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 اطياي اللثاة  شرراخل

 صثاح املختير 
 

  قصال( و  sins 13 ) 13ـ اخلاطياي البعنوان مراكي  أقص  قبل سنوات قرأت 
نسين مبوقف كين ارفضه وال كيفي  توراط اإلتدور حول  ىل فيلم إولت حرمزا  
وبدون لفت  ي ظرف لكنه جير تدرجييي  أحتت و نه سوف اتبنيه يف اوم مي أاتخيل 
 رست حيلتهم جيدا  د  فراد أغراء إالقص  ب تبدأ، ىل اخلروج شن كل قنيشيته ! إ انتبيهه
احليج  للميل  صوصي  مريكلهم العيئلي  والرخصي  بيلتفصيل خرفت وش   مسبقي  

، و تنيزل أخميطرة و حىت صغري وال أكبري بثا جهد  اسيل هلي اللعيب جوائز ضعت فو  
 13ـو رد شلى سؤال سهل من املاطيلب الأ كلمي نفذ الرخص ماطلبي  للخاط  ف طبقي  و 
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شد له من قبل مدار أ  نزل يف حسيب بنكي أ ضخمي   منح ميال  للوابته  ال اركل خرقي  
ارعره التغيري كي ال  تدرجييي  و  قليثا   يلب تزداد خاطورهتيميم ماطأنه أ، لكنه جيد اللعب  

صبح أرصيده يف البنك و  وكلمي وافق زاد، نه خيرج شن خاطه املستقيم ! أالقليل ب
خذهي أىل مليون دوالر من حقه إحينمي اصل الرقم  خصوصي   غراء شداد جدا  إشيمل 

ويف هذه ، لب منه فيهي سئل  وتنفيذ مي ااطجيب  شلى بقي  األكميل اإلإولكن بررط 
نه أدراك ومهي إوهي االضاطراب النفسي النيتج شن  املرحل  تبدأ شملي  نفسي  صرف 

تأةرياهتي  نيني  وتبدأ بفرضاملييل لذلك وبيلثاشعور تتحرك األحصل شلى مبتغيه 
 فعى .أالقيتل  بنعوم  ملمس 

ىل ارتكيب إالحنراف املتزاادة اخلاطورة واالاطلبيت تصل فعى وبتأةري نعوم  ملمس األ
زداد بريش  تفيين يف البنك ااملثا هاملقرتن حبسيبنيني  جيد ترباراهتي يف خمزن األجرائم 

ل شلى جل احلصو أو ابنه من أتل زوجته ق ااطلب منهو قيرب اجلرائم شندمي تصل لأل
نيني  اليت سري ذاته األأصبح أو  صاطيد متيمي  اكون قد ا  ، وهني املثااني وشدم الغيءهي 

جل ضمين سيس املتبع معه أل، وهكذا كين التكتيك األجرعهي ال إسى كل شيء تن
! ىل قيتل ولص وخيئن وغدار وبثا قيم إن خيضع لقيم ومبيدئ شليي وسيمي  حتواله م

لوانه جذاب  أفعى أكل شمل منيف لقيمه وتغليفه جبلد هو تقسيط اخليين  و نه إ، 
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فعى هو التاطمينيت اللاطيف  له أل، وجلد التسهيل ابتثاع الاطعم القيتل وسيحرة 
كي اواصل اللعب  صله الاطيب  والوشود اليت تستجيب ألوالكثام املعسول املغري 

 . وال ارتاجع يف منتصف الاطراق 
زاز  غيرق يف اضاطرابه النفسي واهتوهو وادع ر شمدة القيم والأ لقد تسيقاطت تدرجييي  

 .!  خثاقيقواشد االستقرار الفكري واأل
ن شرط اللعب  هو شدم القدرة شلى الرتاجع ألنسين عملي  افقد اإلةنيء هذه الأيف 

نسين ، وهلذا اصبح اإل هموال ضخم  يف حسيبأفقد مي تراكم من  الإاالنسحيب و 
ي شمل أالرتكيب  مستعدا   نسينيته وطهيرته واصبحإسري اجلرع واتخلى شن أ

 جل االحتفيظ بيملثااني اليت حصل شليهي . أمن  ن برعي  ومهمي كي
ال خميبرات متقدم   إوبثا لبس خاط  شياطيني  ال تضعهي  كمي هو واضحهني  إ

