
 إذا كنت ال تستحي فقل ما تشاء
 د.عبدالخالق حسين

 
إن رأسمال البعثيين هو الكذب والتلفيق وتشويه صورة وسمعة خصومهم السياسيين، وكل من ال يسير على 

سكتهم. وقد ُعرفوا بشراستهم في التعامل مع معارضيهم، لذلك تم اختيارهم من قبل االستخبارات الغربية في 
األسود. وهم ال يبالون  1963اط شب 8التآمر على حكومة الزعيم عبدالكريم قاسم، كرأس الحربة في انقالب 

بحجم القتل والخراب الذي يجلبونه على الشعب والمنطقة. وكل من يحاول إلقاء اللوم على صدام حسين 
وحده ويبرئ البعث من الجرائم بحق العراق والمنطقة، فهو على خطأ، فصدام هو نتاج البعث، ولو لم يكن 

ل ناظم كزار، وعزت الدوري، وطه الجزراوي وغيرهم. صدام ألنتج الحزب صداماً آخر وباسم آخر، مث
فالمهم عند البعث هو االستيالء على السلطة وبأخس الوسائل دموية. إذ كما قال مشيل عفلق في هذا 
 الخصوص: "حزب البعث هدية األمة العربية للعراق، وصدام حسين هدية العراق لألمة العربية" !!

دما خاب أمل أمريكا في جر العراق إلى معاداة إيران في ظل حكومة ، وعن2003ووبعد تحرير العراق عام 
نوري المالكي، عادت إلى عميلها السابق، البعث، للقيام بالمهمة القذرة، خاصة وهو المجرب، ومن أصحاب 

  السوابق في هذا المجال، لذا أثاروا كذبة تهميش وإقصاء السنة والكرد من قبل المالكي الدكتاتور الطائفي!!.
فالبعث يستطيع أن يتلون ويتخذ مختلف األشكال واأللوان وحسب الظروف، وينفذ ما تخطط له االستخبارات 

األجنبية والقيام بما تسنده له من أدوار إجرامية بحق الشعب والوطن. واليوم أنتهى عهد االنقالبات 
ية واإلقليمية والدولية، فالبعث العسكرية، لذلك أنيط به دور قيادة داعش واالستفادة من كل الظروف المحل

 . 2003مطية لتحقيق أغراض اآلخرين مقابل إعادته إلى السلطة التي فقدها عام 
 

قلنا مراراً، وبات معروفاً اليوم، أن ما يسمى بداعش هو تنظيم منشق من القاعدة، وبجهد استخباراتي 
ن الجيش العراقي السابق، وأغلبهم أمريكي، وتمويل سعودي قطري ودعم تركي، جندوا له ضباط بعثيين م

من الحرس الجمهوري، تم رفدهم من قبل خبراء السي آي أيه، عندما كانوا في معتقل (بوكا) في جنوب 
 )1العراق.(

ونجح هؤالء الضباط  في اختراق القوات العسكرية واألجهزة األمنية وجميع مؤسسات الدولة، مستغلين 
هللا عما سلف)، وبقوا كخاليا نائمة ينتظرون ساعة الصفر التي جاءت  حملة المصالحة الوطنية ومبدأ (عفا

في احتالل الموصل والتي كانت عملية تسليم من قبل الضباط البعثيين باالتفاق مع  2014حزيران  10يوم 
الضباط الكرد في الجيش الذي كانوا يسمونه بجيش المالكي الشيعي اإليراني!!! ويثيرون عليه نقمة أهل 

صل. وقد تأكد ذلك من مؤتمر عّمان الذي ضم لملوماً من مختلف "فصائل المقاومة"، من رجال الدين المو
 وعلى رأسهم حارث الضاري وعبدالملك السعدي، وشيوخ عشائر، والبقية من البعثيين.

 
 لقد ارتكب تنظيم داعش أبشع الجرائم بحق اإلنسانية في المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم مثل الموصل

وصالح الدين، حيث القتل والتهجير والسلب والنهب على الهوية الدينية والطائفية والعنصرية وغيرها من 
الجرائم التي لحقت بالمسيحيين واألقليات الدينية والمذهبية األخرى. واليوم وردت أنباء أن عناصر "داعش" 

حافظة نينوى. وهذا اإلجراء بدأت حملة التطهير العنصري ضد األكراد وإرغامهم على الرحيل من م
التعسفي يؤكد بعثية داعش وبغطاء ديني وهابي. فجرائم التهجير وتغيير ديموغرافية المناطق لم يعرفها 

العراق إال في عهد حكم البعث. فلو كانت داعش حقاً منظمة إسالمية تبشر بدولة الخالفة، وال تعترف بحدود 
وسوريا ليست للسوريين)، فلماذا تطرد األكراد من بالدهم وهم  وطنية كما قالوا: (العراق ليس للعراقيين

