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 رٌا وسكٌنة روعتا المصرٌٌن وبٌتهما قرب مركز البولٌس

 

 كلمات  حميمة 

 

 ...االستاذ الرائع البروفسور عبد االله الصائػ  ما أكملك

 مفلساتكوانت االن تصبو الى مثواك  وقبرك وانت فً ارذل العمر وحسبً منك شهادة الزور آخر 

 ..وعتبً على الشٌبات ولٌس عالزمان التذي كنت فٌه مشارٌاً تتكأ على هذا وذاك

 ..النك وأمثالك الٌصلحون للمثال وال المحادثة... ال أطٌل

 لنتقوم كنفوس وكأمة..من هو المثل الذي نتعظ

 ,,وأنت النجٌب المدعً تلبس لباس العهر بالطهارة

 ٌنالون رتبة صدام سٌكونوا أسوأ منه كل العراقٌٌن حٌن::: وما أقوله لك

 ... وما زمانك االسالموي الشٌعً اال الدلٌل

 و,..و,...مو أنت كنت االستاذ االذاعً واالستاذ الفٌلسوؾ واالستاذ العالم واالستاذ العمٌد واالستاذ الرئٌس للجامعة

اٌدٌكم ومن تفاهاتكم أٌها السادة وقتها كنا طالب نتلقى الزقنبوت من ..ونحن لم نحصل ولو على حمصة او زبٌبة
 المدرسون



 ....واالن تتخرج بوسام جدٌد...

 وال حتى شٌكاؼو المحروسة..بأسم النجؾ االشرؾ وال المدنٌة بأسمك وال وال...بسمعتك ٌلٌق بك وبمكانتك وال ال

 ولكن حسنا فعلت

 ...أو انه الخرؾ..فالمعدن على ماٌبدو زائؾ ومرائً

 وسط تجمٌع ماهو أسوء وباسلوب مقزز الٌظهرك متزنا ابدا البل الحقٌقة الظاهرة

 بل خرفاً وجباناً ..

 الرذل العمر وماٌستكٌن

 العالم ٌنتظر المثال والفوز وفزت بأرذلها

 ..هو أنك أما عازم الكمال معاملة التعاقد..وحسب تحلٌلً المتواضع::فعلى ماٌبدو..

 ...وهذه العربون المتقاضى عن الدم

 من كان ٌعرؾ

 واالن كل االمر النه أنت شٌعٌا وحوربت واصحابك ..من كان أعلى منك تبتلك االٌام..

 ::هل العبرة التارٌخٌة هً االن القتال الشٌعً السنً

 ::ماشبعانٌن خبز...وخطٌة االفٌلٌة مسطٌن واالكراد

 :: الى ان تأكلوا انفسكم بأنفسكم الى ان تذهب رٌحكم:::وظلوا هكذا ٌاعؤاقٌٌن

ولحد االن لم أهم درجة الكرسً ..والعمٌد جورج بوش فمالئكة الرحمة علٌك وعلى آال بٌتك ..ربأما الؽ
 مبروك للحٌتك ولحٌة اهلك الكرام::واالٌمٌل السالمً الجدٌد..االستاذٌة

 haldawood@ymail.comك     :وبالمان

 اخً الفاضل الصائػ  رعاك هللا

 ائق وتفند ادعاءات وتشفً الؽلٌلمقالتك موسوعٌة، جرٌئة، تارٌخٌة، تظهر حق 

رعب تلك االٌام حٌث كنت فً حٌنها فً المملكة المتحدة ولكن العدٌد من االخوة أحاطونً علما " أتجرع"إننً لم 
 . 1976بما حدث بعد عودتً عام 

تشفت واك. إمرأة وحاول قتل أخرٌات 13الذي قتل !!" أبو طبر االنكلٌزي"الطرٌؾ أنً فً ذلك الوقت عشت حقبة 
بعدها واكتشفت الشرطة بأنً كنت قد أجرٌت عملٌة جراحٌة ألحدى ضحاٌاه وأنقذتها من الموت بعد اصابتها 

وقعت جرائمه فً منتصؾ السبعٌنات وتم القاء القبض علٌه فً عام . على مؤخرة جمجمتها" شاكوش"بضربة 
طبً واحتفظت بذلك الصك ولم  والزلت احتفظ بالصك الذي حررته الشرطة لً عند استجوابً كخبٌر. 1980

 أودعه البنك حرصا على أهمٌته التارٌخٌة

 دمت بألؾ خٌر

 hadi.khalili.1@gmail.comعبد الهادي الخلٌلً . د . أ  

 / 2011Dr. A Hadi Al Khalili, MDجوالي  22 

1638R street, NW, #220 /Washington, DC  20009 



 

الصائػ أنا بإنتظار الحقائق التً ٌمتلكها لنتناقش حولها بالطرٌقة التً . بالنسبة الى أستاذنا الفاضل بروؾ د/ 1
 July 17, 2011. ٌراها البروفٌسور مناسبة  وانا أحترم آراء الجمٌع فً إطار النقاش المحترم دون تجرٌح 

 البروفٌسور عبداإلله الصائػ   المحترم/ أستاذي الفاضل/ 2

على مقالتً (( ابو طبر بالون اختبار صدامً بامتٌاز ٌمكن إعادة انتاجه))تشرفت بقراءة ردك المحترم بعنوان  
المنشورة فً موقع مجالس حمدان، وسرنً هذا الجهد والعناء الذي بذله أستاذ بمنزلتكم فً صٌاؼة الرد والتعقٌب 

ا متفقان على وكلٌن.. واإلهتمام بمقالة كتبتها من خالل تجربة شخصٌة ومن خالل معاٌشتً للحوادث وقربً منها
، لكن موضوع أنها بالونات إختبار سٌاسٌة ٌحتاج إلى كثٌر من التمحٌص !!(والحمد هلل)أنها حوادث جنائٌة 

ٌهمنً أن أتحاور معك وأنت من الشخصٌات العراقٌة المرموقة التً لها سمعتها .. والتدقٌق ومناقشة األدلة المتوفرة
لكننا نتفق فً أننا جمٌعا نسعى للحقٌقة ولٌس ؼٌر الحقٌقة .. جمٌعا ومكانتها وحضورها وموضع إعتزازنا وإجاللنا

 2011, ٌولٌو 24ودمت سالما لوطنك ولمحبٌك   

 اكرم المشهدانً . د

 

dear Professor Assayegh 

 ..salam ..what a great night is this night when i read you.!!.!..what a Happy 
PAPER..i was in Baghdad until sep. 1973 ..and i knew this story   … really 
BRAVOOO.. 

Rabyeaa Muqbel-PH.D   

Paris    France  muqbillr@yahoo.fr 

 

 أستاذ األساتٌذ العالمة  المرموق عبد اإلله الصادق الموقر

نابه،  سٌدي الكرٌم، أنا شؽوؾ بقراءة ما تكتب ، واحٌٌك على هذه آٌات االعجاب والتقدٌر لعقلكم الثر، العمٌق وال
 عمٌقة، عركتها السنون، سالما اٌها العمٌق، تقبل خالص محبتً( حسجة ) العقلٌة التً  تتلظى حنكة وبراعة و 

 imseer@yahoo.comإسماعٌل نوري الربٌعً    . د

 

 الله    تحٌاتً عزٌزي عبدا

بعد سقوط نظام صدام استضافت قناة العربٌة الفضائٌة عضو القٌادة القطرٌة لحزب البعث  عند استالمهم للحكم 
صالح عمر العلً على مدى عدة حلقات تابعتها جمٌعا وتطرق الحوار الى اؼلب ما جرى فً حقبة البعث ولما 

ذٌع سؤاال الى صالح حول شخصٌة ابو طبر فأجاب صالح تطرقوا الى حوادث ابو طبر فً السبعٌنات وجه الم
 .وأنا شاهدت وسمعت الحوار بنفسً!ان أبو طبر هو صدام حسٌن : دون تردد 

 maalsaigh@yahoo.comالدكتور محمد علً الصائػ 

 هلو عبودي تحٌاتً 
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 كلش حلو الموضوع بحٌث بردت قهوتً وانً ما ادري !! شنو هالحچً الزٌن المعدل 

هناك صورة بعٌدة ! ذاكرتً التحمل ألبً طبر  صورة !! ركتها وانصرفت لقراءة هذا المقال المهم جداااااااااالنً ت
واتذكر شاربً ابو طبر  وجسده وجسد زوجته الضئٌل ! وهً خوؾ الناس من النوم فوق السطح ! جدا وباهتة 
 لك الورد وكل الود!! بس صورته ذابت بحضور ابو طبر العراق فً ذلك الزمان ! على التلفاز 

 wejdan@y.net.yeوجدان عبد االله الصائػ  . د . أ 

فمنذ صؽري كانت عائلتً تحدثنً  عن ابو طبر ذلك الشخص المرعب ولقد اخبرنً  المرحوم والدي فً ... 
وقال والدي كان ابو ! تل وهو مرٌض نفسٌا ٌوم من االٌام عن ابو طبر وقال لً انه شخص  ٌحب الدماء والق

طبر ٌعٌش فً المانٌا ثم عاد  الى العراق وكان ٌأتً فً عتمة لٌل بؽداد الى البٌوت  وٌدخلها بخبرة عجٌبة 
ثم ٌضرب بالمطرقة على رأس الضحٌة  حتى ٌموت  وٌتركه قتٌالً  مخضبا بدمه دون ! بفتح االبواب واالقفال 

وقبل ... ا النساء فكان ٌقتلهن بنفس الطرٌقة وٌقوم بأفعال مشٌنة معهن  وهن  مٌتات  ام! ان ٌسرق منه شٌئا 
اصدر صدام حسٌن امراً باالفراج عن  كل المسجونٌن وافراغ السجون  2003سقوط النظام الصدامً فً سنه 

ٌتشبه بابو طبر  وكان ٌسمى هذا القرار بقرار العفو العام ففً حٌنها تراودت اخبار فً بؽداد عن ظهور شخص 
وهو شخص مرٌض نفسٌا  ٌقتل بنفس طرٌقة ابو طبر  لكنه ٌسرق االموال والذهب وكان  كل الناس ٌتكلمون 

 ...عن ابو طٌر الثانً  ولكن  سرعان ما نسٌت الناس أمره النشؽالهم بأندالع الحرب والخراب  

 rusol_alkhafaji@yahoo.comرسل ناجً الخفاجً    

النص فً خطاب  هذه المقالة ٌشمل كل مساحة تقع تحت سلطة الحواس  –تحلٌل النص  – مصطلح :تمهيد  
! وكذلك ٌدخل الذهنً والمجرد فً دائرة النص ! النص كل ماٌرى  وما ٌسمع وما ٌشم وما ٌلمس وما ٌذاق  

ئرة النص فً ومازلنا قد وسعنا دائرة النص فلماذا النتمادي ونجرؤ على القول ان الالنص اٌضا ٌدخل فً دا
 هـ . إ . مذهب هذا الخطاب 

