
 ..والعراق (يريرانالنظام اال)

ختراق  رابي  ت   سدٌ   !؟لموجود" بريولوجيٌ "عمى الحدود وا 
 محمود حمد

 

 :تناقمت الوكاالت الخبر التالي

ح وزارة الموارد المائرية تشريريد سد ترابي حدودي لمنع تدفق اعمى اقتر وافق مجمس الوزراء العراقي 
ن المموحة تمحق اضرارا بالزراعة واالسماك فضال مرياه البزل االريرانرية التي تتضمن نسبة مرتفعة م

 !عن تموث الماء

لجنة شؤون الطاقة في مجمس الوزراء  )ونقؿ بياف عف وزير الموارد المائية ميند السعدي قولو اف 
وافقت عمى انشاء سد ترابي لمعالجة مشكمة تدفق مرياه البزل االريرانرية باتجاه االراضي العراقرية في 

 .(ومريسانمحافظتي البصرة 

 .(تـ تخصيص المبالغ الالزمة لتنفيذىا خالؿ فترة سنتيف)واضاؼ 

وقد توقؼ التدفؽ .طالبت قبؿ ثالثة اشير ايراف بعدـ السماح بتكرار تدفؽ مياه البزؿقد وكانت الوزارة 
 !!كيد طيراف انو توقؼألفترة وجيزة لكنو عاد مجددا رغـ ت

ام جميوررية اريران االسالمرية بتوجريو مرياه البزل باتجاه لوحظ قري) وكانت الوزارة اعمنت سابقا انو 
الحدود المشتركة مع العراق في المنطقة الممتدة من نير السوريب الى منطقة الحدود في 

 .(وىي منطقة حدودرية ريفصميا الساتر الحدودي ـ نير الخريرينـ الشالمجة 

حات مائية عرضيا ال يقؿ عف وذكرت تقارير اعالمية محمية اف كميات المياه المتدفقة شكمت مسط
 .ويصب نير الخييف الحدودي في شط العرب ،كيمومتريف وطوليا اربعيف كمـ

بالتسبب بحدوث كارثة بيئية في شط  9002عاـ العراقية اتيمت جارتيا الشرقية وكانت السمطات 
 العربشط  دت الى تموث مياهألقاء مخمفات ا  و ، العرب، اثر قياميا بتحويؿ مجرى نير الكاروف 

 .بشكؿ كبير حة فيووارتفاع نسبة الممو 



****** 

نترؾ لمخبراء العراقييف المتخصصيف بشؤوف الثروة المائية المشيود ليـ بالكفاءة والوطنية والنزاىة 
 !ىذه( كارثة الوجود ) تحميؿ واقتراح المعالجات الفنية لمتعامؿ مع 

التي اقاميا النظاـ الطائفي الممالئ  والدـ لكننا سنحاوؿ التسمؿ خمؼ الكواليس الممطخة بالحّناء
مواعظ بخاب احتياجات االنساف في المدف طصإ ُيَمبِّدالذي الُمَخدِّر ونتجاوز فضاء البخور ..اليراف

 . .(!!حساب القبر)

اع الموت ػ نّ دوف اف نغفؿ الدور االرىابي لفتاوى اشاعة وتبرير سفؾ الدماء ، التي يصدرىا ػ صُ 
الذي ( الديف)ذات .. ( الديف)سـ إاكثر مف بمد عربي الى العراؽ والى غير العراؽ ، بروه في دِّ صَ ومُ 
الموت ػ  ُصّناعػ  لوُ و  الذي حَ ( الديف !..)سمو مف جانب النظاـ االيرانيإستباح عقولنا ومصائرنا بتُ 

 !!!الكبيسياحمد لمفتنة بيف الناس كما يقوؿ الدكتور  متفاقـ الى سبب

اىؿ بالد عمى خالؼ كؿ ( مموؾ متوحشوف لمموت )يصوؿ ويجوؿ بيا ثالثة  فصار العراؽ ساحة
يتبادلوف !!(..عزرائيؿ كوكتيؿ)و( عزرائيؿ عربي)و( عزرائيؿ ايراني )و( عزرائيؿ امريكي..) االرض 

 :عوف بسيوفيـ طِّ قَ يُ ..ويجتمعوف تارة اخرى.. االدوار عمى رقابنا تارة 

  اعناقنا.. 

