
 

 شالجي في طروادة أحصنة وبرواري عطا قاسم –إعالميا   العمالء تسويق
 

 صائب خليل 
  3102تموز  32

 
على اللواء فاضل وبشكل غير مسبوق سلط اإلعالم في األسابيع واألشهر الماضية الكثير من الضوء 

 ،اللواء قاسم عطاويذكرنا ذلك بالضوء اإلعالمي الذي سبق أن سلط على ". الفرقة الذهبية"برواري قائد 
ي حقيقة هذين القائدين ما هوهو أمر ليس معتاداً بالنسبة للقادة العسكريين، فما السر في ذلك و

 ما هي الحقائق التي نعرفها عنهما، وإلى أي شيء تشير؟ العسكريين؟ 
 

 عمالء من ضباط القيادات البعثية وضباط الكرد
ك واألسلحة لجناحي داعش العربي والكردي، أنهم الحظنا أن العمالء ا لذين سلموا الموصل وكركو

جميعاً من القيادات البعثية التي حرص اإلحتالل األمريكي ان يحقنوا الجيش بها، وهذا يفسر الحرص 
األمريكي الشديد خالل السنوات الماضية والضغط الكبير على الحكومة لتشرك البعثيين في السلطة وتعيد 

أن الباقين من ( ولم يتم إنكارها أو تفنيدها من أية جهة)أخبار غير موثقة وترددت . الضباط إلى مناصبهم
وليس هذا غريباً، فالضباط البعثيين . الضباط من خونة الموصل أو نسبة عالية منهم، هم من األكراد

البعثيين . واألكراد، وألسباب مختلفة، هم األسهل إقناعاً للتعاون مع أمريكا وإسرائيل لتحطيم العراق
الكبار في زمن صدام مجموعة تم انتخابها من عديمي الضمير المستعدين لتنفيذ جرائم سيدهم، وليس 

أما البيشمركه فمجوعة تم غسل أدمغتها تماماً . عليهم سوى أن يذعنوا لسيدهم الجديد ومهامه اإلجرامية
الل ولإلسرائيليين وفرة لتعتبر تحطيم العراق هدفاً لها والعرب أعداءها، ومن هؤالء وهؤالء كان لإلحت

الخيارات والوقت لكي ينتقوا أكثرها استعداداً لتنفيذ جرائمهم، ليفرضوه على القوات المسلحة العراقية 
بينا أن العميل  (0)"( ؟سوابق وأدوار خيانية أخرى -علي غيدان )" وفي مقالة سابقة. بمختلف صنوفها

هو ايضاً من هؤالء، وأن ( ألذي أكرمه المالكي لتسليمه الموصل إلى داعش، بالتقاعد)األول علي غيدان 
بدالً من  التقاعدب "صبغها"و ومثلما غطى المالكي على خيانة الموصل . خيانته للموصل لم تكن األولى

 ..، غطى على السابقة بالصمتالذي وعد به" الدم"
 

 ويحميهم يغطي على العمالءاإلعالم 

 
رغم الهزائم المريرة أمام عصابات خفيفة التسلح، وبخيانات علنية وأحداث ال تقبل التفسير، تقوم أجهزة 
إعالمية بمهمة حثيثة للتغطية على العمالء من القادة الذين سلموا المدن واسلحة الجيش إلى داعش 

أجهزة اإلعالم هذه  التي تتبعها وسائلالوأهم . القتالبجناحيها العربي والكردي، وبدون حتى التظاهر ب
ككل، في الوقت الذي ال يسهم " الجيش العراقي"هي خلط هؤالء العمالء ببقية الجيش، وادعاء الدفاع عن 

سيطرة العمالء من القادة عليه بحجة  ي استمرار تحطيم الجيش العراقي، من خالل إدامة جهدهم إال ف
سوى الجناح اإلعالمي لداعش،  اإلعالميين ومؤسساتهم ليسد هذه الحملة من من يقو"! الدفاع عنه"

فهتفوا بالدفاع  مخلوطين مع عدد كبير من الذين نجحوا بإقناعهم من الذين يهوسون مع أية زفة بال تفكير
 لقد نجح أعداء العراق حتى اآلن بحماية. وكأن من يريد أن يحاسب العمالء ، يهاجم الجيش" الجيش"عن 

عمالئهم بفضل تلك الحملة وبفضل تعاون المالكي الذي نضع عليه عالمة استفهام كبرى في دوره 
، ويبقى الغموض يلف الملف األمني في العراق إلى !( وليس حتى الطرد)بتهريب العمالء إلى التقاعد 

 "!الضباب عرس الذئاب"أعلى المستويات موفراً الجو المناسب للهزائم واإلرهاب، فـ 
 
لقد كشتفت جريمة ف. كن الضباب يتكشف أحياناً لبضعة لحظات ويفضح الذئاب لمن يريد أن يرى حقاً ل

حقائق خطيرة تتعلق بشكل خاص باللواء برواري وبقية المنظومة األمنية مثالُ، كنيسة سيدة النجاة 

http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/15z.htm


كما أنه قدم فلماً مزيفاً  (3)عنها قدم تقارير متناقضةوالعسكرية العراقية وبضمنهم الفريق قاسم عطا، الذي 
وفي هذه المقالة سنلقي الضوء . لعملية تفجير مجلس النواب التي قيل أن المالكي كان المستهدف منها

