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 مانة العامة للجبهة الوطنية العراقيةبيان صادر عن األ

 متناأطورات ومراحل التآمر على شعبنا وحول ت

 
 

 بناء شعبنا العراقي الصابر املكافح الكريمأيا 

 متنا العربية اجمليدةأبناء أيا 

 

حلقات التآمر اخلبيثة اجلارية على شعبنا العراقي  تطورات تنفيذ  مل تفاجئنا مطلقًا

هدافه أصريورة مثل هذا التآمر و ، وبقدر ما كنا حنذر ونكشف لشعبنا دائمًا متنا أو

دلته واضحة أكانت  ،  كان جيري يف الكتمان والسر ن ماأومقاصده ، فال زلنا نتوقع 
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خطار واستمرار التحالف أمتجسد يف  ، وهو  متناأحرار شعبنا وألنا وللعيان من 

نهاء إل هاض حركة شعبنا التحررية ج، الساعي إل مريكيفارسي األالصهيو

ضه احملتل وحتالفاته احمللية ، وما فر االحتالل وتصفية تركة الغزو للعراق

لتآمر تشكل غطاء هلذا ا ،  قليمية من حكومات مرتبطة بعملية سياسية مشبوهةواإل

ثنية إوطائفية و راقيني مبعارك جانبية شغال العإاخلبيث ، فمن خالهلا جيري 

كريس لت الفنت بشكل واضح  اجملتمع والشعب العراقي ، و تستغل  لتمزيق نسيج

 . مة العربيةعداء العراق واألأاستمرار هيمنة التحالف بني 

 

امليلشيات ، من جهة و " من خالل داعش " التدمري" و التحرير ن مسرحية "إ

ساسي جنزت اجلزء األأ ،  خرىأمن جهة  ( ماعش الطائفية واحلشد الشعوبي )

ضد  مة عداء الشعب واألأمرة اليت حيكت يف كواليس ااملؤ ا يف تنفيذ املطلوب منه

 تطلعات شعبنا ومقاومته الوطنية ، خاصة حينما الحت تباشري طرد االحتالل

سوار بغداد أىل اقتحام إوتبني للعامل عزم الثوار   ،  سقاط العملية السياسيةإو ، 

، وتصاعد  مستوى الوطن بفضل اتساع حراك االنتفاضة الوطنية على ،  لتحريرها
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ثالوث الشر  حتالف تآمر وحترك و تشكيل جمالس ثوار العشائر ، حينها 

وجرى تسليمها بسرعة مواقع  ،  داعش ،  مريكي باختالقالصهيوصفوي األ

والدفع الطائفي الذي تنتظره الدولة الصفوية  ،  احملافظات الثائرة السيطرة على 

بناء بقية احملافظات وزجهم يف أ نجنيد ىلإة طهران ومرجعيات الفتنة الطائفيب

حراق إ، و ال ناقة هلم بها وال مجلىل حرب إواحلشد الشعوبي ودفعهم  املليشيات

حقاد الطائفية واملذهبية ارك جانبية َسَعرَّت من تأجيج األما تبقى من العراق يف مع

نفيذ لتدمري يف حني جلس املتآمرون ينسقون اجلهد والعمل والت ،  واجلهوية

مريكي حتت أبناء العراق وبغطاء أيرانية على إدارة حرب إوختريب مدن العراق ب

ية على االنتهاء ، دفع شرفت املسرحأن أ" ، وما  رهابة " احلرب على اإلواجه

النظام  التنسيق مع بقاياوب ،  مثال حسن نصر اهللأمن  ،  يراني عمالئهالنظام اإل

ىل مكافئة ومحاية مرتزقته من الدواعش بتمكينهم من التسرب إالسوري 

 .  واالنسحاب حبماية تامة حنو احلدود العراقية
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التحالف الدولي ورصده وعلمه بكل  مام سكوت وتفرج أ ذا بالطبع جيري ه 

ىل حيث إرهاب الداعشي وعوائلهم وتوجيههم التفاصيل حلركة انتقال قيادات اإل

، بتنسيق تام مع مرتزقة املليشيات الشيعية يف العراق والشام "  مالذهم اآلمن القادم

خلضراء وقواتها ، ويف ، وبعلم حكومة املنطقة ا املواعش " واحلشد الشعوبي

سهم به سلفه أدي الذي يكمل الدور اخلبيث الذي حكومة حيدر العبا مقدمتهم 

كثر من نصف مساحة العراق بيد حفنة من أنوري املالكي ودورهما يف تسليم  اجملرم

 .  القتلة واملرتزقة

 بوأاجملرم  بعد ظهور  وحتديدًا ،  كثر من ظهور داعش يف املوصلأو أسبوع أبعد  

بعاد املؤامرة ضد بلدهم أتيقن العراقيون  ةبغدادي يف املوصل وخطبته املسمومبكر ال

الرتل  ة الطائفية ودورعالمية والتعبئ، وتبني ملن ضللته احلمالت اإل ووطنهم

 –مريكي أشراف إرهابية ُمسَّرَية برعاية وإالتنظيم هو منظومة  ن هذا أاخلامس ، 

تدرييب سوري عداد خمابراتي وإوب ،  يرانيإ وبتمويل ودعم وتنفيذ ،  سرائيليإ

سهمت يف تدمري العراق وقطع الطريق على أ، كلها  قليميإوخبربات ودعم دولي و
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انتصار املقاومة الوطنية وحركة شعبنا الوطنية الرافضة لالحتالل والعملية 

