً" اباارز مشاااهد ح
ٌار المصارٌٌن, و هاذا البطال ٌقتال وٌضارب وٌتااجر بالممنوعاات, وٌصانع ساابلح, بتعب

ٌاة مباررة للمشااهد, وعنادما تساؤل أي مشااهد  فالمسلسل ٌحاول جعل األمور اإلجرام
ٌاه, ف ٌقاول لاك أنَّ ماا عن راٌة فً انتقام ناصر الدسوقً )بطل المسلسل( من قاتال أخ

ٌال القاانون وتحاول  فعله صحًٌحا!, بل هو من صمٌم العدل والرجولاة, مماا ٌعناً تعط
المجتمع الى غابة, األقوى هو من ٌنجح, هكذا ٌساعى منتجاو هاذا المسلسال وأمثالاه 
من مسلسبلت, تثبٌت قٌمة اجتماعٌة وهً ان الحق ٌإخذ بالقوة وبعٌد عن القاانون, 

 ى لو كانت خارج القانون.وبؤي طرٌقة ممكنة, حت
ٌاب أن ٌقلاد الشاباب سالوك البطال   فؤي عبلقة حب و عجاب عجٌبة تنشا له؟ بل والغر

 فً أسلوبه بالكبلم, وطرٌقة المشً, والحبلقة, فما سر تؤثٌره بالناس.
ٌار, نقااط  ٌمكن أن نبلحظ على الدراما المصرٌة بصورة عامة خصوصا فً العقد األخ

 كثٌرا, وهً:معٌنة تركز علٌها 
 

 أوال: المجرم مجرد ضحٌة
ٌاث كاان البطال ساابقا  الكثٌر من المسلسبلت المصرٌة تغٌر نهجها فً العقد األخٌر, ح
ٌاااى  ٌااه الشاارٌف الملتاازم, وهااو فقاااط ماان ٌكسااب التعاااطف,  كمسلساابلت ٌح هااو النز
ٌاااب, فؤصاابحت الااادراما  ٌااارت األمااور كااانقبلب عج الفخرانااً ونااور الشااارٌف, لكاان تغ

بطل مجرم لص " بلطجً", والجمهور ٌتابع وٌصبح متعاطف معه ضد  تتمحور حول
ٌااث ٌكااون  ٌااة بصااورة محترفااة, بح ٌااث تتشااكل الصااورة الدرام القااانون والفطاارة, ح
ٌاارات لجرٌمتااه,  التعاااطف الااى جانااب المجاارم, وٌضااعون بااٌن السااطور عشاارات التبر

مماا جعال فٌجعلون كل جرائمه لام ٌفعلهاا برغباة مناه, كاً ٌكساب قباول المشااهدٌن, 
األماور تنقلااب عناد المتلقااً عكاس مااا جاااءت باه الفطاارة, فبادال ماان  لقااء اللااوم علااى 
المجاارم, وتحمٌلااه تبعااات أجرامااه, نجااد المتلقااً ٌصاابح الااى جانبااه, وهااذه انتكاسااة 

 كبٌرة, ونصر كبٌر لمن ٌدٌر األمور بالخفاء نحو مقصد مخٌف.  
ح لاه أالف النساا فاً المجتماع, واالنتكاسة االجتماعٌة تحصل, الن هذا المجرم تصاب

ألنه بطل محبوب وٌقلدوه, بالشكل والفعل وحتى طرٌقة الكابلم, كماا حصال ماع بطال 
"المجاارم الرفاااعً",  ذن مان المضااحك أن نتساااءل لماااذا ترتفااع  ةمسلسال االسااطور
 معدالت الجرٌمة.
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 ثانٌاً: دغدغة أحبلم العاطلٌن
وجهون مسلسبلتهم لفئات معٌنة, كً ٌتفنن صناع الدراما فً طرق جذب المتلقً, وٌ

ٌنتج سلوك جدٌد, حسب ما ٌرغبه صناع الدراما, حٌث ٌراد لسالوك البطال ان ٌتكااثر 
داخل فئة مشابه له , فبطل المسلسل المجرم, ابتداًء هو عاطل عن العمل, ثم بسلوكه 
ٌااة قلٌلاة, هااذه  المنحارف واالتجاار بالممنوعااات والسابلح,  ٌصاابح ثاري فااً مادة زمن

فكاارة تصاابح حاضاارة بقااوة عنااد فئااة العاااطلٌن, الااذٌن ٌحلمااون بااالثراء كمااا حصاال ال
ل"ناصار الدساوقً", فٌتحركاون كماا تحارك فاً دائارة الخاروج علاى القاانون لكسااب 

 النجاح, وهو الطرٌق الوحٌد الذي رسمه المسلسل.
ٌارة علاى مساتقبل  فتؤمل خبث الجهات الخفٌة التً تدفع بظهور هكاذا مسلسابلت, خط
المجتماااع, فلاااٌس بمساااتغرب بعاااد ذلاااك أن ارتفعااات نسااابة الجرٌماااة وعااادد المنتماااٌن 
ٌاااة, الن المتلقاااً أصااابح مشاااابع باألفكاااار المباااررة التاااً ٌضااااخها  للجماعاااات اإلرهاب

نهام صاناع الادراما الخبٌثاة التاً التلفزٌون له, هنا ٌتبٌن من هاو الشارٌك بالجرٌماة, أ
 تجمل الجرٌمة.

 
 ثالثا:  المجرم محبوب من النساء

كاً ٌكساب صاناع الادراما الخبٌثاة الجمهااور, ٌتجهاون لماا ٌحباه الشاباب وماا تعشااقه 
النساااء, الحلاام الااذي ٌعااٌ, فااً القلااوب, عناادها توصاال صااناع الاادراما أن الشااخص 
المحبوب من النسااء هاو المثاال, لاذا ٌجعلاون المجارم والمنحارف والبلطجاً محباوب 

ٌااة,  والمهندساة, والصاحفٌة ,وبناات مان النسااء, وتعشااقه الجماٌبلت والمثقفاات, الطب
ٌااات للمجاارم,  األكااابر, وحتااى المراهقااات, هكااذا تكااون الحلقااات مشاابعه بمبلحقااة الفت
ٌاه أن ٌكاون بلطجاً,  والسعً للسقوط فً أحضانه, فمن ٌرٌد كسب قلاوب النسااء عل

 ولص, ومجرم, وتاجر بالممنوعات, عندها تعشقه النساء.
ٌاة هااً: اناه لااٌس هنالاك مشااكلة أن انظار لخبااث صاانعً هااذه الادراما فرسااالتهم  الخف

ٌار, وهكااذا ٌنتشاار  تتحاول لقاتاال ومهارب, بالمقاباال تكسااب قلاوب النساااء, فالهاادف كب
ٌادي الخبٌثاة, وتباث سامومها  سلوك الجرٌمة واالنحراف فً المجتمع, هكذا ترسم األ
عبر عشرات الفضاائٌات, وبصاورة محبباة لمخٌلاة المتلقاً, فهال انتبهات لمان ٌصانع 

 فً مجتمعنا. الجرٌمة 

 رابعا: فرق األمس عن الٌوم فً رسم طرٌق النجاح

فً األمس كانت المسلسبلت ترسم طرٌق النجاح والثراء, وٌكون عبر العمل 
واالجتهاد والكفاح والصبر والتصمٌم, مهما ٌواجه البطل من معوقات, وٌكون طرٌق 

المسلسبلت مشروع وواضح, كما فً مسلسل لن أعٌ, فً جلباب أبً, وكذلك كان 
توضح للمتلقً, أن الذي ٌسلك طرٌق اعوج فً النهاٌة ٌقع ولن ٌتوفق فً حٌاته, 
وٌكون مصٌره أما الموت السرٌع أو السجن, لكن الٌوم انقلبت القٌم التً ٌبثها 
التلفزٌون, حٌث أصبحت التجارة بالممنوعات مثل المخدرات والسبلح, هً طرٌق 
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هو سبٌل الوصول لؤلهداف الجمٌلة, كما فً  النجاح, والخداع والمكر والجرٌمة
 مسلسل األسطورة.

فانتبه لبلنقبلب ألقٌمً الكبٌر الذي حصل, وهو بفعل فاعل ولٌس مصادفة, وجرى 
عبر مإسسات  عبلمٌة  نتاجٌة ضخمة, وفً ظل غٌاب الرقٌب الفاعل عن هكذا 

 جرٌمة فنٌة تحصل بحق المجتمع. 

 خامساً: صناعة قناع المجرم

ون الحبكة مكتملة, ٌلجؤ صناع الدراما ألسالٌب معٌنة, تنسً المشاهدٌن ما كً تك
ٌصدر من أجرام على ٌد البطل المنحرف, وٌجعل المشاهد ٌضع األعذار له, فمثبل 
ٌجعلون البطل ٌوزع اللحوم على الفقراء, وٌكثر من الهداٌا علٌهم, وٌحسسهم بؤنه 

كلهم, هذه األمور ٌرسمها صناع واحد منهم, وٌتكلم بلهجتهم, وٌسعى لحل مشا
المسلسل على مدى شهر من البث لحلقاته, فترسا عملٌة التعاطف مع المجرم, 
وتنسى الناس انه لص وقاتل وتاجر سبلح, وتستذكر شهامته ورجولته ووقفته مع 
الفقراء, وٌشبهوه بروبن هود, أي أن الناس تعاطفت مع مجرم خارج على القانون 

 ند هذه النقطة نإشر نجاح صناع الدراما الخبٌثة.ٌقتل بدم بارد, وع

فهل تنبهت لما ٌرسم لنا من فا مخٌف, أن تنقلب القٌم, وٌصبح المنحرف والقاتل 
واللص مثال فً المجتمع ٌحسن تقلٌده, بالمقابل ترسم هذه المإسسات الفنٌة صورة 

ه, وتطوف فً النزٌه دوما بالضعٌف, الذي ٌقتل أو ٌسجن, كً تبتعد الناس عن النزٌ
 حضرة المجرم الشهم والقاتل العطوف.

 

 سادساً: مسلسل لنشر األلفاظ البذٌئة 

فً مسلسل األسطورة ومسلسبلت أخرى مشابهه له, ٌعمد صناع المسلسل على 
حشوه بمفردات وقحة, وكلمات تتردد بٌن البلطجٌة وتجار الحشٌ,, وكبلمات 

ف خبٌث وهو أن تنتشر بٌن الناس بإٌحاء جنسً, فً الكثٌر من جمل النص, والهد
وٌصبح ٌرددها الكبٌر والصغٌر, الولد والبنت, خصوصا تلك الكلمات ذات اإلٌحاء 
الجنسً, انه مخطط أفساد العائلة, عبر مسلسبلت تنشر الرذٌلة تحت غطاء البطل 

 الشعبً المحبوب.

 ٌنتج اال هل تنبهت الى الفا القذر الذي تم نصبه للعائلة, كً ٌتفسا المجتمع وال
مجرمٌن ومنحرفٌن السلوك, اعتقد الفرق ضئٌل بٌن الجماعات اإلرهابٌة وبٌن هذه 
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المإسسات الفنٌة, فمخرجاتهم واحدة, مجرم شاذ, لكن ذلك بغطاء الدٌن وهذا بغطاء 
 البطل الشعبً.

 سابعاً: نشر فكرة الخروج على الدولة

أخٌرا, وهو جعل البطل مسلسل األسطورة ٌنتهج أسلوب مجموعة مسلسبلت ظهرت  
المحبوب خارج عن القانون وعدو للدولة, حتى مسلسل ابن حبلل كان بنفس الفكرة, 
والكثٌر من األفبلم المصرٌة المنتجة فً العقد األخٌر, تنتهج هذا األسلوب, أي فكرة 
الخروج عن القانون, لتحقٌق العدل والوصول للحق الضائع, وٌقوم صناع الدراما 

طة على أنهم أشرار وفاسدون, وأنهم مرتبطٌن برجال العصابات, وان بتصوٌر الشر
 بطل المسلسل خارج على الدولة الفاسدة, وعلى حماة القانون الفاسد.

أي أن الدولة هً باألصل غٌر موجودة, بل المافٌات هً من تتحكم بالبلدان, وان 
ى والخروج الخروج على الدولة مشرع وواجب, وهكذا ٌكون المسلسل باعث للفوض

على النظام , فؤنظر للدور خطٌر تقوم به هذه المإسسات الفنٌة, اعتقد ٌجب القٌام 
 بخطوات مدروسة لوقف الهجوم الذي تتعر  له العائلة والمجتمع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-01-31تم نشره فً 
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 فهٕل انجؼش ٔانمٕاػذ األرثؼخ نهؼٕدح
 

 
تشتت جمع البعث مع دخول القوات األمرٌكٌة للعراق, فبل مكان لهم بعد زوال حكمهم 
 ةالمستبد, فالشعب لن ٌسامحهم على جرائمهم, وحتى كبٌرهم ولاى هارباا الاى الحفار

كالجرذ, كانت األٌام األولى مثل لٌلة طوٌلة ممطرة, ننتظر بعدها الخاروج للتعارف ماا 
ٌااب  ٌاارة, فاإذا بوضااع غر ٌاارات الكب ٌاد مختلااف, بجملااة مان المتغ ٌنتظرناا ماان نهااار جد
ٌحٌل األحابلم الاى كاوابٌس, أنهاا الفوضاى مان فسااد و رهااب وصاراع سٌاساً, مماا 

ٌار, بال بقٌناا تسبب فً تعطٌل اغلب جهاود األعماار والبنا اء, وتعطال كساب ثماار التغٌ
 عند نقطة البداٌة من دون أي خطوة الى اإلمام.

ٌاااب, ودخلااات ضااامن التنظٌماااات  ٌاااث عمااادت فلاااول البعاااث إلشااااعة العناااف والتخر ح
ٌااة لصاادام, لغاار  القتااال  ٌااادات عسااكرٌة موال ٌااة بق ٌااو, خف ٌااة, وشااكلت ج اإلرهاب

ٌادة, وكاان هاذا الهادف األكبار والخطف والتخرٌب, واالهام  عاقاة نجااح التجرباة ال جد
ً ٌنجحوا وهذه  عندهم وعملوا بكل جد على تحقٌقه, وقد توسلوا بؤربع قواعد عمل ك

 القواعد هً:  
 قاعدة تحٌٌد سنة العراق عن التجربة الجدٌدة 

عمد الطاغٌة صدام على تهمٌ, األغلبٌة )الشٌعة( والسعً لسحقهم, واختص قرباه 
ٌاة لتتمتاع معاه بمكاساب الحكام, فكانات  برجاال مان سانة العاراق خاصاة, أي رفاع األقل

ٌااة وحتااى المإسساااتٌة حكاارا ألبناااء المحافظااات الااثبلث )  المناصااب العسااكرٌة واألمن
ٌار محادود, ماع اناه  االنبار وصبلح الدٌن ونٌناوى(, مماا جعال والئهام لنظاام الحكام غ

كان احاد أساباب نظام طاغوتً وٌظلم األغلبٌة, لكن كانت المكاسب أهم من المباد,, ف
 نجاح صدام هو الوالء الكبٌر من رجال هذه المحافظات الثبلث.

