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فعلتم بالشعب والوطن ? والى
أين تريدون الـوصول بنا ? هل
تـوجـد أكــثـر من هـذه الـهـاويـة
السحيقة التي أوصلتم الوطن
والـشــعب إلـيـهــا ? وهل تـوجـد
أكـــــثـــــر مـن هـــــذه الـــــكـــــوارث
ـــآسي الــتي جــلـــبــتــمــوهــا وا
لــلـشـعب والـوطن ?وهل يـوجـد
أكــثــر من هــذا الــظــلم واجلـور
والــفـســاد والـسـرقــات وغـيـاب
األمن واألمان والـفـقـر واجلوع
واألمـــــــراض والــــــبـــــــطــــــالــــــة
واالعـــتــــقـــاالت والـــتـــهـــجـــيـــر
واخلـــداع والـــكـــذب واجلــرائم
التي اكتوى بها الشعب ? وهل
تريدون قراب أخرى من أبناء
الشـعب تذبـحونـها لـكي تـبقوا
في الـسلطـة أربع سن عـجافاً
أخـــرى  بـــعـــد ان قـــتــــلـــتم من
شــــبــــاب األمــــة ورجــــاالتــــهــــا
عشـرات ان لم أقل مئات اآلالف
وأضـــــعــــافـــــهـم من اجلـــــرحى
ـــعـــاقـــ وأضـــعـــافـــهم من وا
ـــــهـــــجـــــرين والـــــنـــــازحـــــ ا
وأضــــعــــافــــهـم من الــــفــــقــــراء
ـــعــوزيـن قــدمـــهــا الـــشــعب وا
طـواالخلــمـسـة عــشـر عـامـا من
تـسـلطـكم وحـكمـكم اجلـائر ,أال
تــخــجــلــون من أنــفــســكم ومن
شــعـبـكم ومـن ربـكم ?  فـمن أي
شئ تـخـجلـون ? وهل مـسـحتم
قــطــرة احلـــيــاء عن جـــبــاهــكم
وأبـدلتـموهـا بـكي هذه اجلـباه

الكاحلة تزييفاً ورياء?

لـكــني أكــتـفي بــهـذا الــقـدر الن
الــشـعب بــات مـطـلــعـا عـلى كل
جــــرائم وســـــرقــــات وفـــــســــاد
الـســيـاسـيـ وأحــزابـهم الـتي
دمــرت الــبالد وأكــثــرت فــيــهــا
الظلم والـفسـاد ودمرت الـعباد
وأشـاعت الــفـرقـة  والـطـائـفـيـة
بـ مـكـونـات الـشـعب ونـشرت
والــفـقــر والـبـطــالـة واألمـراض
واجلـهـل واألمـيــة وكل مــسيء

وقبيح . 
…b¹bł 5Ð«d

وقبل أن اختم مقالي هذا أقول
لـهؤالء الـسيـاسـي وأحـزابهم
الـــتـي تـــســـلـــطـت عـــلى رقـــاب
الــشــعب خــمـســة عــشــر عــامـا
وكــــــانت تـــــــلك اجنـــــــازاتــــــكم
وأفعـالكم أال تـخجـلون ? ثم أال
تخـجلـون ? وانتـم  تسـتقـتلون
وتــريــدون الــعــودة لــلــســلــطـة
والــنــفــوذ عــبــر االنــتــخــابــات
القادمة بعد أن هيأ األرضية
ـــــنــــاســــبــــة لــــهـــــا من خالل ا
ــســتــقــلــة ــفــوضــيــة غــيــر ا ا
لالنـتخـابات الـتي  تـعيـينـها
مـحاصـصة ً بـ أحزابكم ومن
مـرشـحـيـكم ومن خـالل جتـيـير
قــانـون ســانت لــيـغــو لــصـالح
كــتـــلــكم وأحــزابــكم ومن خالل
اســـــتـــــغالل أمـــــوال الـــــدولــــة
والشعب لدعاياتكم االنتخابية
ورشـاكم لـلـفـقـراء واحملـتـاج
حـــتى  يـــنـــتـــخـــبـــوكـم فـــمــاذا
ـا تـريـدون أن تـفـعـلـوا أكـثـر 
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الــفـســاد والــرشـوة والــســرقـة
بــاتت رائـحــتـهـا تــزكم األنـوف
ـنظـمات الـدولية وكل تقـارير ا
تضع الـعراق في طلـيعة الدول
الــتي تـــمـــارس الــفـــســاد ومن
ـارس الفـساد والـسـرقة غـير
أحـزاب السـلـطة والـسـياسـي
ـتـنـفــذين وحـواشـيـهم الـذين ا
أسسـوا لهم شـركات واشـتروا
الــعــقــارات وبــنــوا الــعــمـارات
وفــتــحـــوا احلــســابــات في كل
بــنـوك الــعــالم وأصــبــحـوا من
أغـــنــــيـــاء الـــعــــالم في لــــيـــلـــة
وضحـاها بـعد أن كـانوا حـفاة
ـلكـون قوت يومـهم واليوم ال 
لـكون أرقـى الفـلل والقـصور
والـشـركات فـي أفضـل عواصم
الــعــالم. خــدعــوا الــشــعب ولم
ا سـرقـوه من أموال يـكتـفـوا 
ومن نـفط بل عمـدوا الى سرقة
عــــقـــارات الــــدولــــة واألراضي
ـميـزة في بغداد واحملـافظات ا
وســـرقـــوا عــــقـــارات وبـــيـــوت
ومزارع أركـان النـظام الـسابق

