
عقد مركز اإحياء الرتاث العلمي العربي / جامعة بغداد 
�سباح موؤخرا ندوة ثقافية تاريخية ال�ستذكار مئوية 
�سارع الر�سيد كاأقدم �سارع ع�رصي يف قلب العا�سمة 

بغداد بجانب الر�سافة.
والقى الدكتور طارق نافع احلمداين االأ�ستاذ املتخ�س�ص 
يف جمال التاريخ احلديث يف جامعة بغداد حما�رصة 
بعنوان / االأهمية التاريخية وال�سيا�سية ل�سارع الر�سيد 
�سارع  ل�سق  االأوىل  البدايات  على  فيها  ال�سوء  �سلط   /
قبل  من  املن�رصم  الع�رصين  القرن  بداية  يف  الر�سيد 
والعقبات  االأخيير  العثماين  العهد  زمن  بغداد  والييية 
خا�سة  املهمة  بهذه  البدء  اعرت�ست  التي  والعرثات 
الأغرا�ص  جاء  اإمنا  ال�سارع  هذا  �سق  اأن  عرفنا  ما  اإذا 
ع�سكرية كانت تقت�سيها ظروف احلرب العاملية االأوىل 
التي  واالنكليز  العثمانيني  بني  املحتملة  واملواجهة 

يف  للعراق  االنكليز  واحتالل  العثمانيني  بطرد  انتهت 
نهاية االأمر.

ويف  با�سا  خليل  بغداد  وايل  ان  اىل  احلمداين  واأ�سار 
ال�سارع  فتح  من  متكن   1916 عييام  متييوز  منت�سف 
املذكور واأطلق ا�سمه عليه با�سم خليل با�سا جادة �سي 
ال�سارع عمليات لتعديله  ويف زمن حكم االنكليز �سهد 

ورفع االأنقا�ص وخملفات املباين املهدمة منه.
حماوالت  باأوىل  فعال  بداأت  العا�سمة  اأمانة  اأن  وبني 
تبليط ال�سارع عام 1928 . وكانت تطلق عليه ت�سميات 
الت�سمية  هذه  وردت  حيث  الكبر  ال�سارع  منها  عديدة 
يف ق�سيدة لل�ساعر معروف الر�سايف يرثي فيها حالته 
وكذلك  املا�سي.  القرن  ع�رصينيات  اأوا�سط  املزرية 
ت�سمية اجلادة. .واأي�سا اجلادة اجلديدة .وبقي كذلك اىل 
اأن اأ�سدرت اأمانة العا�سمة اول قائمة ر�سمية الأ�سماء 
�سوارع مركز العا�سمة حيث اأطلقت علية ت�سمية �سارع 
ار�سد  العا�سمة  امييني  زميين   1932 عييام  يف  الر�سيد 

العمري ومازال يحمل نف�ص اال�سم حتى الوقت احلا�رص.
فيما تطرق املحا�رص اىل موقع �سارع الر�سيد الثقايف 
اأبرز املكتبات القدمية التي كانت  والرتاثي م�سرا اىل 
كانت  التي  ال�سهرة  مكنزي  مكتبة  اأبرزها  ومن  فيه 
متخ�س�سة بعر�ص وبيع و�رصاء الكتب ال�سادرة باللغة 
البغدادية  املقاهي  اأبييرز  واأي�سا  ح�رصا  االنكليزية 
ثقافية  وبييوؤر  مراكز  تعد  كانت  التي  ال�سارع  هذا  يف 
ال�سيا�سيني  اأبييرز  يرتادها  كان  يوم  وفاعلة  منتجة 
والوجوه  العراقيني  والفنانني  وال�سعراء  واالأدبييياء 
واملحامني  والق�ساة  واالأطباء  البارزة  االجتماعية 
والتجار وغرهم من الطبقات االأخرى ولعل من اأ�سهر 
عجمي  وح�سن  اأغييا  عييارف  الييزهيياوي   : املقاهي  تلك 