ٌاز علاى هاذا الاوتر لكساب أهال السانة, باعتباار أن ملكهام  فعمدت قٌادات البع  للترك
اخذ منهم, وان حكم العراق استحقاقهم األبدي, وان النظام الجدٌد جاء لٌهمشهم, وال 

كما كانت, وهذا األمر ٌتم عبر عدم االنادماج ماع حل أمامهم اال السعً بعودة األمور 
اآلخرون فً الحٌاة الجدٌدة, بل عبر شق المجتمع العراقً, فكاان الجهاد األكبار علاى 

 أبعاد سنة العراق من االندماج مع اآلخرٌن.
ٌااد المحافظااات الااثبلث ) نٌنااوى وصاابلح الااادٌن  ونجحاات فلااول حاازب البعااث فااً تحٌ

ٌاة الساان ٌار, فتشاكلت فٌهااا ثقافاة رفاا  واالنباار( ذات األغلب ٌة عان االنادماج مااع التغٌ
التغٌٌر والحنٌن ألٌام صدام, وتقبلت فكرت أن تكون حواضن لتنظٌم القاعادة, بخابلف 
ٌاااده  بااااقً المحافظاااات التاااً تحاااارب تنظاااٌم القاعااادة, أي انقااابلب جاااذري ضاااد ماااا ٌر

ٌااب الاوعً بسابب طبٌعاة الباداوة الط ٌاة علاى العراقٌون, وبسبب سٌادة الجهل وغ اغ
هاذه المحافظاات الااثبلث, فإنهاا صاادقت وأمنات  بؤطروحاات البعااث والقاعادة, وجعلاات 
ٌااات ال تقباال النقااا, و ال صاانف خائنااا فااً مناااطقهم, ماان ال ٌقباال بااآرائهم  منهااا ٌقٌن

 المتطرفة والشرٌرة.   
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 قاعدة المعارضة الدموٌة
ٌاادات البعاث فا ٌاد سانة المحافظاات الاثبلث, نشاطت ق ٌاة تحٌ ٌااو, بعاد عمل ً تشاكٌل ج

ٌااة ساارٌة بعناااوٌن  ساابلمٌة, واسااتقطبت أبناااء المحافظااات الااثبلث, مااع تواجااد   رهاب
ٌااب بعنااوان  ٌااات التخر المقااتلون العاارب الااذٌن احتضاانتهم هااذه المحافظاات, لتباادأ عمل
ٌااب الاانفط, مهاجمااة السااجون, السااٌارات المفخخااة, قتاال جنااود  معارضااة, ضاارب أناب

ٌااات خطااف وقطاا ٌااة, وصاابغت هااذه األعماااال الجااٌ, العراقااً, عمل ع الطاارق الخارج
ٌاب أن تتقبال جمااهٌر واساعة  اإلجرامٌة تارة بؤنهاا مقاوماة وتاارة بؤنهاا جهااد, والعج

 من هذه المحافظات الثبلث ما ٌحصل وتبارك هذه الجرائم. 
بخبلف محافظات العراق الخمسة عشر, التاً تجارم وتشاجب وتارف  ماا ٌجاري مان 

 نظٌم القاعدة والبعث خائناً.أجرام, وتصنف من ٌكون مع ت
وهكذا تحققت أهداف فلول البعث فً تحٌٌد السنة عن اإلجمااع العراقاً, ومان ضامن 
خطوة التحٌٌد, هو السلوك الذي اتسمت به األحزاب والقوى السٌاساٌة السانٌة, التاً 
ٌاة, وساكتت عان حواضان اإلرهاابٌٌن, بال أن  ٌاة التخرٌب تعاطفت ماع المعارضاة الدمو

ٌاة  بع  ساستهم كانوا قلباا وقالباا ماع تنظاٌم القاعادة وحازب البعاث, بتصارٌحات علن
ٌاف نجاح فلاول البعاث فاً  مخٌبة لآلمال, وكانت هً المظلاة لحمااٌتهم,  هناا ٌتضاح ك
  دخال أهل السنة وأحزابها  فً خندق المعارضة الدموٌة, وكان هذا الخطؤ الكبٌر.  

 قاعدة خذ وخرب
الثبلث, على دعام االعتصاامات والتظااهرات, فاً  عمدت قٌادات البعث فً المحافظات

ٌاة وسٌاساٌة مقابال ال شاًء, فكال اتفااق  ٌاق مكاساب ماد مسعى إلرباك الوضاع وتحق
ٌاب مساتمر والعصاٌان ال ٌنتهاً ودور اإلرهااب دائاام,  ٌبارم هاو تحات أرجلهام, فالتخر
 والعصابات تنطلق من هذه المحافظات باتجااه المنااطق اآلمناة, وكانات سانوات محناة
ٌاة, التاً جعلات  خصوصا ألهل بغداد, بسبب  جرام التنظٌمات المتطرفة السنٌة والبعث
ٌاارات  ٌااة بعااد تفج ٌااق للعااودة للحكاام, وكاااد البلااد ٌقااع فااً حاارب طائف مان الجرٌمااة طر
ٌاة الصاالحة فاً النجاف االشارف, التاً دفعات الجمااهٌر  ٌاة الدٌن سامراء, لوال المرجع

 الناقمة والغاضبة نحو التهدئة.
وكان التوجٌه لكل البعثٌٌن فً كل العاراق, باان أن ٌكاون الهام األكبار لهام, فاً األخاذ 
ٌااد ألخااذ أماااكن  ٌااب أن تتاااح لهاام الفرصااة ماان جد ٌااب, والغر ماان الدولااة مقاباال التخر
ٌارة,  القرار, بعد تعطٌل قانون االجتثااث باآالف االساتثناءات, فؤصابحت لهام ساطوة كب

ٌاال فااً الااوزارات المهمااة, بساابب صااعود ال عشاارات ماانهم لمناصااب ماادٌر عااام ووك
ومستشار, فؤنهم بنوا الدولة العمٌقة, حٌث تحول القرار بٌدهم, تحت أقنعاة األحازاب 
الجدٌدة, لكن خلفٌتهم البعثٌة ال تزول,واالرتباط موجود, وقد عمدوا الى نشر الفساد 

 حتى ضاعت ملٌارات الدوالرات.
وعطلااوا مشااروع النهااو , فكااانوا فتماات الخطااة الشاارٌرة بنجاااح, اخااذوا وخربااوا 

كالسرطان ٌؤخذون وٌخربون, عسى  ن تدوم أٌام الفوضاى أو تعاود لهام األماور مان 
 جدٌد, باعتبار الحكم ارث األقلٌة السنٌة فً العراق. 

 قاعدة شارك وشاكس
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ٌااة ال  سااطوة فلااول حاازب البعااث وارتباااطهم بالقاعاادة وداعاا,, جعاال ماانهم قااوة خف
ت الااثبلث, فؤصاابحت األحاازاب ومجااالس المحافظااات تحاات ٌسااتهان بهااا فااً المحافظااا

رحمة فلول البعث, عبر اذرعها اإلرهابٌة, فكان الجهد األكبر ٌتجاه إلشااعة الفوضاى 
ٌاا,  والتمرد, كً ال ٌستقر العاراق, الن اساتقرار العاراق ٌعناً ماوت حازب البعاث نهائ

عبار المشاكساة فاربط حازب البعاث حلام المحافظاات الاثبلث باالعودة للحكام والساطوة, 
و عاقة أي جهد الستقرار البلد, وجعلوا مان األحازاب ومجاالس المحافظاات تاابع لهام 

 ومنفذ ألجندتهم.
عندها تحولت الساحة السٌاسٌة لصراع ال حل لاه, وفقادنا األمال باؤي تتقادم باالعراق, 
فقط أموال تنهب, وفساد ٌتوسع, وتخرٌب ال ٌنتهً, و رهاب ٌتمدد وٌتطور بإشاكال 

 ة, من القاعدة لداع, وبرعاٌة بعثٌة وحواضن سنٌة.جدٌد
فكان ما أراده فلول البعث, من  دامة زمن الفوضى, ونجاحهم فً المشاكسة المعطلة 

 والمستمرة.
 

 النتٌجة, حصول التعطٌل 
وبحسب ما قام به فلول البعث من جهد كبٌر وبادعم  قلٌماً وأمرٌكاً, فاؤنهم نجحاوا 

التغٌٌر, نتٌجة الكوارث التً جلبوها للعراق, وهم الاى فً منع العراق من كسب ثمار 
 أالن هدفهم  طالة زمن الفوضى, الن ما بعد الفوضى ال ٌخدمهم.

 
 لكن األهم

ما ٌخص ساسة المحافظات الثبلث, فٌجب علٌهم أن ٌفهموا أن االستمرار فً الحناٌن 
حاق اآلخارٌن لسنوات صدام ومن قبله, عندما كان التمكٌن فقط لؤلقلٌة, علاى حسااب 

ٌاة, فماا حصال  ٌاام حكام األقل فً البلد, هذا الحنٌن ٌسبب لهم انعزال اكبر, ولن تعاود أ
ٌاادة, فهااو الحاال األمثاال  ٌاارا, وعلااٌهم أن ٌتعاٌشااوا مااع الحالااة الجد ٌاار كااان كب ماان تغٌ
الزدهاااار محافظااااتهم, بااادل الحااارب والعنااااد ومتابعاااة البعاااث واحتضاااان التنظٌماااات 

ٌااة, الااذي جلااب الاادم ار لهاام وللعااراق, واالهاام أن ٌفتحااوا أبااواب الحااوار مااع اإلرهاب
 اآلخرٌن, ونسٌان الماضً, والشروع بانطبلقة جدٌدة, على أساس احترام األخر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-00-0تم نشره فً 
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 بػذحيؤشراد انؼاللخ احلًًٛٛخ ثني أيرٚكب ٔرُظٛى انم
 
 

ٌاار فااً المنطقااة وللعااراق بالخصااوص, عناادما تفاات, عاان  كاال مااا تحصاال مصااٌبة كب
ٌااف أن أمرٌكااا كاناات خلااف  أساابابها تجااد خلفهااا أمرٌكااا, فالوثااائق المسااربة كشاافت ك
وصول صدام للحكم فً العراق, وكٌف أن أمرٌكا هً من دفعت بصدام لحرب  ٌران, 

ٌات, وأ ٌاااح الكو ٌاف أن أمرٌكااا هاً ماان دفعات بصاادام الجت مرٌكااا هاً ماان فرضاات وك
الحصاار االقتصاادي علااى العاراق, وأمرٌكاا هااً مان سامحت لصاادام بقماع االنتفاضااة 

 الشعبانٌة, وأخٌرا دخولها العراق وانتشار اإلرهاب والمذابح والمحن.
ٌاب,  فً السنوات األخٌرة عمد اإلعبلم األمرٌكً على تجاهل تنظٌم القاعادة بشاكل غر

االتهاماات فقااط لتنظاٌم داعا,, كاؤن مجرمااً وأصابح كال عمال  رهااابً ٌحادث توجاه 
تنظٌم القاعدة قد تابوا أو تحولوا الى ناس لطفاء, هكذا ٌسفه وعً األمم كؤننا نعٌ, 

 فً عالم دزنً.
أمرٌكا تعلن دوما أنها تحارب اإلرهاب والتطرف, وان عادوها اللادود تنظاٌم القاعادة, 

 وأالن تنظٌم داع,, فهل ما ٌقال حقٌقة؟
 ٌفضح االرتباط األمرٌكً مع اإلرهابموقع غلوبال 

ٌاارا هامااا عاان صااراعات المنطقااة, فٌقااول  نشاار موقااع غلوبااال رٌسااٌر, الكناادي تقر
التقرٌر )ٌوجد هنالك رعاٌة من قبل الوالٌات المتحدة وحلفائها الخلٌجٌون للمتماردٌن 
فً سورٌا, وهذا الدور ٌتم تجسٌده بشكل جلً عن طرٌق التكتم فاً وساائل اإلعابلم 

ٌاة,األمرٌكٌة, عن دور تنظاٌم القاعادة وفروعاه فاً الساعً لئلطاحاة  بسا  ورٌا العلمان
ٌاة حاول تنظاٌم  ” فاً العاراق” القاعادة“فبل ٌوجد هناك ما ٌقال فاً الصاحافة األمٌرك

سابقاً التً انشقت عنه قبل عدة سنوات داع,, حٌث الدور المركزي لتنظٌم القاعادة 
ٌار ” المعتادلٌن“فً قٌادة المتمردٌن فً سورٌا  فاً حلاب وأمااكن أخارى هاو واقاع غ

ٌااة, كااان  معلاان تقرٌبااا ماان الحاارب السااورٌة, فحتااى فااً المناااظرات الرئاسااٌة األمرٌك
ٌااة هااٌبلري كلٌنتااون حااول  ٌجاري الجاادال بااٌن الجمهااوري دونالااد ترامااب والدٌمقراط

 (؟اإلرهابً ولٌس حول تنظٌم القاعدة” داع,“تنظٌم 
هذه األمور تكشف حقائق مخفٌة عن االرتباط الوثٌق بٌن القاعاد وأمرٌكاا, و ال لمااذا 

عبلم األمرٌكً عن تنظٌم القاعدة فً السنوات األخٌرة, وهذا األمر تام بشاكل ٌتكتم اإل
منظم وممنهج كً تتقبل الشعوب فكرة عادم تاؤثٌر القاعادة فٌماا ٌحصال, واناه تنظاٌم 

 أصبح منعزل أو شبه مٌت. 
تم فً السنوات األخٌرة نفا بالون اسود بعناوان داعا,, بالمقابال تام  خفااء أي دور 

الكتااب األماارٌكٌٌن ومحااور الخضاوع العربااً, الاى رساام انطباااع أن للقاعادة, وسااعى 
ٌاد للتطارف, ثام أعلنات أمرٌكاا الحارب علاى  داع, منفصل عن القاعدة وهو ثاوب جد
ٌااة,  ٌار الواع ٌاد الشاعوب الجاهلاة والجمااهٌر غ هاذا الباالون المصاطنع, كاً تكساب تؤٌ
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ٌاة ربٌبت هاا ) تنظاٌم القاعادة( باعتبار أنهاا تحاارب اإلرهااب, والحقٌقاة هاً قامات بحما
 وستضحً الحقا بالولٌد الشاذ )داع,(.

