
 !وآثاميا..الغازيةوالمكائد السياسية بالدبابات !( التغيير)جريمة التدمير

 

 محمود حمد

فنحف نحسبيا ..قد يختمؼ معنا البعض عندما نصنؼ الدكتاتوريات كشكؿ مف اشكاؿ االحتالؿ
 !واغتصاب مقدرات االوطاف، استالب ارادة الشعوب  انماطمف  نمطكونيا .. كذلؾ 

مغتصب لسيادة االنساف عمى مقدراتو ػ اجنبي وآخر محمي ، فكالىما  د  ب  عست  فال فرؽ بيف ػ م  
 !وجودهوميدد ل لثروات الوطف سارؽ، و دتواوار وافكاره ومصيره 

الناجـ عف ( !المحتؿ المحمي) لخالص مف استعباد الدكتاتورية في ا (!القوى الوطنية) لكف فشؿ
اف يكوف ذريعة  اليمكف..الضيقة االفؽ تناقضاتيا الداخمية ونواياىا غير الوطنية وتوجياتيا 

واستبداؿ المغتصب المحمي ! ( التغيير) حداث مف اجؿ الغزو الوطف ستقداـ المحتؿ االجنبي إل
دامة ػ  وجودػ نشوء و بالمغتصب االجنبي ، مثمما اليجوز تبرير   عفوالسكوت الدكتاتورية وا 

الخطر الخارجي ػ لمواجية !لوطنية اػ االلتفاؼ حوؿ السمطة الدكتاتورية  ستارب.. جرائميا 
وكأف الدولة ػ الديمقراطية ػ عاجزة عف حماية مقدرات ..!المحتمؿ)  الخوؼ مف الغزو االجنبيو ا

 ..(الشعب وسيادة الوطف

ب ستم  االنساف الم   جيزت عمىػ التي ا !ػ ديمقراطية الدبابات الغازية  طرازمف الدولة اال اذا كانت )
 !(في زمف الدكتاتوريةيؾ السيادة االرادة والوطف المنت

البشعة  تحت نير الدكتاتورية اف ممارسات الدكتاتوريةلقد اثبتت تجارب الشعوب ومعاناة االفراد 
انكفائية وتحفر شروخا ..المشاعر الوطنيةاعظـ القيـ ومنيا االنساف الفرد والجماعة روح طفئ في ت  

ػ الفردي او الفئوي ػ ػ الى البحث عف الخالص  فتدفع المرء..في النفوس والعقوؿ متأججة عميقة 
عف  ويغيب العقؿفي الدولة والمجتمع يستوطف الوحوش عندما !..حتى ولو بمعونة المصوص والقتمة

والننا دفعنا ثمف استجارتنا بالنار ..فيصير المرء كالمستجير مف الرمضاء بالنار..رؤوس اىؿ الحكمة
) فال بد مف ادراؾ كارثية اختيار ، (الدكتاتورية )ء لمخالص مف الرمضا !(قوات االحتالؿ) 

 !(الدكتاتورية)كمالذ آمف مف ( المحتميف



 :واصبح لزاما عمينا 

اإلنتفاضة الشعبية السممية قدرة ب.. ػيماػ كميػ الدكتاتورية ػ و ػ المحتميف ستجارة مف اإل)
مِّص ومالذ آمف.. الديمقراطية المستقمة االرادة  !(كم خ 

 :وري ط   ستة عقود خالؿمف منذ اكثر رة في العراؽ ع  ست  الكارثة الم  ولنا في 

  (! الدكتاتورية)االحتالؿ المحمي 

 (دولة االحتالؿ) االجنبي الغزو! 

وانتاج ذرائع مف ، وافتعاؿ غيرىا ، دروس دموية متفاقمة ومستديمة ، وبركانا لتفجير االزمات 
 !ممارسات السمؼ الطالحمدافف ماضي الكراىية الكامف في عقوؿ ونصوص و 

فيو دبابات المحتميف  تلـ يكف في ذلؾ الصباح االسود الذي استباح..االمريكي لمعراؽ الغزو و 
عندما اغتصبت  بؿ اف االحتالؿ بدأ..وجثمت عمى صدر بغداد بالد الرافديف الضامئيف ،احشاء 

ريكي ػ حسب قائد التي جاءت بقطار ام)  3991شباط  8االنقالبييف في مف السمطة مجموعة 
قد استبقتو تصريحات الرئيس  ػ الذي لـ يتوقؼ ػلكف ذلؾ القطار (..المجموعة عمي صالح السعدي
يجب اعادة الحصاف الجامح في بغداد الى الحضيرة ػ )  3991كندي في تشريف الثاني عاـ 

بو ىذه  التي استيدفت الزعيـ الوطني عبد الكريـ قاسـ التي تمر ذكرى الغدر/ الرئيس كندي
التي افرزت  3991مشروع ايزنياور المرتكز الى خطة جوف فوستر داالس عاـ  سبقوو ..(االياـ

 !..حمؼ بغداد فيما بعد

، مصدر قمؽ لمقوى الدولية المتصارعة ومازالت كانت ومابعده منذ ماقبؿ النفط  (بغداد)بؿ اف 
 !(فييا الشرؽ االوسط الكبيربـ قاعدة التحك) القامة حمما استراتيجيا و ، مطامعيا لونقطة جذب 

 !وماقبمو مطمع القرف الماضيمنذ 

 ..وفي ايامنا ىذه

.. وتدمير العراؽ  ، التي ميدت لتمويث التاريخالسوداء بعض الصفحات  تمحيصالبد مف 
تطؿ  ..، الف نوايا تمؾ الصفحات ومفاىيميا ورؤاىا وشخوصيا دروسيا المريرة مف واالعتبار



 (التي تشيد انتفاضات شعبية وحركة احتجاجات ساخطة) عض البمداف ب برأسيا مف جديد في
 :ومف بينيا..يات جديدةمويعاد انتاجيا بمس

 .. 3998قانوف تحرير العراؽ 

 ومف بيف تمؾ المؤشرات..الذي نتوجس خيفة مف تكراره عمى بعض الشعوب الشقيقة والصديقة
 :إلعادة انتاجو

التي ػ (وغيرىـ ..شيمبي . ىيممز. ليبرماف .ماكيف. كيري .ت لو ػ  ) اف نفس الشخصيات االمريكية
ىي !(..!!!!الديمقراطي التغيير) ض عمى حرِّ وت  ( المنتفضة)تصوؿ وتجوؿ بيف عواصـ البمداف 