  .السياسية والنفوذ الصفوي البغيض

 

بعدها بسرعة ملفتة للنظر ، كان شكل وتوقيت ظهور داعش يف املوصل لينتشر 

، وتابعته عن كثب فصائل احلركة  كانتشار النار يف هشيم العراق ملفتا للنظر

ساليب الدواعش ، عندما توقف ذلك أعندما تكشفت  وخصوصًا ،  الوطنية ومقاومتها

وبات  ،  ، وحزام بغداد بو غريبأسرطاني اخلبيث عند حدود سامراء واالمتداد ال

، عمل بكل وضوح على منع  وم يف ظهر ثوار العراقيشكل طعنة خنجر مسم

ىل بغداد وجندة ، مجاهري شعبنا املنتظرة إاضة الوطنية املستعرة من الوصول االنتف

ن اجتازوا أخاصة بعد  ،  بواب بغدادأ، من الذين كانوا على  لقدوم ثوار العراق

ناقوس  ، وبذلك دق ىل ختوم املطار الدوليإ وصواًل ،  بو غريب والتاجيأمناطق 

مر وبسرعة األ ، فتقرر  ىل االستنجاد ببعضها البعضإاخلطر وتداعت قوى الشر 

حدث حالة مربكة ومت أمما  اشر وبتجنيد كافة عمالئه ، مريكي املببالتدخل األ

جربت ثوار املقاومة على االنتظار أ، واهلاء العراق مبعركة جديدة  الرتاجع
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لية ودولية غامضة ومستجدة وصعبة والرتيث والرتاجع احملسوب يف ظل ظروف حم

  .التقدير

 

 لقاء القبض على رموز وطنية عراقية معروفةإابي من رهبعدها بدأ التنظيم اإل

،  ، ومت استهداف منظم وموجه ضد قوى وطنية معروفة و مدنيةأعسكرية منها  ، 

يف الرقة  ىل سجون ومعتقالت سرية وعلنية ، منها إومت سجن مناضليها وترحيلهم 

شخص ، من  4500 حد يعرف مصري أكثر من أ، ال  فحتى هذه اللحظة ،  ملوصلوا

مريكان وال حكومات اجملرم املعتوه نوري ، ومل يستطيع األ املعتقلني واملخطوفني

جابة الشافية عن مصريهم و اإلأه حيدر العبادي من الوصول اليهم ، وبعد املالكي

ىل ما جرى يف إضافة إ،  سديةوالكشف عن تفاصيل اعتقاهلم واحتمال تصفيتهم اجل

دلة والرباهني وعشرات ، السيئة الصيت ، وما ينسب باأل قضية جمزرة سبايكر

خرى أخفية  دوارًاأي املالكي وتورطه فيها مما يكشف الشهود والتحقيقات دور نور

 . طراف التحالف املعادي لشعبناأمعلنة بني 
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قصف السورية حتت ظل ال" للمدن العراقية و ن اكتمال مسرحية " التحريرإ  

الشامل ، ومحاية قادة  هدف " التدمري"  لتنفيذ  جرامي اجلوي واملدفعي اإل

صيغ باتت مكشوفة ، ال تنطلي على ب الدواعش والسهر على تسفريهم ومحايتهم 

مريكا أيت تثبت مدى التنسيق العالي بني دلة الدامغة الكلها ضمن األ تقع   ،  حدأ

ثنية حتمل عناوين إعراقية ولبنانية وحملية طائفية وليشيات تباعهم من مأيران وإو

 .ىل دور ما تبقى من نظام بشار اجملرم حبق شعبه يف هذه القضاياإضافة إشتى ، 

على قوى شعبنا  ،  ، واملؤمل هلذا الدرس البليغ ، واستخالصًا وعلى ضوء ما تقدم

تعميق  ،  العربي مجيعًابناء وفصائل القوى القومية يف الوطن أ، و الوطنية العراقية

س اون وتوفري فرص التحالف امللمو، والتع ، والتحرك ، وشحذ اهلمم الوعي

 . نقاذه من هذه احملرقةإملساعدة شعب العراق و

 

دوار كل اخلونة وتلك القوى اليت ترتكب محاقات أوعلى العامل احلر ، كشف 

حلمة الشعب لتمزيق  ،  التضليل والتعبئة الطائفية وتنفيذ اجملازر الدموية

بناء الطبقات الكادحة ألئك املتورطني من وأ، وما على  مةالعراقي وصفوف األ
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جرامية من تلك املليشيات اإل ،  ال االنسحاب اجلماعي والفوريإواملعدمة يف العراق 

، وحماسبة حيتان وجمرمي هذه احلرب اخلبيثة ، ومتابعة القصاص لكل من تورط 

و حتت جبة وعمائم ماعش أرهابي داء داعش اإلفيها ، سواء من انتظموا حتت ر

ىل تضميد جراح شعبنا ودعم فصائل حركتنا إ، وال بد من العودة  غريها و أاجملرمة 

على حقوق  بدًاأمة والتحرير وما ارتضت املساومة الوطنية اليت ظلت وفية لقيم املقاو

سانية احلقة نمته ولإلأبناء أل شاخمًا عادة العراق حرًاإشعبنا واستقالل بلدنا و

 . مجعاء

 هة الوطنية العراقيةجبالمانة العامة للا

 2017-8-31بغداد يف 

 هجرية 1438ذو احلجة  9 املوافق 
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