  ووطننا.. 

 ووحدة شعبنا .. 

 وعقولنا.. 

 وطرؽ خالصنا !!! 

 ..لخصوبة العراؽ النظاـ االيراني سموـبناء السد الترابي لوقؼ اجتياح قرار ندخؿ مف بوابة نريد اف و 



لمتركيز عمى المشكمة باعتبارىا جزءا مف منظومة مشكالت متفاقمة ومتراكمة ومتداخمة ومتنوعة ) 
ولكوف جميع تمؾ المشكالت  تنبع مف ..العراؽ وليست سببا وحيدا لمكوارث التي مر ويمر بيا..

 :مصدريف رئيسييف

  عمى امتداد الوطف ، وبيف ِشعاب العقوؿ..داخمي ػ ىو التخمؼ ػ بكؿ اشكالو!! 

 والمجموعات .. واجيزتيا .. ػ مف جميع الدوؿ  االجنبي وخارجي ىو ػ التدخؿ
 !! االتي ترعاىوالتضميمية ..والتخريبية ..والمصوصية ..االرىابية

 ..نعـ 

نقرع الجرس الستنياض المسؤولية الوطنية واالنسانية لدى الجميع لمواجية الكارثة البيئية التي 
مف مياه نير ديالى منابع لالكبير التخفيض المتعمد و  في اعقاب)..تزحؼ عمينا و تيدد وجودنا

ومنيا نيري ضي العراقية ، الى االراوالقطع الكامؿ لبعض األنيار القادمة مف إيراف ، الجانب االيراني
حرماف مساحات كبيرة مف األراضي الزراعية مف المياه و , الكاروف والكرخة المذاف يصباف في البصرة 

وخصوصا بساتيف النخيؿ ، بموت مساحات شاسعة مف األراضي الصالحة لمزراعة  ذلؾ وتسبب، 
  .(اضييـ الزراعيةىجرة أر  عمىلمزارعيف الؼ اآعشرات أجبر مما ، في البصرة وديالى 

 قاـ استراتيجية حرب أ، الذي  التركي اإلفنائي لمعراؽ!( االسالمي)دور النظاـ دوف اغفاؿ ل
ستعدو المياه  ساس لسد يس وزراء تركيا عندما وضع حجر األوعبر عنيا رئ، ليا منذ عقود  ا 

 :قائال..اتاتورؾ في مطمع الثمانينيات مف القرف الماضي

 !ض ببرمريل نفطان كل برمريل ماء سريقاري

إلى شيوخ العشائر أثناء زيارتو   في حديثة( ! العراقي)  أشار طارؽ الياشمي نائب رئيس الجميورية
أف إيراف قطعت أنيارىا عف العراؽ ومنيا نير الكاروف الذي أدى إلى )  8/8/9009لمبصرة في 

لماذا نتكمـ عف  :وتساءؿ , موت بساتيف النخيؿ في البصرة وأضرت بشط العرب ومنعت تنظيفو 
 (!قطع المياه مف تركيا وال نتحدث عف إيراف ؟



 :ونجيبو بفصاحة

 !!!!!!!!!مثمما أنت مندوب تركريا فريياـ العراقرية ـ الن إلريران مندوبرييا في قمة السمطة 

فيما  !غير االسالمية( اوربا الديمقراطية ) يستجدي االنظماـ لػ!( اسالمي) تركيا التي يحكميا حزب 
( دولة الخالفة العثمانية ) العادة انتاج ػ وزير خارجية تركيا ػ احمد داوود اوغمو  ؤدلجي