بالمعانً الفنٌة السٌنمٌة  أٌمكن إعادة انتاجه! نعم : هل كان  ابو طبر مجّساً  صدامٌا ؟  الجواب  :عرض  
اذن  لماذا التكؾ الذاكرة البشرٌة عن .  والتلفازٌة  او األمنٌة أو السٌاسٌة ؟ الجواب نعم عن كل تلك المعانً 

تحضار من روعها ؟ وما النفع من ذلك ؟ ٌقول حسن العلوي فً كتابه العراق دولة المنظمة استعادة او اس
فقد هدد صدام حسٌن فً اجتماعه مع الكادر المتقدم فً الحزب بأنه سٌطبر : مبحث ابو طبر  153السرٌة ص 

ركة اي رفٌق ٌسرب اي خبر عن االجتماع اربع طبرات وتحركت ٌده الٌسرى على شكل صلٌب لٌصؾ ح
الطبر وصدام حسٌن هو الذي اوعز بتسرٌب نسخة من شرٌط فدٌو لهذا االجتماع لنشر الرعب والهوؾ بٌن 

فقد كلفت احد اتباعها بمهمة : هـ وتحدث عن استعمال الطبر فً دولة صدام حسٌن قائال . إ!! !! الناس 
اماكن مختلفة من بؽداد اجتماعٌة خاصة لم تكن سوى ان ٌختار المكلؾ عٌنات عشوائٌة من عوائل فً 

واالجهاز علٌها واؼتصاب نسائها وهً جثث وتقتضً التعلٌمات بان تجمع الجثث فً حمام الدار على ان 
الٌستخدم القاتل سوى الطبر وال ٌترك احدا من العائلة حٌا كما الٌترك اثرا ٌذكر وتتم العملٌة لٌال دون ان 

ٌاته استهدفت عائلة مدٌر شرطة متقاعد وهً نائمة على سطح ٌشعر بها جار او احد المارة رؼم ان احدى عمل
الدار ومعنى هذا ان منفذي العملٌة كانوا فرٌقا كامال ٌهجمون فً لحظة واحدة على ضحاٌاهم بٌنما كانت تشٌع 
السلطة انه رجل واحد هو ابو طبر وكانت العملٌة االولى دارا مجاورة للقصر الجمهوري تعود الى استاذ 

عى ارنست جان وٌسكنها مع ابنته الوحٌدة وتوالت الضحاٌا وخصصت جرٌدة الثورة وهً جرٌدة جامعً ٌد
الحزب افتتاحٌة تحلل بها ظاهرة ابو طبر وانتهت باالعتذار للمواطنٌن لعجز سلطة الحزب عن اكتشاؾ امره 

عراقٌة ٌمكنها من وعللت ذلك براي صدام حسٌن انحى فٌه بالالئمة على عدم وجود ؼطاء دولً للمخابرات ال
وقد استثمرت السلطة ! اكتشاؾ ابو طبر واعلنت السلطة بعدها انها استقدمت خبراء عالمٌٌن لحل لؽز ابو طبر 
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هذه العملٌة الجراء تعداد سكانً على ؼٌر الشكل المعروؾ فقد دخل مةوظفو التعداد الى كل دار والتقوا 
كانه  154وفً ص ! سجٌل اطوال االشخاص فً كل العائلة صورا الفراد العائلة واستخدموا مقٌاسا مترٌا لت

وقد ٌكون صحٌحا ان الهدؾ من عملٌة ابو طبر : ٌؤكد فرضٌة ان ابو طبر كان بالون اختبار  ٌقول العلوي 
هو اجراء اختبارات لمعرفة قدرة العراقٌٌن على مقاومة الرعب والخوؾ وكانت النتٌجة مدهشة فقد لؾ 

كت عوائل كثٌرة مدٌنة بؽداد وانتقل  آخرون الى السكن مع اقرابهم فً دار واحدة الخوؾ قلوب الناس وتر
هـ  ان الجواب . إ . واؼلق بعضهم نوافذ دورهم باالسمنت المسلح وتناوب افراد العائلة للحراسة حتى الصباح 

ابو ) اظم هضمألن عن حاتم ك! على سؤال ابو طبر سٌكون مطوال وربتما عجزت عن استٌعابه  هذه المقالة 
وعن اي مجرم محترؾ ٌعمل لصالح جهة حكومٌة او حزبٌة او فئوٌة حدٌث ٌكتسب اهمٌته القصوى ( طبر 

الحاكم ٌنتفع به حٌن تؤكد ! من حٌث تنشٌط الذاكرة الجمعٌة بما ٌنتفع به الحاكم والمحكوم والظالم والمظلوم 
جرٌمة كاملة فهً مهتوكة الٌوم او ؼدا إن لم تكن  اوراق التارٌخ ان لٌس هناك جرٌمة كاملة واذا كانت هناك

! فكم من حاكم هتك امره بعد موته فبات مصدر احساس بالعار لعائلته او حزبه او مدٌنته ! قد هتكت فً وقتها 
حشر مع الناس ) كم من حاكم او رئٌس حزب او طائفة ظن انه بمنجى عن القصاص وفق نظرٌة كارثٌة إمعٌة 

مهما تكن عند امريء من خلٌقة وإن خالها تخفى ) ٌنفع المحكوم او المظلوم فهو الٌقٌن بإن  اما بما!! ( عٌد 
وان القاتل ٌقتل مهما بلػ ! وان الصحائؾ المطوٌة البد ان تنشر ذات ؼفلة او ؼفوة او صحوة ( عن الناس تعلم 

ولة المحكوم  حتى قٌام وان صولة  الحكومة ساعة وص! ذكاؤه وسلطانه وان الشعب ثابت والحاكم متحول 
نعم قضٌة ابو طبر قضٌة جنائٌة وكونها جنائٌة الٌناكؾ كونها سٌاسٌة وهذا هو موئل الخالؾ بٌن ! الساعة 

ٌُعاد إنتاجه سٌاسٌاً ) الدكتور اكرم المشهدانً وبٌنً فً مقالته المهمة الموسومة  بموقع !( أبو طبر الجنائً 
  html-42-22-16-07-2011-15/2467-40-08-30-01-http://hammdann.net/2011.27!  مجالس حمدان 

فالدكتور المشهدانً وعبر الوثائق المتوفرة لدٌه مصر على ان جرائم ابو طبر تقع تحت طائلة الجرائم الجنائٌة  
متفقان ولكنه حٌن ٌؤسس على شًء منطقً استنتاجا ؼٌر منطقً فعندها ٌدب الخالؾ فهو  والى هذا الحد نحن

واذا لم تكن تلك الجرائم سٌاسٌة فٌمكن ان نستنتج نحن ! ٌرى ان تلك الجرائم لٌست سٌاسٌة والدلٌل انها جنائٌة 
نحن !! اقٌٌن ولو رذاذا القراء ان قمٌص صدام حسٌن ابٌض مثل الحلٌب ولم تصل الٌه دماء الضحاٌا من العر

نزعم  ومن خالل حٌثٌاتنا ان ابو طبر صنٌعة مخابراتٌة صدامٌة كانت واحدة من بالونات اختبار درجة  احتمال 
!!   المجتمع ووعٌه والمالحظ ان صدام حسٌن مدد رجلٌه الزٌد من ثالثة عقود متكئا على بالوناته الخائبة المضللة 

 المشهدانً فً المقالة المشار الٌها اعاله  وجاء على لسان الدكتور اكرم 
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 موضوع إلى أعود ال أن قررت قد كنت   : ٌلً ما طبر ابو جرائم حول ٌتمحور فلم انتاج من توجسه معرضفً 
 أننً حٌث الموضوع حول ماكتب لكثرة العراقٌة، الفضائٌة المحطات إحدى قبل من (طبر أبو حوادث تمثٌل إعادة)

 (منتجً) أن علمت أن بعد مضطرا الموضوع هذا فً الكتابة الى الٌوم عدت ولكنً بشأنه، مرات ثالث كتبت
 فً سٌعرض الذي الجدٌد المسلسل ٌكون ولن وتوجهاتهم، مشروعهم تخدم سٌاسٌة الةه إضفاء ٌرٌدون القصة

 بعٌدة سٌاسٌة أبعاد على ٌركزون سوؾ أنهم بل ٌكون، أن ٌجب كما لؤلحداث واقعً تارٌخً سرد مجرد رمضان
 أرى لم ألننً) أتوقع وبشكل ،!!!وإٌدٌلوجٌاتهم توجهاتهم وتخدم المنتجٌن أفكار بنات من ومختلقة الواقع، عن

 سٌاسٌة جوانب على سٌكز أنه أتوقع (!السٌاسً اإلنتاج بهذا المعنٌٌن وتصرٌحات تعلٌقات قرأت وانما الحلقات
 !! العام للرأي وتضلٌل للمشاهد وخداع للتارٌخ ظلم هذا وفً نصٌب، من الواقع أرض على لها لٌس (مفترضة)

 القائل السنٌد المطلب عبد الدكتور الفنان راي على  دانًالمشه اكرم الدكتور اعتراض وربما  نقاش معرض وفً
 مخابراتٌة سٌاسٌة لعبة طبر أبو بأن السنٌد قول ان  : المشهدانً االستاذ ٌقول سٌاسٌة كانت طبر ابو جرائم بكون

 شرطة بٌن انحصر طبر ابو مع التحقٌق أن حٌث المنطق مع الٌستقٌم كالم ، !العامة األمن دوائر من اطلقت

http://hammdann.net/2011-01-30-08-40-15/2467-2011-07-16-22-42-27.html
http://hammdann.net/2011-01-30-08-40-15/2467-2011-07-16-22-42-27.htmlفي
http://hammdann.net/2011-01-30-08-40-15/2467-2011-07-16-22-42-27.htmlفي


 أو أطراؾ وجود من الخشٌة فٌه السبب كان الموضوع فً المخابرات وتدخل المخابرات، وجهاز االجرام كافحةم
 الجنائٌة للمحكمة واحالته اعادته تم ولكن لدٌهم أسابٌع عدة طبر أبو وتأخر طبر، ابو موضوع فً أجنبٌة إمتدادات

  أبوطبر جرائم كل فً أجنبً طرؾ وجود الى المخابرات جهاز ٌتوصل لم أن بعد جنائٌة قضٌة كأي المدنٌة
 سورٌا، فً الحرة والمنطقة ألمانٌا بٌن ٌتنقل كان كاظم حاتم كون هو االجنبً بالدور المخابرات شكك الذي والسبب
 بأن اقتنعوا بل المخابرات لجهاز ٌثبت مالم وهو باألمر خارجً طرؾ لوجود تثبت لم إحتماالت هناك وكانت

 أبو حوادث عن الجنائٌة الصفة ٌرفعوا أن الرمضانً المسلسل منتجو ٌرٌد والٌوم  أكثر ال ةجنائٌ هً الحوادث
 السابق النظام عن الدفاع باب من لٌس – وأكرر وأعود .خافٌة لٌست والدوافع مخابراتً بؽالؾ وٌؽلفونها طبر
 أن أجزم أكاد أننً إال – والتفسٌر التمٌٌز على وقادر االحداث من وقرٌب حٌنها الشرطة ضباط أحد كنت وإن

