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قـصــة هـذه الــعـائـلــة عـنــدمـا قـرر
الـصـائغ الـيـهـودي امـشـر مـوسى
بـاور بـعـد ان انهـكه الـتـجوال في
اوربـــا الــــشـــرقـــيـــة اســـتـــقـــر في
ـــانـــيـــا عــام فـــرانـــكــفـــورت في ا
 1750حــــــيث افــــــتــــــتح مــــــحل
لــــلـــــصــــيـــــرفــــة فـي مــــنـــــطــــقــــة
جوديـنـسـراس سـرعـان مـا حتول
الى مــؤسـســة كـبــرى وفـوق بـاب
دكـــانه وبــيـــته كــان يـــعــلق درعــا
ــانــيــة احــمــر يــقـــرأ بــالــلــغــة اال
روتــشـــيــلــد وقـــد تــرك االب ابــنه
ــسـمـى مــايــيـر بــاور وقــد دربه ا
على مـهنة الـصياغـة والربا ولكن
من هو ماييـر ان الشاب اليهودي
تـلمـيـذ ابـيه امـشـيل مـوسى باور
ــربي الـــعـــبــقـــري تــفـــوق عــلى ا
اســـتــاذه واســتــطــاع مــضــاعــفــة
جـمـوعـة خطط ـصـرف  اربـاح ا
شـيـطانـيـة حـملـت انشـطـة ربـوية
غـــيــر مــســبـــوقــة وقف اصــحــاب
ـصـارف امامـهـا ال يـدرون كـيف ا

تـفتـقت عـنـها عـقـلـية هـذا الـشاب
وبعـد ان اصبـحت لدى مـايير كل
ـضــاعــفـة راس االدوات الالزمــة 
مـال االب الــذي تـركه بــعـد وفـاته
وحتـويل مـؤسـسـته الـربـويـة في
فــــــــــرانـك فـــــــــــورت الـى نــــــــــواة
المـبـراطـوريــة كـبـرى حتـمل اسم

العائلة .
فيـما بعـد قرر مايـير التـفرغ لهذا
الــهــدف وحتـويل الــدرع االحــمـر
الـذي كـان اليزال فـوق الـباب الى
رمز الكبر امبراطورية شر عرفها
عرفته بالدالالت السرية العالم و
لـهــذا الـدرع قــرر امـشــيل مـايــيـر
بــاور ان يـتـخــذه اسـمــا" جـديـدا"
لــعــائــلــته وهــكـــذا انــبــثــقت الى
الـوجـود عـائـلـة روتـشـيـلـد ويـعـد
هذا اليـهودي امشيل مـايير باور
الذي عـرف بعد فـترة قلـيلة باسم
مايير روتشيلد وعاش في الفترة
مــــــــــا بـــــــــ 1812 – 1743
وزوجته اليـهودية جوتـا شنابير

ــؤسـسـان احلـقـيـقـيـان الل هـمـا ا
ــال رتــشــيـــلــد اشــهـــر ابــاطــرة ا
والـــنــــفـــوذ واخـــطــــر مـــؤســـسي
ؤامرات الشيـطانية على العالم ا
وكان للشيطان مايير عشرة ابناء
خـــمـس انـــاث وخــــمـــســــة ذكـــور
استطـاع ان ينقل اليـهم ما تعلمه
من ابـيه وزاد عـلـيه من عـبـقريـته
الـــشـــيـــطــانـــيـــة بـــاالضــافـــة الى
وضــعــهم عــلى طــريق الــتــطــرف
ـــتــوارث تـــمــكن من الـــيــهــودي ا
تدريبهم تدريبا" عاليا" ليصبحوا
ــال والــذهب وكــان من ابــاطــرة ا
اقــدر هـؤالء االبــنــاء نـاثــان الـذي
اظــهـر مــقــدرة خـارقــة في شـؤون
ـال حتى انه اوفـده الى انكـلترا ا
وهو في عامه احلادي والعشرين
بــهـدف الــسـيــطـرة عـلـى مـقـدرات

انكلترا االقتصادية.
وقـد تـلــقى نـاثـان روتـشـيـلـد لـدى
سـفــره مـبـلغ عـشــرين الف جـنـيـة
اســتــرلـيــنـي فــاســتــطــاع اثــبـات

ـالــيـة بـتـحــويـلـهـا الى مـقـدرته ا
ســتـــ الف جــنــيـــة خالل فــتــرة
وجـيزه وبـسـبـب كثـرة الـدويالت
ــانـيــة واحــتـفــاظ كل مــنـهــمـا اال
ستقله فقط كان يتع بعملتها ا
نـتقـل بـ هذه الـواليات عـلى ا
تـغـيـيـر الـعــمـلـة عـنـد الـسـفـر من
واليـــة الى اخــرى وهـــنــاك كــانت
عـبـقريـة مـايـيـر الـذي جـنى ثروة
من عـمــلـيـات تــغـيـيــر الـنـقـود او
العمـلة السيما وان مـايير كان قد
تـعـلم في صـباه مـعـادالت النـقود
بــ الــدويالت فــكــان يــتــقــاضى
رسـمـا" صـغـيـرا" علـى كل حتويل
ثم درس عـــلم الــعـــمالت هـــوايــة
جاذنبـية وجمع الـعمالت النادرة
واشــد جــمـاعــا" اخــر هـو االمــيـر
فـلــهم الـهــنـكــاري وحـصل مــنـهم
عـــلى لـــقـب وكـــيل الـــتـــاج الـــذي
سـاعـدة في عــمـله بـفـرانك فـورت
ـال وجـعـله يـسـيـطـر عـلى عـالم ا
ـانـيـا. ومع اخـتـراق مـايـيـر في ا
لـلقصـر وحصـوله على امـتيازات
كثيرة بـلغ دخله السنوي في عام
ت  1790ثالثـة االف كـولـدن و
وا" سريعا" خالل ثروة االسرة 
حـروب الـثورة الـفـرنسـيـة وشغل
مـايـيـر بـتـمـوين اجلـيـوش وعـهد
الـــيـه بـــاخــــفـــاء امــــوال االمـــراء
واحيـانا" باستـثمارهـا واستطاع
مـايـيـر بــدهـائه ان يـوطـد عالقـته
بـفـردريك الثـاني واصـبح البـنائه
وبـــنـــاته نــفـــوذا" كـــبــيـــرا" بـــعــد
زواجهم من عائالت وشـخصيات
لـهـا قدر كـبيـر من القـوه والنـفوذ
ووصــلـوا الـى مـنــاصب ومــراكـز
ا سـياسـية واقتـصاديـة كبـيرة و
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حـضرت الـوفـاة مـايـير روتـشـيـلد
عــــــام  1812وكــــــان يـــــــقــــــارب
الــسـبـعــ من عـمـره دعــا ابـنـاءه
الى فـــرانـــكــــفـــورت وقـــال لـــهم (
تـــذكـــروا يــــا ابـــنـــائي ان االرض
جميعها ينبغي ان تكون لنا نحن
الـيـهود وجـعلـهم يقـسمـون امامه
عـلى اال ينـفـرد احدهم بـعمل دون
االخـرين وان يعـمـلـوا مـتـرابـط
ــكن الـــقــول ان مــجـــتــمـــعـــ و
ايير روتشيلد االنطالقة القوية 
ـــال كـــانت ومن خالل في عـــالم ا