شلى شيمل  سيسي  أز وترتكمراكي  واملوسيد واملخيبرات الربااطيني  كيملخيبرات األ
نسيني  خثاقي  واإلزاح  الغريا  احليمل  للقيم األإو  نيني  تدرجييي  نفسي هو تعظيم األ

املصاطنع هو ضحي  االضاطراب النفسي وكل مي هو نبيل ومجيل كي اصبح الفرد و 
ذا كين نيقص إفكيف ، وتربيته  مليضيه منيقضي   ي شمل مهمي كينأالرتكيب  مستعدا  
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وكمي  ( املعيرض  العراقي  )ـمي مسي بكمي كين حيل    صثا  أخثاق الرتبي  والوشي واأل
 ؟ ن حكمت أن بعد هي اآل

 :ن ومي حيصل اآلوهذا مي حصل بيلفعل ، نعم ، هل تنفذ هذه اللعب  مع العرب ؟ 
وىل بعد سيحتهي األفلساطني بعد تبين سياكس بيكو ، وكينت نفذت هذه اللعب  
يليب الصغرية والنيشم  : بيملاط فقد بدأتقاطير العربي  ووضع حدود هلي ، تقسيم األ

وطن قومي لليهود املسيكني املضاطهدان يف العيمل ال اؤةر شلى الفلساطينيني وال شلى 
وشد بلفور وغزو برااطيين لفلساطني جيء ، مث  راض شيسع  جدا  أالذان لداهم العرب 

ملاطرق  ا الحقي  اران كي تصبح إحواز لبثاد فيرس وتسميتهي بوضم األ لتاطبيقه الحقي  
بدشم برااطيين وغريب  1948سرائيلي ، وحرب شيم اليت تكمل شمل السندان اإل

نتهيء قيبل السثام وابيالشرتاف هبي فقط مبهي حتداد ماطيلسرائيل الغربي  و إوتأسيس 
بوشد االنسحيب  1967جبير العرب شلى التفيوض بعد حرب شيم إ، احلرب 

دون وزار اوفقي لقرار مضلل كتبه اللورد كير سرائيلي من سينيء والضف  وغزة اإل
دون وشي مسبق فجعل قبله العرب للعب  ارتكيب اخلاطياي  اخليرجي  الربااطيين وطبقي  

راض أسرائيلي من إانسحيب  )ـمن اقول باأل الذي صدر شن جملس 242قرار 
ذلك هو املقتل ومسمير جحي  ن، وكي ( االراضي احملتل  )حمتل  وليس  (  شربي 
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( الذي مل اصل  بينتظير وصول جودو ) ن الذي جعل املفيوضيت تدور حىت اآل
 .! ارلندي صموئيل بيكيت لن اصل كمي يف مسرحي   للكيتب اإلو 

ظم املقيوم  يي ضعفيء شسكراي رغم ظهور وتعىل ضحياإبعد ذلك حتول العرب 
نظم  أشرب وهو احتواء املقيوم   خرا  آ الفلساطيني  واختذت لعب  ارتكيب اخلاطياي وجهي  

الوطين  شربي  تبنت شعير املقيوم  وحترار فلساطني وزااد بعضهي شلى امليليق
سرائيل إتفكيك صفوف العرب وتراجعت مت و ، سد ! أفظ الفلساطيين كمي فعل حي

ال احلدود ) بركل طفيف سيس تعدشن ماطلب السثام وجعلت ماطلبهي األغربي  ال
انتقلت لعب  اخلاطياي مث ، ( مقيبل دول  فلساطيني  يف الضف  والقاطيع راضي وتبيدل األ

السثام مقيبل  )جيء دور ماطلب ىل مرحل  ضيقت اخلنيق شلى العرب حينمي إ
لعرب سلت املستعمرات واوتني، رض احملتل  رجيع األإواختفى ماطلب  ( السثام

سرائيل التوراتي  إقيم  إشلى  صرارا  إسرائيلي اتنمر وازداد اتنيزلون بثا توقف بينمي اإل
 !. 

