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 صدام الذي قام
  صالح املختار

 
بسعة السماء ، فصدام  بوابا  أنه يفتح ملن ال يكمل قراءته ، ولك قد يكون عنوان املقال غريبا  

ونادر يف التاريخ بكل املقاييس البشرية املعروفة بل هو بشر من نوع خاص  عاديا   ليس بشرا  
موزها العظيمة وصدام هو ساطري وتراث الشعوب اليت تعتز بر مثاله يف األأواحلاضر ، جند 

بية العر  متناأعظم قادة أهو من حياء يف تارخينا احلديث و وقدرة على اإل شعاعا  إكثر الرمز األ
لذي صنعوا جمد الصحابة وقادتنا اب ن مرورا  ساطري البابلية حىت اآليف كل تارخيها اجمليد منذ األ

 . متنا يف العصور الوسطى وتركوا ميامسهم يف جينات العامل كلهأ
بل ، فقط مة العربية البار فقط وليس ابن األ فقط وليس عراقيا   هبذا املعىن صدام ليس بعثيا  

ال كل بضعة قرون ورمبا كل إمثاله أنسان ال تلد النساء إنسانية كلها وحمور فخرها بهو ابن اإل
مر ن األأذا ظن البعض بإو ، قول أعن خطأ ما  لفيات ، ومن يعرتض ليقدم يل دليال  أبضعة 

وصدام ، ال هللا إعبد أنا ال أقول : أادة شخصية ال متس بالنقد فأصحح و فيه نوع من عب
، بشر  ن يصبح قائدا  أوقبل  1963ومباشرة منذ عام  نسبة يل ، وقد عرفته شخصيا  بال

نسان قدم إنه أة كل بشري ، وعظمة صدام تكمن يف مثلنا خيطأ ويصيب وهذه طبيع
لشعبنا  كرم خملوقات هللا مبا وفرهأنسان ن اإلأسانية وللعرب الدليل احلديث على نلإل
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ساطري التارخيية عظمة فريدة بعد الغزو اليت فاقت األال خرها ملحمة بطولتهأنسانية و ولإل
  . وفخرا  

عن هذا القائد الفذ والذي عرف كثره بعد الغزو وقليله قبله ، أ،  كرر ما قلته سابقا  أسوف 
للقضاء عليه  عدامه وشيطنته كان مصمما  إ واما يفعلوه به فغزو العراق وتعمدعداء بدقة األ

مة ولنجاحه يف حتقيق ما قرر أن فقط بل كرمز لكرامة سانإوشيطنته بنظر شعبه والعامل ليس ك
الغرب املتصهني منع العرب من حتقيقه وهو العدالة االجتماعية والنهضة الشاملة االجتماعية 

جل فلسطني والوحدة العربية ، لكنه انتفض يف أالعلمية والتكنولوجية والعمل من و 
سقط أمناط التفكري السليم حوله و أض رضية وفر اده مثلما كان ينتفض يف حياته األاستشه

برزها الشيطنة ، كل ذلك فعله أالغزاة فرضها علينا وعلى غرينا و راد أمناط التفكري اليت أ
خرهم الرئيس آمريكيني أوقادة  جباره كتابا  إعدمه بأصدام حىت يف عقر دار العدو الذي 

 . سايننيف التاريخ اإل ترامب على االعرتاف بعبقرية صدام وفرادة صدام
مل أ، : ملاذا تتمسكون بصدام  يف رسالة وردتين من عراقي معاد لصدام قال يل فيها متسائال  

ننا نقع يف فخ الشرك إلسذاجة فحينما نطرح هذا السؤال فيف ا خيطأ ؟ وكان سؤاله مغرقا  
 على سؤاله : مل تشرك باهلل باهلل مادام هللا هو املعصوم الوحيد الذي ال خيطأ ، فقلت له ردا  

خر ، ومهما آن هللا وحده املعصوم وكل بشري شرك باهلل ؟ فقلت له ألأخي ؟ فرد وكيف أيا 
تفلسف البعض حول عصمة بعض البشر ، خطاء بالفطرة ، وصدام مثل كل بشر خيطأ 

لزم البشر به وهو ميزان به  أو  عادال   مور كثرية ولكن هللا وضع ميزانا  أخطأ يف أو  ويصيب
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ن لديه أنسان صاحل رغم ن اإلإاخلطأ فحني ترجح كفة الصواب فكفتني كفة الصواب وكفة 
 خرويا  أو  هلي هو امليزان الوحيد الصحيح دنيويا  ء والعكس صحيح ، وهذا امليزان اإلخطاأ