( االسالميةحزب العدالة والتنمية ) يقمع التركي في الداخؿ و  ،ولكف بأبجدية التينية ..االستعالئية
السياسة وفي ..اطار الوطف الواحد ضمفخصوصيتيا  ممارسةمكونات الشعب غير التركية في حؽ 

يجيض ػ اردوجاف ػ سعي الميبييف االنساني السممي لمخالص مف استبداد نظاـ القذافي .. يةخارجال
 !بسبب تدافعو االستحواذي مع فرنسا في مركز عمميات حمؼ الناتو..المتوحش

 وتصدير !السوري في قتؿ العراؽ عطشا!( بيالعر الممانعة )نظاـدور نتجاىؿ  كما اننا لف ،
وحماية حدود ياد الشعب السوري طواض.. !!يف الى اجساد العراقييفخخَ فَ رىابيييف المُ اإل

الذي يتزلزؿ اليوـ تحت النظاـ ىذا ..عمى مدى اكثر مف اربعة عقود اسرائيؿ بالجوالف ، 
ػ في صمواتيـ سياسيو طيراف وبغداد ويدعو لو  ( !!!وبس..السممية.. الحرية ) دوي نداء 
 !!..مف الواقعةبالنجاة وفمواتيـ ػ 

وىذه ..في السياسة الخارجية ُينتج التوسع واالطماعفي الداخؿ ب و بحؽ الشعاإلستبداد اف التعسؼ و 
 !!..كدتيا تجارب االمـ والشعوب في العالـأالقوانيف الموضوعية التي اىـ احدى 

ية فحيثما تنعدـ الديمقراطية في حياة البمد الداخمية تنشأ وتنمو الميوؿ التوسعية والنوازع االغتصاب
( مخالب)كمما نمت لذلؾ النظاـ المستبد و  ،في السياسة الخارجية  ف االقميمي والدولييْ حيطَ تجاه المُ 

 !مستوردةاصطناعية حتى واف كانت لبنية او ( ..أنياب)او 

، عمى حد سواء  ..وغيرىا..وسوريا ، وتركيا ، وايراف ، ثبتتو سنوات الديكتاتورية في العراؽ اوىذا ما
واستدامتيا وجود الدكتاتورية  ، كإحدى مبررات ومستمزماتحروب المتعاقبة والمتشابكة وتجمت في ال
 !في الداخؿ

 ..ذلؾ خالؼوعمى 



 ..غيـو العدواف عمى الخارجمعيا كمما تفككت دولة االستبداد في الداخؿ تبددت 

غتصاب ارض إ كانت ومازالت سياسةػ الدكتاتورييف ػ  (والية الفقيو)في عيد الشاه مثمما في عيد ف
 ..!عالقات ايراف مع جيرانياسمة  خريفاآلومياه وسيادة 

بتالء ا  ذريعة الستقداـ القوى االجنبية لممنطقة ، و ػ تمؾ السياسة ػ كانت ومازالت في ذات الوقت و 
 ! الخوؼ مف الجحيـ المجيوؿالقمؽ المستديـ و سكانيا ب

الحكـ ، نسيج في عقوؿ وسموؾ الناس و وسرت الديمقراطية عندما زالت الدكتاتوريات مف اوربا ف
نتقمت ، تعايشت دوليا وشعوبيا بأماف وسالـ  الى طور مف عيود الحروب الكونية الكارثية البينية ، وا 

 !، والمواطنة الواحدة والجغرافيا، والسياسات ، واألىداؼ ، التوحد في المصالح 

 ..وبالعودة لالختراق االريراني لموجود العراقي 

جيزة القمعية التي كانت تتولى نييار األوااالمريكي لمعراؽ وتفكؾ النظاـ الدكتاتوري الؿ االحتبعد 
الذي خمفو النظاـ المتشظي باآللة  الفراغ (!االيراني)المشروع الطائفي حماية دولة االستبداد ، استباح 

