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  اطق الرمسي باسم البعث : الن

 نبار وصالح الدين ودياىل وحميط بغداد تدمري املوصلبعد األ

 

قيادة قطر العراق حلزب  الناطق الرمسي باسم  ،مني الرفيق أبو علي األ صرح 

 : البعث العربي االشرتاكي مبا يلي 

عش ة مدينة املوصل من تنظيم دامع انتهاء معركة استعادة القوات احلكومي

اخلبيث الذي وضعته رهابي تكشفت جبالء كل جوانب وتفاصيل املخطط اجلهنمي اإل

يران لتوجيه ضربات شديدة وتدمريية للحركة الوطنية العراقية وطليعتها فصائل إ
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ىل أقطار عربية لتكريس هيمنتها على العراق ومنه إاملقاومة الوطنية الباسلة و

  .أخرى

ان وسياستهم الطائفية االقصائية وفسادهم يرففي مواجهة ظلم نظام أتباع إ

للشعب العراقي بكافة مكوناته ، اندلعت ثورة العشائر الشعبية  واضطهادهم

كثر من ثلثي مساحة متثل ا الوطنية العراقية الشاملة يف ست حمافظات عراقية 

، وتضامن ابناء جنوب العراق بسلسلة  ليها ماليني من أبناء العراقإالبالد وانضم 

 . يرانإفاضات ضد انت

يران بتوجيه من زعيم نظامها خامنئي وبتواطٍؤ واضح مع إنفذت  وإزاء ذلك 

خبيثا لتصفية احلركة الوطنية العراقية  خمططًا اسرائيل واتباعها يف واشنطن 

،  ، وأوكلت تنفيذه حلزبها املتسلط على العراق وفصائلها املقاومة وانتفاضة العشائر

طط بتجميع فلول ويقضي هذا املخ، رهابي نوري املالكي حزب الدعوة ورئيسه اإل

وإيغااًل يف سفك  وتوحشًا رهابية أشد تطرفًاإرهابي يف إطار منظمة تنظيم القاعدة اإل

، وتوجيهها لتنفيذ هدف واحد هو تدمري املناطق الثائرة يف العراق حاضنة  الدماء
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السكانية وتصفية حركة  املقاومة الوطنية العراقية وتشريد أهلها وتغيري طبيعتها

يراني والتسرت وراء شعارات تغالي يف مة الوطنية املناهضة لالحتالل اإلاملقاو

   .التطّرف واملزايدة على الوطنيني العراقيني

وسع محلة تدمري أإيران للقيام بمريكا ووغطاء أل وهذه احلالة اخلطرية تكون مربرًا

مة واحملافظة على هوية العراق وشاملة للمدن العراقية اليت كانت معاقل للمقا

وُنفذ ذات املخطط يف  صيل من خمطط غزو العراقأصيلة وهذا التدمري هو جزء األ

نه خمطط شامل ووضع قبل فرتة ليست أيف تأكيد واضح على  لشقيقة سوريةا

 . بالقصرية

  مني :أبو علي األواضاف الرفيق 

تنفيذ هذا املخطط املريب بتهريب األلوف رهابي نوري املالكي وقد بدأت حكومة اإل

برة لتوفري املقاتلني حبوادث مد ٢٠١٠م عا من إرهابيي القاعدة من سجون العراق

رهابي املشبوه أرض العراق يف اإل وهكذا دخل التنظيم  ، رهابي اجلديدللتنظيم اإل

، حينما أمر عشرات  ففتح له املالكي أبواب مدن العراق ٢٠١٤و ٢٠١٣عامي 
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وف من وحدات اجليش والشرطة بعدم مقاتلة بضع مئات من جمرمي األل

أسلحتها  مجيع  ، وبالفرار من احملافظات املذكورة وترك املهامجني التنظيم 

ا وأجهزتها عتدتها مع مجيع املصارف والدوائر احلكومية وأمواهلأالثقيلة وغريها و

يغذي عمليات التدمري  مًاضخ وماليًا رهابي لتكون رصيدا عسكريًاوآلياتها للتنظيم اإل

 . املنظم

ومة البعث ومقاتلوه من كبار ضباط اجليش الوطين العراقي وأبطال املقا وكان مناضلو 

مخسة من  رهاب تنظيم داعش حيث اختطف إأول من تعرض الضطهاد وتعسف و

من كبار ضباط اجليش العراقي  ضابطًا ٥٠الرفاق أعضاء قيادة البعث وأكثر من 

وطين وكبار قيادات املقاومة ومنهم عشرات من مقاتلي جيش رجال الطريقة ال

على املوصل واحملافظات  التنظيم االرهابي  النقشبندية منذ األيام األوىل لسيطرة 

  .حتى اآلن ، وما يزال مصريهم جمهواًل العراقية مشال بغداد

عادة املدن العراقية اليت ثم أتت املعارك اليت خاضتها القوات احلكومية الست

رهابي فكشفت عن جانب جديد من لتنظيم داعش اإل كومة حزب الدعوة ح ا سلمته
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، حيث انهالت قوات احلكومة ومعها قوات التحالف الغربية  املخطط اخلبيث