وسجلوها بأسمائهم.
ولــــــو اســـــطـــــر كل ســـــرقـــــات
ومـــــبـــــوقـــــات و إخـــــفـــــاقــــات
وســـــلـــــبـــــيـــــات وســـــوء إدارة
الــقـيــادات وجـرائم األحـزاب و
أعـــمــال الــفــســـاد والــســرقــات
وخـداع الـسـياسـيـ  وكـذبـهم
عـــلى  الـــشـــعب وخـــيـــانـــتـــهم
لـلوطـن الحتـجت الى مـجـلدات

وطـــالت أبـــنـــاء شـــعــبـــنـــا من
مــخـتــلف الـقـومــيـات واألديـان

ذاهب  . وا
فـرطتم بتـراب الوطن فسـيطرة
دول اجلـوار عـلى عـدة منـاطق
حدودية وسلمـتم حقول نفطنا
احلــدوديــة إلــيــهــا وتــنــازلــتم
صـــاغــريـن أذالء عن مــيـــاهــنــا
اإلقليميـة ومنها خور عبد الله
وبــعــتم ثــروة الــشــعب وثـروة
األجــــيـــال نــــفط الــــعـــراق الى

الشركات االحتكارية .
الــفـوضـى تــضـرب كـل أنــحـاء
الـبالد ال احـتـرام لـلـقـانـون وال
لــلــنــظــام والــقــضــاء واالدعـاء
الــعــام مـســيــســان والــقــانـون
يـــطــبـق عــلى أبـــنــاء الـــشــعب

غلوب . ا
احملـــــاصـــــصـــــة احلـــــزبـــــيـــــة
والـــطــــائـــفـــيـــة دمـــرت الـــبالد
ــزورين والـــعــبــاد وأوصــلت ا
واجلـهـلة مـن السـيـاسـي الى
ـــنــــاصب في الـــدولـــة أعـــلى ا
واحلـكـومـات وفي احملـافـظـات
و تـــــهــــمــــيـش الــــكــــفــــاءات
ــــــيـــــة واخلـــــبــــــرات األكـــــاد
والعلميـة الوطنية النزيهة عن
أخـذ دورهـا في خـدمـة وطـنـها
وشعـبـهـا فـانـكـفـأت  في زوايا
الـــنـــســــيـــان أو اغـــتــــيـــلت أو
هـاجـرت خـارج الـوطن  فـعمت
والــــــفــــــوضـى وســـــوء اإلدارة
ـنـسـوبـية كل واحملسـوبـيـة وا
وزارات ومؤسسات الدولة  . 

سـلحـة تسـتفحل العـشائـرية ا
في الــبالد أمـام عــجـز الــقـوات
األمـــنــــيــــة في إيــــقــــافــــهـــا أو

التصدي لها .
ـعتـقـل في الـسـجون بـعض ا
ـضي ســنــ دون مـحــاكــمـة
وآخـرون اعـدمـوا عن جرائم لم
يرتـكـبـوهـا اعتـرفـوا بـها حتت
التـعذيب الذي أصـبح سمة كل

عتقالت والسجون . ا
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مــــحــــافــــظــــات ومــــدن دمــــرت
بالكامل بناها التحتية ومنازل
ـواطنـ وأمالكهم ومـحطات ا
اء وكل اخلـدمات الكـهربـاء وا
حـتى بـاتت مـهـجـورة مـعـدومة
احلـيــاة وأخـرى دمــرت بـشـكل
جـزئي وهُــجـر ونــزح أكـثـر من
خــمـسـة ماليـ من ســاكـنـيـهـا
وذلـك بــســبـب خــيــانـــة بــعض
الـــســـيــــاســـيـــ الــــفـــاســـدين
والــــــفــــــاشـــــلــــــ وقـــــادتــــــهم
الـــعــــســـكـــريــــ الـــفــــاســـدين
تـخاذل والفاشـل مثـلهم وا
الـذين سـلـمـوهـا لـداعـش بدون
قتال وسـلموا مـعها أسلـحتهم
ومــعــداتــهـم وعــجالتــهم الــتي
تـــقـــدر أثـــمـــانـــهـــا بـــعـــشــرات
ـــلـــيــارات مـن الــدوالرات ولم ا
ـــقــصـــرين يــتـم مــحـــاســـبـــة ا
واخلــــونـــة األســــاســــيــــ عن
ـة اخليـانـة العـظـمى هذه جـر
وعن  وجـــرائـم الـــقــــتل واذبح
والـســبي  الــتي تـســبـبت بــهـا