 . العسكريينعلى هذه األحداث وما تعنيه من مؤشرات بالنسبة لهذين القائدين 
  

 غموض سيدة النجاة:  عطا
 
قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد  : "يقول عارضاً التناقض في البيانات األمنية(2) اياد البلداوي كتب  

ابيين الذين نفذوا الهجوم على كنيسة سيدة النجاة اللواء قاسم عطا خالل مؤتمر صحفي إن ثالثة من االره
ويذكر ان الداخليه اعلنت على لسان المسؤول رفيع المستوى ابو رغيف لقناة . كانوا من جنسيات عربيه

عشر  02الحره انها اعتقلت المجموعه االرهابيه التي خططت ونفذت مجزرة الكنيسه واكدت ان عددهم 
ويذكر ايظا . الداوودي في حي المنصور وفي شارع فلسطين وسط بغداد ارهابيا تم اعتقالهم في منطقة

ان البيان الحكومي الذي اعقب عملية االنزال الجوي واقتحام الكنيسه من قبل القوات االمنيه اشار الى 
والمواطن العراقي عندما يسمع هذه التناقضات ومسلسل التصريحات . مقتل جميع المنفذين وعددهم سبعه

نا االن في حيره من امرنا هل نصدق بيان الحكومه ام تصريح قاسم عطا ام تصريح ابو اصبح....
 !!!! رغيف

 
لماذا الغموض والتستر في عمليات تحقيق جريمة كنيسة سيدة : وكتب ججو متي موميكا تحت عنوان 

اعلنت نتائج التحقيقات في حادث كنيسة سيدة النجاة على لسان قائد عمليات بغداد المدعو ": (2) اة؟النج
بعد ان لفها الغموض وعالمات االستفهام والتناقض بين تصريحاته وتصريحات وزير ( قاسم عطا)

كنيسه هم من حيث استبق نتائج التحقيق مدعيا بان جميع مرتكبي جريمة ال( جواد البوالني)الداخليه 
بينما خرج علينا اللواء وحامي بغداد الجديد قاسم عطا ليعلن  العراقيين واليوجد بينهم عربي الجنسيه قط؟

بان جميع االرهابيين الذين اشتركوا في عملية سيدة النجاة هم عرب الجنسيه وظهرت صورهم على 
 ..مائهاشاشات التلفزه ووسائل االعالم دون ان يعلن جنسية هذه الدول واس

 
شخصت احدهم بالوجه والمالمح وهو اشقر ( من الناجيات من المذبحة)احدى النساء الجريحات  : ليقول

وهل يكفي اعالن الصور دون االدالء باعترافاتهم؟ دعوا .. الشعر فأين صورته مما اعلنتم يا قاسم عطا
م القاء القبض على بعض اين ادعائكم حين اعلنت الناس تسمع اليس فيهم احياء ليدلوا بجريمتهم؟

وهناك تساؤل قوي يطرح نفسه كيف تسلل  المشتركين بالجريمه لماذا حجبتم ظهورهم امام المأل؟
االرهابيون الى هذا الهدف واخترقوا قوة الشرطه والجيش والدوريات المتحركه والثابته حول الكنيسه في 

له؟ ثم اين اختفت عربة الشرطه الثابته يوميا هذه المنطقه الحيويه والستراتيجيه المكتظه بالناس والساب
والتي كانت رابضه قرب جدار الكنيسه اثناء الحادث؟ ولماذا اختفت قبل تنفيذ العمليه واثناءها ومن أمر 

اضف الى ذلك التأخير المتعمد في اقتحام الكنيسه من قبل القوة المهاجمه  بتحريكها من امام باب الكنيسه؟
رواح تزهق والدماء تسيل واصوات الرصاص والتفجيرات يلعلع داخل الكنيسه في احرج االوقات واال

 " .وفرقتكم الذهبيه تسمع وتتفرج والتحرك ساكنا وسط هلع و صريخ وبكاء وعويل النساء واالطفال
 (5) :بيان عطا بالفيديووهذا 

 
 البرلمان -قاسم عطا 

 
، فضح اللواء ت كنيسة سيدة النجاة تزييف قصص اإلرهاب من قبل قادة األمن العراقيينومثلما فضح

بواسطة قدمت على أنها محاولة الغتيال المالكي التي  (3100) تفجير البرلمان قصةقاسم عطا نفسه في 
كذلك الحظنا  !!بعد حينهاد حدد يكن ق تلك الزيارة لمموعد عند زيارته للبرلمان، رغم أن سيارة مفخخة 

في نقطتين، األولى أن السيارة التي  يكشف تزييفاً فلم الذي قدمه اللواء قاسم عطا في مؤتمر صحفي، أن ال
وأهم من . ادعى أنها أرادت ان تدخل البرلمان لم تكن تحاول ذلك كما كشفنا من مالحظة أتجاه عجالتها
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اإلنفجار بلحظات، ويلغي أية عالقة بين السيارة التي كانت قد  أن هناك قطعاً في الفلم يسبق بينتذلك 
تفاصيل من يريد اإلطالع على  !تراجعت خلف حائط، واإلنفجار الذي قد يكون وضع بعد ساعة أو أكثر

