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 ونالطاع
 

  صالح املختاراجملاهد الرفيق   
 

 . نباءكاالت األو ،  بعد القضاء عليه بأكثر من قرن الطاعون يزرع يف العراق
عين رواية البري كامو الفيلسوف الفرنسي واليت قرأهتا منذ عقود ونال عليها ألست 

 قصد الطاعون الذي زرع عمدا  أ( ، بل  الطاعون دب وعنواهنا )لأل جائزة نوبل
ننا أذكر أكثر من قرن ، و بعد اختفاءه الكامل أل طيطا  عاد نشره ختأيف عراقنا و  جمددا  

 يف العراق وكان كابوسا   منقرضا   كنا نتحدث عنه بصفته مرضا    طفاال  أعندما كنا 
ليس  ن من زرعهأ ويقينا  ، حياء ! أن بقوا إجسادهم أشوه وجوههم و نه يجدادنا ألأل

ة ، وال هي جرذ نزل من سفينة رست يف ميناء بصراوي بل مّحل اجلرذان يف السفين
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حسن " بوجه  ن العراق كان مغلقا  أل وال  أن تسللت من بوابة الشر يف شرقنا جرذا
حد مسامات حجر اجلرانيت ، من جلب اجلرذان معه يف سفنه هو ذاته  " الصباح

كداس أبل  من فتح بوابات الشر الشرقية فتدفقت منها جرذان ال ترى منها جرذا  
قصد بل من كسر أهؤالء ليسوا من ،  ! رجراثيم تزحف كأهنا كتل تتحرك بقدرة قاد

كثر من ثالثة عقود عاصري العاتية ألتينة اليت بقيت ثابتة بوجه كل األالبوابات امل
ول من  أ، دخل جرذان الشرق كي تلوث الشراشف البيض النظيفة يف العراق ! أو 

نه كان يعد الطاعون منذ العايل هو جالب الطاعون وزارعه ألكسر الباب 
ووفر هلا  وختطيطا   عمدا   جلب اجلرذان  تختاراته لزرقه يف العراق ،اخلمسينيات يف

حزاب ما أمثل  ر وتؤسس حزبا  ثفري واملخابئ الالهنائية كي تتكااحلماية والطعام الو 
تانة يف العامل ، بعد كسر بوابات العراق واليت جلبت بسفن موبوءة من كل مناطق الن

حزاب الطائفية والعائلية شرت األن له شعبية وينتشر مثلما نحزب الطاعون اآل
ال معىن احلياة بل هو طاعوننا ليس مثل طاعون كامو نتج عن عبث و ،  ! والعنصرية

يبة العطر اليت زرعت عد يف املختارات كي يقتل زهرات احلياة الطأ  على العكس 
من زرع الطاعون ومن محى اجلرذان ومن  وال  أن حندد أمل ، واجبنا التفاؤل واأل

وكل من كان جيين اجلرذان كي  " حسن الصباح" يب اجلرذان املسمى طلب عون مر 
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حىت خناع العظام ، مث لنكشف  صيلة والقدمية حلرث كل عراقييدعموا جهوده األ
يت مشرقة ىل غروب مشسه اليت بقإالعراق  نواع الطاعون اليت زرعها حىت يصلأعن 

 . الف عامآكثر من مثانية أ
  ومدرب تخابراتيا   سابقية بل هو معدل جينيا   مثل الطاعون احلايل ليس منطيا   .1

نما يصيب ول وحية فهو طاعون الضمري يف املقام األكي ال يعاجل بسهول
خر غريب آىل تخلوق إنسانيته ويتحول إنسان الضمري الطاعون يفقد اإل

ولكنها ليست كغربة مرضى طاعون كامو الوجودية بل غربة من فقد 
 ومضيعا   صار ملكة التمييز فصار ضائعا  بقدرته على اإل بوصلته وزالت من

: فلكي  لغريه ، وهذا ما قصده املهندس اجليين الذي عدل الطاعون جينيا  
سوى ما يوحى له به ، وهي كلها  يفقه شيئا   ىل تخلوق الإنسان حتول اإل

عادة العراق لعصر ما قبل إات املهندس اجليين الذي وضع خطة احياء
 . خالقيأنساين و إاس حسإن تفقده كل أنسان ، عليك اإل

ص يف تعداده رأيناه صلي فكلما اخنرط شخأالطاعون احلايل نقلي وليس  .2
ى استنساخ سلوك من سبقه وهذا ىل روبوت ال يعرف سو إيتحول بسرعة 