االمير فردريك الثاني .
فـقد كـان االمـيـر فـريـدريك الـثاني
من اكـــثــر الــرجــال ذلـك الــعــصــر
ثـراء" وهـذا االخــيـر كـان بـحـاجـة
ـــال لــــرجل اليــــعـــرف اال لــــغــــة ا
لـيسـتـخدمـة فـوجـد في روتشـيـلد
ضالته كما وجـد فيه مطيته التي
سـيـركـبــهـا لـتـحـقــيق مـخـطـطـاته
ومؤامـرته واقـامـة االمـبـراطـورية
الــتي يــحــلم بــهــا البـنــائه الــذين
دربهم ليصبحـوا جميعا" جنودا"
يسـعون خلـدمة وحتقـيق مؤامرة
الـيـهـود الشـيـطـانـية كـمـا حـاكـها
ابوهم وخطط لها واللقاء الضوء
عـلى بعض تـلك االهـداف البد من
االشـاره الجــتـمــاع عـقــده مـايــيـر
روتشيلد في عام  1773جمع له
اثــنــا عــشــر شـخــصــا" من اغــنى
اغـنياء الـيهود كـلهم ينـتمون الى
مـا يعـرف حـتى يومـنا هـذا باسم
جمـاعة النورانـي بغيـة اقناعهم
بـــــضــــرورة تـــــكـــــويــــ شـــــراكه
لــلـــســـيـــطـــرة عــلـى ثــروات اال
الـطـبيـعـيـة والبـشـر عـلى الـسواء
واحلديث عن هذا االجـتماع الذي

بِهِمْ وَجَـاهَـدَ مَـعَـهُمْ.إنّـهُمْ أُمّـة وَاحِدَة
. الْـــمُــهَـــاجِــرُونَ مِنْ مِنْ دُونِ الـــنّــاسِ
قُرَيْشٍ عَلَى رِبْـعَتِهِمْ يَتَعَـاقَلُونَ. وَبَنُو
عَـــوْف عَــلَـى رِبْــعَــتِـــهِمْ يَـــتَــعَـــاقَــلُــونَ
مَــعَـاقِـلَــهُمْ الْـأُولَى كُلّ طَـائِــفَـةٍ تَـفْـدِي
عَـانِــيَـهَـا بِــالْـمَــعْـرُوفِ وَالْـقِــسْطِ بَـيْنَ
.وَبَنُـو سَاعِدَةَ عَـلَى رِبْعَتِهِمْ َ الْمُـؤْمِنِ
يَــتَـعَــاقَـلُــونَ مَــعَـاقِــلَـهُـمْ الْـأُولَى وَكُلّ
طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ
.وَبَـــنُــو َ وَالْـــقِـــسْطِ بَــيْـنَ الْــمُـــؤْمِـــنِــ
الْــحَـارِثِ عَــلَى رِبْــعَـتِــهِمْ يَـتَــعَـاقَــلُـونَ
مَـعَـاقِلَـهُمْ الْـأُولَى وَكُلّ طَـائِـفَـةٍ تَـفْدِي
عَـانِــيَـهَـا بِــالْـمَــعْـرُوفِ وَالْـقِــسْطِ بَـيْنَ
َ. وَبَنُـو جُشَمٍ عَـلَى رِبْعَـتِهِمْ الْـمُـؤْمِنِـ
يَــتَـعَــاقَـلُــونَ مَــعَـاقِــلَـهِـمْ الْـأُولَى وَكُلّ
طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ
َ.وَبَـنُو النّجّارِ وَالْقِسْطِ بَـيْنَ الْمُؤْمِنِ
عَـلَى رِبْــعَـتِـهِمْ يَـتَــعَـاقَـلُـونَ مَــعَـاقِـلَـهُمْ
الْــأُولَـى وَكُلّ طَــائِــفَـــةٍ مِــنْــهُمْ تَــفْــدِي
عَـانِــيَـهَـا بِــالْـمَــعْـرُوفِ وَالْـقِــسْطِ بَـيْنَ
.وَبَـنُو عَمْـرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى َ الْمُـؤْمِنِ
رِبْعَـتِهِمْ يَـتَعَـاقَلُـونَ مَعَـاقِلَـهُمْ الْأُولَى
وَكُلّ طَائِـفَةٍ تَفْدِي عَـانِيَهَا بِـالْمَعْرُوفِ
َ.وَبَنُو النّبِيتِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِـنِ
عَـلَى رِبْــعَـتِـهِمْ يَـتَــعَـاقَـلُـونَ مَــعَـاقِـلَـهُمْ
الْــأُولَى وَكُلّ طَـائِـفَـةٍ تَــفْـدِي عَـانِـيَـهَـا
بِــــــالْـــــمَـــــعْــــــرُوفِ وَالْـــــقِـــــسْـطِ بَـــــيْنَ
.وَبَـنُو الْأَوْسِ عَـلَى رِبْعَتِهِمْ َ الْمُـؤْمِنِ