ـــــنـــــاطق إعـــــادة اعـــــمــــــار ا
احملـــررة.   مـن جـــانب اخـــر
كـشــفت مــصـادر اقــتـصــاديـة
مــطــلــعــة ان نــتــائج مــؤتــمـر
الــكـويت ســتـمــكن احلــكـومـة
ـقـبــلـة من الـبـدء الـعـراقـيــة ا
شـاريع حقيقيـة لالستثمار
في قـطاعـات البـنيـة التـحتـية
ــنــاطق ــدمــرة كـــلــيــا فـي ا ا
احملـررة وكـذلك إعادة تـدوير
ـال االجتـماعي عـجلـة راس ا
بـالـشــكل الـذي يــخـلق فـرص
العـمل للـشبـاب العـاطل عن
ـــنـــاطق الـــعــــمل في هــــذه ا
صـادر الـنـجاح وعـدت هـذه ا
ـــــوضـــــوع ابـــــرز فـي هـــــذا ا
خطـوات النـجاح في الـقضاء
عـلى مـا وصــفـته ب" اخلاليـا
الــنــائــمـــة " لــتــنــظــيم داعش

اإلرهابي.
  ويبقى السؤال األبرز كيف
سـتكون الـبرامج االنتـخابية
ومــا ابــرز طـروحــاتــهــا الـتي
تتـماهى مع الرغـبات الدولية
واالقــلــيـمــيــة بـإعــادة اعــمـار
ـــدن احملـــررة مـن تـــنـــظـــيم ا
داعش اإلجـــابـــة مـــنـــتـــظــرة
خالل األســـابـــيع الـــقـــلـــيـــلــة

قبلة. ا

عــــلى حــــيـــاة مــــواطـــنــــيـــهم
بــالـــدرجــة األولـى ولــتـــأمــ
ــشـــاريع الـــتي تـــطــبـــقـــهــا ا
الـشركـات احمللـية واألجـنبـية
بــإجــراءات مــلـــمــوســة عــلى
أراض الـواقع وهو مـا يعطي
دافعاً لـلشركـات االستثـمارية
األخــرى سـيــمــا الـتـي وقـعت
تـعهـدات في مـؤتـمـر الـكويت
الى الـــــقـــــدوم الى الـــــعــــراق

واالستثمار فيه.
  ويــعــتــقــد مــســتـشــار االمن
الـــوطــني ان هـــنــاك مــواقف
مـســبـقــة من االســتـثــمـار في
ــــــا ألغــــــراض الــــــعــــــراق ر
سـيـاســيـة فـقـبل مـوعـد عـقـد
مـــؤتـــمـــر الــــكـــويت ظـــهـــرت
تصـريحات بالـضد منه وبعد
انـتـهــائه هـنــاك من قـال بـانه
اقل من الـطـمـوح وأشار الى
ان الــنـــهـــوض االقــتـــصــادي
الـعـراقي سـيـتـعـمـد بـالـدرجة
األســـــــــاس عـــــــــلـى قــــــــدرات
ـــــقــــبــــلــــة في احلــــكــــومــــة ا
بــرنـامـجــهـا وقـدرات الـوزراء
في إدارة األمــــــور بـــــاجتـــــاه
تـعـزيـز مــفـاصل االسـتـثـمـار
وعـد ذلك احـد ابـرز الـوسائل
ــتـاحــة لــلـخــروج من مـأزق ا

اكــثــر من ســتــة مــائــة شـارع
وزقــاق في مــخــتــلف احــيــاء
ـديـنة فـضالً عن مرور ثالث ا
سـنـوات عـلى قـرار رفع حـظر
التجوال الليلي الذي انعكس
ايـــــجــــــابــــــاً عـــــلـى حــــــيـــــاة

 . البغدادي
مـن جهـة أخـرى أعلـنت بـعـثة
ـــتـــحـــدة في الـــعــراق األ ا
(يــونـامـي) عن تــراجع اعـداد
ضـحــايـا االعـمــال اإلرهـابـيـة
الى أدني مـــســتــوى لـه مــنــذ
خـــــمـس ســـــنــــــوات" وهـــــذا
ــلــحــوظ جــاء االنــخـــفــاض ا
نتيجة لعدة خطوات اتبعتها
ـسـلـحــة الـعـراقـيـة الــقـوات ا
أبـــرزهـــا تــعـــزيـــز الــتـــعــاون
ـشـتـرك خـاصـة في وحـدات ا
االســتــخــبــارات واخملــابـرات
واالمن الــــوطـــني فــــضالً عن
ـواطن الـعراقي تـعـزيـز ثقـة ا
بقوات بالده األمنية واعتماد
ـعـلـومات تـلك القـوات عـلى ا
ـواطن التي تسـتلـمها من ا
عبـر ارقام مجـانيـة خصصت

لهذا الغرض.
الـعراقيـون االن يعمـلون على
فــرض االمن واالسـتــقـرار في
كـل انـحــاء بـالدهم لــلــحــفـاظ

