
  :يكتب .. أنيس الدغيدي 
  :فيلم بوش الكبير 

  هروب صدام حسني

   
  !! شبيه وليس صدام .. على جبينه واتنين الحلو أبو شامة .. صدام الذي تتم محاكمته اآلن 



  
  !!وصدام الحقيقي بال شامة واألذن مختلفة     .. صدام الشبيه أبو شامتين   

  
يب الجاكت يساراً مما يؤكد زاوية الرؤية بدون شامة والحظ ج.. صدام حسين الحقيقي 

  الشمال 



  
  !!صدام حسين الحقيقي يصافح ضيوفه وال توجد شامة أو عالمة في وجهه المنور 

  
  



  
  
  
  

  .. عزيزي القارئ من فضلك 
والخـائرة والفـاترة   المتـواترة والجـائرة   .. إنسى كل القصص السالفة والروايات الزائفة   

وأحاديث اآلحاد والثقات والمخرجة علـى جميـع   علنة والممنوعة  المالمرفوعة والموضوعة   
 اإلدارة : وحتـى المجـرورة بـأمر   .. قراءات حفص واجتهادات األلباني وِفقه جورج بوش    

 فـي يـم     وألـقِ .. ت المرجفة والخائفـة     الحكايادعك من كل    و.. األمريكية والسي آي إيه     
عهم عن حكايـة     تبعنا وتب  ائل اإلعالم  وس وسمعت في النسيان والهمل بكل ما شاهدت وقرأت       

ليوم مروراً بـصدور الحكـم      وحتى ا .. محاكمة صدام حسين منذ لحظة إعالن القبض عليه         
وجرب تمـشي عكـس   .. م واألحالاألفالم واألوهام لعبة وتنكيس الرايات واألعالم و   باإلعدام  

   !!السير ولو مرة واحدة في حياتك 
بالوثـائق  وأعلـن   .. حين أخرج على إجماع أهل السياسة       ..  المليان   بالفمودعني أعلن لك    

وأن .. هـارب   : والحقائق وشهود العيان والصور التي ال تقبل النقاش أن صـدام حـسين              
كـل مـا    وأن   .. ميخائيل رمضان شبيه صدام   : خلبوص الطبالة الذي تتم محاكمته اآلن هو        

  منـاظر ك وقـصة هنـدي   خراج بـوش هيتـشكو    فيلم هوليوودي أمريكي من إ    : ث هو   يحد
  !! وأن عدي وقصي لم يقتال !!كردي .. وسيناريو شيعي

جـورج  التي ستكـشف فـضيحة      فماذا عن نيران الحقائق ولهيب الوقائع وفجاعة الصدمة         
  !؟بوش

...  
  شبيه عدي وأشباه صدام 

  هل صدام حسين له أشباه أم ال ؟ – أيضاً –السؤال األول وعلى الطريقة األمريكية 
 فر هاربـاً إلـى      ي والذي يعدي كان له شبيهاً هو لطيف يح       إذا عِلم أن نجله األكبر       :الجواب  

  !!ألمانيا وأصدر كتابه الناري كنتُ ابناً لصدام 
  !!أال نفهم من ذلك أن صدام حسين له أشباه : السؤال الثاني 

ودعني قبل أن     .. كثيرة   فمن البديهي أن يكون صدام نفسه له شبيه أو أشباه         .. نعم  : الجواب  
   " !!وصاحب العقل يميز أو انشاهللا عنه ما ميز " أكتب أن أتحفك بهذه الرحلة مع الصور 

حيث أتوقف بكم مع صدام الحسين الذي تتم محاكمته اآلن في فـيلم أمريكـي هنـدي سـاقط        
  .بعد حديث الصور .. ثم نتكلم معاً .. وصدام حسين الحقيقي بالصور وأوجه الخالف ..



  الشبيه ..  ميخائيل رمضان ر الممثل البارعأوسكا
  

  

  

  



  
  !!نيو لوك أمريكي بالخيبة الثقيلة ماركة بوش .. وضارب شعره جيل 

  
  !!اعتاد عليه في تقليد المهيب الركن الهارب  ..أداء مسرحي 

  



  
  !هل ينطق ويقول الحقيقة ؟.. عبد حمود بعد أن تحول إلى موالنا أو ولية ال فرق 

  
  

  
  كتبه لطيف يحيي شبيه عدي ) كنت ابنا لصدام ( ف كتاب غال



   
  !!والثانية لعدي صدام       األولى لـ لطيف يحيي 

  
   عدي صدام    والثانية لـلطيف يحيي وكذلك األولى لـ 

  



  
  لطيف في إحدى زياراته يقلد عدي صدام

  