وال�سابندر والربازيلية واملربعة وغرها .
منا�سبة  تكون  اأن  اأمله  عن  احلمداين  الدكتور  واأعييرب 
االحتفال مبئوية �سارع الر�سيد فر�سة ذهبية لاللتفات 
لواقع ال�سارع املتخلف من اأجل اإنقاذه واإعادة احلياة 

اليه احرتاما لقيمته الرتاثية والتخطيطية واالقت�سادية. 
اأمانة بغداد امل�ساركني  وعقب على املحا�رصة ممثلي 
يف الندوة كل من عبد املنعم نا�رص العي�ساوي وعادل 
العرداوي الذي عقبا على ما ورد يف حما�رصة الدكتور 
توجه  على  الوقت  ذات  يف  ال�سوء  م�سلطني  احلمداين 
الر�سيد  االأمانة اجلديد واجلاد لتح�سني وتاأهيل �سارع 
يف  فعال  بذلك  بييا�ييرصت  ,حيث  الذاتية  باإمكاناتها 
املقطع املح�سور بني �ساحتي امليدان والر�سايف الذي 
الر�سيد  �سارع  مئوية  احتفالية  فعاليات  فيه  �ستجري 
ويوم بغداد ال�سنوي الذي �سيقام ع�رص اخلمي�ص االأول 

من كانون االأول املقبل.
ر�سيد  كمال  الدكتور  اأدارهييا  التي  الندوة  ختام  ويف 
رئي�ص  قبل  التقديرية من  ال�سهادات  توزيع  خما�ص مت 
بغداد  جامعة  يف  العربي  العلمي  الرتاث  اإحياء  مركز 
على  العتابي  اهلل حميد  عبد  الدكتور  امل�ساعد  االأ�ستاذ 

املحا�رصين واملعقبني.

 

الأغلب  الكرمي  رم�سان  ليايل  يف  كبرة  الفرحة 
علي,  اأبو  مقهى  يف  االأ�سطورة,  م�سل�سل  متابعي 
فبطل امل�سل�سل نا�رص الد�سوقي جنح يف االنتقام من 
اأعدائه, لقد قتلهم يف ال�سارع, لقد رمى ر�سا�ساته 
واأمه واأخواته يهلهلن, هكذا هي  اأعدائه,  يف �سدر 
ابرز م�ساهد حلقات م�سل�سل االأ�سطورة, مع اأن بطل 
امل�سل�سل جمرد "بلطجي" بتعبر امل�رصيني, وهذا 
البطل يقتل وي�رصب ويتاجر باملمنوعات, وي�سنع 
االإجرامية  االأمور  جعل  يحاول  فامل�سل�سل  �سالح, 
عن  م�ساهد  اأي  ت�سال  وعندما  للم�ساهد,  مربرة 
امل�سل�سل(  )بطل  الد�سوقي  نا�رص  انتقام  يف  راأيه 
من قاتل اأخيه, فيقول لك اأنَّ ما فعله �سحيًحا!, بل 
تعطيل  يعني  والرجولة, مما  العدل  هو من �سميم 
القانون وحتول املجتمع اىل غابة, االأقوى هو من 
ينجح, هكذا ي�سعى منتجو هذا امل�سل�سل واأمثاله من 
احلق  ان  وهي  اجتماعية  قيمة  تثبيت  م�سل�سالت, 
طريقة  وباأي  القانون,  عن  وبعيد  بالقوة  يوؤخذ 

ممكنة, حتى لو كانت خارج القانون.
بل  له؟  تن�ساأ  عجيبة  واإعجاب  حب  عالقة  فاأي   
اأ�سلوبه  البطل يف  �سلوك  ال�سباب  يقلد  اأن  والغريب 
بالكالم, وطريقة امل�سي, واحلالقة, فما �رص تاأثره 

