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  تصريح صحفي

  للدكتور عبد الكاظم العبودي

  مني العام للجبهة الوطنية العراقيةاأل

عن اجتماعات ومداوالت جتري يف السر والعلن حول  خبارًاأنباء تناقلت وكاالت األ

دىل أوبهذا الصدد  " وضع حلول للقضية العراقية يف ما يسمى " مرحلة ما بعد داعش

جابات له إوقع اجلبهة الوطنية العراقية يف مل تصرحيًا كتور عبد الكاظم العبوديالد

،  عن موقف اجلبهة من جممل التحركات السياسية اجلارية يف العراق وخارجه

حاديث متداولة حول اجتماعات تنسب أوخاصة مبا يتسرب من تصرحيات و

ونية يف تركيا ثاتنشط منذ أشهر يف اجتماعات مار جلماعات وشخصيات عراقية
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منتصف شهر متوز القادم  لعقد مؤمترات ستنظم يف متهيدًا ، ربيل وعمان وبغدادأو

  .ربيلأببغداد و

  : جاب الدكتور العبوديأ

، لكونها مل خترج عن دائرة االرتباط برحم ومشيمة  نشطةال يعنينا أمر مثل هذه األ

، تلك العملية  تلك العملية السياسية الفاشلة ، اليت جرت الويالت على شعبنا

نقذها ولن ي ، زمة وهي يف حالة الغيبوبةأو مظلم السياسية اليت دخلت متاما يف نفق

،  طراف اليت حتاول استغالل حالة الفراغ القائمةاالنعاش السياسي من بعض األ

ت احمللية والدولية حول راداالستفادة من حالة تزاحم وصراع اإلجل اأوسعيها من 

، ما بعد  مرتهنا باالحتالل وسيادة النفوذ الفارسي الصفوي بقاء العراقإالتشبث ب

  .داعش

وبعض الشخصيات ممن ن حماوالت دخول جمموعات معينة من التكتالت الطائفية إ

داخل سلطات  ، رغم تواجد الكثري منهم نفسهم للمعارضة الشكليةأكانوا ينسبون 

، هم  بهم الحقًاو مبن سيلتحق أ،  ربعة عشر عامًاأعلى مدى  وحكومات االحتالل

، كذر  ، ليسوا كذلك ، واحتسابهم على املعارضة هو حماولة تضليلية يف واقع احلال
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ال زالوا يعملون ضمن  ، ، ومنهم الرماد يف العيون ، لكونهم يف غالبيتهم قد عملوا

، إن مل يكونوا من مكوناتها وبطانتها االنتهازية  تلك العملية السياسية املنهارة

  . هم شعبنا يف منعطفات حادة وقاسية من نضاله، وقد خرب املعروفة

  ول موقف اجلبهة الوطنية العراقيةوح

   :شار الدكتور عبد الكاظم العبوديأ

جل أام مدى صالبته وصدقه وتفانيه من ي، وقد زكت األ ن هذا املوقف واضح وثابتأ

ذا ، هلذا نصارح شعبنا ، ويف ه جيالهأعراق واحلفاظ على وحدته ومستقبل انقاذ ال

ن حتمل أية اليت تصر على ون تلك الواجهات والتكتالت السياس: إ الظرف العصيب

عناوين طائفية ، ال يهمها مستقبل العراق ، بقدر حرصها على حفظ مصاحلها 

 تلك القوى ، وخاصة الغزو واالحتالل وامتيازاتها اليت اكتسبتها خالل سنوات

، وما جيري اليوم  العراقعلى وحدة  خطارشخاص الذين جروا اخلراب واألواأل

لتكوين وتشكيل وتسجيل املزيد من ،  ، محى تسابق غري مسبوقة أمامنا من مشاهد

للحصول على االعتماد  مثال تلك الكتل واملكونات السياسية القدمية واجلديدةأ
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الرمسي للنشاط السياسي هلا مبوافقة عش الفساد السياسي املتمثل يف املفوضية العليا 

  .لالنتخابات

ال حماوالت إجيري ويطرح بصيغ مبهمة ومشبوهة  ن ماأويرى الدكتور العبودي 

، وهم حياولون استباق ما ستفرزه مرحلة  تضليل سياسي تعرب عنه مواقف البعض

تسارع ملفت للنظر لعدد من االجتماعات متت يف  ن هناكأ خاصة ، ، ما بعد داعش

،  قليميةإومصاحل دول  ةجنبيأوتدخل ومتويل قوى  عواصم ومدن خمتلفة ، برعاية

الص الشعب خل وجادًا ملموسًا ، مل تضف شيئًا يران ، ومشاريعها املعلنةإمبا فيها 

السليمة للحل الوطين املطلوب  رضيةساته ، وال متهد األالعراقي من حمنته ومأ

كل  بعد فشل ، وخصوصًا ، واليت تتعمق يوما بعد يوم زمة العراق املستعصيةوأل

، وفق منظورهم الطائفي  ، املصاحلة الوطنية حول طروحاتهم ومشاريعهم

، سواء تلك اليت طرحت من قبل احلكومة القائمة أو من قبل بعض  والتحاصصي

و " أتارة "  املصاحلة اجملتمعية ، يف ما يسمى مشاريع " ، الشكالنية معارضتها

جهاز عليها حتى ، اليت مت اإل خرى وغريها من املسمياتأ" تارة  التسوية الوطنية

  . وسليم ن تطرح بشكل واضحأ قبل
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داد ،هي حالة دوامة دوران حول ربيل وبغأما جيري من مؤمترات يف اسطنبول ون إ