 :3998تدمير العراؽ عاـ ( !تحرير)ت خطة عنفسيا التي وض

 :نص مف قانوف تحرير العراؽ *

شيمبي والسيد  ىيممزوالسيد  ليبرمافوالسيد  ماكيفالسيد و  كيريعنو وعف السيد لوت  دقاـ السي) 
 .بطرح مشروع القانوف الثاني والذي تمت تالوتو مرتيف وأحيؿ إلى المجنة كايؿوالسيد  براونباؾوالسيد 

 مشروع قانوف

 مف أجؿ وضع برنامج لدعـ التحوؿ الى الديمقراطية في العراؽ

 االسـ المختصر :القسـ االوؿ

 .8998لعاـ ( قانوف تحرير العراؽ)الى ىذا القانوف بعبارة يمكف اإلشارة 

  :القسـ الثاني) 

 البينات

 :رس ما يميجمكونللقد تبيف 

بذلؾ حربًا دامت ثماف سنوات  ءاً قاـ العراؽ بغزو ايراف مبتد 8981أيموؿ  22بتاريخ  .3
لبالستية ضد استخدـ العراؽ خالليا األسمحة الكيمياوية ضد الجنود اإليرانييف والصواريخ ا

 .المدف اإليرانية



قاـ العراؽ بترحيؿ المدنييف األكراد ترحياًل قسريا مف قراىـ خالؿ  8988في شير شباط  .1
 .شخصاً  18000إلى  5111مع قتؿ عدد مف األكراد يقدروف بيف ( األنفاؿ)حممة 

دنييف استخدـ العراؽ األسمحة الكيمياوية ضد األكراد العراقييف الم 8988آذار  86بتاريخ  .1
كردي والتسبب في عدد  5000مما أدى الى مقتؿ نحو . المعارضيف وذلؾ في بمدة حمبجة

 .كبير مف الوالدات المشوىة والتي تعاني منيا البمدة إلى يومنا ىذا

قاـ العراؽ بغزو الكويت وبدأ فترة مف االحتالؿ استمرت سبعة اشير  8991آب  2بتاريخ  .4
أشعؿ النيراف في آبار النفط . يتييف وأساء الى غيرىـقتؿ خالليا عدد مف المدنييف الكو 

 .الكويتية لدى تواجده

وقبؿ العراؽ إثر ذلؾ  8998شباط  28انتيى القتاؿ في عممية عاصفة الصحراء بتاريخ   .9
شروط وقؼ اطالؽ النار المنصوص عمييا في قرار مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة 

 -بيف أمور أخرى  - ورتب عمى العراؽ بموجبوالذي ت( 8998نيساف  3) 687المرقـ 
الكشؼ الكامؿ عف برامجو الخاصة بأسمحة الدمار الشامؿ والسماح بتفكيكيا ، والخضوع 

 .ؿالى المراقبة والتحقؽ بشأف ذلؾ التفكيؾ وعمى المدى الطوي

غتياؿ الرئيس السابؽ جورج بوش القاـ العراؽ بتدبير محاولة فاشمة  8993في شير نيساف  .9
 .8993نيساف  86-84الؿ زيارتو لمكويت في خ

مف قواتو الى المناطؽ القريبة  81111قاـ العراؽ بتحريؾ  8994في شير تشريف األوؿ  .7
 .مف الحدود الكويتية مشكال بذلؾ تيديدًا وشيكًا بغزو جديد او بيجوـ عمى الكويت

إحدى الفصائؿ  قاـ العراؽ بقمع العديد مف معارضيو وذلؾ بمساعدة 8996آب  38بتاريخ  .8
 .مقر الحكومة اإلقميمية الكردية -الكردية في اجتياح مدينة اربيؿ 

بالسعي المنظـ لمنع مفتشي األسمحة التابعيف لمجنة األمـ  8997يقـو العراؽ منذ شير آذار  .9
مف الدخوؿ الى المواقع الميمة واإلطالع عمى الوثائؽ ،   UNSCOMالمتحدة الخاصة 



مناسبات بتعريض سالمة المروحيات التابعة لّمجنة الى الخطر وذلؾ كما انو في عدد مف ال
كما أنو يواصؿ بإصرار اتباع أسموب المخادعة . أثناء قياميا بنقؿ أفراد المجنة داخؿ العراؽ

 .واإلخفاء في ما يتعمؽ ببرامجو الخاصة بأسمحة الدمار الشامؿ

ثـ ىدد   UNSCOM أوقؼ العراؽ كافة أنواع التعاوف مع  8998آب  5بتاريخ  .31
في وقت الحؽ بإيقاؼ نشاطات المراقبة طويمة األمد التي تقوـ بيا المجنة الدولية لمطاقة 

 .UNSCOMالذرية و 

الذي  235-815وقع الرئيس كمينتوف القانوف العاـ رقـ  8998آب  84بتاريخ   .33
عمى اتخاذ  يؤكد بأف العراؽ في وضع مخالؼ وغير مقبوؿ اللتزاماتو الدولية ، وحث الرئيس

لحمؿ  -بموجب دستور الواليات المتحدة وقوانينيا ذات العالقة  -اإلجراءات المناسبة 
 .العراؽ عمى تنفيذ التزاماتو الدولية

 :نستنتج مايمي..وبناء عمى ماسبؽ 

لغاية الفقرة  1ػ مف الفقرة الواردة في القسـ الثاني ( !التحوؿ الى الديمقراطية)لغزو اف مبررات ا
 :وكما يمي..مف القانوف المذكور  قد دحضتيا المواقؼ االمريكية ذاتيا ػ  11

ػ متباىية ػ تعرض ومابعده  8981عاـ عندما كانت شاشات التمفزيوف الرسمية في بغداد  .1
استباحة القوات العراقية لممدف والبيوت في عمؽ االراضي االيرانية ، وتكرر عرض مشاىد 

مى سامة عمى السواتر الترابية ، كاف رامسفيمد منتفخا عآالؼ الجثث المنتفخة بالغازات ال
 !(معانقا صداـ حسيف..ونة ذات شاشات التمفاز وفي نفس اآل

حمالت االنفاؿ لـ يصدر اي تصريح او  8988شير شباط  عندما شف نظاـ صداـ في .2
اف ادانة او تمميح مف االدارة االمريكية عف تمؾ الجرائـ رغـ استغاثة منظمات حقوؽ االنس

 ! الدولية وانفضاح امر تمؾ الجرائـ



النظاـ االيراني  8988اذار  86 اتيمت وزارة الخارجية االمريكية بعد مجزرة حمبجة في .3
بضرب المدف الكردية بالغازات السامة ردا عمى تقارير المنظمات االنسانية الدولية التي 

 !اتيمت حكومة صداـ بذلؾ

العالمية المطمعة ، وتصريحات وتمميحات صداـ عمى اكدت معظـ التقارير االستخبارية ، وا .4
كاف ػ حماقة صدامية قاتمة ػ بإستدراج امريكي  8991آب عاـ  2اف غزو الكويت في 