بالنا�ص.
ب�سورة  امل�رصية  الدراما  على  نالحظ  اأن  ميكن 
عامة خ�سو�سا يف العقد االأخر, نقاط معينة تركز 

عليها كثرا, وهي:
 اأوال: املجرم جمرد �سحية

يف  نهجها  تغر  امل�رصية  امل�سل�سالت  من  الكثر 
النزيه  هو  �سابقا  البطل  كان  حيث  االأخر,  العقد 
التعاطف,   يك�سب  من  فقط  وهو  امللتزم,  ال�رصيف 
ال�رصيف,  ونور  الفخراين  يحيى  كم�سل�سالت 

عجيب,  كانقالب  االأمور  تغرت  لكن 
حول  تتمحور  الدراما  فاأ�سبحت 

بلطجي",   " ل�ص  جمرم  بطل 
واجلمهور يتابع وي�سبح متعاطف 

والفطرة,  القانون  �سد  معه 
الدرامية  ال�سورة  تت�سكل  حيث 
يكون  بحيث  حمرتفة,  ب�سورة 

طف  لتعا جانب ا اىل 
 , م ملجر ا

وي�سعون بني ال�سطور ع�رصات التربيرات جلرميته, 
كي  منه,  برغبة  يفعلها  مل  جرائمه  كل  فيجعلون 
تنقلب  االأمور  جعل  مما  امل�ساهدين,  قبول  يك�سب 
عند املتلقي عك�ص ما جاءت به الفطرة, فبدال من 
اللوم على املجرم, وحتميله تبعات اجرامه,  القاء 
انتكا�سة  وهذه  جانبه,  اىل  ي�سبح  املتلقي  جند 
كبرة, ون�رص كبر ملن يدير االأمور باخلفاء نحو 

مق�سد خميف.  
املجرم  هذا  الن  حت�سل,  االجتماعية  واالنتكا�سة 
بطل  الأنه  املجتمع,  يف  الن�سخ  االف  له  ت�سبح 
طريقة  وحتى  والفعل  بال�سكل  ويقلدوه,  حمبوب 
االأ�سطورة  م�سل�سل  بطل  مع  ح�سل  كما  الكالم, 
نت�ساءل  اأن  امل�سحك  اإذن من  الرفاعي",  "املجرم 

ملاذا ترتفع معدالت اجلرمية.
ثانيًا: دغدغة اأحالم العاطلني

املتلقي,  جذب  طرق  يف  الدراما  �سناع  يتفنن 
ينتج  كي  معينة,  لفئات  م�سل�سالتهم  ويوجهون 
�سلوك جديد, ح�سب ما يرغبه �سناع الدراما, حيث 
م�سابه  فئة  داخل  يتكاثر  ان  البطل  ل�سلوك  يراد 
عن  عاطل  هو  ابتداًء  املجرم,  امل�سل�سل  فبطل   , له 
العمل, ثم ب�سلوكه املنحرف واالجتار باملمنوعات 
قليلة, هذه  زمنية  مدة  ثري يف  ي�سبح  وال�سالح,  
العاطلني,  فئة  عند  بقوة  حا�رصة  ت�سبح  الفكرة 
ل"نا�رص  ح�سل  كما  بالرثاء  يحلمون  الذين 
الد�سوقي", فيتحركون كما حترك يف دائرة اخلروج 
الوحيد  الطريق  وهو  النجاح,  لك�سب  القانون  على 
الذي ر�سمه امل�سل�سل. فتاأمل خبث اجلهات اخلفية 
على  خطرة  م�سل�سالت,  هكذا  بظهور  تدفع  التي 
اأن  ذلك  بعد  مب�ستغرب  فلي�ص  املجتمع,  م�ستقبل 
للجماعات  املنتمني  وعدد  اجلرمية  ن�سبة  ارتفعت 
باالأفكار  م�سبع  اأ�سبح  املتلقي  الن  االإرهابية, 
املربرة التي ي�سخها التلفزيون له, هنا يتبني من 
هو ال�رصيك باجلرمية, اأنهم �سناع الدراما اخلبيثة 

