
إليـهـا صـيـفـاً. أما اجلـهـة الـغـربـية
فـتوضـع مشـبكـات خشـبـية لـتقـليل

دخول أشعة الشمس.  
 كــانـت الــغــرف مــزيــنــة بــالــصــور

والـــــلـــــوحــــات
الـتي تـمـثل عـائـلـة بـنـيـة  مـشـاهـد
لبيئة أوربية  وصور للملك فيصل
األول. وفي غــرفــة صــغــيــرة زيــنت
جــدرانـــهـــا بــصـــور شـــخــصـــيــات
ســــيـــاســـيـــة وعــــلـــمـــاء ووجـــهـــاء
ـــلــكي ومــســـؤولـــ في الـــعــهـــد ا
واجلـمهـوري بعـضـها يـظهـر فيـها
ـرحـوم الـرئـيس عـصـام بـنـيـة مع ا
االسبق عبد الرحمن عارف وأخرى
مـع الــراحـل الــدكـــتــور مـــصـــطــفى
جـواد. وفي ركن عـرضت مجـمـوعة
ـلـكـيـة. من الـنـيـاشـ واألوســمـة ا
ومن بـ الـصـور الـعـائـلـيـة صورة
جلـده األكـبـر جـاسم مــحـمـد أحـمـد

بـنـيـة تـعـود لـعـام Æ1899 وذكر أنه
اسم (بنية) جاء من حلية جده ذات

اللون البني (القهوائي). 
وحرص السيد عصام بنية على أن
يـريـنـا سـرداب الـقصـر الـذي نـزلـنا

 UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

wŁ«d² « ‰UL¼ù«Ë a¹—U² « o³Ž 5Ð ÆÆ ŸuAFý dB

بـهـيــئـته اجلـادة ووجــهه الـصـارم
وحلــيــته الــبــيــضـاء وتــعــلــيــقـاته
السـاخـرة اسـتقـبـلـنـا عصـام بـنـية
ســلــيل الــعــائــلـة األرســتــقــراطــيـة
ـعـروفـة  مـرتـدياً بـلـوزا صـيـفـياً ا
أبيض وسـرواالً قصيـراً  (برمودا)
 ويــعــتـــمــر قــبــعـــة (كــاســــكــيت)

بيضاء. 
هكـذا استـقبـلنا مـرحبـاً محذراً من
تـــصــويـــر داخل الــغـــرف واألثــاث
عندما كان يقودنا ب الصالونات
والـــغـــرف الــــتي عالهــــا الـــتـــراب
بعثر فـي أرجائها يشير واألثاث ا
إلى األهــــمـــــال مــــنــــذ وقـت لــــيس
قــصــيــراً . ومن بــ األثــاث (مــيـز
ـرمـر يــعـود لـزواج تــوالـيت) مـن ا
والـدته  وصـندوق خـشـبي هـندي

عليه صور أفيال يعود لعمته.
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يقع القـصر في منـطقة األعـظمية 
بــنـاه الــتــاجــر الـيــهــودي شـاؤول
شعشـوع  فسمي بقـصر شعشوع
لــروعـــة بــنــائه وواجـــهــته وغــرفه
ــثل الــفـــارهـــة. وكــان الـــقـــصـــر 
ـعـماريـة الـبديـعـة التي الـفـخامـة ا
ــــعـــمــــاريـــ قـــام بــــهـــا أمــــهـــر ا
والنقـاش والنـجارين واحلدادين

شهورين.  واسطوات بغداد ا
بـوشـر بــبـنـاء الــقـصـر عـام 1906
كـانت  Æ1908 وأكــمل بـنــاؤه عـام

وتـمتـاز (الطـارمـة) بأنـها مـستـندة
عــلى أعـمــدة رخــامـيــة . وهــو أمـر
نـــادر في الـــبــيـــوت الـــبـــغـــداديــة.
واألعـمدة مـزينـة بتـيجـان منـحوتة
رمر. أمـا أرضية الـقصر فهي من ا
ــصــفــوف ــلــون وا من الــكـــاشي ا
بـــأشــكـــال هـــنــدســـيــة
بديعة. كما زينت غرف
ـــــراته الـــــقـــــصـــــر و
بالثريات الكريستال. 
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إضـــــافـــــة إلـى عـــــوامل
ــــــنـــــــاخ واالنــــــدثــــــار ا
الـــطـــبـــيـــعـي  تـــعــرض
الـقــصــر أضـرار كــبــيـرة
بـسـبب االنـفـجـار الـهائل
الــذي تــعـــرض له جــســر
الـصـرافيـة بـعـمل ارهابي
في 12 نــــيـــــســــان 2007
الـــــذي أدى إلـى انـــــهــــدام
أغــلب أجـزائه وســقـوطـهـا