الذي جاء تحت !( عربيالػ  االفغاني) الغزو االرىابي الطائفي  معبجرائمو  حالفامت،  الحربية لمغزاة 
جة لمتطرؼ ، وشاع القتؿ والخراب ، وصار احد نتِ التخمؼ المُ اوبئة  فتفشتعباءة المحتميف ، 
لمعصابات التي ىيمنت عمى مفاصؿ  والتنظيمية،  والعقائدية، والسموكية ، المكونات المعرفية 

 ةُ مَ تَ القَ  امسىو (..!!يةاو الوحدة الوطن المصالحة الوطنية) اساسية في الدولة والحكومة باسـ 
ومنيـ تمؾ  ،الحاكـ في العراؽالنظاـ السياسي ومحتوى مف الخارج احد مكونات قشرة  فالمدعومي

وتدربت عمى عقيدتو التعسفية بحؽ ابناء  الشمولي في طيرافرحـ النظاـ  مفالعصابات التي ولدت 
نيف بالصفقات المشبوىة بيف ف عف سمطة القضاء العادؿ ، ُمَحص  وظموا بعيدي..!الشعب االيراني

 !مقتسمي غنائـ السمطة

  (الشمولي الدكتاتوري  النظاـ االيراني)النريد اف نجتزء المشيد العراقي بالتناقض مع 
 !..فحسب



نتيجة لمصراع الداخمي واالقميمي ، االمريكي لمعراؽ جاء االحتالؿ بؿ البد مف التذكير بأف 
ىداؼ اخرى ، لكف االحتالؿ مف نمط آخر وال اتوىو في نفس الوقت سببا لتفجير صراع

 ..احد اىـ عوامؿ تفجير تمؾ الصراعات ، وتعميقيا ، وتوظيؼ تداعياتيا لصالحو ىو
وبيذا قدـ االحتالؿ خدمة غير مسبوقة لمنظاـ االيراني إلعادة احياء مشاريعو القديمة 

 ..وؿ المجاورةالى الد (!الدكتاتورية الطائفية)إلختراؽ العراؽ ، وتصدير نمط 

عندما  الّ إكما اف السياسة الخارجية االمريكية لـ يعرؼ عنيا يوما انيا وقفت مع الشعوب 
تفرض الشعوب ارادتيا ، آنذاؾ تتسمؿ الدبموماسية االمريكية الحتواء النظاـ الجديد وخاصة 

تترؾ  فيما ..كما ىي الحاؿ مع التجربتيف التونسية والمصرية..في مراحؿ تكوينو االولى 
كما ..ستغاثة بامريكاى حيف استنزاؼ قدرات الطرفيف واإلالشعب ذبيحة لمحكاـ المتوحشيف ال

 !(لكف ىذا الموضوع ليس مجاؿ بحثنا االف) ..والبحريف يجري في ليبيا واليمف وسوريا

اف يحمؿ الزمات المتفاقمة في العراؽ ، معالجة اواليمكف الي باحث موضوعي يتصدى ل
النظاـ العربي )دوف اف يتوقؼ عند دور فح وقائع التاريخ المعاصر ، الواقع او يتص

 :في  (!الرسمي
 ..انتاج تمؾ االزمات

  ..ورعايتيا..
 ..وتفجيرىا
  ..مف تداعياتياالرخيص واالنتفاع 

  !3961بدءا بانقالب شباط االسود عاـ .. في العراؽ المتعاقبة العسكرية االنقالبات  سواء
  !نظاـ صداـ الربعة عقودوحماية احتضاف او 

 !3988-3980الؼ مف العراقييف وااليرانييف في حربو مع ايراف بدماء مئات اآل او دعمو
 !3990او في إغوائو لغزو الكويت عاـ 

 !3993او بخطة تدمير العراؽ واإلبقاء عمى صداـ عاـ 
 !9001عاـ  العراؽ او بفتح االراضي والمياه واالجواء لغزو