 اكرم الدكتور وٌقول ! بعد فٌما ذلك !والمخابرات السٌاسة لموضوع دخل ال عادٌة جنائٌة كانت طبر أبو حوادث
 حاتم) إنه  ؟ (طبر أبو) هو من  : ٌلً ما ؼرافً الببلٌو السرد وفق طبر ابو صورة ترسٌم معرض فً المشهدانً

 مدرسة ودخل 1949 والمتوسطة 1946 عام االبتدائٌة الدراسة أكمل ٌبالمس قضاء 1932 موالٌد (هضم كاظم
 من فصل أن لبث ما لكنه الحلة، لواء شرطة إلى ونسب مفوض برتبة 1951 عام وتخرج 1949 عام المفوضٌن

 فً 1956 عام وفصل (سابقاً  الطٌران) الجوٌة القوة بكلٌة والتحق 1953 عام الثانوٌة أكمل . 1952 عام الخدمة
 للعمل 1957 عام الخلٌج أقطار إلى سافر . بخلل التدرٌب طائرة إصابة فً عمداً  تسبب لكونه منها الثالث لصؾا

 إحداث فً لتسببه منها فصل وقد .كركوك أوقاؾ فً جباٌة محاسب واشتؽل 1959 عام العراق إلى وعاد الحر
 ما وتنقل 1962 عام أوربا إلى سافر   ونصؾ سنتٌن لمدة بالسجن المحكمة علٌه وحكمت الدولة بأموال أضرار

 بألمانٌا (مٌونخ) فً طوٌلة فترة واستقر المتحدة والوالٌات وإٌطالٌا والٌونان وسوٌسرا وألمانٌا والنمسا بلجٌكا بٌن
 مهربٌن لحساب وسورٌا وتركٌا الٌونان إلى وألمانٌا بلجٌكا من واألسلحة السٌارات تهرٌب فً عمل حٌث الؽربٌة
 عدة توقٌفه تم   والكردٌة والفارسٌة واأللمانٌة اإلنكلٌزٌة اللؽات العربٌة إلى إضافة ٌجٌد   وٌونانٌٌن نألما وتجار
 عشرة لمدة بالحبس األوربٌة الدول إحدى فً علٌه وحكم التهرٌب انكشاؾ أو الشجار بسبب العراق خارج مرات
 بإفراط ٌدخن خطر، مجرم انه   العراقً جنائًال التسجٌل فً أعماله صحٌفة تقول   العراق إلى بعدها عاد أشهر

 ال كان الطبٌبات ٌفضل وكان معهن جنسٌة عالقات وٌقٌم النساء ٌهوى كان والعرق، اإلفرنجٌة الخمور وٌحتسً
 السابقة محكومٌته كشؾ لتفادي محكومٌة عدم شهادة بتزوٌر قام رؼباته تلبٌة عن امتنعت إذا ضحٌته قتل عن ٌتردد

 طبر أبو  شقٌقه وابن زوجته عائلته افراد باقً فٌه ٌشاركه الذي (العائلً اإلجرام) نمط من طبر ابو جرائم وكانت 
 لم  اذن هــ . إ .طبر أبو ارتكبها التً الجرائم  الطبر كضربة أثرا تحدث هٌم قطعة هً وإنما ..الطبر ٌستخدم ال

 ٌظل كً ٌنقطع ان ٌنبؽً وال ! الٌه نسبت ةبشع جرٌمة باؤل العراقٌون سمع أن منذ طبر ابو عن الحدٌث ٌنقطع
 فٌه الرٌب آت منهم القصاص ٌوم ان مقتنعٌن خائفٌن المتضررة الجماهٌر قبضة فً بعد ٌقعوا لم الذٌن المجرمون

 الى والطالب والعمال الموظفٌن عودة بعد  مساء ٌبث الذي التلفزٌونً الشعب خدمة فً الشرطة برنامج وكان !!
 بشهٌة طبر ابو الى المنسوبة الجرائم ٌقدم المذٌع او الشرطة نقٌب كان ! مهاجعهم فً الجنود تلقاءاس وبعد  بٌوتهم

 ! طبر ابو مستجدات آخر نتلقى االصدقاء او بالزمالء  ونختلط الصباح ٌصبح حٌن كنا ! معا والتقزز الفزع تثٌر
 خدمة فً الشرطة برنامج عن فضال األقبٌة فً المخلَّقة اإلشاعات الٌنا توصلها التً الرسالة كانت شدٌد باختصار

 الرسالة ! السماء جو او االرض جوؾ فً طبر ابو ٌدرككم  تكونوا أٌنما اللئٌمة بالقولة موقنٌن تجعلنا الشعب
 مأمورون او موظفون مكلفون ثمة !! المحالة آتٌك طبر فأبو تحذر وال التحاول ) هً للعراقٌٌن توصٌلها المراد

 موصد باب  ثمة لٌس: التالٌة الست اللٌسات نفهم الشروح خالل ومن البوطبري المتن الناس ؾلمخاو ٌشرحون
 السنما جنب بعٌد او قرٌب بٌت ثمة لٌس  طبر ابو خبرة على  ٌستعصً قفل ثمة لٌس   طبر ابو فتحه على الٌقدر

 خاصا قتالٌا تدرٌبا مدرب وا  دكواندو او جودو بطل ثمة لٌس ثمة لٌس طبر ابو وسٌدخله اال الشرطة جنب او
 ٌنهض جنسً الؼتصاب مشروع وهً  اال الحلم تبلػ لم صبٌة او جمٌلة سٌدة ثمة لٌس طبر ابو مالواة  على بقادر

 للحٌاة وجود فال مبكرٌن بٌوتنا الى نعود كنا ! طبر ابو ٌلتقٌه حٌن حٌا ٌبقى حً انسان ثمة لٌس اخٌرا طبر ابو به



 منا كان ومن !  موصدة والمالهً  والسنمات والحانات والنوادي  مؽلقة والخانات المحالت الشمس ؼروب بعد
 !  لبنان من معمم بشاعر تربطنً معرفة كانت ! البٌت ٌؽادر ٌجعله مسوغ فال عائلته مع بٌته فً اللبوث على قادرا

 وعضو ( بعد فٌما لبنان ًف البعثٌون اؼتاله ) الدٌن بدر علً السٌد هو البكر حسن احمد السابق الرئٌس صدٌق 
ًّْ  هو لقبه لكن اسمه على اتكتم وهو بؽداد فً مقٌم  عمره من االربعٌنات فً لبنانً قومٌة قٌادة   االثنان وكان ! َط

 الٌدخله  قاطع فً والعسكرٌٌن البعثٌٌن القادة بٌوت مع المحمٌٌن  بٌتٌهما الى الؽروب قبٌل العودة فً منً احرص
  الحماٌات لدى سلفا مسجل واسمه معروفا الزائر كان اذا هذا ! ذاك عهد – اللٌل لسر املٌنالح – المشفرٌن ؼٌر
 فً الوقت ٌمضً كٌؾ القٌادي هذا سألت مرة !! المحالة مٌت فهو السر كلمة معه ٌحمل ولم المعروؾ ؼٌر اما
 امنٌة معلومات بموجب التكٌٌؾ نطفًء فنحن  طبر ابو ظهور قبل كان كما فارها بٌتً ٌعد لم فاجابنً الفاره  بٌته

 بل واضاؾ ! للهواء المكٌؾ استنشاق جنب قاتلة او مخدرة بخاخة مادة ٌضع  طبر ابو ان تؤكد بها ابلؽنا دقٌقة
 وزارات وكالء  اٌضا هناك !! ٌرانا وبال المرٌب الؽرٌب نرى حتى عتمة فً ونعٌش االضواء نطفًء نحن

 كل (واالفندي المعمم) اللبنانٌٌن حال من بافضل حالهم ٌكن لم شهورونم ونجوم موسرون وتجار كبار وجنراالت
 اجاثا للروائٌة  - الموت جزٌرة - المرعبة بالرواٌة ٌذكرنا بما الٌه الناس بأقرب ٌرتاب البعض وبدأ خائفة الناس

 طبر ابو ان  الى ٌحٌل ٌةاالقب فً والُمَخلََّقة المسوقة االشاعات خالل من الناس نفوس  فً قرَّ  الذي لكن ! كرٌستً
 الحكومة تبرئة اقلها اهدافا تؤدي االشاعة هذه ومثل واالقوٌاء االثرٌاء وعدو والضعفاء الفقراء صدٌق ٌكون ربما

 ابو جرٌمة خندق فً ضعٌفة الفقٌرة الؽفٌرة الجماهٌر وتجعل معا والمؽدورة المهدورة الدماء مؽبة من الثرٌة القوٌة
 حً فً والقصور فجأة اسعارها ارتفعت والحرٌة والشعلة الثورة مدٌنة فً البٌوت !!هٌنالم للزمن وٌا !  طبر

 وقّطاع العتاة من األثرٌاء بعض ان بل !! رمزٌة باسعار تباع فصارت ! حظها او  ثمنها طاح والمنصور الٌرموك
 محملٌن الفقٌرة االحٌاء فً قراءالف اقاربهم فٌزورون الرحم لصلة الدعاة من  صاروا  اقاربهم من الفقراء مع الرحم

 وكان  !! وتحدثوا اسمعوا الناس اٌها فٌا باؼطٌتهم وٌتؽطون الفقراء بٌوت فً وٌنامون بل االبرٌز والذهب  بالهداٌا
 من لجنة كل تتألؾ لجانا فهٌأت العراقً المواطن لحماٌة باجراءات قامت انها حسٌن صدام مخابرات حرص من
 جٌش +  خاصة قوات عسكري ! وهم معلومات وارشٌؾ طرٌق خارطة لدٌهم  معا ابراتٌٌنومخ بعثٌٌن أنفار  ستة

 محلل +  قانونً خبٌر  + المهمات مزدوج طبٌب  +  المهمات متعدد مصور + وامنٌا  حزبٌا متمرس شعبً
 متراخ وقت ةثم ولٌس االسبوع فً اٌام وسبعة الٌوم فً ساعة وعشرٌن اربع بمعدل تعمل اللجان وكانت !  ِحّسسً

 بؽٌتهم على فحصلوا التجول منع اوقات فً عراقً بٌت كل دخلوا ! مستمر والعمل للشفتات تبدٌل بل لالستراحة
 وبعثٌٌن وقومٌٌن شٌوعٌٌن من  حسٌن صدام مخابرات   من المطلوبٌن على القبض القاء فتم المعلنة ؼٌر

 والبنات النساء تصوٌر عن فضال مخابًء َفتْ وُكشِ  اسلحة  وضبطت مطابع وكبست اجتماعٌة ووجوه معارضٌن
 ان وبعد ! البٌت وبثٌاب الشعر مكشوفات وهن  الزواٌا متعددة ولقطات  بعد وعن قرب عن الجمٌالت وبخاصة