 3100التي تكشف الكثير، فعليه بمقالتي المفصلة التي نشرت في كانون األول  الخطيرة هذه القضية
والتي شرحت كل  (6) "هل العراق في خطر –مالحظات هامة عن انفجار البرلمان : " وكانت بعنوان 

التفاصيل وبالروابط الكاملة للقصة وعالمات اإلستفهام الهائلة التي تثيرها، فال مبرر إلعادة كتابة نص 
 .، فيرجى قراءتها ألنها دليل اإلدانة األساسي بالنسبة لعطايةالمقالة هنا ثان

 
قاسم عطا، الذي  يديرهاأن ما اعتبر مؤامرة على المالكي لم يكن إال تمثيلية إن زيف تلك القضية يعني 

ولم نعلم إن كان قاسم عطا يعمل لحساب المالكي في هذه القصة . بترفيعه إلى منصب أعلى كافأه المالكي
. وأنه هو الذي اقنع المالكي بوجود محاولة الغتيالهب جهة أخرى تريد إثارة القالقل في العراق، أم لحسا

 .لحظة الحادثة أن اي تحقيق لم يتم طبعاً بشأن الفلم رغم كتابتي عنهوكما هو منتظر ف
 

 تخلي حزب مسعود البرزاني عن اللواء فاضل برواري:  برواري تحت الضوء

 
أهمية خاصة لفهمنا للعالم، فكونه " الغريب"للحدث و. اجآت واألحداث الغريبةوفي الضباب تكثر المف

أو أن فهمنا  خطأ، وهذا غير وارد،"أن الحدث ال يعني سوى أنه ال ينسجم مع ذلك الفهم، فأما " غريب"
 األخيرة" الغريبة"ومن األحداث . يحتوي خطأ بحاجة إلى تصحيح يجعل الحدث مفهوماً ومعقوالً للعالم 

تخلي حزب مسعود البرزاني عن اللواء فاضل برواري بشكل مفاجئ وبدون  التي تستحق اإلنتباه،
 منية مصحوباً بعبارات قاس "شفق نيوز"الخبر في فنقرأ  !غير اعتياديةسوابق، وبتغطية إعالمية 

برواري لم تبق له اي "ان  أكد الخبرو! منه وكأنه تهمة" براءته"عن و (7) الحزب تجاه برواري
عمل وتصريحات هذا "ن ، و أ"صلة بالحزب وهو حاليا فقط يعمل كاحد ضباط جيش المالكي

 ".الضابط تعبر عن نفسه وجيش المالكي ويجب عدم احتسابها على كوردستان والحزب الديمقراطي
 

إسم )!( على تناول وسائل اإلعالم الكردستانية والعراقية (8) الخبر الذي نشرته وكالة أنباء النخيلكز ور
ل قائد الفرقة الذهبية على أنه تابع للحزب الديمقراطية الكردستاني، وأنه ال صلة للحزب به، واستعم

ولو وضعت كلمات العنوان على كوكل لدهشت من شدة تغطية  ."ويطرده من صفوفه"الخبر عبارة 
 .  وسائل اإلعالم للخبر وكثرة انتشاره

 
التي " التصريحات والتصرفات واألعمال"ما هي تلك : هو أكثر من غيرهوالسؤال الذي يثير استغرابنا 

ال تحسب على الشعب "وتأكيده على أنها يجب أن " طرده"من صاحبها و " التبرؤ"دفعت بالحزب إلى 
 ! ؟وليس الحزب فقط" الكردستاني

 
يوضح تلك التصريحات  محدد يشير إلى تصريح كردستانيمن كل تلك األخبار ال يوجد أي خبر 

وتضع للغاية والتصرفات التي كانت من القوة واألهمية بحيث يتخلى الحزب فيها عن شخصية مهمة 
، خاصة في الصراع المسلح بين البيشمركة بيرة تزيد على عشرة أالف مقاتل مدربتحت تصرفها قوة ك

لكن جميع  "التصريحات"ال خبر يخبرنا عن تلك . اشتباكهما المتزايدةوالجيش العراقي، واحتماالت 
ة الفلوجاألخبار بالمقابل تقدم بدالً من ذلك العمليات العسكرية التي شارك فيها برواري في الماضي، في 

. البصرة والموصل وديالى ومدينة الصدر وغيرهاوصولة الفرسان في  سامراء والمدائنوالنجف و
لم أجد أي شيء رسمي يفسر هذه الجفوة الكبيرة " التصرفات"وعندما حاولت البحث في كوكل عن تلك 

إلى المنسوبة  (9) أحد األخبارفي غامضة إشارة ة للحزب الديمقراطي الكردستاني سوى المفاجئ
بأن السبب ( مما يعني بالنسبة لي أنه كذب يريد صاحب الخبر حشوه في ذهن القارئ)مجهولة " مصادر"

