
 ؟ثورات الشعوبنصيرة لالسعودية كانت متى 
 

 د. عبدالخالق حسين
 

تحولت فيه فجأة ، عالم (Surrealism) في عالم مقلوب واقف على رأسه، أو سميه عالم الالمعقول اليوم نحن نعيشحقاً، 

بنا العراقي، إلى دولة وباألخص إلى شع ،المملكة العربية السعودية الوهابية من دولة تصدر اإلرهاب الوهابي لقتل الشعوب
شيعة العراق. فسبحان بها ثورة تقوم  أنها تناصر، وباألخص لشعبنا العراقي أيضاً، واألكثر غرابة نصيرة لثورات الشعوب

 الشيطان نبياً؟ متى كانعجبي،  مغي ِّر األحوال من حال إلى حال!!!.
 

أطلقوا عليه  ،، من حراك جماهيري2019 األولتشرين على ما يجري في العراق منذ األول من  الحقيقة طلعت شمسوأخيراً 

ومنذ تحريره من حكم ونعترف أن العراق  عرف،. وكلنا نب إليهاابغية جلب الشب األسماء الثورية الرومانسيةالتوصيفات وشتى 
ير فاضح اللصوص، وهناك تقص فاسدة، أساءت التصرف، وسرقت األموال، وتساهلت مع حكوماتفيه تعاقبت البعث الفاشي، 

 ثورة شعب مظلوم روكل هذه األسباب تبرالرابع في الثروة النفطية في العالم،  دعفي بلد ي  تصاعد نسبة البطالة،  ودمات، في الخ
، من شماله إلى دون استثناء بكل مكوناتهوولكن هل يعقل أن الظلم الذي شمل كل الشعب العراقي . ومحروم من التمتع بثرواته

ومنطقة جغرافية واحدة فقط، وهي بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ن واحد وهم الشيعة فقط؟ رة على مكو  جنوبه، تقتصر الثو
  ذات الغالبية الشيعية؟

 
شاهدنا فيديو فعالً منذ البدء، قالوا لنا أن هذه التظاهرات سلمية وعفوية، ألن بلغ السيل الزبي، ضد حكومة تمادت في الفساد، وف

لتكن تظاهرة البصرة في مقال لنا بعنوان: )موقفنا هذا ثبتنا  و ، وحماس قوةناها بكل أيدلذلك في البصرة،  يةسلم لتظاهرة نسائية
  (.1()السلمية نموذجاً يحتذى به

 
أصحاب المقاصد السيئة من  ، وضمير حي، أنصادق يوحس وطن ، كل ذي عقل سليمولكن سرعان ما انكشفت الحقيقة، وتبين ل

الشعب العراقي من  قد استغلوا معاناة ، مارت، وإسرائيل(إلحكومات خارجية مثل أمريكا وحلفائها في المنطقة )السعودية، وا
حسين الخدمات، ة الفساد، وتجألغراض ال عالقة لها إطالقاً بمعال، وبمنتهى الدهاء، تم تجيير الغضب الشعبيففساد حكومته، 

فِّعت في األيام األولى من هذه التظاهرات، اوإيجاد العمل للعاطلين، تلك الشع بشعارات  اتم استبدالهوسرعان ما رات التي ر 

علما بأن الفساد يشمل ، )إيران برة برة(... الخواحد وهو  ، والتركيز على شعارفقط الشيعةتسقيطية للمسؤولين رية انتقامية أث
أمريكا، وحلفائها قبل ، وكذلك هناك تدخل في الشأن العراقي من وغيرهم وكرد ، شيعة وسنةمن  السلطة كين فيجميع المشار
؟ على إيران فقطشريحة الشيعة فقط، وعلى التركيز  اوتركيا  وغيرها، فلماذواألردن، مثل السعودية واإلمارات،  ةفي المنطق

 فلو عرفنا السبب لبطل العجب.
 
أمريكا مدعومة من  ،من المبهورين بها البعض اكما يسميه "االنتفاضة المعجزةرة أن هذه "يبصر وبصذي ل بات واضحاً لكإذ 

، وما يجري من تخريب وفرض اإلضرابات بالقوة على المؤسسات واإلمارات وإسرائيل السعوديةوحلفائها في المنطقة مثل 
على ما حصل من فعل كرد  ، لى دور السعودية لإلنتقام من العراق، تشير إاالقتصادية الحيوية مثل الموانئ والنفطالخدمية، و

( أحدثت أضراراً بليغة اتفي أبقيق في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بطائرات مسيرة )درون ةيضرب المنشآت النفطية السعود
وادعى  .ة قد تطول لعدة أشهرقُّدر بخمسة ماليين برميل يومياً، ولفتر ،تصدير النفط إلى العالمنقص في وباالقتصاد السعودي، 