 درجته التذمر ووصل !! ولماذا وكٌؾ ٌحدث عما وتهامسوا الناس تململ الناس مصالح وتردت الوضع خاس
 وهذه المصلحة ذات فً وكنت خمسة رقم الركاب نقل مصلحة فً كانت امرأة  اسبن انا فما  نسٌت وإن القصوى
 ان ارادت المرأة ! انطلقت حٌث من عائدة وتقفل الَكرٌعات فً وتنتهً ابكار فالسبع االعظمٌة تخترق المصلحة

 الحال ذهه فً وهً السٌارة وركبت نهضت ثم ظهرها على فانكفأت قبلها لٌصعد رجل معها فتدافع الباص تصعد
 صرتوا كلكم ! الحرمة آنً براسً رجال صرت ولك ها قائلة ! جمٌعا تخاطبنا وكأنها دفعها الذي الرجل  لتخاطب
 وصلت حٌن الكالم فً استرسلت ثم ! نسوانكم وراء تلبدون خالكم طبر ابو اسمه واحد رجال لكن براسنا رٌاجٌل

 النخوة اهل ٌاالعراقٌٌن وٌنكم  الؽٌرة اهل ٌالعراقٌٌن نكموٌ دفعها الذي الرجل مع خصومتها ونسٌت طبر ابو الى
 المرأة صوت مازال وهللا !!؟ وشنو هالرجال منو ٌدري وهللا ! كلكم  خوفكم واحد رجال فشلة وهللا عٌب وهللا

 الشًء ! المصائب من العراقٌٌن على جره وما صدام عهد تذكرت كلما جمجمتً فً ٌرن  الموجوعة الباسلة
 مدٌنة من هضم كاظم  حاتم المدعو طبر ابو ان التلفزٌون اعلن ثم : مكلٌش ارشٌبالد – ٌاللهول ٌجًء احد ال ٌحدث

 وابن ساجدة وزوجته هو الشرطة قبضة فً بات قد لجرائمه مسرحا  بؽداد اختار  لكنه بابل محافظة فً المسٌب



 كركوك أوقاؾ مدٌرٌة فً وعمل الشرطة  فً امفوض كان ألمانٌا إلى  ٌذهب أن قبل طبر ابو عن شٌئا وعلمنا اخٌه
 إلى سافر  الحبس من خروجه وبعد حبسه وتم المحكمة، إلى وقدم علٌه وقبض كبٌرة مبالػ فأختلس للمال جابٌاً 

   المهم ! الفخمة للسٌارات سارقا عمل كما الخلٌج ودول السعودٌة إلى والمخدرات للخمور  مهربا وعمل ألمانٌا
 به الموت تنفٌذ عن اعلن ثم ارتكبها التً الجرائم وثقل الٌتناسب بشكل  الصؽٌرة الشاشة على طبر ابو ظهر

 ان عن قرن ربع من ازٌد مرور بعد االخبار وكشفت صورٌة محكمة ؼب  شقٌقه وابن  وشقٌقه وشقٌقته وزوجته
 عن ومؤولٌن وطبٌب دٌن ورجل الضحاٌا عوائل من عدد حضر وقد ؼرٌب أبو سجن فً تم بهؤالء االعدام تنفٌذ

 وطوي ! الحكم تنفٌذ ساعة حتى علٌه القبض القاء ساعة من طبر ابو تصوٌر وتم والقصر واالمن الشرطة
 والفارسٌة واأللمانٌة اإلنكلٌزٌة اللؽات العربٌة عن فضال ٌجٌد طبر وابو ! التصاوٌر واختفت برمته الموضوع
 الدول إحدى فً علٌه وحكم التهرٌب انكشاؾ أو الشجار بسبب العراق خارج مرات عدة توقٌفه تم ! والكردٌة
 أنه)  العراقً الجنائً التسجٌل فً أعماله صحٌفة تقول العراق إلى بعدها أشهرعاد عشرة لمدة بالحبس األوربٌة

 وكان معهن جنسٌة عالقات وٌقٌم النساء ٌهوى كان والعرق، اإلفرنجٌة الخمور وٌحتسً بإفراط ٌدخن خطر، مجرم
 لتفادي محكومٌة عدم شهادة بتزوٌر قام رؼباته تلبٌة عن امتنعت إذا ضحٌته قتل عن ٌتردد ال كان الطبٌبات ٌفضل
 المشهدانً بعنوان كتابات موقع فً مقالة نشر الذي الحلفً الدٌن صفً االستاذ  وٌذهب .السابقة محكومٌته كشؾ
 : الرضوانٌة وقصر طبر وابو
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وضع اشخاص عمالء له امام : اال ان  سٌنارٌو ابو طبر كان دقٌقا  كتبه صدام حسٌن بشهٌة ومزاج كاملٌن 
كامٌرات التلفاز لٌعترفوا بجرائم مزعمومة بعد انهاء اللعبة لٌس جدٌدا وهو جرب ذلك قبل حادثة ابو طبر باعوام 

شباط االسود  8ث نفذ سٌنارٌو مشابه فً حادثة قتل العمٌد مصطفى عبد الكرٌم نصرت احد قادة انقالب حٌ,
بعد ذبحه من قبل احد عمالء المخابرات  والصاق التهمة بشخص من النجؾ االشرؾ ظهر على شاشات  1963

شرؾ مقصودا ومدروسا من اجل التلفاز لٌعترؾ بقتله وانه كان على عالقة شاذة معه وكان الزج باسم النجؾ اال
االساءة الى هذه المدٌنة المقدسة باعتبار ان ابناءها هم لوطٌون بٌنما كان العمل ٌحمل بصمات جهاز المخابرات  

حٌث ,الذي ٌقوده صدام بقبضة فوالذٌة فٌقوم بقتل جمٌع معارضً النظام من ذوي التوجهات القومٌة اوالٌسارٌة 
لقد كان حجم التروٌع الذي تركه ابو طبر لدى سكان العاصمة . ابً فً سجن بعقوبة ذبح بنفس الطرٌقة فؤاد الرك

كبٌرا وكان شبحه المخٌؾ ٌتراءى امام كل مواطن من سكان العاصمة بؽداد وهو ماكان ٌهدؾ الٌه النظام الذي 
. خشٌة انكشافه ,تعمد ان ٌكون مسرح ابوطبر فً مناطق راقٌة من العاصمة بؽداد ولٌس فً مناطق شعبٌة مكتظة 

ابو طبر كما اتفق مع رأي الكاتب علً حسٌن اداة مخابراتٌة  بٌد النظام لتصفٌة الخصوم اوال والثارة الرعب ثانٌا 
ولتنفٌذ اجندة استخبارٌة تخص النظام من بٌنها جمع معلومات عن السكان فً العاصمة بؽداد جرى توظٌفها فً 

لالستاذ  سالم الشماع انه كان سّباقا الى كشؾ المستور بالرجوع الى    هـ وٌحسب. إ . شراء االت تعذٌب الحقا 
 !!المنبع ولٌس المصب 

 action=ar&http://www.shatnews.com/index.php?show=news      ticle&id=474    
اجرى األستاذ سالم الشماع  مشكوراً لقاء مهما فً تسعٌنات القرن العشرٌن  مع ضابط الشرطة المتقاعد  فقد

بأنه هو أبو طبر نفسه إذ زاره  االستاذ ( أبو طبر)المرحوم فٌصل محجوب المحقق، الذي انتزع االعتراؾ من 
قال االستاذ سالم ! الشماع فً بٌته فً حً الدندان فً الموصل فكشؾ لً له كثٌرا من األسرار عن أبو طبر 

اقتحم أبو طبر  دار طبٌب كان مسافراً إلى خارج العراق ولٌس فً الدار -:  الشماع قال الضابط فٌصل محجوب 
صرخ الحارس فً وجهه وطارده فأجتمع شباب المنطقة وشاهدت إحدى الجارات، وهً معلمة، ما ؼٌر الحارس، ف

كنت، وقتها، مدٌراً لمكافحة اإلجرام .. ٌحدث فأسرعت وأخبرت شرطة النجدة، التً تعقبته حتى ألقت القبض علٌه
ٌت، وإذا على الطرؾ اآلخر فً بؽداد، وكنت، فً تلك األٌام أتمتع بأجازة فً الموصل ورن جرس الهاتؾ فً الب
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موضحاً لً أنهم ألقوا القبض على .. ٌدعونً للتوجه إلى بؽداد فً الحال( مناؾ الصالحً)من الخط مساعدي 
: قلت له.. ، الذي استنفرت الدولة أجهزتها كلها للقبض علٌه(أبو طبر)ؼرٌبة وٌشتبه بأنه هو ( وضعٌته)شخص 

وفعالً اتصل بً مدٌر .. تعال بسرعة ألن مدٌر الشرطة العام طلب ذلك: ًقال ل.. احتفظوا به حتى أصل إلى بؽداد
فامتثلت لؤلمر .... نحن بانتظارك: الشرطة العام، بعد دقائق، من إؼالق الخط مع مناؾ الصالحً وقال لً

ص وحضرت إلى بؽداد وطلب منً مدٌر الشرطة العام الذهاب إلى الكرادة الشرقٌة للمباشرة بالتحقٌق مع الشخ
 هــ. إ !! ... وقد اصطحبت معً مساعدي مناؾ الصالحً وذهبنا إلى الكرادة الشرقٌة واستدعٌت المتهم .. المذكور

أبو طبراإلسلوب الجنائً   وأهمٌة الكشؾ )ولعل ما كتبه المقدم حٌدر شاكر الحصٌنً فً مقالته المهمة الموسومة  
مهما فً بحثنا وتنقٌرنا عن شخصٌة ابو طبر وجرائمه  ماٌمثل ضوءاً ( على محل الحادث فً الكشؾ عن الجرٌمة

ان المقدم ٌقدم بٌن ! الجنائٌة وزعمنا انها جرائم جنائٌة استؽلت سٌاسٌا او انها جرائم سٌاسٌة ارتدت لبوسا جنائٌا 
ٌدي مقالته صورا قلمٌة عن ابو طبر وكٌؾ كان ٌضلل الشرطة فً صوالته كان ٌشارك الشرطة الواجبات و ٌردد 

وهذا ٌذكرنا ببطل كولن ولسن فً كتابه اصول الدافع الجنسً فشخصٌةالمجرم ( شوكت نخلص من أبو طبر) 
االلمانً  كورتز كثٌرة  الشبه بابو طبر فكورتز اٌضا كان ٌتعاون مع الشرطة لكشؾ هوٌة المجرم الذي روع 

مع اإلجرام معٌثا بلٌل بؽداد فسادا بدأت رحلته : ولندع السٌد الحصنً ٌستطرد فً القول !!  الشعب االلمانً 
كان ذكٌاً فً إجرامه حتى انه كان ... كان مرٌض نفسٌا  و ٌمتلك ست أصابع فً إحدى قدمٌه ..  1973-1974.

