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العراقيون بين الجدارة بمعجزة السماء والتعرر  لجبرروت 

 النار والحديد 

 ناه  منير الريس                  

 النائب عن مدينة غزة               

تزيررد ع ررب أسرربوعين  إذا اسررتعاا اوةرروة العراقيررون أن يأررمدوا أيامررا      

فسوف يكونرون قرد اجترحروا معجرزة أعرانتيه ع ييرا السرماء ذ وعنرد ذلر  قرد 

تستعيع النعرو  العرائرة إلرب أمريكرا أن تجنرد اللروب الارعبية الفزمرة   فر  

أمريكررا وغيرهررا   ل اررفع الكقيررل بوقررف الحرررب وانسررحاب اللرروات الفازيررة 

ائ ة   من الجرو ومرن البحرر ومرن المعتدية ذ ولكن كثافة النيران األمريكية الي

البررر   تجعررل ذلرر  ا حتمررال أقرررب إلررب أمنيررة يتمناهررا الررول  الحمرريه أكثررر مررا 

 تجع ه تقكيرا مدعما باألسباب المنعلية ذ 

أو لعرررل المررررء يحتررراظ   لكررر  يلرررل متاررربثا بت ررر  األمنيرررة   إلرررب اويمررران     

ع السرراعة   بمارتمفت كتراب عجيررب يحمرل عنوانرا رئيسرريا   موسروعة أاررا

وعنوانا فرعيا   البيان النبرو  بانتأرار العرراقيين   ذ وهرو كتراب مرن النروا 

الررذ  ي جرري إليرره النرراس أو ي جرريون إلررب اللأررخ واألسرراعير المةتزنررة فرر  

الذاكرة الاعبية   وذل  ف  األزمنة التاريةية العأيبة   حين   يجردون ع رب 

عن األعجوبة وعرن المعجرزة  أر  الواقع ما يساعد ع ب التقاؤل   فيبحثون

ذ والكتاب الذ  ناير إليه ينتل  من اللرآن ومن بع  السنن غير الارائعة   

وكذل  من التوراة بع  نأوخ  س قية يؤد  تةريجيا بتس سرل معرين إلرب 

 تنبؤات غيبية سياسية له تكن ف  الحسبان ذ  

ك يرة دار  ويعتمد المؤلف ـ وهو يحمرل درجرة الردكتوراة فر  الق سرقة مرن     

الع رروه بجامعررة اللرراهرة ـ ع ررب تقسررير معررين سيررات سررورة اوسررراء الةاأررة 

بوعررد اسةرررة   إذ ية ررخ مررن تيويررل قولرره تعررالب ل س وليرردة وا المسررجد كمررا 

دة وه أول مرة س   إلب أن الملأرود بيرؤ ء الرذين دة روا المسرجد أول مررة 

فر  زمنره   والمؤلرف  أهل العراق    وذل  ع ب أيد  نبوةرذ نأرر والبراب يين



يجعل من هذا ا فترا  حليلة مس ما بيا   ثه يستنتج من وحدة القاعرل برين 

المرة األولب والمرة الثانية أن العراقيين هه الذين سيدة ون المسجد لافرين 

ف  الجولة اللادمة ! بل إن المؤلف يؤول أحد األحاديث الت  رواها اري  مرن 

ل نعيه برن حمراد فر  كتابره    القرتن      عرن ايوخ اوماه البةار  هو الحاف

ليررور رجررل يرردعوه   السررقيان    يحررارب الررروه ويبنرر  مدينررة ع ررب القرررات 

قديمررة   ويحررول مجرررب القرررات ذ ويأرراحب ذلرر  حأررول ذل ل مررة ع ررب يررد 

أعدائيا حتب   تمتنع عن ذل ينزل بيا ع ب حد قول الحرديث المسرتند ع يره ذ 

 ة   وينقتح عور جديد من أعوار التاري  ذ  ثه تكون له الكرة الثاني

والمؤلرررف يرررؤول نسرررب الررررئيس أرررداه حسرررين فيعررراب  س سررر ة نسررربه      

ومواع ميفده ليرجعه إلب ةالد بن يزيد بن أبر  سرقيان ذ ويتنبري لره اسرتنادا 

ع ررب المأررادر المةتررارة بررين يررتمكن مررن دةررول المسررجد األقأررب فرر  موقعررة 

