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 طهران تلعب لعبتها األخرية الفاشلة يف العراق

 ( لعبة تغيري املسميات وهواجس خطورة املتغريات )

 الرفيق أبو احلكم 

 

 . :  تغيري الشكل .. ويبقى املضمون فاسًدا وعمياًل املقدمة

منها  تتحسس القوى الطائفية رؤوسها حني تصل إىل مسمعها املخاطر اليت تقرتب

زر اليت ترتكبها يف كل شرب من أرض نسانية واجملاكلما أوغلت جبرائمها ضد اإل

، ومحالتها  العراق وخاصة يف املوصل واألنبار والفلوجة وصالح الدين وبغداد

عتقاالت باجلملة ومطاردات ايف حمافظات جنوب العراق يف شكل  الشعواء
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قتحامات منازل وتهجري سكانها ومنعهم من العودة إليها .. وهي قوى طائفية او

 رهاب يف طهران .دولة اإل مسلحة وتابعة لنظام

تقاًدا من عا، و ، بعد مضي أربعة عشر عاًما حساس أو التحسسوعلى أساس هذا اإل

( .. عمدت  سالمويةاإل رهابي للقوى الطائفية والتيارات )القائمني على النهج اإل

( مسمياتها بطريقة مسرحية مكشوفة وفاضحة على ساحات  تغيري هذه القوى إىل )

سم كفيل بإيهام من القائمني عليها بأن تغيري اال عتقاًداالعربي، متعددة يف الوطن ا

اآلخرين بتغيري املضمون وتغيري النهج ومن ثم التكيف مع معطيات األحداث 

، بدل جلده لكي يوهم اآلخرين بأنه قد تغري  ( مثاًل الغنوشي وتداعياتها .. فـ)

ل أما املضمون العقائدي وعاد سوًيا، ولكنه يف حقيقته مل يتبدل منه شيًئا سوى الشك

، وكأن الناس ال تدرك كنهها  ( سالمويةاإل فهو باق من أجل تغيري قواعد اللعبة )

 وطبيعتها وخناع عظمها والرميم .!!

، الذي طلَق اجمللس األعلى  ( عمار احلكيم والذي بدل جلده األملس اآلن هو )

مة حزب ، برسالة إىل حكو وسلَم ما استحوذ عليه من عقارات بدون وجه حق

.. وهو قرار  ، بدًيال للمجلس ، لكي يؤسس حزًبا جديًدا الدعوة الفارسي يف بغداد
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اليت جتري يف إيراني تعمل عليه وآلية الفقيه يف طهران متاشًيا مع التحوالت 

، ومستوى الشعور باملخاطر القادمة من جهة  قليمية من جهةالساحة احمللية واإل

، وكأن  نتخابية القادمة والتخطيط هلااال(  ستحقاقاتاال أخرى ، وأمام حالة )

الشعب العراقي الذي ذاق األمرين من هؤالء اللصوص والقتلة العمالء سيقدم نفسه 

 )( و اجلبوري )( و عمار احلكيم طوابري أمام الدكاكني اجلديدة اليت أقدم عليها )

ب ستغفااًل لشعإ،  ( وغريهم من أدوات إيران وواشنطن وتل ابيب عالوي )( و الصدر

، وكل شرائحه ومذاهبه وقومياته اليت تعتز  العراق من مشاله حتى جنوبه

 . بوطنيتها وترفض الوصاية اخلارجية

( الذي تأسس يف إيران متوياًل ودعًما  سالمي األعلىاجمللس اإل إن تغيري أسم )  -

 ى، لص أموال الشعب وأموال اليتام ( عمار احلكيم ، الذي يتزعمه ) سياسًيا

، إعتقاًدا منه بأنه قد استوعب  ( تيار احلكمة الوطين ، إىل ) ل العاموالقاصرين واملا

، بعد أن  ، كلما تطلب األمر ذلك حالة املتغريات وضرورة نزع جلده كاألفعى

ن والتمهيد ، ومعاونة طهرا أستهلك بالكامل واشتد اخلناق على طهران من جهة

وخاصة بعد ،  يستخباراتي والعسكرنتخابات والعمل االهلا ميدانًيا لفعل اال
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.. ومل تفاجئ طهران بتحرك عمار  التوقيع على مذكرة التفاهم العسكري مع بغداد

، إمنا هي اليت طلبت منه تغيري جلده لكي يتوافق شكل تنظيمات عمالئها  احلكيم

 مع متطلبات املرحلة الوشيكة احلرجة اليت يتوجس منها النظام الفارسي خيفة .