 لماذا ٌتم التكتم على دور القاعدة 
عمد اإلعبلم األمرٌكً على رسم صورة, عن الجماعات اإلرهابٌة التً تحاارب النظاام 
السوري بؤنها معارضة معتدلة, تحت مسمٌات تخفً تحتها حقٌقتها اإلرهابٌة, وتبعد 

 لتنظٌم القاعدة, ونطرح نموذج علاى التضالٌل األمرٌكاً ماثبل ) الشبهات عن أي دور
ذكرت صحٌفة نٌوٌورك تااٌمز أن المتماردون لادٌهم مجموعاة مختلفاة مان األهاداف, 

ٌااث أن أولئااك الااذٌن  لكاانهم ٌااوم الجمعااة المنصاارم, ح ٌااة  أصاادروا بٌانااات وحاادة وطن
تعارف ساابقا الفتح جبهة الشام, وهً جماعة مسلحة  ٌشاركون فً الهجوم ٌشملون

 (. باسم جبهة النصرة, التً انبثقت من تنظٌم القاعدة, فصٌل أسبلمً متشدد آخر
فؤمرٌكا ترٌد تنفٌذ مخططها فً سورٌا والعراق, وهذا المخطاط ال ٌمار اال باالساتعانة 
ٌااة فؤمرٌكااا  ٌااف المهاام لواشانطن, وبساابب طبٌعتااه اإلجرام بتنظاٌم القاعاادة, وهااو الحل

التعاون مع القاعدة, الن المجتمع الدولً ٌجارم هاذا التنظاٌم, تخشى  عبلن االرتباط و
فلو كشف االرتباط لتحولت أمرٌكا لمتهم فً كل الجرائم التً فعلها تنظٌم القاعدة, لذا 
سااعت أمرٌكااا و ذنابهااا خاابلل أربااع ساانوات ماضااٌة, الااى أخفاااء القاعاادة ماان دائاارة 

ٌاااادة ) داعاااا,, الجااااٌ, الحاااار, جب هااااة النصاااارة, جنااااد االتهااااام, ورساااام أشااااباح جد
اإلسبلم(,وستقوم الحقا بنحر هذه األشباح, عندما ٌتم تنظٌم القاعدة دوره المرسوم, 

 هكذا تتم اللعبة األمرٌكٌة.
 دور السعودٌة وقطر وتركٌا فً دعم تنظٌم القاعدة  

ٌاام بادعم أفاراخ  قامت أمرٌكا بؤمر  ذنابها ٌاا(, للق فً المنطقاة )الساعودٌة وقطار وترك
القاعدة فً العراق وسورٌا, فكانت الجٌو, اإلرهابٌة تتلقى مختلف  شكال الدعم من 
ٌااادات عساكرٌة ماان السااعودٌة  التادرٌب والتساالٌح واألمااوال والمعلوماات, بإشااراف ق

ٌاا, مماا جعال هاذه البالونااات تكبار وٌصابح الحادٌث عن هاا باعتبارهاا قااوى وقطار وترك
ٌاار النظااام القااائم,  ٌااة, وعملاات اإلذناااب علااى محااورٌن, فااً سااورٌا تسااعى لتغٌ  قلٌم
ٌااة, وفااً العااراق بادعوى تهمااٌ, أهاال الساانة فااً العااراق,  باعتباار  سااقاط الدكتاتور
ٌاد القاعادة داعا,, لٌصابح بعباع  فؤنهم ٌتعاونون مع اإلرهاب, وهكاذا تام  تضاخٌم ول

 ٌهدد األمن العالمً.
ٌاة, وحاال الاادمار  هاذه  ٌار األواماار األمرٌك الاادوٌبلت الاثبلث الشاارٌرة نفاذت باجتهاااد كب

بعنف لٌضرب المنطقة وٌشتت كل أحبلم الشعوب, وتكون نهاراتنا بلون الدم وصوت 
الصوارٌا, مدن تدمر وأطفال تذبح ونساء تسابى, وكال هاذا الصاخب واسام القاعادة 

 .مخفً عن اإلحداث,كان التنظٌم مات من الوجود
ٌاال ساااعودي  هكااذا تعماال أمرٌكااا تحمااً عبلقتهااا الوثٌقااة مااع القاعاادة, فتجعاال التمو
والتسلٌح قطري والتدرٌب تركً, ثم تعلن تحالف دولً ضد اإلرهااب, فاؤي خباث هاذا 
الاذي تملكاه أمرٌكاا بحاق هاً الشاٌطان األكبار, أو كماا عبار عنهاا بعا  الكتااب بؤنهاا 

ٌاال واضااح علااى األعااور الاادجال, فهااً تصاانع الشاار وتاادعً محا ربتااه, فاابل ٌوجااد دل
العبلقاة, وتجعاال القااذارة مرتبطاة باألنظمااة الوسااخة فاً المنطقااة ) السااعودٌة وقطاار 
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وتركٌا(, وهكذا تمر السنوات وال ٌتم اتهاام القاعادة بشاًء, فكال الاتهم حملهاا شاواذ 
 األر  المنتمٌن لتنظٌم داع,.

 من المستفٌد من اإلرهاب
ٌاة لو نحاول أن نفكك موضوع المسا ٌادة عالم تفٌدٌن مان اإلرهااب, لوجادنا جهاات عد

 و قلٌمٌة ومحلٌة:
ٌات   أمرٌكا: هً مستفٌدة من اإلرهاب الموجود فً العاراق وساورٌا, ففاً العاراق بق

هً من ٌسٌطر على الساحة السٌاساٌة, وبقاً تؤثٌرهاا موجاود, وهاً صااحبة الارأي 
ٌاة موجاودة, وفاً فً األمور الكبرى, فااالحتبلل لام ٌنتهاً ماا دامات السافارة  األمرٌك

سورٌا حقق اإلرهاب حلم أمرٌكا فً تدمٌر دولة قوٌة, كانت على الضد من مخططات 
ٌااة التااً جنتهااا أمرٌكااا ماان دعاام القاعاادة فااً  أمرٌكااا, وهنااا ٌتوضااح المكاسااب الخٌال

 العراق وسورٌا.
ٌاد, بعاد   سرائٌل: اإلرهاب الذي ضارب المنطقاة جعال  سارائٌل فاً ماؤمن مان أي تهد

ٌااد دائاام, عقاو ٌااث كاناات سااورٌا وجٌشاها تمثاال لهااا تهد د ماان الحااروب مااع العارب, ح
والعاراق دوماا ٌخٌفهااا, فكاان اإلرهااب هااو الحال إلساكات الخصااوم, هاً جنات فوائااد 
ضخمة مما حصل, والتسرٌبات واألدلة تبٌن دخول  سرائٌل الكبٌر فً دعم التنظٌمات 

 اإلرهابٌة. 
ٌاارة حققتهاا  هاااتٌن الادوٌلتٌن ماان دعام اإلرهاااب, أولهااا الساعودٌة وقطاار: مكاساب كث

استمرار رضا القوى العالمٌة, وثانٌاً تحولها الى قوة مإثرة فً المنطقة العربٌة, بعد 
ٌاتحكم بقارارات الجامعاة  انشاغال العاراق وساورٌا ومصار بالشاؤن المحلاً, وهماا مان 

 العربٌة.
ٌااا: منااذ تااولى اوردغااان الحكاام والهااوس ٌحااٌط بهااا, وتحولاات الااى دولااة داعمااة  ترك

لئلرهاب, والهدف التادخل فاً العاراق وساورٌا عبار مان تادعمهم, وهاا هاً أالن لهاا 
موطئ قدم فً العراق وسورٌا, فمكاسب دعمها لئلرهاب حقق أحبلمها, فً التوساع 

 الجغرافً على حساب العراق وسورٌا.
 النتٌجة النهائٌة

م القاعادة, وهاً بالمقابال أمرٌكا مستفٌدة بشكل مذهل من عبلقتها الحمٌمٌة مع تنظٌ
ٌاث تحولات الاى بالوناات هاً  خططت لحماٌته, وحرفت مسار الحرب ضد القاعادة, بح
نفختها ) داع, والنصرة(, وتنظٌم القاعدة استفاد من الحماٌة األمرٌكٌة والدعم فاً 
ٌااق غاٌتهااا مقاباال توسااٌع ادوار هااذه  ٌااة لتحق ٌااذ أجندتااه, وسااخرت األنظمااة العمل تنف

 الخاسر هً شعوب المنطقة, التً تعانً من الدمار وشبح التقسٌم. الدوٌبلت, فقط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-00-06تم نشره فً 
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 اَزشبر انفكر انزكفري٘ ٔادلؤضطخ انذُٚٛخ انؼرثٛخ
 
 

استطاعوا من اسر سبعٌن قرشٌاً, لم ٌكن فً معركة بدر, وبعد أن انتصر المسلمون 
المساالمون مثاال باااقً الممالااك, فلاام تكاان فكاارة السااجون مطروحااة, ولاام تكاان فكاارة 
تعذٌبهم موجودة فً قاموس الدولة المحمدٌة, ولٌس هناك مساعً لقطع رإوسهم, 
بل كل األمر, كان بالطلب من كل واحاد مانهم تعلاٌم القاراءة والكتاباة لعشار مسالمٌن, 

ابل ٌطلق سراحه, فاإلسبلم دٌن أنساانً أوال, وهاو جااء لٌكارم اإلنساان, وٌرفاع بالمق
عنه قٌود الجهل والتعصب, اإلسبلم ٌرف  العنصرٌة والغطرسة والعنف, وهو ٌدعو 
ٌاااة حتاااى ماااع األعاااداء, فالتعاااالً علاااى اآلخااارٌن  ٌاااات راق للتساااامح والتعامااال بؤخبلق

سابلمً المحمادي, عان سالوكٌات مرفو , ومان هاذه النقطاة نلحاظ افتاراق الادٌن اإل
ٌاة وتنظاٌم القاعادة واإلخاوان والادواع,, المبناً علاى  التطرف الاذي ٌمارساه الوهاب

  لغاء األخر واستخدام العنف للسٌطرة وفر  رإٌتهم.
 

 تشابه مدرسة الصهاٌنة مع مدارس اإلسبلم المتطرف
ت الرحماة عرفنا منذ الصغر أن الصهاٌنة عصابات متطرفة, مجموعة من البشر نزع

ٌااد عاان أي قااٌم  ٌااتهم, بع مان قلااوبهم, اسااتخدمت العنااف ضااد الفلساطٌنٌٌن لفاار  رإ
ٌااة, وكااان  عبلمنااا العرباااً ومدارساانا والنخااب كلهااا تتحاادث بهاااذه   نسااانٌة أو أخبلق
ٌااة الساالوك الشاااذ للصااهاٌنة, هااذه الحقٌقااة كاناات عامااة لكاال  ٌااث تاام تعر الحقٌقااة, ح

 من فاعلها.المجتمع العربً ٌدركها وٌعلن البراءة 
ٌاااة  ٌااب أن نجاااد استنساااخ كامااال لساالوك الصااهاٌنة داخااال الجماعااات الوهاب لكاان الغر
المتطرفة, فقط تصب  سلوكها العنٌف بنصوص شاذة, الموجودة فً صحاح مدرسة 
المااذاهب األربعااة, أو فتااوى ماان شااٌا وهااابً منحاارف, فكاال مااا ٌجااري ضااد قٌمنااا 

ٌاار وساابً للنساا ٌااة اإلنسااانٌة, ماان ذبااح اإلنسااان وتهج اء فهااو ٌعتباار فااً فكاار الوهاب
ٌاه طاعااة هلل, و ذا قاام رجال وهااابً  والقاعادة واإلخاوان والادواع,, عماال جهاادي ف
ٌاااء  ٌار نفسااه فااً ساوق للخضااار, بهاادف قتال األطفااال والنساااء والرجاال فااً أح بتفج

 الشٌعة, ٌعتبر عمل صالح بنظر مدرسة الدم والذبح. 
ٌااب للمنااابر  ٌااة, وعاادم تجاارٌم ماان ٌفعاال هااذه المصااٌبة األكباار هااو الصاامت العج العرب

ٌاار داعاا,, مااع أن أفعالهااا خااروج ماان اإلساابلم,  ٌاارف  تكف الجاارائم, فاااألزهر مااثبل 
والمصٌبة أنها تدعً باان كال سالوكها اإلجراماً مان صامٌم أإلسابلم, أي أنهاا خنجار 

 موجه ضد اإلسبلم بغر  التشوٌه والتمزٌق.
ٌاتم عبار فتااوى تنطلاق مان مشااٌا الساعودٌة  وقطار وفاً العلان, ماان دون أي وهاذا 

ٌااة, التااً ٌمكاان  خجاال, لكاان األغاارب أن تخاارس الساان ففقهاااء وشااٌوخ الاادول العرب
تسااامٌتها باإلسااابلم المعتااادل, فاااااألزهر ٌصااامت, ومناااابر تاااونس والمغاااارب واألردن 

 والسودان وفلسطٌن كلها تسكت عن تجرٌم و عبلن البراءة من القاعدة وداع,.



 عليعبد  اشعد عبد اهلل  .......................................  الصاعة التاشعة مصاًء 

021 
 

 
 دٌسالصحاح األربعة وهالة التق

ٌاث موضاوعة وشااذة وضاعٌفة, موجاود فاً صاحاح  ٌستند الفكر المتطرف الاى أحاد
المذاهب األربعة, حٌث تعانً المذاهب السنٌة من غلق باب االجتهاد منذ زمن الدولاة 
العباسٌة, حٌث تام فار  الماذاهب األربعاة والصاحاح األربعاة علاى المجتماع السانً, 

ٌاث اعتبار اإلرث مقادس كاالقران, كتاب ماع رفا  ألي مراجعاة أو نقاد لهاذا اإلرث,  ح
كاملااة وتامااة وال ٌجاااوز النقااا, فٌهااا, و ال اعتبااار خااروج عاان اإلجمااااع وعاان فقاااه 
ٌاه مان تناقضاات وبعا  ماا فرضاته  ٌال لماا تحتو المذاهب األربعة, مما جعلهاا ارث ثق

 السٌاسة فً ذلك العهد.  
امعات الفقه فً ٌرف  شٌوخ وعلماء المذاهب األربعة السنٌة, ومدارس ومعاهد وج

ٌااث الشاااذة والموضااوعة, التااً  ٌااة  ي تنقااٌح لصااحاحها, ماان تلااك األحاد الاادول العرب
ٌاار تنظااٌم القاعاادة وتنظااٌم  تشاارع التطاارف والقتاال واالنحااراف, وكااذلك ٌرفضااون تكف
ٌادة لهاام  داعا, وجبهاة النصارة, ماع كاال الجارائم التاً قااموا بهاا, باال هنالاك فئاة مإ

الواصاالٌن للعاراق وساورٌا, هاام مان مصار والسااعودٌة  باالقول, والادلٌل أن المقااتلٌن
ٌاا والجزائار والمغارب واألردن وفلساطٌن, والسابب  ن صاحاحهم  وقطار وتاونس ولٌب
وكتب الفتاوى البن تٌمٌة وتبلمٌذ السوء, منتشرة بشكل كبٌر بٌن الناس, مما أساس 

 مجتمع ٌقبل باالنحراف المستند لؤلفكار الدسٌسة على اإلسبلم.  
 

