
 !!!(إقتلوا المالكي فقد بغى)

 محمود حمد 

 :قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا صاح مناديًا فيهم

  !!!(َفَجر  قتلوا نعثال فقد إ) 

لسان العرب , 141/  0تاج العروس للزبيدي , 5/08راجع النهاية البن االثير الجزري الشافعي )
 (.77/  2شرح النهج للمعتزلي , 191/  14

 !!ةغيل (الخليفة الراشد الثالث) ل  ت  وق  

القميص الملطخ )  ر  ش  ون  .. موي الساري فينا الى اليوماألستبداد فرزت اإلأفتفاقمت الفتنة التي 
سقيفة بني ساعدة ) الممتد من ،  ي على السلطةريخأالتالصراع على حبل ( كراهية والدمبال

 !!محافظة نينوى يافوخالمغروزة في راية داعش السوداء  حرابالى ( االنصارية

 المخابرات ضنوافي ح( حكام اليوم )  صطخب معارضو صدامإوفي تسعينيات القرن الماضي 
 !!!(قتلوا صدام فقد طغىإ)صارخين  االجنبية

ستباحة العراق  بغزو ..ن ا  حتى و   !شعال الفتنة الدموية فيه حتى يومنا هذاا  و  ..أهلهحياة وا 

في أعقاب الدولة لبناء دولة وطنية  مشروعا  ( ضمائرهم)وولم يكن في نواياهم وعقولهم 
 (!وممارساتهم طيلة احدى عشرة سنة..كما تأكد من مذكرات بريمر!)االستبدادية

بعد إزاحة  المستبدة اإلبقاء على الدكتاتورية على الا إبل كانوا مختلفين على كل شيء 
ثنية متنازعة..الدكتاتور  !يتربعون على جماجم أهلها وتفكيكها الى دكتاتوريات طائفية وا 

الداخلية والخارجية والظروف الموضوعية ..2881سنة من قبل  نظام صدام خاوياً  في وقت كان
تعارض و ، نوايا  تشرذمو مصالح ، لوال تقاطع ..ناضجة إلسقاطه( الشعبية)الذاتية الظروف و ، 

 !لنظامه( المعارضةالقوى ) والءات



دة ن الوال، ألكأداة للتغيير( لغزو االجنبيا)اح القيصري فإحتالوا على التأريخ وذهبوا الى الجر  
تستلب منهم فرص تحقيق مآربهم وفي المقدمة سسقاط نظام صدام الطبيعية لإلنتفاضة الشعبية إل

ثنية الى ـ مكوناتتبديد الشعب العراقي  )منها  خارج منظومة الشعوب واالمم ، ـ !!طائفية وا 
لغاء العراق من الخارطة الجيوسياسية في المنطقةو  مراء للدويالت التي يفرزها تمزيق أليكونوا ( ا 

 !العراق

دون تدمير (..إن أرادوا ذلك)صدام والتخلص منه ( إصطياد ) وكان يسيرًا عليهم وعلى أسيادهم 
 !!العراق

 (!نسان بذريعة قتل ذبابة حطت على وجههإلق النار على رأس يط) فكانوا كقاتل 

ن ا  حتى و ..( !إقتلوا المالكي فقد بغى )يصرخون (..حكام اليوم ..مسمعارضي األ)ات واليوم ذ
على خرى م الربيعين والمدن األأفي وتشريد الماليين ممن تبقى ،  وتمزيق شعبه، العراق  بتقسيم

 !و العالنيةأيدي ارهابيي داعش ومن معهم ومن خلفهم في السر أ

ترسيخ والتشبث ب(..الخالص من المالكياإلدعاء ب)سوى ...اليومنواياهم ( شرفأ)وليس في 
قتسام الغنائم،  المحاصصة التائهين في ماليين أهله حياة ومن ..من جثة العراق الممزقة، وا 

 !المصير المجهول

يستهان بها لخصوم المالكي  ية الاإلنتخابات األخيرة  أفرزت كتلة نيابوالجميع يعرف ان 
مجلس  بإمكانهم حجب الثقة عنه في( وغيرهم..المطلك.الصدر.الحكيم.البارزاني.عالوي.النجيفي)

قصائه  بإخراجه من منه كما إنهم وأسيادهم قادرون حتى على التخلص  ..(ديمقراطيا)النواب وا 
لكن الجلي إن ..دون تدمير العراق ..!!(اللعبة الديمقراطيةقواعد رج خا)المعادلة السياسية 