 فاأ ة ف  واد  اليابس ذ 

أما النأروخ التر  نارير إلييرا   والتر  تعرزز ـ فر  نلرر المؤلرف ـ ت ر       

النبوءة   في  مجتزأة من ق ب التوراة ! فق  سرقر دانيرال نبروءة ترنخ ع رب 

أن األاور     يدةل األراا  ويجرف ويعمو ويدةل إلب األر  البييرة    

ب مرن وه  اللدس ذذ وف  سقر أاعيا نبروءة ترنخ كمرا ي ر  ل    فيلعرع الرر

إسرائيل الرأس والذنب والنةل واألسل ف  يوه واحد    وهنا  نخ آةر عن 

آاررور    ع ررب اررعب سررةع  أوأرريه ليفتررنه غنيمررة وينيررب نيبررا ويجع يرره 

مدوسين كعين األزقة    ذ ونخ ثالرث يلرول ل    ألن ل ررب يروه انتلراه سرنة 

 جزاء من أجل دعوب أييون    ذ 

اليروه ذ يتةراعقون الكتراب الرذ  اع عنرا  هذا هرو حرديث فرير  مرن النراس     

ع يه بالأردفة وعرفنرا أن النراس يسرتلوون بره فر  وجره مرا ياراهدونه ع رب 

الاااررات الأررفيرة مررن هررول النيررران األمريكيررة النازلررة ع ررب بفررداد الرارريد 

الفالية ع ب ق ب كل عرب  ومس ه وإنسان يعرف فارل بفرداد ع رب الحارارة 

 اونسانية ذ 

 انلفبات قيد التةعيع                                      



ومرررن أأرررعب األمرررور ع رررب نقررروس النررراس أن يتأررروروا إمكررران هزيمرررة      

العراق   ع ب الرغه مرن المسرافة الااسرعة فر  ميرزان اللروب برين هرذا الب رد 

العليه المحاأر منذ اثنت  عارة سنة وبين الدولة العلمرب التر  تحراول مرن 

ة وعزتيا باوثه محاأرة العراله ك ره والرتحكه فر  مأرائر واقع اعورها باللو

جميع الب دان ذ فالعراق كبير ف  النقوس إلب الحد الذ    يسيل معره تأرور 

زواله عن الةريعة ذ وهو عزيرز وغرال إلرب الحرد الرذ  يجع ره محرور اسمرال 

 والأ وات ذ

ئيا ولست من الذين يعكقون ع ب جمع النأوخ من هنرا وهنرا  ألسرتلر     

نبرروءة أو اسررتع ع إارراراتيا أو أتةررذ مررن جمررع أرقرراه إلررب أرقرراه أو عرحيررا 

مؤارات نحو د  ت ملأودة ذ وإذا كنت   أأدق أمثرال هرذه األمرور فر نن  

فرر  الوقررت نقسرره   أكررذبيا ذ ولكننرر  أاررير إلررب مررا تمث رره هررذه اللرراهرة مررن 

ذ وأارير ـ وهرذا هرو فلدان األمل والرجراء تمامرا برالمجموا الرسرم  العربر  

األهه ـ إلب أن معركة العرراق ليسرت فر  جميرع األحروال إ  افتتاحيرة المعرار  

اللادمة ف  هذه المنعلة ذ فعندما ينج   غبار المعركة ف  بفداد ع ب أ  حال 

من الحالين لن يعي  أ  اعب عرب  بلاء حاكمه الراهن ع رب رأسره ذ وهرذا 

أن  8421سب  ليه بعد حرب النكبرة عراه  بالعبع ما يعرفه األمريكيون الذين

لقلرروا مررن أجررل تنقرريس الاررعور اللرروم  السرراةع الثررائر انلفبررات أررادرت 

إمكانيرررة تعرررور األمرررور عبيعيرررا وسررر مت األمرررور إلرررب الجيرررو  التررر  أدة رررت 

المنعلررة فرر  دورات ماررؤومة مررن التفييرررات الترر    اررين ورادة النرراس و  

زالررروا يعم رررون ع رررب اأرررعناا العمرررفء   ةتيرررارهه بيرررا ذ واألمريكيرررون مرررا

وتربيتيه وتفذيتيه ف  مقاأل اللوة والحكه ف  البفد العربيرة ذ وقرد رارحت 

تأرررريحات عديررردة ترررتيه بعررر  الحكررراه العررررب وتتوعررردهه بسررربب   عرررده 

ديملراعيتيه   وبسبب عجزهه عن واع سياسة عأرية ل تع ريه فر  بفدهره 

لررة فر  بعر  الب ردان ذ وممرا يؤسرف لره ذ فا نلفبات العسكرية واردة ومنت

 أن البدائل قد   تكون أفال من األمور الواقعة ذ 

وعندما نتأور انلفبات األمريكيين فع ينا أن نارعيا فر  سرياقيا المع رن      

ع ب رؤوس األاياد ذ ولن ينسرب إ  مرن يريرد التناسر  إعفنرات األمرريكيين 

ذ وأحرردث هررذه اوعفنررات وأارردها جيررارا نيررارا عررن نوايرراهه تجرراه منعلتنررا 



وقاحة تأريح وزير ةارجية أمريكا   المعدود برين رجرال برو  مرن الحمرائه  

ذ ف ه يم  ع ب التأرريح الملأرود إ  حروال  الارير وهرو يرنخ  ل س !    