 ت نفط الخلٌج قتلت مشروع الوحدة اإلسبلمٌة ٌرادا
ٌااب  ٌارة لعلماااء األماة, ماان اجال تقر فاً باداٌات القاارن الماضاً كاناات هنالاك جهااود كب
المذاهب, وتوحٌد األمة فً وجه التحدٌات العالمٌة, وكان ثمارة ذلاك اعتاراف األزهار 

جااف بماذهب الجعفاري واعتبااره الماذهب الخاامس, وكااان هنااك تازاور باٌن علمااء الن
ٌارادات  ٌاث كرسات   واألزهر, الى أن اكتشف النفط فً السعودٌة ودوٌبلت الخلٌج, ح
ٌاري, وكاان هنالاك دعام لكال فرقاة متطرفاة  الانفط فاً سابٌل نشار الفكار الوهاابً التكف
ٌااق المجتمعااات, وتوسااٌع الخبلفااات, ممااا جعاال مشااروع الوحاادة  ٌااة تمز منحرفااة, بغ

 ٌموت.
األمة, غارق فً الخٌانة والخضوع للشٌطان, هذه حقٌقة توضح أن هنالك خط داخل  

وال ٌهمه حتى لو قتل كل المسلمٌن ودمارت كال مادن اإلسابلم, بال األهام عناده بقائاه 
ٌاة عنادهم هاو  ٌاق أحابلم التوساع, وٌبقاى األكثار أهم وحادة, واساتمرار ساطوته وتحق

 تحقٌق رضا أألسٌاد ) القوى العالمٌة والصهٌونٌة(.
ر حٌاة الجماعات المتطرفة, والتً عاثت فسادا فً بلادان مما شكل دعم كبٌر الستمرا

العرب, خصوصا فً العقدٌن األخٌرٌن, حٌث برز الفعل اإلجرامً لشاواذ الخلاق, مان 
 المنتمٌن لخبلٌا اإلرهاب الوهابً.

ٌااااة و ذاعااااات  ٌااااة, عباااار قنااااوات تلفاز ٌااااارات لنشاااار أفكااااار تكفٌر وهكاااذا كرساااات المل
ٌااة, تبااث ساامومها الااى ٌااوت الناااس, وتاادعم القاعاادة والااداع,  ومإسسااات  عبلم ب

ٌااة  ٌااٌن النسااا ماان كتااب اباان تٌم ٌااة األخاارى, وتطبااع ساانوٌا مبل والجماعااات التكفٌر
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ٌاة, ماع  وفتاوى شٌوخ الوهابٌة, وتوزع مجانا فً موسم الحاج لنشار األفكاار التكفٌر
تنفٌذ خطط فاتح مادارس وجواماع ومعاهاد فاً مختلاف البلادان, لتادرس تعاالٌم الادٌن 

 ً وأفكار  لغاء األخر.الوهاب
ٌااة, لماتاات الفتنااة, ولااو انتهااى الاادعم  لااو توقااف الاادعم السااعودي للجماعااات التكفٌر

 السعودي, لما انتشر الفكر التكفٌري, هذا األمر ٌجب أن تنتبه له األمة.
 

 كٌف ٌمكن أن تموت الفتنة
ٌة, هً الوهابٌة و ذنابها من القاعدة وداع, والنصرة, و خوتها من اإلخوان والسلف

ٌاة, أنهام  فتنة األلفٌة الثالثة, حٌث كرسوا وجودهم لخدماة الصاهٌونٌة والقاوى العالم
 سبب مصائب األمة اإلسبلمٌة, ولكً تموت الفتنة نحتاج ألمرٌن أساسٌٌن:

ٌاارات تمكنهاا مان أجبااار الساعودٌة علاى وقاف شارها, فانتظااار  أوال: األماة ال تملاك خ
ٌاة أمار صاعب  ٌارة العرب ٌاة ثورة فً الجز ٌاة الصاهٌونٌة واألمرٌك ٌاد, بسابب الحما وبع

للحكاام السااعودي, لكاان كااً تمااوت الفتناااة نحتاااج أن ٌتوقااف نفااط الخلااٌج عاان دعااام 
اإلرهاب والتكفٌر, وهذا األمر ٌتوقف على مقاطعة عربٌة للسعودٌة, مع رفع مطالاب 
لؤلمام المتحادة للوصااٌة علاى الساعودٌة, هاذا الموقاف ٌحتااج لضاغط جمااهٌري علاى 

ٌااالً أالن, لكان مان الممكان أن ٌتحااول لحقٌقاة لاو صاار هنالااك الح كوماات, هاو حال خ
 وعً كبٌر لؤلمة.

ٌاااا:  عاااادة النظااار فاااً تاااراث الماااذاهب األربعاااة وفاااتح بااااب النقاااد للفقاااه واألفكاااار  ثان
ٌاااث الموضااااوعة  الموروثاااة, ورفاااع التقااادٌس عااان الصاااحاح, وتنظٌفهاااا مااان األحاد

ٌااة والضاعٌفة والشااذة, أي تنقاٌح تااراث األ ٌااه مان قبال السالطة األمو ماة مماا وضاع ف
ٌاادة للماااذاهب  والعباسااٌة, التااً همااا ماان قولااب شااكل مصااادر الفقااه والحاادٌث والعق

 األربعة, بما ٌتناسب مع نظام الحكم فً ذلك الوقت. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-00-02تم نشره فً 
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 حتذٚبد يب ثؼذ فزؼ يكخ 
 
 

ٌاة  ٌاة, توساعت حادود الدولاة اإلسابلمٌة الفت بعد فتح مكة وسقوط المعقل األكبار للوثن
لتصل الى العراق والشام شماال, والى الٌمن جنوباا والتاً التحقات بالدولاة اإلسابلمٌة 
ٌااة الااى قااوة  ساارٌعا, وماان البحاار األحماار الااى الخلااٌج العربااً, فتحولاات الدولااة الفت

ٌاة, عساكرٌ ٌاد حقٌقاً للادولتٌن الفارساٌة والرومان ة واقتصاادٌة وسٌاساٌة, تمثال تهد
ٌااام  ٌااد, فكاان فكاارة ق وهاذه الاادولتٌن الحارب بٌنهمااا حارب شااغلتهم عاان المولاود الجد
أحدى الدولتٌن بحرب ضد الدولة اإلسبلمٌة صعب تحقٌقها, باالضافة لطبٌعة جغرافٌا 

عنااً أن العامال الخاارجً لاام ٌكان ٌمثاال الدولاة اإلسابلمٌة بصااحرائها الشاساعة, مماا ٌ
 تحدي كبٌر بعد فتح مكة.

لكن الداخل كان هو التحدي األكبر للدولة اإلسبلمٌة, خصوصا أن فرٌق المنافقٌن فً 
المدٌنة المنورة كان نشطا, منتظرا الفرصة للوثوب على اإلحداث, ومن جهة أخرى, 

رٌ, واإلعراب, الاذٌن دخلاوا وجد هذا الفرٌق دعم جدٌد بعد فتح مكة, من منافقً ق
اإلسبلم مع الاداخلٌن, حفاظاا علاى مكاانتهم وخوفاا مان فااتحً مكاة, وٌمثال ناوع مان 

  عادة ترتٌب لؤلوراق, ومحاولة للخروج بؤقل الخسائر.
ٌااق المناااافقٌن, إلزاحاااة الساالطة السٌاساااٌة الشااارعٌة, ثااام  وبعاادها بااادأت خطاااوات فر

 السٌطرة على الدولة اإلسبلمٌة. 
 

 اغتٌال الرسول الخاتم )ص( فً غزوة تبوكمحاولة 
قبل الشروع فً غازوة تباوك, أدرك الرساول األعظام )ص( خطاورة المرحلاة, فقارر  

ٌاث  استخبلف األمام علً )ع( على المدٌنة المنورة, وخارج ماع الجاٌ, اإلسابلمً, ح
ٌاال الرساول, وتمثلات خطاة  كان اتفاق بٌن منافقً المدٌناة ومكاة واإلعاراب علاى اغت

ٌاة الاوعرة, المن افقٌن بتنفٌر ناقة الرسول )ص(, عند العبور فً بع  الممارات الجبل
ٌاد باألماام علاً فكاان  كً تقع الناقة بالوادي وٌتم قتال الرساول األعظام )ص(, أماا الك
ٌاق عودتاه, وتربصاوا منتظارٌن  أن عمد فرٌق المنافقٌن, لحفار حفارة عمٌقاة فاً طر

 عز وجل رد كٌدهم فً نحرهم, وفشلت وقوعه, كً ٌنهالوا علٌه بالصخور, لكن هللا
 المإامرتٌن.

وكانت تلك انتكاسة كبٌرة لفرٌق المنافقٌن, وخٌبة غٌر متوقعة بعد التخطٌط المحكم, 
ٌادي  لكن لم تتوقف الجهود بل كانت على وتٌرة متصاعدة, قبل أن تفلت األماور مان أ

 فرٌق النفاق.
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 اتفاقٌة المنافقٌن نحو المستقبل
انتهااااء غااازوة تباااوك والرجاااوع للمدٌناااة المناااورة, كانااات اجتماعاااات المناااافقٌن بعاااد 

مساتمرة, كااً ٌصالوا الااى قاارارات لخطاوات تحااركهم القاادم, وتمخضاات االجتماعااات 
 على مباد, ٌسٌرون علٌها, وهً :

 
اإلبقاء على اإلسبلم دٌنٌا للدولة, للحفاظ علاى وحادة الدولاة ولضامان ساٌادة  -0

طرة علااى القاوة البشاارٌة, هااذا القارار تاام بعااد أن قارٌ, علااى العارب, وللسااٌ
 شاهدوا بؤعٌنهم قوة اإلسبلم, أمام الدولة الرومانٌة والفارسٌة.

 قتل النبً الخاتم )ص( بؤقرب فرصة مناسبة.  -6
 محاصرة بنً هاشم اجتماعٌا وسٌاسٌا و عبلمٌا واقتصادٌا. -3
 محاولة أشراك بع  رجال األوس والخزرج فً المإامرة.* -0

 
ٌاذ وشرع ف ٌاث شارع القرشاٌٌن بتنف ٌاذ االتفااق, ح رٌق النفاق بالعمل بكل جد علاى تنف

محاصرة بنً هاشم اجتماعٌا واقتصادٌا, ووجدوا بالبع  خٌر عون ممن ٌتوافقاون 
 مع مخططاتهم الرامٌة, لبلنقبلب والسٌطرة على الحكم.

 
 وتؤثٌراتها  حجة الوداع

على الرسالة المحمدٌة, فكاان ٌنتظار كان الرسول األعظم )ص( ٌدرك خطر المنافقٌن 
األمر اإللهً للقٌام بخطوة رسمٌة لدفع الخطار, وبعاد الفارا  مان حجاة الاوداع, جااء 
األماار اإللهااً  بتنصااٌب اإلمااام علااً خلٌفااة ماان بعااده, وتاام فااً غاادٌر خاام التنصااٌب, 
بحضور مائة وعشرون ألف بعد موسم الحج وقبل التفر , وباٌع األمام علً كل مان 

ٌااق المناافقٌن, فتكاااد األماور تفلاات ماان حضار ماا ن المسالمٌن, عناادها أصااب الهلااع فر
أٌدٌهم, بعد التنصٌب الرسمً لؤلمام علً, باعتباره خلٌفة رسول هللا وبحضاور اكبار 

 جمع من المسلمٌن.
ٌاال الرساول الخاااتم )ص(, وفاً تلااك  بعاد الرجااوع للمدٌناة عاااد الحادٌث عاان قارب رح

ٌااام أحااس القر ٌااق  شااٌون بااالخطر,ٌاأل ٌااة التحاارك الساارٌع والاادقٌق لتحق وأدركااوا أهم
غااٌتهم, وهاذا األماار كاان ٌحتاااج الاى تعبئاة الطاقااات, للساٌطرة علااى األوضااع داخاال 

شٌون ٌصرحون وبشكل علناً فاً مجالساهم أنهام أذا ماات النباً ٌالمدٌنة, فكان القر
ء ماع بناً فؤنهم ٌعزلون الخبلفة عن أهل بٌته, وعمدوا لنشر اإلشااعات و ثاارة العادا

ٌاب خطاة محكماة باٌن مناافقً المدٌناة,  ٌال مان شاانهم, وتام ترت هاشام, ومحاولاة التقل
 باإلضااافةوجماعاة قاارٌ,, واألعاراب القاارٌبٌن مان المدٌنااة خصوصاا "بنااً اسالم", 

 للحلٌف القوي "الٌهود".
 

 مؤساة الرحٌل وما تبعها
ٌااار, ونجاااح القرشااا ٌٌن فاااً فاااً اللحظاااات األولاااى  لوفااااة الرساااول )ص( حصااال التغٌ

مخططهم بؤبعاد األمام علً )ع(, وأبعاد بنو هاشم والكثٌر من الصحابة األوائل, ومع 
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ٌاد قاادة  ٌارت, وتانفس مان جد الٌوم األول لبلنقابلب بادأت باوادر المصاٌبة, فااألمور تغ
ٌاة  ٌاث كاان حارف المساٌرة المحمد كفر أالمس,  فالسلطة تعود لهام, وفارح الٌهاود ح

 اف المخطط لها مع رحٌل الرسول الخاتم )ص(.همهم األكبر, وتحققت األهد
ٌار مان الكتااب طمساها, وعلاى مار التاارٌا, لكان  أنه كشاف لحقٌقاة محزناة حااول الكث
بقٌت الحقٌقة فاضحة تكشف حجم الجرٌمة وفاعلها, انه احد أهم أٌام المسلمٌن, فهو 

 الٌوم الذي تفرق فٌه المسلمٌن.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-00-61تم نشره فً 
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 ادلصر٘ مبغبل انطٛبؽخ –أًْٛخ انزؾبنف انؼرالٙ 
 
 

ٌااف قاوي, لكاان طاول الساانوات  التحارك نحااو مصار ماان الممكان أن ٌخلااق شارٌك وحل
باه, الماضٌة, بقٌت النخبة الحاكمة بعٌدة عن الحكمة, مستؤنسة بالجهال الاذي تسابح 

حٌث كان من الممكن أن ٌتغٌر واقعنا, الى أمر كبٌر ومبهج, ٌحدث هذا لاو كاان لادٌنا 
قاادة ٌفكارون, وهناا تكماان مصاٌبتنا, أالن التوجاه لمصار ٌكااون حابل ساحرٌا, وٌكااون 
على أساس تكامل المصالح, وهنا نركز على الجانب الساٌاحً الاذي ٌمكان أن نطاوره 

 وٌتحول الى مورد هام للعراق.
اق ٌملك خصائص الدولة السٌاحٌة, فاآلثار السومرٌة والبابلٌة واألشورٌة ٌمكان العر

أن تفتح باب كبٌر, خصوصا أن كل العاالم ٌعتبرهاا الحضاارات األولاى للبشارٌة, ومان 
ٌات مان الدولاة العباساٌة, وأماا الجاناب الادٌنً فاالعراق ٌضام  جانب أخر اآلثار التاً بق

ٌاث ٌرقاد  ٌااء واألوصااٌاء اثاؤر مهام لكال الادٌانات, ح ٌاد مان األنب فاً ار  العاراق العد
والصاالحٌن والحكمااء, لكاان علاى الاادوام كاان العااراق ٌحكماه الجاااهلون, فلام ٌهتمااوا 

 بالجانب السٌاحً, مع ما نملك من مقومات سٌاحٌة مطلوبة عالمٌاً. 
 