استمر الحال لفترة طوٌلة حتى خانته إحدى اللٌالً ( شوكت نخلص من أبو طبر) ٌشارك الشرطة الواجبات و ٌردد 
تم ... عود ألسرة مهاجرة فرأت احدي السٌدات األضواء فسارعت إلى تبلٌػ الشرطة حٌنما سطا على منزل فارغ ٌ

ماعدا طفل صؽٌر صحبة امرأة عجوز فً ... خالل التحقٌق لم ٌذكر انه ارتعب من موقؾ ما ... القبض علٌه 
تزال صرخة  ال)ومن المواقؾ التً تأثر بها ٌقول ( بٌبً هذا أبو طبر)شارع الرشٌد عندما أشار الطفل نحوه 

عندما دخل منزال فً إحدى لٌالً المنصور وكان أفراد العائلة فً نوم عمٌق فضرب األب ( الطفل تدوي فً أُذنً 
اقترب منه و سمعه ٌبكً ( البطانٌة)على رأسه ثم األخ ثم الزوجة فرأى طفالً ٌبلػ السادسة من العمر ٌرتجؾ تحت 

فضربه ( عمو حباب ال تقتلنً)خ بأعلى صوته و دموعه تنهال فصر( البطانٌة)بصوٍت خافت فكشؾ عنه الؽطاء 
المحاكم المختصة وأصدرت حكمها ( أبو طبر)أحٌل المجرم حاتم كاظم هضم الملقب بـ ..بقوة على رأسه فمات 

باإلعدام ونفذ الحكم لتنتهً صفحة مرعبة من تارٌخ بؽداد ونستخلص من ذلك إن المجرم أبو طبر كان ٌستخدم 
تموٌه فً إسلوبه الرتكاب الجرٌمة عندما كان ٌنتعل كعوب نعلٌه بعكس السٌر وٌترك آثار الدخول أسالٌب ال

من الشباك فً حٌن إن آثار قدمٌه ( محل الحادث)والخروج من والى محل الحادث كان ٌقوم بالدخول إلى الدار 
وٌترك آثار الزجاج خارج محل تشٌر إلى خروجه من الشباك وٌقوم بكسر زجاج النافذه من الداخل إلى الخارج 

لم ٌترك أثرا لقدمٌه حافٌتٌن كون احد ... وٌخرج من الباب فً حٌن إن آثار قدمٌه تشٌر دخوله من الباب الحادث 
وخصوصا انه ٌمتلك العالقات مع أفراد ... قدمٌه تحتوي على ستة أصابع بدل ألخمسه إلبعاد الشكوك الموجهة إلٌه 
فالبد لنا أوال  –لذا ... ة فً سٌر التحقٌق الشرطة واطالعه على أهمٌة الكشؾ على محل الحادث وكشؾ الدالل

. إ .  http://www.alsahroon.com/Ardetls.aspx?a=14معرفة الكشؾ على محل الحادث وأهمٌته    
 :هـ ونضٌؾ الى ذلك قول سلمان المسعودي 

 المسعودي سلمان

http://ne-np.facebook.com/topic.php?uid=117171095006480&topic=136   

 ومما ؛ الرسمٌة العراقٌة الوقائع جرٌدة فً حكما او اسما له نجد لم العصابة بطل ان والجدل للدهشة المثٌر ومن
 وحكاٌة ) احالمهم؛ فً الرعب راودهم تذكروها واذا العراقٌٌن اذهان من تنطو الطبرلم ابو عصابة ان فٌه الشك

 للكشؾ السرٌة الدولة وثائق الى الوصول السهل من ولٌس ؛ , تناسٌها الصعب من ( خفر الشرطة خلى الطبر ابو
 لتصدٌقها كافٌة ( الفداء ٌاتملٌش ) او ( حنٌن ) جهاز مثل بعدها جاءت التً التسمٌات ولٌست ؛ اعضاءها هم من
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 من العصابة تلك فً محترفٌن اعضاء هم عمومته وبنً االشقاء الؽٌر واخوانه حسٌن صدام ان تشٌر الدالئل لكن,
  هـ. إ  . كثٌرة والشواهد والنقاش الجدل تقبل ال التً والدالئل الوقائع خالل

ًَّ جاري فً مجمع تامبسون تاور السكنً بانكست  7ر مشٌؽن جورج بنٌامٌن بن ٌعقوب بتارٌخ   وقد املى عل
سٌرة صدام حسٌن التً ٌجهلها كما ٌزعم كثٌر من الناس وحٌن قرأت مقالة اللواء رٌاض شلٌبة     2004سبتمبر  

المعنونة رسالة الى رؼد ابنة الرئٌس هكذا نشأ والدك الحنون نشرت فً كتابات وقتها واخذتها عنها عدة مواقع 
بٌنها 

http://www.iraqmen.com/vb/showthread.php?t=31950http://www.iraqcyber.com/vb/t4181.html

 منهما كال فسألت واحد مصدر من ماتحتٌن شلٌبة ومقالة بنٌامٌن مشافهة لً بدت حتى المعلومات فً تقاربا وجدت
 ما وذلك وتفاتشا الخامة فً وتذاكرا  مرة ذات التقٌا وشلٌبة بنٌامٌن انهما فعرفت  المالحظة هذه عن انفراد على

 شلٌبة اللواء مقالة من ونقتطؾ ! التطابق حد الذاكرتٌن  تماهً على والتوكٌد منشورة النها المقالة قبس لنا ٌسوغ
 به ٌعمل كان الذي الصؽٌر المقهى الى لٌلتحق ثانٌة مره بؽداد الى وٌرجع .. ) النص هذا عقٌد برتبة وقتها وكان
 وفً صدام مع لٌلتقً ماهٌه ابن طالب (2) الرقم وهو العصابه افراد احد السجن من خرج الفترة هذه وفً سابقا
 وحدثت واالؼتصاب والقتل جراماال فن فً ومتطورة متٌنة العالقة لتكون اشده بلػ قد صدام ٌكون المره هذه

 لمٌعة المشهورة المطربة تدٌره كانت والذي الفارابً ملهى مسرح فً حدثت التً الآلأخالقٌة الشهٌرة الحادثة
 المدعو ضرب وتم الفارابً لملهى المسرح فً الناس مرأى وعلى محمد بدرٌة المدعوة اؼتصاب تم حٌث توفٌق
 أن بعد الهاتؾ خط وقطعو سالحه من وجردوه الكراسً احد على وقٌدوه وفٌقت لمٌعة المطربة شقٌق توفٌق سلمان

 قاضً وصدر البتاوٌن مركز فً الشرطة واخبر الهرب الحضور احد استطاع وهنا للدخول التذاكر قطع رفضوا
 ابن بطال.1: من كل وهم الملهى صاحبة من وهوٌاتهم اسمائهم على التعرؾ بعد علٌهم القبض امر البتاوٌن تحقٌق
 فاضل محمد. 7. المعٌدي باسم.6. مرهون محًٌ.5. التكرٌتً صدام .4. الكردي جبار .3. الجندي قٌس.2.ماهٌة

 حبٌب فٌصل المحامً مع عالقة وتكون العصابة هذه عمل فً تطور ٌحدث وهنا ) زكٌة ابو الملقب) الخشالً
 نفوذ ذات لتصبح العصابة وتتطور لعصابةوا الخٌزران مع العالقة فً سر وهناك القضٌة علق الذي الخٌزران

 الشقاوات من مجموعة الٌها وٌنظم( حنٌن) اسمها ارهابٌة منظمة ذلك بعد وتصبح وتتطور كبٌرة وسطوه
 ابو) الملقب المجرم عناصرها فً والمرعب.2) المنظمة بساطور الملقب) الزم كزار ناظم.1: ومنهم والمجرمٌن

   .. العزاوي شاكر سعدون .4)كردي وفتاح ستار واخوانه كردي جبار ملقبال) الكردي محمد جبار.3) العورة
 نجوم أبرز أحد وهو 9.مرهون محً  8. الخشالً فاضل محمد7. الشكرة فاضل. لفتة رزاق .6 كرٌم وهاب.5

 من قتلهم ٌرٌدون من فٌها وقتلو السبعٌنات بداٌة فً الصدامٌة المخابرات عملتها التً االجرامٌة المسرحٌة
  فٌصل المحامً فٌها ادى وكان ( طبر ابو) بحوادث والمعروفة االبرٌاء المواطنٌن من ضحاٌاهم

 . إ .11. التكرٌتً صدام.10. باوه رضا علً. بارزا دورا الخٌزران جو الصائػ االله عبد على اماله ما ٌلً وفٌما
 مقالة  وبٌن الصائػ على ٌعقوب مالءاتا بٌن والنصً الداللً  التشابه معاٌنة الكرٌم وللقاريء ٌعقوب رج هــ

 : العراقٌة النخب عند الطفولة انبعاج مقالتً من اقتبس ولسوؾ ! شلٌبة رٌاض اللواء

 المنحرفة صدام لطفولة مشاهداته عن بإسهاب ٌعقوب بن بنٌامٌن جورج المؤرخ مشٌؽن فً جاري حدثنً وقد .... 
 عنه واخذوا صدام طفولة عن كتب ممن كثٌر علٌه اعتمد نعٌا شاهد فهو األصدق المصدر انه اٌضا واخبرنً

 من التجار احد بٌت فً خادمه تعمل صدام ام صبحة وكانت ... ) قال األسؾ مع الٌه ٌشٌروا ان دون المعلومات
 تزوٌجها العائلة قررت الفضٌحة ولستر ٌهودي انه وٌقال التاجر هذا من صبحة وحملت !! طلفاح خٌرهللا اصدقاء

 فأخذ – باكرا لٌست – ثٌبا وجدها بها دخل وحٌن ! بالمال اؼروه وقد المهبول المسكٌن الرجل: المجٌد نحسٌ من
 مات وهكذا بقتله طلفاح هللا خٌر شقٌق فتكفل !! ثمن باي منه التخلص فتقرر تكرٌت اوساط فً بصبحة ٌشهر
 الصحون ؼسٌل وسخ اي إْصدام اسمه القٌط لهم وولدت صبحة بطن كبر وبعدها !! لٌل ذات بالسكٌن المجٌد حسٌن
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 الزوج بكنؾ الٌتٌم فٌعٌش بالزَكـلبًِّ الملقب الحسن ابراهٌم من تزوجت حتى صدام طفلها صبحة ولدت إن وما !!
لُبًِّ ولقب ! شدٌد كرها ٌكرهه كان الذي الجدٌد ْْ َك  وعند ! النساء على التقلب كثٌر الحسن ابراهٌم ان سببه هذا الزُّ
 ان اال الصؽٌر الشقً هذا من كان فما وووو خاله قتله اباه ان الملعب فً الصؽار من سمع عام 12 صدام بلوغ
 فاستقدمه الصعب الصبً هذا شقاوة وتلمس الخطر بهذا طلفاح خٌرهللا الثانً الخال احس وبذلك ابٌه قاتل خاله ٌقتل
 التكارته محلة الكرخ فً العصبً خاله مع ٌشلٌع !! الشقً الٌتٌم حٌاة فً الجدٌدة المرحله تبدا وهنا بؽداد الى