هكذا تقنية خبرة في ، إال إن السعودية لم تصدقهم ألنهم يفتقرون إلى الماحقة الحوثيون في اليمن بأنهم هم وراء تلك الضربة
اعتبرت هذه الصواريخ أو الدرونات جاءت من الشمال، أي من العراق، وبالذات و، دقة في ضرب األهدافالو ، متطورة

 (2)الموالية إليران.العراقية شيات بواسطة الملي
تخريب لذلك يركز المندسون المخربون في هذه التظاهرات على تعطيل عمل المؤسسات االقتصادية، وخاصة عمل الموانئ و

وما هذه األعمال إال عمليات ثأرية من السعودية ضد . وفق أوامر تأتيهم من وراء الحدود في جنوب العراق المؤسسات النفطية
 اق. العر
هل يستهدف متظاهرو العراق قطاع األمريكية بعنوان: ) (الحرة)آخر تقرير في هذا الخصوص نشرته قناة ما يؤكد ذلك هو و

 جاء فيه:  (، 3()النفط؟ تقرير يحذر العالم من العواقب

 النفط مداداتإ على كبير بشكل تؤثر أن يمكن العراق في األحداث إن الطاقة مجال في متخصص موقع نشره تقرير قال))

  وذكر .لمطالبهم االستجابة يتم لم إن البالد،  جنوب النفطية المنشآت استهداف  على الغاضبون المحتجون أقدم لو فيما العالمية، 

 استمرار أن باعتبار العالمية النفط ألسواق األكبر التهديد يشكل العراق أن" برايس أويل" موقع في نشر الذي التقرير

  حقوله من يوميا العراق ينتجه ما حجم هي النفط من برميل ماليين خمسة نحو على يؤثر أن  يمكن حدتها وتصاعد االحتجاجات

 العراقي؟ النفط باتجاه التحرك على المحتجون يجرؤ هل هو حاليا يطرح الذي األبرز السؤال إن التقرير كاتب وقال .النفطية
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 حقول خمسة إلى المؤدية الطرق أغلقوا عندما بالفعل ذلك على قدمواأ هم بل سيفعلون،  أنهم إلى تشير الدالئل كل أن ويضيف

 إيرانية قنصلية إلحراق يكفي بما جريئين كانوا المحتجين أن ويتابع .الماضي الشهر من سابق وقت في البصرة في نفطية

 ى االقتباس.انته .((للغاية عنيفا سيكون الفعل رد أن  جيدا يعرفون وهم إليران،  موالي أمني مبنى ومهاجمة

 هلالحظ نغمة التحريض في التقرير، حين يسأل: "و شك أن السعودية وراء هذه "الثورة" لتدمير العراق. أدنى نوهذا يدل بدو

  ذلك على أقدموا هم بل سيفعلون،  أنهم إلى تشير الدالئل كل أن: "ييج". فالعراقي؟ النفط باتجاه التحرك على المحتجون يجرؤ

 ."الماضي الشهر من سابق وقت في البصرة في نفطية حقول خمسة إلى المؤدية الطرق اأغلقو عندما بالفعل

 
نحو ستة آالف  ؟ إنه سجن فيهسجن الحوتما ، وما أدراك في محافظة ذي قار كذلك هناك محاوالت للهجوم على سجن الحوت

وبتخطيط من  ، ة من المندسين المخربينباالعدام. لذلك يركز أعوان السعودي ممحكوم عليه ، أغلبهم من السعودية ،إرهابي
وحرق اإلطارات  ، فيها وبيوت المسؤولين ة، على محافظة ذي قار وإشعال الحرائق في دوائر الدول خارج الحدود،  منقياداتهم 

ي تسهيل وبالتالوتضليلهم، ة أماكن في آن واحد لتشتيت جهود القوى األمنية، في عدتخريبية ل والقيام بعدة أعما في الشوارع،
السجناء وعندها يمكن تسليح هؤالء  .السعوديين وغير السعوديين الق سراح آالف الدواعشالهجوم على سجن الحوت إلط

وهذا  .من قبل السنيةمدن القاض كما عملوا في إلى خرائب وأن ذات األغلبية الشيعيةتحويل المدن لوإكمالها  ،"الثورة"لمواصلة 
من  من، وغيرهزيوشيرالريون والخراسانيون، واخرتزقتها فلول البعث، والصالسعودية وم هحقيقد تالذي تري البدوي هو الثأر