النيـ مف ( !العجـ ) ية الشعب العراقي مف ػ االمة العربية ػ والتبرع بيـ الى او بإقصاء غالب
  !الشيعة

 !او بتصدير االرىاب اليو منذ سقوط الدكتاتورية والى اليوـ
الموبوء ( !ظاـ العربي الرسميالن)او بعزلو عف محيطو العربي ، اف لـ يدخؿ في بيت طاعة 

 !ألخ..سوس بال
طمع بإعتزاز الى الشعوب العربرية التي تتولى ىذه االريام إعادة انتاج ذاتيا الحضاررية الفردرية اننا نت

نظام عربي ) والجمعرية ، وتنشأ في خضم ذلك الصراع برين القدريم الميترئ والجدريد الموعود مالمح 
  !االنسان ، نتمنى ان ريكون في خدمة االنسان ، ال كما ىو عمريو النظام القائم الذي إستعبد (جدريد

وبماذا ، في اختراق وجود العراق والعراقريرين  ( النظام االريراني)دور  ..وما نرريد التركريز عمريو ىو
بعد ..، ألنو األخطر تأثريرًا ، واألشد توغاًل في احشاء الدولة والمجتمع  تمريز خالل السنوات االخريرة

  :اق واريرانخطر المحتمرين االمرريكان النيم العابثون األساسريون بمصرير العر 

المجتمعات  وفرضيا بالتضميؿ والوعيد عمىوتسويقيا ( !المقدسة المعممة االصناـ ) صناعة  .3
عقوؿ تمؾ الكامف في ( صداـ ) الصنـ االوحد  الستبداؿ، الميمشة والمحتاجة والمتخمفة 

اكثر  خرةاليفقو مف امور اآل راً حتى واف كاف غُ ( صنـ معمـ مقدس)بػالحشود الُمَغَفمة معرفيا 
  .. !جدوؿ الضربمما يعرؼ عف 

.. التي اعتادت منذ قروف اف يكوف ليا صنما مقدسا  عف التاريخ ، تمؾ المجتمعات الُمَغي بة
 !!..بالروح والدـ تفتديو

ػ مجمسا لمنواب ! رادتياا  و  ػ وليس بعقوليارادة غيرىا ا  و التي أنتجت بأصابعيا العراقية المالييف 
إلقامة  المباح االنتخابي في تاريخ استخداـ الصوتثر فسادا وفشال وسمطة تنفيذية ىي االك

  !في عصرنا (الديمقراطية) ػال
ػ بديال لمفيوـ !تفشي عقيدة ػ التعسؼ واحتقار االنساف بصفتو مولى مف الرعية لمولي الفقيو  .9

 ،ةالمبكر الدعوة التي دعا الييا االسالـ في عصر !( االنساف خميفة اهلل عمى االرض ) 



قبؿ اربعة عشر قرنا ونيؼ والى يومنا  وتخمى عنو حكاـ المسمميف منذ احترابيـ عمى السمطة
 !!!ىذا

الحاكـ العراقي  العقؿ السياسينظاـ االيراني في تمؾ العقيدة االستعالئية التي حقنيا ال
ة ، السباب سياسي العراقيةالمجتمعية التنظيمية نفوذه في االرادة والمحكوـ ، مما زاد مف 

 !(مظمومية عقائدية تاريخية ) توسعية تتخفى خمؼ تأجيج 

 

االحادي المنغمؽ بالتضميؿ ، كنمط لمتفكير  (الطائفية)فرض ل( التخمؼ الشامؿ)الرىاف عمى  .1
خر اآل فْ وِّ خَ التي تُ ( الطائفية) ، ىذه القسري والسموؾ ،  الماضوي االلزاميعبير توال، 

 ..! (ةالدنيا واالخر )خر عمى اآل ـْ رِّ حَ وتُ ( خرةالدنيا واآل)وتحتكر لنفسيا 

بية مف المجتمع في البمداف ذات االغمالطائفية المعشعشة في عقمية الحكـ وقطاعات 
، والتي تطايرت شرورىا الى خارج الحدود الجيواسالمية في السنوات قروف ذمنالمسممة 
  !االخيرة