الــرسـالـة األسالمــيـة الـســامـيـة عـلى
دى الـبـعيـد وكـان لزامـاً أن يـسعى ا

الى إستقرار األوضاع فيها .
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أول دســـتـــور مـــدني أوأعـــظـم عـــقــد
تــــأريــــخـي في األسالم وفـي تــــاريخ
الـبـشـريـة كتـبـه رسول الـله  ?أطنب
ـسـتـشـرقـون على ؤرخـون و ا فـيه ا
مـــــدار الـــــتــــــاريخ اإلسـالمي وعـــــده
أغلـبهم مفـخرة من مفـاخر احلضارة
اإلسالمية ومَـعلَمًا من مـعالم مجدها
الـســيـاسي والـقـانــوني واإلنـسـاني
وأمـــتــازت نــصــوص (الــصــحــيــفــة)
بـالسمـو واخللـود كونـها صادرة من
اعظم شخصـية عرفتهـا البشرية هو
الـرسـول الكـر وقـيـمتـهـا الـعلـمـية
والـفــكـريـة فـقــد عـاجلت مـشـاكل في
غاية الدقة واحلساسية منها التنوع
ـذهـبي وتــضع احلـلـول الـعــرقي وا
سلم ـدينة يـجاور فـيهـا ا الـواقعـية 
شرك والكـتابي من يهود ونصارى ا
وديانات أخرى فحلت أيام الله محل

اجلاهلية األولى.
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بسم الـله الرحـمن الرحيم هَـذَا كِتَاب
مِنْ مُـحَــمّــدٍ الـنّــبِيّ صـلـى الـله عــلـيه
َ مِنْ َ وَالْمُسْلِمِ وسلم بَيْنَ الْمُؤْمِنِ
قُــرَيْشٍ وَيَـثْـرِبَ وَمَـنْ تَـبِـعَــهُمْ فَـلَـحِقَ

ــديـــنــة كــانت هـــجــرة الـــنــبـي إلى ا
نـورة فاحتة خـيروبركـة للمـسلم ا
اجلـدد (األنـصـار واألعـوان) وأخـذوا
نطلق لألستمرار في الصراع منها ا
ضـد مشـركي مكـة الذين أنـكروا على
الرسول  دعـوته وأتهـمـوه باجلـنون
والـسحـر والكـذب على الـله  وكانوا
الى جــــانب ذلـك يـــســــتــــمــــســــكـــون
بــنـــظـــامـــهم الـــديـــني من حـــيث أنه
ركز الديني النظام الذي جـعل مكة ا
األول في اجملتمع العربي ومن حيث
وجود الكعـبة فيها والـقرى واألمكنة
حـولـهـا حـيث تـمـارس فـيـهـا منـاسك
كــــمــــا كــــانــــوا احلج وشـــــعــــائــــره 
يـستـمـسـكون بـنـظـامهم األقـتـصادي
من حـيث أن نـشـاطـهم الـتـجـاري هو
ـركـز األقـتـصـادي الـذي جـعل مــكـة ا
األول وجــعـل أهــلـــهــا من أصـــحــاب

الثروات الطائلة .
نورة دينة ا يومذاك ..كانت تقـطن ا
جـماعـات تنتـمي إلى إحدى قـبيـلت
كبيرت هما األوس واخلزرج وفيها
وحـولهـا أقوام من الـيهـود يشـاركهم
هـذا ـهـاجـرون الـقـادمـون من مـكـة  ا
الـواقع من عـدم الـتكـافؤ والـتـجانس
في الـتـركـيـبـة الــسـكـانـيـة وجـد مـعه
?أهميةً ألعادة تنظيم الرسول الكر
الــواقـع االجــتـــمـــاعي وذلك لـــغـــايــة

