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 الـكـذب صـفـة مـذمـومـة تـرفـضـهـا شـعـوب االرض قـاطـبـة وحتـتـقر
الـكـذابـ .. وقـد قـام عـلـمـاء الـنـفس بـتـقـد بـحـوثـهم وحتـلـيالتـهم
ـعـاجلة ـرض وعـده آفـة اجتـمـاعـيـة واجبـة ا الـنـفسـيـة بـشـأن هذا ا
الــفـاعـلــة لـكــونـهــا جتـر اجملــتـمع واالفــراد الى مـشــاكل ومــتـاهـات
وازمات يصعب تداركها وتترك ظاللها الثقيلة على طبيعة االواصر

االجتماعية فتفككها وتنحسر القيم النبيلة في زاوية ضيقة ... 
ـتـعـددة نـال من احلـكومـات والـشـخـصـيات والـكـذب في مـظاهـره ا
ية واالنـسان الـبسيـط بآثاره وامـتدادات شـروره وما احلـروب العـا
االولى والـثانيـة وحتى احلروب اجلـديدة الـتي يطلب عـليهـا بالثـالثة
اال نـتيـجة اكاذيب لـتمريـر اهداف اسـتعمـارية وعدوانـية غـير معـلنة
ـواطـنـ هي االخرى ووجـود احلاكـمـ بـنـاء عـلى اكـذوبة خـدمـة ا
اكذوبة فاحلاكـم ال يغامر بحياته وحـياة مؤيديه اال ليتـربع بالنتيجة
عــلى كـــرسي احلــكـم ويــتــنـــعم من خـــيــراته هـــو وعــائــلـــته وحــزبه
والـسياسي الـذي يتخم اسـماعـنا بعـبارات وشعـارات وطنيـة كاذبة
وهو ال يحضـر جلسات مـجلس النواب العـراقي تراه خالي الوفاظ

وال يقدم شيئا" عمليا" لناخبيه سوى االكاذيب ... 
ـعـمـمـون الـذين اعـتــمـروا بـعـمـامـة الـرسـول االكـرم (ص) وهــنـاك ا
انهم وورعهم في ح زورا" وبهتانا فانـهم في غالبيتهم يعـلنون ا
انـهم يــضـحـكــون عـلى الــذقـون ويـعــتـاشـون عــلى مـشــاكل الـنـاس
ومـثـالـنـا شـيـوخ الفـتـنـة الـذين هـيـجـوا احملافـظـات الـعـراقـيـة الست
لـتــسـقط في وحل داعش وذل انـتــهـاك شـرف بـنـاتــهم وبـيـعـهن في

سوق النخاسة من قبل دعاة الدولة االسالمية الكاذب . 
لـقــد تـعـود الــطـفل عـلى ان يــكـذب لـيــتـخـلص من عــقـوبـة بــيـتـيـة او
مدرسـيـة .. وصار الـشاب يـكذب عـلى من يـحبـها لـيسـتـميل قـلبـها
تلـكها وال تـظهر شاعـر غير صـادقة واحاسـيس مرهفـة ال  الـيه 

اال بعد ان يتزوجها ويضعها امام االمر الواقع .. 
وظف يـكذب على مـديره حينـما يحاسـبه بشأن تـلكوء في اجناز وا

عامالت او يتأإخر في حضوره الى الدوام الرسمي ...  ا
ــواد يـــروج بــاعالن كــاذب عن جتــارته ذات وتــاجــر الــبــضــائع وا

واصفات الرديئة فيصفها باحسن ما تكون ..  ا
حـتى في عالقتـنا مع اخلالق اجلـليل سـبحانه يـشوبـها الكـذب عند
البس ويـضعـون اخلوا الكـثـيرين فـيـطلـقـون اللـحى ويـقصـرون ا
باالصابع ويتـوشحون بالكـوفية او العمامـة على االرض ويصبغون
رقعـة زرقـاء على اجلـبـ في حـ لو تـمـعنت قـلـيال" بسـلـوك هؤالء
واستـطـعت االحتـكـاك بهم لـوجـدتهم انـهم يـكذبـون على الـله تـعالى
ـظـاهـر اال ريـاء الـنــاس والـفـسـاد والـظـلم وعــلى الـنـاس ومـا تـلـك ا
والـوحـشــيـة في طـبـاعــهم خـفـيـة ال تــظـهـر اال عـنـد احلــاجـة وبـتـلك