 ومكان ( اللوطٌٌن ) جنسٌا والمنحرفٌن الطرق وقطاع السوابق واصحاب النشالٌن من مجموعة استؽلته وهناك
 ابن باجة لمطعم المقابله ( بؽداد ) األزرملً سٌنما من القرٌب الربٌع ومقهى بالكرخ العربً الثأر مقهى اللقاء

 الحلة عالوي خط خشبً باص فً لّعابه كرٌم الملقب كرٌم المتهور السائق مع ( مساعدا ) ِسكناً  عمل ثم ! طوبان
 منحرفً اخطر مع سكنا اشتؽل انه التكرٌتً اصدام الصبً طالع سوء ومن كاظمٌن الحلة عالوي وخط رحمانٌة
 الحلة عالوى ومقاهً كراجات فً أصدام ( الفرخ ) خبر وشاع اإلنحطاط فً المثل ٌضرب فبه الحلة عالوي
 والمطاعم الشعبٌة الخمور شرب ومحالت حكٌم ناصر مقهى وفٌها سكانٌة كثافة بؽداد احٌاء اكثر العالوي وكانت
 الحلة عالوي فً للخمور ومعروفا كبٌرا محال ٌدٌر كان الذي ٌعقوب بن بنٌامٌن جورج المؤرخ وٌضٌؾ الردٌئة

 لم لكنه جسده فً عمٌقة طعنات بالسكاكٌن طعنته ان بعد النقود من اكبٌر مبلؽا رجال سرقت عصابة ان : ابٌه مع
 اختبأوا فقد اصدام ضمنهم ومن العصابة اما !! العصابة صبٌان اوصاؾ واعطى له حدث بما الشرطة فأخبر ٌمت
 الكرخ تحقٌق قاضً اصدر وقد المخدرات وتناول الخمرة بشرب بالسرقة كانوٌحتفلون و عمر الشٌخ مقبرة فً

 وهؤالء المتحؾ ساحة فً ونهب كثٌرة بسرقات المتهمة العصابة بحق والتوقٌؾ القبض امر 1952 /12 /3ومٌ
 /المعٌد ابو باسم / الجندي قٌس / ماهٌة بن طالب / األقجم حمودي / دوكً خالد / العصابة مسؤول ماما علً..: هم

 محكمة وحكمت !! سنوات ثمان وعمره تًالتكرٌ صدام / ادٌة ابو الرحمن عبد / - كرة العب – شعٌطة محمد
 سجن بٌن متنقال قضاها سنه لصؽر واحدة لسنة حكما صدام ونال ، متفاوتة باحكام العصابة هذه على الكرخ

 الشرطة مركز امر ٌعمل العٌان شاهد ( العَكٌلً صالح) المفوض وكان ، الرحمانٌة شرطة مركز وموقؾ االحداث
 بهذه طلفاح خٌرهللا الخال سمع وعندما طلفاح هللا خٌر اخت ابن صدام انحراؾ عن ٌتحدثون التكارته بدأ وقد !!

 ٌتسكع اي كثٌرا ٌدوح الذي ومعناه دوحً لقب صدام اخوال وهم ناصر البو واطلق كثٌرا وؼضب انزعج االحداث
 وٌطرده االم زوج ٌتحمله لم قصٌرة فترة وبعد تكرٌت فً امه الى لٌعود بؽداد فً بٌته من خاله طرده وهكذا 1!
 احد السجن من خرج الفترة هذه وفً ، سابقا به ٌعمل كان صؽً بمقهى لٌلتحق ثانٌة بؽداد الى وٌرجع البٌت من

 فن فً ومتطوره متٌنه العالقه لتكون اشده بلػ وقد صدام مع لٌلتقً ماهٌه ابن طالب (2) الرقم وهو العصابه افراد
 والذي الصفاء لٌالً ملهى جمهور شهدها التً الالاخالقٌة الشهٌرة لحادثةا وحدثت !! واالؼتصاب والقتل االجرام

 الناس من مرأى وعلى المسرح على محمد بدرٌة والمؽنٌة الراقصة اؼتصاب تم توفٌق لمٌعة المطربة تدٌره كانت
 شخصًال سالحه من جردوه كما الكراسً احد على وقٌدوه توفٌق لمٌعة المطربة شقٌق توفٌق سلمان ضرب وتم

 البتاوٌن مركز فً الشرطة واخبر التذاكر بقطع لهم ٌسمح ولم الملهى دخول من منعوا حٌن الهاتؾ خط وقطعوا
 كل وهم الملهى صاحبة من وهوٌاتهم اسمائهم على التعرؾ بعد علٌهم امرالقبض البتاوٌن تحقٌق قاضً واصدر

 المعٌدي باسم.6. مرهون محًٌ.5. التكرٌتً امصد .4. الكردي جبار .3. الجندي قٌس.2.ماهٌة ابن طالب.1 ..من
 حنٌن منظمة فٌشكلون زمن بعد السفلة هؤالء ٌلتقً ان وؾلظرا وتشاء زّكو ابو الملقب الخشالً فاضل محمد 7.

 .2المنظمة بساطور الملقب الزم كزار ناظم 1: ومنهم بؽداد مجرمً كل الٌها فٌنظم الشرفاء لتصفٌات المخصصة
 .4كردي وفتاح ستار واخوانه كردي جبار الملقب) الكردي محمد جبار .3 العورة ابو ملقبال المجرم المرعب
 الشكرة فاضل . 6.. لفتة رزاق .5( األسبق الداخلٌة ووزٌر السابق المخابرات رئٌس ). العزاوي شاكر سعدون

 وهو... مرهون حًٌم.11. التكرٌتً صدام .10.باوه رضا علً . 9.. كرٌم وهاب .8. الخشالً فاضل محمد .7.
 ٌرٌدون من فٌها وقتلو السبعٌنات بداٌة فً الصدامٌة المخابرات عملتها التً االجرامٌة المسرحٌة نجوم ابرز احد

 العقٌد كتبه ما قراءة وٌمكنك هـ .إ ( طبر ابو) بحوادث والمعروفة االبرٌاء المواطنٌن من ضحاٌاهم من قتلهم



 / الحالم موقع فً موجودة وهً حسٌن صدام رؼد الى المعنونة سالتهر فً حسٌن صدام طفولة عن شلٌبة رٌاض
 هـ .إ شلٌبة رٌاض / حالمون كتاب

 تسمى حالة بسبب الساٌكولوجً االنتقام االولى طرٌق خارطتً  على موزعة كانت المصائب تلك ان فاشهد بعد اما
 احتمال درجة ٌقٌس صدام كان فمثال ! اختبار بالونات اال هً إن والثانٌة ! حسٌن صدام لدى الطفولة انبعاج

 حسٌن صدام فجرب ! المافٌا لمكافحة متدرب  واؼلبهم والمانٌٌن فرنسٌٌن خبراء توصٌات  على بناء العراقٌٌن
 ال المثال سبٌل على ونوردها بعده جاء واآلخر طبر ابو سبق بعضها اختبارٌة بالونٌة وقفات وهذه اختباره بالونات

 :  االشارة قتضتفا الحصر سبٌل على

 االسمر حبٌب للمثال ذهب وقد البانزٌن ودواسات سٌاراتهم بكوابح التالعب خالل من وخصومه رفاقه قتل - 1
 فمات القومٌة القٌادة فً التنظٌم مكتب رئٌس الرفٌعً الحسٌن عبد  الى الدور ووصل كرٌم ووهاب عجام وابن
 وهو الزبٌدي ابراهٌم االستاذ ٌقول قلٌال ٌعرج ( ٌَكزل ) ٌومال حتى ومازال القاتلة الجروح من هو وشفً سائقه
 بما احسست فقد االرتباك ؼاٌة فً كنت :  352 ص االذاعة دولة كتابه فً طفولته وصدٌق حسٌن صدام ترب

 والشقاء والفراغ الجوع اٌام كلها الماضً ذكرٌات نفسً فً تداعت ثم رؤٌتً ٌرٌد وال الٌطٌقنً انه الشك الٌقبل
 واسباب ظروؾ فً اآلخر بعد الواحد ٌتساقطون بداوا وقد المقربٌن طفولته رفاق صور نفسً فً تتسارع داتوب

 ممن طفولته رفاق من بواحد ٌلتقً ان ٌرٌد ال انه من وتاكدت مجهولٌن باٌدي واؼتٌاالت سٌارات حوادث متفرقة
 . إ  . والوحٌد االول لٌصبح وٌخطط الدولة ًف رجل ثانً اصبح بمن التلٌق التً الكثٌرة وبحكاٌته بماضٌه ٌذكره

 هـ

 وٌفضل الكبار البعثٌٌن رفاقهم بأٌدي الكالشنكوؾ بصلٌات ورشقهم الكبار البعثٌٌن الرفاق من خصومه تصفٌة - 2
 هؤالء ومن . سائدة جدٌدة لؽة الرعب جعل والؽاٌة اقرباءهم او واحدة خلٌة فً رفاقهم او اصدقاءهم ٌكونوا ان

 الرفاق حضور صدام طلب لقد العمالً الفرع ومسؤول الصناعة ووزٌر القطرٌة القٌادة عضو عاٌش مدمح  مثال
 فً ( الخوازٌق ) الخشب مسامٌر دق ٌشهدون جعلهم الرفاق وصل وحٌن  معه الصباحً االفطار لتناول الكبار
 ! رٌةالقط القٌادة فً اعضاء اٌدي على المسامٌر تلك دق وتم  حً وهو عاٌش محمد ظهر

 على لالستحواذ الفخمة والقصور المالٌٌن ذوي من التجار بعض وشنق المسمومة الحنطة فرٌة ابتكار - 3
 ثم العراقٌة والقصبات المدن كل فً الناس واشتراها بالزئبق معفرة حنطة االسواق فً باعوا انهم بزعم ممتلكاتهم
 المسمومة الحنطة تناول من اعراض البرنامج ددوح المسمومة الحنطة حول خاص برنامج التلفزٌون فً استحدث

 تترسب السمً الزئبق مادة الن النجاة له هللا ٌكتب وربما التطاق اوجاع من لٌتخفؾ المستشفى مراجعة علٌه وان
 فربما بانفسنا ونشك الحنطة النتناول جمٌعا وبقٌنا ! العظام فً تستقر حٌن مكافحتها الصعوبة ومن العظام فً

 الحنطة محنة ان والؽرٌب ! بكثٌر طبر ابو رعب منه اقل رعب دب وهذا ندري ان دون الحنطة كتل تناولنا
 لحماٌة العراق من المرسل العقائدي الحزبً الجٌش دور والعرب الفلسطٌنٌون اكتشؾ ان بعد لفقت المسمومة