اء.  في ا
وكـذلك سـقـوط قـذيـفـة قـرب
الــقــصــر في وقت الحـق مـا
تــــزال شــــظــــايــــاهــــا عــــلى

جدرانه. 
 أدت االنــــــفـــــــجـــــــارات إلى
حدوث تصدعـات كبيرة نتج
عــنـهـا شق كـبــيـر في سـقف إحـدى
صاالته وتهدم سقف إحدى الغرف
في الـطــابق الـعــلـوي إضــافـة إلى
تـهـشم الـزجـاج وحتـرك الـشـبـابيك
واألبـواب عن مـواضـعـهـا وأيـجـاد

شقوق في اجلدران. 
القصر مـبني بالطـابوق  وبحاجة
إلى ترميم كـلي يشمل كل أجزائه 
وتــــرمـــيـم اجلـــدران واألرضــــيـــات
والـسـقـوف واسـتـبـدال أو تـعـمـيـر
الـــشــبـــابــيـك واألبــواب والـــســطح
ومحـجرات الشـرفات ليـعود قصراً

فخماً. 
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في خــتـام الـزيـارة عـرض
السـيد عـصام بنـية كـتاباً
ستشرقة فرنسية يصور
األبنية التـراثية والبيوت
الــبــغــداديــة ذات الــطـراز
عماري اجلميل. وكتبت ا
لـه إهـــــداء بـــــخــــــطـــــهـــــا
وبـالـعـربـيـة تـشـكـره عـلى
إتــاحــــــــــة الــفـرصـــــــــة
لـــــهـــــا بــــزيـــــارة قـــــصــــر
شعـــــــــشوع حيث سمته
(قـســر شــاشــور). وأنــهـا
وعـــدته بـــإضـــافـــة صــور
الـقـصـر في طـبـعـة قـادمـة
لــلـكـتــاب.  نـأمل أن تـقـوم
وزارة الـثقـافـة باسـتمالك
القـــــــصـر و تأهيـله وحتويله إلى
مــتــحف بــكل مــقــــــــــــتـنــيــاته من
حتف وأثـــاث قــــد  واســـتـــغالل
حـدائــقه وشـرفــاته لـتــكـون مــقـهى

تراثياً جميالً.
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لـلـمـلك خالل وزارة رئـيس الـوزراء
نـاجي السـويـدي. وكان ذلك بـشكل
مــؤقت بـسـبب غــرق بـنـايـة الـبالط

ـــلــــكي اجملـــاورة ا
لقصر شعشوع. 

1931-1933
انــــــتـــــــقــــــلـت إلى
الــقــصــر الــســيــد
فــرحـــة شــقـــيــقــة
شاؤول شـعشوع

للسكن فيه. 
1934-1942

استـأجر الـقصر
الزعـيم الـوطني
جـــــعــــفــــر أبــــو
الــتــمن بــســعـر
(150© ديـــنـــاراً
في الــــشــــهـــر.
وكــــــــان أبـــــــو
الـتــمن يـشـغل
مـنـصب وزيـر
ـــــــالـــــــيــــــة. ا
وأجــــــــــــــــــرى
إضـــــــافـــــــات
وتـــغــيــيــرات
في الـــــقــــصــــر

ونقل إليه أسرته. 
وخالل تــلك الــفــتــرة كــان الــقــصـر
يتـعرض أحـيانـاً لسـيل نهـر دجلة
وفـقـد أبو الـتـمن قـسمـاً من مـكـتبه
ومـخـطـوطـاته وأرشـيف خـطـابـاته
الـسـيـاسيـة. ومـا بقـي منـهـا أهداه
ــكـــتــبـــة الــوطـــنــيــة. ورثــته إلـى ا
اســتــضــاف الــقــصــر اجــتــمــاعـات
تـرأســهـا أبــو الـتــمن بـعــد أحـداث
مـايس 1941 حــيث حــضـر قــرابـة
ثـالثـــ ســــيــــاســــيــــاً من الــــقـــادة
ـعــارضـة ثم قـرروا الـوطـنــيـ وا
مسـاندة زعيم احلـركة رشـيد عالي
الــــكــــيالني=1945 -1943. شـــغل
الـقــصــر الـنــائب احملــامي صــبـيح