 مصر وأهمٌة التحالف معها
وهااً تمكناات أن  تعتبار مصاار دولاة رائاادة فاً المنطقااة بخصاوص الجانااب الساٌاحً,

تجعال ماان الساٌاحة مااورد مهام للدولااة, باادل االقتصااد األعاارج المعتماد علااى ثااروات 
األر , كما فً العراق ودول الخلٌج, فمصر تحتوي على الغاز, لكنها لم تجعال مناه 
ٌاع مصاادرها, وقاد جعلات  مصدرها الوحٌد لتحقٌق اإلٌرادات للبلد, بل عمدت الى تنو

زق, فاتجهات الاى تنشاٌط القطااع الساٌاحً عبار االهتماام من السٌاحة مصدر هاام للار
ٌااة, وتهٌئتهااا لتكااون مناااطق سااٌاحٌة متكاملااة, باالضااافة لااربط باااقً  بالمناااطق األثر

 األعمال بالسٌاحة لتكون دورة اقتصادٌة متكاملة.
ٌااارة فااااً هاااذا المجااااال,  أالن مصااار تملاااك منظومااااة ساااٌاحٌة متكاملااااة, وخبااارات كب

ٌارة, لتتحاول قبلاة لكال ساواح األر , بال حتاى واستطاعت أن تبنً مدن سا ٌاحٌة كب
ٌااة, أصابحت تقاام فااً هاذه الماادن  الماإتمرات السٌاساٌة أو الخاصااة بالمنظماات العالم
ٌااق  ٌادفعنا أن نساتفٌد منهااا, ضامن تحاالف وث الساٌاحٌة المتكاملاة, فالنجااح المصااري 

 ٌضمن لنا, أن نكرر خصائص نجاح التجربة المصرٌة فً العراق.
 

 ء والنجف والسٌاحة الدٌنٌةكرببل
ٌاة للمراقاد المقدساة,  ٌاارة الدٌن تتوجه المبلٌٌن سانوٌا الاى كارببلء والنجاف, ألداء الز
ٌااث ٌمكااان  لكاان االسااتغبلل السااٌاحً مااازال ضااعٌف جااادا, وٌحتاااج إلعااادة النظاار, ح
استغبلل المناسبات الدٌنٌة, فالوفود المتوجه للزٌارة ممكن اساتثمارها بشاكل أفضال, 

ٌااث ت عطااً الراحااة للزائاارٌن وتااوفر لهاام كاال مااا ٌحتاااجوه, بالمقاباال نتحصاال علااى بح
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 ٌرادات اكبر, واعتقد ٌجب أن ٌكون برنامج لكل وفود والبرامج تكون موضوعة من 
قبل المحافظتٌن والجهات التً تدٌر العتبات المقدسة, بحٌث ٌتحقق الزائر على فائادة 

ٌاة القصاوى, نحتااج فقاط لخطاط و رادة خصوصاا أن ال محاافظتٌن أالن أفضال مان ناح
 البنٌة التحتٌة بما ٌتناسب مع شكلها الدٌنً.

 
 المحافظات ممكن أن تنجح 

ٌااث  ٌاة نهااو  المحافظاات ساٌاحٌا, بح هناا سانتخذ ماان محافظاة بابال كمثااال علاى كٌف
ٌتحول لمورد مهم, من الممكن أن تتفق محافظة بابل مع مصر, للسعً إلقامة ثاورة 

بابل قبلة للعالم, وهذا ٌكون أوال عبر تؤهٌل المواقع الساٌاحٌة, سٌاحٌة بحٌث تتحول 
ٌاة قارب  ٌاة, واألمار األخار بنااء فناادق راق بحٌث تكون مإهلاة الساتقبال الوفاود العالم
ٌااة بناااء مدٌنااة سااٌاحٌة متكاملااة, وماادن مبلهااً حدٌثااة  الموقااع السااٌاحٌة, مااع أهم

ٌارات صاناعٌة, وسٌنمات ومساارح حدٌثاة, فاً بابال ماع فناادق وفلال, ماع أ نشااء بح
ٌااز المدٌنااة والمناااطق السااٌاحٌة بشاابكة نقاال ممتااازة ومتطااورة,  باالضااافة الااى تجه
باالضافة الى أهمٌة تواجد مطار فً محافظة بابل, بحٌث ٌملاك القادرة علاى اساتٌعاب 

 الرحبلت الجوٌة.
ٌااث ساااتنتع, اقتصااادٌا, وتتاااوفر  ٌااانعكس  ٌجابااا علاااى المحافظااة, ح هااذا األماار أوال 
ٌادي العاملااة والخبارات مان كاال محافظاات العااراق,  وظاائف للعااطلٌن, باال ساتحتاج لؤل
ٌاة, وٌمكان للفكارة أن تطباق عبار تعااون ماع الشاركات المصارٌة  ومعهاا ساتتغٌر العقل
المتخصصة بالسٌاحة, وعندها تنطلق بابل نحو العالمٌة, بدل الوضع البائس الحالً, 

 على مركز القرار. نتٌجة حكم الجهال وسٌطرت محدودي األفق
 

 ماذا نحتاج كٌف ننجح سٌاحٌا
ٌارادات الانفط, فؤنناا نحتااج لمجموعاة أماور  لكً نجعل مان الساٌاحة ماوردا ٌضااهً  

 تجعل منظومة السٌاحة تنجح, وهً:
: نحتاج الى مطارات متطورة فً الناصرٌة وبابل والبصرة والعمارة والحلة, بحٌث 0

ٌاة, وتكاون  متهٌئاة الساتقبال الارحبلت مان كال العاالم, وهاذا ترتبط مع الخطوط العالم
األمر شرط رئٌسً لتطور الحٌاة االقتصادٌة والسٌاحٌة فً العراق ككل, وهاو ممكان 
ٌااة بااالتزامن مااع  ٌااة اسااتثمارٌة وشااراكة مااع الشااركات العالم جاادا وٌحتاااج فقااط لرإ

 التركٌز على الجانب الرقابً ومحاسبة أي فاسد كً نحفظ الحلم من الضٌاع.
ٌاة بمادن 6 : نحتاج الاى شابكة قطاارات ساٌاحٌة تاربط المادن الساٌاحٌة باالمواقع األثر

المبلهً بالسٌنمات والمسارح واألسواق, كً ٌمكن استغبلل الوفود السٌاحٌة أفضال 
ٌااة للسااائح, النقاال الماارٌح والساارٌع ٌجعاال ماان  اسااتغبلل, بالمقاباال تقاادٌم خدمااة راق

ٌااة صااغٌرة, وٌحبااب ا ٌااة الشاسااعة قر ٌااارة, وبالتااالً ٌرتفااع الجغراف لناااس لتكاارار الز
 موارد السٌاحة.

: نحتااج لبناااء مادن سااٌاحٌة مثاال شارم الشااٌا وفنااادق وساٌنمات ومسااارح وفااتح 3
أسواق , وهذا األمر ممكن بتوثٌق الشراكة مع الجانب المصاري,والعمل علاى تكارار 
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نااه الجانااب تجرباة شاارم الشاٌا فااً بابال أو العمااارة مااثبل, وهاذا األماار أوال ٌساتفٌد م
ٌااة  ٌااا تناتع, الحركااة العمران ٌااف دائاام ولاٌس وقتااً, وثان المصاري وٌربطااه معناا كحل
ً الوعً والثقافة وٌتحضر البلد وٌغادر البداوة الى غٌر رجعة, فهً  وٌتحصل تغٌر ف
 خطوة كان ٌجب أن تكون منذ عشر سنوات, لوال التخلف الذي ٌتحكم بكرسً القرار.

ل السٌاحً, وتحظ حقاوق الشاركات, وتلاق بٌئاة صاالحة : نحتاج لقوانٌن تنظم العم0
لبلستثمار, وتحمً المنظومة السٌاحٌة من تخلاف المتخلفاٌن وهارج الرعااع, و فهاام 
من ال ٌفهم أن السٌاحة لٌست دعارة, بل أن البلدان اإلسبلمٌة مثل  ٌران والساعودٌة 

ٌق السٌاحة ٌمكن تهتم بالسٌاحة, وتعتبره مصدر مهم لئلٌرادات الوطنٌة, بل عن طر
 أن ننشر فكرنا وٌفهم الناس هوٌتنا, عبر االختبلط مع اآلخرٌن.

ٌااث نحفظهااا بخطااط 5 ٌااق األماان واألمااان فااً المناااطق السااٌاحٌة بح : نحتااج الااى تحق
ٌااز عاالً وشابكة مان النظاام ألمعلومااتً, وماان  ٌاة وتجه ٌاة متكاملاة عبار فارق أمن أمن

انون العقوباات العراقاً, الاذي لاو جهة أخرى جعال القاانون فاوق الكال, وخصوصاا قا
فعل نضمن أن ال ٌحصل أي خرق, هاذا األمار ٌجاب أن تحققاه الحكوماة والمحافظاات 

 بالشراكة مع  دارات المدن السٌاحٌة.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-00-62تم نشره فً 
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 ثئلرار لبٌَٕ احلشذ انشؼجٙ  ٔأخريا ػبد ؽك انشٓذاء
 
 

ٌاارة بااٌن ساسااة الفوضااى, كاااد العااراقٌٌن أن  ٌصااابوا بخٌبااة أماال  بعااد صااراعات مر
جدٌدة, بسبب الجو الملغم باإلحداث المفاجئة, والضغوطات التً مورست على بع  
الشخصااٌات لغااار  عااادم التصااوٌت علاااى القاااانون, الاااى ساااعات قلٌلاااة قبااال انعقااااد 

ٌاه الجلسة, حتى أن رئاس ة الوزراء كانت مرتبكة فكانت ستسحب القانون ثم أبقات عل
ٌاث  أخٌرا, وكان لحركة زعٌم التحالف الاوطنً عماار الحكاٌم الادور األكبار إلقاراره, ح
اجتمع بقادة الكتل, فً الساعات التً سبقت التصوٌت لشحذ الهمم, الاى أن تام التؤكاد 

 عبً.من تحقق أغلبٌة الثلثٌن, وهكذا مر قانون الحشد الش
 وٌمكن هنا توضٌح عدة نقاط مهمة حول القانون:

 
 أوال: القانون ٌحفظ حقوق الشهداء والجرحى

ٌاة التااً  مناذ انطابلق فتاوى السااٌد السٌساتانً بالادعوة للجهااد ضااد العصاابات التكفٌر
كانت تروم الزحف باتجاه بغداد بمخطط كبٌر, وبمساندة من فلول البعث, عنادها هاب 

مدن ودفاع الخطار الاى حواضانه, وبعاد  ٌقااف توساع اإلرهاابٌٌن الشباب للدفاع عن ال
ٌاار للحشااد الشاعبً, الااى أن وصاالنا  ٌاار الماادن بجهاد كب ٌاات تحر ٌاا, انطلقاات عمل جغراف
ٌاة  للخطوة األخٌرة فً الموصل, لقلع كٌان داعا, مان األر , هاذه المساٌرة الجهاد

ٌااة, تحفاااظ أنتجاات مئاااات الشااهداء والجرحاااى, وهاام كاااانوا ماان دون أي مظلاااة قانون
حقوقهم وتساعد ذوٌهم فً المحنة, وكنا نسمع ونشاهد معاناة العوائل بعد استشهاد 

 أبنائها, أو جرح األب أو األخ وهو المعٌل الوحٌد للعائلة.
ٌاث تانص الماادة  فجاءت الفقرة السادسة من قانون الحشد الشاعبً لحفاظ الحقاوق, ح

د الشااعبً وضااحاٌا األعمااال ٌتمتااع أفااراد ومنتساابو فصااائل وتشااكٌبلت الحشااعلااى ))
بذات الراتب والحقوق التقاعدٌة  –الشهداء والجرحى والمفقودٌن  –العسكرٌة منهم 

ٌاة (( فاؤالن  واالمتٌازات التً ٌتمتاع بهاا أقارانهم مان منتسابً وزارتاً الادفاع والداخل
مع  قرار القانون, ٌمكن حفظ حقوق عائلة كل شهٌد, وٌمكن أن ٌتم معالجة الجرحى 

 سهل أالن التحصل على رواتب تنفعهم.,ومن 
 

 ثانٌا: تنظٌم عمل الحشد مستقببل
ٌاان قاانونً, ولٌسات  القانون سٌنظم عمال تشاكٌبلت الحشاد الشاعبً, وتكاون قاوة وك
ٌاف للقاوات  خارجة عن القانون, فلقد اعتبرتها المادة األولى من القانون بؤنها قوة رد

ائل وتشاكٌبلت الحشاد الشاعبً بموجاب تعتبر فصالنظامٌة, حٌث تقول المادة واحد ))
ٌاف  ٌاة تتمتاع باالحقوق وتلتازم بالواجباات باعتبارهاا قاوة رد هذا القاانون كٌاناات قانون
ٌاة ولهاا الحاق فاً الحفااظ علاى هوٌتهاا وخصوصااٌتها  ٌاة العراق وسااندة للقاوات األمن
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ٌااداً لؤلمان الااوطنً العراقاً ((, وتنظااٌم العمال لكاال تشااكٌبلت  ماادام ذلااك ال ٌشاكل تهد
 الحشد, عبر االرتباط المباشر بمكتب رئٌس الوزراء. 

بالمقابل أي قوة خارج الحشد ستعتبر قوة خارجة على القانون, وهذا األمار ٌجاب أن 
ٌادة, لاذا ٌجاب علاى كال  تنتبه له بع  القاوى, التاً قاد تجاد فاً لحظاة ماا نفساها وح

لحشاد, كاً تضامن الغطااء القاانونً وتلتازم بماا القوة الشرٌفة الدخول تحت مسامى ا
 شرع من فقرات.

 
 ثالثا: التزام التعلٌمات هو مفتاح الحل

تماااارس فصاااائل وتشاااكٌبلت الحشاااد الشاااعبً مهامهاااا الماااادة الثالثاااة تااانص علاااى ))
وأنشطتها العسكرٌة واألمنٌة, بطلب و ٌعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقٌة, 

ٌااة تسااتدعً تااادخلها وبالتنسااٌق معااه ا ٌااادات أمن بتااداء واساااتمرارا, عنااد وجااود تهد
((,  هذه المادة القانونٌة مهمتها تنظٌم عمل  المٌدانً, لردع تلك التهدٌدات واجتثاثها

فصائل الحشد, حٌث سٌكون مثل أي كٌان حكومً تحركه وواجباته بؤوامر علٌا, مما 
 ٌبعد عنها الفوضى.

ٌاة سااتزٌل مخا اوف الابع  مان تنااامً قاوة الحشاد الشاعبً خااارج هاذه الماادة القانون
ٌاة, باالضاافة أن القاانون  الدولة, بعد عدٌد االنتصارات التً حققها على الزمار الظبلم
ٌارٌن, لتساااإالت مشاروعة عاان وضاع الحشااد بعااد  ٌعطاً تطمٌنااات لٌبادد شااكوك الكث

 انتهاء داع,.
ٌااد عان منظوماا ٌاة ماان أي تفارد باالقرار بع ة الدولاة, وهااذه وساتكون هاذه الفقاارة حما

 أفضل خطوة قام بها برلماننا البائس.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-00-61تم نشره فً 
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 ٔأخرْب ػالط االزدؽبيبد نهُخجخ احلبكًخ األفكبر انغجٛخ
 
 

أنهم ٌفكرون فً حل مشكلة االزدحاماات فاً بغاداد, ومثال  أخر أخبار حكام الخضراء
لونهااا برقبااة أي مشااكلة تااواجههم  فااؤنهم ٌساارعون للتخلااً عاان مسااإولٌتهم, وٌجع

ٌاات خااروج المااوظفٌن مااع  المااوظفٌن, فصاارح احاادهم أن ساابب االزدحامااات هااو توق
ٌاة فاً بغاداد عبار تقاادٌم  ٌاه ممكان حال مشاكلة االزدحاماات األزل الطابلب للشاارع, وعل

ٌاب موعد دوام الماوظفٌن, وبهاذا الحال الساحري الاذي حصال بعاد عصاف فكاري  عج
الخبار  ألناه ٌتعابهم, فكاان مان غرائاب الذٌن قلٌبل ما ٌلجئون للتفكٌر للحكام وبطانتهم,

 أن الساسة ٌفكرون!
جدا, ألنهم سبب وعلٌه سٌتم  لزام الموظفٌن بالخروج من بٌوتهم فً ساعات مبكرة 

 ٌا ترى هل أفكار النخبة الحاكمة منطقٌة؟ كل مصائب البلد! 
 

