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 !!؟؟من وراء تفجريات األحد والثالثاء الدموية 
 

نوري جاسم ادلياحي  
 
ؽلنعنا من  ولكن ىذا ال ،األجهزة األمنية واالستخباراتية العراقية  ىن معرفة ادلعلومات اليت تتكدس لدقد نكون بعيدين ع  

  .وقد طلطأ يف التحليل او نصيب  ،التحليل 
 ،بصدد الكفاح ادلسلح ضد أنظمة احلكم ادلستهدفة  ،انت من القرن ادلاضي إحدى النظرايت اليت انتشرت يف السيت

وسًتد عليو احلكومة بعمل مضاد سواء على شكل اعتقاالت أو  ،قم بعمل مسلح ضد نظام احلكم القائم  ،إبتباع طريقة 
دي اىل تعاطف ادلواطنني مع وابلتايل يؤ ،شلا يسبب زايدة نقمة ادلواطنني على احلكومة القائمة  ،مضايقات للمواطنني 
وكنتيجة لذلك يزداد التعاطف مع  ،وكلما زاد العنف ادلسلح ازداد إرىاب احلكومة ضد ادلواطنني  ،احلركات ادلسلحة 

. وىذا ما ػلدث اليوم على الساحة العراقية  ،ابالزدايد الطردي للفعل ورد الفعل  شلا يعرر رايضياً  ،ادلتمردين 
احلكومة احلالية حكومة  ومبا إن ،ن آلامن الغباء مل يفهموا ىذه النظرية حىت ( احلكومة )ادلستهدر أن  ،وشلا يؤسف لو  

ؼلجلين أن اهتم البعض من أصحاب النفوس ادلريضة شلن ىم يف السلطة  ،طرار وأحزاب متنازعة على السلطة زلاصصة أل
واطنني على الفضائيات من غضب وىياج إىل درجة ومن راقب البارحة ردود فعل امل ،لو ضلع يف ىذه اجلرائم البشعة 

من ىذا نستنتج إن ادلواطن  ،وبعبارات صرػلة لكل من يشارك يف احلكم احلايل وحىت من أتى هبم  السب والشتم علناً 
ومبا إنين احد العراقيني الذين سبق وان شاىدت ثورة وغضب الشعب  ،العادي قد فقد الصرب والسيطرة على أعصابو 

 ،وسحل نوري السعيد ومجاعتو يف الشوارع  1958منذ انقالب عام  ،قي وعدم السيطرة على سلوك اجلماىري العنيفة العرا
ومع  ،الذين حكموا شعب العراق ابحلديد والنار  ،اىل سقوط صدام والبعث  ،وقتل الشهيد عبد الكرمي قاسم ومجاعتو 

فهل تعتقدون السبب يف اختفائهم وتفرقهم ىو اخلور من  ، ىذا وجدانىم قد تفرقوا واختبئوا يف اجلحور برمشو عني
السبب ىو اخلور من ردة فعل الشعب والسحل ابلشوارع كعادة معروفة عند  ، القوات األمريكية    ااجابة ال أبداً 

نين انصح كل إ ،(ولكنها احلقيقة ادلرة  ،أكيد سيزعل البعثيون على كاتب ىذه السطور ذلذا الوصف الواقعي ) العراقيني 
أن ػلسب مليون حساب لغضب الشعب  ،مسئول عراقي يف النظام احلايل ومهما كان منصبو أو احلزب الذي ينتمي إليو 

م لقواعد وأقوال يؤمن هبا بسطاء ادلواطنني من  اايتو حىت  ايتهم تتخلى عنهم تطبيقاً  ،ابهلل  قسماً  ،عندما يثور و ينفجر 
أحسن  ،خلي يكولون علي جبان  ) أو ( اذلزؽلة نص ادلرجلة)أو ( ادة غريبة وال منك عجيبةمين مو عاجلنب )وىي عديدة 

ال اعتقد الن  ،فهل يفهم حكام اليوم ىذه العربة من التاريخ وطبيعة الشعب العراقي  ،( هللا ير و  ما يكولون علي
!!!!  ادلناصب وهنب أموال الشعب قد أعمتهم 
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وابلتحليل صلد أهنا  ،ء وما سبقها     يصعب ااجابة بدقة على ىذا السؤال اثالثيرات الالقاتل احلقيقي وراء تفج من
من حيث التوقيت واختيار األىدار والوسائل حبيث يؤكد إن من وراءىا أجهزة  ومدروس علمياً  سلططة بشكل دقيق جداً 

