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 معركة تدمري املوصل ال حتريرها ليست معركة عراقية ...
 ومؤمترات السنة ال متثل العراقيني وال السنة

 
 عبد املنعم املالاألستاذ 

 
عالن إاالنتصار و مساه أمدينة املوصل عندما قرأ بيان ما نقاض أوقف العبادي على 
 ، وشكر ثالث جهات وهم التحالف الدويل واجليش ومن معه ) النصر على داعش

خرهم السيستاين وفتواه آ، و ( ..! ويقصد احلشد الطائفي ولكنه منع من ذكرهم
حرى على حدث أو أنكر باألنه مل يتأ، رغم  اليت تشكل مبوجبها احلشد الطائفي

ملناطق الصغرية القريبة من موقع ، يف بعض ا ىل حلظة قراءة البيانإوجود داعش 
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ئة الستعراض ىل بغداد للتهيإالبيان وفر هاربًا  أ، فقر  عالن االنتصار املزعومإ
 . يران يف بيان املوصلإيران مقابل عدم ذكر احلشد و إعسكري ُفرض عليه من 

،  ال الذي طرحناه يف بداية عمليات ما تسمى حترير املوصلوهنا نطرح نفس السؤ 
ن أذا عرفنا إ ، خصوصاً ؟  ته البيان وقبلهء، أين داعش من العبادي ساعة قرا ولألا

داعش حىت اللحظة موجودة يف بعض املناطق الصغرية الضيقة من مدينة املوصل 
 يف ن القصف الربي الزال مستمرًا ليالً أعالهنم وحبسب مصادر تؤكد إحبسب 

ت داعش حلظة وجود ين كانأو ،  املوصل من منطقة الشالالت باجتاه املدينة القدمية
بو مهدي املهندس وقاسم سليماين وهم على بعد أمتار منهم يف أهادي العامري و 

 . كثرأو شارعني فقط ال أينهم حيني ، ويفصل ب؟  منطقة حي السكر
ية اليت استولت عليها ن داعش استعرضت قواهتا ومعداهتا العسكر أواذا علمنا 

فاين كل هذه املعدات ،   ؟ 2014حزيران  10عندما دنست أرض احلدباء يف 
و حترير املناطق كما يزعمون يف التحالف الدويل أسلحة العسكرية ساعة استعادة واأل

 ، بل وأين أفراد داعش وهم مدججني بالسالح؟  واجليش الطائفي بقيادة العبادي
و رميهم من أعمى أما بنحرهم بسكني أمدنيني  فلم نشاهد أو نشهد إال قتل، ؟ 

عضاء التنظيم فهل حيق أمن  ن هؤالءأذا فرتضنا إو ، أعلى املناطق واملباين فقط .! 
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احلاالت  نحسأ، ويف  نًا من يكون أن حياكمهم علناً ئاو كأو اجليش أللمليشيات 
تل الذي سلوب القأقل بقليل لتنتهي بنفس أقة أو ، دقي تأخذ فرتة احملاكمة امليدانية
  . بناء احملافظةأبرياء من كان داعش ينتهجه حبق األ

 
" يف مدينة املوصل واليت خلفت نسبة  احلرب على االرهاب فمن يؤمن أن معركة "

ىل قتل أكثر من إضافة إ،  %80دمار يف البىن التحتية للمدينة جتاوزت الـ 
هدمة نقاض البيوت املأالف اجلثث حتت آ، والزالت  ممن أحصوا فقط 16000

، فليفسر لنا  ( عدادهممل خيرج أي رقم تقرييب أل بفعل القصف اجلوي والربي )
إن مل نسمي ما نشاهده يف رهاب السياسة واحلرب كيف يكون شكل اإل دهاة وعتاة

ذًا معركة املوصل مل تكن معركة بني جهتني خمتلفتني إمنا كانت إ، ؟!  رهاباً إاملوصل 
وما يسمى باجليش  ، املليشيات العراقية التحالف الدويل حربًا من عدة جهات )