عادة انتاج شمؿ انتيازية ا  ، و ف جية مرعاية الفئات الطفيمية التي اعتادت الوالء لغير الوطف  .4
، لتشكيؿ بطانة مف جية اخرىومف خصومو النفعييف مف بقايا النظاـ الدكتاتوري ، 

وتنشر وتممع تخمفيا ، ، وتبرر جرائميا ، وتروج ليا ( الطائفية) تتماىى في ( سياسية)
سيخيا في وجداف لتر ( والحاسرة الرأس ا)وتنفخ صور اصناميا السياسية المعممة اضاليميا ، 

رافعة الفاقدة لحقوقيا حشود التمؾ لتكوف بسطاء الناس ، كمخمصة لمعباد مف الظمـ والفساد ، 
ومكائد ودوالرات عربية برعاية امريكية  يـو تفتح صناديؽ االقتراع..الى قمة السمطة ليـ 

 !!ايرانية

حتى اولئؾ الذيف لـ .. اتياوى فييفكرية ،  منزلقاتبؿ اف الحياة الثقافية في العراؽ شيدت 
، وانخرطوا  ى حمبة التنازع االعالمي الطائفيال زلقوانا  ، و  (متدينوف)يعرؼ عنيـ يوما انيـ 

وتخويف اآلخر ، ووضعوا اصابعيـ في الصمدة في جوقة الداعيف لالنكفاء الى كيوؼ العزلة 
 !ايراففي و ..في العراؽ  حتاجيف لمحرية والتنميةاذانيـ كمما تعالت صرخات الم



فيما اثبتت السنوات التي اعقبت الغزو وسقوط الديكتاتورية اف ىذه القوى الطائفية والعرقية 
ىي االكثر فسادا ودموية ..وبعض االنظمة العربية وتركيا المدعومة مف المحتميف وايراف 

ة او اذا استعنا بمعايير وزارة الخارجية االمريكي) وتخريبا لالنساف والوطف في تاريخ العراؽ
 (!!!فمسفة الحكومة االيرانية 

الذيف يخطفوف االرواح عمى  (! الشيعة) مف االرىابييف دعـ ورعاية القتمة المتطرفيف  .5
مع االحتالؿ في صناعة االرىاب الطائفي  النظاـ االيراني ، وتواطئ االسماء في الشوارع

يف استباحوا االعناؽ عمى الذػ المعبئيف عربيًا بالكراىية والماؿ ػ !( السنة) لممتطرفيف مف
 !اليوية بسيوفيـ

كما  !(الطائفية كسوؽ سوداء موازية لمسياسة )تصدير النموذج االيراني القائـ عمى تحويؿ  .6
كانت عميو في النظاـ الصدامي وماىي عميو في معظـ االنظمة بمنطقتنا ػ الى جعؿ 

كما ىي الحاؿ في العراؽ اآلف، ،  !الوبائية الحاكمة( لمطائفية)داء موازية سوقا سو  (السياسة)
لعناصرىا  حاضنة، والوشكمياألف ػ الطائفية والعرقية ػ أصبحت ىي مضموف السياسة 

لممضموف الطائفي ( قشرة ) فانيا لـ تعدو اف تكوف ( السياسة)اما ..!المتنفذة األساسية
 !العرقي البغيض

الدكتاتوري ( النظاـ االيراني )ػل متواصؿ نيج استراتيجيػ ك! العراؽ إقالؽالتمسؾ بسياسة ػ   .7
النيـ يدركوف اف التنمية التقوـ ..الحباط اي خطوة تنموية ( والية الفقيو)في عيدي الشاه و
 !اال بوجود االستقرار