جنيب لسكنه مع عائلته. 
شغل القصر 1946-1952

ابـــراهــــيم اجلــــيــــبه جي (صــــهـــر
رحوم شاكر الراوي وزير الدفاع ا

آنذاك) 
قام الوجيه أحمد بنية 1953

بـشراء الـقصـر بسـعر خـمسة آالف
ديـنار وانـتقل إلـيه مع عائـلته مـنذ
ذلك الـــــوقـــــــت وحلـــــد اآلن. وذلك
بـعـد مـغـــــــادرة عـائـلـة شعـشـعوع

العراق عام 1948. 
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الـقـصر من طـابـق من الـطـابوق 
وســــــقـف الـــــــطــــــابـق األرضـي من
الــشـيــلـمــان والــطـابــوق الـعــقـادة
وسقف الـطابق الـعلـوي من جذوع
األشـجـار. واجلـدران من الـطـابـوق
مع فــواصـل من أعــمــدة خــشــبــيــة
داخل اجلدار تـفصل بيـنها مـسافة
تقارب  60سنتمتـراً. أما الشبابيك
فــهي واسـعـة وتـمـتـد من األرضـيـة
إلى السـقف  بحـيث تـمنح الـقصر
إضاءة عـاليـة من اجلهة الـشمـالية
حــيث ال تـصـل الـشــمس مــبــاشـرة