  
  بريطاني مشتركي أمريكي أم هو فيلم هند) أين الشامة (  وابنته رغد  حسين الحقيقيصدام



  
  !! بال شامة أو عالمة أو ضربة مطواة.. صدام حسين األصلي 

  

  
  !!أين الشامة ؟.. صدام وطفلته رغد 
  
  



  
  ومقابلة مع صدام حين كان وزيرا للخارجية! هل يدلي جاك شيراك بشهادته في فيلم صدام ؟
   

  
  !! بال شامة أو عالمة .. يمين -من جميع الزوايا شمال.. صدام وزوجته ساجدة 

أظم مش معقول سيسمح المهيب الركن للبديل بمثل هذه األدوار والمهام الخاصة وكذا لن 
  !!تقبل ساجدة 

  



  
  !! فأين الشامة والعالمة ؟.. صدام يصافح باليمين ويرى خده األيسر جلياً تماما  

  
  
  

  
  !فأين الشامة ؟ .. اااااااان زماها هو صدام األصلي يصافح رامسفيلد.. وبمناسة المصافحة 



  
فأين العالمة ..  وها هو يطلق الرصاص باليمين ويرى بروفيل شمال  ..وصدام ليس أعسراً

  !!ين ؟أو الشامت

  
  !!فأين الشامتين ؟.. صدام األصلي في خندق أوائل حربه ضد إيران 



  
  !ة أو العالمة ؟فأين الشام.. صدام زمااااااااااان بالزي الهندي وقبل فكرة األشباه  

  
  !!فأين الشامتين ؟؟.. صدام األصلي يصافح عرفات وهذا بروفيل يسار أيضاً 



  
  صدام األصلي بال شامة أو عالمة 

  
.. ية شمال وصدام األصلي وزوجته سميرة الشهبندر في لحظة دعابة وبينهما ابنته رغد وزا

  !!فأين الشامة أو العالمة ؟
  

  



  
.. شامة ويرى خلفه على حسن المجيد  بال.. م الفتوة رئيساً صدام في قريته شابا أيا

  الكيماوي
  
  
  

  
وصورة معكوسة يحيي باليمين !! الحلو أبو شامة على جبينه .. الشبيه ميخائيل رمضان 

  وتظهر زاويته اليسرى بالشامة 



  
  !!ميخائيل رمضان الشبيه الذي يمثل الدور اآلن مع أمريكا في المحاكمة 

  
  

  
  لشبيه الذي ظهر في حي المنصور قبيل سقوط بغداد بثالثة أيام صدام ا

  



  
  بال شامة.. صدام األصلي المريض في قصر الحكم يقود المعركة قبيل أيام من هروبه 

  
  
  
  

  
  !أم نظرات مترقب لنتيجة كذبته ؟ ..ر قبض على غريمه بول بريمر هل هذه نظرات منتص

صورتين في الخلفية األولى للشبيه والثانية لصدام والمفاجأة ويالحماقة بوش ورجاله أن ال
  !!حكمة ربنا بقى !! الحقيقي 



  
  !!ما الذي يخيفهم ؟.. المنتصرون 

  
  !!بريمر بدا يبتهج من حماقتنا حين صدقنا كذبتهم 

  
  صدام الحقيقي المريض واجتماع مع عدي وقصي قبيل ساعات من سقوط بغداد قبل الهروب 



  
بال شامة أو  .. ض بال شامة قبيل سقوط بغداد في القصر الجمهوريصدام األصلي المري

   يالحظ شدة مرضه .. عالمة 
  

  
  بال شامة .. صدام األصلي قبيل سقوط بغداد في خطاب وكلمة لشعبه 



  
وأين الشامة قبيل أيام من سقوط !! ليس هذا الذي تتم محاكمته اآلن .. صدام المريض 

  بغداد

  
  والقرار األخير حقيقي ونجليه عدي وقصي قبيل سقوط بغداد بساعات اجتماع بين صدام ال

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  !بحث عن الشامة المزعومة لل.. رحلة مع صدام طفالً وشابا 
  

  
  !فهل ربنا خلقها له على كَبر ؟.. بال شامة أو خردلة .. صور شهيرة لصدام حسين طفال 

  
  !!ق ال توجد شامة وال يحزنون علي الطال.. الكارنيه المدرسي لصدام حسين 



  
  !ين الشامة يا عم جورج بوش ؟أ.. اباً شصدام 

  

  
  !!قفص فاكهة  أو.. صدام بال شامة أو عالمة .. شرحه 



  
  !!بال شامة .. لكنه لألسف يا بوش  ..هكذا صدام شاباً يمتهن السياسة والتشرد معاً 

  



  

  
  حتى اآلن وأين هي ولماذا تصمت ساجدة   ..فين الشامة يا جدعاااااااااان.. صدام وساجدة 