وأيتام وهي في الحقيقة من فلول  ، باطلة من فئات منحرفة بأسماء وذرائع دينيةأسماء ما أنزل هللا بها من سلطان، تنظيمات ذات 
 لفنطازية بالعودة للسلطة.ا اآماله ويدغدغ ، البعث السائبة التي تعرض خدماتها لكل من يدفع لها

 
تدير تقرر األجندات وأن قوى خارجية وخاصة السعودية هي التي  ، وإذا كانت كل هذه األدلة ال تكفي إلقناع ذوي النوايا الحسنة

في  المتحدة مملأل العام األمين لةثممنقدم شهادة  ، هافيينفون التدخل الخارجي، والمخربين المندسين هذه التظاهرات، و مازالوا 
 بالقوى موصفته ممن فيه حذرت ، قبل أيام الدولي األمن مجلس في ألقته الذي تقريرها في بالسخارتهنيس  السيدة العراق، 

 خارجية انتماءات أو سياسية بأسباب المدفوعة العنف أفعال" إن وقالت. السلمية المظاهرات اختطاف إلى تسعى التي الديناميكية
ض هذا" أن وأضافت. واالضطراب الفوضى تخطيطو خطير ارمس على العراق تضع  العراقي للشعب المشروعة المطالب يقو 
 (4)."السلمية المظاهرات لقمع العنف الستخدام مبررات ويمنح األمن قوات عمل ويعق د

ومرتزقتها  ا في المنطقةغير السعودية وحليفاته السلمية المظاهرات اختطاف إلى تسعى التي الديناميكية القوىمن هي يا ترى، ف
 ؟في الداخل

 
الطريق إلى جهنم معبد فـ) ، نومكم وغفلتكمأفيقوا من عون أنكم تقرؤون الممحي وما بين األسطر، يا من تد   أيها العراقيون، 
يعرف  كماإذ ". االنتفاضة المعجزةفي هذه " اً يكا واضحرلقد بات دور السعودية واإلمارات وإسرائيل وأم(. بالنوايا الحسنة

 . والسؤال هنا:بها مثل السعوديةوفة بعدائها حتى لشعوأنه ال يمكن تفجير الثورات في أي بلد من قبل حكومات معر ، الجميع
نصيرة  منصيرة لثورات الشعوب المضطهدة حتى تقف اليو التكفيرية السعودية الوهابية صارت ، كيف ومتى، والحالة هذه

 .النتفاضة الشيعة؟ إنها مهزلة وهللا
ر ين مصكاحصل في السعودية، أو في العراق في عهد حكم البعث الصدامي، فماذا قد  يالحراك الجماهير تصوروا لو هذا

 الجماهير؟  ال شك إبادة جماعية.
محروم من ثرواته، إال إن الذين يحركون هذه "الثورة" من وراء الحدود ليست غايتهم حل ونعم هناك فساد، وشعب مظلوم 

إذ كما قال واجتثات النفوذ اإليراني المنافس ألمريكا وحلفائها، ، واالنتقام من شعبه بل تدمير العراق الثائر،  لشعبمشاكل هذا ا
 (.5()؟ساد بأفسد منهفال كيف نصلح) :الكاتب خضير العواد في مقاله القيم

 
أنهم  ،التي يهيمن عليها الشيعة ، 2005ذ المتعاقبة من ماحقة، والسبب هو موقف الحكومات العراقيةحقيقية العراق مهدد بكارثة 

. وكما ذكرنا وحذرنا مراراً أن العراق ليس بإمكانه الدخول في حرب مع ربطوا مصير العراق بإيران ، وبدوافع أيديولوجية
ريكا أم . ألن بإمكانية مع أمريكا ودون العداء إليران، لذلك على العراق الحفاظ على عالقة ودفي المنطقة أمريكا أو حلفائها

 فما. (الحرب الناعمةـ)، وبما يسمى بات المشروعةررب، وتحت مختلف المالعراقيين أنفسهم بواسطةتدمير العراق ووالسعودية 
سقاط الحكومة المنتخبة، والعملية السياسية برمتها، والمجيئ بنظام إلبل  ، ليس لمحاربة الفساد هو في العراقاآلن يجري 

تاف أك على بتسلقههيمن على السلطة  نما عمل من قبل حيكإلى قمة السلطة زب البعث الفاشي ح هدكتاتوري يتسلل من خالل
 اآلخرين.

  فهل من يسمع؟
abdulkhaliq.hussein@btinternet.com 
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 روابط مقاالت ذات صلة
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2- k cuts Saudi oil production in halfCoordinated drone attac 

half-in-production-oil-saudi-cuts-attack-drone-https://www.worldoil.com/news/2019/9/14/coordinated 
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