
!?!يا محاسن الصدف 

 الدنيا صغيرة وكم من المور يمكن ربطها للجميع كي يفكر الناس في مصلحتهم ومصلحة أوطانهم
 ويتعلموا من تجارب العراقيي بما أن العراق وشعبه أصبح حقل تجارب لكل من هب ودب. وبالعراقي

نكول : ل قيم الركاع من ديرة عفج !!!

 صورة تذكارية جميلة تتحدث عن قصص وتختزل الكوارث،  ومن أهمها أنه بفضل الجهل بالعلم ودور
 الواطن العربي الهم في الدخول في هذا العترك الحتكر من قبل الغنياء، تضيع الكثير من الحداث

 والقصص أو تصبح رهن للصدف ومن يبحث عن الحقائق والتفسيرات للمصائب التي تتوالى على
 العراق والنطقة بشكل عام.  فكروا معنا لو كان كل عراقي ل يخجل من الكاميرا؟ لو كان كل عراقي

 مدون ؟ لو كان كل عراقي في الهجر خصص ساعة في السبوع لبحث أمر ما على الشبكة العالية أو
 ترجم موضوع ما ونشره عبر موقع يعتقد أن العراقيي أو حتى بقية العرب يزوروه، بدل من نشر

 الشاعات والتحرش بالناس وإرسال الشكر والسكوت بعدها، ما هي النتيجة وتأثيرها على الجتمع؟
  يجيدون اللعبة١٠ فقط أو ١٠٠ أو ١٠٠٠وإذا لم يكون كل العراقيون على ما نتخيل وكان منهم 

 وكشف الستور؟ لكم أن تتخيلوا الزلزال على رؤوس اللصوص والكذابي وباعة الدجل والهرطقة في كل
 يوم ليتم تعريتهم على حقيقتهم أمام الناس  ويعرفهم القاصي والداني، وللناس أن تختار وتميز

 الصالح والطالح، وتقارن بي الدلة والبراهي من جهة، والخرافات والشاعات والقصص التي دمرت
مجتمع العراق والعرب.  أمة تتفاخر بلغتها، ول يقرأ منها إل القليل؟؟ 



 ونعود إلى الصورة ونقول يا محاسن الصدف؟ كم صغيرة الدنيا وزياراتك إلى بيروت منذ الثورة
السورية زادت ما نقصت بشهادة العيون الساهرة.

 قبل عشرة أيام تقريبااً التقطت هذه الصورة أعله في مطعم في بيروت وكان أحمد الجلبي قناص
 الصارف والوطان يجلس إلى اليسار وطبعااً وهو غني عن التعريف وإلى يساره وخلفه الناضل

انتفاض قنبر العروف لدى العراقيي جيداً. وكما قال الصدر أن احمد عاد من بيروت أمس.

 أمام أحمد الجلبي النائب الكويتي اليراني الصل عبد الحميد دشتي )شلون اثني( الذي لم يكن له
  وهو العام الذي غزي فيه العراق، وعاد إلى التسجيل في انتخابات مجلس٢٠٠٣دور سياسي في 

  بعد الحداث التي نالت من البحرين مؤخراً وقامت الحكومة في الكويت٢٠١٢النواب الكويتي في 
بشطب اسمه من القوائم النتخابية. 

              صورة عبد الحميد دشتي يلبس الغترة                                    صورة  الدشتي بعد الدوام

وعبد الحميد دشتي معروف في الكويت وارتباطاته في طهران وهذه إحدى زياراته إلى العراق

http://www.youtube.com/watch?v=AMHfD6aCHqM

وها هو مع ناصر الدويلة صاحب نظرية أن الكويت كانت تستعمر بلد فارس

http://www.youtube.com/watch?v=rDrUuR6Jr-U&feature=related

.٢٠٠٢وبما أن أبو طلل محامي، ها هو يكرر نفس اللعبة التي قام بها أحمد الجلبي في 

http://www.youtube.com/watch?v=fA8f-r6CX_Q&feature=related

 أما الخ اللي جالس إلى يمي عبد الحميد دشتي هذا ليس مهم الن،  ولكن الشخص الخير على
اليمي هو نبيل رجب وهو بحريني ويحمل الجنسية المريكية وهو يروج بأنه ناشط في حقوق النسان 
 وقد قاد الكثير من الظاهرات في النامة مؤخراً وقد تم إلقاء القبض عليه من قبل قوى المن البحريني

وقد اطلق صراحه بعدها بناء على ضغوط من السفير المريكي الجديد في البحرين. 

http://www.youtube.com/watch?v=BHO9qMl_qzo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=AMHfD6aCHqM
http://www.youtube.com/watch?v=BHO9qMl_qzo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fA8f-r6CX_Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rDrUuR6Jr-U&feature=related


