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 ! الناصر الذين يعتدون على عبد

 صالح املختار 
 

القائد التارخيي كاذيب لشيطنة أمسع شتائم وتلفيق أقرأ و أنا أصربت سنوات طويلة و 
سباب ، منها أوجتنبت الرد عليها لعدة ، سكنه جناته أالناصر رمحه هللا و  مجال عبد

ي رمحة أه من حيث دمويته وعنفه وخلوه من ال سابق ل ننا يف العراق نواجه اجتثاثا  أ
ن معركتنا ألف شهيد ، وثانيها أ 160كثر من أا من البعث فقط وفقدن، نسانية إو 

 –يران إ –سرائيل الشرقية إمريكي مث ضد خليفته الشرعية األ يف العراق ضد الغزو
ت احلرب أالعريب والعامل برمته ففيها ابتدهي معركة احلسم وكسر العظم يف الوطن 

متعددة  شكاال  أوتستمر هلذا اليوم واختذت  1991 العاملية الثالثة املقسطة منذ عام
هداف احلقيقية هلا وهي خفاء األهنا حرب مقسطة تبدو مسلسل حروب إلأبرزها أ
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وهذه املركزية يف الصراع اليت تتميز  ، قطار العربية يف سايكس بيكو الثانيةتقسيم األ
سرتاتيجية الصرفة وليس الرغبات ، وهلذا فرض هبا معركة العراق حددهتا املعايري اال

كرب عدد أن حنّيد أ وىللالحتالل بالبنادق منذ حلظته األ علينا حنن الذين تصدينا
ممكن من القوى كي نتفرغ للعدو الرئيس وهو االحتالل وقواه العسكرية 

  . واملخابراتية
مرسي للرئاسة بعد وصول حممد  الناصر خصوصا   مسع شتائم على عبدأقرأ و أكنت 

ساسية : كانت أخونة مصر وكانت تطرق ذهين مسالة أيف مصر وبدء عملية 
 وكانت نزعة االنتقام تبدو ثأرا  ، اير من النربات ! حقاد تنز من الكلمات وتتطاأل

شباع إل منطقي وهو هل جاء هؤالء جملرد نسان على طرح سؤاجيرب اإل صعيديا   بدويا  
خالقي ملن هو التناقض الصارخ بني الغالف األوكان ما يذهلين ، نزعة االنتقام ! 

وضيعة واليت ال سالم وبني اللغة الرتون باسم اإلهنم يتسالناصر أل هاجم ويهاجم عبد
يب هي كاذكانت األ،  بيض ! والد الشوارع ومساسرة اللحم األأال إيستخدمها 

 . خالقي على ناصرنا وحبيبنا املغدور مجال عبدالناصرأالسمة الرئيسة للهجوم الال
الناصر كتبها بعض املرتزقة عبدة  ت مقاالت تشكك بوطنية عبدأولكنين حينما قر 

ن من كانوا أيل هو  يالما  إكثر صربي منتهاه ، واألدوالر وحثاالت مصر وصل و البرت 
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هنم ختلو عن ناصر أن مل يردوا وكن ما ومن مازالوا ناصريني حىت اآلناصريني يف زم
وما بعده  1956ر يف عام ول من فتح عيوننا على حتمية حماربة االستعماأالعرب و 

ر يف زمن ما ومل ختلف حزيب مع عبدالناصانا القومي العريب البعثي الذي أ، فقررت 
 الناصر يف زمن ما واعتقلت وعذبت من قبل نظام حسب على عبد يرمحنا عبد

دافع عن شرف العروبة ونقاوهتا اليت أن أ ، قررت قرن الناصر قبل حوايل نصف
  . الناصر مثلها وقيمها د عبدجسّ 

عتيب على بقايا الناصريني الذين يشهدون شتم قائدهم الفذ ويسكتون بينما  ، وال  أ
سيهم بعد آمة الوحدة بني مصر وسوريا ورغم مقاإشركاء ناصر يف شرف  البعثيون

يد صدام ووقفوا موحدين  غزو العراق دافعوا ببسالة عن حزهبم وعن قائدهم الشه
م بثبات وبال تردد براهيإلو من املسامات وراء قائدهم عزة صم والذي خيكاحلجر األ

على  متفوقا   عزيزا   البعث قويا   عن احلق فبقي نواع االضطهاد دفاعا  أ، وحتملوا كل 
اجلميع من حيث القدرة واالقتدار والشعبية اجلاحمة ، فعلى ماذا يدل هذا السكوت 