المقاء بيف صداـ والسفيرة االمريكية عشية الغزو بقصر الصقر ببغداد ػ ) محسوب العواقب 
ػ ذلؾ !!!!!ىذا شأف داخمي:مةفيو عندما عرض عمييا نواياه بشأف الكويت قائ والذي اجابت

، !(تمت السفيرة االمريكية بعد ذلؾ بحادث سير مريب وق  .. ح امره الحقا ض  المقاء الذي ف  
اضافة الى اف الغزو كاف بتحريض مف اطراؼ عربية طامعة بثروات العراؽ والكويت، 

 !اقميمي مدبر تشجيعوب

شباط عاـ  28 ة مف الكويت في اخراج القوات العراقيفرضت قوات الغزو االمريكية بعد  .5
واقعا اغتصابيا جديدا عمى العراؽ والكويت ، يشكؿ مجموعة مف االلغاـ  8998

في اي .. االستراتيجية ػ البرية والبحرية ػ القابمة لالنفجار عمى الحدود وفي عمؽ الوجود 
ف دفع الشعب بعد ا..وقت تزوؿ فيو ظروؼ ػ التقزيـ ػ االستثنائية التي يعيشيا العراؽ اليوـ

العراقي ويدفع المالييف مف حياة ومصير ابنائو  ، والمميارات مف ثرواتو ، والعقود الثمينة مف 
التي ازمنة التنمية جراء الجريمة الدولية بمعاقبة العراؽ ػ شعبا ووطنا ػ بجريرة سياسة صداـ ، 

 !ىـ العرب والنظاـ االيرانيشاركو فييا االمريكاف وحمفاؤ 

اف العراؽ خاؿ مف اسمحة  2113ميع الوقائع التي اعقبت غزو العراؽ عاـ كما اثبتت ج
الدمار الشامؿ ػ التي تذرعت بيا امريكا لغزو العراؽ ػ باستثناء تمؾ االسمحة السامة التي 
زودت بيا الشركات االمريكية واالوربية نظاـ صداـ في حربو مع ايراف بالنيابة عف امريكا 

مي، وتجنبت جميع ممفات التحقيؽ والمحاكمات التضميمية لموظفي وعف النظاـ العربي الرس
النظاـ السابؽ ػ التي اعقبت الغزو ػ اي اشارة الى تمؾ العالقة المافيوية التدميرية بيف نظاـ 
صداـ وامريكا وحمفائيا في المنطقة والعالـ ، كما اثبتت مذكرات واعترافت العديد مف 



فرؽ التفتيش ػ التجسس ػ كانت تستيدؼ احصاء العقوؿ اف : المفتشيف ومنيـ االمريكاف 
العراقية العممية ، التي جرت تصفيتيا قبؿ وخالؿ وبعد االحتالؿ ػ قتال وتشريدا وسجنا ػ اكثر 

 (!منيا بحثا عف بيِّنات موىومة لوجود اسمحة دمار شامؿ

ؼ الخرو ػ تذكرنا بقصة 8993نيساف عاـ  84اف كذبة نيساف ػ محاولة اغتياؿ بوش في  .6
عف ذاكرتنا منذ دروس القراءة االبتدائية االولى، الف نظاـ صداـ في تمؾ  والذئب التي لـ تنأ

وحكاية .. االونة كاف متياويا ومنشغال بتداعيات الحريؽ الذي نشب فيو اياـ االنتفاضة
مثميا كمثؿ الوثائؽ التي عرضيا كولف باوؿ في مجمس االمف عشية غزو العراؽ ..االغتياؿ 

 CIAخدعة قامت بيا المخابرات : تنكر ليا في مذكراتو فيما بعد واصفا اياىا بانيا و 
 !(لتضميؿ وزارة الخارجية االمريكية

عندما كاف صداـ يمتمؾ خامس جيش في العالـ ػ حسب وصؼ وسائؿ االعالـ والمصادر  .7
و الى ،تمكنت امريكا مف دحره خالؿ اياـ واعادت 1991العسكرية االمريكية ػ قبؿ حرب 

ماقبؿ عصر الصناعة ػ عمى وصؼ جيمس بيكر وزير الخارجية االمريكية آنذاؾ ػ ، فكيؼ 
قادرة عمى تيديد الكويت التي يعسكر فييا اكثر  8994تشريف األوؿ  في  لو اف يحرؾ قوة

 !(مف نصؼ مميوف عسكري امريكي وغير امريكي باحدث التقنيات العسكرية الفتاكة

ت ، وكذب التحميالت ، وغباء االستنتاجات ، واجحاؼ القرارات مما يؤكد زيؼ االدعاءا .8
 :االمريكية ، انيا تدس رأسيا بالرماؿ لكي التقوؿ الحقيقة

 8996آب  38فيي التريد االفصاح عف اف ػ احدى الفصائؿ الكردية ػ التي تواطأت في 
سيد الطالباني التي يقودىا حزب ال( مقر الحكومة االقميمية الكردية ) مع نظاـ صداـ ضد 

تمؾ ػ احدى الفصائؿ الكردية ػ ىي حزب السيد مسعود ( ..الرئيس العراقي الحالي ) آنذاؾ
 (..رئيس اقميـ كردستاف الحالي) البرزاني 

) الف الطرفيف المتصارعيف ىما حجر الزاوية في الجياز السياسي المسمح الذي ك مؼ بتنفيذ 
 !لبقاء قوات االحتالؿ بشكؿ دائـ في العراؽ، واشد المتحمسيف !( قانوف تحرير العراؽ



عمى بعض جوانب عمؿ فرؽ التفتيش مف  8997كنا عمى اطالع في تمؾ الفترة مف عاـ  .9
يدفيف ػ مف قبؿ فرؽ التفتيش ، الذيف تعرضوا ست  خالؿ بعض االصدقاء ػ مف االكاديمييف الم  

ظاـ صداـ كاف يرىبيـ لالستجواب الم ييف في جامعاتيـ مف جانب تمؾ الفرؽ ، رغـ اف ن
وِّع اسرىـويمنعيـ مف السفر ويحـر عمييـ االتصاؿ  كانت المخابرات .. باالخريف ، بؿ وي ج 

الشاحنات المتنقمة التي تتجوؿ باسمحة الدمار :) االمريكية في تمؾ الفترة تروج الكذوبة 
) العراقية الوحيدة  مع التذكير باف المنشأة النووية..  (الشامؿ في االزقة والمزارع الخفائيا