 !!!وليس المالكي.. العراقالم ست هدف هو 

 !!عاقال   والعادال  (حاكما)فلم يكن صدام 

 !!وال صدوقا   كفوء  (  ا  مدير ) المالكي ليس و 



 للجدل المثيرة..القذرة الميكيافيللية النظرية هذه”  الوسيلة تبرر الغاية “  باعإت   أو ينا بَ تَ ولكن 
نهج تدميري لن ..ينشدونها التي الغاية إلى للوصول وسيلة ممارسة أيو ..قرون خمسة منذ

 !بمن فيهم مستخدموها..يسلم منه أحد

 !!تلك هي المسألة

 ..نتماءاتها وتطلعاتها إختالف إتتوحد كل القوى على ..في تجارب جميع الشعوب واالمم 
حجم التهديد الذي يمثله ذلك )وفق مبدأ ..الشعب ووجودهلمواجهة اي خطر يهدد حياة 

 !!(..خواتها وبنات عمومتهاوأداعش  )رهاب إكثر وحشية من أوليس من خطر (..الخطر

( الرأسمالية والشيوعية) كثر القوى تناقضًا أففي الحرب العالمية الثانية تشكلت تحالفات بين 
 !ومعها العسكرية اليابانية..في المانيا وايطاليا النازية والفاشية  بظهورعندما تهدد وجودهم 

 (..داعش) عن جرائمخطرا اليقل نهجًا لكننا اليوم نواجه 

 :ية الوطنية الجمعية وأحالوها الىالذين نجحوا في تمزيق الرؤ ( المتحاصصين )  نهجهو 

  ثني قصر نظر  !ويعفيه من الفناء..ان الحريق سيأكل جاره يتوهم ..منكفئطائفي وا 
  كفان الموتى والطاعون يتفشى بأهلهاأتنشغل بإستالب ..فقإنتهازية ضيقة األمواقف! 
 (!كاللص الذي يسرق خزنة ويختبئ في داخلها)  ممارسات نفعية متخاذلة 
  ستقواء على الشعب والوطن ،بـرهانات مقامرة لم خارجية من أطراف ( وعود واهية ) وا 

 !!أنها أوفت بوعودها يوماً  يثبت التأريخ
  المحترفين  (أهل السياسة والدولة) أخالقياتتفتقد الى الحد األدنى من ..مواقف خيانية

 !!منهم او الهواة
 ..خوتهأبيه و أمه و أيستأسد على  يالذ(حرامي البيت)وتنزلق الى سلوكيات 

 !!شماتة السفهاء بمصائب أهلهمالى تنحدر و 

 ؟!قبل تطهير نينوى من الوحوش..(!الحساب)فإذا كان البد من 

 ..الغامضة الجذور..كما يتنطع علينا كل ساعة على شاشات الفضائيات الشديدة الحضور
 !( !!الخبراء االستراتيجيون)و!( المحللون السياسيون..)الحافرة القبور



  :فيصح القول للمتحاصصين جميعا  

   المحتلينعلى ذات الشاحنة التي أختبأت خلف غبار مجنزرات العراق  م مت  د  كلكم ق! 
 ة أهلها ز  وجعلتم أع  ..وأفسدتم كل قرية وأ سرة دخلتموها..وكلكم نهبتم ثروات أهل العراق

 !!ةل  أذ  
 هلكمأيديكم بدماء أطخت لوكلكم ت! 
 وكلكم إنتفختم وأفتقر العراقيون بسببكم! 
 وكلكم معقود والءه لغير العراق! 
 مسكون بنوايا الشيطان التقسيمية والتفتيتية وكلكم! 
  تستوطنه تناقضات وكراهية لبعضكم أعمق من تناقضاتكم وكراهيتكم كانت وكلكم

ختطافكم للسلطةو وهذا ماتأكد من مواقفكم وممارساتكم قبل ..لصدام  !بعد سقوطه وا 
  هيومحازبتفوق تناقضاتكم مع المالكي ..وكلكم موبوء بكراهية وتناقضات مع بعضكم! 
  العراق.. (!دار الفناء)ـخارج العراق ب( !جنة البقاء)وكلكم إستكمل بناء وشراء! 
  بقدميه ليتسلق الى عرش التسلط!( الدستور الذي كتبتموه في ليلة ظلماء) وكلكم وطأ! 
  التكفيرية التخوينية ( داعش)وكلكم اليخلوا نسيجه العقائدي من خيط يمتد الى عباءة

 !اإللغائية
  تشريد وتفقير العراقيين داخل وطنهم وخارجهفي وكلكم شركاء!  