 ول نجد تفسير لتهاون الحكومة البحرينية مع الذين يزعزعون المن في هذه الجزيرة الصغيرة رغم
 اللحظات الكثيرة حول نظام الحكم البحريني الذي كان بإمكانه سحب البساط والتعاطف مع

 الحتالي لو انهم عاملوا البحرينيي بشكل غير طائفي واعطوا الشباب البحريني فرص العمل التي
 تبعدهم عن التأثيرات السلبية لن يرتبط بإيران وبديل لا تحولت هذه الجزيرة الملة أصلً  إليه، وهو
 ساحة للستقطاب ل حاجة للمنطقة فيها. إنها دول الخليج تدفع ثمن تآمرها الستمر على العراقيي

الذين كانوا حماة النطقة. 

http://www.youtube.com/watch?v=UI3dwxiEK5k&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7Z4SDcH-8mk&feature=related

 مؤخراً أيضااً، قامت عائلة نبيل رجبب بالتبرئة العلنية من نبيل بعد سبه وشتمه للنظام اللكي في
البحرين، وفي إحدى الصحف الرسمية، وهو من القادة اليدانيي النظمي للمظاهرات في دوار 

أللؤلؤة سابقااً.

 ومن أصدقائه ايلي مارثا البريطانية، وميديا بنيامي المريكية ) التي تكثر لبس اللون الوردي( اللواتي
 تم اعتقالهن أيضااً في نفس الفترة، وتم تسفيرهن من البحرين إلى بلدانهن مع العديد من الجانب

والصحفيي الذين حاولوا تغطية الحداث.

 ملحظه مهمة:  أن جميع الثورات العربية لم يرافقها أجانب  في الشارع لن يشككون بمصداقية
 الثورات الصرية والتونسية على القل،  أما الثورة الليبية اللعبة هناك مختلفة بالكامل بسبب النفط

 ولكن في البحرين، كان ناشطون قد جائو حتى قبل الحداث وانطلقها، ترى من وجه الدعوات؟ لاذا
يا ترى الختلف في الشهد؟ ولاذا الغرب  والفرس حريصون على هذا المر في البحرين فقط؟ 
هل هناك اتفاق بي القوى الغربية والقوى الدعومة من إيران على العرب؟ كم من إشارة تنتظرون؟

أل ترون الدخان؟ أين النار ؟ إنها في العراق !!!!

http://www.youtube.com/watch?v=7Z4SDcH-8mk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UI3dwxiEK5k&feature=related


  يتم اكتشاف بأنه شاذ جنسيااً وتم إغلق محل حلقة له في النامة كان٢٠١٠نعود لنبيل رجب لنه في 
 يديره عامل شاذ من الفلبي يدير غرفة للدعارة والساج ويا مكثرهم بالبحرين حيث اقتصادهم بالغالب
 خدمي ويعتاشون كثيراً على زيارة الشباب السعودي الكبوت بالضافة إلى الرتباط الستهلكي مع
 السوق السعودي الهائل. تم تسفير الفلبيني وإغلق الحل الذي كان اسمه "كلسيك لحلقة الرجال"

.٢٠١١لعامي وتم فتحه مؤخراً مرة أخرى باسم جديد في 



.٢٠١١وهذا الحل الجديد باسم "ماجستيك للحلقة" وهو يعمل منذ عام 

 ” والرخصة التجاريةShiny Shoeولديه محل آخر في مركز الدانة التجاري يدعى "شايني شوو" أو "
لم يتم تجديده حتى تاريخ إعداد التقرير هذا ويختص الحل في إصلح الحذية. 

” والسجل غير مفعل. Doctor Bathوله محل آخر اسمه "دكتور باث" أو دكتور الحمام "

وله شركة لتجارة الحديد السكراب اسمها " بست لين ميتال تريدنك" أو  باللغة النكليزية 
 "Best Line Metal Trade:و أدناه نسخ من سجلته التجارية .”



 



 ، شارع٧٠٤شركة السكراب والحديد مسجلة على عنوان في منطقة اسمها سلماباد والعنوان مجمع 
 ، وقد قام عراقي غيور على العراق، والحقيقة للعراقيي أولً والباقي من بعد،٢٣٩٨ ، بناية ٤٤٠

 بتصوير العنوان بناء على طلبنا، وكانت النتيجة متوقعة، مكتب مهجور يحمل اسم الشركة على "يافطة"
 محل صغيرة أكل منها غبار الصحراء وشبع، قال من يعمل في العمارة أن الحل مغلق منذ زمن وتم

 استئجاره من قبل شركة مقرها في منطقة أخرى اسمها عسكر، وهنا غير معروف كيف استطاع
 السيد نبيل رجب تجديد الرخصة في السجل التجاري البحريني، الحريص موظفوه على أن يكون لدى
 الستأجر الجديد أو صاحب السجل التجاري ما يسمى "كارت عنوان" لكمال إجراءات تسجيل الشركة

ولن في هذا رسم للدولة. 