ـتعـارفة لالتـفاقـات الدولـية ا
ــصــادق عــلـيــهــا من قــبل وا

ان العراقي. البر
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مــا ان عـقـد مــؤتـمــر الـكـويت
الـدولي إلعـادة اعمـار العراق
حــــتى ســــارعت الـــشــــركـــات
العربية واألجـنبية للمشاركة
فــيه ولـلـحــصـول عـلى فـرص
اسـتـثـمــاريـة في احملـافـظـات
ُــــــحــــــررة الـــــــعــــــراقــــــيــــــة ا
واحملـــافـــظـــات الـــتي ســـاهم
ة أبـنـائـهـا في احلـاق الـهـز

بداعش 
رئــــــيـس الــــــوزراء حــــــيــــــدر
الـــــعـــــبـــــادي قـــــال فـي احــــد
مــؤتــمـراتـه الــصــحــفــيـة ان"
احلـكـومـة الـعـراقـيـة مـاضـية
ببسط الـسلطة االحتادية في
كل انـــحــاء الــعــراق" وشــدد
العبـادي على "فرض القانون
وتـوفيـر بيـئة صـاحلة وبـيئة
امـنة لـتقد اخلـدمات وعمل
ـسـتـثـمـرين والـشـركـات في ا

قبلة "  رحلة ا العراق با
وكـانت الــقــوات األمـنــيـة في
بـغــداد قـد أعــلـنت فـي بـدايـة
الـعام احلـالي عن رفع مـئتان
وثـمان نـقطة تـفتيش وفتح

ـركـز الـعراقي التي نـظـمـها ا
لـلــتـنـمـيـة االعالمـيـة (أهـمـيـة
مــواجــهــة اخلاليــا الــنــائــمـة
قـائـمـة عـلى إعـادة الـنـازحـ
واالســـتــعــداد لـــلــنـــجــاح في
إعـادة اعمار منـاطقهم فضال
عن اســـتــثـــمــار الــنـــصــر في
بــرامج انــتــخــابــيــة مــقــبــلــة
ناطقية) تتجاوز الطائفية وا
مبينـا (مثال قائمة النصر من
ـكن ــوصل  رشح لـهــا في ا
ان تــفــوز كــمــا هم مــرشــحـو

القائمة في البصرة).
WOMÞË  «d³š

 ويرى الفياض ان القوة

األمـنـيـة الـعـراقـيـة في تـطـور
مـــتـــواصل وبـــاتت تـــمــتـــلك
ا تفوق ما خبرات وطنـية ر
تمـتـلـكه األجهـزة األمـنـية في
بــعض دول اجلــوار مــشــددا
عـلى ان تـنـسـيق جـهـاز االمن
الـــوطــني الــذي يـــتــرأسه مع
اجلــــــــانـب األمــــــــريـــــــــكي او
اإليـــــرانـي ال يـــــتـــــقـــــاطع مع
مـصلحـة العراق الوطـنية ما
دام هــذا الــتـنــســيق يــحـصل
ـوافقة رئـيس الوزراء الذي
يـشغل منصـب رئيس مجلس
االمن الـوطـني وأيـضـا وفـقا
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ـدرسة وسبل أبسط مـقومات ا
الـتـعـليـم وأكثـر الـطالب تـركوا
مـقـاعد الـدراسـة لـيـبـحـثوا عن
عـمل يـسـدون به رمـقـهم ورمق

عوائلهم .
الـتــعــلـيم اجلــامــعي في أسـوا
حـــالــته كــثــرة في اجلــامــعــات
وندرة في الـكفاءات  ,جامـعات
حـكـومـيـة وأكـثـر مـنـهـا أهـلـيـة
ال ال تقد العلم همها جمع ا
وجــيــوش من اخلـــريــجــ كل

عام بدون تعي 
أكــثـر من ثالثــة ماليـ عـراقي
أغــــلـــبــــهـم من شــــبــــاب األمـــة
وطـــــــاقــــــــاتــــــــهـــــــا اخلـالقـــــــة
ــيـــيـــهـــا وأطــبـــائـــهــا وأكـــاد
وعـلــمــائـهــا هــاجـرت الى دول
الــكـفـر الــتي تـوفــر لـهم األمـان
ــعـيـشـة والــعـمل والـشـعـور وا
باإلنـسانـية بـعد ان عـجزت كل
احلــــــكـــــومــــــات اإلسالمــــــيـــــة
ــتـســلـطــة عن تــوفـيــر أبـسط ا
مــتــطــلــبــات احلــيــاة والــعــمل

واألمان لهم .
ال أمـن وال أمــــان عـــــصــــابــــات
نـظمـة وميـليـشيات ـة ا اجلر
ـــتـــنـــفـــذة تـــســـرح األحـــزاب ا
وتـمـرح وترتـكب جـرائـمـها في
اخلــطف والــسـرقــة  والـســطـو
ـــســلح وفـــرض اإلتــاوات كل ا
يـــوم وأمـــام أنـــظـــار الـــقـــوات
األمـــنــــيـــة الــــتي تـــعــــجـــز عن
مــــجـــابـــهــــتـــهـم أو وضع حـــد
جلـــــرائــــمــــهـم  والــــنــــزاعــــات

مـستـشـفيـات الـعالم و بـأموال
الشعب وليس  بأموالهم .

