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 أيادي وعقول جوفاء وانتقام بيد الدمهاء  حني تصري أسلحة العماء الشامل يف متناول
 مشل وأعمقأفالكارثة العراقية تصبح 

  
  
 .د. عبد الكاظم العبوديأ
  
  

الصطالحات ومسميات  1991يروج األمريكيون منذ معارك العدوان الثالثيين على العراق 

وعندما تناهلم يد  ،  " احلرب النظيفة " ، و " عسكرية وحربية جديدة ألسلحتهم منها " القنابل الذكية

رة يف فاحلجة اإلعالمية األمريكية تكون مب  ،بنريان املقاومة وخصومهم   صابةأو اإل  العقاب اإلهلي

يف  ، عندما خيطأ املعتدون بالقصف واستخدام السالح  " " املوت والقصف مت بنريان صديقة القول 

اليت  حتديد اهلدف املطلوب وضربه بدقة ، ذلك هو شأن األمريكيني يف حروهبم وأغراضهم العدوانية 

ان التحقيق يف كل ، حىت وان ادعوا كذبا أهنم شكلوا جل مكشوفة وال تنطلي مبراهتا على أحد باتت 

 حادثة لتبير اخلطأ ووضع الذرائع له أمام العامل .
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مكامن وجتليات التعبري عن  يف غبائهم أو يف   سواء ،  لقد اعتدنا على تكرار محاقاهتم 

عبقريتهم العدوانية املغرورة واملتعمقة مبرض نرجسية األنا العظمى اليت متارس القتل الكيفي واملقصود 

 . ، وخاصة يف العراق ام عديدةضد شعوب وأقو 

،  وس اخلفاجي وأمثاهلماآاملدعو هادي العامري ونقرض مثل أن يتحول السالح بيد كائن م أما 

" وجتعل  والذي تصنع منهم هذه األيام بعض الفضائيات قادة للحشد و جنوم " حرب حترير املوصل

حلرس الثوري املهاجم حبقد جلحوش احلشد الشعيب وا عسكريا   من املهندس وقاسم سليماين قائدا  

 رض العراق .أالكوارث اليت تنفذها ايران على  أعمى فتلكم كارثة

إظهار حاالت   جسد فعال   يف املوصل وقبلها يف الفلوجة وصالح الدين وبيجي والقيارة  يما جير 

الح بالس غرائبية يف االكتشاف والعبقرية ملميزات مثل هذا الغباء الطائفي املستهرت واملستقوي 

أدوات تنفيذ جرائم الشحن الطائفي األعمى واليت باتت  يف شحذ   ، واملعب عنه األمريكي واإليراين

وما عب  عكسته مناقشات جملس النواب وتبيرات بعض عمائمه ،  ،  تنفذ على نطاق غرائيب مقيت

ي خطأ " ممن ينزهونه عن أ عنه املدافعون عن " بطوالت احلشد الشعيب ومعركة حترير املوصل

وكأن احلشد الشعيب جحفل من مالئكة السماء أنزلتهم العناية  ،  ممارسة خاطئة ضد أهل املوصل  أو

 " وسكان املناطق اليت سقطت بيد داعش . اإلهلية إلنقاذ " سنة العراق
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العربية   يف مؤمتر القمة خريا  ألعبادي يف واشنطن و اناه ، يف جملس النواب وخطب حيدر ما مسع

 . ، يصنف ضمن العجب العجاب من اخلطاب خطاب تضليلي للحقائق رر يف يتك األخري 

،  وصاحبه قصف الطريان العراقي ،  هذه املرة استعمل السالح اجلوي األمريكي بشراسة عمياء

، كلها تتحدث عن دقة  الفرنسيون وكثافة قصف مدفعية وصواريخ بعيدة وقريبة املدى قدمها 

، ولكن الواقع  متار املربعة يف الدقة والتصويب ملكافحة اإلرهاباإلحداثيات اليت تصل إىل حدود األ

ن ترصد منطقة ما يتجمع فيها عدد من الدواعش  أنه : يكفي أتشري إىل   ر اإلعالمية احملايدةوالتقاري

كي تتحول العمليات اجلهنمية يف ذلك املكان إىل مسح كلي ألحياء املوصل بساكنيها وأبنيتها 

ا وجامعتها ومستشفياهتا وما احتمى هبا األبرياء والضعفاء من أطفال ونساء وشيوخ التارخيية ومؤسساهت

ويتطلب السكوت عن فضاعة جرميته وطريقة قصفه  ،  كهدف يبر به القتل اجلماعي والتعامل معه 

 ليتحول فعال كحرب إبادة منظمة تسمى جزافا معركة " حترير" .