طل على دجلة سطح القصر ا

بـنـيت الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة في الـعـراق بـعـد عام 2003 عـلى مـبـدأ الـشـراكة في
ـعـارضـة في الـفـشل! لـذلك أخـتـلط احلـابل بـالـنـابل ولـم نـعرف رأس الـنـجـاح وا
لك كـتلة كبيرة في الهـرم ومركز القيادة في إدارة احلـكم في العراق إلن الذي 
ان ولديه وزارات فـي احلكومـة نراه يهـتف ضدهـا في ساحـة التحـرير! ولد البـر
مبدأ مـا يعبر عـنه " التوافقـية " في إدارة الدولة مشـاكل خطرة لم تتـخلص منها
الـعمـلـيـة الـسـيـاسيـة الى يـومـنـا هـذا ولـعـلهـا كـانت سـبب األزمـات الـتي مـر بـها
لفات الـسياسية واإلقتـصادية واخلدمية ألن األغلب العـراق والفشل في أغلب ا
كان يـسعى الى بنـاء نفسه وكـيانه السـياسي من خالل الدولـة وليس بـناء الدولة
عـلـى أسس عـلـمـيـة صـحـيـحـة بـعـيـدا عن اإلجـتـهـادات الـشـخـصـيـة والـتـأثـيـرات
قراطـية العراقـية فريدة في ناطقـية. هذه احلـالة جعلت الـتجربة الـد احلزبيـة وا
ـشترك في العمليـة السياسية هم شركاء في ا في العالم فجميع ا نطـقة ور ا
احلـكم وإقـتـسام مـغـا الـسـلطـة وهم في الـوقت نـفـسه ال يـتحـمـلـون الـفشل في
ـا ولد إدارة الـدولـة ومـا يـواجـهـهـا من مـلـفـات سـيـاسـيـة وإقـتـصـاديـة وأمـنـيـة 
ـنـاصب واإلمـتـيازات وفـشال ذريـعـا في تـقـد واجـبات صـراعـا وتـكـالبـا عـلى ا
فاصل من رأس الدولة احلكـومة جتاه اجلماهـير وفسادا مسـتشريا في أغـلب ا
حتى أخـمص قـدميـهـا وإرهابـا يقـضم ثـلث الـبالد دون أن يقـدم مـقصـراً واحداً
ناسب ومن الى احملاكـمة! إلن الذي في جسده عاهة ال بد له من تناول العالج ا
ـكن لطـائر أن يطـير بـجناح ـسير وال  طـاولة في ا رجله مـكسورة ال يـستـطيع ا
قراطي سار الـد واحد لـذلك كان البد مـن إجراء تصـحيح وتعـديل في عمـليـة ا
لـلـتجـربـة الـعراقـيـة وظـهرت بـوادر هـذا الـتغـيـيـر في إنتـخـابـات عام 2018 ح
شـهـدنـا تــغـيـيـرا في بـنـيــة الـكـتل الـسـيـاســيـة الـعـراقـيـة وإخــتالفـا في بـرامـجـهـا
انيت إحداهما حاكمة واألخرى السيـاسية كان ينبئ بإننا سنشاهد كتـلت بر
معـارضة ولكن إلن الشـفاء لم يكـتمل ولم تتوفـر الشجـاعة عند األغـلب بالذهاب
انيـة الكبرى.. " عارضـة فقد  خـولف الدسـتور بعدم تـكليـف الكتـلة البـر الى ا
ة". أنتجت إنـتخابات عام 2018 مـشاركة كتلت ـة الى عادتها الـقد وعادت ر
هــمـا الـفـتح وسـائــرون في تـشـكـيل احلــكـومـة الـعـراقـيــة وتـعـيـ رئـيس الـوزراء
والتشـكيلة احلكومـية فيما لم يتم إشـراك بقية القوى الـسياسية شراكـة حقيقية
ا كـان مطلـوبا مـنهـا أن ترفع يـدها بـنعم عـند الـتصـويت و شريكـة في فشل وإ
األداء احلكـومي الواضح في تـقد اخلدمـات والبرامج الـتي وضعـتها احلـكومة
شاركـة أن تتخذ " وحددت سـقوفا لتـنفيـذها  وهذا األمـر حتم على الـكتل غيـر ا
ـسـؤولـيـة في ــعـارضـة أو أن تـتـحـمـل ا الـقـرار الـشـجــاع " .. أمـا الـذهـاب الى ا
حكـومة غيـر مشـتركة فـيهـا. ألن القرارات الـشجـاعة حتتـاج الى رجال شـجعان
واألحداث الـتاريخـية حتتـاج الى قرار تـاريخي كان تـيار احلكـمة بـزعامة الـسيد
ـسـارات عـمـار احلـكــيم عـلى مـسـتــوى احلـدث وألنه كـان سـبـاقــا في تـأسـيس ا
ـقراطيـة احلقيقـية ح لم يـشترك في حـكومة عام 2010 جـاء القرار بعدم الد
ـعــارضـة ألنه الى اآلن مـا زال عـنـوان هـذه اإلشـتـراك بــهـذه احلـكـومـة وإعالن ا
ـنـاصب وليس الـسـعي الى خـدمة غـا والـتـكالب عـلى ا احلـكـومة هـو تـقـاسم ا
واطن وتـنفيـذ التعـهدات التي قـطعتهـا احلكومـة في برنامـجها. الشك إن إعالن ا
شـروع الـوطـنـي ويـفرز ـعـارضـة الـوطـنـية احلـقـيـقـيـة سـيـسـاهم فـي إنـضـاج ا ا
ـكن من مـراقـبـة األداء احلـكـومي واإلشـارة الى مـكامن الصـالح من الـطـالح و
اخلــلـل في تــنــفــيــذ الـســيــاســات والــبــرامج احلــكــومــيــة ويــســـــــــاهم فـي نــبـذ
احملـاصصـة الـسـيـاسـيـة وحتـد كـبـيـر يـهدد احلـكـومـة بـالـسـقـوط إذا مـا إسـتـمر
ـشـــــــكـلـة للـحكـومة في نـهايـة مدتـها ـا نرى الــــــــكتل ا الـفـساد والـفشل ور

هي غير التي شكلتها في بدايتها.
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انـا مـثال كـان
لـي بـــــاب من
صــفـــحـــتــ
لـــــــنــــــــشـــــــر
شـــــــكــــــاوى
ـــواطــنــ ا
مــــــــــــــــــــــــــن
ـسـؤولـ ا
وخـــــاصـــــة

الوزراء.
كــــــــان ذلك
بــــــــــاسم (
رقـــــــابـــــــة
شــعـبــيـة)
وقـــد نـــال
هــــــــــــــــــذا