ررون مصاحلهم الشخصية واحلزبية ال غير ...  ظاهر  ا
ان الكـذب هو سـبب خـراب االمة ومـن يتـحـرى الكـذب يصـبح عـند
الـله كـذابــا مـذمـومـا وان الــصـدق هـو نــور الـوجه وسـعــادة الـقـلب
والزارع للثقـة بالنفوس وبه ينـتشر االمن واالمان مجتـمعات متآلفة
ومـتـحـابـة يـتـقـدم بـيـنـنـا الـصـادق االمـ في الـقـيـادة
احلـريص عـلى مـصـالح الـفـقـراء فال بـطـالـة وال
دورا" حواسم وال مجلس نـواب هزيل وحكومة
مـتـرددة فـالكل يـبـني ويـعمـر االرض واالنـسان

تحضر ...  وفقا" لقياسات االنسان ا

W «dJK  e —ÆÆÆ bONA « VB½

¡«bH «Ë

الى من عقـد عليهم الـفرس( العقد الـكاثوليـكي)...اجلميع يعرف
ـبـرمج لتـغـيـر كامل اسـاليب مـرحـلـة التـسـلط ومـنـهج التـحـويل ا
وشــامل من الــفــرس العــرق واعــمق بــلــد في حــظــارته وعــطـاءه
ـشرفة حيث على لالنسـانية جمعـاء وارض مقدسة بعـد الكعبة ا
ارض الـعـراق ولـد ابـو االنـبـيـاء ابــراهـيم اخلـلـيل ومـنه تـسـلـسل
الـرسل واالنـبـيـاء ولـيس جـديـدا على الـفـرس الـعـداء لـكل مـا هو
ـيالد ونــصـرتــهم لـلــغـزو عــربي ومـنــذ -الـســبي الــبـابــلي قـبـل ا
الـيـهـودي عــلى بـابل ورفـضـهم الـرســالـة االسالمـيـة وحتـرشـهم
ـقـصود لـلـملـوك الـعرب واحـتاللـهم الرض الـعرب ومـعـركة ذي ا
قـار ونـهـاونـد وجـلـوالء في الـقـادسيـة االولى ثـم اعالنـهم احلرب
وقف حديثا في القادسية الثانية ثم دورهم باضعاف العراق و
خـسيـس ودنيء وبـعـيـدا عن اخلـلق وهـوعـصـيـانـهم بـعـدم اعادة
الطـائرات الـعراقيـة وهي امانـة لديـهم حفـاظا علـيهـا من التـدمير
ــارســة اعـــمــال االغــتــيـــال ورمي الــقــنـــابل عــلى االمــريـــكي و
الـتـجـمـعــات ثم فـتـحـهم مــعـسـكـرات في االهــواز لـلـهـا ربـ من
ة على اللي احلرب الظـا اخلـدمة الـعسكـرية ابان فـرض نظـام ا
الـبالد ودورهـم بـاخـتراق احلـدود بـتـلك اجملـامـيـع وخبـراء مـنـهم
ـؤســسـات الـصـنـاعـيـة والـيـات واسـلـحـة ايــرانـيـة وحـرق كـافـة ا
ـواطن وفق قوائم اعدت لهم والزراعية ومـراكز البحوث وقتل ا
ـمـنـهج بـازاالـة كـافـة الـصـروح الـتي تـرمـز الى ثم بـد أ الـعـمل ا
التاريخ البطولي لشعب الـعراق واول اعمال العداء والذي لقنهم
ابناء الـعراق دروسا بالوطنـية--هدموا جميع الـنصب التذكارية
لـلقـادة الشـهداء في مـعركـة القـادسيـة الثـانيـة على ضـفاف شط
ـتـدة نـحـو الـشـرق لـتـقـول هـنـا دارت مـعـركـة الـعـرب وايــديـهم 
الــكــرامــة والــشــرف ثم حتــولــوا الى قــادة ثــورة مــايس 1941
وهـدمـوا الـنـصب الـتـذكاريـة ونـصب الـبـطل الـطـيـار ابن ذي قار
ـثل قـمـة الـوفـاء والـتـضـحـية امـام قـيـادة الـقـوة اجلـويـة والـذي 
والشـجاعـة بعد نـفاذ الـعتـاد وقابل الـطيـار االيراني وجـها لوجه
نصور ولـكن بعد الـضجه في بغداد وازالوا نـصب ابي جعفـر ا
رحـلـة االخـرى لطـمس االسـمـاء العـربـية اعـادوه الى مـكانـه ثم ا
فـغيروا محـافظات ذي قـارالناصـرية وهو اسم مـعركة في صدر
االسالم باركـهـا الرسـول االعـظم ص (اليـوم انتـصف به الـعرب
من العجم وبي نصروا) ثم ميسان الـعمارة والقادسية الديوانبة
لـكي ال يسمـعوا هذا السم فـاالولى ادخلهم الـعرب بحـد السيف
ـثـنى الـسـماوة الـى االسالم والـثانـيـة جتـرع كـبـيـرهم الـسم ثم ا
ــحـوا احلــدث والـقـرار وبـابل بــاحلـلــة والـتـامــيم كـركــوك لـكي 
ـؤسـسـات ـدن والـشــوارع وا الــعـظـيم بــتـامـيـم الـنـفط وكم مـن ا
ومـنــاهج الـدراســة واالن بـدأ الــتـنــفـيــذ بـاعـالن مـقــدمـات الزالـة
وتـخـريب مـكـان نـصب هـو رمـز كـرامـة وحـريـة وشـمـوخ الـعراق
ولكل االزمـان (نصب الـشهـيد) ورغم رمـزه لكل الـشهداء ولـكنه
شـوكة بـعـيون الـفـرس وصرح يـذكر الـعـراق بـانـتصـارهم على
الـعدوان الـفارسي الـبغيض االن امـرهم اسيـادهم واهل نعـمتهم
ان يقومـوا بفعـلتهم ولـكنهـم اغبى من الغـباء اذا عمـلوا ذلك فان
كل الـعــراقـ يــتـقــدمـهـم (ابـنــاء واحـفــاد االكـرم مــنـا جــمـيــعـا)
ــنــطـقــة اخلــضـراء ويــديــسـون سـيــزحــفـون الـى رمـز جــبــنـكم ا

