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الى  أدناهوجهت الرسالة  12/6/1002تاريخ ب..التحديدسبع سنوات وبيقرب من  ماقبل 
 ..رئيس مجلس الوزراء السابق..السيد نوري المالكي

 .. رئيس مجلس الوزراء العراقي..العبادي  رالى السيد حيد( نصها )  عيد ارسالأواليوم 

لتباس اصطخاب  لمناسبة ر) السالح(  سطوة)الحديث عن وا  السالح إستباحة  أو ..(الُمَحرِّ
 !!..مستقبلنا وروح.. حاضرنا نااسال ( الغاصباالرهابي )

وحصره بالمؤسسة العسكرية ( دون استثناء)نزع السالح من المجتمع لوالحاجة الموضوعية 
وتعميمه ( في المرحلة االولى)لبعيدة عن خطوط مواجهة االرهاب في المحافظات ا..الوطنية
 !بكل اشكاله ومسمياته من االرهاب الوطن بعد تحريركافة التراب الوطني على 

 ..أخشاه ما ..أخشى و 

 ..سعاني العمرأ إن

ستدامت دولة المحاصصة  .. خرياتأُ  سنين سبع بعدالى ما وا 

واالرهابيين المتمخضين بالغزاة الوبائي بقرانها ( حتمًا ) خاللها تلك المحاصصة حيث ستلد 
 ....نية جديدةبكُ ..( داعش)من رحم اكثر توحشًا لقيطًا ..عنها 

 !!(!!هلـلمد الكان جده..بن حالإ)الى  الرسالة رسالإعيد أسآنذاك 

*** 

) وبهتاناً يسمونها زورًا و ..ننتمي اليهاليست إاّل نموذجا لكل الخرائب العراقية التي ..عندنا"ميسان"و
حتى التليق ( خرائب ) ..تصلها الحروب ان مدنًا فضحتها الكاميرات قبل .. !!(ُمدنًا ومحافظات



مقارنة بمدن بلدان اليتجاوز نشوئها عمر ..(!!الحجارة قدح من  إيقاد النارللتو  تعلموا) ببشر 
 !!نفوقها بالمواردعلمًا اننا ..اوالدنا

 ارواحناتسري في ..سخية بأهلها ككل ذرة تراب عراقية..عزيزة علينا (الخرائب) مدننا لكن 
 ..بذاكرتناووجعها يستبد  .. عقولناوتستوطن 

( المحطمة  الخرائب) على المدن ( بأولوية قصوى)ينطبق بالذات اليوم ..هذهومنطوق رسالتنا 
 !!وبابل، ونينوى ، وكركوك ، وديالى ، واالنبار ، المحررة من داعش في صالح الدين 

بسالة شبابنا في مواجهتهم اإلشادة ب –في هذا المنعطف التاريخي  -دون ان نغال 
) وال سواعد ...وال جهود المخلصين من العراقيات والعراقيين في حربهم للاساد ..لالرهاب
 ..!!وماخخات الُجناة من النساء والرجال رغم عصف النائبات( الُبناة

وطن الى حين نجد اطفالنا يمرحون في (..الُبناة) و( الُحماة)  ونعمل مع( نئن ) سنبقى ..لكننا
 !فيض رخاءً مدنه تو ..السعادة  اتعشعش فيهبيوته  ..حر

********* 
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 ..حاضرة زمانها ومكانها" ميسان"

 ..ومقبرة األحياء من أهلها 

 ..وشاهد حرمانهم 

 ..ومصدر اتهامهم الذي يالحقهم أينما حلوا



، ولدت وتكاثرت وتجذرت وتفرعت في مدن العراق  " عمارات"التي تشظت إلى "العمارة"فهذه 
 ..وتخشاها المستبدة كمستوطنات بائسة تبغضها السلطة..كافة 

 ..معظم سكانها" العمارة"في بغداد التي يشكل أبناء " الثورة"بدءًا من مدينة 

 -ضفاف شطيط)والتي منح أرضها لهم المرحوم عبد الكريم قاسم بعد أن كانوا يستوطنون على 
خلف ( وجه بغداد الملكية يالذي كان يغش..اكبر مستنقع للبعوض والذباب في العراق 

بها منذ عهدهم ويتشبثون ..وفي شقوص القصب التي يحملونها مع بؤسهم أينما يرتحلون ..السدة
 ..السومري

وفي مدن العراق ..على األطراف الفقيرة والمحرومة من بغداد" العمارة( "شظايا)وتكاثرت 
 ..األخرى

أهلهم " بغيج"بل أن الفارين من أبناء هذه المدينة إلى بقاع العالم مازالوا مالحقين بجور األنظمة و
علي "و" علي الغربي"و" قلعة صالح"و" الميمونة"و" الكحالء"و" المشرح"و" القادرية"في 

 "..الطويل"و"العزير"و"المجر"و"الشجري

............... 