مــئـــات اآلالف ان لم أقل أكــثــر
من أبـناء الـشعب يعـيشون في
مكـبات الـنفـايات فـهي مأواهم
ومنـها وزادهم  وجتود عـليهم
ـا جتـود به األحـزاب أفـضل 
اإلسالمية الطائفية احلاكمة .
مـئات اآلالف من أبـناء الـشعب
يعـيشـون في العـشوائـيات في
سكن ال يـصلح لـلبـشر و بدون
أبـسط خدمـات الن احلـكـومات
ـتـعـاقـبـة لم تـوفر ـتـسـلـطـة ا ا

لهم السكن الالئق
ـــــشـــــردين الـــــشـــــحـــــاذيـن وا
ألون شوارع  كل عوزين  وا

مدن البالد .
 األرامل واأليتام بـاتت نسبهم
مـــخـــيــــفـــة بـــســــبب اإلرهـــاب
ـستمرة والعمـليات احلـربية ا
ـيـلـيـشـيـات وبـسـبب  أعـمـال ا
والـــعـــصـــابـــات وال إجـــراءات
ساعدتـهم أو انتشالهم فاعـلة 
من حــــالـــة الــــعـــوز والــــفـــقـــر

واحلاجة .
األمــــيـــــة واجلـــــهل في أعـــــلى
دارس قلـيلة وفي مـراحلهـا وا
حالة يرثى لـها وال تتوفر فيها

بـعــد خــمــسـة عــشــر عــامـاً من
الـسـلـطة والـنـفـوذ مـاذا فـعـلتم

للعراق وشعبه ?
الــفـقـر يــضـرب أطــنـابه في كل
ـدن مـحــافــظـات الــعــراق في ا
وفي الــــقـــرى واألريـــاف حـــتى
جتـاوزت نسـب الفـقـر أكـثر من
ـئة في بـلـد يـصـدر أكـثر 40 بـا
من ثـالثـــــة مـاليـــــ ونــــــصف
برمـيل نفط عـائداتـها أكـثر من
ثمـانيـة ملـيار دوالر في الـشهر

الواحد .
الــبــطــالــة فـي أعــلى نــســبــهــا
وتــــقـــــارب نــــســــبــــة الــــفــــقــــر
والــتـــعـــيـــيـــنـــات والــوظـــائف
لـألحـــزاب ولــــلـــســــيـــاســــيـــ
وعـــــــوائــــــلــــــهـم وأقــــــاربـــــــهم

وحواشيهم فقط.
األمــــراض تـــفـــتـك بـــالــــشـــعب
وخـصوصـاً الـفقـراء فال رعـاية
وال خدمات  صحية وما تقدمه
الـــدول اإلفــريـــقــيـــة الــفـــقــيــرة
لـشـعوبـهـا من خـدمات صـحـية
ا تـقدمه حـكـوماتـنا , أفـضل 
ـــوتــون في أبـــنــاء الـــشـــعب 
أمـــــراضــــهـم الـــــبـــــســـــيـــــطــــة
والــســـيـــاســيـــون وعــوائـــلــهم
ومـقربـيهم يـتـطبـبون في أرقى

احــبــاط  اكــثــر من خــمــسـ
مـخــطط السـتــهـداف مــنـاطق
حــيـويــة في الــعـاصــمــة كـان
داعش يــريــد مـن خاللــهــا ان

يوجد لها أثر. 
وتــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد وحــــــــدات
االســتــخــبــارات عـلـى ادخـال
عنـاصرهـا في دورات تطـوير
ـــواكـــبــــة الـــعـــلم وحتـــديـث 
االسـتـخـبـاري ولـدعم تـطـوير
اداء عـمل عـنـاصرهـا ويـؤكد
مـستشار االمـن الوطني فالح
عـلومات الفـياض ان اغـلب ا
تـــــســــتــــقـى من فـــــعــــلــــيــــات
اسـتخـبـارية  مـحلـية  او من
خالل  تــنــســيق مــبــاشــر مع
دول  أخــــــــــــــــــــرى مــن خــالل
الـــــتـــــحــــالـف الــــدولـي ضــــد
اإلرهـــاب وقــال في جـــلـــســة
خـاصـة بـعـدد  من الـبـاحـثـ
لف ـعنيـ با والصحـفي ا
األمـــني يــوم  24/2/2018ان
(احلــصـــول عــلـى رقم هــاتف
عــراقـي من مــوبــايل إرهــابي
عـائـد ألي من الـدول اجملاورة
او الـدول االوربـيـة  أدى الى
الـكـشف  عـن خاليـا إرهـابـيـة

نائمة في العراق ).
وأضـاف خالل هـذه اجلـلـسـة

ـعــلـومــات والـذكـاء بــحـرب ا
لـتـعـزيـز اجلـهود الـعـسـكـرية
ناطق احملررة واألمنيـة في ا
وفـــرض االمـن واالســـتـــقــرار
فــيـهـا ومــنع وقـوع خـروقـات
فـي احملــافــظــات األخــرى من