َ.وَإِنّ َ مَـا دَامُـوا مُــحَـارَبِـ الْــمُـؤْمِـنِــ
يَـــثْـــرِبَ حَــرَام جَـــوْفُـــهَـــا لِــأَهْـلِ هَــذِهِ
.وَإِنّ الْـجَـارَ كَـالنّـفْسِ غَـيْرَ الـصّحِـيـفَةِ
مُـضَـارّ وَلَـا آثِم.وَإِنّهُ لَـا تُـجَـارُ حُـرْمَـة
إلّا بِـإِذْنِ أَهْلِهَا.وَإِنّهُ مَـا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ
هَذِهِ الصّـحِيفَةِ مِنْ حَـدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ
يُـخَافُ فَـسَادُهُ فَـإِنّ مَرَدّهُ إلَى الـلهِ عَزّ
وَجَـلّ وَإِلَى مُـحَـمّدٍ رَسُـولِ الـلّهِ صـلى
الـله عـليه وسـلم وَإِنّ الـلّهَ عَـلَى أَتْقَى
.وَإِنّهُ لَا مَـا فِي هَذِهِ الـصّحِـيفَـةِ وَأَبَرّهِ
تُــجَــارُ قُــرَيْش وَلَــا مَنْ نَــصَــرَهَـا.وَإِنّ
بَـيْـنَـُهمْ الـنّـصْـرَ عَـلَى مَنْ دَهَمَ يَـثْـرِبَ
وَإِذَا دُعُـــوا إلَى صُــلْحٍ يُــصَــالِــحُــونَهُ
وَيَـــلْــبَــسُـــونَهُ فَــإِنّـــهُمْ يُــصَـــالِــحُــونَهُ
وَيَـلْبَـسُـونَهُ وَإِنّهُمْ إذَا دُعُـوا إلَى مِثْلِ
َ إلّا مَنْ ذَلِـكَ فَإِنّهُ لَـهُمْ عَـلَى الْـمُؤْمِـنِـ
.عَـــــلَى كُلّ أُنَــــاسٍ حَــــارَبَ فِـي الــــدّينِ
حِـــــصّــــتُـــــهُمْ مِنْ جَـــــانِــــبِـــــهِمْ الّــــذِي
قِـبَـلَـهُـم.وَإِنّ يَـهُـودَ الْـأَوْسِ مَـوَالِـيَـهُمْ
وَأَنْـفُــسَــهُمْ عَـلَـى مِـثْلِ مَــا لِــأَهْلِ هَـذِهِ
? مِْن الـصّـحِـيــفَـةِ . مَعَ الْـبِـرّ الْـمَـحْضِ
.وَإِنّ الْـبِـرّ دُونَ أَهْلِ هَــذِهِ الـصّـحِـيــفَـةِ
الْإِثْمِ لَا يَكْـسِبُ كَاسِب إلّا عَلَى نَفْسِهِ
وَإِنّ الـــلّهَ عَـــلَى أَصْـــدَقِ مَــا فِـي هَــذِهِ
.وَإِنّهُ لَـا يَحُـولُ هَذَا الـصّحِـيفَـةِ وَأَبَرّهِ
الْــكِــتَــابُ دُونَ ظَـــالِمٍ وَآثِم - وَإِنّهُ مَنْ
خَـرَجَ آمِن وَمَنْ قَـعَــدَ آمِن بِـالْـمَـدِيـنَـةِ
إلّا مَنْ ظَـلَمَ أَوْ أَثِمَ وَإِنّ اللّـهَ جَار لِمَنْ
بَرّ وَاتّقَى  وَمُحَمّد رَسُولُ الله صلى

الله عليه وسلم.
ـــضــامـــ الــســـيــاســـيــة حلـــقــوق ا
نورة: دينة ا اإلنسان في صحيفة ا
.1إتسـاع الـدولـة اإلسالمـية لـلـتـعدد
العرقي والـديني مع تنظـيمه بقواعد

دستورية
.2عــد دور اجملـــتـــمع هـــو األســاس

كمل له ودور الدولة مجرد ا
ــــســــؤولـــيــــة عن .3شــــخــــصـــيــــة ا
سـؤولـية عن األنحـراف وجـماعـيـة ا

تصحيح األنحراف
ـواطـنـة (وحدة .4مـحـددات حـقوق ا
أســــــاس احلـق / الـــــواجـب صـــــرف
النـظر عن أي اعـتبـار عرقي أو ديني

واطنة) ساواة في حقوق ا وا
 .5وحـدة األمـة في مــواجـهـة الـظـلم
واألثـم والــعـــدوان والـــفــســـاد فـــيــد
ـؤمنـ جـمـيـعـاًعلى كـل من إرتكب ا
عـــدوانـــاً أو فـــســــاداً ولـــو كـــان إبن

أحدهم
.6حــظــر الــتــحــزب الــصــراعي إذ ال
ـــؤمـن أن يـــتـــحـــالف مع ولى يـــحل 
مـــؤمن آخـــر في مـــواجــهـــته وال أن
ينصـر كافراً عـلى مؤمن ألن ذمة الله

واحدة 
 -7وحدة الـعـدو والـتـسـويـة ب كل
ــواطــنــ في مــواجــهــته بــصــرف ا

النظرعن الدين
ــعــامــلــة الـتــفــضــيــلـيــة لــغــيـر  -8ا
ا لـغـير ـسلـمـ (تقـرر الـوثيـقـة إ ا
ـديـنة سـلـم وأنـفـسهم من أهل ا ا
مــثل مـــا ألهل هــذه الــصــحــيــفــة من

حقوق)
 -9توسـيع مفـهوم احلرم ومـحاكاته
(تغـلـيظ حـرمـة أي انتـهـاك لـلدين أو
ال أوالنسل أو العقل أو النفس أو ا
العرض فـيه مع رفع مستـوى إعتبار
حــقــوق األنــســان في عــداد حــرمـات

الله).