هو عدم رضا قادة كردستان عن مشاركة ضباطهم في الهجوم على األنبار، وكيف أن ساسة اإلئتالف 
يصطدم بحقائق تفضحه، فقادة كردستان لم يعتدوا على " السنة"وهذا التظاهر باإلهتمام بـ . هممتمسكين ب
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ببيشمركة  ، فلماذا يجوز اإلعتداء على السنة"سنةال"أرض أحد ويسلبوها بقوات البيشمركة سوى اراضي 
هو إلعتداء عليهم من قبل الجيش؟ إن كون السبب في غضب كردستان تابعة لكردستان ويرفض ا

ونالحظ أن . صورة إعالمية مزيفة كرس من كتب الخبر بقيته لتثبيتها في رأس القارئ ،"محبتها للسنة"
صيغة " عدم انحياز"من والمطلوب على غير المعتاد " القذرة"بـ  قد اسمى فرقة برواريهذا الخبر 

 .األخبار، أو التظاهر به على األقل
 

، (رمز العداء للمالكي)، طارق الهاشمي ”شكر“ينشر خبر عن من المناسب طبعاً أن وإلكمال الصورة 
 (01) .كردستان على موقفها من برواري

ال يحتوي على نص لتصريح طارق ايضاً وهو " البطلة" هنا الخبر يسمي الفرقةونالحظ أن نص 
 رة إلى مكان وزمان التصريح وال الجهة التي نقلته، وكل هذا يؤكد، وال إشااقتباس الهاشمي بين اقواس

وأن طارق ...أن الخبر مفبرك بكليته على األغلب ضمن ظروف ومقاييس مصداقية الصحافة العراقية،
 ...من هو برواري لم يعد يتذكرالهاشمي لم يقل شيئاً عن برواري وربما 

 
بين  ما هو السر في كل هذه التناقضاتيفعل ذلك؟ ومن الذي يفبرك األخبار عن بروراري ولماذا  

الذي نأمل من خالله تصحيح فهمنا لما يجري، " الغريب"هذا هو الشيء ؟ موقف كردستان ومصالحها
عما نعرفه عن برواري من أحداث  لنبدأ البحث. وبالشكل الذي يجعل هذا الحدث، مفهوماً ومعقوالً 

 . مة كنيسة سيدة النجاةسابقة، وأكثرها وضوحاً كما قلنا ، جري
 

 !لبينا النداء" :، فيقول هاتفاً في صفحته على الفيسبوك  بروارييتحدث  كنيسة سيدة النجاة عن حادثة 
من ، واشقائنا المسيحيين الطيبين المسالمين !انا ورفاقي كنيسة سيدة النجاة لتخليص أهلنا واقتحمنا

يومها ... " .”والذين فجروا أجسادهم العفنة بعد ان تمت إصابتهم من جنودنا !المنفلتين الدمويين الجبناء
وأهلهم هم أهلنا ودمهم هو  حملنا أرواحنا على كفنا إلنقاذ المسيحين نحن اخوتهم المسلمين نفتديهم بروحنا

هل هناك شيء أجمل من ان يكون اإلنسان مخلصا لألرض التي ". .... "دمنا وعرضهم هو عرضنا
 "... العراق لن يركع: يومها ارسلنا رسالة الرهابيي العالم اجمع تقول"...."أنجبته والناس الذين نشأ بينهم

(00) 
وفرقته، وكيف  لزيارة الكنيسة ويتحدث عن بطوالتهري ولم تفت مناسبة الجريمة دون أن يستغلها بروا

 (03) أن ابطالها الذين ال يهابون الموت اقتحموا الكنيسة بسرعة وانقذوا معظم الرهائن
 

كنيسة في شيء، حديث ضحايا الوال يشبه  ،كل هذا جميل جداً، لكن فيه مشكلة واحدة، أنه ال يتفق مع
 (02) !وحديث شهود المذبحةنفسها 

 
توحي بأن  ال يتحدثون هنا عن بطوالت خارقة وتضحيات سامية أو سرعة اقتحام عاصفة الشهود إن
وبدال من اقتحام . إلى التواطؤ مع اإلرهاب يحوي تلميحاً  ، بل عن تلكؤ وبطء شديد"العراق لن يركع"

ن القوات تركت الكنيسة عند سماع صوت الطلقة األولى كما هو مفروض في مثل هذه الحاالت، فإ
وعندما فعلوا ! اإلرهابيين يكملون جريمتهم وهم ينتظرون حتى إنتهى عتادهم قبل أن يقتحموا الكنيسة

المتحدث يتهم قوات بروراري بأنها الشاهد  ، بل أنذلك أخرجوا الرهائن بشكل فوضى ليست بريئة
تحرير رهائن كنيسة سيدة "هذا الفلم عن و!! حين قامت بإخالئهم تركت اإلرهابيين يخرجون مع الضحايا

 (02) !المتحدث ليس بعيداً عن الواقع والطريقة الفوضوية التي انجز بها، يؤكد ان ما قاله" النجاة
 

قبل بضعة اشهر حين خاطروا بحياتهم وكشفوا للعالم بعد  اثارها ابطال بهرزإن مالحظات مماثلة كان قد 
رحية إطالق نار لم يقتل او المذبحة التي حدثت في المدينة، أن قوات سوات اشتبكت مع القاعدة بمس