واالسالم منها ومنهم براء  و ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية "أالعراقي وداعش 
، حىت املتخالفة  طرافحرباً اتفق فيها مجيع األ،  " على املدينة وأهلها ىل يوم الدينإ

 . منها، على تدمري املدينة وقتل أكرب عدد من سكاهنا
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من النازحني  يؤكد لنا وللعامل أمجع أن أهايل مدينة املوصلليخرج العبادي ول
% 50ن تعود املوصل كما كانت أو بنسبة أ، أو  ىل ديارهمإواملهجرين سيعودون 

ا يف مؤمترهم ، ممن شاركو  أو ليخرج سياسي السنة املزعومني، ..!  على االقل
، أهنم  ر أنقرةنتهاء مؤمتاأمل يقولوا بعد ، ؟!  ، ليعلنوا ذلك خرياخلطايب املتملق األ

( وستكون مهمته الرئيسية  حتالف القوى العراقية الوطنية سيشكلون حتالفًا امسه )
 . ؟! هلها من النازحني واملهجرينأعادة إعادة بناء املدن املدمرة و إ

هم شكلوا التحالف املزعوم ويف أول مؤمتر هلم مل يستطيعوا احلضور واللقاء يف  وها
ىل إ، فتشظوا  يران هلم وللحكومةإمليشيات  خوفًا من هتديد، ...!  بغداد حىت

الذي مل ،  صدار بيان من بيت سليم اجلبوريإ، واكتفى ب حدمها من بغدادأفريقني 
ربيل أىل إخر آ، وذهب فريق  يران لعقد املؤمتر يف بغدادتشفع له طاعته العمياء إل

حناء أيف كل  لعقد املؤمتر املزعوم بأنه داعمًا للسنة ليس يف املدن املدمرة فقط أمنا
 .  العراق

نفسهم أيستطيعون ضمان محاية  ذا كانوا من يدعون متثيل السنة الإ، والسؤال هنا 
أم  او ، شاؤ  " رهاب ودعم داعشمتهمًا باإل ن حيموا مكوٍن "أفكيف يستطيعون 

 يستطيعون دخول بغداد و وضع حجر وهم الأكيف يستطيعون بناء قرية ،  ؟  أبوا
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، والسؤال  جل املصاحلة الوطنيةأيضًا من ألسنة هنم ميثلون اأويعودون ليدعوا  ، ؟!
هل هي املصاحلة بني سليم اجلبوري وحممد الكربويل بعد ، ، املصاحلة مع من ؟!  هنا

حبسب الفضائح اليت كشفها وزير ،  ؟!  أن اختلفوا على سرقات وزارة الدفاع
ة أم املصاحل ؟ ، نية بالفساد، واهتامهم عال ، خالد العبيدي الدفاع العراقي السابق

ذن باالجتماع واللقاء يف عطى هلم اإلأوالذي  ؟ بغداد املتمثلة بالعبادي مع حكومة
، وخرجوا يتحججون أن عدم حضورهم بسبب  بغداد ولكنهم مل جيرؤا على احلضور

ال ىل الواقع ولكنه إقرب أوهذا التربير  ، شغال احلكومة باالستعراض العسكريان
 ماع يف بغداد مل يعطي السبب كامالً راد االجتأيشتمل الصورة كاملة أو أن من 

 : سباب التالية، وذلك لأل جاباتنصاف اإلأوبوضوح واعتمد التمويه ب
م مل تنشغل أًا باالجتماع وعليه سواء انشغلت ن احلكومة العراقية ليست طرفأ، أوال 

 . فال عالقة هلا باملوضوع
يراين ري اإلليشيات الطائفية واحلرس الثو يأن االستعراض العسكري كان للم، ثانيًا 