البالد.
ـــعــلـــومــات فال يــخـــفى ان ا
ــســـتــســقــاة من الــدقـــيــقــة ا
مصادر غالـباً ما تكون سرية
هي الــــركـــائـــز األســـاس ألي
دن عمـليات امنيـة تنفذ في ا
فـــــضالً عـن الـــــكـــــامـــــيــــرات
احلـــراريـــة الـــتي انـــتـــشــرت
مـؤخراً في كل شـوارع بغداد
عـاصمة العـراق ومركز صنع
الـــقــــرار الـــســـيــــاسي فـــيه 
وحــدات  االســتــخــبـارات في
وزارة الـــدفـــاع تـــمـــكـــنت من

بـــعــد ان عـــرف الــعـــراقــيــون
بــشــرى الــنــصــر ضــد داعش
وحتــــــريـــــــر كل األراضـي من
بـــراثن  مـــا عــرف بـــتــنـــظــيم
الدولة اإلسالمية  بدأ القتال
مـع بـقـايـا الـتـنـظـيم وخاليـاه
الـــنــــائـــمـــة يــــأخـــذ اشـــكـــاالً
ومـنحنـيات أخرى تـمثلت في
مـنع هـذا الـتنـظـيم من إيـجاد
ثـغـرات يـستـطـيع من خاللـها
ـدن او الــنــفــاذ الـى مــراكــز ا
احـيـائــهـا لـتــنـفـيـذ عــمـلـيـات
انـتـحاريـة او هـجـمـات تـأخذ
مــســـاحـــة من الـــتــغـــطـــيــات
اإلعالمــــيــــة لـألعالم احملــــلي
الــــــــعـــــــراقـي او الـــــــعــــــــربي
واالجنبي  احلكومة العراقية
تـطـبق اسـتــراتـيـجـيـة حلـرب
االســتـخـبــارات او مـا تـعـرف
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الــعـصـر الــعـبــاسي وعــصـرنـا
احلـاضــر ومـا الت له االحـداث
ـــا حـــدث في اوربـــا شـــبـــيـه 
وحـكم الـكـنيـسـة الـكـاثولـيـكـية
حـيث اتهـمت الـكـنـيسـة كـثـيرا
ــــفــــكــــرين من الــــعــــلــــمــــاء وا
ــروق تــعـالــيم بــالــهـرطــقــة وا
الـكــنـيـســة كـمــا هي مـحــاكـمـة
ـشهورة وكما تعرض غاليلي ا
سـلمـ للـنفي عـلمـاء العـرب ا
والـــســجن مــثــلــمــا حــدث البن
ــنــصــور رشـــد الــذي اتــهــمه ا
الـلـعـ وهــو الـلـذي من حـرف
وطـغى في اخلالفـة االسالمـيـة
ــفــكــرين واتــهم الــفـالسـفــة وا
ــعـــارضــ الــعـــرب وســجـن ا
ومطـاردة انـصارهم واتـهـامهم
بالـكفر واحـرقت كتب ابن رشد
الــفــلـــســفــيــة والــعـــلــمــيــة في
االنـدلس وسـرق الـعـديـد مـنـها
من قبل اليهود وترجموها الى
العبريـة ..وسبقه الكندي وابن
طـفـيل ايــضـا في حـرق كـتـبـهم
ونـفـيـهم . ولـعن الـله الـسـاسـة
ــزورين ــنــافــقــ واحــزاب ا ا
ولعن الـله كل من طارد وارهب
ـــفـــكـــرين الـــعـــلــــمـــاء واقالم ا
والــــــبـــــاحــــــثـــــ وتــــــرهـــــيب
الـصــحـفـيــ واطـفــال وشـعب

العراق .

والـغش االسالمـيـة وهـرطـقـات
وعــاظ الــسـالطــ والــســاســة
الـطــائــفــيـ الــنــازيــ اجلـدد
وبـسـبب صـهـيـنـة الـعـرب وكل
ــاســونــيـة ــســلــمــ وا دول ا
الـعــثـمـانــ واقـزامـهم احـزاب
ــاسـونــيـة .الـتي الـهــرطـقـات ا
جــمــيـعــهم يــاتــمــرون بــاوامـر
امـريــكـا واسـرائــيل ويــنـفـذون
مخـطـطـاتـهم .فهـرطـقـة احزاب
وسـاسـة الـنـفاق الـتي نـتـحدث
عـــنــهـــا الـــيــوم .. ذات مـــغــزى
مـــرتــبط بــالـــدين ولــهــا دالالت
واســعــة في الــتــراث الــفــكــري
فعـندمـا نقـول هرطـقة االحزاب
لة تعني الـبدع واخلروج عن ا
والــــزنـــــدقــــة عــــنــــد االحــــزاب
وعـصــابـات الـتـرهــيب كـمـاهي
بدعتـهم في ان (السياسة ..) ال
تــتـعـارض مـع الـدين لــتـغــيـيـر
عــقـائــد الـنــاس ومـعــتـقــداتـهم
ـسـتــقـرة وادخـال مــعـتـقـدات ا
جديدة على عقيدتنا االسالمية
وانـكـار اجـزاء اسـاسـيـة مـنـهـا
لكي يجعـلها بعـد التغيـير غير
بدئي .. ـعتقـد ا متوافـقة مع ا
فـالــهـرطــقــة نـعم ذات خــلـفــيـة
مسيـحيـة ومرتبـطة بالـديانات
ـســيـحـيــة في حــرب الـقـرون ا
الـوسطى وكذلـك االسالمية في

