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خرها يف املوصل هو تكملة ملخطط تدمري آجرائم قتل علماء العراق و

 العراق وحمو تارخيه وإرثه احلضاري
 

 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 { وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون }

 صدق اهلل العظيم

ماذا نستطيع ان نفعل مع العراق غري تدمري عقوله اليت ال تستطيع القنابل الذرية " 

مادلني اولربايت " ...  مري العقول العراقية أهم من ضرب القنابلأن تدمرها فتد

 وزيرة اخلارجية االمريكية

 

ساوية احملزنة أ، األنباء امل حرار يف العامليع العراقيني والعرب واألتلقى مج

ساتذة والضباط ، باستشهاد كوكبة من العلماء واأل الواردة من املوصل احلبيبة

 .  العراقيني من أبناء هذه احملافظة الغنية بهم
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، ولرمبا  هذه احملافظة اليت أمست اليوم هدفًا للمهمة القذرة القدمية اجلديدة

ساتذة وضباط أراقية من علماء و، يف خطة مسلسل استهداف العقول الع خريةاأل

 .  ، يشهد العامل بفضلهم جيش

، وهو  ىل اهلدف الرئيس وراء ما تسمى بعملية حترير املوصلإيأتي هذا باإلضافة 

العلمية  خصوصًا ) ات اخلدميةئممكنة من البنى التحتية واملنش تدمري أكرب مساحة

ثرية اليت ع األ، واملواق(   منها من مستشفيات ومراكز طبية وجامعات ومعاهد

،  قدامهم القذرة أرض املوصل احلدباءأت على تدمريها داعش منذ أو وطئت عمل

  .كذلك تدمري الدور السكنية األمنة بغية قتل وتهجري أكرب عدد من ساكنيها

 

بية عام واغتيال العقول العراقية األ ن خطة تدمري العراق وإنهاء دوره بشكلإلذا ف

،  ، ُنفذت باألمس وُتنفذ اليوم سرائيلية خبيثةإ، هي خطة صهيونية  بشكل خاص

ديدًا منذ ، وحت ، أقرت منذ سبعينيات القرن املاضي ياد إيرانية أمريكية قذرةأب

،  واضح سرائيليإ ، وبدعم أمريكي ايرانىل سدة احلكم يف إجميء الدجال اخلميين 

، فضيحة  ، كان على رأس هذا الدعم1980جتلى يف احلرب االيرانية على العراق 
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مريكيا أسرائيل وإرسال مبوجبها كاًل من أ، اليت  غيت –كونرتا أو يران  - ايران

، لدعم الدجال اخلميين لتصدير ما نعيشه وتعيشه املنطقة  شتى أنواع االسلحة

"، ولكنهم فشلوا وجترع الدجال  الثورة االسالمية "بـ سمى ت ، أو ما عربية اليومال

  .مخيين كأس السم عنهم

االستخبارايتة واخلارجية  الدوائر الصهيونية فاعلة تدور يف رحىبقيت هذه اخلطة 

يطانية مشروع فرض احلرض ة الرب، فعرضت اخلارجي الغربية على وجه اخلصوص

على بعض الدول  ، واعتمدت بشكل مباشر والكامل على العراق قتصادي الشاملاال

كثر من مليون عراقي ضحية أ، فراح  ، وجنحت يف ذلك يران يف تطبيقهإالعربية و

، اليت رأت فيهم العجوز الشمطاء  ، نصف مليون منهم من االطفال هلذا احلصار

، أن  نتونمريكي سيء الصيت بيل كلرجية األمريكية يف عهد الرئيس األوزيرة اخلا

، هذا فضاًل عن تصرحيها الشهري وبكل صراحة عندما  احلصار يستحق هذا الثمن

ماذا نستطيع ان نفعل مع العراق غري تدمري عقوله اليت ال تستطيع  قالت فيه نصًا "

 " . القنابل الذرية أن تدمرها فتدمري العقول العراقية أهم من ضرب القنابل
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،  2002تشرين الثاني  / ( يف نوفمرب 1441 من رقم )فعندما صدر قرار جملس األ