ملاء وجههم  اً مباشر للمؤمترين هلذا السبب وحفظ، وهذا يشكل هتديد  يف بغداد
يلقون بياهنم اليتيم واخلجل  اكتفوا باالجتماع يف منزل سليم اجلبوري والتظاهر أهنم

 . حدى القاعات الكبرية يف مدينة بغدادأيف 
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وا فروض الطاعة والوالء ربيل وبغداد قد قدمأن كال املؤمترين يف إ،  واخرياً ثالثًا 
،  ، والدليل أن مؤمتري بغداد يران مسبقًا وطمعًا برضى الويل السفيه يف قم عليهمإل

كد التزامهم أ، وعلى لسان سليم اجلبوري  يران والعملية السياسيةإمن سنة 
، وكأن املعارضة  ودعمهم للعملية السياسية واحلكومة العراقية ورفض الطائفية

ذا كانوا متوافقني مع إ، و  شكاهلم هم الطائفيونألالعراقي الكاره  العراقية أو الشعب
احلكومة ويرفضون الطائفية فلما مؤمترهم يقتصر على السنة ومع من يتصاحلون 

 . ؟! وطنياً إذا
، بل وارسلوا رسائل قبول  ربيل فاجتهوا بنفس االجتاه متاماً أأما من حضروا مؤمتر 

، صاحب دكان املشروع العريب الذي  اخلنجر يران مسبقًا عرب مؤمتر مخيسوطاعة إل
العنصرية سعيًا منه بالفوز ، عندما هاجم البعثيني واهتمهم ب أعلن والئه للويل خامنئي

" من  أثّول ي مستشاٍر "أعرف حقيقة أوال ،  يران ونغوهلا يف العراقإبرضى 
ن حزب البعث يضم أيران تشتكي من إ، ف مستشاريه قد كتب هذه الكلمة له

ان وسنة وعلى رأسهم العديد من كراد وتركمأ، من  عدة من اجملتمع العراقي طيافاً أ
، وتتصيد  يران ليل هنارإ، ممن تتحلف هبم  عضاءخوة الشيعة من القياديني واألاأل

  . الفرص الغتياهلم كما فعلت مع سابقيهم ممن يقطنون املناطق اجلنوبية من العراق
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 جل العراقينيأليست معركة عراقية ومن خالصة القول أن معركة املوصل هي  ، اً ذإ
كرب أبرياء بنائها املدنيني األأعداد الشهداء من أ، و  ، والدمار الذي حل باملدينة

و أربيل ميثلون العراق أمن اجتمع وأمتر يف بغداد أو يف  وال،  دليل على ذلك
ر ، وما اجتماعهم إال إعادة تدوي ، وبياناهتم االنبطاحية تشهد على ذلك العراقيني
يف العملية السياسية وتغذيتها بوجوه جديدة حتمل نفس التوجه  املستهلكةللوجوه 

  .  ربعة عشر عاماً املاضية خري دلياًل على ذلك، واأل وتسعى لنفس اهلدف
وية الوطنية العراقية السيادية املقاومة ميثلهم إال من حيمل اهل فالعراق والعراقيني ال

و أها ووضعهم فيها من شاركوا رث اليت صنعو اليت حتملت وصربت على مجيع الكوا
راقة الدم العراقي من مواضع إ، وبالتايل  شاركة يف العملية السياسيةيرغبون بامل

منذ  أو هتدأساة اليت مل تسكن أغراقها بالكوارث واملإ، و  جديدة ما بعد داعش
 . وحىت يومنا هذا 2003

، وبوجوهكم البائسة اليت  فكفى ضحكًا على شعب أُبتلي بكم وحبكومتكم الكريهة
 . مل تعد عليه إال باخلراب والدمار واملوت

 
 الكّتابدليل 

https://www.fursanalbaath.com/ktabat-alfrsan
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 الكاتب عبد املنعم املالصفحة 
 البعث العظيمفرسان 
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