وطالبوا الحكومة  (05) !وقالوا ضمناً أن سوات تتعاون مع اإلرهابيين!! يجرح فيها أي من الطرفين
 (06) ....ولكن... وأصروا على التحقيق
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صار كله كنيسة سيدة النجاة، ويدير وجهه إنسان بال  إن من يسمع هؤالء الناجين من الموت، والعراق

كله ويصر " الجيش"إن من يدافع عن ! حياء وال كرامة، وهذا ما يفعله رئيس الحكومة المالكي وحكومته
" فهؤالء هم من ال يريدون للعراق ان يركع.. على عدم محاسبة العمالء فيه إنسان يريد تحطيم العراق

لقاً وقذارة بين العراقيين، وال البيشمركة الذين ال يتمنون شيئاً سوى تحقيق أعز وليس قادة صدام األشد تم
 "! يركع العراق"أماني سيدهم اإلسرائيلي بأن 

 
 ال يهتم لمثل تلك المالحظات أو في جهازها اإلعالمي األمريكي اإلسرائيلي، العراق حكومة لكن أحداً في

أو مستغيث في مدينة  في شهادة شاهد لجريمة إرهابية، سواء جاءت في مقالة لكاتب أو والشهادات
التي تساعد على تضبيب الحقائق " ولي الدم"و " العراق لن يركع"فاإلعالم مشغول بشعارات . مفجوعة
أما أن نصدق برواري وقصته البطولية ونسعد بحصولنا على بطل .. نحن هنا أمام مفترق طرق. المحددة

ذيليتهم إلسرائيل واجندتها، وبالتالي علينا أن نكذب الشهود من الضحايا شذ عن كره البيشمركه للعراق و
وذويهم الحاضرين في الحدث، أو أن نكذب برواري وقصصه البطولية ونصدق الضحية، فأيهما نختار؟ 
أنا أصدق الضحية، فتلك قصة ليس فيها تناقضات قصة برواري، وليس للضحايا مصلحة في الكذب، 

 .صلحة في العالم لضابط أن ينسب لنفسه وفرقته البطوالتبينما هناك كل الم
 

 "تفسير"عندما يحاول بدقة وصدق في رأيي، لكنه لم يكن دقيقاً  شاهدهوصف ما  شاهد كنيسة سيدة النجاة
تصور أن التلكؤ هو بسبب كون الضحايا من المسيحيين  حين وأسبابه في تقديره الشخصي، ما حدث

ء من الحقد اإلسالمي على المسيحيين، لكنه كان هنا بعيد عن الواقع تماما، وأنه جزوليس من المسلمين، 
يحقدون على المسيحيين ويريدون " اإلرهابيين"فال القوات حاقدة على المسيحيين وتريد قتلهم، وال حتى 

رهينة في الكنيسة لما استغرق ذلك منهم دقيقة  311فلو أراد اإلرهابيون القضاء على كل الـ . قتلهم
، فكيف خرج ثالثة ارباع هؤالء أحياء سالمين نصفهم لم تصبه أية جروح "تفجير أنفس"واحدة، وبدون 

رغم الرصاص والقنابل اليدوية التي ألقيت عليهم ساعات طويلة؟ إن المتحدث لم يكن بالوضع الذي 
موية ليس يسمح له بالتفكير، لكننا اآلن نستطيع أن نرى بوضوح أن ما جرى لم يكن سوى مسرحية د

: للمرة كذا أقول. لينشروا القصة بأوسع نطاق" إنتاج أكبر عدد ممكن من المرعوبين"هدفها القتل بل 
من يريد أن يوهمكم بها يريد أن . ثقوا أنه ليس هناك أية أحقاد إسالمية ضدكم.. أخوتنا المسيحيون

د أن يفكر بمنطق محايد، أما من يريد إن أحداث كنيسة النجاة فضحت األمر بوضوح لمن يري. يخدعكم
 .أن يطلق العنان لعواطفه ومخاوفه، فكل تمثيلية تصلح لذلك مهما كانت فاشلة ومفضوحة

 
خلق أكبر عدد من الضحايا تمت كتابتها وإخراجها لكي تكنيسة سيدة النجاة كانت مسرحية دموية 

قوات برواري من قبل " التلكؤ"إن وبالتالي فنحو ذلك الهدف بكل فصولها،  هي موجهةالمرعوبين و
، أن اإلرهابيين داخل الكنيسة" رفاقهم"لم يكن بسبب الحقد أو الجبن، بل إلتاحة الفرصة لـ  وغيرها

برواري وفرقته، أما مهمتهم الثانية فكانت األولى لمهمة الوتلك كانت ! يكملوا مهمتهم على افضل وجه
إن تناقضات تصريحات قاسم عطا ! المتحدث الشاهد انتبهكما  بسالم مع الضحايا" اإلرهابيين"إخراج 

وهو ما يضيع فرصة )دون ذكرها،" دولة عربية"ووزارة الداخلية وغموض الشخصيات ونسبها لـ 
تزيد تأكيد تلك  ، مع فوضى إخالء الرهائن المتعمدة بال شك،(متابعة حقيقة وجود تلك الشخصيات