) قد دمرتو الطائرات المنطمقة مف جوار الترسانة النووية االسرائيمية في ( مفاعؿ تموز
 !!8982بمشاركة امريكية وتسييالت عربية عاـ ( ديمونة

مخدعا لمنظاـ اال   UNSCOMلـ تترؾ فرؽ التفتيش  8998قبؿ وبعد آب  .11
ات اليزلية التي روجيا النظاـ عف دخمتو حتى غرفة نوـ صداـ بقصره ، رغـ المسرحي

احتشاد مئات االشخاص الذيف يساقوف عنوة لمقصور كدروع بشرية مدنية مستمبة االرادة 
حتى ولو سمطة عمى ..بقائو في السمطة عف اال خمفيا النظاـ المتنازؿ عف كؿ شيء ليحتمي
 !..قشكومة 

مى اي عنصر مف عناصر وكما اشرنا فاف قوات الغزو لـ تعمف الى اليوـ عف عثورىا ع
 (!اسمحة الدمار الشامؿ

القانوف المذكور كانت الحكومة  1998آب  14عندما اعمف الرئيس كمنتوف في  .11
العراقية قد اعمنت بجميع وسائؿ االستجداء الدولية واالقميمية استعدادىا لقبوؿ ماتمميو عمييا 

ػ !وبعض ػ االخوة االعداء الواليات المتحدة االمريكية ، وتوسطت دوؿ اوربا والفاتيكاف 
العذؿ  السيؼ سبؽ )لكف!..ة ردع بمواجية ايرافالقناع امريكا بالرضا عف نظاـ صداـ كقو 

وػ محركات الطائرات قد دارت ػ كما قاؿ جورج بوش األب في اتصاؿ ..كما قالت العرب(
الكويت ىاتفي مع احد الوسطاء الخميجييف الذي ابمغو اف صداـ عمى استعداد لالنسحاب مف 

 . 1991عشية حرب ..ساعة  48دوف شروط وخالؿ 



عف الكونجرس االمريكي عاـ (  !قانوف تحرير العراؽ) وفي تمؾ االونة التي سبقت واعقبت صدور 
ستظمة بحماية وتمويؿ وتسويؽ ذلؾ القانوف الم  ( المعارضة لنظاـ صداـ ) انزلقت القوى  3998

 :في حياتنا ومصير وطنناتمؾ القوى ػ ممارسات ونوايا بفعؿ  ػزاال يتفاقماف ماالى مأزقيف تأريخييف 

وتداعياتيا !( المحتؿ المحمي) لمخالص مف ( المحتؿ االجنبي ) جريمة االستعانة بػ .3
 .الكارثية

ػ بيف رؤى ونوايا القوى المحتمية بذلؾ  ةوغير الوطني ةػ غير الديمقراطي اتطفح التناقض .1
 . 1111لمحاصصة بعد عاـ ، التي تشكمت منيا سمطة ا القانوف

*** 

التي تصطخب شوارع مدف العديد مف بمداننا بدماء وىتافات المالييف التي  ايامنا ىذهوفي 
افصحت االنتفاضات عف وجو جديد اغتصبت الدكتاتوريات ماضييا وحاضرىا ومستقبميا ، 

بميالد نيج مبشرة ..وف لمنطقتنا خالفا لما ىو سائد في الواقع والوارد في العقائد السياسية منذ قر 
بديؿ لمنظرية المعبرة عف واقع مفروض والتي يراد تكريسيا في ..السممي الديمقراطيجديد لمتغيير 

 : منطقتنا 

 ػ!انتحارييف (اسالمييف)متطرفيف االذعاف لمشيئة او ..حاكـ مستبد الخضوع ل

عمى تمؾ المدف الثائرة ( !درت  الذيف ىـ منتج امريكي م  )وبذريعة الخوؼ مف سيطرة االرىابييف 
ابو ذلؾ ويجوؿ عر   (..!قانوف تحرير العراؽ) تتموث اجواء تمؾ االنتفاضات الشعبية بسمـو ..

القانوف المقيت في عواصـ تمؾ الدوؿ وماحوليا لتجويؼ االنتفاضات مف مضمونيا االجتماعي 
ة وبراجماتية ومرونة ذات ديناميكيبتحركات و ..باساليب متعددة..الديمقراطي السممي التنموي 

 :جياضيا مختمفاإتتخذ في كؿ بمد شكال  ..فائقة

 إلدامة نظاـ مبارؾ بجمباب  (احتواء القمة)تبنت السياسة االمريكية منيج ..ففي مصر ،
 !المنتفضيف



  لدفع  بيف المنتفضيف والقذافي( توازف القتؿ االستنزافي)كرست منيج وفي ليبيا ،
 !(االحتالؿ االجنبي)بػ( !المحمي االحتالؿ)المنتفضيف لمقايضة 

  الحتواء نيجيا الديمقراطي المستقؿ( تفتيت قوى االنتفاضة) وفي تونس اشعمت فتيؿ! 

  وخنؽ ( لمؿء الفراغ في رأس السمطة) وفي اليمف استوطنت امريكا في تجويؼ النظاـ
 !انفاس االنتفاضة

  مطالب لتشويو ( يالطائفي االقميم اعمت البصائر بدخاف التشويش)وفي البحريف
 !الديمقراطية االنتفاضة

  بيدؼ حرؼ ( لتمويث نوايا المالييف الطامحة لمحريةالتشكيكية تنفث السمـو ) وفي سوريا
 !عف اىدافيا التغييرية التنموية االنتفاضة

  لتعطيؿ قادح التفجير ، وتأجيؿ الطوفاف( استعانت بالدىاء الصييوني ) وفي المغرب! 

 رت قوة الذعر ػ مف االقتتاؿ الداخمي ػ الكامنة في نفوس العامة وفي الجزائر استنف
 !الى حيف عبور العاصفة..والخاصة ، لتبديد الغضب الشعبي 

  الداخؿ الفمسطيني ،  عمىلداخؿ االردني لتأليب اوفي االردف لو حت باكثر مف تحذير
الخارج االيراني  عمىمي لخارج االسرائياالداخؿ االردني ، و  عمىلخارج العربي واالسرائيمي او 

 !لكتـ انفاس االنتفاضة الديمقراطية المستقمة.. في الداخؿ االردني وحمفائو

  التغييرية داخؿ )، لتشويو مطالبيـ ونوياىـ ( إد عت تبنييا لشعارات المنتفضيف)وفي ايراف
 يدركوف مدى كراىية االيرانييف!( قانوف تحرير العراؽ) ، الف مصمموا ( بنية النظاـ

لمسياسة االمريكية ونفورىـ منيا ، مثمما ىـ جميع شعوب المنطقة، كونيـ ضحاياىا عمى 
 !مدى مايقرب مف قرف مف الزماف