 وال استثين حزاب معيناً )زاب احلاكمة اليوم متخصصة ذلا إسناد دول و ينفذىا بعض القتلة واجملرمني شلن ؼلتفي وراء األح
لتربير القتل واجلرؽلة حبق فقراء وكادحي الشعب  ،من الذين يتذرعون ابسم الدين أو الطائفة أو التعصب القومي ( بذاتو 

مة كغطاء أي إن اارىايب اجملرم تراه ينتمي ألحد األحزاب احلاك ،اارىاب واجلرؽلة عملة ذات وجهني  ،العراقي ادلظلوم 
وذلذا اعتقد إن  ،وبنفس الوقت ىو عميل مرتبط جبهاز سلابرات أجنيب وينفذ تعليماتو وأجندتو اخلاصة بتلك الدولة 

احملاصصة ادللعونة ىي أس البالء فيما ضلن فيو ألهنا سهلت اندساس الكثري من العمالء إىل الوزارات وأجهزة الدولة 
. ع معقد وطويل ػلتاج إىل حبث خاصاحلساسة حتت سلتلف الذرائع وىذا موضو

وكما ػلدث يف األايم  (الصدمة والرعب ) أردان النجاح يف القضاء على العمليات االجرامية ذات الطابع الذي امسيو  وإذا
ن تتخلص من العمالء ادلندسني يف صفوفها وبذلك سننظف أعلينا إن نتخلص من احملاصصة وعلى األحزاب  ،الدموية 

ومن يتصور إن االخًتاقات فقط يف األجهزة األمنية فهو واىم أو  ،جهزة احلساسة من العمالء ادلندسني الوزارات واأل
 واألمثلة على ذلك أكثر شلا حتصى أو تعد وال ،مغرض بل ىذا جتين ودس على األجهزة األمنية للنيل ادلتعمد وادلقصود منها

 .رلال لذكرىا 
إن احد األىدار احملتملة ؽلكن حصرىا هبدر واحد ولكنين اعتقد  بية عديدة والإن أىدار العمليات االجرامية واارىا

فهل كان استهدار  ، واحد أىدار تفجريات الثالاثء ىي احملكمة اجلنائية ،لتفجريات األحد الدامي كانت وزارة العدل 
حيث من ادلعلوم والواضح  ،وإظلا رسالة  إىل من يهمو األمر كما أظن واعتقد  ،    ال اعتقد ذلك  ىذين اذلدفني عشوائياً 

ىناك تلكؤ وبطأ يف التعامل مع ملفات ادلعتقلني الذين يعدون بعشرات اآلالر بينهم ااسالميني والبعثيني والتيار الصدري 
ورمبا ) ور من عوائلهم واقرابئهم وأصدقائهم وإظلا عشرات األل ،ن ليس ادلعتقلني وحدىم و، وادلتضررواألبرايء ادلستقلني 

ولكن وزارة العدل أو رللس  ،وىذه األلور ادلؤلفة ابلتأكيد يتعاطفون مع ادلعتقلني ( زمالئهم يف اارىاب إن جاز التعبري 
تثري  ةحفايتظلا يتعاملون معو بطريقة سلحللحلة ىذا ادللف الشائك وإ القضاء األعلى وحىت احلكومة نفسها مل حترك ساكناً 

بال مردود  لعبيدي حياتو  ناً اوكلنا يذكر ملف التعذيب الذي دفع النائب الشهيد حارث  ،الغضب واليأس يف النفوس 
مطالبات التيار الصدري ال احد  ،ولفلف القضاء ادللف كغريه من ادللفات  ،عندما طالب مبحاسبة ادلسئولني عن التعذيب 

. مخدت ونسي ادلعذبني وضاع دم النائب الشهيد  مية يف حينها وتدرغلياً قامت ضجة إعال ،يعريىا انتباه 
وذىب أنينو  ،قبل فًتة قام رئيس رللس النواب بزايرة ألحد سجون الرصافة وخرج وىو يئن ويتوجع ويرثي حلال ادلعتقلني  
 ،ىي تصرخ وتنادي أبعلى صوهتا وخرجت علينا النائبة شذى العبوسي و ،دراج الرايح وتالشى بعد يومني فقط من الزايرة أ