إن غايتنا من الحم ة ه  إعادة تاركيل الاررق األوسرع بمرا يناسرب مأرالحنا 

ذه بمرا يناسرب المأرالح األمريكيرة فروردت س  !  أما فحوب إعادة التاركيل هر

منذ ما يزيد عن سنتين ع ب لسان جرورظ تينيرت مردير السر  آ  إيره   وذلر  

ف  مؤتمر وا  ريقر حيث قال أماه الوفد الق سرعين  متوعردا ل    إن منعلرة 

الاررق األوسرع بارعوبيا وحردودها قاب رة ل تفييرر    ذ ومعنرب ذلر  أن إعررادة 

 ع ب أمرين اثنين حسب المقيوه األمريك  ل  تاكيل المنعلة تاتمل

 األول هو تلسيه الدول العربية قععا أأفر من اللعع الراهنة ذ  

الثرران  إزاحررة اررعوب عربيررة مررن أرااررييا   وإحررفل اررعوب أةرررب  
 مح يا ذ 

والواقرررع أن المررررء يعجرررب كيرررف يسرررمح أ  إنسررران فررر  اللررررن الحررراد  

ه والوقاحررة المكارروفة ك يررا ذ والعارررين لنقسرره أن يررتك ه بيررذا الل رره ك رر

ولكن الحاارة الت  أنايت األففه العارية من غير ستر   تجد غااارة 

 ف  اوعفن عن سياساتيا الوقحة الرهيبة اللالمة دون ستر !!

 التيله ف  األر                                      

كثيرررون فرر   والحليلررة أن الجبررابرة الفررزاة الررذين حرراربوا اررعوبا أةرررب    

التاري    ولكن الو يات المتحدة ف  التاري  الحديث ه  الوحيدة الت  تيليرت 

ف  األر  ع ب هذا النحو ذ وليسرت ك مرة إعرادة التاركيل إ  مثرا  ع رب هرذا 

التيله ف  األر  ذ كما أن الو يات المتحردة التر  يعررف الجميرع أنيرا عامعرة 

والسررعودية وغيرهررا مااررية فرر   فرر  نيررب ثررروة العرررب فرر  العررراق والة رريج

إذ ل األمة باواافة إلب نيب ثرواتيا ذ أمرا حرديثيا عرن رسرالة الديملراعيرة 

وتة يخ العراق من الديكتاتورية وحماية جيران العراق من العرراق فكرفه   

يجوز ع ب أتقه الناس ذ فما بال  ع ب البار العاديين ؟ وما بال  ع رب رجرال 

ل وزير ةارجية روسيا إن الديملراعية   يمكن إرساليا الدول ؟! وعندما يلو

ع ب أجنحة أواري  التوما هو  ف ن ف  ذل  قردرا كبيررا مرن السرةرية التر  

تليرر إلررب أ  حررد ت عرب الو يررات المتحرردة بريوراق مكارروفة   وتيررين نقسرريا 



قبل أن تيين اسةرين بيذا الحاري  الرذ  انحردرت إليره ذ فالكرذب يحرع مرن 

ذ كذل  ة ر  ال ره القعررة الباررية ذ ولرن تكرون اسرتثناء مرن حكره  قدر الناس

القعرة امبراعورية األمريكيين الت  جاوزت الحد األقأب ف  الكذب الرسرم  

وف  األعمراا القاحارة ذ وإذا كران المررء بعل ره يسرتبعد المعجرزة واألعجوبرة 

تعرالب فر   ف نه   يستبعد تدةل اورادة اولييرة ارد أولئر  الرذين نرازعوا ال ره

وحدانيته وهو الواحد األحد القررد الأرمد   وأرادوا أن يتحكمروا ل مرا وقيررا 

فررر  أرزاق العبررراد وفررر  أرواو العبررراد ولسررران حررراليه مرررا قالررره الم ررر  اللررراله 

 وبراهيه قديما ل أنا أحي  وأميت ! 

هل هذا الأمود األسعور  الذ  يبديه العراقيون األبعال ف  وجه اسلة       

بيررة األمريكيررة باررير بنأررر أعلرره ؟ أه هررو الارريادة ع ررب فسرراد الحكرراه الحر

 وقأور الدول الكبرب وة و العاله من العدالة ؟! 

نحررن الق سررعينيين أكثررر مررن يستاررعر هررذه المعرران      ألننررا أكثررر ع مررا      

ووعيا   بل ألننرا فر  الةنردق األول حيرث يكتارف المرابعرون وحردة المعركرة 

ون أن يتثلقرررروا بالثلافررررة اللوميررررة أو يعرفرررروا الاررررعارات ووحرررردة المأررررير د

 الوعنية ذ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