 . الرواية وأن هناك ما يراد إخفاؤه
 

ين انتخبتهم إذا كان برواري جزء من المخطط اإلسرائيلي كبقية قادة البيشمركه الذ: ا يبرز سؤالوهن
 تهاجمه كردستان بكل هذا العنف؟  أليس غريباً أنفي الجيش العراقي، أميركا لمواقع خطيرة 

م وبعد كردستان اليو! ، والطريقة الوحيدة إلدخال الحصان إلى طروادةبل هو الشيء الطبيعي الوحيد
قضية الموصل وكركوك خاصة، مكروهة عربياً ومشكوك بها وبكل من يرتبط بها، وبالتالي فالطريقة 

إن تلك ! الوحيدة لحماية عمالئها من الشكوك هي أن تتظاهر بأنها على خالف معهم وأنهم يعملون ضدها



إسرائيل، بتسليط الضوء الحركة ليست سوى جزء مهم من الحماية التي يقدمها اإلعالم العراقي لعمالء 
!( وبالتالي فمن الضروري أن يكونوا ضد كردستان" )مخلصين للعراق"عليهم وتصويرهم كأبطال وأنهم 

 ... الخ
 

والحقيقة أن تسليط الضوء اإلعالمي على برواري كان، مثلما لدى قاسم عطا، لم يكن قد بدأ اآلن فقط، 
 .وكسب التعاطف معه ممت لوضعه تحت الضوءفكانت هناك مجموعات من األخبار الملفقة التي ص

برواري اصيب باطالق نار في أحدى كتفيه "ان " (أين) وكالة كل العراق"يذكر لـ " مصدر أمني"فهاهو 
، ويستفيد فيكذب الخبر في فيديوليعود  (07) "وحي االندلس وسط الرمادي 31شارع  اثناء تجواله لياًل في

 "إعفائه من منصبه"شائعات أخرى عن وتصدر  (08) ..منه لتقديم نفسه كبطل يحارب أعداء العراق ، الخ
ويكذب لكنه يظهر في كل مرة  (31)  ألسباب صحيةأو  (09) (عراق تايمز)بسبب إخفاقاته العسكرية 

الكالب، " القاعدة"ليس فقط  ويهدد برواري (30) !لزعزعة معنويات القوات األمنية" المغرضة" الشائعات
سنصلي "ـ ، ف"ربالءإذا هاجمت مقدساتنا في ك"السعودية ( إن صدقنا اإلعالم غير الموثق)وإنما أيضاً 

! "العمليات ستنتهي بالقنوات المحرضة على القتل واغالقها"أن وذهب إلى  (33)"! صالة الظهر في البقيع
ويهدد بغلق " القتل والسحق"ويتوعدهم والميليشيات بـ" الكالب"برواري يصف عناصر القاعدة بـ

وهي تصريحات غريبة تماماً لقائد عسكري يتحلى بأي قدر من المسؤولية ، (32) محرضة" ئياتفضا
عاشقة فاضل "وعلى تويتر تجد . عالمياً قوياً لصبغه بصورة البطلواإلنضباط، لكنها تحوي عنصراً إ

 (35)  الصور واألفالم على قنوات اإلعالم المختلفةوظهر كثيراً في ،  (32) " برواري
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 (36)  مع الملوكوأحياناً 
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إذن كل هذا الجهد اإلعالمي الذي استمر سنيناً، موجه ليرفع برواري إلى مصاف األبطال لغرض في 

. من هذه الحملة اإلعالميةسوى جزء ذكي نفس أصحاب هذا اإلعالم، وأن الهجوم الكردستاني عليه ليس 
توجه غضبها إلى  النائب حنان الفتالويوبالفعل فقد تكللت هذه الجهود بالنجاح في خداع بغداد، فهاهي 

" في جبين الحزبوصمة عار  "البطل" الكردستاني من برواري( الديمقراطي)تبرؤ "كردستان وتعلن أن 
التاريخ سيلعن كل الخونة و العنصريين الذين تلذذوا بجراح "أن و " فخر لكل عراقي شريف"، وأنه 

فربما ال يطول الوقت ليلعن  الفرح كما فعل أهالي طروادة، مهال سيدتي، ال تتعجلي (37) " ..العراقيين
. وف هذه تخفي تحتها ذئباً خبيثاً رالتاريخ هذا نفس من توهمت أنه بطل شريف، ويكشف أن فروة الخ

 !ربما بعد سقوط طروادة
 

وهنا يمتزج المخدوع بصاحب  (38)مغرقاً في الوله به والتمجيد له،  ويخصص عباس العزاوي مقاالً 
وبشكل يكاد يستحيل التمييز  لطونيخت.. الذي يردد صدى ما تقوله سلطة ما األجندة المدفوعة، باللوكي

 . بينهم
 

، فقد دفعها لهؤالءوبدال من أن تلجأ حكومة بغداد إلى الحذر من المعطيات الكثيرة المشبوهة وهكذا، 
سيكون لمن " الويل"اإلعالم لكي تتخذ موقف المطالب به والحريص عليه والمدافع عنه، وأكيد أن 