  
  !!بال شامة .. صدام حسين وأنديرا غاندي وراجيف غاندي 



  
  !!شامتين  بال شامة أو.. والزاوية واضحة تماما  ..في الصورتين 

  

  
  



  
  وبال شامة  .. صدام هذا لم يقبضوا عليه أبداًً

  
  

  

  
وقبل ما كل واحد يخلع ويشُق طريقه   ..صدام الحقيقي ورجاله قبيل سقوط بغداد بساعات

عزة إبراهيم وطه ياسين رمضان وعلي حس المجيد : والقرار والمصير على وجوه بمعرفته 
  !!ووزير الدفاع 



  
  بصفته منظِّر حزب البعث ؟.. فأين عزة إبراهيم ؟ هل رافق رحلة هروب صدام 

  
  !لم ينطق ؟ولماذا .. بيهبب إيه في المحاكمة .. برزان شقيق صدام 

  
  !!هوه مش عارف أخوه والَّ إيه ؟..لماذا يحاكم صامتاً .. وطبان التكريتي شقيق صدام 

  
  



  المسئولين في فيلم صدام حسين ؟ كبار ين شهادةأ

  الحلو أبو شامة يقابل وزير الخارجية األسبق !! البديل يقابل عمرو موسى 
  

ولماذا يمارسون فلـسفة الحمـالن وِفقـه        !  صمت الهيم ؟   مة العربية جميع األنظ لماذا تسكت   
  !النعامة والرمال في هذه اللعبة المفضوحة ؟

  !!وبنات صدام ؟ولماذا تسكت زوجات 
  !! ؟ الحقيقي أال يعرفون وجه صدام

 قبل النوم أو قبل الصالة على       أم أن صدام حسين كان يضع شامة أحياناًَ ويشيلها مثل الهنديات          
  !! ؟النبي 

  !!لها بسالمته وقت محاكمته ؟ولماذا لم يشي
وابن عمه علـى حـسن المجيـد    ووطبان التكريتي ه برزان التكريتي يولماذا يسكت حتى شقيق  

 أسراره وبقية الـذين يحـاكمون       وعبد حمود كبير رجاله وكاتم    ورئيس وزراءه طارق عزيز     
  !اً وجه صدام ؟سهل تلبس عليهم أيض! معه؟

  !؟كية وقاضي محاكمة صدام حل طالسمهن اإلدارة األمريمطلوب م.. ن الحكاية لغزاً كبيراً إ
وخـصوصاً عمـر    .. وهل يدلي القادة من الملوك والحكام العرب بشهادتهم في وجه صـدام             

  !؟موسى والرئيس جاك شيراك 
  



  
  

  !!صدام والشبيه وجهاً لوجه 
  !شباهه ؟ف في المالمح البينة بين صدام وأماذا عن أوجه الخال
  !الفات جلية ؟وهل هناك حقاً خ

  !باستثناء حكاية الشامة؟.. أم أن الوقائع تقول أن األصل ذاب في الشبيه فضل الجميع التمييز 



  
  
  



  
  

  شهادة طبيب عالمي
  



  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أقالم أمريكا مع عدي وقصي 

  
  
  
  

  
  



  
  !!نجلي صدام إنتاج وإخراج هوليوودي معتبر لنهاية مكذوبة لعدي وقصي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رجل األقنعة 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحقيقي حسين صدام 
  

  
ولعب جميع يد التفاوض ويج.. داهية وثعلب يصعب القبض عليه .. صدام حسين الحقيقي 

  الشخصيات  
  
  
  
  



  
  

أتحدى أن تأِت لي بصورة واحدة من صور صدام التذكارية الرسمية على طوابـع البريـد أو                 
.. وذلك لسبٍب بسيط أن صدام ال يخلـد أشـباهه           .. رع بها صورة بشامة   حتى ملصقات الشوا  

  !!بينما أشباهه يتلقون الرصاص والمحاكمات نيابة عنه .. فكل الصور لصدام الحقيقي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  البداية كيف تم صنع أشباه صدام حسين ؟
ـ ية  ألربع قوى ذات أجهزة اسـتخبار    اًجياستراتيكان صدام حسين هدفاً      ة هـي الواليـات   قوي

ن ثم أنه يتعرض كثيـراً  إسرائيل و حتى إيراة والمملكة المتحدة البريطاني المتحدة األمريكية و
لمحاوالت اغتيال داخلية ويتمتع بكراهية شديدة من خـصومه وقـد بلغـت أعلـى معـدالت             

  !! مرات في السنة 6محاوالت اغتياله 
دخول القوة األمريكية إلى العراق واحـتالل       صدام يعشق العمل السري فعاد إليه بعد تيقنه من          

  .بغداد 
  أم 1991توقـف عـن اسـتخدام االتـصاالت الـسلكية و الالسـلكية مـن بعـد حـرب          

