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 ( .!! داعش ) قيادات تبقى من طهران تنقذ ما ، ها هي
 ( يرانية الكربىالصفقة اليت فضحت اللعبة اإل )

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 

 . قصري جًدا اعدحبل الكذب والدجل واخل:  املقدمة
 
،  طهران تنقذ قيادات داعش من اخلط األول والثاين وعائالهتم تنفيًذا لوعودها -1

والرقة والقلمون اهتم يف املوصل هلم بطوق النجاة وال خوف على حي اليت قطعتها
حسن  ، والذي مت مؤخًرا بطريقة الصفقة الفاضحة اليت عقدها " على وجه التحديد
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، مع سفاح دمشق بقرار ورعاية  رهايب يف جنوب لبناننصر هللا "  زعيم التنظيم اإل
 . صًراومن ويل الفقيه ح إيرانية

ال ملراوغة أو تؤكد أن ال جمء بعد حسابات دقيقة الذي جا،  يرايننقاذ اإلواإل -2
، حيث بدأ العراق صمود داعشي يف ميادين العراق وسوريا وغريها .. جاء يف وقته 

يرانية اليت ال تعلو عليها مصلحة وكذا يراين واملصلحة اإليتحسس اخلبث اإل
 .  السورية أيضاً 

،  ، الشباب منهم على وجه التخصيص يراين هو جعل العراق وأهلهدف اإلواهل
 ا حلرب عبثية وملصلحة النظام الفارسي .وقودً 

يراين بتجميع القيادات الداعشية يف ضوء التوقيتات .. جاء القرار اإل ويف -3
فافات كلية مع جديدة حنو مواقع واصط ( هو العراق والبدء مبرحلة آمن كان )م

ندماج بني تشكيالته على أساس اخلربة من جهة ، والدفع احلشد الشعويب واال
 ، رهابإستمرار الزخم بذرائع حماربة اإل ( لغرض داعشية للقيام بعمليات )ببعضها 

وافق مع املعني يف بغداد بالت الذي يضرب يف األماكن اليت حيددها وكيل ويل الفقيه
 وذلك )( ..  يراين اجلديد الذي يقوده )علي مشخاينقاسم سليماين والسفري اإل

لو كان الوجود  - مواقعها يف سوريا يرانية اليت بدأت ختسر( عن املصاحل اإل دفاًعا
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( إهناء املهمة يف سوريا وتعزيزها  صفقة يراين قويًا يف سوريا ملا أقدمت إيران على )اإل
ءات دعاي كل االر  ع  ( حسن نصر هللا وت    صفقة .. إذ تكشف ) - يف العراق

ن ( ولكنهم حيرقون أبناء العراق ، حياربو  داعش اربون )يرانية السابقة من أهنم حياإل
 سرتاتيجًيا عرب العراق إىل سوريا حيث البحر املتوسطا، وهم حيفرون ممًرا  ( داعش )

( وهم يدعمون احلوثيني للسيطرة على مضيق باب املندب ..   داعش ، حياربون )
كل هذه الذرائع قد سقطت ومنها مهزلة محاية العتبات املقدسة وهم يدنسوهنا 

 هلم وسلوكهم وموبقاهتم .ابأقو 
 تفاق القلمون بني )لي مشخاين " قد أعلن دعم إيران الأن " ع واملضحك .. -4

 يرانيون، العدو الذي يقاتله اإل ( داعش ( يف اجلنوب اللبناين وبني ) حزب هللا
يعتربه علي  ، حيث أن إنقاذ عناصر داعش القيادية ، والعراقيون والعامل منذ سنني

( ، والذهاب هبم وعوائلهم بسيارات مكيفة إىل وادي الفرات  تكتيًكا ) مشخاين
(  القلمون ولكن مل يقتصر تنفيذ صفقة ) املمتد إىل شرق سوريا وغرب العراق ..

،  ( احملاذية للحدود العراقية فحسب دير الزور ( إىل منطقة ) داعش بنقل تنظيم )
، إىل العراق عرب مناطق  تا، وخاصة القيادنقل أعداد كبرية من هذا التنظيم إمنا

..  ( واشنطن بوست ما قالته صحيفة ال )وهذا  –يسيطر عليها النظام السوري 
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يراين والنظام السوري وحزب مصلحة كل من النظام اإل وهو األمر الذي يعين أن 
 رهايب ، فوق مصلحة العراق ومصاحل الشعب العراقي .اإل هللا نصر

بينما  يب من العراق بالتضحيات اجلسام ..رها( اإل داعش لقد مت طرد تنظيم ) -5
، وخالل هذه الصفقة  رهايب  إىل العراقذا التنظيم اإلإيران وبقرار منها تعيد ه

الفاضحة تقدم إيران طوق إنقاذ هلذا التنظيم اجملرم وتسهل عودته إىل العراق بعد أن 
نقاذ البادة ، وهنا يأيت اه وأمامه طريق مسدود واحد وهو اإلأخذ يلفظ أنفاس

يراين وال ال النظام يف دمشق وال النظام اإلفيما مل يفكر حسن نصر هللا و ..  يرايناإل
( عراقي مفقود يف سوريا واآلالف من 800) أكثر من نظام بغداد العميل مبصري

 . رفاة القتلى من العراقيني الذي دفنوا يف سوريا مبقابر مجاعية
( صناعة  داعش لذي يؤكد على أن )يرانية تكشف وتعزز الرأي االصفقة اإل -6

نتهاء مهمتها يقتضي محاية اصهيونية مشرتكة .. وإن  - أمريكية – خمابرات إيرانية
وإن عملية نقلهم وعائالهتم إىل العراق يعرب عن  –خطها األول والثاين  –قيادهتا 

قد جعلت نظام  خسارة إيرانية قد حلت يف سوريا ويف لبنان .. وهذه اخلسارة
( إىل العراق ثانية من اجل استمرار إرباك العراق  داعش صفوي يدفع ب )طهران ال
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يويًا يف ، والعمل على حتويله جماال ح واهليمنة عليهضعافه ومتزيقه وهنب ثرواته إو 
 . التوسعية سرتاتيجية إيرانا ضوء

عب احلكومة العميلة اليت تدعي الشعب العراقي .. ويف مل الكرة اآلن يف ملعب -7
هي إيرانية ، وتعلم بدوافعها  ، وهي تعلم بأن اللعبة رهابحماربة اإل ر  علىاحل
واملهم لدى صانع القرار يف طهران هو إبقاء العراق متناحًرا وضعيًفا سرتاتيجية .. اال

 .!! وممزقًا
، إمنا  ( قاتل العراقيني فحسب داعش تكمن ليس بعودة تنظيم ) يًضاأ واخلطورة

وف احلشد الشعويب يف قياداهتم بني صف بدمج بعض حماولة طهران تذويبهم
 مت ملاذاو وإال ملاذا مل يتم قتلهم أو حماسبتهم على جرائمهم .. ..  رهابيةتشكيالته اإل

 أفتونا أيها الشعب العراقي العظيم.!!..  إنقاذهم وهم إرهابيونو  نقلهم
7  /09  /2017 
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