 "! يشكك به"
 
 يلية محصنينالعمالء لألجندة اإلسرائ 

وتفجير  سيدة النجاة فضحت ن قدفهذا. ينبقليل اليس ما، رغم انهماوحده وعطا المشكلة ليست في برواري
ما، وال كذلك في مجموعة خونة الموصل، وإنما وارتباطاتهما ومشبوهية كذبه البرلمان وأحداث أخرى،

في الجهاز األمني والعسكري العراقي  في الباقين الكثر الذين من أمثالهم الذين زرعتهم أميركا الغاماً 
الذي تسيره من خاللهم وتوجهه بتنسيق مع قواتها في داعش والبيشمركة لخدمة األجندة اإلسرائيلية في 

والمشكلة األخرى هي في الضياع التام للحكومة العراقية واستسالمها لهؤالء العمالء، ليس فقط . العراق
حهم، فإنها تتصرف كمؤسسة عاجزة تماماً عن اتخاذ أي إجراء النخداعها بهم بل حتى بعد كشف فضائ

 . جدي لحماية نفسها وبلدها من اعدائه
 

قاسم عطا، ضابط مهندس كان من أوائل الذين اختارهم اإلحتالل عند ترتيب الجيش البديل، كما هو 
راً في اختيار من الحال مع فاضل برواري، وهذه النقطة بحد ذاتها تثير القلق حيث أن اإلحتالل كان ح

يريد للقيادات العسكرية من الذين يثق بوالئهم له ومن خالل ما يمتلك من وثائق عنهم، أما من ال يثق بهم 
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وقد تدرج عطا بالفعل بشكل . فيتم إزاحتهم بالفصل أو حتى باإلغتيال كما حدث مع اللواء مبدر الدليمي
د ما يثير القلق بشأنه هو قصة الفلم المزيف وأش. سريع وشغل مناصب حساسة جداً في الجيش الجديد

المذكورة في هذه المقالة، ( الثانية)الذي قدمه في مؤتمره الصحفي والذي يبرهن ان قصة تفجير البرلمان 
قصة ملفقة لعب هو في تمريرها على الناس دوراً مهماً، وقد يكون مشتركاً في التخطيط لها ألسباب 

كل هذا يجعل منه شخصاً غير ...متناقضة حول مجرمي كنيسة سيدة النجاةمجهولة، إضافة إلى تقاريره ال
موثوق به ويجب على العراق الحذر منه في المستقبل وإبعاده عن أي منصب حساس، وإن أتت للعراق 

 . حكومة بالحد األدنى من المصداقية، أن تحاسبه على فلم تفجير المجلس الوطني وتناقضات سيدة النجاة
 

وحتى اختاره اإلحتالل األمريكي  0981عام  صغره برواري رجل بيشمركه قاتل فيها منذفاضل جميل 
التي أنشأها األمريكان العمليات الخاصة  ويصل إلى قيادة قوات 3112ليلتحق بالجيش العراقي عام 

في العمليات األمريكية  برواري شارك...ودربها مستشارون خاصون ومسلحة بأسلحة أمريكية خاصة
قاد فرق العمليات  3117وفي عام . وكذلك في سامراء والمدائن 3112فلوجة والنجف عام في ال

الخاصة وشارك بعد ذلك في صولة الفرسان في البصرة والموصل وديالى ومدينة الصدر وغيرها من 
 . العمليات العسكرية

ويرتبط بمكتب  3118بقرار من مجلس الوزراء عام ( الفرقة الذهبية)تشكل جهاز مكافحة اإلرهاب 
ويتألف من وحدات قادرة على مكافحة رئيس الحكومة نوري المالكي ويضم أكثر من عشرة أالف جندي 

 .التمرد من ضمنها قيادة العمليات الخاصة
 

هذا التاريخ المرتبط باألمريكان من جهة والبيشمركه من الجهة األخرى وما تكشف عن حقيقتها، يضع 
 ، ودور قواته في بهرز،أما دوره في سيدة النجاة وكذبه بشأن دوره فيها. برواري في خانة المشبوهين

، وبالذات من تلك األخبار الملفقة على الناس والحملة اإلعالمية غير المسبوقة لتسويقه وفرض الثقة به
وتلك التمثيلية الكردستانية الموجهة لدفعه بعيداً عن  ،الهادفة إلى إبقائه في دائرة الضوء بأي ثمن

طور التهمة  تقترب منتجعل تلك الشبهه ردستان في ذهن المواطن العراقي، لتأمين استمرار قبوله، ك
 . المثبتة

 
كل هذه مؤشرات كافية في تقديري للشك بأن كال الضابطين يعمالن لحساب األميركان وأنهما من األلغام 

لغام في كل المؤسسات العراقية، الكثيرة التي وضعها اإلحتالل في القوات المسلحة العراقية أسوة باأل
إن ما ينتظر . وهدفها في النهاية تسليم العراق إلى إسرائيل، بعد تفتيته إلى أجزاء صغيرة يسهل إدارتها
 ...من هذين الضابطين أدواراً في كوارث عسكرية جديدة كأدوار علي غيدان وكنبر والغراوي