ن استنكار املذحبة اجلماعية يف املوصل أ ميلشياتهقادة لعبادي املعتوه و اوحني يبر مثل هذا    

، ويعتبونه  من قبل الرأي العام احمللي والدويل وجلان حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل بات يستفزهم

حيسب لصاحل الدواعش ويؤثر على معنويات مقاتلي احلشد وممارسات الفرقة القذرة  ومدانا   شائنا   موقفا  

، وما ينسب لبعض القطعات اليت تقاتل بنفس طائفي ومن دون  سم االعرجيسوات وقوات داخلية قا
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، ومنها ال ختجل من رفع رايات االنتقام الطائفي ، وما كتب عليها من عبارات  احرتافية عسكرية

 . وأهازيج تعب بوقاحة عن ارهتان فاضح لألحقاد العمياء

مل خيجل هؤالء القتلة عندما استخدموا الصواريخ اإليرانية يف قصف الفلوجة وصالح الدين  

منئي ورموز احلقد الصفوي ، وصور خا وبيجي والقيارة ، بقذائف كانت حتمل صور اجملرم منر النمر

لكتابة على ا إمنا  وظالميته  بتبير يتسم بالغباء املفرط يف رجعيته  ،  قالوا عنها يف حينها ، الفارسي

حمددين من  أفرادا   دف بالضبط تلك القذائف املوجهة إىل أجساد األبرياء من أبناء شعبنا إمنا تسته

واملندسني يف صفوف  لئك السعوديني والقطريني والعرب املنخرطني يف صفوف الدواعش املوجودين و أ

لمها هلم نوري املالكي ، س ، متناسني من الذي رعى ومحى وسلم داعش حمافظات عراقية كاملة داعش

 من دون قتال بكل األسلحة األمريكية احلديثة املشرتاة مبليارات الدوالرات األمريكية ؟ . وقادة قواته 

كنت وحبكم اختصاصي ودراسايت الواسعة واطالعي حول أسلحة الدمار الشامل وأسرار  

من البحوث واملقاالت ومنها  دا  احلروب البيولوجية اليت طورهتا خمابر البنتاغون قد كتبت ونشرت عد

،  ]" أخالقيات البحث العلمي يف أسلحة الدمار الشامل اضفته ووثقته يف رسالة ندنوراه يل موسومة 

نا أعلم علم أامحد بن بله [ ، و  1جامعة وهران  أطارحوقراءهتا من أرشيف  ميكن االطالع عليها 

وهناك  ،  ، لدى دول متقدمة عسكرية معينة رةبوجود أسلحة ذات طبيعة بيولوجية كثرية وخط اليقني 
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،  ، توجيهها حنو اخلصم جينيا   فريوسات تستهدف باإلصابة االنتقائية جمموعات أثنية أو أقوام حبكم

، وببعض اجلينات احملددة  ووسائط وراثية خاصة لالرتباط االنتقائي مبكونات احلامض النووي البشري

األجناس البشرية كاجلنس األصفر والزجني  لدى  حىت  نوعيا، لدى كل جنس أو جمموعة قومية أو

ن ايران قد توصلت الكتشاف أوال أظن  ، فتسممه وتقتله  بيولوجيا وتدمره فتصيبه  واألبيض وغريها

 مثل هذه األسلحة الوراثية املعقدة . او استخدام 

اإليرانيني  على قدرات أما اكتشاف عبقرية ألسلحة الدمار الشامل مبستوى علمي معقد جدا    

،  لدى مجاعات احلشد واملليشيات الطائفية يف العراق حني مسح البعض لنفسه االدعاء اهنا متوفرة 

دعاء فارغ ال خيلو من الشعوذة والكذب الفارسي إ، وهي بيقيين جمرد  فلم ختطر ببايل وليست بعلمي

 املفضوح .

خلفاجي وأنصاره ، فاندهشت على لسان املعتوه املدعو أوس ا عندما مسعت عنها ألول مرة  

وهي أسلحة تتمكن من فرز   ، ، واملفرطة الدقة عند مساعي بامتالكهم نوع من األسلحة الفائقة الذكاء

و املوصل وتتمكن أيف الفلوجة  و حل أوتطارده أينما كان  ودي الداعشي ذلك السع وحتديد موقع 

إلعدام منر النمر يف  ياء ، انتقاما  األبر   من قتله من بني عشرات األلوف من السكان احملليني

 . أو مالحقة أتباعهم يف البحرين السعودية 
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املتحدثني يف اإلعالم الطائفي اإليراين وهو يف زهوة  ويضيف البعض من هؤالء املعتوهني من   

 بآالف املقذوفات إن تلك القذائف اليت كانت تتهاطل على أهلنا يف الفلوجة  :  حقده الطائفي ليقول

وأمساء قتلى احلشد الطائفي ،  خامنئي و أمساء آل البيت العلوي تارةي كانت حتمل صور مخيين و وه ، 

،  عماد مغنية ومصطفى بدر الدين وكذلك صور جمرمني وإرهابيني مثل  ،  يف سوريا والعراق واليمن

اء من كل ، واحلسني بر  هي مبثابة رسائل مذهبية مقيتة ، تنتقم من خصومهم يف معارك الثأر احلسيين

الفارسي  توجه لتأجيج األحقاد التارخيية ضمن الرتويج اإلعالمي  ، هي مبثابة رسائل إعالمية  هؤالء

 املبمج هلا.

