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  الذين يضعون امللح على جراح العراق
 

 ختارصالح امل
------------- 

م نواظرهم حبروف كبرية لرياها ماأ ن بعض الناس ال يتعلمون حىت لو كان املستقبل مكتوبا  أيبدو 
ن احلساب العسري أن يفهموا أيف املوصل مل يفهموا وال يريدون عمى ، فالذين يواصلون جرائمهم األ

ا ينترر كل قادم ال حمالة خمفني ما حصل لغريهم يف سالل النسيان ! ولذلك توجب علينا التذكري مب
يط بغداد وبغداد وصالح يف دياىل وحم جتري كما فعل سابقا   هنارا  أهل املوصل أجمرم سفاك جعل دماء 

 : نبار والبصرة وكربالءالدين واأل
 
ة رئيسة بالغة التوحش مريكي صهيوين ، مبشاركأما جيري ليس سوى سيناريو خارجي  نأمبا . 1

عندما  هداف جرائم احلاضرأن حمالة أل ن التغيري قادم الإحقاد من اسرائيل الشرقية ، فومتطرفة األ
مريكا بالذات ، أن وهو خرى بيد من يقلب الصفحات اآلأصفحة  أتكتمل سوف تقلب صفحة وتبد

مريكا وليس غريها هي من تعاقبه أوسرتون  ندما تقلب صفحة سنرى جالد اليوم ضحية الغد حتما  وع
نه جمرد كماشة أليه على إهي بالذات لكنها تنرر الرتكاهبا على جرائم خططت هلا هي بالذات ودفعته 

كما جرى هلا   ، كي تتجنب حرق يدها قطار العربية طبعا  ان حرائق العراق وسوريا وبقية األتشعل هبا نري 
هنا إالضحايا جبرائمها فجساد أ. وعندما تقوم الكماشة بوسم  2004يف الفلوجة الشهيدة يف عام 
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وهو ما نرى  يضا  أمريكا أثام آثامها وآسالل النفايات وحتميلها مسؤولية حتدد مصريها وهو رميها يف 
  . يف املوصلمريكا للحشد الشعويب كي يواصل جرائمه أن بوضوح بدعم عداد له اآلاإل
 
ويف  طويال   جياال  أتبقى  ن صلتهم مبن بقي حيا  جسادهم ألأالضحايا ال ميوتون حىت لو دفنت . 2

 السكاين املمرم  وما رافقه بشع والتغيريعية وهتجري املاليني والتعذيب األبادة اجلماذاكرته كوارث اإل
جيال وهي دد صداه بني األذالل متعمد ، وكل ذلك وغريه يطلق نداء احلث على الثأر الذي يرت إمن 

القتلة وهم مشخصون ة ال مبعاقبإن نداء الثأر ال ينطفأ يف مكان وتنسى الزمان ، أل ترقب اجملرم متحركا  
نه دوار أن الزمن لن يدور مع أمنهم ب فالم ورطوا يف تصويرها وهم يرتكبون جرائمهم ظنا  أهذه املرة ب

دفأ بنرياهنا جساد الضحايا ويتأويقتل ويعذب ويشوي فالم ال نرى فقط من يبيد ، ويف هذه األ حتما  
فراد ومجاعات أمساء أمي للقتلة ، ويف سجل حساب الشعب احملرض واحلا يضا  أبل نرى ويرى غرينا 
 .  نطفاء نريان جموس الشرق والغرباال مع إع بالنار احلارقة اليت لن تنطفأ مدونة بأحرف تش

 
 كيف سيكون عقاب الشعب العراقي وهو غد قادم ال  غدا سريى اجملرم وحاميه وحمرضه ومشجعه. 3

 وصالح الدين والبصرة حمالة ، ولن تذهب سدى صرخات استغاثة ماجدات املوصل والفلوجة ودياىل
ال إتعرف  غاثة وتنادي خنوة لكنها تواجه قذارة خملوقات الإنني حق وحقوق وهي تطلب أبل ستبقى 

 مهل نداء املاجدات يف قائمة حماكم الشعب العراقي ،أمساء من أن تسجل أ االحنطاط فيكون طبيعيا  
والثأر يف مفهومنا ليس هبة عشائرية بل حتمية قانونية ، وهلذا فكل ملفات من قتل وعذب واغتصب 

 .  ن الغد سيكون زمن نسيانأحد أن خيار جاهزة وكاملة وال يروسرق وخان الوطن ودمر ما عمره األ
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شع يف تارخينا بدهتم ملا ارتكبوه من جرائم هي األعأليت حرضتهم و مريكا اأمن راهنوا على محاية  .4

هي وتمرئة  عداد لتحميلهم مسؤولية كل جرائمهاهنا بدأت بالتخلي عنهم واإلأن وحاضرنا ، يرون اآل
سرائيل الشرقية له وهي اليت إما من يراهن على محاية أالفداء ،  داة لتكون كبشنفسها منها بتقدمي األ

مريكيني فالفرس يف كل تارخيهم ومثل األ، كثر ومها أمتطرف للقتل على اهلوية فهو  زودته بشحن
نينيات وما بعدها دواهتم بعد االنتهاء من عصرها وجتربة جلوء املئات من العراقيني يف الثماأيلفرون 