زلــنـا في انــتـظـار الــعالج مـنك
..وهـــــاهم احـــــزاب وســـــاســــة
الـنـفـاق االسـالمي يـقـبـلـون يـد
امـــريــكــا فـي الــســـر ويــدعــون
ـزيـفـة الـعــكس بـهـرطــقـاتـهـم ا
ويـنـتظـرون من امـريكـا االنـقاذ
ثـقف ويتهـمون االحـرار من ا
ـــيـــ والـــبـــاحـــثــ واالكـــاد
والــصـحــفــيــ بــشــتى الــتـهم
وتـــرهـــيـــبــهـم وازهــاق االروح
وحـــكــمــوا عــلى االحــرار بــعــد
خــطـفـهـم بـاحلــرق كـمـا فــعـلت
الـكــنـيــسـة الــكـاثــولــيـكــيـة في
حــروب الــقــرون الــوســطى في
اوربــــا الــــغـــربــــيــــة واحــــرقت
الــعـشـرات بـتــنـفـيـذ احــكـامـهـا
اجلـــائـــرة بـــاحلـــرق ... وكـــمــا
ـحـرقـة تـفـجـيـرات حــدث لـنـا 
الـكــرادة في عــراقـنــا احلــبـيب
...فاذا نظـرنا الى ماوصل اليه
عــراقــنـــا كــوطن والــعــراقــيــ
ــســـتــقــبل ــا في ا كــشــعـب ر
سـنــلــوم انــفــســنــا الن ثــقــافـة
ـعـاديـة الـتـعــصب والـتـشــدد ا
ــواطـن الــتي حتث لـــلــوطن وا
عــــلى الــــعـــنف والــــكـــراهــــيـــة
والـــطــــائـــفــــيـــة بــــهـــرطــــقـــات
واغــتـيـاالت وتـرهــيب ابـنـائـنـا
سـتــكـون وبـاال عــلـيـنــا بـسـبب
هــــرطـــقـــات احـــزاب الـــنـــفـــاق

بـــوجــــود هــــذا االخــــطــــبـــوط
السيـاسي الذي ارهب اجلميع
.. ان امــــريـــــكــــا واســـــرائــــيل
والـغـرب يــعـتـبــرون مـايـحـدث
لــلـعـراقــيـ ثــروة مـهــمـة فـهم
يـقـولـون النفـسـهم دعـهم يـقتل
بـعـظـهم بـعـضـا ويـتـصـارعـون
ـــــغـــــا والـــــثــــروات عـــــلـى ا
وكـراسي احلـكم كـمـا هـو حـال
ـسلمـ فهذا من كل الـعرب وا
مــصـلـحــة امـريــكـا واســرائـيل
وهم يـزيـدون الـنـار حـطـبـا في
السر يغذون االرهاب وتعصب
االحزاب واالغـتـياالت والـقـتال
بــ الـعـراقـيــ كـمـا هـو حـال
الـبـلـدان االسالمـيـة والـعـربـية
ويـــطـــبـــطــبـــون عـــلى اكـــتــاف
اقــزامــهم الــلـــذين صــنــعــوهم
لـــتــدمـــيـــر الــشـــعب الـــعــراقي
والشعوب العربية واالسالمية
كـــــمـــــا قــــــال احـــــدهـم دعـــــهم
ـكسيـكية يتـقاتـلون كالـديوك ا
لكي ينتهي االمر بالنزف حتى
ـــوت ..وهــنـــا تـــذكـــرت قــوال ا
لــلـفــيـلـســوف الـهـنــدي (إقـبـال
الهور) وهو يخاطب الغرب . 
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يــهــا الـغــرب لــقــد كــنــا جنـرح
بـســبـبـك فـاخلــنـجــر خـنــجـرك
والدم يتدفق من أجسادنا وما

ونــسـوا الــتــسـامـح وسـمــاحـة
االســالم وبـــــــــــــــــاســم االسـالم
يستمر الـترهيب والقتل وقتال
بـعـضــنـا لـبـعض في غـفـلـة من
امــرنــا بـهــرطــقــات كـمــا تــريـد