ن ألساطني لنرى كيف حداث فأذ اكفي اسرتجيع إراد املزاد من التفيصيل أال 
م ومبيدئهم وقيمهم ميهتيزالت شن حقوقهم وكرانلصعود سلم الت رجييي  وا تدر  العرب ج  

كرب خماطط مبواجهتهم أل هن وصلو أد عال بإعر جهنم قهنم انزلون لأومل اروا  تدرجييي  
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خضر والييبس وانمي وحيرق األ الذي ميزال مرتعثا  صهيوين غريب وهو الربيع العريب 
وسوراي واليمن ولبنين اراني  يف العراق إرات معسرائيلي  واعقبهي مبستاملستعمرات اإل

ومصر والسودان  اراني  يف كل دول اخلليج العريبإعمرات مستوبيوض اخ وبفر 
ومع ذلك جند ، !  ىل داوك ودجيج نيضج جنسيي  إجيهزة للتحول  واملغرب العريب 
 .شلى مواصل  لعب  اخلاطياي اللثاة  شرر !  من ميزال مصرا  
 هراي  ) لاطيف  ( ظيتبدو كينت البداا  حينمي نفذت يف العراق   13ـ الولعب  اخلاطياي 

نفس اجلهيت اليت وضعت هي تهندسقد ضد العراق  سرتاتيجيي  ايئل  اهلاطوة اخلوكينت 
صير الريمل وغري بفرض احلخميبرات الغرب االستعميري لعب  اخلاطياي ، وهي 

فمن حيل  الرفيهي   ،شلى شقب  ىل قلب حيل  العراق رأسي  إ ىدأاملسبوق والذي 
ملييل شن متوال مريراع التنمي  العمثاق   ىل حيل  التقرف والعجز اإالتقدم و والقوة 

العجز شن توفري الدواء والغذاء  خصوصي  وتوفري مي استحقه الرعب من خدميت 
 . املاطلوبني 
ن العراق  أوهي خرى األوقبل خاطوراهتي املتعددة ذا التغيري النفسي  هلاطورة اخلنثاحظ 

قراء % من الف80حيل  خمتل  تتملل يف وجود  1968قبل شيم كين اعيش 
وذاقت مثااني  1968شيم ةورة مي  بعد هني الفقر واألأ  ميني فيه وشندمي واأل
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ىل إبيحلصير شيد العراق أ  العراقيني الفقراء طعم الرفيهي  واالقتدار امليدي واملعنوي 
 .فرتة مي قبل الرفيهي  

حداث تغيريات نفسي  شميق  إدور مهندس لعب  اخلاطياي وتعمده  اظهر واضحي   
غلبي  العراقيني تعيش أي كينت منيفح دم  نفسيي  يحيل  ص، فيحلصير كين جبيرا  إ

خنوع شرائح كلرية  حييني  أالصرب و  سيكولوجي تكونت حيل  بيئس  تعودوا شليهي 
ىل الفقر إصبحت شودهتم أي ذاقوا الرفيهي  وانتهيء الفقر ملكنهم حينللواقع املر 
هنيء العوز إمعىن وطعم الرفيهي  و هنم تعرفوا شلى أل اذاء  إكلر أمي  واملرض واأل

اراني  شلى احلرب اإلمن قبل من فرض  التغيري كين مدروسي   والفقر واملرض ، وهذا
نه  أل ددا  شعب العراق نفق احليج  والعوز جم دخلأ  زم  الكوات و أر العراق مث فج
نسين شلى حيل  جيدة واحرمه منهي سوف د اإلشو  : غراء خاطرة وهي إطبق نظرا  

ذا هتيأت البيئ  وهك، حىت لو كين مميرس  اخلاطياي ! ي مثن أليهي بإعودة اراد ال
 . خاطرأالنفسي  ملرحل  

تميد ىل اشإات كبرية جلأت غراءإب ي من احتواء العراق سلميي  مراكأست ئن اأوبعد 
جمعت مي اسمى املعيرض  العراقي  والزمتهي برفع ماطيليب مغرا  ملل العداء ف

 انخرط يف املعيرض  خيرج حمدودا  نسين فرأاني شدد إلالدميقراطي  ومحيا  حقوق ا
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بهي مرروش  وليس فيهي خيين  ميدامت مقتصره لين ماطأالعراق وقسم منهي مقتنع ب
 نسين . املاطيلب  بيلدميقراطي  وحقوق اإل شلى