باقدامهم على اجسادكم العفنة يا عمالء الفرس.
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{ الـقـدس - أ ف ب)
- استهدفت مروحية
عـسكـريـة اسرائـيلـية
مـوقعـا تابـعا حلـركة
حـمـاس في غـزة لـيل
اجلـــمــعـــة كــرد عــلى
إطالق صــــــاروخ من
الـــقـــطـــاع هـــو األول
مـنـذ التـصـعيـد الذي
ـنـطـقـة في شـهـدته ا
تــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــريـن
الــثـــاني/نــوفـــمــبــر
بــــحـــسـب مـــا أعــــلن

اجليش.
وأفــاد بـيـان اجلـيش
االســـــــرائــــــيــــــلي أن
"مـروحـيـة هـجـومـيـة
تـــابــــعـــة لـــلــــجـــيش
اســتــهــدفـت مــوقــعـا
عــســـكـــريـــا تـــابـــعــا
حلــمـاس فـي جـنـوب

قطاع غزة".
وأضافت أن العـملية
كـانـت لـلــرد عــلى مـا
ذكــرت وســائل إعالم

إسرائيلية أنه صاروخ أطلق باجتاه اسرائيل.
ـروحــيـة بــدورهــا أكـدت حــركــة حـمــاس الـتـي تـديــر قـطــاع غــزة أن ا
اإلسرائـيليـة أطلـقت صاروخـ دمرا أحد مـواقعـها دون أن يـسفر ذلك
عن إصابـات. والهجـوم الصاروخي من غـزة هو األول منـذ أنهت هدنة
بـوسـاطـة مـصـريـة أعـلن عـنهـا في  13تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر أسوأ

تصعيد ب غزة واسرائيل منذ حرب العام .2014
وخـالل التـصـعـيـد  في غـضون  48سـاعـة إطالق مـئـات الـصواريخ
والـقـذائف بـاجتـاه اسـرائيـل مـا أسفـر عـن مقـتـل شخـص وإصـابة 27
بـجـروح. وأعـقب الـهـجـوم عـمـليـة خـاصـة لـلـقـوات االسـرائـيـلـية داخل
القطـاع أسفـرت عن مقتل قـيادي في حـماس وستـة عنـاصر آخرين من

احلركة إلى جانب ضابط اسرائيلي.
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وقـتل سـبـعـة من سـكـان غـزة وأصـيب  26بـجـروح فـي ضـربـات جـوية
اسرائيلية انتقامية نفذت قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.