امريكا والغرب واسرائيل .
WÝbI  W ULŠ

ـسيحـي اثناء وكما فعـلوا با
احلــروب الـــوســطى في اوربــا
الـغـربـيــة . إنـني أؤمن بـأن مـا
نــــــواجـــــهـه اآلن هـــــو ازديـــــاد
ــقــدســة والــغــبـاء احلــمــاقــة ا
ـقـدس عـنـد ـقـدس واجلـهل ا ا
ـتـحـزبـ بـسـتـار الـعـراقـيـ ا
الــدين وهـــرطـــقــات احـــزابــهم
وهـرطـقات سـاسـتـهم.. فـلـديـنا
فـي الــعـراق مــقــرات مــتــقــدمـة
لــلــمـاســونــيــة تـنــطــلق مــنــهـا
الـــتــوجـــيــهـــات لـــتــنـــفــيـــذهــا
مـــامـــطــلـــوب من قـــبل دواعش
الــسـيــاســة واحــزاب وســاسـة
ــزورة الـــنـــفـــاق االسالمـــيـــة ا
لـالسالم الــتي تـأتــمــر بــأوامـر
أعـــداء الــعــراق من صــهــايــنــة
العـرب الوهابـي وجميع دول
.. فهؤالء مثل سلم العرب وا
االخطبوط ولكن بجسم عراقي
صــلـب يـــقــاوم وهـــنـــا يـــطــرح
الـسؤال نـفسه مـالـذي سيـكون
علـيه مستقبل االجـيال القادمة
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قـتـل وتـهـجـيـر وتـدمـيـر لـلـمدن
الـعـراقيـة ومـذابح الـتفـجـيرات
ــدن االرهــابــيـــة في بــغــداد وا
االخـرى هــو بـسـبب هــرطـقـات
ـــــنـــــافــــــ الـــــتي واحـــــزاب ا
صنعـتهم امريـكا لهـذا الغرض
بـئسـا لـكم وبئـسـا لـهرطـقـاتكم
أيـهـا الــطـائـفـيــون والـنـازيـون
اجلــدد ..قــيل إن الــفــيــلــسـوف
والــشـاعــر الـسـاخــر (كـوردانـو
برونو) االيطالي عندما حكمت
عـلـيه الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة
بـالــهـرطـقــة وفـيــمـا بــعـد حـكم
علـيه بـاالعدام واحلـرق حـيا ..
فقبل تنفـيذ احلكم عليه ابتسم
وقـال لـنـفـسه في هـدوء ..أيـهـا
ـقـدس .. ايـهـا اجلهل الـغـبـاء ا
قدس .. ايهـا احلمق والغفلة ا
ـقدسان أنـتم وحدكم تفـعلون ا
الـــكـــثـــيـــر لـــلـــتـــقـــدم وإصالح
ـــا يــفـــعل الـــنـــفـــوس أكــثـــر 
اإلبـــداع الــبـــشـــري والـــعــلم ..
وهـذا مــانـحـن فـيه كــعـراقــيـ
مـــغــلــوب عــلـى امــرنــا وقــتــال
بـعــضــنــا الـبــعض والــتــمـسك
بالتعصب وهـرطقتكم وهرطقة
ســـــاســــــة االسالم والــــــعـــــرب
نافق التي اغتالت وطاردت ا
علـماء ومفـكرين واقالم العراق
احلــرة بــهــرطــقــات مــفــتــعــلــة

(ال.. أنت من رسم هــذا) يـعـني
انت من رسم اخلــطـة لـتــدمـيـر
ــديــنــة ..من هــنــا أبــدأ هـــذه ا
وكـمـا أكـدت االحـداث كـان دور
االمـريـكان والـغـرب واسـرائيل
واضــــــــــحــــــــــا فـي رسـم ودعم
وتــــــدريـب االرهــــــاب وتــــــدفق
ـال الى ـقـاتـلــ االجـانب وا ا
مــــايــــســــمـى بــــالــــدواعش هم
واقـزامهم العـثمانـي والعرب
تـصـهيـنـ . فحـولـوا مدنـنا ا
الى لــوحـــات كــمــا هي لــوحــة
(غـرينـيـكا الـبـاسك ).. من يرى
نـيـنـوى الـيـوم وكـأنـهـا مـديـنـة
غـرينـيـكـا الـتي دمـرت من قـبل
ـــانـــيــا الـــنـــازيـــة في اقـــلــيم ا
ـية الـباسك اثـناء احلـرب الـعا
الـثــانــيـة ..الــيس مــاحـدث من

قربت االنتخابات وبقيت نفس
الــــــرؤوس فـي الــــــتــــــكـــــــتالت
جميـعهم محـاصصات طـائفية
بــهـرطــقــات خـفــيــفــة نـفــذتــهـا
جـــيـــوب الـــنـــفــاق  فـــكـل هــذه
الـتـكتـالت ايـضـا من هـرطـقات
الـســاســة احملـتــرمــ .. قـرات
حــــكـــايــــة غـــايــــة في الــــتـــأمل
لـــلـــفـــيــلـــســـوف والـــنــاقـــد في
الـتـحلـيل الـنـفسي االجـتـماعي
(سالفـوي جـيـجك) يقـول فـيـها
اني بـيـكـاسو في زار ضـابط أ
مـرسمة اخلـاص به في باريس
ـيـة الثـانـية خالل احلـرب الـعا
وصُـدم عنـدما رأى هنـاك لوحة
(غــريــنــيــكــا) فــسـأل الــضــابط
بـــيــــكـــاســـو..هـل أنت من رسم
هـذا? فـأجـابه بـيـكـاسـو بـهدوء
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