ن تــضــرروا من الـــبــاب شــعــبــيـــة 
. ال سؤول ارسات هذا او ذاك من ا
ادعي الشجاعة ولكـني وجدت تشجيعا
مـن رئــيس الـــتــحــريـــر كــامل الـــشــرقي
واهـتــمـامـا مـن اكـبـر ســلـطـة في الــبـلـد

رغم كل ماكتب وقيل عن طبـيعة النظام
الـسابق وتـشدده فـي الكـثيـر من االمور
لـكـن الـعـديــد من الـصــحـفــيـ  وجـدوا
مـجـاالت اتاحـت لهم احلـريـة في تـناول
ـشـاكل ـواطـنـ مـتـحاشـ ا مـشـاكل ا
مع الـنـظام وكـنـا في مجـلـة الف باء في
مــخـــتــلف الــســنـــوات نــســعى الى ذلك
وننجح هنـا وهناك في ظروف حـتمتها

احلروب واحلصار.
اذكـر كـامــثـلــة عـلى ذلك مــقـاالت رئـيس
الــتـحــريـر حــسن الــعـلــوي في تــوجـيه
ــسـؤولـ وعـدم الـنــقـد لـبـعـض كـبـار ا
موافـقة اجمللـة في عهـد رئيس التـحرير
كــامـل الــشــرقي عـــلى طــلب مـن مــكــتب
ـلـونة حـزبي بـتـخصـيص الـصـفـحات ا
في اجمللة لنشاطات رئيس اجلمهورية.
رحوم وكذلك في عهد رئيس التحرير ا
اميـر احللو قـراره  بنـشر حتقـيقات عن
ـــدن فـي بـــدايـــة صـــفــــحـــات اجملـــلـــة ا
وبـــــــــااللــــــــوان بـــــــــدال مـن اخـــــــــبــــــــار

سؤول كبارا
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مـســاحـة الـقــصـر أربـعــة آالف مـتـر
مــربع  لـكن بـسـبب فـيـضـان دجـلـة
ـطل عـام 1927 واجنـراف اجلــزء ا
عـلى الــنـهــر في حــادثـة (الــكـسـرة)
ــعــروفــة  تـهــدمـت بـعـض أجـزاء ا
الــــقـــصــــر وفـــقـــد ربـع مـــســــاحـــته

فأصبحت ثالثة آالف متر مربع . 
dBI « «uMJÝ s¹c «

التاجر شلؤول 1908-1920
شعشوع وعائلته. 

استأجرت وزارة 1921-1926
ـلك الــداخـلــيــة الـقــصـر واتــخــذه ا
فــيــصـل األول مــســكــنــاً خــاصــاً له
وألســـرتـه فـــور وصـــلـه قـــادمـــًا من
احلــجــاز. وبــقي في الــقــصــر بــعـد
واستـمر تتـويجه في 23 آب 1921 
في سـكـنه حـتى تـعرضـه للـفـيـضان
عام 1927 فغـادره حيث انـتقل إلى
دار يـــهــــودي آخـــر هــــو الـــتــــاجـــر
والــــنـــائـب في مــــجــــلس األعــــيـــان
مــنــاحـيم دانــيــال عــلى ضـفــة نــهـر

دجلة في منطقة السنك.  
لك يذكر الـدكتور عـلي الوردي أن ا
فــيــصل سـكـن أوالً في دار أعـدت له
داخل الــقــشــلــة  وهي الــدار الــتي
كــانـت مـــقــراً لـــلـــوالي في الـــعـــهــد
العثـماني وتقع عـلى شاطئ دجلة 
وســــمــــيت بــــدار اإلمــــارة (حملــــات
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وقــــــــــــد زرت الــــــــــــدار
ـــذكـــورة وتـــقع بـــ ا
بيت احلـكمـة والقـصر
الـــعــبـــاسي. وهي دار
صـــغــيـــرة تــضم ثالث
غـرف  وهي غـيـر دار
ـــــعــــروفــــة الـــــوالي ا
اجملــاورة لــلـــقــشــلــة.
ــــلك وأعــــتـــقــــد أنه ا
سكنها لـفترة قصيرة
عــنـدمــا جـاء لــوحـده
أوالً . وبعد أن قدمت
عــائــلــته انــتــقل إلى
قــــصــــر شــــعــــشـــوع