 هل قام أحد الوظفي بمساعدة نبيل رجب في تجاوز القانون؟ هل هو مالك للعقار؟ ومن يملك العقار؟
 أو انه قام بالتأجير من الباطن وسجله التجاري ساري الفعول،  وهنا مخالفة ثانية للقانون !!! هل قام

 باستغلل سجل تجاري ساري الفعول لتجديد الرخص الخرى؟ كل شيء جائز في هذه الجزيرة
 العجيبة، لاذا، لنها باختصار مخترقة، وكل معلومة فيها مخترقة. الكتب، على أي حال قذر جداً

وتستخدمه الشركة الخرى كمخزن للدوات والعدد ول علقة لا عثر عليه بتجارة الحديد.  



 شركة السكراب والحديد الستعمل أجمل ما في الشهد، والسبب أنه كما يدعي أنه ناشط في حقوق
 النسان، وهنا نتساءل إذا أنت تدعي أنك تنصر الظلومي يا نبيل رجب، فهل يجوز أن توضف ما يزيد

 عامل بنغالي دون إقامات مسجلة على شركتك الغلقة؟ والتعارف عليه في البحرين اليوم ٢٥٠على 
   كما تسمونها انتم؟ أيجوز أن يسرح ويجول في شوارع النامة التي تريدfree Visaبال" فري فيزا" 

تحريرها من أهلها، أناس ل وثائق لهم يجمعون لك علب الكوكا والسفن دون رواتب؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 دون رواتب يا محتال ؟؟؟ وعوض عن ذلك تعطيهم نسبة مما يجمعون لك؟؟؟ أين حقوق النسان التي
 تدعونها وأين الظلميات؟ في صالون الدعارة ؟ هل الظلمية عند الدجالي أصبحت سلعة تسوقون

الكذب عبرها؟ 

 أل تستحون، أو أنكم ل تكترثون بتغطية آثار بغيكم لنكم ل تتوقعون أن يبحث في أمركم أحد ؟؟؟ هل
 يعرف أصدقاءك الوربيون والمريكان الناشطي عنك كل هذا؟ أو أنهم معك في الهوى سوى؟ وهنا

على القل قد نفسر وجودهم فقط في البحرين وغيابهم عن الثورات الخرى التي لم يشرفوا لحمايتها؟ 

 أيعني كل ما تم سرده من وقائع أن هذا الشاذ، الذي يعمل سمسار مرة، وبعدها مصلح للحذية،



 وحلق ويتاجر بالبشر والحديد، ويوفر ومستلزمات النظافة الجسدية، ويقود الظاهرات لتحرير شعب
 مظلوم لم تفكر الحكومة البحرينية في سجلته التجارية حتى الن؟ ولم تفتح ملفات من يدعي نصرته

ويجلب له الال السروق من الشعب العراقي ليتحول إلى إيداعات وعقارات تحرك سوق البحرين ؟ 
أم أن الموال أصبحت عزيزة؟  

 السيد نبيل يجتمع بأحمد الجلبي الذي نعزي أهل البحرين في اختيارهم له ليمثل قضيتهم، وكأن
 العالم قد خلى من سفراء القضايا ليجلس أمامهم ويعلمهم سحر الكلم وكيف ينفذ الطلوب إيرانيااً

 وأمريكيا،  وأمام نبيل يجلس أمام انتفاض قمبر، وهو معروف بأوصافه وسمعة عائلته السابقة وطبيعة
 عمله في اللهي في لندن أيام ما كنا صغار ونناضل جميعااً في لندن ضد النظام البائد، الذي يخاف

منه البعض رغم تأكيدهم اليومي على أنه بائد وبكافة الوسائل السموعة والنظورة!!

إنه بائد ل تتناسون  !؟!  وإذا شكك أحد ما فإنه من أزلم كراندايزر !!!

يعني بالعامي:  كوكا، وجلمبة، وجليب الاي !!!

 نقول للعراقيي أولً الذين تظاهروا في أيام الجمعة نصرة لهلنا في البحرين ومصدر
 الموال وإيرادات الفنادق وغيرها من الزيارات الدينية لن يحث علي التظاهر، أنه كان من

 الولى أن نتظاهر من أجل حقوقنا وأطفالنا وأن ل يقحم العراقيون العدومة عنهم
 الخدمات والديمقراطية الحقيقية، في مشاكل الخرين خصوصااً وأن قادة الظاهرات

والظلميات في البحرين على شاكلة نبيل رجب، وأحمد الجلبي، وانتفاض قمبر، والدشتي.