، كما يدعوف في خطاباتيـ  ردود افعاؿ ظرفيةػ االستفزازية والتخريبية ػ  ـ تكف مواقفيـ ول
 ..الدبموماسية 

 ..لـ تشيد االستقرار منذ نشوء الدولة العراقية والى اليوـ الحدود بيف البمديفف
وتختزف ذاكرة وزارة الخارجية اكداس مف ممفات االعتداءات المتواترة والخروقات الخطيرة 

، وتمويث  ثرواتونيب و ، حياة شعبو تيديد و  والتدخؿ بشؤونو ، ،لسيادة العراؽ ووجوده 
 ..!بيئتو

 ..و الى نبش ماضي االحتراب البغيضفيـ مف ذلؾ اننا ندعدوف اف يُ 



معالجة الحاضر برؤية عممية واقعية قابمة لمتطبيؽ ، وبمنظور وطني ػ دعاة ػ بؿ اننا 
الينفي وجوده  (االغتصاب)اليساـو عمى مصالح الشعب ووجود الوطف ، الف التستر عمى 

كما ..السيطرة  تراكـ االزمات وانتشارىا وتفجرىا ككوارث وطنية خارجة عف، بؿ يؤدي الى 
 !ىي عميو اليوـ

مما يتطمب فتح جميع الممفات الخالفية مع ايراف ومع غيرىا ، بمسؤولية وطنية ، وشفافية 
مينية مباحة اماـ الشعب، ونوايا سممية تسامحية ،وخطوات قانونية موثقة مدعومة مف 

 !المجتمع الدولي

،  فيالعراقيعمى لخناؽ قد ضاؽ ارغـ التوغؿ االيراني في ىيكؿ النظاـ العراقي اال اف  .8
بيف العراؽ  السد الترابي إعادة إنتاجعمى السمطة المدعومة مف ايراف ػ اخيرا ػ  فرضوا ف

، 9033لوقؼ السمـو االيرانية التي تيدد الحياة في العراؽ عاـ ، بأيدي حمفاء ايراف وايراف 
وكانت مداميكو كتاتورية ، ىدمو حمفاء ايراف عقب الغزو وسقوط الدالذي ذلؾ السد الترابي 

  !لذات االسباب 3973االولى قد دقت عاـ 

التخمي عنيا ثـ ، ضد حكاميا عمى العصياف القوى المقموعة في البمداف المجاورة تحريض  .9
اعقاب  كما حدث في، لجعميا صيدا مكشوفا لالنظمة المستبدة ، في منتصؼ الطريؽ 

في  3993انتفاضة  ، وفي!( تصدير الثورة )  سقوط الشاه بعدد مف البمداف المجاورة باسـ
االسترتيجية الف المصالح السياسية ..والبحريف واليمف ومايحدث اآلف في ليبيا، العراؽ 

الرعية مولى لجموع و ، العقائد كؿ فوؽ ..وفي المقدمة منيا البقاء في السمطةلمنظاـ االيراني 
 !!!آلخريفودونيا الديف ودنيا ا..االخرى الدوؿتعموا فوؽ و ، 

 بالتخويف، تعسؼ حمفائيـ الرافض لو أ ،  المعارض الستبدادىـقمع الداخؿ   .30
، والمجاىرة بدعـ الدكتاتورييف مف حمفائيـ وسوريا ، ، كما يجري في ايراف والرصاص

حيث اعمف الطالباني وقوفو الى جانب مبارؾ عندما كاف الشعب المصري يستحكـ الخناؽ ..
خطوات بشار االسد عمى انيار الدـ التي تسفكيا عصابات ليوـ اويبارؾ المالكي ..عميو

 !البعث السوري في المدف المسالمة المطالبة بالحرية



 تدخالتيـ، وىي حؽ يريدوف بو باطال ، الف ( !مظمومية الشعب البحريني)ويتباكوف عمى 
 (الطائفية)ـ بسمو  ىؿ البحريفالديمقراطية العادلة المطالب الستموث ( !االعالمية الجوفاء)

