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السعودية تدافع عن القضية الفلسطينية!!جهود أمريكية لقطع الشريان االقتصادي للعراق.. لماذا تّمت مهاجمة ميناء "أم القصر" العراقي؟
 ال نعلــم مــا هــو شــعور الفلســطينيين اليــوم بعــد أن أكــدت الســعودية أن القضيــة الفلســطينية 
تأتــي علــى سُــلم أولوياتهــا وســتبقى كذلــك حتــى ينــال الشــعب الفلســطيني حقوقــه كافــة، وعلــى 
رأســها إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، هــل حقــًا يصــدق الشــعب الفلســطيني 
هــذا الــكالم أو باألحــرى هــل تركــت الســعودية مجــااًل أو فرصــة للفلســطينيين للوثــوق بهــا، بعــد أن 
طعنــت القضيــة الفلســطينية خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة فقــط عشــرات المــرات ولــم يهتــز لهــا 
جفــن وهــي تــرى اإلســرائيليين يعتــدون علــى الفلســطينيين وينهبــون أراضيهــم، بــل أكثــر مــن ذلــك 
ــاس  ــة حم ــى حرك ــون إل ــا ينتم ــى أراضيه ــطينيين عل ــل فلس ــعودية تعتق ــد أن الس ــدق أح ــل يص ه

وترفــض اإلفــراج عنهــم أو حتــى محاكمتهــم.
الســعودية وضمــن الكلمــة التــي ألقاهــا األميــر عبــداهلل بــن خالــد بــن ســلطان ســفير الســعودية 
لــدى النمســا المنــدوب الدائــم لهــا لــدى األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة فــي فيينــا، بمناســبة 
ــرر الســتمرار هــذا  ــاك مب ــه ليــس هن ــر أن ــع الشــعب الفلســطيني، اعتب ــن م ــوم العالمــي للتضام الي
الصــراع فــي ظــل وجــود توافــق دولــي حيــال حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، مشــددًة 

علــى "ضــرورة التمســك بالســالم الدائــم والعــادل والشــامل علــى أســاس حــل الدولتيــن".
أواًل: الشــعب الفلســطيني وكذلــك الشــعوب العربيــة ال يعترفــون بوجــود دولــة تدعــى "إســرائيل" 
ويعتبرونهــا "احتــالاًل" ســيرحل عــن هــذه األرض شــاء أم آبــى، أمــا مــا تقولــه بعــض األنظمــة العربيــة 

رأي  يمثــل  فــال 
العربــي  الشــارع 
تصــادره  الــذي 
االنظمــة  هــذه 
باســمه،  وتتحــدث 
انتفضــت  فعندمــا 
الشــعوب الخليجيــة 
"صفقــة  وجــه  فــي 
القــرن" وغيرهــا مــن 
القــرارات المجحفــة 
الشــعب  بحــق 
كان  الفلســطيني 

زعمــاء هــذه األنظمــة يلتزمــون الصمــت ويســاهمون فــي خنــق الشــعب الفلســطيني ويمــدوّن يــد 
المنطقــة. لشــعوب  والويــالت  الحــروب  جلــب  الــذي  الصهيونــي  للعــدو  العــون 

ثانيــًا: فــي حــال فرضنــا جــداًل ان الفلســطينيين يريــدون الســالم مــع كيــان العــدو هــل مــا يقــوم 
بــه العــدو االســرائيلي يوحــي ولــو واحــد بالمئــة أنــه يريــد الســالم مــع الجانــب الفلســطيني وهــو ال 
يدخــر جهــدًا وال يتــرك فرصــة حتــى يقضــم أراضــي الفلســطينيين ويغتــال قياداتهــم ويقتــل أطفالهــم 