 
ي تخليصه وتنظيفه من هذه األلغام، وأي شيء آخر ال إن المهمة األساسية ألية جهة وطنية في العراق ه

إن وسريع التعلم على العراق أن يكون جريئاً ... إنها مهمة في غاية الصعوبة ولكن. معنى له في الحقيقة
 !أراد الحياة

 
 
 ر خيانية أخرى؟سوابق وأدوا -علي غيدان : صائب خليل ( 0)

nnas.com/ARTICLE/SKHalil/15z.htm-http://al 
 عطا يعلن تفاصيل عن منفذي الهجوم على كنيسة سيدة النجاة( 3)

http://www1.alforattv.net/modules/news/article.php?storyid=49216 
 حول كنيسة سيدة النجاةالتصريحات المتناقضه للمسؤولين االمنيين ( 2)

http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=78519 
 يق جريمة كنيسة سيدة النجاة؟لماذا الغموض والتستر في عمليات تحق( 2)

http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/1210/jajo_061210.htm 
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  اريي كنيسة سيدة النجاةاسماء وصور ثالثة من انتح( 5)
https://www.youtube.com/watch?v=CUbV5AvytKk 

 العراق في خطر؟هل  –مالحظات هامة عن انفجار البرلمان :  صائب خليل( 6)
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=10172 

 إنه مجرد ضابط بجيش المالكي: من فاضل برواري" يتبرأ"وردستاني الديمقراطي الك( 7)
-qq--news/79817-http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/kurdistan

.html 
 ال تمت لنا بأية صلة:بارزاني يتبرأ من اللواء برواري ويطرده من صفوفه ( 8)

http://www.nakhelnews.com/pages/snews.php?nid=34068 
 ودولة القانون يرفض" فاضل برواري"األكراد يطالبون بإبعاد ( 9)

http://www.nakhelnews.com/pages/news.php?nid=31592 
  طارق الهاشمي يشكر البارزاني لتبرأه من البراوري( 01)

http://arusalahuar.com/archives/24306 
 صور اليوميات -فاضل البرواري ( 00)

677.1https://www.facebook.com/fadhilAlbarwary/photos/a.522960191057
17164.510320298988333/648475855172776/?type=1 

   زيارة اللواء فاضل برواري الى كنيسة سيدة النجاة( 03)
=qIbPTprEwQAhttps://www.youtube.com/watch?v 

 شهادات ناجين من االقتحام.. كنيسة سيدة النجاة ( 02)
5Bol0Vk0-https://www.youtube.com/watch?v=UF  

   تحرير رهائن كنيسة سيدة النجاة ( 02)
https://www.youtube.com/watch?v=FolSGZCviqs 

-2-2ت اهالي بهرز حول المجزرة التي قامت بها الميليشيات الحكومية بالمدينةجانب من شهادا▶  ( 05)

3102   
https://www.youtube.com/watch?v=4II3IZ74W0k 

  - ل بهرز الحد االدنى طالب اهم ( 06)
https://www.youtube.com/watch?v=T8YM1dpzMzE 

بنيران قناص وسط الرمادي ونقله [ فاضل برواري]ة قائد الفرقة الذهبية انباء عن اصاب..عاجل( 07)
 الى كردستان

-24/128495-59-02-18-04-http://www.alliraqnews.com/index.php/2011
18.html-38-20-72-04-2014 

 فاضل برواري من بغداد ُيفّند شائِعة إصابته بجروح ونقله الى أربيل ( 08)
http://alghadpress.com/ar/news/13125/-  

 انباء عن اعفاء فاضل برواري من قيادته لجهاز مكافحة االرهاب..على خلفية االخفاقات االمنية( 09) 
http://www.aliraqtimes.com/ar/page/24/03/2014/27340/ 

 (ألسباب صحية)إعفاء رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب من منصبه ( 31)
http://www.alnaspaper.com/inp/view.asp?ID=8878 

 جهاز مكافحة اإلرهاب ينفي إقالة قائد الفرقة الذهبية اللواء فاضل برواري من منصبه -البغدادية ( 30)
-11-07-01-2014-http://albaghdadia.com/index.php/iraqnews/item/25259

14-12 
 برواري يتوعد السعودية في حال اقدمت على دخول العراق ان يصلي الظهر في البقيع( 33)

01/14/9735http://www.qanon302.net/news/2014/ 
 برواري يصف القاعدة بالكالب ويتوعدهم( 32)
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http://almadapress.com/ar/news/23238/0"  
  فاضل برواري عاشقة( 32)

https://twitter.com/ICTF11 
(35 )-ak-a.akamaihd.net/hphotos-b-sphotos-https://fbcdn

prn2/s403x403/1482757_589676017767918_694266889_n.jpg 
 برواري مع ملك األردن( 36) 

http://www.hanein.info/vb/image/imgcache/2013/12/2609.jpg  
 تبرؤ الكردستاني من برواري وصمة عار في جبين الحزب: الفتالوي( 37) 

http://www.alalam.ir/news/1609717 
  واريالى المقاتل اللواء فاضل بر: عباس العزاوي( 38)

http://www.knoozmedia.net/?p=52618 
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