  (!!من كان منكم بال خطيئة فليرمني بحجر ) فـ

 !هل الظالمأاليوم االنسان العراقي مهدد بمذابح 

 !والعراق مهدد بالتقسيم

 ؟ايها المتحاصصون فالى أين أنتم ذاهبون بالعراق

  ؟ايها الطفيليون والى متى أنتم سادرون ب غ يِّكم

طالما هو اليوم ، خفى عن الرأي العام جوبتها يجب ان الت  أان االسئلة التي يدرك كل عاقل 
 :ومنها..مطالب بالمبادرة لحماية مصيره ووطنه



  ؟وأسقطوها  ن الموصلمئات الداعشيكيف اجتاح 
ودباباتهم رغم هذا العدد الذي يتجاوز الخمسين الف عسكري بكامل عدتهم وعتادهم ..

 !!؟وطائراتهم
 ومن اين جاءوا؟ 

  !وأي اراٍض عراقية؟..م من أراض عراقية؟أ م السورية؟أ هل من الحدود التركية ؟..
 ين كانوا يستحضرون للهجوم؟أ 

 !و محافظة؟أي مدينة أم داخل الحدود؟ وفي أ هل خارج الحدود ؟..
 ؟ (لغزوةا)ـمتى بدأ التحضير ل 

أم استباقًا لتداعيات نتائج ..كأحد تداعيات الوضع االقليمي؟  اهل جاء توقيته..
ن ا)أم بتوقيت ..االنتخابات العراقية؟  !الصراع في المنطقة؟ دلتغيير قواع( أكبر م 

  ؟التي كانت تتعسكر في الموصل آنذاك(  قيادة الجيش)مادور 
 !شيطان؟وأي ..أم باعت نفسها للشيطان؟..أم جاهلة؟..هل كانت متخاذلة؟..

 ؟العملية السياسيةالمشاركة في (المتحاصصة) ة اسيومادور القوى السي 
 )بإحتمالم انهم شامتون أ..؟نقشاع غبار المجزرةإنتظار إهل هم جالسون على التل ب

م انهم متواطئون مع أ..ل العراق؟ت  حتى وان ق  ( !!على جبهة العراق "الذبابة" الخالص من
 !م انهم شركاء في الجريمة؟أ..الحول والقوة لهم؟أم انهم مأمورون ..الوحوش؟

 ومادور الحكومة المحلية في الموصل؟ 
وع د تها بت بجلدها ر  م ه  أ..جتياح ؟ م لعلمها بوقت اإلظ  ن  هل خططت لإلنسحاب الم  ..

م سيأتي دورها بعد أ..جتياح؟إللتحضير لم شاركت في اأ..جتياح؟بعد اإلوثروتها 
 !جتياح؟اإل

  انهارت الدولة والجيش وتالشت رغم كثرة عديدها وتسليحها؟لماذا 
) نها خطة أم أ..هل هي نتيجة لتناقضات السلطات المحلية واالتحادية في المحافظة؟..

 ..، وداعشوقيادات من الجيش ، حيكت بليل بين الحكومة المحلية ( مدفوعة األجر
 !برعاية مخابرات دولية واقليمية؟



 سباب البنيويةزل باألخت  وغيرها ينبغي ان ال ت  ( الميدانية) لكل تلك االسئلة  ان االجوبة المنطقية
رق من كل الجهات خت  ، وجيشها الم   (دولة المحاصصة المتنافرة العناصرإفرازات ) ـل (البديهية)

 !!رغم أهمية وموضوعية ذلك..المتحاربة على العراق

  بإختصار خطة إسقاط نينوى هيان : 
من خرى هي األالمستعارة ..( 2812 سبتمبر عامفي ..خطة إسقاط دمشق)من  ةستعار م  
رتكزت الى.. (2811 أكتوبر 21 في  طرابلسالعاصمة الليبية خطة اسقاط )  :وا 

 مختلفة مناطق في ستقرارهمإ مينأوت نينوى الى العناصر مئات دخول  تأمين (1
 !قبل ساعة الصفر ، في فترات زمنية مختلفة المواقع الحيوية حول خصوصا

تواطئ عناصر أساسية من من خالل ) المؤسسة العسكرية مركز قيادة دمير ت (2
نظ قيادتها مع الغزاة  (!لإلرهابيينام البعض منهم موا 

( الرسمية والمجتمعية ..المحلية) الداعمةومنسق مع الحواضن هجوم مباغت  (1
 !حتالل المدينةلإلرهابيين إل