  . المعارك
اخترع صدام فكرة تعدد الزوجات إلبعاد البديل عن أسرته بشكل طبيعي حيث خلق مـساحات               

التواجد أو التعامـل الكثيـر مـع    األسرة والزوجات ليتسنى له عدم الكالم أو        من الخالف بين  
  . أسرته

  صدام وخيانة رجال القصر 
 كان أبو ريمون وهو من مضيفي الرئيس في القصر الجمهوري قد وضع لـه               1992في سنة   

! وأمره صدام بشرب الشاي بدالً عنـه     !! السم في الشاي وقدمه له إال أن زوجته أبلغت عنه           
المبلغـة  " فى والتحقيق معه وتم إعدامه مع زوجته        فشربه وأغمى عليه وتم إسعافه في المستش      

  !!ونجليه ريمون و رامز وروى هذه القصة لويس قريب أبو ريمون " عنه 
  عملية ما بقي شيء

 قام بعض المسئولين عن الفحص في قصر        1994ففي سنة   .. هذه الواقعة بطلها النقيب صابر      
 أفراد الحماية والخدمة ووضـعوا لـه        صدام يساعده بعذ أفراد األمن الداخلي في القصر وأحد        

: سيانيد السم القاتل في الطعام وسمع أحد حراسة الرئيس السرية أحدهم يهمس لآلخر بعبـارة               
  !!ما بقي شيء 

  : فقال أحدهم .. وأبلغ الرئيس فدعاهم إلى الطعام وأمرهم أن يأكلوه نيابة عنه 
  !عام ومات عن فوره ثم أكل الط.. إنا هللا وإنا إليه راجعون .. بسم اهللا 

  .هذا جزاء الخائن : فركله صدام ضاحكاً ثم قال 
ثم استدعي رفاقه اآلخرين من الخونة وأطلق عليهما النار من مـسدسه الشخـصي فأرداهمـا     

  .قتيلين 



  خطط  المهيب الركنله ما ذا وه .. موت صدام بالسرطان.. أمريكا تعتقد 
انـت  خالل محاولتين اغتيال أحـدها ك من  مريكيةو قد تأكدت فكرة الموت لدى المخابرات األ

والني قسم اإلغتيال من    الكوماندوس اإلسرائيلي من فئة سيرت ك     إسرائيلية شارك بها الموساد و    
 خـالل ل و الثانية من مسيرة من نوع بايونير بواسطة نوع معين من الليزر القاتخالل طائرة 

   .تعينهوماهوك ضد هدف تم دام صاروخ كروز تعملية ثعلب الصحراء بواسطة استخ
سرطان تل من النوع القا هووهاية نتيجة مرض العضال الذي أصابه استخباراتياً بدقة أو في الن

الذي أكـد هـذا    م و1999صدام خالل عام  من المقدر أن ينهي   الذي كان   الجهاز الليمفاوي و  
بالدرجة األولى هو لمادية ة التي تعتمد على األدلة االمخابرات األمريكي الواقع االفتراضي عند

ذلـك    م و ظهور ازدواجية بالقرارات في العراق منـذ 1998عام صدام منذ لالمطلق  االختفاء
عملـي   بشكل الشكلي يوجه البديلأكد أن الذي يحكم ون موت صدام ولألمريكييالحين مما أكد 

ـ  في النهاية نجد أن األمر الذي أقرت بهعدي وهم قصي و ي مـوت صـدام   القيادة المعادية ه
  .  صدام تماماً حسين الحقيقي و هو ما أراده 

  اممن هم صناع امبراطورية أشباه صد
 بعد بداية الحرب العراقية اإليرانيـة وتـم    1981بدأ صدام دراسة لعبة البديل أو الدوبلير عام         

  . شبيهاً له للعمل بموجبها أو فيها 13إحضار 
بعـد  أعمـالهم     إلـى  ي سرية تامة وأعاد اآلخرين     فقط ف  وتم عرضهم عليه فاختار منهم ثالثة     

  !! سنوات 3صرف مكافأة لهم وأمر بمراقبتهم بشكل دائم لمدة 
وأودع الثالثة أشباه لدى صباح مرزا محمود رئيس الديوان الجمهـوري للعمـل والـصياغة               

  !!باه صدام حسين أش: التجهيز للمشروع المرتقب وهو و
ة أفالم وصور تم عرضها على صدام فاستبعد أحدهم وهـو           وبدأت العملية بتصوير الثالثة عد    

ه البتـة   القصر وأال يغادر  شبيب سليمان وأعجب بالثاني في حين أمر بوضع الشبيه الثالث في            
  .مع توفير سيارة وحماية ومراقبة تامة له 

ستلعب دور الشبيه بعد ذلك بشكل مطلـق        وبدأ العمل مع جاسم العلي الشخصية المهمة والتي         
  !! 428ليحمل الرقم السري في حياة صدام حسين 