يَــتَـعَــاقَـلُــونَ مَــعَـاقِــلَـهُـمْ الْـأُولَى وَكُلّ
طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ
َ.وَإِنّ وَالْــــقِــــْسطِ بَــــيْـنَ الْــــمُــــؤْمِــــنِـــ
َ لَـا يَـتْرُكُـونَ مُفْـرَحًـا بَيْـنَهُمْ الْمُـؤْمِـنِ
أَنْ يُــعْـطُـوهُ بِــالْـمَــعْـرُوفِ فِي فِـدَاءٍ أَوْ
عَقْـل.وَأَلَا يُحَـالِفَ مُؤْمِن مَـوْلَى مُؤْمِنٍ
َ عَلَى مَنْ َ الْمُتّقِ دُونَهُ.وَإِنّ الْمُؤْمِنِـ
بَغَى مِـنْهُمْ أَوْ ابْـتَغَى دَسِيـعَةَ ظُلْمٍ أَوْ
إثْمٍ أَوْ عُـــــــدْوَانٍ أَوْ فَــــــسَــــــادٍ بَـــــــيْنَ
َ وَإِنّ أَيْدِيَـهُمْ عَلَيْهِ جَـمِيعًا  الْمُـؤْمِنِ
.وَلَا يَـقْتُلُ مُؤْمِن وَلَوْ كَـانَ وَلَدَ أَحَـدِهِمْ
مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى
مُــؤْمِنٍ.وَإِنّ ذِمّــةَ الــلّهِ وَاحِـدَة يُــجِــيـرُ
َ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِمْ أَدَْناهُمْ.وَإِنّ الْمُؤْمِنِ
دُونَ النّـاسِ.وَإِنّهُ مَنْ تَبِعَـنَا مِنْ يَهُودَ
فَـــإِنّ لَهُ الــــنّـــصْـــرَ وَالْــــأُسْـــوَةَ غَـــيْـــرَ
َ وَلَا مُتَنَـاصَرِينَ عَلَيْهِمْ.وَإِنّ مَظْلُـومِ
َ وَاحِــدَة لَــا يُـسَــالَمُ سِــلْمَ الْــمُــؤْمِــنِــ
مُؤْمِن دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِـتَالٍ فِي سَبِيلِ
اللّهِ إلّـا عَلَى سَـوَاءٍ وَعَدْلٍ بَـيْنَهُمْ.وَإِنّ
كُلّ غَـازِيَةٍ غَـزَتْ مَعَـنَا يُـعْقِـبُ بَعْـضُهَا
َ يُبِيءُ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًـا.وَإِنّ الْمُـؤْمِنِـ
عَـــلَى بَـــعْضٍ بِـــمَـــا نَــالَ دِمَـــاءَهُمْ فِي
َ َ الْـمُـتّـقِـ سَـبِـيلِ الـلّهِ.وَإِنّ الْـمُـؤْمِـنِـ
.وَإِنّهُ لَــا عَـــلَى أَحْــسَنِ هُـــدًى وَأَقْــوَمِهِ
يُجِيرُ مُشْرِك مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسَهَا
.وَإِنّهُ مَنْ وَلَـا يَحُـولُ دُونَهُ عَـلَى مُؤْمِنٍ
اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَـتْلًا عَنْ بَيّنَةٍ فَإِنّهُ قَوَد
بِهِ إلّـا أَنْ يَـرْضَى وَلِيّ الْـمَـقْـتُـولِ وَإِنّ
َ عَلَـيْهِ كَافّة وَلَا يَحِلّ لَهُمْ إلّا الْمُؤْمِنِ
قِـيَـام عَـلَـيْهِ.وَإِنّهُ لَـا يَـحِلّ لِـمُـؤْمِنٍ أَقَـرّ
بِـمَـا فِي هَـذِهِ الـصّـحِـيـفَةِ وَآمَـنَ بِالـلهِ
وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ أَنْ يَـنْصُـرَ مُـحْدِثًـا وَلَا
يُـؤْوِيهِ وَأَنّـهُ مَنْ نَـصَــرَهُ أَوْ آوَاهُ فَـإِنّ
عَلَـيْهِ لَعْـنَةَ اللّهِ وَغَـضَبَهُ يَوْمَ الْـقِيَامَةِ
.وال يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْف وَلَا عَدْل.وَإِنّكُمْ
مَـهْــمَـا اخْــتَــلَـفْــتُمْ فِـيـهِ مِنْ شَيْءٍ فَـإِنّ
مَـرَدّهُ إلَى الـلّهِ عَـزّ وَجَلّ وَإِلَى مُـحَـمّدٍ
صـلى الـله عــلـيه وسـلم.وَإِنّ الْـيَـهُـودَ
َ مَــا دَامُـوا يُــنْــفِــقُــونَ مَعَ الْــمُــؤْمِــنِــ
.وَإِنّ يَـهُـودَ بَـنِي عَـوْفٍ أُمّـة َ مُـحَـارَبِـ
َ لِـــلْـــيَـــهُـــودِ دِيــنُـــهُمْ مَعَ الْـــمُـــؤْمِـــنِــ
وَلِــلْـــمُــسْـــلِـــمَــيْنِ دِيـــنُــهُـمْ مَــوَالِـــيــهِمْ
وَأَنْـفُــسُـهُمْ إلّـا مَنْ ظَــلَمَ وَأَثِمَ فَـإِنّهُ لَـا
يُـــوتِـغُ إلّـــا نَـــفْـــسَهُ وَأَهْلَ بَـــيْـــتِهِ.وَإِنّ
لِـيَـهُـودِ بَـنِي الـنّـجّـار مِـثْـلَ مَـا لِـيَـهُودِ
بَنِي عَـوْف.وَإِنّ لِـيَـهُـودِ بَـنِي الْـحَارِثِ
.وَإِنّ لِـيَهُودِ مِثْلَ مَـا لِيَهُـودِ بَنِي عَوْفٍ
بَنِي سَاعِدَةَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ.وَإِنّ
لِيَهُـودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَـا لِيَهُودِ بَنِي
.وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا عَوْفٍ
لِــيَـهُـودِ بَــنِي عَـوْف.وَإِنّ لِـيَــهُـودِ بَـنِي
ثَـعْلَـبَةَ مِـثْلَ مَا لِـيَهُـودِ بَنِـي عَوْفٍ إلّا
مَنْ ظَـلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّـهُ لَا يُـوتِغُ إلّا نَـفْسَهُ
.وَإِنّ جَفْنَـةَ بَطْن مِنْ ثَعْلَبَةَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ
.وَإِنّ لِبَـنِي الشّطِيبَةِ مِثْلَ مَا كَأَنْفُسِهِمْ
لِــيَــهُــودِ بَــنِي عَــوْفٍ  وَإِنّ الْــبِـرّ دُونَ
الْـــــــإِثْمِ.وَإِنّ مَـــــــوَالِـيَ ثَــــــعْـــــــلَـــــــبَــــــةَ
كَــــأَنْـــفُــــسِـــهِمْ.وَإِنّ بِــــطَـــانَــــةَ يَـــهُـــودَ
.وَإِنّهُ لَـا يَخْـرُجُ مِـنْـهُمْ أَحَد كَأَنْـفُـسِـهِمْ
إلّــا بِــإِذْنِ مُــحَــمّــدٍ صــلى الــله عــلــيه
وسلم.وَإِنّهُ لَـا يُنْحَجَـزُ عَلَى ثَأْرٍ جُرْح
وَإِنّهُ مَنْ فَــتَـكَ فَــبِــنَــفْـــسِهِ فَــتَكَ وَأَهْلِ
بَـيْـتِهِ إلّـا مَـنْ ظَـلَمَ وَإِنّ الـلّهَ عَـلَى أَبَـرّ
هَـــذَا.وَإِنّ عَـــلَى الْــيَـــهُـــودِ نَــفَـــقَـــتَــهُمْ
وَالنّـصِيـحَةَ وَالْـبِرّ دُونَ الْإِثْمِ.وَإِنّهُ لَمْ
يَــأْثَمْ امْــرُؤ بِـــحَــلِــيــفِـهِ وَإِنّ الــنّــصْــرَ
.وَإِنّ الْــيَـهُـودَ يُـنْـفِـقُـونَ مَعَ لِـلْـمَـظْـلُـومِ
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ـصادفـة دائمـاً في  وسائل اإلعالم وهم أول من الفـساد ثـقافـة قالـها ويـقولـها سـياسـيو ا
ـارسـات مـحـدودة الى ثـقـافـة  ?إنـهم أغـلب كـبـار ـارسه فـمن الـذي حـول الـفـسـاد من 
ـسـؤولـ احلـكـومـيـ في جـمـيع الـسـلطـات دون اسـتـثـنـاء الـتـشـريـعـية الـسـاسة وكـبـار ا
وظف ـارس من بعض ا والتنفيـذية والقضـائية فبعـد ان كان الفسـاد في أولى مظاهره 
في دوائر الدولة  اسـتشرى بـشكل كبيـر ومخيف عـندما مارسه أغـلب ساسة وقـادة البلد
ـدني لسـلطـة االحتالل (انه في ـر احلاكم ا من قمـة هرم الـسلـطة الى قـاعدته  ,يقـول بر
أول اجتـماع مع أعـضاء مجـلس احلكـم كنت مـتوجسـاً في جلـستي عـلى الكـرسي  وكنت
أتوقع من هـؤالء الذين سـيقودون الـعراق مـطالب كـبيـرة تخص بـلدهم وشـعبـهم لكن الذي
حدث ان هؤالء أول مـا حتدثوا عن رواتـبهم ومخـصصـاتهم وامتـيازاتهم فـعرفت ان هؤالء
ـا لصوص جاءوا للـسرقة فاعتدلت في جـلستي ووضعت رجال على رجل ليسوا بقادة إ
وبدأت اكـلمـهم ) هـذه شهـادة أثـبتت األيـام صـحتـها ودقـتـها فـأول من مـارس الفـساد هم
قادة األحـزاب والسـياسـيون والـوزراء ونزوالً الى بـاقي الدرجـات فاسـتولـوا على عـقارات
الدولـة وعقـارات أركان الـنـظام الـسابق وسـجـلوهـا بأسـمائـهم وأسـماء أوالدهم  ثم سـنوا
قوان لرواتبهم ومـخصصاتهم ال مـثيل لها في العـالم كما خصصـوا رواتب تقاعدية لهم
بعد خـدمة أربع سـنوات في مخـالفـة لقانـون اخلدمـة والتقـاعد وشمـلوا أنـفسهم وأوالدهم
برواتب الـسـيـاسيـ زمن الـنـظام الـسـابق إضافـةً لـرواتـبهم الـعـالـية ثم زوروا الـشـهادات
السـتالم مـنـاصب عـلـيـا في الـدولـة وبـعـد ذلك بـدأوا بـعـمـلـيـات سـرقـة مـوازنـات الوزارات
والهـيئـات ومـجلس الـنواب واحملـافـظات وعـقد صـفقـات وهـميـة تسـرق مبـالـغهـا وصفـقات
ـة بأسـعار اجلـديدة وصـفقـات لشـراء مواد فـاسدة لـلبـطاقـة التـمويـنية لشـراء اسحـله قد
شاريـع الكبرى ودفع مبالغ كـبيرة لـشراء منـاصب عسكـرية وأمنـية عليـا وسُرقت مبـالغ ا
التي لم تـنفذ إال عـلى الورق فـقط واضطـلعت األحـزاب بسرقـات كبـرى للـنفط وغـيرها من
عمليات الفساد الذي أصـبح ثقافة كما يقولون بعـد ان كان محدودا ثم توسع ليصبح آفة
سـؤول في الدولـة وزراء ومحافـظ ورؤساء هـيئات ـارسه اغلب السـياسيـ وا كبرى 
وأصـحـاب الـدرجـات اخلـاصـة والـقـضاة ومـوظـفـو الـدولـة حـتى أصـبـح لكـل حـزب وكـتـلة
مؤسسة اقـتصادية تـدير إعمال الـفساد والسـرقة والنهب  ,وهكذا استشـرى الفساد في
كل مؤسسات الـدولة  حتى العـسكرية واألمنـية منهـا  فتحول الى ظـاهرة علنـية وكبيرة لم
يسـتـطع احـد  مجـابـهـتهـا الن رؤسـاء األحـزاب والكـتل والـسـاسة الـكـبار هـم حيـتـان هذا
الفساد ورؤوسه الكـبيرة فمن يحاسب هـؤالء ? ونتيجة لـهذا الفساد فـقد أهملت اخلدمات
ـبـالغ ـشـاريع اخلـدمـيـة في احملــافـظـات و سـرقـة ا الـتي تـقـدم لـلــمـواطـنـ ولم تـنـجــز ا
تنـفذة واستفـاد من هذا الفسـاد الكبيـر سماسرته اخملصصة لـها وتقاسـمتها األحـزاب ا
ليارات فظهرت طبقة في اجملتمع من الطفيلي أصبحوا في ليلة وضحاها من أصحاب ا
وهؤالء كانوا يـديرون عمـليات الـفساد الكـبرى للـسياسـي وعقد الـصفقـات مع الشركات
ـسؤولـ وصغـار السـيـاسيـ الذين وحتديـد العـمـوالت عن كل صفـقة نـاهـيك عن أبنـاء ا
أصبحوا من أصـحاب العقـارات والعمارات والشـركات في الداخل واخلارج  ,وإزاء هذا
الفساد الكبير الذي زاد من معاناة أبناء شعبنا وتسبب في حرمانهم من ابسط اخلدمات
األساسية ومن ابسط حـقوقهم ومن العيش بـكرامة كحال أبـناء الشعوب الـعربية اجملاورة
التي وضف حـكـامهـا أموال الـنفط خلـدمـة وطنـهم وشعـبـهم فيـما وضـفـها سـاسة الـعراق
خلدمـتـهم وخدمـة عوائـلـهم وأحزابـهم من خالل عـملـيـات الفـسـاد والسـرقة فـلم يـكن أمام
أبنـاء شعـبنـا إال التـظـاهر والـدعوة لـلتـصدي لـلفـاسـد ومحـاسبـة الفـاسدين وإعـادة أموال
شـكـلـة ان السـاسـة في الـبـلد كـلـهم يـقرون ـسـروقة مـنـهم لـكن دون جدوى, وا الشـعب ا
ارسـيه في تغطـية على فسـادهم وسرقاتهم بوجود الفـساد ويدعون حملـاربته ومحـاسبة 
فمن يـحاسب من الـشعب يـحاسب الـفاسديـن أم الدولة وأجـهزتـها الـقضـائيـة والرقـابية ?
ومنـذ سنـ والشـعب يـدعو حملـاربة الـفسـاد وكل احلـكومـات تدعـو لـذلك لكن ال تـستـطيع