مع حجم التنظيم  بالقصف التدمريي اهلائل على هذه املدن على حنو ال يتناسب أبدًا

سكنية ومناطق مأهولة  كون األهداف املقصوفة أحياًء ، وال يراعي أبدًا رهابياإل

وزاد على ذلك النهج الدموي الذي اعتمدته عصابات احلشد الشعيب ،  بالسكان

عن حقد طائفي عنصري  والقائم على املعاقبة اجلماعية لسكان تلك املدن تعبريًا

مشاهد التدمري املروع الشامل  وقد تكررت يف كل تلك املدن املنكوبة ،  صفوي دفني

من السكان الذين اكتووا من قبل بهيمنة جمرمي داعش والتهجري واالنتقام 

 . وإجراءاتهم اإلرهابية التعسفية

وبعد هروب فلول إرهابيي عصابات داعش من املدن العراقية املنكوبة ، اتضح حجم 

حجم  التدمري اهلائل هلذه املدن والعدد الكبري للضحايا من املدنيني ، كما اتضح 

لب اليت ارتكبتها عصابات احلشد الشعيب املوالية إليران من جرائم النهب والس

جرمية التشريد والتهجري املتعمد للماليني  عن  ، فضاًل ممتلكات سكان هذه املدن

  . من السكان
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لنتائج  ن مدينة املوصل باتت النموذج األشد وضوحًاأ،  منيأبو علي األواكد الرفيق 

يف جرمية التدمري اهلائل  م داعش أداة يراني الصهيوني اخلبيث باستخدااملخطط اإل

عن تهجري  ففضاًل،  حلواضر العراق حواضن حركة املقاومة الوطنية العراقية املنظم

، أستشهد األلوف على يد التنظيم  وتشريد أكثر من مليونني من أبناء املدينة

خرى من أ، ومثة ألوف  املتوحش وبنريان القوات احلكومية والتحالف الدولي

كما ،  ما تزال جثامينهم الطاهرة مطمورة حتت أنقاض املدينة العريقة األبرياء

ساسية للمدينة من زل السكان ومجيع مرافق البنية األمت عشرات األلوف من مناُهّد

 . جامعات ومدارس ومستشفيات وجسور ودوائر عمومية وأهلية

من  تقاصًاان  م الرماح ال يعينأمية تدمري املوصل العريقة مدينة إن حديثنا عن جر

ىل إأن اخللل الكبري الذي قاد رهابي ، وأبناء العراق يف دحر التنظيم اإل تضحيات

إىل رهابي يعود املروعة يف معركة طرد التنظيم اإلهذه اخلسائر الكبرية والتضحيات 

وطنية العراقية ، ومدن يراني على تدمري حواضن املقاومة المريكي واإلصرار األاإل

يران للظروف اليت هيأتَها داعش إومة اتباع ذلك استثمار حكبية ، وكالعراق األ
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قوات التحالف الغربي على   ىل عدم حرصإإضافة للهيمنة على هذه احلواضن ، 

حداثيات ومعلومات مغلوطة من القيادات إب إصابة املدنيني واعتمادها على جتن

 .  احلكومية

 :  مني تصرحياته قائاًلأبو علي األواختتم الرفيق 

 ن ممارسة التطّرف وااٍلرهاب ليست حكرًاأيؤكد  حزب البعث العربي االشرتاكين إ

يران املتسلطة على رقاب العراقيني ُتمارس إعلى تنظيم داعش بل إن مليشيات 

عما متارسه  رهاب ال تقل بشاعة وتوحشًامن التطّرف والبطش والتعسف واإل أشكااًل

ن امليليشيات التابعة أعرتف بمريكي اأأكثر من مسؤول أن عصابات داعش بل 

 . من داعش رهابية إأكثر يران إل

ولذلك فإن صمام األمان إلشاعة األمن واألمان والسالم والعيش الكريم وحكم 

إزالة نهج يكمن يف  رهاب يف العراق حلد من شيوع وانتشار التطّرف واإلوا القانون 

والعنصري من احلكومة  قصاء واالجتثاث والتمييز السياسي والديين واملذهيباإل

 . وإداراتها ومن احلياة السياسية يف البالد
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لغاء إ، و اهليمنة اإليرانية وخصوصًا كما يقتضي ذلك التحرر من النفوذ األجنيب 

، وحتريم كل املظاهر والتشكيالت  نظام احملاصصة العرقية واملذهبية والدينية

فساد املهيمنة على ، وتصفية جيوب ال املسلحة غري النظامية مثل املليشيات

أمام ماليني العراقيني إفساح اجملال  ويتطلب األمر أيضًا،  احلكومة وإداراتها

جبميع  مجيع العراقيني ومتتعهم هم و ىل وطنهم والعيش بأمان وسالم إللعودة 

 العمل يف الدوائر و إقصاء يفأواملشاركة بال متييز  واملدنية  نسانيةحقوقهم اإل

 . ِفي احلياة السياسية لفاعل سهام اواإلاحلكومية 

  البعثبيانات 

 البعث العظيمفرسان 

 

https://www.fursanalbaath.com/byanat-albath
https://www.fursanalbaath.com/