 في تام نهيارإتحقيق  هو فيها األساس كانممنهجة ( إعالمية)حرب نفسية  (4
هجوم واسع من مختلف الجبهات وسقوط  خبر أشيع أن بعد المقاتلين معنويات

 !جميع القواعد العسكرية بيد داعش
الرافضين لعقائد اإلرهابيين   بناء المدينةأغالبية بين الصادم إشاعة الذعر  (5

  !فرض اإلذعان عليهمو  ، المدينةلدى ابناء لشل قدرة المقاومة ..وممارساتهم 
 وضاع الميدانية في اليوم تمتد خيوطه الى تداعيات األان مايجري ..ويجب ان النغفل

وكرانيا ، والتطورات بالملف النووي االيراني ، والمخاضات أسوريا ، والتدافعات في 
، ( عربيالربيع ال)في دول  تنازعاتفي جنوب شرق اسيا ، والاالقتصادية االستراتيجية 

وأمن .. وخلفها الصراع على مصادر الطاقة..ستعصاءات في الملف الفلسطينيواإل
 !(!!إسرائيل)

الطائفية )بعض المتحاصصين بالعملية السياسية ( نوايا وأوهام ) أكثر مما تترابط مع 
فهم محض أدوات يتم ..على ركام العراق( عروش)الذين يحلمون بإعتالء (..واإلثنية

 !نتهاء دورها كنفايات في مزبلة التأريخإلقى بعد وت  ..كحصان طروادةإستخدامها 



 القليمي إلعادة رسم خرائط بإختصار انه جزء من الميل القسري في الصراع العالمي وا
 ! تلك لمشاريع الهيمنةـ بقدراتها الذاتية ـ مقاومة الشعوب والميل الطبيعي ل..النفوذ

 :الساعات الشديدة الحرجوفي ان هذا المنعطف التأريخي يتطلب 
  حركة وت حبط ربك ت   صادمةجراءات إدون ..وت د رُّجيًا معالجة األزمات جذريا وتراكميا

 !!والشعب لتطهير الوطن من وحوش داعش ومن معهم ومن خلفهمالجيش 
  تساع الحركة (اإلرهابغزو )رافق التعبئة الوطنية لمواجهة ن ت  أالتأكيد على ، وا 

 :ولنظام المحاصصة الطائفية واإلثنية.. هالمناهضة لالجماهيرية 
وفق معايير إحترافية من المتخصصين ، وطني ( زمة إدارة أ) تشكيل فريق  (1

وليس من ذات الوجوه الطائفية واإلثنية المهزومة والمأزومة ) إلدارة األزمات 
ستراتيجيات يتولى وضع اإل !!(المسؤولة عن الكارثة او المتورطة في إنتاجها..

لتطهير ..الطاقات الداخلية والخارجية ويحشد كل الوطنية لإلرهاب ، ومة اللمق
حتضانه ،  الوطن منه ، ويجفف منابعه ، ويستأصل كل عوامل تفريخه ، وا 

الفاشل ( أزمة النظام)وي م هِّد لوضع الحلول الجذرية لـ..وانتشاره ، إستقوائه
 !والفاسد

خارج إطار ( الطائفية أو اإلثنية أو المناطقية) ة منع ظهور الميليشيات المسلح (2
 ! بأي ذريعة كانت..الدولة

، في الدولة والمجتمع  اإلرهابنشوء الموضوعية والذاتية لسباب األإزالة  (1
ستيطانه و   ..ل وسلوك الفردعقفي ا 

 :التدميرية من تلك االسبابوفي المقدمة 
،  في جغرافية الوطن هوتفشيعلى الدولة والمجتمع ،  (المحاصصةنهج )فرض

ق ي م ستقوائه على ا  ، و المناطق التي تشعر بالتهميش والغبن ته في اتداعيوخاصة 
ه ن  كُّ م  ، وت  الطائفي واإلثني ( فكر الكراهية)تبنيه لـنتيجة  المجتمع المدنيومعايير 

بناء الساعون ل..عن مراكز صنع القرار التنموي عقالء أهل العراقإقصاء من 
 !(المواطن الحر والوطن الكامل السيادةدولة )

 لفضح المتورطين ..ستثمار الموقف الدولي واإلقليمي والعربي الى جانب العراقإ (
إلعادة تشكيل بسفك دماء العراقيين وتدمير وطنهم ، و ( والدوليين، واالقليميين ، المحليين 



التي تنسجم مع منظومة الدول المتمدنة في العالم ، وتتعايش ( دولة الوطن والمواطنة ) 
 !!! وتشنجات، أوتناحرات ، أزمات أقليمي والعربي دون مع محيطها اإلبسالم 