فعل أي شئ الن الفساد ورؤوسه اكبر من احلكومة ومن الدولة .
وفي ظاهـرة تشـجع علـى الفـساد وحتـمي الفـاسديـن فان الـدولة بـ فتـرة وأخرى تـشرع
قانون عـفو ليـشمل من ثبـتت عليه جـرائم فساد كـبرى وسرقـة مليارات مـن أموال الشعب
مارسة الفساد فيخرج بريئاً ودون ان تسترد منه سـرقاته ليتمتع بها هو وعائـلته وليعود 
ا يـشجع عـلى الـفسـاد ان وزارات الـدولة ومـؤسسـاتـها ودوائـرها ال تـوجد والسـرقة ,و
فيـها حسـابات خـتامـية بـعد نـهايـة كل سنة واحلـكومـة ال تطـالب بهـذه احلسـابات  فـلماذا
الية وهيئات النزاهة وغيرها من األجهزة الرقابية وماذا تفعل ? وهل وجد ديوان الرقابة ا
وازنات صروف من أموال ا عرفة ا هناك دولة في العالم ال توجد فيها حسابات ختامية 
ؤسسـات وعلى مستـوى وحدات اجليش فيـها ختـامية فكـيف تسير  ,وحتى الشركـات وا
عرفة أين صرفت موازنات الوزارات واحملافظات وكيف وما أمور الدولة  بدون حسابات 
تبـقي منهـا وأين ذهب ? وهكذا سيـبقى الشـعب يسمع بـالفساد والـفاسدين وسراق هو ا
ال الـعـام ولكن دون أيـة إجـراءات حـكومـيـة حقـيـقيـة وإجـراءات قانـونـية عـقـابيـة تـكشف ا
ـكافـحة الفـاسديـن وحتاسـبهم ,ولذر الـرماد فـي العـيون فـقـد  تشـكـيل اجمللس األعـلى 
الفـسـاد وهـو اآلخـر لم يـعـلن عن حـالـة فـسـاد واحدة ,لقـد حتـول الـفـسـاد الى آفـة كـبرى
تضـاف الى اآلفات الـعديدة الـتي يعـاني منـها الـعراقـي والى ظـاهرة خـطيـرة تمارس من
تنفـذة وال احد يستطيع قبل أجهزة الدولـة ومؤسساتها ومن قـبل السياسيـ واألحزاب ا
مـجـابـهـته والـتـصـدي له في ظل الـعــمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الـفـاشـلـة الـتي تـسـتـنـد الى تـقـاسم
ـغـا في الـدولة بـ األحـزاب والكـتل الـسـيـاسيـة وفق احملـاصـصة احلـزبـية نـاصب وا ا
والـطـائـفــيـة دون مـراعـاة ضـوابط  اخلــبـرة والـكـفـاءة واالخــتـصـاص والـنـزاهــة والـوطـنـيـة