افقته كظله واإلشراف مـع صـباح       بر) الجبوري  . م.م  ( الهام   والذي تم توكيل رجل القصر    
  .الغربية لمانيا  اإلختزال والتوثيق في أتنفيذ المشروع وهذا الجبوري درس مرزا على

دث سيارة أليم يشكك البعض في تعمده وصناعته على طريـق بغـداد         وتوفي الجبوري بعد حا   
سامراء حيث توفى في مستشفى ابن سينا ببغداد إال أن سر عملية صناعة البديل كان قد تفشى                 

  !!قبل مقتله أو موته 
  مكث معه في لعبة األشباه فيأقل واحد نادر رافع العجيلي من عشيرته والجدير بالذكر أن 



.. وهو الذي استغلته أمريكا في لعبة الفـيلم الحـالي           !! أمريكا  إلى  هرب   .. ميخائيل رمضان 
  !!هو صاحب الشامتين بسالمته و

 ميخائيـل  - فواز ألعماري  - خالد التكريتي    -رافع العجيلي    -جاسم علي   : ومن أشباه صدام    
  س.وغيرهم  .. وليد الدوري - رمضان

 بثالثة أيام ويقـال أنـه   قبيل سقوط بغدادمنصور ال… في حادثة يعتقد أنه قتل    فواز العماري   و
  .من مركز قيادة القوات األمريكية  هو الذي ظهر أمام الناس بالقرب

  
  !؟اآلن فماذا يقول عبد !! أحد األشباه وخلفه عبد حمود  ..فواز العمير 

  
 هي فمابالشامة األمريكي على بغداد قد أنه قتل في قصف اإلحتالل علي  يعتالجاسم وهناك 

  حكاية جاسم العلي وكيف قتل ؟
و قـد  " جاسم العلـي  هو حاكم العراق االفتراضي يدعى  كان البديل الرئيسي الذي اصبح فيما

ـ النفسية و السلوكية النبيل في تقمص الصفات  نجح هذا الشخص الفريد و  و سـاعد   صدام ل
  IIS Iraqi Intelligenceبالدرجة األولى المخابرات العراقية العامـة اإلتقان  على تحقيق هذا

Serves    مع وجود مشاركة فعال و قوية من قبل مؤسـسة األمـن الخـاصSSO Special 

Security Organization عـزت إبـراهيم   األول افة إلى الدور الخاص لنائب الـرئيس  إض
نتج عن هذا كله باإلضـافة  و صدام حسين  قصي صدام حسين و عدي الرئيسالدوري و نجل

ظهور صدام جديد حاكم للعراق و كان هـذا كلـه مـن             صادق عند  جاسم العلي      لى الدافع ال  إ
هنـا  األمريكية عـدم المبـاالة    كانت ردة فعل المخابراتصدام حسين ل توجيه و بأصابع خفية

لقد طلب هذا األخير من وكالة األمن القومي و المخابرات المركزية           طلب صدام من مخابراته     
األمريكيـة   ذا اقتربت ساعة الحرب كان صيداً سـهالً للقـوة  البديل تحت المجهر حتى إ وضع

لتواجـد    موضـع  40حـددت    و كانت حينها المخابرات األمريكية قد بدأت الحرب الضاربة 



ــي       ــاز األمن ــاء الجه ــن أخط ــان م ــن ك ــي و لك ــم العل ــي جاس   األمريك

  قطـع  الحرص الزائد على تحقيق الهدف من الضربة التـي سـميت ضـربة ال تفـوت أو    

  لــرأس حيــث كلــف و مــن قبــل األمــريكيين الملــك عبــد اهللا بــن الحــسين ملــكا

  األردن العميل الـصغير بمحاولـة االتـصال بـالرئيس و فعـالً وصـل خبـر االتـصال        

ــى ــسببين األول    إل ــان ل ــادرة المك ــاص مغ ــن الخ ــه األم ــب من ــم فطل    جاس

  ي هـو و الثـان  Tomahawk تواقت مع إطالق صواريخ كـروز تومـاهوك   االتصال الذي

  الجنـاح الميـداني للـصواريخ و الطـائرات المنـسلة بواسـطة       رصـد األمـن الخـاص   

  الـسلبية التـي بإمكانهـا أن ترصـد حتـى الطـائرات الـشبح        مـا يعـرف بـالرادارات   

   والتـي اسـتطاع العـراق     Stealth ( التـسلل  ) التـي تعمـل وفـق تقنيـة سـتيليث     

ــداً و    ــري ج ــامج س ــمن برن ــا ض ــساسي  ان يطوره ــالي الح ــورع  . ة و التط