ونســاءهم جهــارًا نهــاراً.
ــى  ــي أول ــة وه ــل الدولي ــي المحاف ــذا المنطــق ف ــي تتحــدث به ــًا: أال تخجــل الســعودية وه ثالث
الــدول التــي ســاهمت فــي تمريــر بنــود صفقــة القــرن التــي مــن شــأنها تصفيــة القضيــة الفلســطينية، 
إذ كان دور ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان واضــح جــدًا فــي توطيــد العالقــات مــع الصهاينــة، 
حيــث يمــارس ابــن ســلمان ضغوطــًا كبيــرة علــى الفلســطينيين لتمريــر صفقــة القــرن، وعندمــا قــام 
ابــن ســلمان برحلــة ثالثــة أســابيع إلــى أمريــكا فــي الربيــع الماضــي، نقــل إشــارات أعلــى صوتــًا عــن 
نوايــاه تجــاه "إســرائيل"، وقــال لصحيفــة "أتالنتيــك" األمريكيــة إنــه يجــب علــى الفلســطينيين قبــول 
الصفقــة أو "الصمــت والتوقــف عــن الشــكوى" حــول قضيــة لــم تعــد أولويــة بالنســبة لنــا مقارنــة 
بمواجهــة إيــران، كمــا اعتــرف محمــد بــن ســلمان صراحــة بشــرعية المطالبــات اليهوديــة اإلســرائيلية 

فــي فلســطين مــا أدّى إلــى إحــراق صــوره فــي غــزة.
رابعــًا: دخلــت الســعودية دائــرة التطبيــع مــع كيــان العــدو عــن ســابق اصــرار، اذ ال يمــر شــهر واحــد 
حتــى نســمع عــن خطــوة تجريهــا الســعودية فــي هــذا المجــال، والتــي كان آخرهــا لجــوء مؤسســات 
حكوميــة ســعودية إلــى التعــاون مــع شــركات إســرائيلية فــي مجــال الترجمــة مــن العربيــة إلــى 
ــى  ــر هــذه التحــركات الســعودية تســاؤالت حــول الهــدف مــن اللجــوء إل ــة والعكــس. وتثي اإلنجليزي
ــة فــي مجــال الترجمــة بالســعودية  شــركات إســرائيلية، رغــم انتشــار آالف الشــركات العربيــة العامل

ــم. ــة والعال ــة الخليجي والمنطق
إن اســلوب ابــن ســلمان وسياســته العدائيــة للفلســطينيين وتلويحــه بالتطبيــع بيــن الفينــة 
واألخــرى جعــل الصهاينــة يتقربــون منــه أكثــر ويرغبــون بــأن يصــل إلــى ســدة الحكــم بأســرع وقــت 
ممكــن حتــى لــو قتــل ألــف خاشــقجي، ألن نتنياهــو وأمثالــه ليســوا أفضــل حــااًل منــه، ومــن هنــا بــدأ 
ــم يكــن أمامهــم ســوى  ــان عــن قواســم مشــتركة خارجيــة يمكــن الحديــث عنهــا فل ــان يبحث الطرف
"شــيطنة إيــران" واعتبارهــا العــدو المشــترك الــذي يهــدد المنطقــة، وكأن ابــن ســلمان يــرشّ األرز على 

اليمنييــن وكذلــك يفعــل نتنياهــو مــع الفلســطينيين.
بالمختصــر أصبــح واضحــًا أن سياســة الســعودية خلطــت األوراق فــي المنطقــة وأحدثــت شــرخًا 
ليــس فقــط مــن النيــل إلــى الفــرات "كمــا يرغــب الصهاينــة وهــذا هــو مشــروعهم" بــل حتــى مــا بعــد 

ليبيــا، ويبقــى الســؤال مــا يقــوم بــه ابــن ســلمان لمصلحــة مــن؟.
فــي الفتــرة األخيــرة تطــورت العالقــات العربيــة مــع دولــة االحتــالل اإلســرائيلي، وعلــى وجــه الخصــوص 
مــع الســعودية، والتــي تُوّجــت بزيــارات متبادلــة واتفاقيــات وصفقــات عســكرية، كان أبرزهــا شــراء الريــاض 
منظومــة "القبــة الحديديــة" الدفاعيــة العســكرية مــن "تــل أبيــب"، وبتاريــخ 28 أكتوبــر 2018، انتشــرت أخبــار 
ــا 250  ــن "إســرائيل" قيمته ــة والجــودة م ــة الدق ــزة تجســس عالي ــة شــراء أجه ــام الســعودية صفق عــن إتم
مليــون دوالر أمريكــي، نقلــت للريــاض، وبــدأ العمــل بهــا بشــكل رســمي بعــد أن تــم تدريــب الطاقــم الفنــي 