 رمً مسإولٌة المشاكل على الموظفٌن
ٌال اآلخاارٌن سابب ماا ٌااة تحم ا ٌلجاا الساسااة لحال ٌجعلهاام ٌشاعرون الراحااة, وهاو عمل

, فماثبل خاواء الخزٌناة هام ساببها ٌجري, مع أن المشااكل هام مان عمال علاى تغاذٌتها
بتخفاٌ  هاو تحولت الى أرصدتهم, فكان الحل النبٌل الممكان الحكومٌة األموال االن 

ٌار فااً التاً ورواتابهم للرباع ماثبل, والتبارع للخزٌناة مان أماوالهم  ٌصاعب مجارد التفك
ٌااحجمهااا ألنهااا  نهم مثاال أي طاااغوت جعلااوا العلااة برواتااب , لكااات البشاارفااوق  مكان

ٌاع  ٌاة تقط الموظفٌن البسٌطة, وتحاول مشاروع اإلصابلح الاذي ٌناشادون باه الاى عمل
لراتب الموظفٌن, مما جعل شرٌحة الموظفٌن تعٌ, أٌام محنة ال تنتهً, بسبب غباء 

 وأنانٌة الساسة.
لون جعل الموظف وهم لم ٌعترفوا أنهم هم سبب االزدحامات, وان العلة منهم, فٌحاو

كالعادة كب, الفداء, بل ٌعاملوه كعبٌد عند الساسة األنذال, وعلٌه ان ٌطٌع وأال ٌمنع 
 من راتبه.

هنالك خلل فاضح فً الطبقة المساٌطرة علاى القارار, نااتج عان جهال وغبااء وانعادام 
 رإٌة وأنانٌة مفرطة.  

 
 معاناة الموظفٌن الساكنٌن فً األطراف

لغبً من قبل ساسة الخضراء, ستكون محنة حقٌقٌة لشرٌحة من لو تم هذا المقترح ا
باالموظف السااكن  ترى هل فكر هإالء الساسة الموظفٌن الساكنٌن فً  طراف بغداد,

فً األطراف, فً أي ساعة ٌمكن أن ٌخارج مان بٌتاه, هال ٌتحسساون مقادار الضاغط 
ٌارٌح  على موظف, سٌجبر للخروج مان بٌتاه السااعة الخامساة والنصاف صاباحا كاً

 األوبا, فً الخضراء.
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ٌاد, فهام  هذا األمر لٌس مهما عن النخباة الحاكماة الظالماة, فظلمهاا للشاعب لاٌس بجد
ٌسٌرون بمنهج الطغاة فً حكم الشعب, وما هذه الفوضى اال هام صاانعوها الن تادٌم 

 أٌام بحبوحتهم, على حساب الوطن والشعب والتارٌا. 
فاً باؤموال العاراق بالبساطاء, ألنهام ٌتنعماون  أنهم نخبة نتنة من االستحالة أن تفكار

ٌااةبار ٌااة شااهواتهم, فاابل ٌمكاان أن تلااك االمااوال , وجهم عال المقتطعااة مان الخزٌنااة لتلب
تكون لهم دراٌة بالحٌاة وما ٌجري, وال ٌهمهم الماواطن العراقاً حتاى لاو تام ساحقه 

مقالٌد القارار, عساى أن ٌكاون  تسلمواتماما, أنهم مجرد فئة جار بها الزمان علٌنا, و
 فرج هللا قرٌبا, كً ترتاح األمة من هذا القلق المستمر. 

 
 االزدحام والسٌطرات 

ٌاة, أن االزدحاماات  أٌها األغبٌاء ممن ٌسٌطرون على مكامن القرار فاً الدولاة العراق
احااد أهاام أساابابها السااٌطرات, التااً انااتم وضااعتموها, وثااانً األسااباب هااو الشااوارع 

قة التً انتم قمتم بغلقها, فٌمكن الحل بإلغاء قراراتكم العجٌباة, فتنفاتح الشاوارع المغل
 وترفع السٌطرات وعندها ٌنفرج جزء مهم من أزمة االزدحامات.

نااذكر هنااا أن احااد أسااباب االزدحامااات هااً مواكااب النخبااة الحاكمااة, التااً تتنقاال فااً 
ٌاار وازدحامااات عظٌمااة, فلااو  تخلااوا عاان مااواكبهم شااوارع بغااداد, وتساابب  رباااك كب

وأصبحوا ٌتنقلون مثل باقً البشر, النزاح هم كبٌر من صدور العاراقٌٌن, ولان تاإثر 
ٌاة   زالة السٌطرات وفتح الشوارع بالخطط األمنٌة, لو كان هنالك عقول تفكار فاً كٌف

 ٌلجإونمحاصرة اإلرهاب والجرٌمة بشكل علمً ومإثر, بدل الخطوات السهلة التً 
ٌااة, وهااذا مطلابهم, فااً أن ٌسااتمر لهاا, ألنهااا ال تك لفهام جهااد وال تحاال المشااكل األمن

 الوضع بما هو علٌه, كً ٌبقون أطول فترة فً مناصبهم.
 فهل تنبهت أالن, كٌف ٌرمون بمشاكلهم برقبة الشرٌحة األضعف الموظفٌن.

 
 

 التزام سٌاسات صدام بحق الشعب
ٌاة  العجٌب أن ٌلتزم القابعون فً الخضاراء والمساٌطرٌن علاى القارار, بؤساالٌب الطاغ

ٌاااة  ٌااث كاان همااه األول  شااعة القلااق لادى العااراقٌٌن, عبار عاادم انتظاام للح صادام, ح
وجعل الناس تحت التهدٌد المستمر, فمرة ٌنشرون أخبار أنهم لان ٌعطاون الماوظفٌن 
رواتبهم, ومرة ٌنشرون أخبار على استدانة  جبارٌة مان رواتاب الماوظفٌن, وأخارى 

جزء من الموظفٌن, وال ٌتوقف مسلسلهم بحق الموظفٌن فٌطلقون  بؤنهم سٌسرحون
ٌااة  ٌال الرواتااب, ماع أنهااا رواتااب ضاعٌفة بالمقارنااة ماع رواتاابهم الخراف أفكاار عاان تقل

 المغمسة بالحرام.
ٌار موعاد دوام الماوظفٌن,  أخر  خبار أصحاب المنهج ألصدامً, هاو أفكاارهم فاً تغٌ

ٌااة مفقااود, بوجااود وهكاذا ٌعااٌ, الماواطن بقلااق ال ٌنتهااً, ال ن االنتظاام والثبااات للح
شرٌحة حاكمة صدامٌة المنهج والسالوك, وال نارى أن الهام ساٌنزاح, اال بازوال فئاة 

 كبٌرة من القادة والساسة وبطانتهم العفنة.
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 كٌف ٌمكن أن تحل مشكلة االزدحامات ؟

ابذة, والحل ٌمكن أن تحل مشكلة االزدحامات, بعٌد عن األفكار العبقرٌة لساستنا الجه
ٌعرفه البقال والعامل والطفل, لكن مع األسف ٌغٌب عن جٌ, الخبراء والمستشارٌن 

 الحكومً, وٌمكن الحل عبر :
 أوال: تقلٌل عدد السٌطرات, وفتح الشوارع المغلقة.

ثانٌا: نقل بع  الدوائر بعٌد عن الشوارع الرئٌسٌة, كالمحاكم ودوائر الضرٌبة, الن 
 همة ٌتسبب ٌومٌا بجزء كبٌر من االزدحام.مكانها فً شوارع, م

ٌاااب القااانون, فلاو كاناات هناااك  ٌاال قاانون الماارور, الن االزدحامااات بسابب غ ثالثاا: تفع
 هٌبة للقانون, أللتزم السائقون بالتعلٌمات المرورٌة.

رابعا: منع مرور الشاحنات والمركبات الحمل الكبٌرة فً ساعات الصاباح, ألنهاا احاد 
 ت.عوامل االزدحاما

خامساا: مناع خاروج الساساة بمواكاب, ألنهاا تتسابب باألزدحاماات, فالساساة هام مان 
 ٌصنع المشاكل.

ٌال فكارة القطاار المعلاق ومتارو بغاداد, ألنهاا لاو تمات فلان نارى ازدحااام,  سادساا: تفع
 فالخلل بتقاعس الساسة عن أداء دورهم.

ٌااارات بدٌلااة للسااائقٌن, فمنااذ عقاا ٌاادة, ٌخلااق خ د ماان الاازمن سااابعا: فااتح شااوارع جد
 واألفكار االٌجابٌة تغٌب عن ساستنا اإلبطال.

ثامنا: تطوٌر الشوارع بدل الحال السٌئ ألغلاب شاوارع العاصامة, ومان جهاة أخارى 
أنشاء مجسرات من جهة مدٌنة الصدر والمناطق الفقٌرة, هاذه المنااطق ذات الكثافاة 

 السكانٌة والمحرومة من خدمات الدولة لها.
 

علت أولوٌة للسلطة الحاكمة وألهل القارار, النازاح الهام مان صادور هذه األفكار لو ج
ٌااار بساااحق  العاااراقٌٌن, فمااان خبللهاااا الحااال الحقٌقاااً إلنهااااء االزدحاماااات, بااادل التفك
ٌااة نطااق بهاا احااد فطاحاال الخضاراء, عسااى هللا أن ٌهاادٌكم  الماوظفٌن, عباار أفكاار غب

 لؤلخذ بما نطرح بدل التزامكم للغباء.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-06-3تم نشره فً 
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 ؽكٕيخ اإلصالػ حتبرة طجمخ حمذٔد٘ انذخم
 
 

مع  عبلن المرور بؤزمة اقتصادٌة خانقة, نتٌجة السٌاساات الخاطئاة للنخباة الحاكماة, 
ٌااارات الاادوالرات علااى البلشااًء, عناادها كاناات الحكومااة  ٌاادة أمااام التااً ضااٌع مل الجد

تحدي كبٌر, وأال ٌتم  نهاء دورها, فحشدت جهود خبرائها ومستشارٌها ألجل وضع 
خطة عمل, ترفع عنهم الضغط الجمااهٌري, وٌنقال الكارة الاى خاارج سااحتهم, ومماا 
جرى نستكشف انه تم االستفادة من تجارب الساابقٌن مان حكاام وطغااة ممان تعااملوا 

ن المحصاالة كاناات اسااتتباب األماار لهاام عباار تلااك بكاال قسااوة مااع الشااعب العراقااً, ال
ً كل عصر ومنهم ممن ٌحكمون  األسالٌب الخبٌثة, وكان هذا الشغل الشاغل للحكام ف

 اآلن.
ٌااة كسااب الوقاات  عناادها كااان العماال ٌسااٌر بااوتٌرة متصاااعدة وبخطااوات محااددة, بغ

ٌاد فئاة معٌناة لتكاون كاب, ا لفاداء , وااللتفاف على مطالب الجماهٌر العدالة, وتم تحد
والساحة الكبٌرة لرفع الضغط عانهم, وهاً طبقاة الماوظفٌن, والتاً نقارا فاً األرقاام 

 التً تعلن أنهم تقرٌبا ٌصلون الى خمسة ملٌون عراقً.  
 

 التهدٌد بإلغاء بع  مخصصات الموظفٌن
ٌااف,  بعااد زخاام التظاااهرات الهاادار كاناات الفكاارة  األهاام فااً  سااكات هااذا الاازخم المخ

ٌاة الضاغط علاى خصوصا أنها كساب  ٌاة الصاالحة, مماا ضااعف مان عمل ٌاد المرجع تؤٌ
ٌااد تحاات شااعار اإلصاابلح, فكااان اإلعاابلن عباار األعاابلم أن  ٌااار التهد الحكومااة, فكااان خ
الحكومة تتجه إللغاء بع  تخصٌصات الموظفٌن, كً تسترد بع  المبال  للخزٌناة, 

ٌااث, ماع أن الرواتااب المحادودة بالكاااد تكفاً شاارٌحة الماوظفٌن, لكاان كاان  الهاادف خب
وهااو  جهااا  أي مسااعى للضااغط علااى الحكومااة, خصوصااا أن شاارٌحة المااوظفٌن 

 واسعة.
نفقاات الاوزارات, وبعا  أبااواب  ر أن اإلصابلح ممكان ٌتجاه نحاو تخفاٌ األمار األخا

ٌااة عقلنااة رواتااب الرئاسااات الااثبلث والبرلمااان  الصاارف االٌفااادات والضااٌافة, أو عمل
زٌنااة أكثار ماان رواتااب الماوظفٌن البائسااة, لكاان والتاً تثقاال الخ والاوزراء والااوكبلء,

 اإلصبلح المزعوم لم ٌكن حقٌقٌا, بل كان عملٌة ضحك على الشارع.
ٌاارادات, لكاان الساالطة كااان  ٌااع أبااواب   الحاال لبلزمااة االقتصااادٌة كااان ممكاان عباار تنو

ٌن الباب الجدٌد لجمع األموال, تفكٌر 1ذقمتفكٌرها محدودا فجعلت من رواتب الموظف
ٌاد عان ٌاة, بال هاو  عاابلن حارب علاى الماوظفٌن, الااى أن  بع اإلنساانٌة والعاادل والوطن

 ٌرضخوا وٌسكتوا أو استمرار عملٌة السحق.
ٌااارة  ٌااة العاااالم الحااالً وبعاااد ثاابلث أشااهر مااان الخااوف والقلاااق, انخفضاات وت فااً بدا
التظاهرات وأصبحت المبادرة بٌد الحكوماة, وشاعر الساساة باألماان علاى عروشاهم, 

 الخبٌثة خلف حزم اإلصبلح الوهمٌة.  وتحققت الغاٌة
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 أسلوب حرب اإلشاعات 

وانتشاار أخباار خاواء الخزٌناة, باالتزامن ماع انخفاا  شادٌد  6102فً بداٌات عاام 
ألسعار النفط, ومن جهة أخرى شٌوع فضٌحة جولة التراخٌص, التً مكنات شاركات 

ٌاة, كال هاذا  جعال األنظاار تتجاه النفط من اقتطاع نسبة كبٌرة من  ٌرادات الانفط الٌوم
لخطوة مخٌفة, تقوم بها الحكومة للحصول على األموال, توقع نشؤ لعادم ثقاة بطبقاة 
الساسة, فارتفع معدل التصارٌحات عان عادم قادرة الدولاة لادفع الرواتاب, مماا احادث 
ٌاث, فهماا سابلح  خاوف شادٌد باٌن طبقاة الماوظفٌن, فالرعاب والقلاق هاو الهادف الخب

 الحرب النفسٌة الفتاكة.
ٌارة علااى رواتاب المااوظفٌن, ت بعهاا أخباار انتشاارت أن الدولاة سااتقوم باساتقطاعات كب

فانشغل الشارع بمصدر رزقه والمخاطر الحكومٌة المقبلة, وابتعد الناس عن التظاهر 
فااً مسااعى لفهاام مااا ٌجااري, والبحااث عاان تطمٌنااات للمسااتقبل الماابهم, خصوصااا أن 

 اإلشاعات كانت بشكل مركز.
ٌااة, والتاً أتقان لعبهاا النخبااة الحاكماة, فهاً ماانهج   ذن فاإلشااعات كانات حارب حقٌق

 وسٌاسة اعتمدوها, فً مرحلة معٌنة للسٌطرة على الجمهور.
 