 ..الموبوءة بالظمأ" الخرابة اليوم"هذه 

وكانت إمارة مزدهرة حكمت إقليمها لقرون مديدة قبل "..وطن المياه..أي "سماها اآلراميون ميسان 
 (...عاما 133)بـ..الميالد

...................... 

عندما كان (عمارة بن الحمزة)والية خصبة لعامل أبي جعفر المنصور ( الخرابة)وكانت هذه 
 "..العمارة"والتي سميت باسمه ..قبل أكثر من ألف عام ..المنصور منشغال ببناء بغداد

................ 

عتبة ابن غزوان في زمن ( فتحها ) كانت مدينة زاخرة بالزراعة والصيد عندما ( الخرابة)وهذه 
 ..يفة عمر بن الخطاب، في القرن األول الهجريالخل



..................... 

 ..وفي ثورة العشرين كان أهلها في مقدمة من نحروا جيوش الغزاة االنجليز

...................... 

 ..التي عرف أبنائها ككل أهل العراق بحب القراءة والعصيان على الطغاة" الخرابة"هذه 

، وعقد فيها أول مؤتمر للمكتبيين  3311ة عامة في الشرق األوسط عام شهدت افتتاح أول مكتب
 ..برعاية اليونسكو 3391العرب عام 

.................. 

 .. 3391وتشكلت فيها أول حلقة تنظيمية فالحية ضد اإلقطاع في العراق عام 

...................... 

ء والعسف الذي جعلها من بين اشد مدن قرون من الطغيان واإلقصا" الخرابة"وتوالت على هذه 
حيث كانت في أربعينات وخمسينات القرن الماضي ثاني مدينة عراقية من ..العالم طردا للسكان 
 ..حيث عدد السكان

....................... 

وبعدها تأتي الصين ..اشد أشكال اإلقطاع استالبا لألرض في العالم ( الخرابة)وعشعش في هذه 
حسب دراسة الدكتور مكرم الطالباني عن !.. )اإلقطاع واستالبه لألرض من حيث عسف

 (. 3391اإلصالح الزراعي بعد ثورة تموز 

................. 

مرت ..( خرابة سعده ) و( االبتدائية  مدرسة األمير) المحصور بين " الخرابة"وفي سجن هذه 
في أربعينات وخمسينات القرن ..العراققوافل من خيرة المناضلين الوطنيين من كل أنحاء 

وحفهم أهلها بالود والتعاضد والتضامن خالل إضراباتهم داخل السجن، أو عندما كانوا ..الماضي 
 ..يساقون لرصف الشوارع بالطابوق



.................... 

وأطلق منها مظفر النواب صرخته بوجه اإلقطاع "..ام عوف"وخلدها الجواهري الكبير بقصيدة 
 .."صويحب لو يموت المنجل يداعي.."غداة الغدر بصاحب مال خصاف

...................... 

توالى اشد المتحكمين المبتعثين من قبل مغتصبي بغداد وحشية وكراهية ( الخرابة)وعلى هذه 
 ..ألهلها

............. 

ائف ،وتفجرت وفوق هامتها ، وعلى فؤادها تساقطت كل أنواع القذ(الخرابة)وعلى جفون هذه 
في حروب النظام المقبور وحمالته الدموية وأثناء استباحة الغزاة ..مختلف أصناف المبيدات

 ..لوطننا

منذ تأسيس دولة ..من البقاع المغضوب عليها من الحكام وأذيالهم" الخرابة"فأصبحت هذه 
ي والعرقي حيث تفشت وسادت ثقافة التمييز الطائف...في مطلع القرن الماضي" كوكس النقيب"

 ..والكراهية لآلخر

................... 

وأنت اليوم تأتي ومعك قوة كبيرة من رجال الجيش والشرطة واألمن وبإسناد قوات 
 (.....كما ذكرت وسائل اإلعالم" )المطلوبين"بهدف القبض على عشرات ..االحتالل

 ..مما يثير التساؤل المشروع

 كل هذه القوة إللقاء القبض عليهم؟ هل يحتاج عشرات الخارجين على القانون

 !!!إلى سلطة القانون؟" المحافظة"أم أن هذه القوة جاءت ال عادة 

............................ 