ممن لقنهم  املعتوه وغريه  ، عند هذا  أتساءل أمام مثل هذا اهلراء املتكرر يف خطب البعض 

ومبجمة  ذكية  يخ اإليرانية كانت قاسم سليماين شعوذة ما يروجون له من أكاذيب من إن تلك الصوار 

، خاصة تلك القذائف اإليرانية اليت صارت تشتغل وتندفع  وفق تقنيات فارسية عالية الدقة والتصويب

فسهم وأتباعهم كما يبدو ببالدة ، يومهون هبا أن بطاقة نرياهنا احلارقة حنو أهدافها الطائفية املرسومة

إجرامي هناك رد فعل طائفي صفوي  داعشي  لكل فعل وفق مبدأ فيزيائي متشعوذ جديد هو: ) و 

وفق قانون نيوتن  وبشاعة ( ، ومل يعد الدفع الصاروخي للقذائف يتوجه  واسع يكون أكثر إجراما  
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) لكل فعل رد فعل  :  امليكانيكا وقوانني الدفع النفاث الشهري الذي تعلمناه وعلمناه لطالبنا يف علم 

 ( . االجتاه يساويه يف املقدار ويعاكسه يف

، وحتديد املورثات والعوامل الوراثية باتت حلما ألصحاب اجلرمية الطائفية  إن إحداثيات القصف

فظنوا  ،  دعاة اخلطاب الطائفي على منابر الفتنة ما يسمعونه من ترهات ، وقد أعمت أفعاهلم  املنظمة

املطلق وباجلهل والغباء هنم أصيبوا بالعماء أيف حني  ، ويفرزون األهداف ،  أهنم جييدون القصف

وبشكل مقصود يف مدينة املوصل هذه  ، وهذا ما يطبق فعليا   كعاهة طائفية ال شفاء منها ،  املستدمي

األيام ، سواء بتزويد الطريان األمريكي بإحداثيات القصف اإلجرامي أو الرتويج لتفخيخ الدواعش 

يف الوقت الذي كانت الطائرات  سكان ألعماق األرض وتفجريهم البيوت واألماكن اليت جلأ إليها ال

املنشورات اليت تدعوهم للبقاء يف بيوهتم بانتظار  احلكومية تسقط فوقهم منذ شهور ماليني النسخ من 

 يوم " التحرير".

ن أقتلهم اجلوع والعطش واملرض قبل  ن املنتظرين التعساء يف أزقة املوصل هلذا " التحرير"إ 

ن داعشي ما من القناصني أطلق رصاصاته على قوات " التحرير" أرد يناهلم القصف بكل أشكاله جمل

 . عند مكان ما يراد تدمريه ومسحه من األرض بقرار أمريكي وحتريض ماعشي 
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وأركان حكومة حيدر  األمريكيون  هل ميكن تبير جرائم اإلبادة اجلارية يف املوصل بعد ان زرع

" لقوات  " اجلهد أالستخباري يفة ودقيقة مبساعدة لعبادي يف األذهان إهنم قادمون لشن حرب نظا

 . وحشده الشعيب والعشائري هوميليشياتلعبادي اوأجهزة حيدر 

وحتقيقات وتصرحيات  هذا الغباء الذي ليس له نظري يتجلى بأبشع صوره مبا نراه يف أفالم   

صل ال تستبعد التبير ن كلفة حترير املو أى بثها وتسريبها إلقناع العامة بالبلهاء الذين حيرصون عل

والتضحية بألوف األبرياء من األطفال والشيوخ والنساء العاجزين من اخلروج والذين أصبحوا رهائن 

تتم عن سابق ترصد وإصرار ،  ، وتلك جرمية إبادة منظمة  ودروع بشرية للدواعش واملواعش وغريهم

اللجان اليت شكلها األمريكيون  من  مهما خرجت حوهلا تقارير غري نزيهة ،  جرمية ال تغتفر بالتقادم

 ووكالء احلكومة وبرملاهنا الكسيح .

نراهم يقتلون األبرياء من أبناء شعبنا يف حرب ليست نظيفة وال دقيقة األهداف ها حنن 

واملقاصد ، وهو إرهاب مفضوح مل يعد يستحي أصحابه من اهتام الشرفاء باإلرهاب ونصرة داعش 

ب املدن بضرورة تغيري ودراسة قواعد االشتباك يف دخول األحياء املكتظة عندما نصحهم اخلباء حبر 

ولكنها احلرب القذرة القائمة  ،  بالسكان ، فحرب اسرتجاع يسار ضفة دجلة يف املوصل ليس كيمينها
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وهي باتت واضحة األغراض واملرامي الصفوية  ،  تكشف عن مكنون دوافعها السرية واملعلنة

 .ية واملاسونية معا  والصهيون واألمريكية 
 


