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 تسويق العملية السياسية يف العراق بذريعة داعش
 

 األستاذة والء سعيد السامرائي  
 

 ( مرتزقه " الناتو تتتابع األخبار خبصوص محاية قوات حلف مشال األطلسي )
" أن  يب يب سي ، إذ كشفت " ، لتسهيل هتريبهم بسالم " يف العراق وسورية داعش

، حتت أنظار  لني احملليني يف الرقةؤو هذا اخلصوص متت برتتيٍب من املسصفقة يف 
من القومي التابعة لجملس ، بينما يعلن رئيس اللجنة الفرعية لأل القوات الغربية

، درّبت  ، باراك أوباما ، أن إدارة الرئيس السابق ، رون دي سانتيس الشيوخ
، فيما بثت الفضائيات هناية شهر  املليشيات الشيعية التابعة إليران وسلحتها

تظهر تأمني خروج عدد كبري من املرتزقة باجتاه احلدود  / آب املاضي صورا   أغسطس
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ب عراقيني كثريين وتساؤالهتم اليت حاولت احلكومة إسكاهتا ، ما أثار غض العراقية
 .  من دون جدوى
 من القوات األطلسية أو حزب هللا الذين رّددوا باستمرار أن " والغريب أن أيا  

من  ، لكنهم مل يعتقلوا أحدا   " هم ضباط صدام حسني وبقايا اجليش العراقي داعش
 .  ، فيثبتوا صدقهم هؤالء الضباط والبقايا ليقدموه للعامل واإلعالم

وتدفع هذه األخبار العراقيني إىل طرح تساؤالت حول ما رأوه يف املوصل وبيجي 
، من  وتكريت من تدمري للمدن واملمتلكات وهتجري الناس وكثرة القتلى املدنيني

ف جثث : هذه عشرات آال " حىت قيل داعش دون وجود أي جثة وأسري من "
 .  ؟ " داعش ، فأين جثث " مدنيي املوصل

، أم هو ذريعة لعملية  ؟ كما وصفه اإلعالم الغريب تنظيم داعش هو فعال   هل 
بعد ، ؟  عسكرية واستخباراتية أطلسية لتسويق بقاء االحتالل واستمراره يف العراق

، بل  ، مل تعد الواليات املتحدة نشر قوات جديدة فيه فحسب إدخال التنظيم
،  ضد اإلرهابدولة يف مؤمتر عاملي  68بتنظيم حلف عسكري جديد حشدت له 

يف  ةوجرائمه غري املسبوق عالمية واسعة للكالم عن وحشية التنظيم "إرافقته محلة 
 ".  التاريخ البشري
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وقد دّك هذا احللف العسكري بالطريان مدن العراق اليت رفضت اخلضوع 
، حاضنة املقاومة والوطنية  واالستسالم للمشروع األمريكي وهجر غالبية سكاهنا

 .  العراق وخارجه ، يف داخل العراقية
، أن خسائر املدنيني احلقيقية  ، أزمت خان " تاميز يويوركن وكتبت الصحافية يف "

 .  مرة 31ضربة جوية أمريكية يف املوصل والقيارة تفوق املعلن  150جراء 
، بل زادت الواليات املتحدة أعداد قواهتا يف أكرب القواعد  ليس ذلك فحسب

، حىت إن ما تسمى  ، مبعزل عن القوات العراقية فيها العسكرية العراقية املعروفة
، وجيهل  هاعن هذه القواعد وال عدد عسكر  مة املنطقة اخلضراء ال تعرف شيئا  حكو 

،  العسكريون العراقيون املوجودون فيها نشاط القوات األمريكية وغري األمريكية
، تعزهلم يف القواعد نفسها  ، ال من قريب وال من بعيد فليس هناك أي صلة هبم

 .  جدران عالية حمصنة
، بداية لتأسيس  جع السيستاين فتوى احلشد الكفائي، أعطى املر  " داعش وحبجة "

احلشد الشعيب واملليشيات الطائفية اليت يكشف اليوم عنها رئيس اللجنة الفرعية 
، ويقول إن إدارة أوباما دربت وسلحت كل هذه املنظمات  لألمن القومي األمريكي
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ه بالتعاون ، ويف قتل الشباب العراقي الجمند نفس اليت استخدمت يف قتل العراقيني
 . مع احلرس الثوري اإليراين

، تعود الواليات املتحدة إىل  وعقب التدمري شبه الكامل لكربيات املدن العراقية
 داعش ، بعد مزاعمها بانتصارات على " تسويق العملية السياسية وانتخاباهتا املقبلة
يث ح،  الشعيب التابعة للحرس اإليراين " هي والقوات العراقية ومليشيات احلشد

، إلخراجه بصورة الشخصية الوطنية  ، حيدر العبادي يتم تلميع صورة رئيس الوزراء
، دافع عن وحدة  ، ومن مث إبرازه رئيس وزراء " داعش اليت قادت احلرب على "

، تبعت ذلك  العراق وسيادته برفضه انفصال إقليم كردستان واالستفتاء هناك
،  اإلقليم مسعود الربزاين وحزبه اإلشادة مبوقفه يف طلب إلغاء االستفتاء من رئيس

 .  قبل احلوار مع السلطة املركزية يف بغداد
" كل  حترير ، فاإلعالم يروج حاليا ما يقوم به العبادي من " وليس ذلك فحسب