المســؤول عــن إدارتهــا وتشــغيلها، وفــق مــا كشــفه "الخليــج أوناليــن" فــي ســبتمبر 2018.
ــًا أمــام تجــرؤ عــدد مــن شــخصياته اإلعالميــة واألكاديميــة علــى  ويقــف النظــام الســعودي صامت
ــد  ــن وف ــد ســعود "إســرائيل"، ضم ــي محم ــارة الناشــط اإلعالم ــك زي ــع، وكان آخــر ذل ــر بالتطبي الجه

ــن ينســاه. ــوه درســًا ل ــي، لكــن الفلســطينيين لقن إعالمــي عرب
يبــدو أن هنــاك خطــة كبيــرة لبرمجــة عقــول الشــباب العربــي فيمــا يخــص التطبيــع مــع العــدو 
الصهيونــي، وتســير األمــور نحــو اعتبــار مــن يقــف فــي وجــه التطبيــع "خائــن" أو "عميــل"، حاليــًا تكتفــي 
بعــض الــدول العربيــة باعتقــال مــن يقــف فــي وجــه التطبيــع وال نعلــم إلــى أيــن ســتتطور هــذه األمــور، 
ومثــال ذلــك ســجن الناشــط الحقوقــي أحمــد ويحمــان، رئيــس المرصــد المغربــي لمناهضــة التطبيــع 
مــع إســرائيل، واعتقــل ويحمــان علــى إثــر الوقفــة االحتجاجيــة التــي نظمهــا مــع عــدد مــن المناهضيــن 
للتطبيــع، وأصــدرت المحكمــة االبتدائيــة بالرشــيدية، بـ"إدانــة ويحمــان بالســجن شــهرا نافــذا وغرامــة 

تصــل إلــى 3 آالف درهــم"، واهلل أعلــم إلــى ايــن ستســير األمــور.
وشــهد العامــان الماضــي والحالــي سلســلة زيــارات ولقــاءات تطبيعيــة بيــن "إســرائيل" والســعودية 
فــي مجــاالت عــدة؛ إذ كشــفت وســائل إعــالم عبريــة عــن زيــارة اللــواء أحمــد عســيري، نائــب رئيــس 
ــه ولــي  المخابــرات الســعودي المقــال، دولــة االحتــالل عــدة مــرات فــي مناســبات مختلفــة، كمــا وجّ
العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلمان، بالترويــج للتطبيــع مــع "إســرائيل"، وفــق مــا ذكرتــه صحيفــة "وول 

ســتريت جورنــال" األمريكيــة.
إن نقطــة العطــف فــي العالقــات الســعودية اإلســرائيلية كانــت فــي العــام 2006 وحــرب الـــ33 يــوم، 
حيــث أدانــت الســعودية حينهــا اختطــاف حــزب اهلل اللبنانــي للجنــود اإلســرائيليين واعتبــرت مــا يقــوم 
ــى  ــان عل ــت إســرائيل والســعودية حريصت ــت، كان ــك الوق ــي ذل ــرة"، ف ــي "مغام ــه "حــزب اهلل" اللبنان ب

مواجهــة حــزب اهلل وإيــران.
لقــد تكّثفــت الدبلوماســية الســرية بيــن بعــض الحكومــات العربيــة واإلســرائيلية منــذ 
ذلــك الحيــن. وفــي منتصــف ســبتمبر 2006 ، التقــى رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي إيهــود أولمــرت 
باألميــر بنــدر بــن ســلطان، الســفير الســعودي فــي واشــنطن. ويُعــرف ابــن ســلطان باســم 
ــم يذكــر  ــة بــوش فــي ذلــك الوقــت، ول "بنــدر بــوش" بســبب العالقــات الحميمــة مــع عائل

الوقتأولمــرت فــي مذكراتــه هــذا اللقــاء.