سؤولية  . وا

اشـــار الــــيه االمـــيــــريـــكـي ولـــيم
جـايـكـار رئـيس احتـاد اجلـمـهور
ـســيــحي عـام  1958وقـبل ان ا
نتـطرق الجتـماع مايـير روتشـيلد
الـذي ســيـؤسس بــكل مـا هـو ات
ـسـتقـبل الـيـهـود على بـالـنسـبـة 
االرض وحتت اشـراف وتـخـطيط
وتنـفيذ ابنـاءه يجدر بـنا التوقف
عـند النـورانيـ اليهـود لنـتعرف
عــلى كـيـفـيـة ظــهـورهم كـجـمـاعـة
شـيطـانيـة ودور مايـير روتـشيـلد
في تــــاســـيـــســــهـــا وقـــيــــادتـــهـــا
وتـــمــــويــــلــــهــــا واالخـــطــــر رسم
مــخـطــطـاتــهـا الــرهـيــبـة الحــكـام
قـــبــضـــة الــيـــهــود عـــلى الـــعــالم
ويــســتــدعـي هــذا اخملــطط الــذي
رسمه وايزنـهاوبت تدمـير جميع
ــوجـودة احلــكــومـات واالديــان ا
عــلـى ان يــتم الــوصــول الى هــذا
الـــــهــــدف عن طــــريـق تــــقــــســــيم
الشـعـوب الـتي سمـاهـا اجلـوي
ــعـــنـى الــقـــطـــعــان وهـــو لــفـظ 
الــبـشـريـة ويـطـلــقه الـيـهـود عـلى
الـبـشر مـن الديـانـات االخرى الى
معـسكرات مـتنابـذه تتصارع الى
شـاكل التي االبـد حول عـدد من ا
تتـولـد دون مـا توقف اقـتـصـادية
وسياسية وعنـصرية واجتماعية