، كما لو أهنا كانت فيما مضى خارج  إليها ةق الغربية إلعادة السلطة املركزياملناط
 ".  داعش ، علما أهنا خالية من " السلطة
، انتفض  ، ضرب العبادي على وتٍر حساس ؤمتر صحفي عقده أخريا  ويف م

، وإن احلكومة اختذت  ، حينما قال إن احملاصصة كانت خاطئة العراقيون ضده
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فساد ، كما بشر الناس من جديد مبحاربة ال خطوات إللغائها يف اجلانب الوظيفي
سري يف ، وال ، وتشجيع القطاع اخلاص يف قيادة البلد ةوفتح الجمال للقيادات الشاب
 .  قتصاديعجلة التنمية واإلصالح اال

، بل هذا ما تعلنه  ، وال عن حزبه وال ينطق العبادي يف هذا األمر عن اهلوى
، وتسّر ملن يصّدق أكاذيبها  ، وما تسربه من معلومات الواليات املتحدة منذ مدة

 .  " وإيران داعش بأهنا ستصلح ما خربه "
ل ودوائره إىل تلميع صورة رئيس الوزراء احلايل ، يتجه إعالم االحتال وهبذه املناسبة

 .  ، لكي يستمر يف منصبه يف الفرتة املقبلة أمام الشعب العراقي
،  نتخاباتنتخابية أو هتيئة األجواء قبل االوكان مؤمتره الصحفي هذا بداية لدعاية ا

 .  لالستمرار يف املنصب
إشارة من دولة  ، يف وقد جاء العبادي فيه على فتح الجمال للقيادات الشابة

، فاالحتالل  يف أي حلظة ، وحيتمل انتفاضها مستقبال   االحتالل لشرحية انتفضت
، لتستمر يف أداء الوظائف  ، ويدخل أخرى ، ويلمع بعضها يغري وجوه الشخصيات

، ألنه مل يأت لبناء دميقراطية  ، لكنه ال يغري يف أهداف العملية نفسها املوكلة هلا
، شرعت   ، أسس الغزو لعملية سياسية طائفية ذ بدايته، فمن حقيقية أو إهناء فساد
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، بل مت دعمها بقوة من خالل األحزاب الدينية وممارساهتا  كل نتائجها الكارثية
 . وتعاوهنا مع إيران

، ليستمر يف منصبه يف  تلميع حيدر العبادي هو إلضفاء مزيد من الشرعية
 .  2018، يف  االنتخابات املقبلة

أليس هو أحد أعضاء حزب الدعوة الذي  ، ؟ لعبادي، من أين جاء حيدر ا لكن
، وإعطاء املوصل  ، وأولوية الطائفة على الوطن رّوج جيش احلسني ضد أتباع يزيد

ر أموال قادته يف البنوك مبئات املليارات من الصفقات قدّ أمل ت   ، ؟ إىل مسعود الربزاين
ات الومهية ، وعقود الشرك ، وبنوكها والعموالت واملتاجرة بأموال الدولة العراقية

، حيث ورد امسه يف  ، ومنهم العبادي ، واالستيالء على املال العام وعقود الفساد
،  سكوم للهاتف النقالشركة أورا صفقة عموالت وقبضه ثالثة ماليني دوالر من

 .  حبسب إعالم حزب الدعوة نفسه
،  ، بل ستكون أسوأ منها ولن ختتلف حكومة االحتالل املقبلة عن سابقاهتا

فالعبادي يفصح يف مؤمتره هذا عن توجهات املستقبل االقتصادي املظلم والتعيس 
، والقاضي  ، وليس باحلكومة العراقية للعراق املرتبطة بصندوق النهب الدويل
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، تضاف إىل االستقطاعات اإلجبارية املعمول هبا  %20تخفيض رواتب املوظفني ب
 .  حاليا  

شخصية بتهم الفساد لن تؤدي إىل أي إصالح  18عن إحالة  كما أن تصرحياته
، بل إىل استمرار هذا  حقيقي ملعاجلة الفساد الضارب يف كل مفاصل الدولة والجمتمع

 . باحملتل النهج املرتبط وجوديا  
،  للشعب العراقي يف االنتخابات املقبلة على أحزاب مرهتنة لالحتالل أي رهان

" ونتائج  داعش ، ولو بذريعة " ، خاسر حللت الدم العراقي واألرض العراقية
، فالشعب العراقي مل يسلم من القتل والتهجري والتطهري  القصف األطلسي اهلمجية

مليته السياسية ، ولن يسلم ما دام االحتالل وع 2003الطائفي والعرقي منذ 
، ولن ينجو العراقيون من املصري الذي  ، فالواليات املتحدة جاءت لتبقى قائمني

، واالستمرار مبقارعة  يفرض عليهم إال بالتخلص من العملية السياسية وأحزاهبا
 .  املنطقة اخلضراء بكل الطرق املتاحة

،  ء بسهولةوقد أثبتت االنتفاضات السابقة قدرة الشعب العراقي على إزاحة هؤال
،  ، إذ ما أن دخلت اجلموع السلمية للمنطقة اخلضراء ومن دون عنف وال دماء

 . حىت هرب اجلميع بعضهم حايف القدمني لينفذ جبلده
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