لماذا تحرق القنصليات االيرانية؟
 محمد صادق الهاشمي

االن حصحص الحق و) وانعم اهلل على المصايب علمني.... صديقي من عدوي علمني (.
ايها الشيعة الكرام:

ان اســتهداف القنصليــه االيرانيــة فــي البصــرة جعــل البعــض منكــم يتحــدث ان العــدو يســتهدف ايــران وانتــم بمامــن 
منــه اال ان االحــداث االخيــرة اثبتــت ان التشــيع هــو المســتهدف ســواء مكاتــب  ومقــرات ومراقــد وقنصليــات شــيعية كلهــا 
علــى حــد ســواء , نعــم ان العــدو يســتهدف التشــيع وان الوهابيــة والصهيونيــة والخــط االمريكــي عــازم علــى محاربتكــم. 

ــر  ــا وســندنا الشــيعي االكب ــه ايضــا ان يضــرب العــدو كل مصــادر قوتن ــراد من ــات ي حــرق القنصلي
وهــي الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة حتــى يتفــرد العــدو االمريكــي بنــا وهكــذا الســعودي واالماراتــي 

فيســلب شــيعة العــراق مصــادر قوتهــم ويســقط عمليتهــم السياســية .
حــرق القنصليــات رســالة امريكيــة يــراد منهــا ان يقــال ان الشــعب العراقــي يفضــل امريــكا علــى 
ايــران ويفضــل مــن ولــغ بالدمــاء والمجــازر ونشــر المــوت والقتــل ومــن ســاهم بقتــل وتشــريد الشــعب 
العراقــي علــى مــن ســاعده اال اننــا نــدرك ان الشــعب العراقــي ينعقــد عليــه رهــان المســتقبل وينشــد 
بــه االزر ومــا وقفــة العشــائر ومطاردتهــا فلــول البعــث وعمــالء ال ســعود فــي الجنــوب اال دليــال علــى 

شــرف الجنــوب وقوتــه وقدرتــه علــى االنتصــار وعميــق وعيــه الرســالي. 
حــرق القنصليــات رافــق المخطــط البعثــي لضــرب الحشــد والمقاومــة والعمليــة السياســية حتــى يتمكــن العــدو بعــد 

ان يســلبنا مصــدر قوتنــا ان ينقــض علينــا ويتفــرد بنــا ومــن ثــم يهمــش دورنــا ويعلــن البيــان رقــم واحــد إال أنــه فشــل .
نعــم الشــعب العراقــي ينعقــد عليــه االمــل فــي الوعــي والحضــور والشــجاعة وهــو مــن حمــى بدمــه 
العالــم باســره مــن المــوت الداعشــي وان الشــرفاء الذيــن نزلــوا الــى الميــدان وصدحــت اصواتهــم بالدفــاع 
عــن العــراق ومالحقــة المندســين ونــزول العشــائر الــى الميــدان هــوالء هــم العــراق وهــم العراقيــون وهــم 

التاريــخ وهــم الحاضــر والمســتقبل وهــم الحشــد العراقــي كلــه وهــو الرصيــد االكبــر للمرجعيــة.
حــرق القنصليــات وقبــور الشــهداء رســخ العــداء عميقــا بيــن الشــعب العراقــي وامريــكا وال ســعود 

ومــن اراد ان يتاكــد فليعيــد ســماع اهازيــج الجنــوب وهــي تــردد )) ال امريــكا وال ال ســعود ....((
ــد ان  ــذي تاك ــراق اال ان ال ــي الع ــي ف ــروع االمريك ــر المش ــه ان ينتص ــراد من ــات ي ــرق القنصلي ح
ــراب ((  ــهيد المح ــم ))ش ــد الحكي ــرق مرق ــد ح ــي بع ــعب العراق ــزم وان الش ــي انه ــروع االمريك المش
والشــهداء ومقــرات الحشــد والشــرفاء  ادرك خطــورة االختــراق فانتصــر لعمليتــه السياســية ولمنهجــه 

ــب . ــح قري ــن اهلل وفت السياســي والســالمه المحمــدي .........نصــر م

عودة البعث حقيقة أم مجاز 
حسين الموسوي السبزواري

ــال األســتاذ حجــة االســالم والمســلمين الســيد حســين  ق
ــه ــدى محاضرات ــي اح ــبزواري ف الس

ــه هــذه المالييــن وهــذه االفعــال التــي تشــمل  ))يعنــي معقول
جميــع العــراق مــن البعــث المقبــور اذن يجــب تســليم الســلطه لهــم

الن جميع االحزاب االن ال قيمه لها(( .
الجواب على ذلك.