الواسع.
بعد 1928 -1927
تـــعــرض جـــانب من

الـقصـر لـلـغرق  
إصالحـه مـــــجـــــدداً

وتأهيله للسكن. 
1929-1930 

اتخاذ القـصر مقراً
ــــلــــكي لــــلــــبـالط ا
للملك فيصل األول
أي مـكــتـبـاً خـاصـاً
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لبنان

الـيه بـدرجــات عـديـدة فــكـان اجلـو
بارداً  وفي أسفله شاهدنا حوضاً
صغـيراً يـتغـذى من تسـرب ماء من

نهر دجلة القريب. 
للقصر حديقتـان أمامية منخفضة

عن الــدار تـمت زراعــتــهـا بــعـنــايـة
بـالــنـبـاتــات والـزهــور واحلـشـيش
األخـــضـــر  إضـــافـــة إلى األصص
والــســنــادين الــتي تــضم نــبــاتـات
ظـلــيــة جــمـيــلــة. وأخــرى خـلــفــيـة
ــســتـــوى الــدار تــطل عــلى نــهــر
دجـلـة ال تـقل جـمـاالً عن شـقـيـقـتـها
األمامية لكـنها تمتـاز بأنها تشرف
ـتـد حـتى عـلى نـهـر دجـلــة الـذي 
األفق حــيـث تــبــدو عــلى الــضــفــة
األخـــرى بــســـاتــ ودور وأبـــنــيــة
محلة الـعطيفيـة إضافة إلى جسر

الصرافية احلديدي.

ـتـاز الـقـصـر بـشـرفـات عـديـدة   
بعضها مسقفة وأخرى بال سقف 
فــهي تــصـلح لــلــصـيـف والـشــتـاء.
ويـوجـد في بعـضـها أثـاث حـديدي
قـد  وســنـادين نــبـاتــات ظـلــيـة.

عنـدما كان يـرسل لنـا نسخـا من اجمللة
علـيـهـا مالحظـاته وتـشـجـيعـاته كـتـابة

على صفحات اجمللة.
اذكــر ان مــوظـــفــا كـــبــيــرا فـي رئــاســة
اجلمهورية جاء الى اجمللة صباح احد

االيام وطلب ان يراني.
قــال لي انه جــاء بـامـر الــرئـيس صـدام
ــا نـشـرته في بـاب حـسـ لـلــتـحـقق 

رقـــابــة شــعـــبــيــة عن حـــادث مــؤلم في
مستشفى في احملمودية.

ـوضوع كـان عن والدة سـيـدة في تلك ا
ـولــود مـيــتـا كــمـا ــسـتــشـفى وكــان ا ا

اخـــبــروا الــســيــدة لـــكن احــد مــوظــفي
ــسـتــشــفى وجـد صــبـاح اخلــدمـة في ا
الـيـوم الـتـالي  الـطـفل حـيـا يـصـرخ في

القمامة.
وتــــســــاءلـت كــــيف يــــحـــــدث ذلك واين
االنـسانـية في مـؤسسـة حكـوميـة جتاه

? واطن ا
ــوظف الـــكــبــيـــر من رئــاســة قـــال لي ا
اجلـمـهـوريـة ان الـرئــيس يـريـد مـعـرفـة
كـــافــة الـــتـــفـــاصــيل

فـقـدمـتـهـا له وذهب ثم اتـصل بي قـائال
ان الرئيس  قـرا ما نشـرته وامر بفصل
سؤولة عن ستشفى والطبيبة ا مدير ا

والدة الطفل واحالتهما الى احملاكم.
وثــمـة حــادث اخـر ان وزيــرا لـلــتـعــلـيم
الـعـالـي كـنت عـلـى مـعـرفــة به اقـيل من
مـنصـبه وبعـد سنـوات التـقيت به فـقال

لي ان رقابة شعبية كانت السبب.
رقـابـة شـعــبـيـة شـنت في حــيـنه حـمـلـة
عــلى وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي بــســبب
ـركــزي في اجلـامـعـات وعـلى الـقـبـول ا