 تجاهل حكومً ألصل المشكلة
مشااكلة العساار المااادي التااً تواجااه البلااد, والتااً تساابب بهااا الحكااام أنفسااهم, نتٌجااة 

على خمسة ملٌون مواطن, بل  اإلدارة الفاشلة للدولة, ٌمكن أن تحل بعٌد عن الضغط
ٌارة عباار ترشاٌد األنفااق علاى فئااة قلٌلاة, فهاً أالن مان تقضاام  ٌمكان  رجااع مباال  كب
أموال الخزٌنة من غٌر وجه حاق, وهاذه الفئاة القلٌلاة تمثال رواتاب الرئاساات الاثبلث 
والبرلمان والوزراء والاوكبلء والمستشاارٌن ومادراء الهٌئاات المساتقلة, ومتقاعادي 

اصب, الاذي تحصالوا علاى تقاعاد ظاالم هام شارعوه ألنفساهم, هاذه الرواتاب هذه المن
 والمخصصات بمجموعها تتسبب بهدر عظٌم المال العام.

ٌاة لهاذه الفئاات, بادل الرواتاب الظالماة  ٌال والعاادل كاان بصارف رواتاب طبٌع الحل النب
للقاانون والتً تفوق التصور, مع الغاء الرواتب التقاعدٌة الخاصة بهم, ألنها مخالفة 

والعدل, فمن ٌرٌد اإلصبلح ال ٌتارك أصال المشاكلة, وٌتجاه لساحق الطبقاة البساٌطة, 
 هنا تتوضح الصورة فان ما ٌجري لٌس أصبلح بل عملٌة تدمٌر.

  
 تكرس الظلم 6101موازنة 

ٌااازات  الموازناة القادماة لام تقاادم حلاول عادلاة ومنصافة للشااعب فقاط حافظاة علاى امت
ٌااة سااتكون أثارهااا فقااط علااى النخبااة المعلومااة الحاكمااة ٌااث عماادت إلجااراءات مال , ح
لرفاع االساتقطاع مان رواتاب الماوظفٌن, ماع  هماال  باإلضاافةالطبقة محدودة الدخل, 

ٌارة جادا للبرلماانٌٌن والاوزراء  لئلصبلحاألصوات األولى  المطالبة بإلغاء الرواتب الكب
ٌاتم الغاااء بعا  أبااواب  والرئاساات الاثبلث, والتااً هاً ماان تساببت بؤزمااة للبلاد, ولاام 
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الموازنااة التاااً تساابب بهااادر المااال وٌساااتفٌد منهااا الطبقاااة الفاساادة فقاااد كاالٌفاااادات 
 والضٌافة واالتصاالت, انه عام جدٌد لسحق المواطن بقرار حكومً ظالم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-06-5تم نشره فً 
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 يىت رزى حمبضجخ ادلذنهني يف انؼراق "ادلذراء انؼبيني" ؟
 
 

فً احد األٌام توفت زوجتاه, وفاً العازاء كاان عماال الخادمات  "كوٌظم"المدٌر العام 
لدائرتااه كلهاام مسااخرٌن لعزائااه, أمااا خطااوط الاادائرة فتحولاات للعاازاء لنقاال المعاازٌن, 

ً مكتبه جلسوا فً العزاء الستقبال المعزٌن, أما  مصارٌف العزاء فتم تقٌٌدها وموظف
على حساب تخصٌصاات الدولاة, وٌعاٌ, كال أشاهر السانة ساعادة كاوٌظم عالاة علاى 
مخصصااات الضااٌافة, فكاال وجباتااه ووجبااات عائلتااه ماان أشااهر المطاااعم, باال حتااى 
حاشٌته المتملقة  تقتااد فتاات كاوٌظم, وال ٌتحارك اال بساٌارة الدولاة وبوقاود الدولاة, 

ٌاد كاوٌظم وزبانٌتاه وحفناة وبما وفرت له من صبلحٌ ات تحولت الادائرة الاى بساتان ب
 المتملقٌن.

ٌاٌم حقٌقاً, كاان  الغرٌب انه لم تتم مسؤلته ٌوما ما عن كل ما فعل, ولم ٌكان هنالاك تق
األهم تحقق رضا حزبه عنه, فالمدراء العامٌن معصومٌن ومحصنٌن مان أي ساإال, 

 الى أن ٌتقاعدوا وٌؤخذوا غنائمهم وٌستمتعوا.
  

 نظام فاسد ٌدعم الخطٌئة
أنتج النظام الجدٌد طبقة مترفه حد التخمة, وهً طبقة نتنة جدا تدعى بطبقة المدراء 
ً أدارة دوائر الدولة, مع  العامٌن, جاءت بهم المحاصصة الحزبٌة لتضعهم على كرس
ٌاااة بغطااااء  ٌااارا عبااار قضااام التخصٌصاااات المال صااابلحٌات واساااعة, فعاثااات فساااادا كب

النظام الجدٌد جاء لٌتقاسم جسد الدولة, وهذا ال ٌتم اال عبار تقاسام مراكاز التعلٌمات, 
ٌااال ثااام الماادٌر نااازوال حتااى مااادراء الشاااعب  المسااإولٌة مااان منصااب الاااوزٌر ثاام الوك
واألقسااام, وهكااذا تصاابح دوائاار الدولااة مشاالولة تمامااا, كمااا هااً أرادة الكتاال التااً 

 تقاسمت الكعكة.
ٌاراد المدٌر العام بٌده التعاقدات الدا خلٌة, وبٌده الخطة االستثمارٌة, وبٌده مصادر اإل

ٌاده حتاى  ٌاة بكال أبوابهاا, وب المرتبطة بالدائرة, وبٌده تنفٌذ صرف المخصصاات المال
التعٌٌنات والعقود, مما ٌجعله ذو صبلحٌات واسعة, األغرب كل هذا ٌجاري مان دون 

ٌاٌم ل سان التقاعاد أو سابب لعمال, وال ٌتارك منصابه اال بمراجعة أو مراقبة أو حتاى تق
الموت, أما قضٌة فشله أو فساده فهذا الموضوع ال ٌطرح, الن السٌد المدٌر معصوم 

 ومحصن من أي مبلحقة أو محاسبة.
, ألنهم جزء منها, فبل ٌكون خاوف علاٌهم مهماا مدراءهااألحزاب الحاكمة تدافع عن 

 فعلوا من فساد وهدر للمال العام.
 

 حزب البعثاغلب المدراء لهم تارٌا مع 
بعد سقوط الطاغٌة صدام كان التوجه العام الى  قصاء حزبه من الحٌاة العامة, نتٌجة 
عقاود ماان الفساااد والتاادمٌر الاذي مارسااه حاازب البعااث بحاق الااوطن والشااعب, فكااان 
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القرار مهم لكل العراقٌٌن ألنه ٌمثل العدل, وهو نفس ما حصل للنازٌة والفاشٌة, الن 
مً, فكان الخطر األكبر أن ٌستمر المدراء العاامٌن المنتماٌن حزب البعث ذو فكر أجرا

لحزب البعث فً دوائرهم, أو صعود البعثٌٌن السابقٌن الى مناصب المسإولٌة, ألنهم 
 . صبلحًٌشكلون حجر عثرة أمام أي جهد 

أما حزب البعاث فكاان قاد أعطاى أوامار ألعضاائه, بتساهٌل وصاول أعضاائه لكراساً 
احدة وهً نشر الفساد, فكل بعثً ساابق ٌحمال معاه مخطاط المسإولٌة, مع مهمة و

 الفساد واإلفساد, أٌن ما حل فً مراكز مإسسات الدولة.
ٌااٌن فااً مناصاابهم, بعااد  ٌااب أن ٌسااتمر مئااات الماادراء البعث وبعااد هااذا كااان ماان العج
ٌاؤتً  ٌان  الحصول على استثناءات من االجتثاث, والعجٌب أن الساسة ٌتساءلون من أ

ٌااون", فالعلااة فااً الفساااد! وهاام ا لااذٌن هٌئااوا الفرصااة لرجااال الفساااد "الماادراء البعث
 النخبة الحاكمة التً ال تعرف أن تحكم اال وهً مطٌة للبعثٌٌن.

ٌاٌن ثام تغلغلااوا فاً األحازاب, أو حصاالوا  األمار األخار تسالم االدارات لرجااال كاانوا بعث
ارتفاااع  علااى صااكوك الغفااران العتبااارات أنهاام ذوي شااهداء أو مسااجونٌن فااً زماان

 وتٌرة التزوٌر وغٌاب العقل.
ٌاا, وفعلاوا  ٌاٌن ساابقا ومنتماٌن لؤلحازاب حال مما سمح بصعود زمارة مان المادراء بعث
ٌااة أحاازاب  ٌاااة, عباار فساااد ال ٌنتهااً خصوصااا أنهاام تحاات حما فعلااتهم فااً تاادمٌر الح

ساانة, بااوتٌرة متصاااعدة واخااتلط ألبعثااً  03الساالطة, فجاارى مااا جاارى علااى ماادار 
ٌااب األعابلم الحقٌقاً الاذي ٌعاري بالسلطة الجدٌ ٌار والكاذب, وغ دة, مع سنوات التزو

 الفاسدٌن.
وطبقة ثالثة من المدراء, وهم لٌسوا بعثٌٌن لكان وصاولٌٌن وانتهاازٌٌن, جااءت بهام 
ٌاة, فالمناصاب مغاانم فاً  األحزاب الحاكمة للمنصب, كً ٌمثلوهاا فاً الادوائر الحكوم

 العراق ولٌس مسإولٌات.
 ات الدولة بفعل فاعل " المدراء العامٌن".وهكذا فسدت مإسس

 
 الحل

سنوات طوٌلة ونسمع حدٌث ال ٌنتهً, ومن أعلى منصب فً العراق الى أدناه, وهو 
ٌاارات  حدٌث محاربة الفسااد, وعقادت عشارات ماإتمرات واالجتماعاات, وصارف المل

 على كورسات ودورات ولجان واٌفادات على أساس حرب الفساد.
على ما هو علٌه, ببساطة الن الفاسدون هم مان ٌرفعاون شاعار حارب لكن بقً األمر 

الفساد, وحٌث كانت النخبة الحاكمة تتجاهل علة الفساد عان قصاد, ألناه أصابح جازء 
منها, فكل مدٌر فاسد بقاً بمنصابه بمباركاة حازب ماإثر, وهكاذا تمادد جساد الفسااد 

ٌارحم وال ٌملاك قاٌم  لٌشل الحٌاة فً العراق وٌتوقف النمو والتطور, بفعل سرطان ال 
 أو أخبلق.

 :اعتقد الحل أالن  هو
ٌااٌن السااابقٌن, وال ٌشاافع لهاام  ٌااة  قصاااء واسااعة لكاال الماادراء البعث ٌااام بعمل أوال: الق

 انتمائهم الحالً.
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 ثانٌا:  قصاء كل مدٌر مر علٌه ثبلث سنوات. 
 ٌات.الصعود بالشباب لكن مع تشدٌد الرقابة علٌهم, والتقلٌل من الصبلح ثالثا:

رابعا: المدراء الجدد ٌجب أن ٌكونوا مستقلٌن عن األحزاب, والصعود حسب الكفاءة 
 والنزاهة.

خامسا: األهم أن ٌكون هنالك تقٌٌم حقٌقً سانوي للمادراء, وٌكاون بعاده  قصااء او  
 استمرار. 

سادسااا: مبلحقاااة قضاااائٌة لكاال المااادراء المتقاعااادٌن, وماان ساااٌتم  قصاااائهم, وفاااتح 
 ارنة بما كانوا ٌملكوه وما هم علٌه أالن.الملفات, مع مق

ٌااد, مااع مبلحقاة شاادٌدة لكاال مااا ٌملااك ساانوٌا هااو  ساابعا: كشااف الااذمم لكاال ماادٌر جد
 وأقاربه من الدرجة األولى والثانٌة.

 
ٌااد  لاو تاام هاذا الحاال سااٌكون ماوت وحاا, الفسااد قرٌبااا, والفعاال علاى ار  الواقااع ب

 تستمر بحماٌته؟السلطة, فهل تتجه لمحاربة الفساد فعلٌا, أم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102-06-06تم نشره فً 
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 ْٕنٕٛد ركشف خجش احلكٕيخ
 
 

ٌاارة للرٌبااة, الن  خٌبااة األماال بالنخبااة الحاكمااة, تاادفعنا لمحاولااة فهاام تصاارفاتهم المث
بعضها غرٌب ال ٌنتمً لروح الرحمة, وبعضها األخر متلبس بؤكثر من وجه, ماا باٌن 

وضوح مقصود, فنستشعر أن هناك قصد خفً من الخبث والتشرٌع, وٌتبٌن أن عدم 
, والتً تنتقل من الٌماٌن الاى الٌساار, مان حكام الخضراء, لما وراء ضبابٌة قراراتهم

ناحٌة الشدة أو الرحمة, انه ممارسة فر  اإلرادة, واستبلب قوة الجماهٌر, و دامة 
% 3سطوتهم على الكراسً, وهنا سؤركز على قضٌة زٌادة االستقطاع الحكومً من 

 %, التً فجع بها الشعب العراقً أخٌرا. 3.1الى 
ٌانجح القاائمون علاى صانعة بع  المسائل المحٌرة نجاد أج وبتهاا داخال فلام, فؤحٌاناا 

السٌنما, فً  ٌصال أفكار عمٌقاة للمتلقاً, ألنهام ٌخااطبون وعاً اإلنساان, وٌهتماون 
 بطرح األفكار ولٌس االبتذال, واستفسارنا تمت اإلجابة عنه فً فلم!