التي جتمل اجلرمية.
 ثالثا:  املجرم حمبوب من الن�ساء

اخلبيثة  الدراما  �سناع  يك�سب  كي 
يحبه  ملا  يتجهون  اجلمهور, 
الن�ساء,  تع�سقه  وما  ال�سباب 
يف  يعي�ص  الذي  احللم 
تو�سل  عندها  القلوب, 

اأن  الدراما  �سناع 
ل�سخ�ص  ا

يجعلون  لذا  املثال,  هو  الن�ساء  من  املحبوب 
الن�ساء,  املجرم واملنحرف والبلطجي حمبوب من 
وتع�سقه اجلميالت واملثقفات, الطبية, واملهند�سة, 
وال�سحفية ,وبنت االأكابر, وحتى املراهقات, هكذا 
للمجرم,  الفتيات  مبالحقة  م�سبعة  احللقات  تكون 
ك�سب  يريد  فمن  اأح�سانه,  يف  لل�سقوط  وال�سعي 
ول�ص,  "بلطجي",  يكون  اأن  عليه  الن�ساء  قلوب 
وجمرم, وتاجر باملمنوعات, عندها تع�سقه الن�ساء.
انظر خلبث �سانعي هذه الدراما فر�سالتهم اخلفية 
لقاتل  تتحول  اأن  م�سكلة  هنالك  لي�ص  انه  هي: 
فالهدف  الن�ساء,  قلوب  تك�سب  باملقابل  ومهرب, 
واالنحراف  اجلرمية  �سلوك  ينت�رص  وهكذا  كبر, 
وتبث  اخلبيثة,  االأيدي  تر�سم  هكذا  املجتمع,  يف 
�سمومها عرب ع�رصات الف�سائيات, وب�سورة حمببة 
اجلرمية  ي�سنع  ملن  انتبهت  فهل  املتلقي,  ملخيلة 

يف جمتمعنا. 
رابعا: فرق االأم�ص عن اليوم يف ر�سم طريق النجاح
النجاح  طريق  تر�سم  امل�سل�سالت  كانت  االأم�ص  يف 
والكفاح  واالجتهاد  العمل  عرب  ويكون  والرثاء, 
من  البطل  يواجه  مهما  والت�سميم,  وال�سرب 
ووا�سح, كما يف  ويكون طريق م�رصوع  معوقات, 
كان  وكذلك  اأبي,  جلباب  يف  اأعي�ص  لن  م�سل�سل 
ي�سلك طريق  الذي  اأن  للمتلقي,  تو�سح  امل�سل�سالت 
اعوج يف النهاية يقع ولن يتوفق يف حياته, ويكون 
اليوم  لكن  ال�سجن,  اأو  ال�رصيع  املوت  اأما  م�سره 
اأ�سبحت  انقلبت القيم التي يبثها التلفزيون, حيث 
وال�سالح,  املخدرات  مثل  باملمنوعات  التجارة 
هو  واجلرمية  واملكر  واخلداع  النجاح,  طريق  هي 
الو�سول لالأهداف اجلميلة, كما يف م�سل�سل  �سبيل 
الذي  الكبر  القيمي  لالنقالب  فانتبه  االأ�سطورة. 
وجرى  م�سادفة,  ولي�ص  فاعل  بفعل  وهو  ح�سل, 
اإنتاجية �سخمة, ويف ظل  اإعالمية  موؤ�س�سات  عرب 
غياب الرقيب الفاعل عن هكذا جرمية فنية حت�سل 