 المنظمة فً العلوي حسن  وٌنقل االردن عن بعٌدا الفلسطٌنٌٌن وترحٌل االسود اٌلول مجزرة فً الفلسطٌنٌٌن
 ان الى ٌشٌر – المسموم القمح – المجزرة هذه حول الصادر الحكومً البٌان   148 المسموم القمح مبحث السرٌة
 اٌلول مجزرة ومن هـ . إ  ! البٌع محالت على بالسموم والمعفرة للزراعة المعدة الحنطة توزٌع فً حصل ؼلطا
 مهدي صالح استقدام مهزلة الى المسمومة الحنطة مجزرة الى النظام هافٌ اسهم التً بالفلسطٌنٌٌن حاقت التً

 انه على للعراقٌٌن وسوق القٌسً عدنان اسمه امرٌكا فً مقٌما عراقٌا مصارعا الجمهورٌة رئٌس نائب عماش
 الفكرة لهذه وضاعفتها جهودها العراقٌة االعالم وسائل وكثفت العراق راس سٌرفع الذي االسطوري البطل

 الذي فرٌري المصارع القٌسً عدنان صرع حٌن فصرخ الكونترول فقد قد العراقً التلفزٌون مذٌع وكان جهنمٌةال
 تحرٌر نحو االولى الخطوة وهذه انتصرنا لقد صرخ مرتٌن القٌسً على ٌزٌد وثقال وعرضا طوال جسمه كان



 كما عالٌا القٌسً فرٌري رفع حٌن علانف الحلة مدٌنة من رجال ان العراقً التوصٌل وسائل وتقلت بل ! فلسطٌن
    ! فمات وشهق العراق وضاع ضعنا لقد الحلً فصرخ عدٌدة فرات به وفر طفال ٌرفع

 اكتشفت السوفٌتٌة القنصلٌة ان الناس الى االشاعات واوصلت اجنبٌة بدول وارتباطها البصرة ٌهود مؤامرة - 4
 اسالمً االول منهم كل اسم كان الٌهودٌة العصابة عضاءا اسماء اعلنت وحٌن بالصدفة التجسسٌة الشبكة هذه

 المذهب وفق  اسالمهم اعلنوا ٌهود انهم وارجح ! موشً  وعباس جٌته الحسٌن عبد مثل الشٌعة طائفة الى وٌحٌل
 فً مسلسالت تصلح محاكمات وبعٌد ! المجانً للموت مسوؼا  المفرط ثرائهم جانب الى ذلك فً فكان الجعفري

 تناول الى المتملقٌن وطابور البعثٌٌن  ودعوا ببؽداد التحرٌر ساحة فً الشنق حكم فٌهم نفذ سطورياال الخٌال
 ترقص والزلم تزؼرد والنساء معلقة الجثث وكانت بالحصر فرشها بعد الشرقً الباب فً والمشروبات االطعمة
 البكر وكان اٌام لثالثة معلقة همجثث وظلت . طفولتهم على ؼرٌبة مشاهد من عٌونهم ٌمؤلون واالطفال الجوبٌة
 بقتل الٌكتفً انه حسٌن صدام عن والمعروؾ ! مزهوان وهما المعلقة الجثث مكشوفة بسٌارة استعرضا قد وصدام
 االبرٌاء للضحاٌا المقربٌن اقرب ٌشعر بشكل سمعتهم ٌلوث بل بجثثهم بالتمثٌل وال القتل قبل بتعذٌبهم وال ضحاٌاه

 هذه الناس من العدٌد وصدق ! به  ٌلوط كان ( كذا ) شٌعً ؼالم قتله نصرت مصطفى الكرٌم عبد الجنرال ! بالعار
  ! نفسه عن راوده الركابً ان زعم شاب ٌد على السجن فً قتل الركابً فؤاد البعث حزب ومؤسس ! الفرٌة

 وزراء الضحاٌا وبعض ٌنالناشط والقومٌٌن , المنشقٌن والبعثٌٌن  الشٌوعٌٌن من واؼلبهم الجٌش قناة ضحاٌا - 5
 ووضع دجلة ضفة  على بمزرعته الصافً حسٌن السٌد السابق والوزٌر المحامً تصفٌة عملٌة الٌها نضٌؾ  وقادة
 الصافً حسٌن السٌد ان والمعروؾ  الموت بعد حتى مكانته من للحط ذكرها عن نتحرج وامور جنبه العرق قنانً
 . !! الفاحشة من قتربٌ وال الخمر الٌشرب وهو متقدم بعثً كادر

 ٌقول حسٌن صدام مدلل ٌسمى وكان الحمدانً عدنان نظٌر تهم تلفٌق خالل من نفسه الى اصدقائه اقرب اعدام - 6
 وشقٌقة عمته الحمدانً وام العلوي خال الحمدانً عدنان والد ان وقتها متقدم حزبً كادر وهو العلوي حسن

 واوفد ساعة 48 مدة الجمهورٌة رئاسة لدٌوان رئٌسا الحمدانً دنانع عٌن  : 181 ص . ن . م   زوجته الحمدانً
 الجدٌد الرئٌس ضد اكتشفت قد مؤامرة ان االسدد حافظ لٌبلػ حسٌن صدام الجدٌد الرئٌس عن مبعوثا سورٌا الى

 رمٌا اماالعد حكم فٌه نفذ وقد داره الى ٌعد ولم حسٌن صدام استدعاه الحمدانً عاد وحٌن فٌها المتورطون واعتقل
 من شهرٌا راتبا ٌستلم كان الحمدانً عدنان ان التجرٌم قرار فً وجاء الفقري عموده كسروا ان بعد بالرصاص

  هـ . إ . عٌون بال جثته سلمت وهكذا دٌنار 200 مقداره االسد حافظ

 طائرة بحادث وحال ورؼدة وقصً عدي خال طلفاح هللا خٌر عدنان السابق الدفاع وزٌر مثل اقربائه اقرب واؼتٌال
 اعترض وحٌن : الشهادات عقدة مبحث فً 317 ص نفسه المصدر فً الزبٌدي ابراهٌم االستاذ ٌقول ! مكشوؾ

 عملٌة ودبر خٌفة منه توجس تصرفاته على االكادٌمً العسكري وهو هللا خٌر عدنان زوجته وشقٌق خاله ابن
 االمان اعطاء بعد فٌما ومثل  هـ . إ . الجوٌة حوالاال رداءة بحجة العراق شمال فً كوبتر الهلٌو طائرته اسقاط

 بعده من وجاء المجٌد حسن علً وهو الٌهما الناس اقرب بٌد قتلهما وجعل كامل وصدام كامل حسٌن ابنتٌه لزوجً
 . !! وابٌهما جسدٌهما ٌقطع من

 الجزائري الرئٌس مدٌن بو هواري الى طلب ان بعد االٌرانً الجٌش ضد كارثٌة حمقاء عمٌاء حرب خوض - 7
 بٌت فً التوقٌع وتم حسٌن وصدام   رضا محمد الشاه بٌن 1975 معاهدة عقد اجل من الفوري التدخل السابق
 بؽداد فً جزائرٌا ثقافٌا ملحقا وكان ناصر بن حسٌن االستاذ وصدٌقً زمٌلً وحدثنً الجزائر فً االٌرانً السفٌر
 بموجبها ٌتنازل جائرة معاهدة بهٌئة شروطه الشاه كتب فقد المعاهدة على حسٌن لصدام المذل التوقٌع بنفسه وشاهد
 مقابل نفطٌة واجحافات البصرة وجامعة التنومة منطقة ضمنها تقع التً العرب لشط الثانٌة الضفة عن حسٌن صدام

 حققت قد اسلةالب الكوردٌة  المقاتلة القوى وكانت البارازانً مصطفى الكوردي الزعٌم نصرة عن ٌده الشاه ٌرفع ان
 المذلة المعاهدة فكانت العراقً الجٌش لدى عتاد ٌتبق ولم امامها من الصدامً الجٌش وانهزم كبٌرة انتصارات



 على الورقة ووضع مدٌن بو  الجزائري الرئٌس معه ووقع بنفسه اٌران شاه ووقع !! السقوط من البعث لنظام انقاذا
  ٌجلس  الشاه وكان حسٌن صدام  باتجاه اٌران شاه ظهر ٌنماب وسلم حسٌن صدام فدخل الحدٌقة مدخل طاولة

 بٌت خدم احد له وقال الٌه ٌلتفت ان دون  ببرود حسٌن صدام على السالم الشاه ورد تشرشل كلبه وٌطعم القرفصاء
 وخرج حسٌن صدام فوقع اتٌت حٌث  الى وعد الورقة على وقع الشاه ٌقول سٌدي الجزائر فً االٌرانً السفٌر

 واالبتهاج للتظاهر الشارع الى الناس واخرجوا  جدٌدا ومكسبا مضافا انتصارا البعثٌون سجله ذلك ومع !  ناحزٌ
 او  العصا ٌحتمل ان فعلٌه والتظاهرات ( كذا ) االفراح فً الٌشارك ان نفسه له تسول ومن التارٌخً النصر بهذا

 كانت ستراتٌجٌة عراقٌة اراضً بموجبها اعطٌنا ذلةم مهٌنة معاهدة اجل من  التظاهر على تجبر الناس ! الطلقة
  بعدها سنوات ثمانً الكارثٌة الحرب  ودامت بقدمٌه وداسها المعاهدة صدام ومزق !! عصور منذ  بها طامعة
 من والمفقودٌن واالسرى والجرحى القتلى مالٌٌن بعد 1975 معاهدة بنود الى العودة على حسٌن صدام وافق
 المجتمع  نقص سد على وعمل المجنونة المسعورة الحرب فً العراقً الشباب بكل وزج ! العراق ومن اٌران

 المصري الرئٌس السادات انور اعترؾ وقد العراق الى المصرٌٌن الشباب مالٌٌن باستقدام  الشباب من العراقً
 كبٌر عدد اخراج الى  السرعة وجه على مصرٌٌن بارسال علٌه حسٌن صدام الحاح امام مضطرا كان انه السابق

 والفنانٌن الكتاب مئات حسٌن صدام استقدم الوصمة الحرب هذه وخالل ! العراق الى  وارسالهم السجون من
 عن فضال ! والرواٌات االؼانً وٌؤلفوا  القذرة للحرب ٌرهزوا لكً والمؽرب والسودان وسورٌا مصر من العرب
 . ! وازع دون ٌنحس صدام تمجد باعمال العراقٌٌن والفن االدب تلوٌث

 به قاموا عمل اول الن للبعثٌٌن ممتنة فالكوٌت  الكوٌت مع  واقتصادٌة امنٌة  اتفاقات والحكومة الحزب  عقد - 8
 العهد من العراقٌة الحكومات طالبت ان بعد السٌادة كاملة كدولة بالكوٌت االعتراؾ هو 1963 شباط 8 انقالب بعد

 البعث حكومة واقامت ! العراقٌة االراضً الى الكوٌت بعودة قاسم الكرٌم عبد الزعٌم الشهٌد عهد الى الملكً
 الصحؾ وطفقت حسٌن صدام خصوم لتصفٌات ساحة الكوٌت باتت بحٌث فٌها مبالؽا اخوٌة عالقات الصدامً
 الحضارٌة والقفزات للدٌموقراطٌة مهندسا بوصفه حسٌن صدام ٌسوقون الكوٌتٌون والشعراء والمثقفون الكوٌتٌة