، مما دعا زعيـ حركة الوفاؽ  محميا واقميميا ودوليا وتؤدي الى تيميش تمؾ المطالب
الشؤوف في عدـ التدخؿ بالى مطالبة ايراف والسعودية الشيخ عمي سمماف البحرينية المعارضة 

 !لمصمحة أىؿ البحريف..الداخمية لمبحريف
ومنتجو ..ُبناة اقدـ الحضارات االنسانية ػ مالييف االيرانييففيما يديروف ظيورىـ لحقوؽ 

والخبز ، بالحرية اليوـ  طالبوفالذيف يوشيداء الحرية عمى مر العصور ػ ..الثقافات المتفردة
 ..، وتبديد الظالـ والتغيير، والتنمية ، 

 !والتخويف،  والتيميشوالدجؿ ،  ، ويواجيونيـ بالرصاص
  بيف عدد ضحايا الغزو االمريكي  (!الية الفقيودولة و ) يقارف الناطؽ الرسمي باسـ خارجية

ف مايجري في أالستنتاج بحميفيـ في دمشؽ ، لالسورييف عمى يد ضحايا اللمعراؽ وعدد 
 (!!..اليستحؽ ىذه الضجة المفتعمة) يا ر سو 

 ..الن ىذه ىي فمسفتيم في احتقار االنسان واالستخفاف بحرياتو
 العراقييف الجوفاء لمواجية متطمباتاقييف بالذرائع العر  فيما ُتغِرؽ وسائؿ اعالميـ ومنابرىـ

منذ عقود ، وتفاقمت  التي تراكمتتمؾ االحتياجات االساسية .. الحياتية غير القابمة لمتأجيؿ 
 !لمسمطة امريكا وحمفاء ايراف صنائعبعد استالـ 

مف خالؿ افشاء  مف مضمونيا االجتماعي وجوىرىا السيادي (المواطنة)تجويؼ  .33
العادؿ الف الطائفية نقيض الوطنية ، فالوطنية ترتكز الى التعايش ،  ة كبديؿ لموطنيةالطائفي
، بينما تتخندؽ الطائفية خمؼ والمشترؾ معؾ في الوطفخر المختمؼ معؾ في الرأي مع اآل

تمارس و ،  كؿ شيءاالستحواذ عمى تتشبث بخاصية و  االحادي النظرة ، التعصب لمرأي
 !!اقصاء اآلخرسموؾ 

دريثنا عن التناقض الموضوعي برين تطمعات الشعب العراقي لبناء الدولة المدنرية التنمورية ان ح
من جية اخرى، الرينفي  (النظام االريراني)الدريمقراطرية الموحدة من جية ، و سموكريات ونواريا 

كذلك ، و  ترسريخيا ضرورة و الجاررين العراقي واالريراني الروابط الموضوعرية التارريخرية برين الشعبرين 



، وىي الحررية ..، الن مصالح الشعوب جمريعا واحدةالشقريقة والصدريقةع بقرية الشعوب المجاورة م
 !والسالم، والتنمرية ، واالستقرار ، والرخاء 

 : مثمما ندرك ومعنا جمريع العقالء في بالدنا وفي البمدان المجاورة 

في وعدواني ظام مستبد نظل تحت ..والتنمرية ..وال استقرار ..والسالم ..حررية الو ..الرخاء ان 
  !توسعرية ةمستبد انظمةجوار الى ، او العراق 

شعوب منطقتنا ومراعاة مصالحيا ،  وجياتفاف الى جانب تطمما ريشترط كحتمرية تارريخرية االص
وتطمعاتيا،  ورينعم فرييا الشعوب احترياجات في عالم تسوده التنمرية المتوازنة والمتكاممة برين 

، وت صان سريادة وثروات  المبدع س فرييا حقوق االنسان الفردد  ق  ، وت  لرفاهوامان والحررية الجمريع باأل
 !دون استثناء جمريع البمدان

 