 . من قبل ناصريني ؟
خوان املسلمني لقلت هنم من مجاعة اإلأن لو مل تعرف من يشتمون ناصر اآل ، وثانيا  

ن ثل العليا ألحزاب الفاسدة والعميلة واخلالية من القيم واملهنم من حثاالت األأ
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شعر بفخر أخالقية ال حييد عنها ، و أصيل حتكمه مثل عليا وقيم املسلم والعريب األ
صيل بتجنبنا الطعن خالق العريب األأل حيا   ننا البعثيون قدمنا مثاال  أما بعده فخر ب

هم االختبارات لنا أحد أعن هذه الدنيا وكانت وفاة مخيين نا حينما يرحلون ئبأعدا
كثر من نصف مليون أعوام واستشهد أقسى حرب دامت مثانية أنا حيث فرض علي

عراقي يف تلك احلرب ناهيك عن خسارتنا ملئات املليارات من الدوالرات وتدمري 
 مرا  أين عمم القائد الشهيد صدام حسني عندما مات مخي ، مدن كاملة مثل البصرة

تبعه بقوله ) رمحه هللا نه كان كلما يذكر اسم مخيين يأبالتوقف عن مهامجة مخيين بل 
وقف هنوض العراق العلمي أمل حيصل لنا منذ قرون و  حلق بنا دمارا  أنه أ( رغم 

 نسان واجملتمع . تماعي والثقايف وكل خطط تنمية اإلوالتكنولوجي واالج
خالق العريب احلقيقي واليت متثلت يف موقف النيب العريب حممد عندما أكنا نعرب عن 

من آيب سفيان فهو أمن دخل دار  على املشركني وقال ) ا  فتح مكة ودخلها منتصر 
وتعذيبهم لكن  املسلمني بو سفيان كان قائد املشركني ووراء اضطهادأن أ( رغم 

خالقه القومية العربية ولدينه احلنيف وقام بدور رجل أل الرسول العريب تصرف وفقا  
تقام بل حّكم عقله حقاد االن تساوي بني اجلميع فلم يستسلم ألالدولة اجلديدة اليت

خوة سالم واألنه ميثل اإلأفكيف ميكن ملن يدعي  ، العربية هقخالأوضمريه احلي و 
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موات وتوجيه هتم كاذبة ملفقة هلم بل ويطعن ن يقوم بنبش قبور األأسالمية اإل
سالم ميان باإلصورة للتناقض احلاد بني ادعاء اإلهنا إ، بشرفهم وهو كاذب ؟ 

تمع وحثاالته الشوارع ونفايات اجمل - البلطجية –سرية قبح سلوكيات سر أوممارسة 
كاذيب ضد بشر أنفسهم الشتم وتلفيق والذين يبيحون ألبيض ومساسرة اللحم األ

ن من يطعن أمن كل ذلك  أسو واأل،  ! عرفت عنهم االستقامة والنزاهة والوطنية
مجاعته  نأة املادية والوثائق واليت تثبت بدلكوام األأو تناسى أالناصر نسي  بعبد

دعمتها املخابرات الربيطانية باملال حتت غطاء حماربة الشيوعية يف الثالثينيات من 
تدعمها مريكية والربيطانية لت حىت هذه اللحظة املخابرات األاالقرن املاضي وماز 

سالموية ، فكيف انتفاء احلاجة هلذه اجلماعات اإل ىلإرغم بروز مؤشرات قد تشري 
هو  فذا   عربيا   ن يطعن قائدا  أخالقي سلوكه الوطين واألحيق للمشبوه واملطعون ب

نه دافع أوالواقع  –لقائد قد اضطهد هؤالء كان هذا ا ذاإو ، الناصر ؟  مجال عبد
فهل جيوز ممارسة انتقام  –عن عروبة مصر واستقالهلا عندما حيد من تأمر عليهما 

صيل العريب األ خالق الفرسان واليت متيزأين أ، اجلبناء منه بعد وفاته بنصف قرن ؟ 
كرر القول هو االحنطاط التام للغة اليت أما صدمين و ،  واملسلم احلقيقي ؟

مر على نقد مؤدب مات على ناصر العرب ولو اقتصر األاستخدمت يف شن اهلج
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من قائد رحل عن  خالقيا  أوال  وجبانا   رخيصا   لكنه كان انتقاما  ، تنا ظملا اثار حفي
بيض عبيد ما اعتقد مساسرة اللحم األدنيانا ومل يعد هناك من يدافع عنه ك