بحق املجتمع.
خام�سا : م�سل�سل لن�رص االلفاظ البذيئة

يف م�سل�سل االأ�سطورة وم�سل�سالت اأخرى م�سابهه له, 
يعمد �سناع امل�سل�سل على ح�سوه مبفردات وقحة, 
احل�سي�ص,  وجتار  البلطجية  بني  ترتدد  وكلمات 
وكلمات باإيحاء جن�سي, يف الكثر من جمل الن�ص, 
والهدف خبيث وهو اأن تنت�رص بني النا�ص وي�سبح 
خ�سو�سا  والبنت,  الولد  وال�سغر,  الكبر  يرددها 
خمطط  انه  اجلن�سي,  االإيحاء  ذات  الكلمات  تلك 
حتت  الرذيلة  تن�رص  م�سل�سالت  عرب  العائلة,  اف�ساد 
غطاء البطل ال�سعبي املحبوب. هل تنبهت اىل الفخ 
القذر الذي مت ن�سبه للعائلة, كي يتف�سخ املجتمع 
اعتقد  ال�سلوك,  ومنحرفني  جمرمني  اال  ينتج  وال 
االإرهابية وبني هذه  الفرق �سئيل بني اجلماعات 
املوؤ�س�سات الفنية, فمخرجاتهم واحدة, جمرم �ساذ, 

لكن ذلك بغطاء الدين وهذا بغطاء البطل ال�سعبي.
اغلب  يف  �سوية  الغر  واملفاهيم  القيم  هذه  كل   
هذه  ببث  املعنية  اجلهات  على  حري  االحيان 
امل�سل�سالت ان تفكر مليا بها الأنها �ستوؤثر بطريقة 
او باأخرى على االجيال القادمة يف هذا البلد حتى 
وان مل تكن هذه الربامج وامل�سل�سالت يتم كتابتها 

وانتاجها من ابناء هذا الوطن .

 10/2 ارا�سي  ا�سحاب  نحن  الر�سيد  بلدية  يف  االخوة  اىل 
اأ�سهر والعمل جاري يف هذه  ابو د�سر منذ ما يقارب الثالثة 
العمل  اجلواب  يكون  االجناز  عن  ن�ساأل  ما  كل  لكن  املقاطعة 
حقنا  من  لكن  م�ستمر  العمل  ان  نعلم  نعم  بالتتابع  م�ستمر 
الر�سيد  بلدية  يف  االخوان  من  نرجو  باالإجناز  تعلمونا  ان 
عدد  وما  بالفرز  العمل  و�سل  اين  اىل  التفا�سيل  ين�رصوا  ان 
االرا�سي التي مت فرزها وهل مت ت�سليم عدد من االرا�سي اىل 
10/2 وال عالقة  الت�سجيل العقاري انحن ن�ساأل عن مقاطعة 

لنا يف مقاطعة 10/3 نرجو اعالمنا رجاء

منطقة  �سكنة  ,نحن  املعنية  واجلهات  بغداد  امني  ال�سيدة 
حرمان  من  ن�سكو  القرى  اأم  جامع  خلف  الواقعة  الهياكل 
و�ساكنيها  الع�سوائيات  ومن  واملجاري  التبليط  من  املنطقة 
ومن تراكم النفايات بني اأزقتها وما بني البيوت ورعاة الغنم 
م�ساكننا  على  يوؤثر  مما  االأمطار  وبداأت  علينا  ال�ستاء  ,دخل 
من  نقرتح  النا�ص,  كل  وعلى  مر�سانا  وعلى  اأطفالنا  وعلى 
بو�سوالت  مبالغ  وجمع  املوظفني  من  جلنة  ت�سكيل  جنابك 
جلنة  قبل  من  حتدد  ومببالغ  ح�رصتكم  وباأ�رصاف  ر�سمية 
واأبعاد  النفايات  ورفع  واملجاري  بالتبليط  لنا  وتبا�رصون 
الأننا  املنطقة  على  ي�رصف  بلدي  ق�سم  واإيجاد  الع�سوائيني 
طلباتنا.. وت�سويف  االأعذار  ومن  املراجعات  من  تعبنا  واهلل 

مع التقدير..