ىا في نسيج االنتفاضات وحوليا وحمفاؤ  االدارة االمريكيةالتي تثيرىا !( الفوضى الخال قة) اف ىذه 
ة قسو كي التجرفنا ..اينما كنا وفي اي وطف( المستقمة االرادةاليقظة الوطنية )توقد فينا يجب اف ، 



ة حريتنا ووطننا بديمقراطية المجنزرات المستوردة والصفقات الدكتاتورية ودمويتيا الى مقايض
فصار .. بشعبنا ووطننا الى ىاوية التمزؽ ( !قانوف تدمير العراؽ) كما اودى !..المشبوىة السرية

 ! طائفية وعرقية متنافرة شعبنا شعوبا وقبائؿ متنازعة ، ووطننا اوطانا

رة والداعمة لقانوفالسياسية العراقية  لمواقؼ القوىونتيجة  ومف .. 3998العراؽ ( !تحرير)  الم برِّ
تمؾ  ..بذريعة الخالص مف الدكتاتورية ..1111بدبابات الغزاة عاـ حتالؿ الوطف الداعية الثـ 

ئصيا وجذورىا عف مضموف القوى الشعبية تختمؼ طبيعتيا وخصاالتي القوى العقائدية ػ العراقية ػ 
اتسمت حيث ..المحركة لممعارضة ضد الدكتاتوريات في البمداف التي تشيد انتفاضات ىذه االياـ

 :ما يميبتمؾ القوى ػ العراقية ػ 

التي جاء بيا  (سمطة المحاصصة)التي شكمت نواة  الحركات واالحزاب والتياراتمعظـ اف  .1
 :فيي..عثر بماض مريبتتقوى مف مكونة االحتالؿ 

 اما اف تكوف حميفة سابقة لمدكتاتورية.  

 او انيا جزء منشطر عف الدكتاتورية.  

 او انيا موالية لدكتاتورية مجاورة. 

 او انيا مروجة لدكتاتورية مستوردة! 

الحرب الباردة  في طواحيفعقميتيا وعقائدىا  تشكمتقيادات تمؾ القوى الكثير مف اف  .2
 !بالكراىية لآلخر والخشية منو ةمشبعي اقبية ونشأت ف ..وماقبميا

قانوف تحرير ) اف القوى السياسية التي تحالفت مع االمريكاف السقاط الدكتاتورية وفؽ  .3
قوى ميجنة ومحجمة داخؿ المطابخ السياسية لمدوؿ الغازية او في مخابرات ىي !( العراؽ

 !رىاائ، ومكبمة بوالءات معقودة الى مصالدوؿ المجاورة

االقطاع السياسي او ) المدعومة امريكيا مف احشاء( !المعارضة لمدكتاتورية) دة مت قياتشك .4
متطمبات مجتمعنا االساسية ل المناىضو ، البعيد عف مستجدات عصرنا التنويرية  ( المسمح

 . ، والمستخؼ بحقوؽ االنساف التنموية



لمرأة في ثقافة معظـ مف اي عنصر نسائي ، الف ا( !المعارضة لمدكتاتورية) خمت قيادات  .5
القيادي اوعاجزة عف اداء دورىا ، او ناقصة عقؿ ، تكوف عورة اف القوى السياسية اما تمؾ 

 !في التغيير

بعقيدة تفتيت الوطف الى امارات طائفية ( !المعارضة لمدكتاتورية)ارتينت القوى االساسية  .6
موف وحدتو مسؤولية نشوء مِّ ح  وعرقية متنافرة ضعيفة آيمة لمتفتت بديال لموطف الموحد الذي ي  

مشعور لتمزيقيا ودمويا بديال انكفائيا الدكتاتورية ، مما انتج شعورا طائفيا وعرقيا ومناطقيا 
   !التسامحي المشترؾ الوطني

اسس السيادة الوطنية بانحنائيا كجسر لعبور دبابات ( القوى المتحالفة مع المحتؿ) دكت  .7
الذاتية ، في الوقت  ـلعجز عف اسقاط الدكتاتورية بقدراتيالغزاة الستباحة الوطف، بدعوى ا

الذي كاف النظاـ الدكتاتوري مفمسا سياسيا ، ومعزوال دوليا واقميميا ، وخاويا اقتصاديا ، 
حيث وصمت ) ومنبوذا مجتمعيا ، ومنيارا عسكريا ، وممغوما بالتناقضات الداخمية 

 !(التناقضات الى داخؿ االسرة الحاكمة 

 :ىوو اال ..يفصحوا عف السبب الرئيس لعجزىـ عف االطاحة بالدكتاتورية  دوف اف

 !!أسالب العراؽ بعد سقوط الدكتاتورية تناحرىـ فيما بينيـ عمى 

االساسية لمدكتاتورية المتحالفة مع الغزاة بجميع فصائميا مف  !(المعارضة)عجزت قوى  .8
رغـ لعراقييف عمى مدى عقود ، الراسخ في عقوؿ ونفوس المالييف مف اتفكيؾ جدار الخوؼ 

الدكتاتورية عمى امتداد اكثر سيقوا الى مجازر  فمئات آالؼ الضحايا مف ابناء الشعب الذي
مف اربعة عقود ، النيـ بددوا طاقة التحدي الكامنة في تمؾ الدماء الوطنية بشعاراتيـ 

كرس قوة الخوؼ د و الرفض لالستبدا جبيةفتت ، مما ونواياىـ الطائفية والعرقية الالوطنية
 !الذي استدامت الدكتاتورية بإدامتو

قوى )رغـ ترنح النظاـ الدكتاتوري في مراحؿ مختمفة مف وجوده ، اال اف تمزؽ وتناحر  .9
تارة اخرى عنو واالبتعاد الخجوؿ ، وتأرجحيا بيف التحالؼ معو تارة  !(المعارضة لمدكتاتورية

ف تارة ثالثة ، جعؿ النظاـ قادرا عمى اواالصطفاؼ مع االجنبي الطامع بوجود الوط، 
) نظرية  رسيخساعد النظاـ عمى تو االفالت اكثر مف مرة مف سقوط حتمي وموضوعي ، 



في المتفشية الدموية والتجويعية الوقائع عمى القائمة الخوؼ و  الىالمرتكزة ( بديالبقاء اال
 .عقوؿ ونفوس قوى واسعة ومؤثرة مف الشعب

واء خمؼ ػ اال انيا جميعا تشترؾ باالنض !(ضة لمدكتاتوريةقوى المعار )عمى اختالؼ  .11
المتعارضة و !!( لمتعايش مع واقعناالتاريخية الصمدة غير القابمة ) ػ  !الشعارات والمبادئ