 مسلمون سنة ومن نفس مذهب داعش؟ أال يؤكد هذا بعثية داعش؟ 



وهو في نفس الوقت درس للسيد مسعود بارزاني الذي غامر بالقضية الكردية عندما تحالف مع داعش 
. وعندما نقول بارزاني يكره العراق، فليس هذا (البعث) بتأثير الدول اإلقليمية كرهاً في المالكي والعراق

افتراًء منا عليه، معاذا هللا، بل هو الذي أنكر وجود أي انتماء عراقي عند العراقيين، ويعمل ليل نهار على 
إضعاف الحكومة العراقية المركزية. لذا، فكما خسر والده عندما تحالف مع البعثيين في عهد حكومة الزعيم 

، كذلك سيعيد التاريخ نفسه مع السيد مسعود، االبن، السائر على نهج الوالد في التآمر على عبدالكريم قاسم
العراق. فقد صرح السيد بازاني مراراً أنه إذا تم اختيار المالكي رئيساً للوزراء فإنه لن يتعاون مع حكومة 

متنفذون في الحكومة المركزية؟ بغداد!! والسؤال هنا: متى تعاون السيد بارزاني مع حكومة بغداد وله وزراء 
فأنت يا سيد بارزاني ضد حكومة بغداد سواًء كان على رأسها المالكي أو الجعفري أو أي شخص آخر. 

 فمهمتك تدمير العراق، تنفيذاً لما يصلك من أوامر من السعودية وقطر وتركية أردوغان.
 

عالميون البعثيون من أكاذيب وافتراءات ودليل آخر يؤكد بعثية منظمة داعش وجرائمها، هو ما ينشره اإل
 بلغت حد المسخرة والضحك عليها، نورد مثالين:

األول، كتب البعثي صالح المختار، أحد جرذان مؤتمر عّمان، في مقال له وصلني عبر البريد االكتروني، 
رهم من األقليات مدافعاً عن داعش، قائالً ما معناه: إن الجرائم التي ترتكب في الموصل ضد المسيحيين وغي

الدينية والمذهبية واألثنية، لم يرتكبها "الثوار"، بل ارتكبها جيش المالكي!! إذ يصفون الدواعش بالثوار، 
 ".ثورة السنة ضد ظلم وطائفية المالكي"وجرائمهم بـ

العيش  والثاني، بثته فضائية الشرقية لصحابها البعثي سعد البزاز، مفادها أن المسيحيين في الموصل يفضلون
 في المناطق التي تحكمها داعش على أن يعيشوا في المناطق التي تحت سيطرة حكومة المالكي!!

 
فمن نصدق، التقارير والصور المأساوية التي تصلنا من وكاالت األنباء و اليوتيوب عن مآسي المسيحيين 

اعهما المحموم عن داعش؟ واألقليات األخرى، أم نصدق فضائية سعد البزاز، ورفيقه صالح المختار في دف
)، وفيديو عما يحصل للعوائل المسيحية في 3ندرج في الهامش رابط نداء من قداسة البطريك لويس ساكو(

)، وكذلك روابط عن جرائم عصابات داعش في الموصل، فماذا يقول كتبة داعش الذين ال 4الموصل(
 يستحون.

ينطبق تماماً على البعثيين وحلفائهم في كل زمان  يقول المثل: (إذا كنت ال تستحي فقل ما تشاء). وهذا
 ومكان.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 روابط ذات صلة

 قراءة في البعد الستراتجي لصناعة داعش؟د. علي حسن الشيخ حبيب:  -1
http://alakhbaar.org/home/2014/7/172979.html 

 
 فرحة العرب في الموصل وغزةياسين مجيد:   -2

http://alakhbaar.org/home/2014/7/173085.html 
 
 بطريرك بابل على الكلدان -ساكو  نـــداء من قداسة البطريرك لويس روفائيل -3

http://aljeeran.net/inp/view.asp?ID=21473 
 
 "بالفيديو .. شاهد حقيقة ما يحصل للعوائل المسيحية في الموصل على لسان هذه المواطنة العراقية من مسيحيين "فيديو حزين -4

http://www.knoozmedia.net/?p=55633 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعض العناوين عن جرائم عصابات داعش في الموصول

 النبي شيت بهدف تفجيره وسط الموصلعصابات داعش تطوق جامع 
http://alakhbaar.org/home/2014/7/173191.html 

 
  داعش" للموصليات: النقاب أو العقاب"

http://alakhbaar.org/home/2014/7/173193.html 
 

 فيديو: لحظة تفجير مرقد النبي يونس في الموصل 
http://alakhbaar.org/home/2014/7/173158.html 
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