 ألم نتعلم من كذب الكذابي يا عراقيي ؟؟؟ كم مرة تلدغنا الفاعي ول نتوب؟؟ كم مرة
 يجلس العراقيون الجياع في الشمس ويجهزون الشعارات عند الخطاطي وتصرف الموال

 التي أيتامنا وأراملنا بأمس الحاجة إليها وترفع الرايات "وطولت" القمشة بكل ألوان
 الطيف وتصور من قبل قنوات مرتبطة ببرنامج إيران في النطقة ونقف نحن العراقيون

 تحت حرارة الشمس بل تكييف، أو برد الشتاء بل تدفئة، لتصدح حناجرنا بحقوق
 البحرينيي التي ل تنقطع عنهم فيها الكهرباء بفضل السعودية، ونحن ل كهرباء لنا؟

أيجوز؟ لاذا ل تساعدهم إيران بالباشر كما يدعي كثر أن الخليج استخدم العراقيي
 في الثمانينيات لحمايتهم من أطماع إيران؟ ألهذه الدرجة نحن العراقيون تلعب بنا أهواء

 ساسة النطقة ونحارب بالنيابة عن الخرين؟ وإذا سلمنا أن العراقيي عليهم مساعدة
 الظلومي في كل مكان أو بعض المكنة حسب أهواء البعض، من الذي يتظاهر موسميااُ

 على القل من أجل العراقيي في دول الجوار والكل يستفاد من إبقاء الحصار على
العراقيي عمليااً واستغلل مصائبنا؟ وأين كانت غيرتنا ونحن نطرد الخوة الفلسطينيي 

من العراق ليسكنوا الخيم ثم ننادي بيوم القدس؟ 



علينا مراجعة كل ما يدور حولنا كعراقيي وبكل أطيافنا ونفكر ولو مرة بأنفسنا أولً !!!

 أنا عراقي، وأخي العراقي أولً وثانيااً وأطفالي وأطفال جاري أولً وتعليم أبنائي أولً ومن
يمنحني النصيحة والحياة والتعليم والصحة والكهرباء أولً، أما الباقي فل يعنيننا !!!

 ونحب أن نختم أخيراً برسالة إلى الشعب البحريني بشكل عام ونقول إذا هؤلء القادة والفكرين الذين
يقودوكم نحو الستقبل، فبأس تلك القيادات، الن عرفنا لاذا فشلت مظاهراتكم في دوار أللؤلؤة سابقااً.

ل قيم الركاع …....

 وللحكومات الخليجية التي ستحضر القمة في بغداد نقول، إذا هذه النماذج تتغلب عليكم مع المريكان
 واليرانيي وتأتي بكم إلى بغداد الحتلة إيرانيااً باعتراف قاسم سليماني لتعطو الشرعية إلى الدكتاتور

 الدعوجي الجديد في بغداد الذي يهدم ويبع أراصي العراق إلى أعداءه ول يجيد إل ما يؤذى العباد
 فنبارك لكم القدوم، لنهم سيلسعونكم قريبااً ولن يتدخل العراقيون في حرب لحمايتكم ليس فقط لننا ل
 نملك القوة الن، ولكن ل داعي لنخسر شبابنا ومقدراتنا على قلة ما تبقى لحماية أمثالكم، فالتذهبوا

حطبااً للثورات والخططات والتغيرات الجديدة للمنطقة !! أطفالنا أولى بآبائهم !!! 

ال، يا حوبة العراقيي، اصرفوا أموالكم يا ملوك الكارتون !!! 

ألف تحية إلى العراقي الصيل الذي ارسل الدلة لكمال البحث بناء على ما توفر من خيوط بسيطة. 

 وتحية إلى القشمر أو السفيه الذي أخذ الصورة ووضعها على الشبكة لنه ل يعرف بأن هناك من
 العراقيي تحديداً، من يبحث عن الصور والقصص ليقوم بالبحث  والتفسير وربط الحلقات والتواريخ

 لضم السبح. من يجيدتمامااً كما يفعل 

أما أنت يا جلبي نقول النسان يبان من أصدقائه. والباقي تعرفه أنت جيداً......

موقع شباب العراق للحصاء والسح 

٢٠١٢/٣/٤

      

لقراءة الزيد من التقارير والتحقيقات، يرجى الشتراك والتسجيل في موقع شباب العراق للحصاء والسح
رجاء للعراقيي فقط !!!

www.iraqsurveys.com