التي ينبغي اف تكوف حميفا  موضوعيا مع ػ شعارات ومبادئ ػ معظـ قوى المعارضة االخرى
قوى المجتمع االخرى في ادارة السمطة بعد سقوط ليا في اسقاط الدكتاتورية وشريكا ليا مع 

 !الدكتاتورية

لـ تممس ( التقميدية) عمى امتداد تاريخ العمؿ السياسي في العراؽ لقوى المعارضة  .11
معمـو فؽ وأالجماىير اية عالقة بيف تصاعد مضموف العمؿ الوطني التغييري ، وبيف زمف 

كمة دوما بإدارة الصراع، والمعارضة نادرا ىي المتح( السمطة) لالنجاز ، الف الطرؼ اآلخر 
 ! ية المرتبكةلاالنفعاماتقـو بفعؿ مبادر، بؿ انيا عمى االغمب تؤدي ردود االفعاؿ 

الحالمة )الفوالذيةكانت الشعارات في العراؽ مسيرة العمؿ السياسي المعارض  خالؿ .12
تمؾ رطوف تحت خيمة تسبؽ الحركة التنظيمية بيف الناس ، بؿ اف الناس ينخ!!( او الواىمة

حمتيا التحزب المتطرؼ ، وسداىا مغمقة ، ل  عقائدية التنظيمات كتعبير عف التماىي ب
فمـ يشيد تاريخ  ،( الحزبية.العرقية . الطائفية!) المقدسة( العقائدية)التعصب لمشعارات 

ور تط مرتبطا بنمو حركة وقوانيف، العمؿ السياسي تحوال ارتقائيا لشعارات تمؾ الحركات 
 !احتياجات ووعي الناس

انزلقت القوى السياسية وجرت معيا مئات آالؼ مف مؤيدييا ومناصرييا والمتعاطفيف  .13
معيا الى دىاليز الفناء في اكثر مف مرحمة مف تاريخ النضاؿ ضد الدكتاتورية ، نتيجة زج 

ف فئ مع اجيزة قمع السمطة ، دو بأتوف صراع غير متكا( !بشعاراتيا المؤمنيف) اولئؾ 
، االمكانيات المتاحة ، والموارد القابمة لمتصعيد اد لمصراع او وضع خطة ترتكز الى عداإل
الذي وقعت فيو جميع القوى السياسية اكثر مف السياسي السقوط في فخ االنتحار  بسبباو 

وفي السجوف  عمى يد اجيزة الموتو ئمرة وخسر فييا الشعب مئات االالؼ مف ابنا
 .تحقؽ تحوال نوعيا في معادلة الصراع الداخمي مع الدكتاتوريةاو ..تتعظدوف اف ..والمعتقالت



وي تحت شعارات وطنية السياسي العراقي حشودا شعبية تنض يندر اف عرؼ الشارع .14
 (اليتافات ) واو العرقية او الطائفية الممغومة العقائدية  (الشعارات )توحيدية ، خالية مف 

زاؼ نوحدة المعارضة واسترعاف ماتتحوؿ الى معاوؿ ليدـ التي سالتفجير ، الفئوية الموقوتة 
 !طاقتيا

و حاكمة ػ رئيسية ػ تخمو مف شعارات العراقيوف حركة سياسية معارضة  ا لـ يعرؼ .15
تصادمية مع الداخؿ او مع الخارج ، سواء كاف ذلؾ تصادما عقائديا ، او طائفيا ، او عرقيا 

مما ادى الى اقحاـ الشعب والوطف في !..سياسيا ، او ، او حضاريا ، او دوليا ، او اقميميا
 ! وال افؽ لحميا..صراعات متشابكة ومتعاقبة ومتفاقمة

اعتادت القوى السياسية عمى وضع برامج افتراضية ػ داخؿ مكاتبيا الفئوية ػ لمعالجة  .16
ازمات العراؽ الوطنية العامة والشاسعة ، وفؽ رؤيتيا العقائدية ونواياىا الذاتية ، دوف 

مف مجموع رؤى متعددة ومختمفة ، وليست  جزءالعتراؼ باف رؤية اي واحدة منيـ ىي ا
الرؤية الوحيدة الم حت كرة لمحقيقة والممتمكة لقدرة الحؿ السحري لمشكالت مستعصية ػ موروثة 

 ! او منتجة حديثًا ػ

 بالدبابات الغازية؟(  !التحرير) مالذي افرزه ..ونتيجة لذلؾ وغيره

طويؿ قبؿ اف تنسى اجياؿ متعاقبة مف العراقييف دور اولئؾ الذيف  سوؼ يمضي زمف .1
ىا الحتالؿ العراؽ ، وتدمير بنيتو االساسية لواليات المتحدة االمريكية وحمفاء  استدرجوا ا

الشعب برر ليـ يؼ لف و المخربة اصال ، وتمزيؽ شعبو بأوبئة الطائفية والعرقية الدموية، وس
االستعانة بالمحتؿ واستباحة الوطف ورىف و ( كتاتورية دالعجزىـ عف االطاحة ب) ذريعة 

مصيره ومصير اىمو بارادة اصناؼ وكتائب متناحرة مف الغزاة االمريكاف واالوربييف 
 !..بدعوى الخالص مف حاكـ دكتاتوري.. واالقميمييف

استعانة سمطة المتحاصصيف باجيزة امف النظاـ الدكتاتوري التي طالما كانت متيمة ػ  .2
ليوـ عندما كانت في صؼ ػ مف قبؿ نفس القوى الحاكمة ا!ائب موت جماعي ككت

 !المعارضة



انتيازية مف بقايا النظاـ الدكتاتوري لتسويغ نظاميا  ااطراف( حكومة المحاصصة ) ضمت .3
، مازالت تعبث مع العابثيف اآلخريف بدماء الناس وحياتيـ ، وتنتظر الفرصة لمقفز  اليجيف

 !الى قمة السمطة

تيجير مئات آالؼ الكفاءات العراقية التي بتخويف و  (سمطة المحاصصة)بت اطراؼ تسب .4
  !كانت تعمؿ في الدولة زمف الدكتاتورية

لمالييف العراقييف المشرديف في كؿ بقاع العالـ مف ظيرىا ( سمطة المحاصصة)ت ادار  .5
 !عقود حايا الدكتاتورية عمى امتداد خمسةض

مالييف الميجرة مف ضحايا االحتالؿ واالرىاب المصير ( سمطة المحاصصة)اغفمت   .6
  .الطائفية الدموية احروبي وضحايا

كاف قرارا ػ الذي اتخذه المتحاصصوف وبريمر ػ باف قرار حؿ الجيش العراقي عاقؿ يشؾ ال  .7
يصب في مصمحة الواليات و ..انتقاميا استيدؼ تفكيؾ البنية االساسية لمدولة العراقية 

 !..مثمما يخدـ نوايا بعض القوى السياسية الداخمية..المنطقة المتحدة واسرائيؿ ودوؿ

 :سيكمؼ العراؽ محترؼ ػ جيش وطني ػ لذلؾ فاف اعادة تشكيؿ 

 عمى مدى غير محدود عدـ استقرار امني .. 