خطاء أفهو منحرف عن جادة احلقيقة ،فهل خر آي ميزان أللحكم السليم ، ومن يعتمد 
عليه وهم  كثر حقدا  عداء صدام األأن اجلواب الذي يعرتف به اآل م حسناته ؟أكثر أصدام 
طراء إنذ بضعة سنوات ينتظرون دورهم يف سرائيل الشرقية والذين اصطفوا مإمريكا و أنغول 

ال إت التلفزيون ليقولوا ما مل يقله صدام وتبيان عظمته ونقاوته وفرادته ويقفون داخل شاشا
فضل استفتاء لعظمة أه ، ولعل ن صدام باين العراق وحاميه واملرتقي بأالشرفاء قبلهم وهو 

كرب نسبة نشر صوره وتداوهلا يف كافة برامج االنرتنيت هذا العام يف أنه حظي بأصدام هو 
صناف ومن كل األ رضيةومشاهري الكرة األ شعبية كل جنوم العامل كله وطغت شعبيته على

عالمية إجهزة أفذاذ تلفزيون وال دار اخللود ، وليس لدى رجاله األ ىلإنه غادرنا أرغم 
فهل هذه املاليني اليت  ، بادة اجلماعيةويعانون من االجتثاث واإل متطورة بتكنولوجيا العصر

قزام ترهبها عظمة صدام أو أخطأ ومن يهامجه وهم ثلة حاقدين  و حترتمه علىأحتب صدام 
  ىل احلديث من تارخينا لعرفنا كم هو عظيم صدامنا : فكل قائدإولو نظرنا ، على صواب ؟ 

عداءه يف شيطنته بعد مماته أديث واخنرط يف صراعات وحروب جنح كبري برز يف العصر احل
نود القائد اخلاسر للحرب ن جن املنتصر يكتب التاريخ ( ألإ وفقا لقاعدة سائدة وهي )

هلي يقول كان امليزان اإلن  إخطاءه أكرب من أهنا أثبات إظهار فضائله و إنعوا من و م  أاختفوا 
كثر من تعرض للشيطنة ، حىت ظهور صدام ، أمثلة حية فهتلر وستالني ومها أ ولدينا، ذلك 
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كان   نهأختفاء جنودمها ، لكن صدام ورغم وجنحت خطة شيطنتهم بنظر مليارات البشر ال
نساين فشلت كل حملاوالت شيطنته يف التاريخ اإل كثر تعرضا  ومازال حىت بعد استشهاده األ

سقطنا أ، و  عجابا  إو  ليه حبا  إمتألقة جتذب مليارات البشر  تلك احملاوالت وبقيت صورة صدام
( فكتبنا حنن تارخينا املعاصر عامة وتاريخ صدام خاصة  ن املنتصر يكتب التاريخأ نظرية )

  .مبداد من نور
ري من عصر بكث كثر تأثريا  أئل شيطنة نه استخدمت يف زمنه وساأوتزداد عظمة صدام بتذكر 

الرئيس يف زمن هتلر وستالني ، زمن صدام كان زمن االنرتنيت  عالميالراديو وهو اجلهاز اإل
ساحقة نقلت  لتأثريات نسان خاضعا  لفضائي وكل هذه التقنيات جعلت اإلوالتلفزيون ا

كرب انقالب تربوي يف التاريخ أنيت والتلفزيون ويعد هذا التحول ىل االنرت إالرتبية من العائلة 
الف املقاتلني آنك جتد اليوم ألشيطنة وها البشري ، ومع ذلك ورغم كل ذلك فشلت ا

ريد تلطيخها ومحاية كل حقيقة متصلة بسريته أته كلما فعون عن صدام وجيلون صور يدا
 بصفته باين العراق القوي املتقدم الناهض ومركز االشعاع الثوري . 