اىل ال�سيدة امني بغداد ذكرى علو�ص  ,حتية طيبة اود احلديث عن 
مو�سوع مهم جدا ولكنه بقي ل�سنوات طي الن�سيان وهو بخ�سو�ص 
احليوانات ت املتواجدة يف حديقة الزوراء حالتهم يرثى لها من 
الذي يعانون منه يوميا ويالحظه كل من يقوم  اجلوع والعط�ص 
بنزهة هناك حيث يقومون باإعطائهم ما تبقى من طعامهم امال 
الن  وذلك  جدوى  اي  دون  جهودهم  تبقى  لكن  م�ساعدتهم  يف 
امل�سافة بعيدة جدا بني املكان الذي يقف فيه النا�ص مل�ساهدتهم 
على  احليوانات  فتقوم  ي�سعونهم  التي  االقفا�ص  اماكن  وبني 
الطعام ,من  الو�سول ملكان  اختالفها مبحاوالت مميتة من اجل 
ي�سل  ان  املعقول  من  هل  الذباب,  تاأكل  القرود  ان  اي�سا  املوؤمل 
جمرد  املعنية  اجلهات  نظر  يف  كانوا  وان  احلد  هذا  اىل  االهمال 
حيوانات, اما اال�سود والنمور والدب وغرها فال اي اثر حلوم يف 
اقفا�سهم , املكان جميل جدا ويتم االعتناء بنظافته ولكن منظر 
ام  والعط�ص  اجلوع  جراء  والتعب  الهزال  ا�سابها  وقد  احليوانات 

حمزن وغر مقبول جملة وتف�سيال .

 1938 عييام  بغداد  يف  الدين  �ييرصاج  حملة  يف  اجلميلي  ولييد 
وا�سرتك يف اأول عمل م�رصحي بينما كان يف ال�سف اخلام�ص 
اأكادميية  من  تخرجه  وعند  االأوالد",  "معلم  با�سم  االبتدائي 
فدخل  العلم  خدمة  اىل  ا�ستدعي   ,1964 عام  اجلميلة  الفنون 
البكالوريو�ص  خريجي  من  بزمالئه  اأ�سوة  االحتياط  كلية 
ولكونه  مييالزم,  برتبة  تخرج  اأ�سهر  �ستة  وبعد  واملاج�ستر, 
عمل  ثم  امل�سلحة,  القوات  اإذاعيية  يف  للعمل  اأحيل  فقد  فنانا, 
متوز"   14" م�رصح  فرقة  يف  اجلميلي  وعمل  لالإذاعة.  مديرا 
الفنانني  مع   1987 عام  واأ�س�ص  للتمثيل,  القومية  والفرقة 
دار  م�رصح  فرقة  الرحيم  عبد  ح�سني  وحممد  قفطان  �سامي 
منها  عرف  �سعبية  م�رصحيات  خاللها  من  وقدموا  ال�سالم, 
"األف عافية" و"بيت احلبايب" و"فلو�ص وعرو�ص". وملع جنم 
اجلميلي مب�ساركته يف م�سل�سل "حتت مو�ص احلالق" الكوميدي 
الذي بث للمرة االأوىل يف �ستينيات القرن املا�سي عرب �سخ�سية 
اأبو �سوية التي تركت اأثرا كبرا لدى امل�ساهدين. وغادر العراق 
قدم  حيث  �سوريا,  اىل  وتوجه  الفنانني  من  العديد  غرار  على 
بعد  العراق  يف  االأو�ساع  اليه  اآلت  ما  تنتقد  كوميدية  اأعماال 
)ميلي�سيا   : اعمال  منها  2003.نذكر  عام  االأمريكي  الغزو 
)املواطن  وم�سل�سل   , القي�سي  فاروق   : للمخرج   )2006 احلب 
اآخر  وكان   . ابراهيم  عدنان   : الراحل  للمخرج   )2007 جي 
وعر�ص  احلييايل,  العام  اأنتج  الذي  "الزعيم"  م�سل�سل  اأعماله 
للو�سع  انتقادات  ويت�سمن  املا�سي,  رم�سان  �سهر  خالل 
�سقوط  عقب  العراق  على  تعاقبت  التي  وللحكومات  العراقي 
به.  يعرف  اجلميلي  بات  الذي  امل�سل�سل  وهو  ال�سابق,  النظام 
زمان",  اأيام  "البغداديون  اأبرزها  الكتب,  من  العديد  األف  كما 
امل�رصحية  اعماله  ابرز  بغداد. ومن  ُيعد من ع�ساق  حيث كان 
: )مملكة ال�سحاذين( و)حايط ان�سي�ص( و)ال�رصيعة - اخراج : 
فا�سل خليل( , كما الف واخرج العديد من االعمال امل�رصحية 
منها : )االمرباطور( و)�سعيد اك�سن( و)عي�ص و�سوف( وغرها . 
كما قدم عددا من االعمال ال�سينمائية نذكر منها : )يوم اخر( 
و)ال�سيد  و)بديعة(  و)100%(  بغداد(  يف  و)حب  و)اال�سوار( 
اجلميلي  وكييان   , ال�سينمائية  االعمال  من  وغرها  املدير( 
االأجل  يوافيه  اأن  قبل  اأيام,  ع�رصة  نحو  قبل  امل�ست�سفى  اأدخل 
ال�سبت  فجر  عنا  رحل   , عاما   69 يناهز  عمر  عن  اليوم  فجر 
دم�سق,  ال�سورية  العا�سمة  م�سايف  اأحد  يف   1-12-2007
املمثل العراقي را�سم اجلميلي, الذي عرف با�سم "الزعيم" اإثر 
الف�سائيات يف  عر�سته  م�سل�سل  اال�سم يف  لدور حمل  تقدميه 
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قحطان جاسم جواد