  Pave ( الممهـدة  ) و هذا األمر جعل صـواريخ كـروز تومـاهوك و قنابـل بيـف ووي     

Way  يكان بشكل كبيـر  الحرب على األمر مما أدى إلى تعقيدتخفق في تحقيق هدفها المنشود
  لالجتماعات الخاصة بالقيادة إلى أن تكررت الخاص اتخذ أماكن جديدةخصوصاً و أن األمن 

  الموجهـة باألقمـار الـصناعية مـن     JDAM  المنـصور بواسـطة قنابـل   المحاولة فـي 

  .  رطل2000فئة 
  األمريكيين يتحول إلـى خطـط أخـرى انتهـت مـع سـقوط       لكن دون جدوى مما جعلو

حـسين   ليبدأ مع قائده صدامعلى أنه  صدام  جاسم العلي الجماهير  في هذا الوقت ودعبغداد 
  !! عمله الجديد 

  "الشبيه المعتقل " الغائبة  لحقيقةاألشباه و صدام و ا
ــن   ــى م ــة األول ــاء المرحل ــد انته ــتراتيجية  بع ــت اس ــم تحول ــة الحواس   معرك

أي شـكل و بنـاء عليـه    إلى رغبة ملحة باألسر وب جاسم العليلاألمريكيين من الرغبة بالقتل 
ــة   ــابرات األمريكيــ ــر المخــ ــت دوائــ ــع  قامــ ــاون مــ   بالتعــ

  مختـارة  بتـشكيل فريـق مـشترك مـن عناصـر     المخابرات اإلسـرائيلية و البريطانيـة   

ــوة المهمــات  ــوات الخاصــة االســتخبارتيه تحــت مــسمى ق   مــن المخــابرات و الق

   و هي قوة أوكل لها مهـام كثيـرة أهمهـا و علـى رأسـها القـبض علـى       121الخاصة 

  الـشكل  صــدام نفــسه و أن فـرق : أنـه   لتــصور أمريكــاذلـك  و..  جاسـم العلــي  

ــادهم هــي عمليــات تجم ــم يكــن علــى باعتق   يــل لجــأ إليهــا  ألســباب أمنيــه و ل

ــض      ــدى و بع ــي  المف ــب األول و نجل ــوى النائ ــي س ــسر الحقيق ــة بال   معرف

  . األمن الخاص أجنحة



ــر فــي الظــاهر  ــشرعي للمقاومــة و التحري ــائي  ال ــشكل تلق ــه ب ــا جعل ــى مم   عل

  .صدام أن يوجه في الباطن من قبل أقنيه سريه تدار من  

ــدة األمريكيــ  ــدأت الوح ــى     ب ــة عل ــدائرة األمني ــضيق ال ــة ت ــة بمحاول  ة الخاص

  بـشكل و لكـن فجـأة تـسارعت هـذه العمليـة و     جاسم العلي بشكل مـدروس و هـادئ   

  صدام فكيف ذلك ؟لية قتل ابني تمثي ! السبب ؟؟و  كبير 

  البديل حاتم حكاية
ي  الحـرس الجمهـور   تشكيالتوالبديل من أهالي منطقة الحويجة وكان يعمل نائب ضابط في     

  ) ح . حاتم ( ويدعى قيادة قوات المدينة المنورة 
واسـتمر ذلـك     ..وبدأ برنامج اإلعداد البدني له بإنقاص وزنه وشحوم بطنه ومنطقة الساقين            

   يوما40ًالبرنامج 
  : ثم بدأت المرحلة الثانية 

طالع وأصول اإلتيكيت واإل  األدبية والسياسية والشعر    أخضع لدورة تثقيفية بقراءة الكتب      حيث  
  . يوماً 60واستمرت . .والبحث وتنشيط قدراته الذهنية 

وكان المسئولون عن تجهيزه يخبرونه بأنه سيقوم بعملية فدائية داخل إيران ولم يفـصحوا لـه            
  .عن حقيقة دوره الذي يعد من أجله 

  .ثم دخل المرحلة التالية وهي الصوت وتقلييد الرئيس صدام حسين 
ـ الملحقة بأحد األج  " عمارة الحياة   " ع في   الصوت ويق  وأدخلوه مختبر  زة األمنيـة بالقـصر     ه

  .خلف سجن جهاز األمن الخاص الجمهوري 
وهذه البناية كان قصي صدام يقود منها قيادة العمليات الخاصة باألمن الشخصي لصدام حسين              

ـ    وحينما طلبت لجان التفتيش تفتيشها تم نقل قصي وقيادته إلى بناية أخرى              ة سرية فـي منطق
  .حتى انتهاء التفتيشالرضوانية 

ألحرف تبر بدأت عملية تعليم وتحفيظ وتقليد البطل البديل لنطق الكلمات وا          وفي داخل هذا المخ   
  !!ا فقط أدرك أن العملية أكبر من حتة عملية فدائية في إيران هن.. على طريقة صدام حسين 