قــال االســتاذ حجــة االســالم والمســلمين السيدحســين 
ــار  ــن باختص ــث ولك ــى بح ــاج إل ــكالم يحت ــذا ال ــبزواري :- ه الس
ــون خطــر البعــث .. ــن ال يدرك ــكل الذي ــب عليكــم ول ســوف اجي

40 عامــا  وقــد عمــل بــكل مــا  العــراق  البعــث حكــم   -:  1
البعــث  أجــل ترســيخ عقيــدة  يســتطيع ترغيبــا وترهيبــا مــن 
وصــدام بــدل عقيــدة الديــن والقيــم واألخــالق ولذلــك اندمــج مــع 
ــث  ــث صــار البع ــي بحي ــن الشــعب العراق ــر م ــام الكثي ــذا النظ ه

ــال  ــن ب ــداد ولك ــم االع ــي نفوســهم وال ادري ك ــدة راســخة ف عقي
شــك هــم مالييــن مــن العراقييــن وذوبانهــم فــي الحــزب وفــي 

صــدام متفــاوت بحســب الدرجــة الحزبيــة.... 
2 :- ثــم بعــد الســقوط لــم يتــم محاكمــة هــؤالء اال بعــض 
رمــوز اإلجــرام مــن النظــام وكذلــك لــم يتــم احتــواء الباقيــن 
منهــم بشــكل علمــي ونفســي واخراجهــم مــن التركيبــة البعثيــة 
التــي تجــذرت فــي نفوســهم والمفــروض هــؤالء يدخلــون دورات 
تأهيــل نفســي وتخليصهــم مــن عقيــدة البعــث التــي زرعــت فــي 
نفوســهم بــل بقــى انتمائهــم للبعــث عــار  يالحقهــم وأبنائهــم . 
والمشــكلة األخــرى انهــم لــم يعالجــوا أنفســهم ويتوبــوا إلــى 
اهلل تعالــى ممــا اقترفــت أيديهــم مــن جرائــم البعــث لذلــك بقــى 
حنينهــم إلــى البعــث وصــدام ويعتبــرون ذلــك الزمــن هــو الزمــن 
الجميــل وان كان فيــه ذلهــم وهوانهــم وعبوديتهــم لصــدام فالذلــة 

يعتبرونهــا عــزة لهــم ألن الجينــات تلوثــت واســتحالة تغييرهــا 
3 :- ان األحــزاب التــي جــاءت بعــد الســقوط لــم تكــن بثــورة 
شــعبية إلســقاط النظــام وقيــادة موحــدة بــل جــاء الســقوط علــى 
أيــدي أمريــكا والتحالــف والمنتصــر يســتطيع فــرض إرادتــه علــى 
اآلخريــن لذلــك بنــت أمريــكا وأسســت دولــة وفــق مواصفاتهــا 
العــراق إســقاط وإفشــال  فــي تأســيس  ومــن ضمــن أهدافهــا 
األحــزاب السياســية اإلســالمية حتــى ال يكــون العــراق دولــة 
شــبيهة بإيــران ولذلــك دفعــت نحــو الحــرب الطائفيــة واإلرهــاب 
الفســاد  والقاعــدة وآخرهــا داعــش. ومــن جهــة أخــرى زرعــت 
ــوب .   ــى الجن ــة مــن الشــمال إل ــي كل أرجــاء الدول الحكومــي ف
4 :- البعثيــون والمخابــرات بعــد ســقوط النظــام دخــل بعضهم 
فــي األحــزاب ألنهــم يحســنون التملــق وتبديــل المالبــس وحتــى 
فــي الحــوزات بــل بعضهــم كان دخــل حتــى قبــل ســقوط النظــام 
وكذلــك بعــض المســؤولين جــاء وقــرب أقاربــه البعثيــة أكثــر مــن 
إخوانــه المجاهديــن والتنافــس علــى الدنيــا بيــن المجاهديــن 
المجاهديــن  مــن  قارعــوا صــدام وكذلــك نســبة كبيــرة  الذيــن 