ٌاات الاروم )  (, ٌتطارق الفلام لقصاة الصاحفً باول THE RUM DIARYفلام ٌوم
ٌار كٌمبت )ال ٌارة بورتورٌكاو  بالكاارٌبً, للتحر ممثل جون دٌب(, الذي ٌسافر الاى جز

والكتابة لصالح  حدى الصحف المحلٌة, وهناك ٌتعرف على رجل األعمال وله ارتباط 
بالساسة, وهو ساندرون ) الممثل أرون رٌكهارت(, فٌدور نقا, بٌن الصدٌقٌن حول 

ٌاد عان اإلنسااانٌة و العادل, فٌقاول رجاال األعماال عناادما المكار السٌاساً والخبااث, البع
% ضرٌبة, فتحصل 01%, فؤننا نعلن انه سٌتم فر  5نرٌد فر  ضرٌبة مقدارها 

% , فٌسااتمر 1ردود فعاال عنٌفااة, ثاام تحصاال نقاشااات فنعاار  أننااا سنخفضااها الااى 
النقااا, لكاان بحاادة اقاال ماان أول األماار, فنتنااازل نحاان ونعلاان ماان تلقاااء أنفساانا أننااا 

الشعب وٌعتقد اناه رباح معركاة, ونحان نحصال علاى ماا أردنااه %, فٌفرح 5جعلناها 
 من أول األمر.

ٌااار, والاااذي أصااابح مااانهج للطغااااة  أنهاااا احاااد أهااام دروس مٌكاااافٌلً فاااً كتاباااه األم
 والمستبدٌن الذٌن كل همهم استمرار سطوتهم على السلطة.

ماع الفلم ٌفسر ما حدث فً بغداد أخٌرا, بشان االستقطاع سًء الصٌت, حٌث لعباوا  
ٌاادة االساتقطاع ماع  الشعب نفس اللعبة, والحقٌقاة حصالوا علاى نفاس النتاائج, وتام ز
ٌاث هاو ساكوت الجمهاور عان  صمت جماهٌري وأعبلمً, فدلٌل نجااح مخططهام الخب
االعتاارا , باعتبااار تااوهمهم ماان أنهاام نجحااوا فااً تخفااٌ  النساابة, عباار الضااغط 

 ن بالنتٌجة. الفٌسبوكً الذي مارسوه, وجف حبر أقبلم الكتاب, فرحٌ
أما الساسة فهم من ضحك كثٌرا خلف األبواب المغلقاة, ألنهام حققاوا ماا خططاوا لاه, 
ٌاااة تحطاااٌم أرادة المجتماااع, وتسااافٌه وعاااً  ٌاااث لعمل وٌبااادو أنهااام ماضاااٌن بشاااكل حث

 الجماهٌر, عبر فن الضبابٌة الذي درسوه جٌدا.
, بال أماام جماعاات ختاما نقول, أننا لٌس أمام كٌانات سٌاساٌة تاإمن باالقٌم واألخابلق

تإمن فقط بمصلحتها, وهذه الجماعات تفهام أن الجمااهٌر مجارد قاوة عاملاة عنادها, 
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ٌااد, ولاان تعماال النخباة الحكمااة اتجاااه الجماااهٌر, اال علااى دوام  أي فكارة السااادة والعب
 طاعة العبٌد "الجماهٌر بحسب نظرة الساسة", واستمرارهم فً أداء أعمالهم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-06-01تم نشره فً 
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 ضٛبضٙ خمًٕر ٔػبثر ضرٚر
 
 

فااً أحاادى صااباحات بغااداد الباااردة, كناات مااع أصاادقائً عااادل ورحااٌم  فااً معاار  
للكتااب, ٌومهااا كااان الباارد ال ٌقاااوم, فالوقات هااو شااهر كااانون األول, المعااروف بؤنااه 

وكانت الكتب المعروضة رائعة جدا, عناوٌن جذابة فاً شاتى الفناون,  شهر ال ٌرحم, 
وهو ما نبحث عنه, لوال مسالة األسعار الخٌالٌة, التً جعلتنا نقرا العناوٌن ونتحسر, 

 فبل ٌمكننا شراء نصف كتاب.
ً عادل مصر على شراء رواٌة عابر سرٌر, فحبٌبته طلبتها منه, فؤما  لكن كان صدٌق

ٌارا فٌباادو أن ٌشاترٌها أو  ٌادنا أن نشااركه ثمنهاا, وكاان نضاحك كث تخاصامه, وهاو ٌر
حبٌبته ترسل له رسائل مشفرة, حسب تفسٌرات رحٌم الماجنة, وعادل ال ٌتعمق فاً 

 ما تقوله النساء, فقال رحٌم للعاشق عادل:
 أن حبٌبتك تستدرجك الى موعد ٌا عابر سرٌر. -

ٌااه فضاحكنا حتاى دمعات عٌوننااا, اال العاشاق عاادل  كاان ال ٌشاااركنا الضاحك, ٌبادو عل
 االقتناع, بان حبٌبته ترٌد االستزادة من اإلنتاج األدبً ألحبلم مستغانمً, وقال:

هكذا اناتم كماا أعارفكم, دوماا أفكااركم تارتبط باالجنس, حتاى سٌاساة ألعباادي  -
 تربطوها بالجنس, ولن تعرفوا  ٌوما معنى العشق الروحً.

 شق رحٌم, ثم سكتنا احتراما لمشاعر صدٌقنا.ضحكنا وضحكنا, وضحك معنا العا
كان ضمن برنامج المعر , أن ٌصعد المنبر شخصٌة ثقافٌة, إللقاء كلماة ذات فكارة 
ٌستفٌد منها الحضور, جلسنا فً قاعة جمٌلة بكراسً معادودة, وصاعد المنبار رجال 

ٌاه, اناه  أنٌق ببدلة سوداء وبٌده سبحة عمبلقة, كرمزٌة للتدٌن, وكاان التارف بااد عل
 احد الساسة ولم ٌكن من صنف المثقفٌن.

الكبلم وبصوت عال, ٌشرح لنا انجاازات الساساة طٌلاة  بؤعذبفانطلق السٌاسً ٌغرد 
ٌاه أن ٌشااكر هللا  03 ٌار مسابوقة, وان الشااعب عل سانة, معتبارا مااا تحقاق انجااازات غ

نشاؤ طوٌبل, على تواجد هذه الفئة من الساسة, التً حققت انجازات خارقة, فهم من ا
وهم فقط من بلط الشوارع, وهام  عدد كبٌر من المدارس والمستشفٌات والمتنزهات,

ٌاة  فقط من جعل األرصفة "بالمقرنص", ثم عابل صاوت السٌاساً لٌخاتم خطبتاه الثقاف
 جدا بالقول ) البعثٌون والجهال فقط هم من ٌهاجمنا وٌتهمنا بالتقصٌر(.

ل, وضاحك بعادنا كال مان حضار فضججنا نحن الثبلثاة بالضاحك والقهقهاة بصاوت عاا
الخطبة العصماء, عندها انزعج منا السٌاسً المحنك, ونزل من المنصة وهو ٌرمقنا 

 بنظرات الغضب واالستنكار.
 كان الى جنبنا أربعة كهول, دنا منً الذي ٌجلس الى جانبً وقال لً: 

انه مسكٌن لقد فضحتموه بضحكاتكم, اتركوه ٌكمل برنامجه التثقٌفً, عسى  -
 نصل الى لب فكرته, بعد هذا الكبلم الفار .أن 

 فقلت له بصوت عال مسموع من اآلخرٌن:
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ٌادنا أن نصادق  ٌاا حااج, أن هاذا السٌاساً - أماا اناه مخماور أو جاهال, فهال ٌر
كذبه الفج, أي انجازات حققوها لهذا الشعب البائس, هل ٌقصد معدالت الفقر 

ٌااار معهاااودة , أو ٌنبهناااا النجااااز المرتفعاااة, أو ٌشاااٌر الاااى نساااب البطالاااة الغ
الخادمات التااً ال ٌنجزوهااا أباادا, أو بعساار حاال الناااس بساابب سااوء أدارتهاام 
ٌات عجاوز ٌماوت ألناه ال ٌقادر علاى شااراء  ٌاا حااج أناا كلماا رأ للبلاد, صادقنً 
عبلجه, لعنت جماع الساساة باآالف اللعناات, فااللعن هاو كال ماا نملاك أالن, أو 

فانً اشتم أمهات الساساة باالعهر عندما أشاهد طفل ٌبتلعه شارع االنحراف, 
والدعارة, ألنهن أنجبن العار فقط, هذا المخباول باؤي انجااز ٌفخار, واألغارب 
ٌرٌد أن ٌجعل كل من ال ٌصدق أكاذٌبه, أما بعثً أو جاهل, فانظر لغرور هذا 

 اإلمعة.
ٌااا بنااً ٌقااال عباار األعاابلم, أن الساسااة هاام ماان حااافظ علااى العااراق ماان  - لكان 

 التً تعر  لها. اإلخطار الكبٌرة
 تفاجئت من تعقٌب العجوز, فهل هو ٌساٌرنً, أم حقا ٌعتقد بهذا الجنون.

ٌا عم, أن مشاكلنا مع دول الجوار هم سببها, ألنهم لم ٌعرفوا كٌف ٌكسابون  -
ٌااا, وخطاار اإلرهاااب كااانوا هاام سااببه, ألنهاام أسسااوا  السااعودٌة وقطاار وترك

ٌااة فاشاالة وضااعٌفة, واعتماادوا علااى خطااط ٌااة, ولااوال فتااوى  منظومااة أمن بال
ٌااة الصااالحة البتلااع اإلرهاااب كاال العااراق, فااؤٌن انجااازاتهم, باال أنهاام  المرجع
ٌاف تادار الدولاة, وٌجهلاون  مصٌبة عظٌمة حلت بالعراق, ألنهم ال ٌعرفاون ك

 طرق كسب األخر.
عندها دخل صدٌقً رحٌم فً النقا, إلبداء رأٌه, وكان معروفا عان رحاٌم اناه ٌخلاط 

 تى لو كان رأٌا رٌاضٌا أو فً فن الطعام , فقال:الجنس بكل رأي, ح
ٌا حااج أن هاذا السٌاساً ٌعاانً مان ضاعف جنساً, والادلٌل رإٌتاه المقلوباة  -

ٌاث ٌدفعاه  حساساه بالضاعف وضاٌاع كرامتاه أماام نساائه, الااى أن  للواقاع, ح
ٌاا فااً  ٌجمال أفعالاه, وٌجعلهاا بمصاااف الخاوارق للعاادة, ماع انااه ٌناتكس ٌوم

ر السٌاسة وغلمان بٌوت العاهرات, أصابهم العانن جازاء الفرا,, أنهم دواع
 بما سرقوا وفرطوا بحقوق الناس.

 تبسم الكهول األربعة وقال كبٌرهم:
 نعم ٌا بنً, كبلمكم مقنع, أالن متفق مع طرحكم. -

سكت الكهاول عان الكابلم, وغاادر السٌاساً المكاان ماع حماٌتاه, والشارر ٌتطااٌر مان 
 نبحث عن رواٌة عابر سرٌر.عٌنٌه, وخرجنا أنا وأصدقائً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6102-06-61تم نشره فً 
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 اررفبع أضؼبر األدٔٚخ
 
 

تعار  الحااج شامخً لماار  مفااجئ, وهاو مجارد كاسااب بالكااد ٌحصال علاى قوتااه 
ٌااومٌن باابل عشاااء, فقاارر ابنااه ٌااار ٌومااه, أصاابح طاارٌح الفاارا,, وأطفالااه منااذ   الكب

ٌااذهب لصاااٌدالنً الحاا00) ٌااازدحمعامااا(, أن  ٌاااب فااً حاااٌهم الااذي   ً, فااابل ٌوجااد طب
علات أبااه, فادخل وتوسال  ن ٌستعطفه, عسى أن ٌؤتً لٌشاخص ماابالفقراء, ٌحاول أ

, "صافً لاً ماا باه الصٌدالنً: " لابه وامسكه من ٌده أن ٌؤتً معه وٌعالج أباه, فق
ٌاال الخٌباة, دخاال  فشاخص عبلجاه لكان ثماان العابلج مرتفاع, فعاااد ٌات وهاو ٌجاار اذ للب

ٌات ٌتحسار وهاو ٌشااهد أبااه ٌتلاوى مان األلام, ال أقاارب ٌسااعدون وال جاار ٌهااتم,  للب
 جلس لجنب أبٌه و خوته الصغار ٌبكون معا.

ٌاارة التاً ال ٌشااعر بهااا  ٌاد منهااا, ماان المشااكل الكب ٌااة وارتفااع أسااعار الج قضاٌة األدو
ٌهم, لكنها مصٌبة كبرى لشارٌحة الفقاراء, كاان الساسة, ألنهم ال ٌحتكون بها وال تعن

ٌااد  ٌاال جد ٌااة, باان ٌنتشاار العاادل وتعاود الحقااوق, فاإذا بل ٌاار بعاد زوال الطاغ الحلام الكب
 تضٌع فٌه الحقوق وٌتم سحق الفقراء.

ٌااة, أن الااوزراء والنااواب والماادراء وعااوائلهم  ماان باااب الظلاام فااً التشاارٌعات العراق
ٌااء لكان حتاى شارٌط  وبطانتهم ٌكون عبلجهم بالمجان من أموال الدولة, مع أنهم أثر

الصاداع "البنادول" ٌسااجل علاى حساااب خزٌناة الدولاة, بالمقاباال الفقاراء ومحاادودي 
الدخل ال تشملهم رحمة الوطن, وتغلق خزٌنة الدولة بابها بوجوههم, فؤي عادل هاذا 

 كؤننا فً  زمن الجاهلٌة من جدٌد. 
ة فً الصرف, بل ٌمكن عدها لو تمات خطاوة هنا نطرح فكرة ال تكلف الدولة أي زٌاد

 حكٌمة, وهً بخطوتٌن:
الخطااوة األولااى: غلااق بعاا  أباااواب الموازنااة, مثاال الضااٌافة واالٌفااادات والوقاااود 
المخصص للوزراء والمدراء والبرلمانٌٌن, مع الغاء بع  المخصصات التً ٌساتفٌد 

 ها رقم كبٌر.منها الرئاسات الثبلث والبرلمان والوزراء, وهً ستمثل بمجموع
الخطوة الثانٌة: تحول أموال الخطوة األولى لعبلج مجانً للفقراء, عبر توزٌع كاارت 

 للفقراء, ٌتعالجون عن طرٌقه بالمجان مع الحصول على الدواء.
فكرة ممكنة جدا, لاو كانات الطبقاة الحاكماة تملاك ذرة مان القاٌم, ودرجاة بساٌطة مان 

ٌااة, والشااعور بمخافااة هللا, فهاال  ٌاال ماان القااٌم فٌطبقااون هااذه الوطن ٌملكااون هااذا القل
 األفكار, أم الشٌطان مسخهم فما عاد ٌترجى منهم خٌرا.

ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ
 6102-06-61تم نشره فً 
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 65 شباط المقاالت المنشورة فً شهر  .3

 31 آذار المقاالت المنشورة فً شهر  .0

 50 نٌسان المقاالت المنشورة فً شهر  .5

 16 آٌار المقاالت المنشورة فً شهر  .2

 11 حزٌران المقاالت المنشورة فً شهر  .1

 013 تموز المقاالت المنشورة فً شهر  .1

 065 آب  المقاالت المنشورة فً شهر  .5

 001 اٌلول المقاالت المنشورة فً شهر  .01

 020 تشرٌن االول المقاالت المنشورة فً شهر  .00

 010 تشرٌن الثانً المقاالت المنشورة فً شهر  .06

 610 كانون االول المقاالت المنشورة فً شهر  .03

 