اثر ذلك اقيل الوزير من منصبه.
انـا شخـصيـا ارى ان االنظـمة الـسابـقة
لكي الى عبد من العهد ا
الــكــر قــاسم ثم عــبـد
الــسـالم عــارف وعـــبــد
الـرحـمن عـارف واحـمد
حــسن الـــبــكــر وصــدام
حـــــســــــ امـــــر واقع ال
يــجــوز ان نـــنــكــره لــهــا
الـكــثـيـر من الــسـلــبـيـات
ولـهـا بعض االيـجـابـيات
اال الــنـــظـــام احلـــالي فال
ايــجـابـيــات له اال مـا يـرد
في اقــوال وتــصــريــحــات

قادة النظام.
ـالي وتـذكــروا الــفــســاد ا
واالداري ونــــــهب امــــــوال
الــــدولــــة وعـــدم حـل ازمـــة
ــاء وتــردي الــكـــهــربـــاء وا
الـــتــــعـــلـــيم والــــصـــنـــاعـــة
والـزراعـة وارتـفاع الـبـطـالة
ـــــهـــــجـــــرين والـــــفـــــقـــــر وا
والنـازخ وجـرائم اخلطف
والـسـرقة والـقـتل واحللـول الـعشـائـرية
بــعـيــدا عن الــقـانــون وغـيــر ذاك كـثــيـر

كثير.

يـبـدو أن الـرئـيـس دونـالـد تـرامب خـرج أخـيـراً من عــقـدة الـرئـيس  أوبـامـا وبـات
الرئيس األول الذي تسجل بأسمه رسميا احلروب السيبرانية 

بحـيث أصرّ ترامب بأنه  لن يقع في مسـتنقع احلروب العسكـرية وسوف يعتمد
ـســتــهـدفــة. ثم الـشــروع بـالــغـزو ــتـشــدّد ضـد الــدول ا عــلى سالح احلــصـار ا

السيبراني لها.
ويـبـدو أيـضا ان الـرئـيس تـرامب خـرج من صـدمة   أسـقـاط الـطـائرة األمـيـركـية
يـاً ...وعندما سجل للـتجسس والتي تـعد درة تاج اجليش األميـركي واألغلى عا
بـأسـمه كـأول رئيس أمـيـركي يـستـخـدم الغـزو األلـكـتروني لـدولـة أخرى .أي أول
رئيس أميـركي يعتمد األسـلحة (السـيبرانية) لـتدمير تكـنلوجيا الـعدو وبعيدا عن

اخلسائر البشرية!.
ستـشارين في األسلحة السيـبرانية الرئيس االميركي فلقـد أقنع أخيرا  بعض ا
ترامب بتـغييـر أوامره التي أعطـاها لوزارة الدفـاع بتنـفيذ عمـليات عسـكرية ضد
أهـداف أيـرانـيـة رداً عـلى أسـقـاط طـائـرة الـتـجـسس االمـيـركـيـة ( وهـذا ما فـعـله
تـرامب قبل  10 دقائق من الـتنفـيذ وعنـدما أوقف العـمليـات العسـكرية احملددة)

وسط ذهول العالم أجمع.
وهـا هـو ينـفـذ مـقتـرحـات مسـتـشاريـه للـسالح الـسيـبـراني ضـد إيران من خالل

تنفيذ غزوة الكترونية ضدها .
فلـقد نشـرت صحيـفة واشـنطن بوست تـقريـراً أكدت فيه (هـاجمت وحدات األمن
اإللكتـروني االميـركيـة حواسيـب في منظـومة الـتحـكم  بالصـواريخ اإليرانـية لـيلة

20 حزيران 2019).
ـصادر لصحـيفة واشنـطن بوست ( العمـلية طويـلة  والهدف مـنها هو " وقالت ا
شل" منـظومة  الدفاع الصاروخية إليران بـتعطيل منصات الصواريخ او أحداث
ـكن أصالحها )!!.وهـذا يعني بـوشر بحـرب الكتـرونية طـويلة أضرار فـيها وال 

ضد إيران.
ز تعـليقا على الغزوة اإللكترونية ومن اجلانب اآلخـر قالت  صحيفة نيويورك تا
السـيبرانـية  ضـد ايران ;- (ان هذا كـان شبـيهاً بـهجـوم سيبـراني أسقط مـؤقتا
وكالـة أبحـاث األنتـرنيت الـروسية فـي نوفـمبر / تـشرين الـثانـي خالل انتـخابات
ـتحدة االميـركية) وللـعلم فلقد تـدشنت تلك احلروب التجـديد النصـفي للواليات ا