خرجــوا مــن العمــل السياســي ولــم يقتربــوا منــه. 
5 :- منــذ الســقوط ولحــد اليــوم )ســتة عشــر ســنة( ولــد 
ــو  ــل وه ــذا الجي ــد ه ــث ول ــم صــدام والبع ــرف جرائ ــم يع ــل ل جي
ــى المســاء يشــوه صــورة األحــزاب  ــاح إل ــن الصب ــرى اإلعــالم م ي
ــذا  ــن ه ــة بي ــدرك المقارن ــم ي ــًا، ول ــالمية جميع ــية اإلس السياس
ــرة  ــة وســفر وإنجــازات كثي ــوم مــن حري ــذي يعيشــه الي الوضــع ال
كانــت حلمــا فــي زمــن صــدام بمــا كان يعيشــه العراقــي زمــن 

ــم.  ــات وظل ــوع واعدام ــروب وج ــر وح ــن فق ــدام م ص
والنتيجــة أصبــح ناقمــا علــى هــذه األحــزاب ويريــد التخلــص 
منهــا بــكل مــا يســتطيع حتــى ولــو بقتلهــم وســحلهم بالشــوارع 

بــل أصبــح ناقمــا حتــى علــى علمــاء الديــن والمراجــع العظــام . 
6:- وأمــا نحــن كشــيعة لــم تكــن عندنــا مراكــز بحــث 

اســتراتيجية
ــف ونتوحــد،  ــرة ونتحــد ونتكات ــرة الكبي لنواجــه هــذه المؤام
وإذا وجــدت فهــي تنظيريــة وليســت عمليــة يعنــي مثــل رســائل 
الماجســتير والدكتــوراه مجــرد أطروحــات موجــودة علــى الرفــوف، 
بــل زادت األحــزاب اتســاعا وأخــذ أحدنــا يســقط اآلخــر مــن أجــل 
الدنيــا والفــوز باالنتخابــات والحصــول علــى الكراســي ونســينا 
األهــداف التــي خرجنــا مــن أجلهــا ضــد الطاغــوت وهــو إقامــة 
مجتمــع صالــح وبنــاء بلــد فيــه مــن الخيــرات الكثيــرة وقاعــدة 
واعيــة ومثقفــة بــل ضيعنــا حتــى إخوتنــا الذيــن كانــوا معنــا مــن 
الذيــن قارعــوا النظــام. وكذلــك يمكــن مشــاهدة التقصيــر فــي 
مدننــا فــي الجنــوب فــي شــوارعنا وكلياتنــا ومدارســنا ومصانعنــا 
ومرافــق الحيــاة األخــرى فــي حيــن صــارت طبقيــة رهيبــة فــي 
بالسياســية  التجــارة  التجــارة  أفضــل  صــارت  بــل  المجتمــع 

والوصــول للمســؤولية وأصبحنــا فاقــد الشــيء ال يعطيــه.

7:- مــن هنــا اســتغل حــزب البعــث هــذه األوضــاع كلهــا 
لصالحــه، فأخــذ يلمــع صورتــه للجيــل المعاصــر الــذي لــم يشــاهده 
ويدركــه وأخــذ يقــارن للجيــل المعاصــر أن صــدام وحــزب البعــث 
ــن  ــراق وكان زم ــن الع ــاف م ــع يخ ــا وكان الجمي ــا منظم كان قوي
صــدام الزمــن الجميــل ال فســاد فيــه، مــع ضعــف وتقصيــر اإلعــالم 
وكذلــك  الحقيقــي،  بالشــكل  نظــام صــدام  بإظهــار  اإلســالمي 
ــا إســقاط وإفشــال األحــزاب  ــكا وهدفه اســتغل البعــث نقمــة أمري