اهتزت سياكولوجيي العراقي بصف  شيم  يف فرتات احلربني  نأحصل الغزو بعد 
ارانيني حيث ينيني واإلمراكيني والربااطللغزاة األ مذهثا   واحلصير لكن رد الفعل كين

ول للغزو بتعجيز الغزو شن   شعبي  مسلح  هدمت السينيراو األمقيوم هنضت فورا  
ىل قيشدة إجل حتواله قيق السياطرة التيم  شلى العراق ألهدافه وهو حتأهم أحتقيق 

قواشد صراع وغريت كل مرباييل ، فيملقيوم  منعت حتقيق هذا اهلدف إاستلمير وهنب 
  وتوراط من كين خرى تفضي لتحييد املقيومأغراءات إد من تلك املرحل  فكين الب

 .للتلوث  وصوال   معيرضي  للغزو بسلسل  خاطياي متعيقب  تزداد خاطورهتي تدرجييي  
 ؟  13فميذا فعلت امراكي يف اطير لعب  اخلاطياي ال

ن من الضروري أب اضح جدا  حييء و إسرائيل الررقي  مع إىل إسلمت العراق  .1
دة يركين الدول  العراقي  واجملتمع العراقي بيلعنف وزاأتدمري مي تبقى من 
ونرر  خثاقي وغريهمي  ونرر املخدرات والتحلل األاحلرمين واملرض واأل

خرى أمين قتل املثااني وهتجري مثااني لض الفسيد املنظم شلى ناطيق واسع 
 .من العراقيني 
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 وسقوطي  مي  أو  كلر ختلفي  حليالت العراق األوختاطياطي  شمدا  مراكي أاختيرت  .2
ن هؤالء هم   الربملين واملؤسسيت احلكومي  ألرات وشضوااخثاقيي لتسلم الوز أ

ىل حيل  ال تصلح لعيش حىت احليوانيت فكيف إاصيل العراق إقدر شلى األ
 .تكون حيل شعب ذاق طعم الرفيهي  واالستقثال ؟ 

 ىل التخلص من الفسيد إللبعض من طرد االحتثال  هداف بيلنسب حتولت األ .3
 .مراكي كبري أل  اطيئفي  والعرقي  وهذا هدفوالتصفييت ال

 نأو  خرى خصوصي  أي جه  أكلر من أي  سرائيل الررقإارتبط الفسيد بنغول  .4
 600بني  هلي ووصلت املبيلغ حصلت شليهي مي مامليل العراقي كين اسل

 . مي جيري بيأس تيم ! س تراقبمليير دوالر والني 800و
حتول اهلدف بيلنسب  ملن اخنرط يف ىل مرحل  مل تعد حتتمل إحينمي وصل الوضع  .5

ىل حميرب  الفسيد إم العراق نه خيديوهو اعتقد بالعملي  السييسي  فوف ص
مراكي وبرااطينيي أ، ومللمي تعيون مع  والفيسدان وتركت الدميقراطي  جينبي  

مراكي أون مع ينه تعإفالوطين سقيط النظيم إل جسرائيل الررقي  وغريهي ألإو 
جعله ال  ظيهراي   ابدو سليمي   جل القضيء شلى الفسيد فوجد هدفي  وغريهي أل

  .مراكي أي حتت خيم  أ،  ايأس من مواصل  العمل ضمن العملي  السييسي  
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يف حميرب   رفت مؤخرته هبذه اللعب  ، ومن كين جيدا  من كين ميلل ك  ، ميذا حصل ؟ 
ىل االخنراط يف إمهندس لعب  اخلاطياي  هوصلألكنه نيقص خربة ووشي  االحتثال

قي  سرائيل الرر إمراكي باطرد أاالشتميد شلى وشود و وترك املقيوم  العملي  السييسي  
نه واصل صييمه ورفض إمي الصيئم فأ، مراكي  ! وصير اصلي كي ترجع القوات األ

اوصل ان أىل إهل ترون ، ! فاطير شلى مخر وهؤالء وحدهم من انقذون العراق اإل
 .؟ نيني  و اجلرع واألأ الذكيء مقيبل نتيئج السذاج 

Almukhtar44@gmail.com  
13-9-2017   
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