 . الرو البرتود
خطاءه أه بالتفصيل لكن ئخطاأعرف بأنا أالناصر و  دافع بفخر عن عبدأن اآل

نسان معصوم وكلنا خنطأ وخرينا من يرتاجع إن وال يوجد ؤو خطاء بشر والبشر خطاأ
ن إهلذا فالناصر عاش يف بيئة عرب عن تأثرياهتا ومل خيرج عنها و  وينتقد خطأه ، وعبد

ا بنفس نقاط االنتقاد لناصر ، كل القادة والساسة العرب يف القرن املاضي متيزو 
 نساين جامح وهو الدفاع عن عبدإخالقي وقومي و أمر الذي يضعنا بأزاء واجب األ

الزراعي والتصنيع الثقيل  الناصر االصالح الناصر بطل تأميم قناة السويس ، وعبد
مة خلف ذي وحد األالناصر ال ملصريني الفقراء ، وعبدعاد الكرامة ملاليني اأوالذي 

، 1956سرائيلي يف عام ان الثالثي الربيطاين الفرنسي اإلقيادته بوقوفه ضد العدو 
سيس حركة عدم االحنياز ، أاهم مع سوكارنو وهنرو وتيتو يف تالناصر الذي س عبد
عربية حىت مة الم اجنازات األظعأقام وحدة مصر وسوريا وهو أالناصر الذي  عبد

هم قواعد عمل االستعمار حالم والتطلعات يف حتد مباشر ألذلك الوقت وحقق األ
  . والصهيونية وهي قاعدة منع قيام الوحدة العربية والتضامن العريب
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قناع من لديه ذرة هنا كثرية ولكنها تكفي إلجنازات ناصر العرب ألإريد التوغل يف أال 
ن أمع  –ن يتهمه باملاسونية أو أن الة اآلشرف ووطنية كي ال يتهم ناصر بالعم

ن أوال  –ة تثبتها كوارثنا احلالية سالمويني وهي حقيقاملاسونية هي الداعم الرئيس لإل
ول أن من حيكم ء ال حيق هلم املطالبة باحلكم ألن هؤالأرس نزعة انتقامية تؤكد ميا

رات والعواطف احقاد والثهي تساحمه وتساميه فوق األ صفاته وشروط قبوله حاكما  
ن  أوسعة الصدر والقناعة ب رات وتبنيها نزعة التسامحاحقاد والثمم هتدمها األفاأل

و أ صاحلا   نسان يستحق الرعاية ومحاية احلكم له سواء كان مواطنا  إمواطن هو كل 
، فالدولة مسؤولة عن الكل مبا يف ذلك رعاية من يضل الطريق ويقع يف فخاخ  ضاال  

توجد دولة ختلو من املنحرفني واجملرمني وتسكنها املالئكة  : ال االحنراف ، ونكرر
  . فقط

مريكي عالم األن صرنا بقوة اإلأننا عرفنا قسوة الشيطنة بعد اكتب ذلك أل
ه والتزوير ومنعنا من الدفاع للتشوي عالم العريب هدفا  يراين وبعض اإلوين واإليهوالص
ن شيطنة أة وجعل الناس يكتشفون ن فتح هللا بوجهنا بواباته الواسعأىل إنفسنا أعن 
صرارنا على إللعراق والعروبة ، فزاد  معاديا   شيطانيا   ال عمال  إني ليست البعثي
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صيلة ، واقتداء بنبينا نقول من دخل بيت خالق احملمدية العربية األالتمسك باأل
 من . آالعروبة فهو 

تدعمنا يف يني خالقي عادت املالواجنازاتنا وثباتنا النضايل واأل وبسبب تساحمنا
الكوارث ويزيل املظامل ن يوقف أومن يريد ، قطار العربية العراق ويف كثري من األ

بناء حقاد واالنتقام وينظر ألينزه نفسه من األن أوقبل كل شيء  وال  أجيب عليه 
سوياء والدها األأم رحيمة بكل أوالده و أب كبري حريص على كل أالشعب نظرة 

  . والعاقني
 نف نتنياهو ومن معهأمتنا العربية رغم أالناصر من مفاخر  دسيبقى مجال عب

 . Almukhtar44@gmail.com 
 30-8-2017 
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