 ..وهنا البد من االستدراك



 ..والتأكيد على

 :إننا من أشد وأول المطالبين بـ

 !تجريد العراق من االحتالل• 

 !فية والعرقيةوتجريد السلطة من المحاصصة الطائ• 

 !وتجريد المجتمع من السالح• 

 !وتجريد الدولة من الفساد• 

 !وتجريد حياتنا من التخلف• 

 !وتجريد ثرواتنا واقتصادنا من اللصوص والحواسم• 

 !وتجريد بيئتنا من التلوث• 

 !وتجريد إنساننا من الخوف• 

 ..من السالح جاء متأخراً ( الخرابة)تجريد ..ولهذا فان

 ..وناقصا

 ..كل العراق..ألنه ينبغي أن يشمل العراق

والتنمية ال تنبت في األرض المشبعة بالبارود والمتخمة .. فوطننا بحاجة إلى التنمية الشاملة 
 ..بالجثث

 ..ويأتي ُمْختَّاًل 

 ..األخرى" التجريد"ألنه ينبغي أن يكون مترافقا مع حمالت 

، (!حملة لألعمار..)كما البصرة والموصل ..ستعقبه..من السالح" الخرابة"والشك فان تجريد 
 (.الخرابةـ -أكثر أو اقل قليال لسد االحتياجات العاجلة لـ )مليون دوالر  311وستخصصون 



 ..وهنا 

 !..نشق الزيج ونلطم على الراس

هذه ال تحتاج إلى حفنة من الكناسين بثياب سجناء جوانتنامو البرتقالية وهم يزيحون  -الخرابة-فـ 
 ..وال إلى رصف أمتار من حجر القرميد األحمر ..ة بوجه كاميرات اإلعالمالزبال

شمولها بمساحيق  -الخرابة –واستكثر على )كما فعلت حمالت صدام إلعمار المدن التي خربها 
 ..،بعد حربه المشؤومة مع إيران(إخفاء العورات كما فعل بالبصرة والفاو

 ..اقعوال إلى طالء الجدران بالدهان الملون الف

 ..يا دولة رئيس الوزراء " الخرابة"

تتوقع منكم وانتم تعلقون خارطتها مسمرة إلى الجدار بحثا عن مخابئ الخارجين على القانون 
والخارجين إليها من جحور سلطة " ..الشقيقة"و"الصديقة"الداخلين إليها من دول الجوار..

 ..بالسلطة ومن هوامشهاالمشاركة " الطائاية"ومن أحشاء الحركات ..صدام الخاية

 ..تتوقع منكم وانتم تتطلعون إلى خارطتها" الخرابة"هذه 

 ..أن تؤشروا مكامن الثراء الكامن فيها

 ..كوطن للمياه

 ..ومهبط للخصب

 ..وبحر من بترول

 ..ومنبع لقوة بشرية وطنية هائلة للاقراء المجتهدين والصابرين

 ..وموئل ألولى حضارات اإلنسان على األرض

.................... 

 ..ولكي ال ننزلق في محاسن اللفظ وننسى بؤسنا



 ..أقول 

 :هو" الخرابة"ما تحتاجه 

 ".الدعاة"ال " البناة"تشكيل فريق عمل من . 3

بدال عن " عمارة"وضع خطة عاجلة وأخرى متوسطة األجل وثالثة طويلة األجل لبناء . 2
 "..الخرابة"

من سطوة ( المنتجين وأصحاب رؤوس األموال والمفكرين والمثقفين من )تحرير أهل المدينة . 1
،المدعومة من أجهزة (السياسية أو الطائفية أو االقتصادية أو الثقافية أو القبلية)السلطة الشمولية 

 !أو شرائع الكهوف..السلطة المدججة بالسالح والمال والقوانين الهالمية

إلعادة دورة ..قراطية وعن المفسدين في األجهزة الحكوميةإطالق المبادرات البعيدة عن البيرو . 9
اإلنتاج الزراعي والحرفي والسياحي والصناعي والسمكي والثقافي في المحافظة،وتشجيع إنشاء 

 :الشركات واالتحادات الخاصة بمنتجي

ع الصناعات اإلنشائية، واالستفادة من المواد األولية المحلية كالقصب، والبردي ،وسعف وجذو • 
 .النخل، والطين الحر، واإلسفلت