املعاين وامر مخيين تنبض بأن خانوا وطنهم ونفذوا أسرائيل الشرقية ستحميهم بعد إن أوالذين تصوروا 
ما من خيدم خامنئي أ  ، حيث احتقروهم يف طهران وعاملوهم كعدو ال يستحق حىت معاملته ككلب

واليت تستخدمه نه ورق تأليمن ولبنان وكل قطر عريب فسريى اليوم على حساب العراق وسوريا وا
وعندها سنسمع  مة العربيةن متسح به جرائمها ضد األأية وسرتميه يف سلة النفايات بعد سرائيل الشرقإ

  . قفاص العدالةأنفسهم حتما يف أاهلوية تتعاىل دون جميب وسيجدون صرخات خونة الوطن و 
 
 هزمتها املقاومة مريكا البيتأكثر مما سبق فأمريكا واهم أن الزمن انتهى عند سيطرة أومن يرن  .5

 تراهرت بالقوة بطريقة ال مريكا احلالية ، ومهماأقوى بكثري من أول غزوها للعراق كانت أالعراقية عند 
ن إث الرعب فيمن حياول التهامها فكمر من حجمها لب  أسها لتبدو نفخ مسكة البالون لنف ختتلف عن

شد حاالت تراجعها وضعفها واستنزافها . أن يف مريكا وقدراهتا فهي اآلأطالئع العراق تعرف حقيقة 
مريكا اليت تعود أرجية مبا يف ذلك ي قوة خاأف كيف حيرر وطنه ويتخلص من قيود وشعب العراق يعر 

سرائيل الشرقية وحتاول فرض الفدرالية على كل العراق وهي كونفدرالية إن لتستغل مثرات عمل اآل
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هنا مكمن قتل فصاح عنه بكل وضوح و مريكا عن اإلألتقسيم العراق وهو هدف ال ترتدد ممرقعة متهد 
قيمت ، أساس أي أقلمة على لفدرالية واألشكال اأن شعب العراق يرفض كل مي ألمشروعها التقسي

 . باستثناء احلكم الذايت لشمال العراق
ثناء زمر قليلة من عبيد املال من السنة والشيعة والكرد ل لشعب العراق الذي وقف كله باستاملستقب

  رافضا  هبويته القومية العربية  عن عراقيته املرتسخة يف وعيه وتكوينه النفسي ، متمسكا   وغريهم مدافعا  
ة سواء ارتدوا وجه بوش سقاطها وطرد الغزاإل جرامية ومناضال  شكال ترقيع العملية السياسية اإلأكافة 

 و وجه مخيين ومن خلفه . أومن خلفه 
ربيل والعوجة وكربالء أماجدات وشباب املوصل والفلوجة و  رأينا املستقبل العراقي املشرق يف وجوه
حترير العراق ورفض الغزاة بكافة صرارها على إبعراقيتها و  والديوانية واحللة وبعقوبة وهي تطفح

 شكاهلم وبكل شعاراهتم . أ
ت جبال الكوارث ليعود كما  فنحن نرى العراق املعاىف ينهض من حت ، وكما نرى الشمس تشرق يوميا  

كدت لكل أغري مسبوقة و  حقادا  أصهرت حلمته عداءات محلت لنا  عراقا  ، فضل أقوى و أكان و 
اد حقي خيمته وحصن محايته من عواصف األمة ، وهقيته فوق كل صالت ما قبل االن عراأب عراقي

  . و من جموس الشرقأسواء كانت هتب من جموس الغرب 
ذا كانوا إاالنتباه للغد والكف عن جرائمهم هل املوصل بأصح القتلة الذين يتلذذون بتعذيب من هنا نن

( ومن  نقاذ العراقإل صحاب املشاريع الومهية )أ، وكذلك ننصح  حيرصون على حياهتم وحريتهم غدا  
م جمرد هوامش يف هنأمع  هنم ميثلون شيئا  أن مدعني بطريقة ساذجة نفسهم كسمكة البالون اآلأينفخون 

مثل حساب  ن حساهبم غدا  لغد ألن يفكروا باأيتخلوا عن خداع بعض العراقيني و  نأدفاتر القضية ، 
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يف تدهور وطنيته عمن قتل  ويشوش يف معركة احلسم ال خيتلفمن قتل وهنب وخان ، فمن يثري الغبار 
كثر من وسيلة خداع للفت أالعدو املتعدد الوجوه ليست  نحضاأيف  ن مشاريعهم املعدة سلفا  وهنب أل

 ومياها   رضا  أوالقائم على حترير العراق  2003 يلول عامأر عن املشروع الوطين الثابت منذ نرااأل
  . مريكا ومن معهماأسرائيل الشرقية و إريه من كل قاذورات وثروات ومساء وتطه وحدودا  

ننا حذرناه من العقاب أشعب العراق يف املوصل اجلرحية ب من يبيد ن كي نذّكر الحقا  نقول هذا اآل
احلتمي فكما حاسب شعب العراق من قتل ماجدة املوصل الشهيدة حفصة العمري اليت علقت جثتها 

عدم الشهيد البطل أومن  1959ايام يف عام نور لعدة  على عمودبعد سحلها يف املوصل وهي حية 
 بناء املوصل قادم الأن حساب من يقتلون ويهينون اليوم إالقومي فاضل الشكرة ابن املوصل فاملناضل 
 . حمالة
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