�لعر�قي����ون عل����ى �أعت����اب مرحل����ة تاريخي����ة كب����رة، �س����تلقي 
بظالله����ا عل����ى �لع����امل باأكمل����ه، و�لأ�س����باب كث����رة �أوله����ا: �أن 
�لعر�ق يف مو�جهته مع د�ع�ش، يقاتل نيابة عن �جلميع، ويف 
مقدمتهم �ملح�سوبون على �خلليج �لعربي، �لذين ل يخجلون 
من �إع����الن ن�سرتهم ودعمه����م لهوؤلء �جلبن����اء، حيث حاولو� 
�إيهام �لعامل، باأن طريقه����م طريق جهاد و�إ�سالح، و��سرتجاع 

نة �ملغت�سبة. حلقوق �ل�سُّ
 ب����ر�ء منكم �لإ�سالم �أيه����ا �ملتاأ�سلمون، وبريئة منكم عروبتكم 
�أيه����ا �ملدع����ون، عليك����م �أن جترب����و� �إ�سالمك����م وعروبتك����م �إن 
بق����ي منه����ا �سيء، يف �أر������ش �أخرى غر �لع����ر�ق، تلك �لبقعة 

�ملقد�سة، لأنها �سُتطهر من دن�ش �أذنابكم �لدو�ع�ش.
�إن �خلو�رج �لذين جيء بهم من م�سانعكم �لوهابية �ملتطرفة، 
عملت ب�ستى �لطرق لك�سب ود �ملجتمع �لعاملي، حماولة �إيقاظ 
�لف����ن بتخطيط م�سبق، لتمزيق �لبلد�ن طائفيًا ومذهبيًا، لكن 
�لعر�ق �أب����ى �ل �أن يكون �سوكة يف عيونكم، و�أثبتو� ولءهم 
�حلقيقي للوطن، ومت�سكه����م �لر��سخ مببادئ �لدين �حلنيف، 