 وتزداد عظمة صدام مبالحظة الفرق بني عصر الراديو وعصر االنرتنيت : فعصر االنرتنيت
العامل كله  مامه بقوة يصعب صدها غامرا  أنة كالتسونامي الذي جيرف كل شيء جعل الشيط

 . بوسائله ، مقابل عصفة ريح تزعج الناس هي وسائل الشيطنة يف عصر الراديو والصحيفة
عدامه ، وعاش صدام بيننا رغم دفن إاالنرتنيت قام صدام من حلده بعد ورغم شيطنة 

صرار صدام إكثر روعة هو ، واأل مال  أو  صدام متلء الدنيا فرحا  جثمانه ، وبقيت ابتسامة 
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ا الظامل واملظلم يذكرنا بعدله ن عاملنبل كل ساعة أل ن يواصل زياراته لك ويل يوميا  أعلى 
ن أل ، عظم عصر مر به العراق احلديثأنوار عهده والذي كان أنصافه وصربه وصموده و إو 

كل تلك اجليوش العسكرية واملعلوماتية   نإسطورة املاضي وقوة احلاضر فأصدام هو 
والنفسية مل تغري لون شعرة واحدة من رأس صدام ومل تؤثر يف قناعة حمبيه به ، بل رسخت 

خ بالغدر ه حقارة غري مسبوقة يقوم فيها األحبهم له وتقديرهم لعظمته وفرادته يف عامل تسود
ها حياهتا  ن هتافها يكلفأم رغم ، بقيت غالبية الناس هتتف لصدا ن يلتفت قليال  أخيه ما أب

وشابات بعمر الزهور يطالبون بعودة صدام  ن حيث نرى شبابا  كما حيصل يف العراق اآل
مث جتد جثثهم يف اليوم التايل مكومة يف الطرقات وهم عرفوا  ورفاق صدام وحزب صدام

دام خطاء صأعرف أنا أكرر ، و أ . ن هتفوا باسم صدامإن هذا املصري ينتظرهم أ مسبقا  
، رجال صدام هم من محوا صورته  نسان مثلناإنه أ يضا  أعرف أكثر من كثريين ولكنين أورمبا 

دية ، بينما شيطن هتلر ي قوة ماأمواج احلق اليت ال حتجبها أقوا اجنازاته حية تنبض ببأو 
صرار رادة ، من محى سرية صدام باإلو كانوا ضعاف اإلأما اختفوا إن جنودمها وستالني أل

يف وفياء ، وكان ميزان هللا عدامه كنا حنن رجاله األإبعد  سقاط خطة شيطنته خصوصا  إعلى 
خطـأ أ يضا  أنه أن ننسى أجنازات صدام وعظمة صدام دون إضمائرنا وحنن ندافع عن صدام و 

للتعتيم على احلسنات فاهلل يعلم  بدا  أاء مل تدفعنا خطثلنا ومثل كل بشري ، ولكن هذه األم
  عاما   14فعلناه طوال  تكتشفها جبهد ولو قليل من جنود صدام ، وهذا ما هبا قبلنا والناس

كثر وسائل التأثري قوة أيق والشيطنة واليت استخدمت فيها سوء يف التزوير والتلفكانت األ
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لكننا واحلمد هلل ، وسخرت ماليني الدوالرات كي يشيطن صدام مثلما شيطن ستالني وهتلر 
  . عداءه على االحنناء احرتاما لهأشد أكله وجترب ابقينا ابتسامته تغمر العامل  

جربوا أيزانه ويسخر هلم املنطق واحلجة فلصدام جنود جمندة حيفظهم هللا وينطقهم بقوة م
نسانية كلها ، وهلذا ن صدام فخر لإلأسرية صدام العطرة على االعرتاف بالعامل كله وبقوة 

نه مل يعرتف بعظمة أف بعظمة صدام رغم وهو ترامب يعرت  مريكا بالذاتأساء خر رؤ آرأينا 
نه صدم أمريكية الذي حقق مع صدام يعرتف باملخابرات األ ورأينا نيكسون رجل خرآقائد 

ن ماليني العراقيني والعرب تنظم مريكا ، ونرى اآلأفضل من رؤساء أنه أبشخصيته الفريدة و 
من كوارثها واليت قالت فيها  مة العربيةنقاذ األبصدام وتصلي كي يعيده هللا إل الشعر تغزال  

ولو بقي ملا حصل لنا ما جيري  غلبية الساحقة : عندما ذهب صدام بدأ مسلسل كوارثنااأل
  . ناآل

لك نيل الشهادتني : شهادة  لك يا صدام يوم والدتك وفيها جندد بيعتنا لك ، وهنيئا   هنيئا  
عرتاف العامل اكلها وبنسانية املعذبة  مة العرب ولإلعظم ألنك خلدت بصفتك الرمز األأ

بغالبيته ، وشهادة اجللوس حتت سدرة املنتهى قرب العلي القدير، من قرير العني فلك جنود 
 . لن يتخلوا عن محاية امسك وتعظيم رمسك

 
 . Almukhtar44@gmail.com 
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