اإللكترونية من قبل:-
1-  فلقد استعملتها روسيا ضد أوكرانيا من قبل لشل الشبكة الكهربائية في

أوكرانيا عام 2015.....
2- وتمكن  اجليش الروسي االلكتروني من الوصول الى غرف التحكم في

رافق الكهربائية األميركية عام 2017... ا
3- وقامت ايران باستعمال الهجمات اإللكترونية ضد إسرائيل من قبل ومنذ

عـام 2017 فـلـقـد صــرح نـعـوم شـعــار اجلـنـرال في قــوات الـدفـاع اإللـكــتـرونـيـة
االسـرائــلـيــة  ان الـهــجـمــات اإللـكــتـرونــيـة اإليــرانـيـة ضــد اسـرائــيل بــدأت مـنـذ

عام2017.
هم هو :- فالسؤال ا

هل أقــتـنع الــرئـيـس األمـيــركي تــرامب أخـيــرا  بـأســتــراتـيــجـيــة نــشـر ( الــعـمى
ـتـدرج  ) في مـنـظـومـة احلـواسـيـب اإليـرانـيـة الـتي تـعـتـمـد عـلـيـهـا اإللــكـتـروني ا
نشآت العسكرية والنووية في وعـمل ا منظـومات الصواريخ والسيطرة والتحكم 

إيران!
ـعركـة البـحـرية ) ألنه كـان مـولعـا بأن فيـبدو أن الـرئـيس ترامب أجل خـوض ( ا
يكـون الرئيس االمـيركي االول الذي يـخوض معـركة بحـرية خالـصة بنـسبة 100
ئـة قرب هـرمز بـنيـة الهـيمنـة على مـضيق هـرمز بـشكل مـباشـر أو حتت عطاء با

دولي. والغاية من الهيمنة على مضيق هرمز هي :-
1- التحكم بطرق أمداد الطاقة لصالح أميركا .

ية لصالح أميركا . 2-فرض الرسوم االنتقائية على السفن والناقالت  العا
3-زيادة نسبة رسوم التأم على الناقالت والسفن لصالح امريكا !. 

ية 4-وبعدها يتم  التحكم األميركي  بأسعار النفط العا
5- واخيرا تستعمل امريكا مضيق هرمز  وسيلة تركيع لدول العالم.

يز فيبـدو أعطى الـرئيس تـرامب أولوية لـلحـروب السـيبرانـية قـبل البحـرية .ومـا
هذه احلـروب اإللكتـرونية " الـسيـبرانيـة" أنها تـضرب مـنظومـات احلواسيب وبال
ـستـهـدفـة اال بـعد خـسائـر بـشـريـة . وبـالتـالي ال تـعـلم وَلَن تـشـعـر  بهـا الـدولـة ا
فـاجأة بأن حواسـيبها تشغـيل منظومـاتها الصـاروخية وغيـرها فتعـيش صدمة ا

عمياء ومنظوماتها ال تعمل.
ولـكن إعالن واشـنــــــــطن تـلك الـغـزوة اإللـكـترونـيـة مـقـصـود تـمـامـا ً ولألسـباب

التالية :-
1-أراد ترامب من وراء تسريب أخبار الغزوة االميركية التخفيف   من موجة

الـسـخط والـنـقـد داخل وخـارج أمـيـركـا بـشـأن مـوضـوع عـدم الـرد عـلى أسـقـاط
طائرة التجسس األميركية.

2- تقصّدت االدارة االميركية  باألعالن عن تلك الغزوة اإللكترونية السيبرانية
نـظـومات لـكي تـثـبت لإليرانـيـ بـانهم قـادرون عـلى شل مـنـظومـة الـصواريـخ وا

االخـرى فـي إيـران .فـأعـطــاهم فـرصـة لــفـحص حـواســيـبـهم
والتـفـتيش عن اآلثـار عـسى ان يُغـيـروا خطـابـهم ويـقبـلون

واجهة. فاوضات بدال من ا با
3- تسريب اإلعالن عن تلك الغزوة اإللكترونية ضد
إيــران الــغــايــة مــنــهــا يــريــد الــرئــيس تــرامـب إقــنـاع
اإليــرانــيـ بــأنه جــاد بــعــدم احلـرب وأنـه صـادق في

. اجللوس مع اإليراني
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