 ، فقد أمرته ( بات مضطًرا على نزع جلده ار احلكيمعم ومع أن األفعى األملس )  -

قتصادي التابع له وتقديم العقارات اليت طهران حبل اجمللس وحل املكتب اال

،  يراني احلاكم يف بغداد، إىل حزب الدعوة اإل ، دون وجهة حق استحوذ عليها

ة ، فهو إيراني اجلنسي وهذا ال يعين قطع صلته بإيران -وقبول إقالته من التنظيم 

 . - ء هو وعائلته، لغة ومشاعر ووال قلًبا وقالًبا

وكما تفكك اجمللس األعلى وحتول إىل حزب بوجه آخر سيتفكك أو ينزع جلده   -

، ألنه شاخ وهرم وفشل ومل يعد قادًرا على حتمل أعباء  حزب الدعوة وينشطر

 يف )رهابي ية الفقيه والنظام الفارسي اإلد وضع والوخاصة عنومتغريات ما حيصل 

، اليت لن خيرج منها سامًلا أبًدا هو واملليشيات  ( حمكمة اجلنايات الدولية قفص

 . الشعوبية وقادتهم على حٍد سواء
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، أن تستبق  ، حتاول أحزاب السلطة العميلة يف بغداد يف هذه الظروف العصيبة  -

األحداث لكي تظهر بثوب جديد وتسمية جديدة وبراقة جتذب السذج والبسطاء 

 نتخابية .. ومبا ستقدمه من وجوه جديدة غري مستهلكة .!! إىل شباكها االواملغفلني

جراء ، قد بدأت تهيأ األجواء إل ، وبعد تدمري املوصل حكومة العمالء يف بغداد -

على  ، اليت حتققت بالتدمري الشامل ( نتصاراتاال ، يف ظل أجواء ) نتخابات عامةا

، واليت تقضي  مع املتغريات مئتتالتستدعي صياغة سياسة فارسية  ، األرض

، بعناصر جديدة  ، اليت لفضها الشعب العراقي باستبدال الوجوه القدمية املستهلكة

، فضاًل عن تشكيل أحزاب جديدة وبواجهات ومسميات جديدة تتماشى مع  مقبولة

 فية وغري الطائفية والليرباليةالطائ ( لتشكيل حتالفات جتمع بني ) التحرر واقع )

حسبما  -نتخابات املقبلة ، اليت تفرزها اال ( تتوزع على الربملان واحلكومة اجلديدة

إن التشكيالت القدمية مل ))  - إيرنا –يرانية ت إليه وكالة األنباء الرمسية اإلأشار

 (( .!! تعد قادرة على العمل مع احلقائق اجلديدة يف العراق

ات السياسية يف بنية نتخابات تستوجب تنفيذ التغريري لالوعليه فأن التحظ

 : يرانية الطائفية يف العراقاألحزاب اإل
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تنحية " عمار احلكيم " عن اجمللس األعلى والعمل على تشكيل حزب جديد  -1

(  املواطنة ( .. حيث أخذ هذا الفارسي يلوح مبسمى ) تيار احلكمة الوطين أمسه )

 لفارسي الطائفي حتى خناع العظم .، وهو ا بعيًدا عن الطائفية

(  هيكل علماني يعمل رئيس حكومة الطائفيني العمالء يف بغداد على تشكيل ) -2

( بزعامة عمار  تيار احلكمة الوطين توافقي جديد .. يستند هذا اهليكل إىل )

 ( بزعامة مقتدى الصدر . التيار الصدري احلكيم و )