ومن وراءىم عوائلهم  ،الكرمي ىذا العدد الضخم من البشرفليتصور القاري  ،معتقل بال أوراق حتقيقيو  3000يوجد 
إن رللس  علماً ،بال أسم أو ىوية أو هتمة وحىت بال أمل مبحاكمة عادلة على ادلدى ادلنظور  ،وأقرابءىم وأصدقاءىم 
العفو العام للتخفيف من ىذه ادلشكلة ومل نسمع سوى التصرػلات للقاضي عبد الستار البريقدار النواب اصدر قانون 
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إذن من طني ) على ومثلما يصفهم العراقيون ووزارة العدل ورللس القضاء األ ،والزالت ادلعتقالت مليئة مبعتقلني مل ػلاكموا
وسؤال بسيط اطرحو عليهم  ،دلنطقة اخلضراء أو خارج العراق يتمتعون ابلعز والرفاىة وراحة البال يف ا ،( ن من عجني وإذ

ذنب أو جرؽلة  عشرة أبرايء ال أكثر زلجوزين ولعدة سنوات ابدلعتقل بال كيف ينامون الليل ورمبا بني ىؤالء ادلعتقلني
كسبب     ىذه ادلربرات ىي اليت دفعتين لالعتقاديالقون الباري عز وجل يوم احلسابوكيف س ،ارتكبوىا      

لينال القتلة واجملرمني  ، وقانونياً  والبد للعدالة أن تطبق ضمن توقيتات معقولة ومقبولة إنسانياً  ،الستهدار الوزارة واحملكمة 
 .ويطلق سراح الربيء وإزالة احد أسباب االحتقان الشعيب  ،القصاص العادل 

 ،لتحديدال اعرر اب أاندلالية والداخلية    اجلواب وقد يسأل سائل وما اذلدر من استهدار بقية األىدار كاخلارجية وا
وادلفروض ابألجهزة األمنية والقوى السياسية وادلخابرات العراقية معرفة  ،والبد دلخططي اذلجمات غاايت وأىدار زلددة 

احلديثة وادلعلومات فأن مل تستطع لوحدىا فعليها االستعانة ابدلخابرات األمريكية اليت لديها من التكنولوجيا  ،ىذه األىدار
وىذا  ،فراد العوائل اليت داعلوىا وعائليت من بينها حىت البصمات الوراثية ألاليت مجعتها عن العراقيني طيلة ىذه السنوات 

لكي  ،وسيعقبها مخيس و مجعة وسبت و اثنني  ،ادلواطن العادي مقتنع إن جرؽلة الثالاثء لن تكون األخرية   ،ليس بسر 
حداث وادلصائب ما دام الصراع على ثالثة أشهر لالنتخاابت حبلى ابأل ة اايم األسبوع والسيما وأمامناتكمل دموية بقي

. ادلناصب واالمتيازات والفرىود مستمر 
أما و ،أما شعبنا ادلظلوم فسيدفع فاتورة الدماء واألشالء اليت تتناثر يف الشوارع من خرية شبابنا ونساءان وأطفالنا األبرايء  

ا ووزراءان األشاوس سيظلون يزعقون ويصرخون ويكيلون التهم لبعضهم أو لآلخرين ويطالبون الوزراء ابالستقالة وكلها نوابن
ولكنو مسلوب اارادة كما كان اايم صدام فالبد لليل إن ينجلي  مسرحية ووثيلية ومزايدات انتخابية يعرفها الشعب جيداً 

ا يقدم ذلم الشعب فروض احملبة والطاعة والعرفان ابجلميل وعلى الطريقة والبد للشمس ان تطلع على احلرامية وعنده
فقر وجوع وحرمان  ،مسئولني عما ػلدث للمواطن الربيء  أهنم مجيعاً  ،للخدمات اليت قدموىا للشعب   ،العراقية ادلعروفة

، ىبوا واستفيقوا اي عرب  ،لقد طمى اخلطب حىت غاصت الركب  ،إذالل واستهانة ابلكرامة واحلرمات  ، قتل وهتجري ،
وتغمد هللا شهدائنا األبرار بر تو الواسعة وأسكنهم فسيح جناتو  ،وإان هلل وإان أليو راجعون  ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل 

 . دينهم وطائفتهم أو قوميتهم ولعنة هللا على القتلة اجملرمني مهما كانت أىدافهم أو ،ىف جرحاان اوش
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