متشاهبة من  لذلك نرى يف العراق نسخا   دخل يف برجمته اجلينية مسبقا  أما 
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حزاب رة وغرف احلكومة واألاجلرذان املوبوءة حتتل مقاعد الارملان والوزا
 . لواهنا وطبقات صوهتاأرغم اختالف 

صبح لدينا واحلمد هلل : طاعون أكما كان لقد   الطاعون احلايل مل يعد واحدا   .3
املشيخة القبلية وطاعون العمامة الطائفية وطاعون املال احلرام وطاعون 

اع نو أسرية وتوجت كل نصري وطاعون املناطقية وطاعون األالنزق الع
 نا ، فكثريونن موجود لكنه تعاظم وهو طاعون األالطاعون بطاعو 

نا أقدر و نا األأخلص و نا األأنا قائد و أنا شيخ و أنا زعيم و أ نيصرخون اآل
شكال أ يكتفون بالصراخ بل ميارسون كل اخل ، وهؤالء ال فهم ....األ

ة مر ونصب الفخاخ واالغتيال والشيطنآاحلوار الدميقراطي مثل الدس والت
 جداد باالعرتاف هبم مبفردهم . اخل كي حيققوا حلم األ ...

املرضية وتضخم الذات ليس سوى مثرة عمل املختارات اليت  عنوا تعدد األ
نواع املتعددة وهذه األ، نا رثومة الطاعون وعدلتها لتتضخم األفحصت ج

هنا أال إ ن كانت موجودة بصورهتا اجلنينية واملخفية سابقا  إمن الطاعون و 
يف قتال  رادة اليت تستنزفداء ووباء يقتل املشروع ويبدد اإلن صارت اآل

 . علىنا األجل االنفراد مبوقع األأبني الذوات امللكية من 
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صلها الذي أجرثومة صنعت وانتشرت وانقطعت عن الطاعون احلايل ليس  .4
 -نسان ىل سرة اإلإة نسب –تت منه بل هو طاعون مرتبط حببل سري أ

حسن " الد الشاهنامة وتد من بالد العم سام ومير ببطويل ومتشعب مي
صحاب الكاباال ، وكل هذه احلبال أوالد العم أىل إويصل  " الصباح

طول فرتة ممكنة  يل بدم احلياة وتضمن له البقاء ألالسرية متد الطاعون احلا
قطار ألىل كافة اإكي ينتقل   يضا  أي يكمل ليس فقط تدمري العراق بل ك

هذا ما قرأناه يف ، ا نفس اجنازاته التارخيية يف العراق ! العربية وحيقق فيه
 خريطة العم الراحل الكاباال اليهودية ويف الشاهنامة الفارسية ويف

وريا نه كلما اقرتبت كارثة العراق وسأوهلذا ترون  مريكيةبرجينسكي األ
خذت احلبال السرية متد النار بالزيت فتعود أواليمن وليبيا من االنطفاء 

ن خر ، ألنا مل ينبت فينا ومنا بل زرعه األطاعون،  ! كارأعال وبشدة لالشت
ت مم فلم تضخملدى كل األ يضا  أكان فينا من جراثيم موجودة  ما

ريد أ  وهذا حدث وفقا خلطة ،  مم عادية ؟جراثيمنا وبقيت جراثيم بقية األ
ن تستمر نصف قرن ، اخرتق قالعنا وصار جزء منا وهنا تكمن أهلا 

صابه وحتول أن جنتث كل من أقية فلكي جنتث الطاعون علينا الكارثة احلقي
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كار بكثري من اهلولوكوست أ هنا حمرقةإ، هل تعرفون كم عددهم ؟  جينيا  
عليه  قويا   طفائيا  إتهي احلرائق ولكن فقط عندما جند نعم ستن، اليهودي ! 

ن املهندس الذي عدل أخر وكل من يظن آال خيار ، ن يتقدم الصفوف أ
اب ظرفية سبأل و غدا  أل ما يقوم به ويغري رايه اليوم يرجت يا  اجلرذان جين

رادته مجعية إهامه القاتلة ، املهندس احلقيقي و واهم ويقدم نفسه ضحية أل
ال بدحره بالقوة وحنن نراه إة وهلذا لن يغري خطته التدمريية وليست فردي

  . وهنا يكمن التحدي بكرشه املندلق
خطر ليس الذي يشوه اجلسد بل الذي ن طاعوننا األألنتذكر باستمرار 

نسان وهو ما جلبه لنا العم سام امسه اإل يقتل الروح والقيم وينهي تخلوقا  
 . وكالة نشره يضا  أ ومشكورا   " حسن الصباح" وتوىل  مشكورا  

Almukhtar44@gmail.com 
 12-9-2017 
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