 وسط بيئة غير مستقرة وسيادة منقوصة .. 

  ىائمةمالية وبشرية وتقنية موارد و..  

  يا في عممية التنمية التي حـر منيا عقودا طويمةامس الحاجة ل فيىو  ..وزمنا ثمينا  ! 

، لف يجد الواردة في مذكرات بريمرسمطة مابعد االحتالؿ !( تمفيؽ) اف مف يعود الى وثائؽ  .8
صعوبة في كشؼ مكونات البيئة الفاسدة والمتخمفة التي انشأىا االحتالؿ او استعاف بيا او 

لذي تورط فيو ،لكف القاسـ المشترؾ لمعايير استرشد بمشورتيا لمخروج مف مأزؽ االحتالؿ ا
اختيار فريؽ ذلؾ الخميط غير المتجانس الذي استخرج منو االحتالؿ سمطة المحاصصة ىو 

لذلؾ خمؼ االحتالؿ اكثر !(..الوالء لالحتالؿ بديال لمكفاءة ، وشراء الذمـ بديال لمنزاىة) 
حيث يطالعنا ..!ات المنيوبةت الدوالر رامئات مميا) ممفات الفساد تضخما في العالـ 

السياسيوف العراقيوف واالمريكاف في وسائؿ االعالـ دوف حياء وىـ يختمفوف عمى حجـ 



مميار حسب رواية  17..االمواؿ التي نيبت مف امواؿ الشعب العراقي اياـ بريمر
مميار دوالر اىدرت عمى  81و...مميارات حسب رواية السفير االمريكي ببغداد 6و..النجيفي

اشد شبكات افرزت ، و (!!! العيساوي.حسب تصريح وزير المالية د..الكيرباء المظممة 
 المفسديف والفاسديف تفشيا وتماسكا في جسد الدولة والمجتمع بالمقارنة مع اي بمد في العالـ

تنفث روائحيا مف مؤسسات االدارة االمريكية العميا والدنيا، ومكاتب الدوؿ االوربية ، مازالت )
( يز االمـ المتحدة ، وتمتد الى كافة مفاصؿ الدولة العراقية ومؤسسات المجتمع ودىال

 .وجميعيا تنيش روح العراقييف وحاضرىـ ومستقبميـ

الى (  !لمتغيير الديمقراطي داعية )نتيجة لعوامؿ متعددة تتحوؿ القيادات السياسية مف  .9
ومف بيف تمؾ العوامؿ الرئيسية ، المتأبدةتشكؿ نواة االنظمة الدكتاتورية ، اصناـ مستبدة 

: 

  الحاكمة والتيارات الحياة الداخمية لالحزاب والحركات والقوى  عفغياب الديمقراطية
 .المعارضةو 

  لتمؾ الدولة  ـنتيجة والئي، المجموعة تمؾ دعـ ىذا الشخص او النتاج او التدخؿ الخارجي
ر عنو مف خالؿ تمكيف تمؾ يعبذلؾ الدعـ الذي  او لمصدر التمويؿ والرعاية والحماية،

رائجة في  تجارةوىي ..اعالميا وسياسيا ومجتمعياوالحركة ػ ماليا ، وتسويقيا ا الشخصية
 .قبؿ االحتالؿ وتفاقمت بعد االحتالؿ !(السياسة العراقيةسوؽ )

  انتاج غ سوِّ تي تالالسائدة في العراؽ في النظاـ القبمي واالقطاعي  العالقات االجتماعيةطبيعة
 .واالذعاف الرادتو (الفرد)ديس تقو 

فيو االصناـ الطائفية وتتناحر الى مجتمع تتدافع  (الصنـ الواحد)مما حوؿ العراؽ بعد سقوط 
 ػ ! توىوي هت فقدو ، وتغطي وجو العراؽ  والعرقية والعقائدية

مصدرا لمحروب .. مثمما كانت اصناـ قبائؿ الجزيرة العربية قبؿ اكثر مف خمسة عشر قرنا )
سمطانيا بيف  قتسـقبؿ اف تصفي بعضيا بعضا ، وي..لفتف بيف القبائؿ والعوائؿ واالفراد وا

 ..(جدراف الكعبة ػ ىبؿ والالت والعزى ػ 



آالؼ المرات وتنوعيا عدادىا أفاقت بالم ستحدثة بعد االحتالؿ بؿ اف صور تمؾ االصناـ 
ب جينس لالرقاـ في كتابعددىا اعداد صور صداـ التي كنا نتوىـ انيا الفريدة 

يودي بصاحبو الى ػ اليوـ ػ في كؿ مكاف تمؾ الصور طغياف التساؤؿ عف  وبات..القياسية
 !النو مف محرمات دولة الطوائؼ واالعراؽ.. او بكاتـ صوت، او تفجيرا ، الموت ذبحا 

فقار، يخمو قاموس المتحاصصيف في الفقر واالفتقار واإل سكانو يعانيفي بمد غالبية  .11
وىـ الغالبية ..شعب عندما يتحدثوف عف ال (الفقراء) طوائؼ في العراؽ مف مفيوـدولة ال

الف .. التي يطوؿ الحديث عنيا .. السكاف الذيف تنطبؽ عمييـ حاالت االفتقار الساحقة مف
ىـ اجناس متصارعة متنافرة ىبطوا الى العراؽ مف كواكب التفتيتية الشعب في عقائدىـ 

 !(كرد. سنة.شيعة )مختمفة 
الف الحديث عف ػ الفقراء ػ يعني الحديث عف شعب يوحده العيش والضيـ و 

ويغذوف فييا الكراىية التي ..متناحرة يقيموف سمطانيـ عمييا وموالي الاجناس ..المشترؾ
خمفتيا الدكتاتورية ، او سببيا االحتالؿ ، او انتجيا االرىاب االقميمي والدولي ، او نجمت 

 ! فيما بينيـعف حروب امراء الطوائؼ 

انماطا مفزعة مف اإلفقار غالبية السكاف عمى !( االحتالؿ المحمي ) واذ فرضت الدكتاتورية 
قد فاقميا  !(االحتالؿ االجنبي)ػ بدبابات ! ، فاف دولة المحاصصة التي جاء بيا ػ التحرير

وثة المور تمؾ االصناؼ ..فتراكمت عمى حياة العراقييف..وانتج اشكاال اخرى اكثر فناءً 
 : والمستحدثة مف

  جميع السكافلاالفتقار لالمف الشخصي والمجتمعي! 