 حسٌن صدام الكوٌت حاكت بل ! عمالقا مادٌا دعما الفارسً الجٌش ضد حسٌن صدام حرب الكوٌت دعمت وقد
 كل ومع الكوٌت خارج وطردوا الجنسٌة منهم سحبت والبعض اٌران الى الكوٌتٌٌن من اعدادا فسفرت التسفٌر فً

 واستبٌحت الكوٌت اجتٌحتو ؼرة حٌن على الكوٌت صدام جٌش اقتحم العذري ؼٌر والؽزل اللحى تبوٌس
 العلن فً وصامتٌن الباطن فً  الظالم الؽزو هذا ضد العراقٌٌن  معظم وكان ! التحتٌة بناها ودمرت واؼتصبت

 ص اٌاه والمصدر الزبٌدي ابراهٌم االستاذ من ثالثة ونقتبس  !! السعودٌة بؽزو للتفكٌر حسٌن صدام شجع ما وذلك
 والذي بؽداد باذاعة السٌاسٌة البرامج قسم فً البسٌط المتابعة موظؾ وهو المال حامد عن حدٌثه معرض فً  320

 الساعً انذاك لدٌنا تعنً المتابعة موظؾ تعبٌر ان اوضح الٌعرؾ ولمن العراق مؽادرتً حٌن الى مدٌره كنت
 الؽزو تقوا دخلت وحٌن  .... اصحابها الى بتوصٌلها وٌقوم الجازتها المدٌر الى البرامج نصوص ٌحمل الذي

 العربً تارٌخنا له ٌشهد لم فسادا لتعٌث واالنسانٌة والخلق والدٌن واالخوة والجٌرة العروبة عقال من المنفلتة
 المال حامد االستاذ عن العجائب وسمعت قرات وجٌرتنا اخوتنا ورعوا احبونا وجٌران اشقاء بحق مثٌال الحدٌث

 بالكوٌت خبٌرا باعتباره كامل وحسٌن المجٌد حسن علً ىلد المعتمد المستشار اصبح فقد النادرة ومنجزاته
 واالذاعة والصحافة والثقافة الفكر مراكز الى – االشاوس – وٌقود ذلك بخطؾ وٌامر هذا بسجن ٌامر والكوٌتٌٌن
 وكل  هـ . إ . شؤون خلقه فً وهلل ووثائق ومعدات واجهزة مقتنٌات من ثقل وما حمله خؾ ما كل لنهب والتلفزٌون

  !! للشورى وٌا هلل فٌا المشنقة حبل حتى تتركه ولم رافقته المهلكة حسٌن صدام بالونات ان القول من ٌمكننً كذل

 وبذل  االٌرانً الخوئً القاسم ابو السٌد الدٌنً المرجع على لالنقالب الشٌعٌة المرجعٌات بعض تشجٌع - 9
 الى واٌرانٌة عربٌة الى الشٌعٌة المرجعٌة وتقسٌم ! ثانٌا جٌنها وتد اوال المرجعٌة لتعرٌب الدوالرات ملٌارات

 وانا 1991 شعبان انتفاضة فً قتل الذي  بلبلً الشٌخ مثل ( مسخرة ) دٌن علماء ظهر وقد ! وصامتة ناطقة
 من  استورد بل بذلك ٌكتؾ ولم ! النساء مالبس وٌرتدي االعراس فً وٌرقص به ٌالط منحرفا نعرفه وجٌلً



 من ومكنهم والكاظمٌة وكربالء النجؾ فً وزرعهم الوهابً المذهب من دٌن رجال لسعودٌةا العربٌة المملكة
 حتى النجؾ ومازالت ! لهم وتروج تخدمهم وبطانة مؽرٌة ورواتب  فاخرة بٌوتا لهم وخصص واالوقاؾ المساجد

 . الصامتةو والناطقة والعربٌة االعجمٌة المرجعٌات بٌن فتنة من حسٌن صدام زرعه مما تعانً الٌوم

  وبٌوتهم اموالهم تاركٌن  االٌرانٌة التبعٌة بحجة العراق من وطردهم العراقٌٌن من ؼفٌرة اعداد تهجٌر - 11
 ومن ! ( البٌجاما لو والدشداشة النعال  إبطرَكـ العراق من ٌطلعون ) حسٌن صدام تعلٌمات وبحسب وممتلكاتهم

 فً العراق ان ٌعلم والكل ! والقانون والتربٌة والكٌمٌاء ندسةواله  والنفط الطب فً كبار علماء المسفرٌن جملة
 والؽرب والشمال الشٌعة وهم العجم عراق العراق ووسط جنوب ٌسنون فكانوا جنسٌة له تكن لم العثمانً العهد
 ةالعراقٌ الحكومة سئلتهم للعراق الوهمً االستقالل بعد  العجم عراق منطقة فً المحصورون وكان ! الترك عراق

 بٌن الفارق عن الجنوبٌون سأل وحٌن تركٌة اي عثمانٌة ام اٌرانٌة تبعٌتك هل العراقٌة الجنسٌة منح لحظة  الجدٌدة
 ٌكتب ان البعض فرضً بالحروب مشمولة ؼٌر االٌرانٌة التبعٌة لكن التبعٌتٌن بٌن حقٌقٌا الفرق اجٌبوا التبعٌتٌن

 تشتمم كانت كأنها التركٌة التبعٌة وفضلت االٌرانٌة التبعٌة شٌعةال اكثرٌة رفضت بٌنما فارسٌة تبعٌة جنسٌته على
 االصالء العراقٌون فهاهم ! الدموع منا تستدر مازالت التهجٌر ماساة وفصول ! حسٌن صدام عهد ومجًء الؽٌب
 لم 2003 نٌسان 9 مابعد حكومات ان وٌبدو  الثبوتٌة اوراقهم واحراق التسفٌر بنار ٌكتوون الفٌلٌة الكورد واعنً

  . الملؾ هذا خطورة مع ٌتناسب اهتمام اٌما الفٌلٌة والكورد المسفرٌن ملؾ تول

 التلفزٌون من  وعد قد  طبر ابو ظهور زمن العراقٌة الجمهورٌة رئٌس البكر حسن احمد السٌد وكان -11
 ان بذكائه علم ربما او دهبوع ٌؾ لم البكر لكن للعدالة وٌسلمها  طبر ابو عصابة ٌكشؾ حتى ٌهدأ لن انه العراقٌٌن

 وهو طبر ابو ضحاٌا من واحدا ان علما ! الوقت فوت بعد ولكن وعائلته البكر لدم متعطش هزبر االكمة وراء
 الخاصة نفقته وعلى البكر  وارسل فقط متر بثالثمئة البكر  قصر عن ٌبعد بٌت فً ٌسكن كان آرنست جان السٌد

 اختفت لكنها ذاكرتها واستعادت حقا وعولجت ! الخارج فً للعالج الحٌاة قٌد على بقٌت التً  ارنست جان خادمة
 تتم  والصفقات االجتماعات محاضر بكتابة مكلفا  كان ارنست جان والمعروؾ  ! الٌوم حتى شًء عنها والٌعرؾ

 وفً بٌةاالجن النفطٌة الشركات  فً القرار  تمتلك وعناصر النفط وزارة فً المتنفذة العراقٌة االطراؾ بٌن 
 وكان ؟ ماذا أم والسرقات الصفقات اسرار على سٌبقً حٌا الرجل هذا بقاء ان فهل !العراق نفط شركة الصمٌم

 من وعائلته النجاة همه وبات  المطارد الشبح بفوبٌا اصٌب فقد شفة ببنت ٌنبس ولم طبر ابو بتفاصٌل علم قد البكر
 اجل من َكزار لناظم  المنسوبة المزعومة بالمؤامرة  اٌضا عرؾ والبكر ! الرمزي او الحقٌقً طبر ابو ساطور
 مسابقا كزار ناظم من حسٌن صدام تخلص البكر تنبه وحٌن حسٌن صدام مؤامرة سوى تكن لم  انها وعرؾ ؼتٌاله
 ٌكن لم شٌئا وكأن االوقات ومرت طبر ابو حقٌقة كشؾ فً للعراقٌٌن بعهده ٌنكث ان الى البكر واضطر ! الوقت
 ابو تخلص واخٌرا ومؤٌدٌه اصدقائه جمٌع وقتل البكر زوجة وكذلك وقتله البكر نسٌب على الحقٌقً طبر بوا التؾ
 والخصوم البعثٌٌن بٌن رهانه حماٌته فً عنصر وهو حسٌن صدام كان الذي البكر حسن احمد من الحقٌقً طبر

 ( شاكلته على ٌعمل كل قل)   بهااسبا له وهٌأ الحكم شهوة حسٌن صدام نفس فً اٌقظ الذي وهو  والعسكرٌٌن
 .84 اإلسراء

 الكتابة ان كما موسٌقً او تشكٌلً او مسرحً عمل او سٌنمً او تلفازي فلم اي صناعة ان  ندعً فنحن والخالصة
 ٌخدم انما تحرٌفٌة او تعزٌزٌة او مادٌة االهداؾ كانت ومهما اجرامه درجة كانت مهما مجرم اي عن اوالحدٌث 

 كثٌرا الخرس المؤرخٌن بعض وسٌخرج الدحض او للتوكٌد العزائم ٌستثٌر النه بثمن التقدر خدمة  التارٌخ ذلك
 وٌخدم بل الحقٌقة ٌخدم ذلك وكل الدراسات وتعقد وحوارات جداالت وتثار وصور وثائق من به ٌحتفظون مما

 ولٌس !! والمحكوم لحاكما بً الموقع ؼٌر االجتماعً العقد فكرة  وٌكرس المؤسساتً الحضاري المدنً التوجه
 اطروحاتهم تقدٌم عن الكؾّ  االتجاه فً خصومنا الى نطلب ان وتوٌتر وفٌسبوك َكوَكل زمن فً ونحن بمقدورنا

 منا البعض صار العراق فً وعندنا بارد بدم ونفاتش نناقش ان والتارٌخً االخالقً واجبنا من بل حقنا من ولكن



 حق فمن بالمسؤولٌة شعور دون حسٌن صدام لحكومة موال او الحالٌة كومةللح موال بانه منتج او كاتب اي ٌرشق
 ولدٌه خسفا شعب سٌم وما واإلتالؾ بالتهدٌم شعور دون تتفتح خصومنا حدائق فً الزهور ندع ان علٌنا الحرٌة
 عن مةمعصو انها التزعم هذه ومقالتً مستقلة واكادٌمٌة تربوٌة مؤسسات وعنده ! تماما مستقلة قضائٌة سلطة
 . القصد وراء من وهللا والتربوي والمعرفً الرؤٌوي خطابً تمثل اللهجة صادقة انها حسبها ولكن الهوى او الخطأ
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