 لوجيا أنه أصبح يقترب كثيـراً     لتكنومر التدريب ألربع ساعات يومية متصلة حتى أكدت ا        ويست
  !!جداً من صوت الرئيس صدام بدرجة يستحيل أن تميزها األذن العادية وإن أصغت 

  : المرحلة الرابعة وهي س البديلثم دخل
وعهد بهذه  وحفظ أسماءهم   مشاهدة أفالم خاصة ألسرة صدام وكبار المسئولين والتعرف عليهم          

  .رافقه المهمة إلى سليمان أحد رجال الرئيس لي
  !!عدي ال يعرف والده من البديل 

  



وشاهد الرئيس  تماماً   شاهد صدام المفاجأة حيث اكتمل برنامج البديل         1983 فبراير   12في يوم   
أفالم وصور ورحلة طويلة للبديل وهو يقلد صدام حسين في سكناته وحركاته فانفجر ضـاحكاً           

  : ثم قال 
  !!…  واهللا يشبهني أخو القـ -

لس البديل في أحد المكاتب بدالً عن صدام وأن يستدعى عدي نجـل صـدام وأن            وأمر بأن يج  
حيث أن عدي ال يعلم شيئاً البتة عـن قـصة وحكايـة             .. يحدثه البديل على أنه صدام حسين       

بعدم الجلوس وسأله عن بعض     " البديل  " وبدا الجلوس فأمره الرئيس     البديل وبالفعل أتى عدي     
تحدث مع النـسخة    فخرج عدي وهو ال يدري أنه كان ي       .. نصراف  أموره الخاصة ثم أمره باإل    

  .لده صدام حسين لواالبديلة 
  مقتل البديل

علـى  : قال صدام حسين لصباح مرزا محمـود        .. لوالده   النسخة البديلة  بعد مقابلة عدي مع   
  .توكلوا على اهللا .. عظيم .. خيرة اهللا 

ية وهي أن أرسل البديل إلى أسرته في قـضاء          وبالفعل بدأ صباح مرزا في تنفيذ المرحلة التال       
الحويجة ليخبرهم أنه تم نقله للعمل في القصر الجمهوري واصطحب أسرته بالكامل لإلقامـة               

  . كبير في بغداد أعد إلقامتهم فيه في بيت
 بعد فترة زمنية أعلن عن مقتلـه         .. ثم.. وتم محو جميع بياناته من جميع السجالت بالعراق         

وأقـام  ارك التي قيل أنه كان على خطوطها األمامية في الحرب العراقية اإليرانية            في أحد المع  
بد الذين قبضوا مكرمة كبيرة من الرئاسـة        وانتهت عالقته بأهله لأل   .. أهله سرادقاً للعزاء فيه     

  !!وتكفلتهم باإلعاشة بعد ذلك 
  !!يلة كـ صدام حسين النسخة البد.. وعاش البديل حياته الجديدة شاء أم أبى 

  البديل.. الرئيس زيارات السيد 
وبدأ البديل صدام الجديد يقوم بجوالت سريعو وبسيطة ألطـراف بغـداد وبعـض الـدوائر                
الحكومية وبصحبته نفس طاقم حراسة صدام حسين ويتكلم بعبارات مجاملة بـسيطة مقتـضبة         

  .صدام وتلغرافية حتى اقتنع الجميع بعبريته وأنه ال فارق البتة بينه والرئيس 
  !!حتى صانعه .. البديل يدوخ 

ومن القصص العجيبة أن صباح مرزا محمود رئيس الديوان الجمهوري وهـو نفـسه صـانه      
 أختامها أنه خرج يوماً من مكتب صدام بعـد          النسخة البديلة وصاحب مفاتيحها السرية وحامل     

لقـصر وجـد    سنوات من لعب الدوبلير لدور الرئيس وحين توجه صباح مرزا إلى خـارج ا             
موكب الرئيس يدخل القصر ونزل منه صدام حسين فعاد بسرعة إلى مكتب صدام فوجـده ال                

  : يزال به فسأله بأدب وحيرة وذهول 



أم أن سيدي الرئيس هو القادم اآلن إلى القـصر  ! ألم تدخل من القصر اآلن ؟.. سيدي الرئيس   
  !لتوه ؟

  : فضحك صدام وقال 
  .موضوع ليس لك عالقة بال.. ما عليك 

  البديل الثاني لصدام.. كالكيت ثاني مرة 
– وقتهـا    –زوج رغد   الذي اكتشف أن هناك نسخة بديلة لصدام هو حسين كامل           لكن الوحيد   