يراني الفض بشؤون لقها وعمقها االحتالل والتدخل اإلاليت خ ، زمة والكارثةاأل

  .العراق

   :ويرى الدكتور العبودي

هوية ، مبختلف ن التشبث مبثل هذه التحالفات وطرح املشاريع الطائفية واجلأ

ظرفية  نها تأتي كاستجاباتأ، طاملا  منا هي حماوالت مكتوب هلا الفشلإمسمياتها 

قليمية عربت يف جممل مضامينها عن حالة إجنبية وأمالءات حملية وإلشروط و

وقواه الوطنية رادة ومصاحل شعبنا العراقي إ وبالتضاد مع التفاف صريح وواضح

مشبوهة النوايا  ال حماوالت استباقية ،إن ما جيري اليوم ما هي أالفاعلة ، و

ي حل وطين شامل أىل قطع الطريق على إ، تسعى يف جوهرها  هدافغراض واألواأل

  . ينهي مأساة العراق وحيفظ وحدته

لتحركات واالجتماعات وبدائلها وبصدد موقف اجلبهة الوطنية العراقية من هذه ا

  :ضاف الدكتور عبد الكاظم العبوديأورها اجلبهة الوطنية العراقية ، كما تتص
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 ىل رفض اجلبهة لكل مشروع طائفي يكرس تقسيم العراق ويرتضي اخلضوع للخارجإ

ىل استنكاره وعدم السكوت عن قضية دخول البعض يف املرحلة السياسية إ، وخلص 

 عداد له، وما جيري اإل رادات الدولية املتصارعة خمابر اإلخ يفالتالية اليت تطب

ول ، وما استعداد البعض يف الدخول عما بدأه االحتالل يف املربع األ شكل ال خيتلف

 يف ما نعاش لسابقتها امليتة ،إمنا هو متديد حلالة إلتلك العملية السياسية املشبوهة 

ن إاملسؤول واملغامر مبصري العراق ف" ، وملثل هذا السلوك غري  داعش بعد مرحلة" 

  . اجلبهة الوطنية بكافة قواها السياسية واالجتماعية سرتفضه

 ضاف الدكتور العبودي : أ،  وحول احلل املطلوب ملواجهة وضع العراق مستقباًل

نية العراقية ن موقف كافة القوى والشخصيات املؤتلفة يف اجلبهة الوطأمن املؤكد 

اء كل نشاط متلبس بالشعارات الطائفية واالدعاء بتمثيل ما زإمنسجم وثابت وواضح 

يف حني ترتك بقية احملافظات العراقية  ، " احملافظات احملررة من داعش " يسمى

، وحماوالت  ليشياوي الصفوييلقمة سائغة للقمع والتطهري الدميغرايف والقمع امل

  .ختطيط الكانتونات الطائفية واالثنية

 :  للجبهة الوطنية العراقيةمني العام ويف رأي األ
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لقمع واستفحال والعراقيني متماثلة يف انعدام احلريات وسيادة ا إن كل مشاكل العراق

يشيات من والفوضى وغياب حالة الدولة والقانون اليت تفتعلها امللالفساد وانعدام األ

ي أن ي استعداد مأن إهلذا ف ، عن السيطرة والنظام متامًا ةوالعصابات املسلحة املنفلت

ىل دخول العملية إاخلضوع طواعية هلا والعودة طرف كان قبول هذه احلالة و

دارة الظهر حلقوق شعب للعراق ومنح التزكية السياسية إمنا هي إالسياسية ، 

  . لعمالء االحتالل

 :  ضاف الدكتور العبودي يف ختام تصرحيهأو

املستويات الوطنية  بد من التصدي ملثل هذه النشاطات املشبوهة وفضحها على كل ال

ريفة احلريصة على كل القوى الوطنية العراقية احلقيقية والش ا، ودع والدولية

جل متثيل كل أمن  والشروع يف احلوار جبدية ، ىل جتاوز خالفاتهاإمستقبل العراق 

وهام املشاريع اجلهوية أدون االنغماس يف  الشعب العراقي بكل فئاته ، من

مام أىل الكارثة املاثلة إميع وقادت العراق واملنطقة والطائفية اليت جربها اجل

  .اجلميع
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مني العام للجبهة الوطنية العراقية ، اجلهد الوطين الكبري املنجز يف كما مثن األ

الربنامج السياسي للجبهة الوطنية العراقية ، والذي يتضمن عناصر احلل واألمل 

الذي طرحه حزب  قضية العراقمثن املشروع الوطين للحل الشامل ل وكذلك املنشود ،

وفق حماوره األربعة ، ويرى فيه جبانب الربنامج  ، البعث العربي االشرتاكي

  . للحل السياسي املنشود وواقعيًا عمليًا السياسي للجبهة طريقًا

 : ضاف الدكتور العبوديأو

مانة العامة للجبهة الوطنية العراقية ومكتبها التنفيذي يف حالة اجتماع دائم ن األأ 

ن اجلبهة يف حالة تشاور وحوار أ، و تابعة املستجدات السياسية اجلارية يف العراقمل

مستمر مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية العراقية داخل حتالفها اجلبهوي 

وخارجه وستجيب يف القريب العاجل بالرد املطلوب واملنتظر على كافة التساؤالت 

 . املطروحة وعلى كل املستويات

 2017 رانحزي 22

 

 عث العظيمفرسان الب             عبد الكاظم العبوديالكاتب صفحة 

https://www.fursanalbaath.com/abd-alkazm-alabwdy
https://www.fursanalbaath.com/
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