 .التمور وتصنيعها• 

 ..و

 .زراعة الرز بأنواعه الفريدة• 

 .وصيد السمك والطيور• 

 .وصناعة األلبان• 

 .وصناعة الجلود• 

 .والطباعة والنشر• 

 .واإلنتاج الفني واإلعالمي• 



 .والنشاط السياحي والتراثي• 

 .وقصباتها بشبكة سكك الحديد الوطنيةوحركة النقل بما فيها ربط المحافظة • 

حياء حقول قصب السكر في المجر. 9  .إعادة الحياة إلى مصنع سكر القصب ،وا 

ومنظمات المرأة ، والمهندسين " ميسان"دعم تشكيل هيئات تشارك فيها كليات الجامعة في . 9
الميين، والصناعيين، ،والفنيين ،واألطباء ،ورجال القانون ،والشباب،واألدباء و الفنانين، واإلع

 :لصياغة ..ورجال األعمال،والمقاولين

العائمة ..لالنتقال بالمحافظة من طور الخرائب إلى مصاف المدن المترفة ..رؤية تنموية علمية• 
 !.فوق محيط من الذهب األسود الذي أصبحت أسعاره فلكية مثل حرمان أهلنا

 .الصحة والتعليم والطاقةمنهج دقيق وعاجل ودءوب، لمعالجة أزمات السكن و • 

االعتماد على القوى المنتجة الوطنية، لمعالجة مشكلة البطالة،في كل فروع االقتصاد والخدمات • 
 .واإلنشاءات

االستعانة بالشركات العالمية المتقدمة والمتخصصة بتصميم وبناء المدن الحديثة، لوضع • 
ما ينمي مواردها االقتصادية ويؤمن الرخاء تصاميم للمحافظة واقضيتها ونواحيها وفق طبيعتها ،وب

 .ألهلها

استثمار الشواطئ الممتدة على ضفاف دجلة والمشرح والكحالء والمجر والميمونة لتنشيط • 
 .الحركة االقتصادية والسياحية،وربطها بشبكة طرق حديثة

المحافظات  إحياء شركات النقل النهري بين مركز المحافظة واقضيتها ونواحيها وأطرافها ومع• 
وتزويدها .. النقل النهري الذي كان احد معالم المدينة االقتصادية ..الممتدة على الشواطئ 

 .بالزوارق الحديثة لنقل البضائع واألشخاص

وطنهم قبل غيرهم، ومنه تبعثروا قسرا إلى  -وطن المياه –الن ..وحماية واحتضان الصابئة • 
 ..م فخرا أنهم منحوا العراق عالما فذا كعبد الجبار عبد اهللويكايه..بقاع العالم الغريبة والقريبة



رغم عسف " الخرابة"ألنهم تشبثوا بـ..حماية العوائل المسيحية القليلة العدد والكثيرة العطاء • 
 .السلطة وجور البيئة المحيطة بهم

 ..وفيء ثقافتها، ومالذ مثقفيها" العمارة"ألنه ذاكرة ..إحياء شارع المعارف • 

التي " العمارة"بعيدا عن الخرائب واألطالل القائمة للـ  -وطن المياه -وضع تصميم أساسي لـ  .7
 !.ولم تدخل عليها األنظمة المتعاقبة غير الخراب واإلذالل. عمرها أهلها قبل عشرات القرون

 فأهلها" لمسة في المكان وهمسة في الزمان"تتطلع اليوم إلى عهد تضاف لها فيه "الخرابة"إن 
ألنه جعل لهم عاصمة في العاصمة رغم ..لليوم يتذكرون بامتنان المرحوم عبد الكريم قاسم 

 ..فهذه طبيعة أحزمة الفقر التي تلتف حول المدن الكبيرة..بؤسها

 ..تكون دائما حاضنة للثوريين والقتلة

 ..للمثقفين والدجالين

 ..للشعراء وقطاع الطرق

 ..للبناة والمخربين

يفرون من أحشاء أحزمة الفقر في ..رغم خراب عقولهم -ضحايا التخلف وناشروه  –وهاهم اليوم 
وروع "الدعاة"بعد أن ضللهم " الخرابة"ويلوذون بمنابعهم في تخوم ومفاصل ..كل مدن العراق 
 ..أهلهم المحتلون

 ..إن التخلف والبؤس هما حاضنة الكراهية والقسوة

 ..ولكي نتقي صيرورة وتاشي وباء اإلرهاب

 ..نبغي تطهير الوطن من التخلف والتعسف والبؤسي

 !وليس من البنادق فحسب

................... 

 ..نساًء ورجاال" وطن المياه"ستجدون في 



 ..تجذرت وطنيتهم بطين شواطئه الحري

 !فال تخذلوهم