مريكية على تضمني العديد من االجراءات التعسفية واالجرامية يف دارة األعملت اإل

، حيث ضمنت فقرة جترب العراق على السماح للمفتشني  هذا القرار

و تسفريهم مع عوائلهم أمر ساتذة إن تطلب األباستجواب العلماء واأل  الدوليني

خر ضمن آًدا ضافت بنأ، و قامة دائمية يف الواليات املتحدةإومنحهم  ، خارج العراق

، ثم تطور األمر إىل مطاردتهم على  هذه الفقرة حول استجواب العلماء العراقيني

 ، وجتنيد من يرغب منهم غرار ما حدث للعلماء األملان عقب احلرب العاملية الثانية

 . ، وتصفية من يرفض التعاون

، بهدف تفريغ  مريكيةدارة األل االغراءات اليت قدمتها اإلولكن على الرغم من ك

ي عامل عراقي وفضلوا البقاء أ، إال أنه مل يتعاون معها  ساتذتهأالعراق من علمائه و

، خريًا من التنعم  ، مع شعبهم وأهلهم ة احلصار اجلائرأ، حتت وط يف وطنهم

مجيع هؤالء  ، فوضعت املخابرات الصهيونية جبنان أمريكا والتمتع مبغرياتها

، عرب شبكة من  ىل مطاردتهم وتصفيتهمإلماء على قائمتها السوداء وشرعت الع

،  2003يرانية بعد احتالل العراق ريكية واإلمجرامية األجهزة اإلاملليشيات واأل
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وحدة من القوات اخلاصة  150من كثر أوقد كشف تقرير فرنسي عن وجود 

كانت هلم عالقة بربامج االسلحة  عامل عراقي 500سرائيلية مهمتها تصفية اإل

  .العراقية املطورة بعقول عراقية

، أن قوات إسرائيلية وأمريكية اغتالت  2005وقد كشف تقرير أمريكي مسرب 

يني الذين ، وأن العلماء العراق أكادمييًا عراقيًا داخل العراق 200 وأكثر من عاملًا350

أمريكا نتيجة بالفرار إىل خارج ىل أمريكا قاموا إحتالل هاجروا ُمجربين بعد اال

، وأن هذه  مريكيةمنية األهوها من املؤسسات األمنية اليت واجالضغوط النفسية واأل

مريكي يف العراق وخارجه توفر لفرق االغتياالت ىل اجليش األإضافة املؤسسات باإل

ءات ، املعلومات والتسهيالت الالزمة للوصول إىل العلماء والكفا اإلسرائيلية اخلاصة

 460أن اكثر من  ( The BR us sells Tribunal ) العراقية، وقد كشفت منظمة

 حتالل العراق وحتى عام اغتياهلم ُمنذ اعاملًا عراقيًا قد متت تصفيتهم وأستاذًا و

2011.  

 

فاألهداف احلقيقية الحتالل وتدمري العراق ال تكمن فقط يف تدمري بناه  ، ذًاإ
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، واخلطر الوحيد  ، للعراق واملنطقة مانلألمن واألالتحتية والنظام الوطين احلافظ 

، إمنا للقضاء على العقول اجلبارة اليت بنت العراق وميزته عن  سرائيلاملهدد إل

، ومتزيق النسيج االجتماعي العراقي املتشابك بكل فسيفسائه  باقي دول املنطقة

 .  وسحق هويته الوطنية

 . امية اليت بدأت منذ ذلك الوقتجرمنا هو تكملة للخطة اإلإوما حيصل يف املوصل 

 

، نعزي وطننا احلبيب  بامسي وبالنيابة عن مجيع العراقيني املغرتبني يف العامل

بناء العراق الغيارى من النخب أ، بشهدائنا من  العراق العظيم والعراقيني مجيعًا

برياء من شهداء شعبنا واملقاومة العراقية الباسلة واأل والكفاءات العراقية الفذة

، ونساله تعاىل أن يتغمدهم برمحته الواسعة وأن يسكنهم  الصابر احملتسب هلل

 . فسيح جناته

 إنا هلل وإنا اليه راجعون

 األمني العام ملؤمتر منظمة املغرتبني العراقيني الدولية/   املنعم املال عبد

 فرسان البعث العظيم              صفحة الكاتب عبد املنعم املال           الكّتابدليل 
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