ـنتـخب جايـر بولـسونـارو ورئيس الى ذلك أشاد الـرئـيس البـرازيلي ا
الوزراء االسرائيلي بنيام نـتانياهو اجلمعة ب"األخوة" التي ستعزز

التعاون اإلقتصادي والعسكري والتكنولوجي ب البلدين.
وأدلى االثـنان بـتصريـحات وديـة امام وسائل اإلعالم بـعد اجـتماع في
قلـعة عسـكريـة عمرهـا نحـو قرن من الـزمن على شاطئ كـوباكـابانا في
ريــو دي جــانــيــرو في مــســتـــهل أول زيــارة يــقــوم بــهــا رئــيس وزراء
إسـرائـيـلي إلـى الـبـرازيل. وقـال نـتـنـيـاهـو إن بـولـسـونـارو وافق عـلى

زيارة إسرائيل دون حتديد موعد لذلك.
قـرر أن يبـقى حتى الـثالثاء لالنـضمـام إلى شخـصيـات أجنـبية ومن ا

أخرى خالل حفل تنصيب بولسونارو فى برازيليا.
وفي وقت الحق من بـعد الـظـهر قـال بـولسـونارو خـالل لقـاء مع افراد
من الـطــائـفـة الـيـهــوديـة الـبـرازيـلــيـة في كـنـيـس في ريـو دي جـانـيـرو
ـتـحدة ذات بـحـضور نـتـانيـاهـو "لديـنـا مع دول أخرى مـثل الـواليات ا
ـسـاعـدة بـعـضـنـا الـبـعض ـمـاثـلـة لـبـلـدنـا كل شيء  االيـديـولـوجـيـا ا

وحتقيق منافع لبلداننا".
تطرف والضابط السابق باجليش و انتخاب بولسونارو اليميني ا
ـكافـحة اضـي بعـد حمـلـة تعـهـد خاللهـا  فـي تشـرين االول/أكـتوبـر ا

ستشرية والفساد. ة ا اجلر
ــنــاطق وأشــار بــولــســونــارو الــذي يــطــلق عــلــيه أحــيــانــا "تــرامب ا
االستـوائيـة" لتـماثل اسلـوبه مع الـرئيس األميـركي دونالـد ترامب الى
العالقـات التي يريد أن يقـيمها مع نتـانياهو احللـيف القوي للواليات

تحدة. ا
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ـستقـبل في االقتصاد وقـال "نحن أكثـر من شركاء سنـكون إخوة في ا
كن أن يعود بالفائدة على بلدينا". والتكنولوجيا وكل ما 

سائل العسكرية والزراعية. كما حتدث عن التعاون في ا
من جهته وصف نتانياهو زيارته ب"التاريخية" مشيرا الى "األخوة و

كن أن ينقلنا إلى آفاق عظيمة". التحالف (...) ما 
وقـال "من الـصـعب الــتـصـديق بـانـنـا لم يـكن لـديـنـا هـذه الـعالقـات من

قبل".
وقد اعلن نـتانيـاهو أنه سيـمارس ضغـوطا على بـولسونـارو لينـفذ ما
أعـلـنه وتـراجع عـنه الحقـا بـشـأن نـيّته نـقل سـفـارة بالده في إسـرائيل

إلى القدس.
وقـال للصـحافي عـلى م الطـائرة قبل هبـوطها في ريـو دي جانيرو
ـنتخـب (بولسـونارو) أعلن أنه سـينـقل السفـارة. تأكدوا إن "الرئيس ا
سألة سألة معـه". ولكن لم يشر أي منهما الى هذه ا بأنني سأناقش ا

في تصريحاته لوسائل اإلعالم كما لم يتم طرح أي أسئلة.

بنيام نتانياهو 