�لإ�سالم �ملت�سامح �ملوحد بحب حممد و�ل حممد.
�إن �لت�سدي لأعتى موج����ة بربرية، يف بد�يات �لقرن �حلادي 
و�لع�سري����ن، م����ن قبل رج����ال عاهدو� �لل����ه ور�سول����ه، )رجال 
�حل�سد �ملقد�����ش من جماهدين ومتطوعني و�إعالميني(، كانو� 
وم����ا ز�لو� �سيوفًا م�سرعة بوجه �لباطل م����ن �أبناء يزيد، فاإنه 
يع����د �سفح����ة نا�سعة، من �سفح����ات تاأريخ معرك����ة �حلق �سد 
�لباطل، ف�ُسجلت �أ�سماوؤهم باأحرف من نور، وخلدهم �لتاريخ 
ح����ني ر�سمو� لوحة �جلهاد بدمائهم �لطاهرة، وق�س�سهم �لتي 
�أثبت����ت للع����امل ح�س����ن نو�ياه����م، و�س����دق �سريرتهم م����ع �لله 

و�لوطن.
�ل�سفاح����ون ر�سمو� �مل����وت بطريقتهم �لب�سع����ة، كتبو� عنو�نا 
كبر� للتعا�سة و�خلوف، يف هذ� �لقرن من �سفر دموي ود�ٍم، 
رم����ى بظالله على �ل�سعوب و�لأمم، لك����ن ظلمهم و�إرهابهم لن 
ي����دوم، فعاقبة هوؤلء �ل�سر�ذم، �لذين باعو� �أنف�سهم لل�سيطان 
مندح����رون ل حمال����ة، لأن �لباري عز وجل م����ع �حلق، وياأبى 

�لعنف ويدعو لل�سلم و�لأخوة و�لتعاون.
�لقتل����ة �خل����و�رج �لزنادق����ة �سيندح����رون، على يد َم����ْن مت�سك 
بثو�بته �لوطني����ة و�ملرجعية، حيث ل ميكن �أن ي�سمح �أحر�ر 
�لع����ر�ق، �أن يك����ون للتكف����ر موط����ئ ق����دم يف ب����الد �لر�فدين 
�لطاه����رة، فال�سع����ب �لعر�ق����ي مل ول����ن ينخدع بهك����ذ� ترهات 
و�أباطي����ل، و�إر�دة �أهل����ه وم�ساريعه����م �ل�ست�سهادي����ة، هي َمْن 

�أوقفت هذ� �ملد �ل�سيطاين، ولقنته در�سًا بليغًا.
ختام����ًا: لقد �أحي����ا �أهل �لع����ر�ق �لن�سامى ب�سنته����م و�سيعتهم، 
وجي�سه����م وح�سده����م، ومذ�هبه����م وطو�ئفه����م �أم����ر �لع����ر�ق، 
ورف�س����و� �أن يكون����و� ج����زءً� م����ن من�س����ات �ل����ذل و�له����و�ن، 
وحارب����و� �لتق�سي����م و�لتط����رف، فكان����ت �إر�دته����م �أق����وى من 
خمطط����ات �ل�سياط����ني، حيثم����ا خرج����و� م����ن جحوره����م، لذ� 

�سيندحر هوؤلء �ل�سعاليك، و�سنعلن �نت�سارنا �لنهائي .  

مبدعون من

تساؤالت بال اجابة!

أهالي منطقة الهياكل يشكون 
انتشار العشوائيات والنفايات 

الجوع والعطش يخيم على 
الحيوانات في متنزه الزوراء 

المواطن والمسؤولخبث صناع الدراما ودورهم في اتساع رقعة الجريمة

بغداد ـ خاص راسم الجميلي 

سيندحرون ألن 
منهجهم مع الشيطان!

بقلم : قيس نجم
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