وغيرها.
ويـقـتـضـي اخملـطط تـسـلـيح هـذه
عسـكرات بعد خلـقها ثم يجري ا
تدبير حادث في كل فترة لتنقض
ـعـســكـرات عـلى بــعـضـهـا هــذه ا
البعض فتضعف نـفسها محطمه
ؤسسات احلكومـات الوطنيـة وا
الـــديــنــيــة وفي مــيــدان الــفــنــون
واالداب والــعـــلـــوم واالقــتـــصــاد

والـصـنـاعـة اسس عـنـدئـذ محـفل
الــشـــرق الــكــبـــر لــيــكـــون مــركــز
الـقيـادي السـري للرجـال اخملطط
ال اجلديد واستـعمل الرشوه وا
واجلنس لـلوصول الى الـسيطره
على االشـخـاص الـذين يـشـغـلون
ـراكـز احلـسـاسه عـلى مـخـتـلف ا
ستـويات في جمـيع احلكومات ا
وفـي مـخـتــلف مــجـاالت الــنـشـاط
االنــســـاني ويــجب عـــنــدمــا يــقع
احـدهم في شـراكـة ان يـسـتـنـزف
بـالــعـمل في سـبـيــلـهم عن طـريق
االبـتـزاز الــسـيـاسي او الـتـهـديـد
الي او يجعله ضحية باخلراب ا
لفـضـيحـة عـامة كـبـرى او االيذاء
ـوت ويـوجد اجلـسـدي او حتى ا
في الــعــالم الــيــوم ثـالث مـدارس
متـخصصه بـذلك االولى في بلدة
غــورنــســتــون فـي اســكــوتــلــنــدا
والــثـــانـــيــة فـي بــلـــدة ســـالم في
انيا والـثالثة في بـلدة انافريتا ا
في الــيـــونــان وقـــد درس االمــيــر
فلـيب زوج ملكـة انكلـترا الزابيث
ــــدرســـة االولى الـــثـــانــــيـــة في ا
وبـتـدبـير مـن عمـه الـلورد لـويس
مــاونــتــبــاتن الــذي اصــبح بــعــد
ـيـة الـثـانـيـة الـقـائد احلـرب الـعـا
االعلى للبحريـة البريطانية ويتم
الــسـيـطــرة عـلى الـصــحـافـة وكل
اجــهـــزة االعالم االخـــرى ومن ثم
عـلومات على تعرض االخـبار وا
ــا كــانت هــذه الــشـــخــصــيــات و
فرنـسا وانكـلترا اعـظم قوت في
الـعـالم في تـلك الـسـنـوات اصـدر
وايـزهـابت اوامـره الـى اجلـمـاعة
لــــــــكـي يـــــــثــــــــيـــــــروا احلـــــــروب
االســــتـــعــــمــــاريـــة الجل انــــهـــاك
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بــريــطــانــيــة وامــبــراطــوريــتــهــا
ويــنـظــمــوا ثــورة كـبــرى النــهـاك
ـباد الـتي تسعى فرنـسا ومن ا
الـــيــهــا هــذه اجلــمــاعــات الــغــاء
احلكومات الوطنية والغاء االرث
ـلـكـيـة اخلـاصـة والـغاء والـغـاء ا
الـشـعـور الـوطنـي ان الـبنـوك في
الـــعــــالم تـــتــــحـــكم فـــيــــهـــا تـــلك
الـراسمـاليـة وتكون مـن العالقات
ـصـارف الـقـويـة فـيـمـا بـ تـلك ا
بـحـيث يـصـعب الي دولـة عـنـدمـا
تـنهج نـهجـا" يخـالف ما يـسعون
الــــــــيـه مـن الـــــــوصــــــــول الى اي
ـصـارف تـسـهـيـالت في عـمـلـيـة ا
الـكــبـرى في الـدول الــكـبـرى ذات

االقتصاد.
ان الــدولــة الـــوحــيــدة مــنــذ عــام
1975 سحبت احتـياطي العملة
من الــذهب وبــقــيــة الـعــمالت في
الـبـنك الفـدرالي االمـريكي بـحيث
اليـوجـد لـلـدوالر االمـريكـي غـطاء
مـثل بـقـيـة الـعـمالت بل قـوته في
التـعامل الـدولي وفي رصيده من
شــركــات الــنــفط في دول الــعــالم
وكـان ذلك بـعـد ان  االتـفـاق مع
مـلكـة العـربيـة السـعوديـة على ا
احتكـار شركات االمريـكية النتاج
وتــصــديــر الــنــفط ان احلــكــومــة
ت الـسابـقـة الـعـراقيـة عـنـدما ا
الــنـفط في عـام 1972 قـد دفـعت
مـبــالغ بـاهـظـة الن تــعـويض تـلك
الشركـات كان من منتـجات النفط
حــيث ان كـان ســعـر الــنـفـط عـنـد
االتـفــاق احـد عـشــر دوالرا وبـعـد
االتـفـاق اصـبح خمـسـة وعـشرين
دوالرا وبـــــذلك جـــــنت شـــــركــــات

النفط تعويضا مضاعفا.
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