حيث عِهد إلى شقيقه صدام كامل وهـو زوج   ابنة صدام وابن عمه ووزير التصنيع العسكري          
كامل برعاية واإلشراف علـى النـسخة       عهد إلى صدام    السيدة رنا اإلبنة الثانية لصدام حسين       

  !!الثانية البديلة لصدام حسين 
يتم تدريبها وتجهيزها أيضاً للقيام بنفس مهام النسخة        في تلك األثناء كانت النسخة الثانية البديلة        

وحين أصبحت المهام الرئاسية ثقيلة ومزدحمة على النسخة البديلـة األولـى            .. األولى البديلة   
  !! الدوبلير الثاني لممارسة دوره كبديل لصدام حسين كان يجب أن يدخل

وأخبره أن يبلغ عائلته أنه لديه مهمة سفر رسمية طويلة خـارج الـبالد              فاستدعاه صدام كامل    
  !!وبدأ البديل الثاني في مهمته الجبارة ليتقمص دور صدام حسين 

  الثاني يقابل قصي صدام البديل
رئيس الجهاز األمني الشخصي للرئيس صدام      ب   كان قصي يشغل منص    1989في أواخر عام    

قـام  .. نائب رئيس اللجنة األولمبية ورئيس نادي الفروسية        حسين بعد أن ترك عمله الشكلي ك      
المكتـب  الصفر واإلنطالق في دوره المرسوم له وفي         قصي باستدعاء البديل الثاني قبل لحظة     

طراز هندسـي بـالع الروعـة     هو عبارة عن دار أقيمت على        في القصر الجمهوري و    8رقم  
فـي  فيال ألحد كبار العـراق      قديماً   تكانومحاطة بغابة كثيفة وخضراء من األشجار       والتميز  

وسأله قصي أن يتحدث بصراحة عمـا       صادرها منه صدام    بمنطقة كرادة مريم و   العصر البائد   
مـن ابتعـاده   أنه يتوق لرؤية أوالده ويتحـرق   يجيش بصدره أو تعتمل به نفسه فأخبره البديل   

  : فقال له قصي .. عنهم 
  !وماذا تريد ؟

  .سالمتك سيدي : فأجاب البديل بخوف 
فأمره قصي أن ينتبه لدوره الجديد وال يحاول أن يشغل بسواه وإال تعرض للتدمير هو وأسرته                

  !!ثم دعى له بالتوفيق في مهمته الشاقة .. وعشيرته بأسرها 
  كية الجنابي لماذا تحتجزه القوات األمري

وهناك المدرب محمد الجنابي حاكم بغداد الرصافة موجود اآلن لدى القوات األمريكيـة هـو               
وابنه فراس والمعروف أن الجنابي كان لوقت قصير رئيس ديوان القـصر الجمهـوري فـي                



فلماذا تحنجزه المخابرات األمريكية في واشنطن دون محاكمـة هـو           .. عصر المهيب الركن    
  !!.الجنابي ألمريكا حيث أنه أحد صَّناع لعبة أشباه صدام حسين وماذا باع ! ونجله ؟

  : والسؤال اآلن 
 دون مشاركة كل ومالمح صدام من لعبة بوش القذرة        لماذا تقف األنظمة العربية التي تعرف ش      

  !دالء بالشهادة ؟اإلأو حتى 
ـ !! ولماذا يجهل السادة المحامون تبع المهيب الركن المضروب هذه الحقيقـة        دافعون عـن  وي

  !!خيال مآتة صناعة هوليوودي ؟
ن وهل هم حقاً يجهلون شكل ومالمـح  ام حسين لماذا يصمتون وال يتحدثو     وماذا عن أسرة صد   

  !!صدام أم أن اللعبة محسوبة جيداً ؟
  !وماذا قالت رغد صدام والسيدة ساجدة في هذه اللعبة ؟

ن لعبة بيع بغداد وزيـر اإلعـالم        وماذا قال صائد العلوج المختفي الذي خرج بكعكة كبيرة م         
  !!الصحاف ؟

  !!وماذا عن أسرار البديل األونطة مع المحاكمة ؟
  !وماذا عن أسرار اإلتفاقات السرية مع البديل ومسرحية المحاكمة ؟

ـ          نتوقف م  ..كل هذه القنابل واألسرار      دام حـسين   عها في الحلقة القادمة من لغز هـروب ص
ن الذي في قبضة األمريكان ليس سوى البديل الذي صنعوه هـم            أ نؤكدل.. والمحاكمة التمثيلية 

  .. ليمثل الدور 
  :ويبقى السؤال 

  !!أين صدام حسين ونجليه عدي وقصي ؟
  ..نلتقي الحلقة القادمة 

   أن يكن لجنابي في العمر بقية – ارتأى جورج بوش –إذا 

  أنيس الدغيدي
com.hotmail@deghidy_el_anees  

  
  
  