  االفتقار لمعدالة بيف ابناء الشعب دوف تمييز عمى اساس عرقي او طائفي او حزبي او
 !مناطقي

  مالييف العاطميف عف العمؿلاالفتقار لفرص العمؿ المتكافئة! 

 االفتقار لمسكف الالئؽ لمالييف العراقييف! 

 لمئات آالؼ الطالبات والطالب ر لظروؼ التعميـ المتمدفاالفتقا!  

 االفتقار لمشروط الصحية الطبيعية لمالييف المحتاجيف الييا! 



 االفتقار لرعاية مالييف االيتاـ واالرامؿ ومعوقي الحروب!  

  ف لتنمية االنساف والوطفيالساعمالييف االفتقار لمعموـ والتقنيات الحديثة التي يتطمع ليا! 

 فتقار لمظروؼ الطبيعية التي تضمف العودة الكريمة لمالييف العراقييف المشرديف خارج اال
 !الوطف

 وتحصد الدكتاتورية والمحتميف االفتقار لمبيئة الخالية مف االوبئة القاتمة التي خمفتيا حروب ،
 !حياة مئات آالؼ العراقييف سنويا

 المروجة لمموت الى الثقافة المنتجة لمحياة ، ال الثقافة االفتقار! 

  نقية ، بديال لمطفولة المستباحة في شوارع البؤساالفتقار الى طفولة! 

  الوعي العقالني الذي ينتخب دولة عاقمةاالفتقار الى! 

 تسببة نتيجة مواقفيا التأزيمية التي تآكمت مصداقية معظـ قيادات القوى السياسي .11
 ..وطنيـو مصيرىـ و ثرواتيـ التفريط بدماء الناس و بأمنيـ و 

في المحظة االخيرة عندما .. يفرضو المحتؿ لمرأي الذي  امراء المحاصصة اذعاف .12
اججوا عف الرأي الذي صاغريف دبروا وي  ..يقترب الشرر مف كومة القش التي يقبعوف فوقيا 

 ! ..وسفكوا الدماء بسببوالمناخ 

مراحؿ تاريخ العراؽ ، كؿ مرحمة مف مضموف االستبداد في اذا كاف لنا اف نعطي وصفا مختصرا ل
 :كانت  (الدكتاتورية)فاف 

 !االنساف بالموت والخوؼوحياة إستالب ارادة 

 :اما ىذه المرحمة فيي طور مف اطوار

 !وتجفيؼ منابع المستقبؿالواىف ، عمى الحاضر الفجيعة ماضي طغياف 

ت الشعب ، فاف التي تعقب اسقاط السمطة وتتميز بتوحيد مكونا (التغيير)عمى خالؼ كؿ عمميات و 
،اشعمت الفتنة والتمزؽ في نسيج المجتمع العراقي ، واباحت حدود !( المحررة لمعراؽ)دبابات الغزاة 

ووجود العراؽ لالرىاب الدولي واالقميمي ، بؿ استدرجت بشكؿ منيجي اولئؾ االرىابيف عبر حدود 



عف االراضي االمريكية ػ حسب لنقؿ المعركة مع االرىاب الدولي بعيدا ) ؽ الغربية والشرقية االعر 
 !وبدماء العراقييف( قوؿ اكثر مف مسؤوؿ امريكي

قبؿ وبعد ( !المعارضة العراقية)االمريكية لػ منذ االجتماعات التحضيرية المبكرة التي نظمتيا االدارةو 
عمى غنائـ السمطة فيما بينيـ فاف مذبحة الصراع !( 3998عاـ  قانوف تحرير العراؽ) صدور 
حيث ..بؿ انيا تدخؿ مراحميا االكثر خطورة..واتسعت بعد الغزو ولـ تتوقؼ الى يومنا ىذاتفاقمت 

 !يوضع مصير العراؽ في كفة ومصالح امراء المحاصصة في كفة اخرى موازية
*** 

الناجـ عف دموية االنظمة الدكتاتورية ،  (الشعبية السممية االنتفاضات)ت بو ج  اف المأزؽ الذي ز  
عف ممارسات التيارات و ، طة ، وعف التدخؿ الخارجي السافر في نسيج االنتفاضات وتشبثيا بالسم

مف ..نتفاضات الشباباال قادة يتطمب مف ..المتطرفة التي تسيء الى سممية ومدنية االنتفاضات 
 : بيف شروط كثيرة

  وتجويفيا مف مضمونيا وحرؼ  االمريكية لقيادة االنتفاضة (االحتواء)اليقظة مف سياسة
 ! جاىيا الشعبي الديمقراطيات

  لوحدة القوى المنتفضة في المنطقة ء االدارة االمريكيةحمفا (إلختراقات)التحسب!  

  المستقؿ لمتغييرالديمقراطي التنموي المدني السممي  (المضموف)الثبات عمى! 

  التي تثير الخوؼ مف نوايا المنتفضيف وتشؽ صفوفيـ المتطرفة  التيارات اليقظة مف خطر
 ..وتؤدي الى خنؽ انتفاضاتيـ..العالمي عمييـالمحمي واالقميمي و ألب الرأي العاـ وت

إقامة دولة إسالمية في اليمف كنواة لمخالفة اإلسالمية في  إلىدعا عبد المجيد الزنداني )
باسـ اهلل  عمى الثورة كمشرع اعمى فرض وصايتيىذه التيارات إصرار يؤكد  مما, العالـ

عمى ػ ورد في دعوتو تكفير المطالبيف بدستور جديد وتشديده و  . ة الدينيةوناطؽ باسـ الحقيق
 وىو سالح األنظمة الدكتاتورية البائدة في البالد العربيةػ  أىؿ الحؿ والعقد شرعية

 !(واإلسالمية كميا عبر التاريخ



 !وىي دعوة تكررت بدرجات مختمفة في جميع البمداف التي تشيد انتفاضات شعبية

 المندسة بيف صفوؼ المنتفضيف..العميمة لالجنبي التيارات  فضح وعزؿ! 

  في مراحؿ االعداد  ـالتدميرية او بمكائد دبموماسيي (الغزاة )ة باسمح (االستعانة)الحذر مف
  !لالنتفاضة ، اوخالؿ انطالقيا ، اوبعد رحيؿ رأس النظاـ

----------------------------------------- 

 الذي اصدره الكونجرس االمريكي  حمر مقتبسة مف قانوف تحرير العراؽالفقرات بالموف اال
 . 8998عاـ 