كيل جناح منه يلتحم بتحالف مع أما حزب الدعوة فقد عكفت طهران على تش -3

، ليتم إقرار حتالف جديد تريده إيران بزعامة  تيار عمار احلكيم والتيار الصدري

 اجملرم نوري املالكي .!! –رمبا  –

، الذي يتوافق مع طهران بات  ( سليم اجلبوري حتالل )حتى رئيس برملان اال -4

متغريات القوى  ،  يتماشى مع ( غري طائفي يعمل هو اآلخر على إنشاء حزب )

 العميلة من أجل إحياء العملية السياسية الشوهاء امليتة سريرًيا .

فيما بات " عالوي " ، واملناهضون للطائفية جيدون صعوبة يف خضم حتركات  -5

 .!! ومناهضة الطائفية ة( باملواطنة والعلمن كلها القوى، اليت تنادي )
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 األحزاب الطائفية يف العراق نزع )يرانية على سرتاتيجية اإلاال -تفرض السياسة  -

( الطائفية والتربقع باملواطنة إيهاًما للناس الذين عانوا الكثري الكثري منذ  جلودها

 وحتى اآلن من فقر ومرض وجوع وحرمان وقتل وتشريد وإذالل . 2003عام 

نزع تأثري مرجعية السيستاني  على ) -كما قيل  -كما تعمل سياسة طهران  -

 ( .!! ن حتت أقدامه حلساب مرجعية وآلية الفقيه يف قموسحب البساط م

( روسي للحكومة  غطاء وحتاول طهران توفري هلذه املتغريات البنيوية الطائفية ) -

يف إطار ،  و للنفوذ الفارسي من جهة ، غطاًء ، هو اآلخر اجلديدة يف بغداد يوفر

 . قعمار وما مت ختريبه وتدمريه يف العراصفقات النهب حتت غطاء اال

يراني املمنهج يضع حكومة بغداد وحكومة طهران وحتى حكومة هذا التخطيط اإل -

( املغري بالصفقات وبوجود روسي  املالكي –طهران  موسكو إذا ما قبلت عرض )

فهو إدخال رأس موسكو يف وكر الدبابري ، كما يقال .. وسوف كبري يف العراق ، 

عباء موسكو يف مستنقع سوريا يصطدم باملصاحل األمريكية من جهة ويزيد من أ

 .!! مستنقع العراق
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اقي يرفض رفًضا قاطًعا للنفوذ وكحقيقة معروفة لطهران ولغريها أن الشعب العر -

، كما يرفض أي وجود عسكري وأجنيب يف العراق .. كما يرفض  يراني على أرضهاإل

 ( داخل العراق .. وهي لعبة خطرة روسي – أمريكي فكرة طهران بإجياد توازن )

بقاء نفوذها لى روسيا وإيهام الشعب العراقي إلتكاء عحتاول طهران من خالهلا اال

.. ويرفض وعود إغداق الصفقات املالية لتيسري حالة  الطائفي يف العراق واملنطقة

 .!! الطائفية ومعها الكرد  يف إطار لعبة كربى حتت اخليمة الروسية

بالفشل الذريع .. وإن احملاوالت  مرباطوري حمكوم عليهيراني االإن املشروع اإل -

الطائفية الغارقة بتلميع وجه النظام  جناة لألحزابية الراهنة هي طوق الفارس

، الذي يقود العملية السياسية الفاشلة يف العراق .. هي حماوالت  الطائفي الفاسد

، ألن أربعة عشر عاًما قد وضعت الشعب العراقي أمام  متثل مولوًدا ميًتا أساًسا

، كافية ألن  ، وحقيقة نظام املاللي يف إيران قيقة نظام الفساد والطائفية يف العراقح

يضحي العراقيون من أجل حريتهم واستقالهلم وكرامتهم ومستقبل أجياهلم .. 

 .!! ويضعون حًدا للنفوذ الفارسي ومسومه الطائفية القاتلة
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 الشبكةكّتاب 

 الكاتب أبو احلكمصفحة 

 البعث العظيمفرسان 
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