السياســية اإلســالمية واالنتقــام مــن الجمهوريــة اإلســالمية.
8 :- وفــي االخيــر حــزب البعــث والبعثييــن وبمــا انهــم ال كرامــة 
ــة  ــن التنســيق والعمال ــع عندهــم م ــن ال مان ــم وال أخــالق وال دي له
مــع أمريــكا وإســرائيل واعــراب الخليــج الفارســي مــن أجــل عودتهــم 
ورجوعهــم للســلطة لكــي يحققــوا مصالــح أمريــكا فــي المنطقــة وهــي 
معــاداة إيــران والوقــوف بوجههــا وألجــل ذلــك عملــت أمريــكا وأتباعهــا 

فــي تشــويه صــورة ايــران فــي الشــارع العراقــي. 
ــن  ــث والبعثيي ــن البع ــاك مخــاوف م ــم هن 9:- والنتيجــة نع
ــة وتســويق وتخويــف الشــارع  ــة وليســت مجازي مخــاوف حقيقي

مــن حــزب البعــث... 
10:- وألجــل ذلــك والنــي أدرك الخطــر الكبيــر لهــذا المشــروع 
ــد والمجتمــع ويحــرق األخضــر واليابــس  ــذي ســوف يدمــر البل ال
بــل ســوف تجــري الدمــاء كاالنهــار فــي األزقــة والشــوارع وكل ذلــك 

بمباركــة أمريكيــة،،،، 
11:- ومــن بــاب تكليفــي الشــرعي نبهــت األمــة والمجتمــع 
منــذ ســنوات إلــى خطــورة البعــث والمشــروع األمريكــي الصهيونــي 
والعمــل مــن أجــل بنــاء البلــد والمجتمــع وتقديــم الخدمــات فاالمــام 
علــي عليــه الســالم  كان األفضــل لقيــادة المجتمــع بعــد رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه ولكــن عندمــا اغتصبــت الخالفــة منــه 
لــم يذهــب إلــى مشــروع آخــر لهــدم المشــروع اإلســالمي بــل قــال 

ــور المســلمين.  ــا ســلمت أم الســالمن م
ــن  ــدم مشــروعنا م ــا  أن ال نه ــزاء: علين ــا األع ــك أيه 12:- لذل
أجــل انتصــار المشــروع األمريكــي واإلســرائيلي وغيرهمــا فــي 
المنطقــة نعــم يمكــن لنــا نحــن أن نغيــر الواقــع الفاســد مــن 
خــالل وعــي المجتمــع واألمــة علــى انتخــاب اإلنســان الصالــح 

ــاة.  ــادة الحي ــا قي ــن له ــة يمك ــدة صالح ــاد قاع وإيج
وفــي االخيــر نصيحتــي للسياســيين الشــيعة جميعــا. 
انزلــوا مــن بروجكــم إلــى الشــارع انظــروا إلــى النــاس 
النــاس  وبيــن  بينكــم  حجبــا  تجعلــوا  ال  الواقــع  وإلــى 
عيشــوا التواضــع والزهــد والنزاهــة واألمانــة، فأنتــم قــد 
المســؤولية  هــذه  إلــى  احــد  يجبركــم  ولــم  تصديتــم 
ــى  ــررا عل ــوا مب ــال تجعل ــألكم ف ــوف يس ــخ واهلل س والتاري
وانتصــار  وضياعــه  الديــن  وخــراب  المجتمــع  انحــراف 

 . األرض  فــي  الخبيــث  الشــيطاني  المشــروع 
وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم

العراقيــة  والجنوبيــة  الوســطى  المناطــق  شــهدت 
منــذ أوائــل شــهر أكتوبــر الماضــي خــروج الكثيــر مــن 
طالبــت  التــي  الحاشــدة  الجماهيريــة  االحتجاجــات 
االقتصاديــة  االوضــاع  بتحســين  العراقيــة  الحكومــة 
والقضــاء علــى البطالــة وتحســين مســتوى الخدمــات 
العامــة ومكافحــة الفســاد اإلداري المنتشــر فــي الكثيــر 
ــن  ــة وإصــالح القواني ــوزارات العراقي ــن المؤسســات وال م

جديــدة. انتخابــات  وإجــراء  الدســتورية 
يذكــر أن هــذه االحتجاجــات الشــعبية حظيــت بدعــِم 
ــة  ــوات المســلحة والتعبئ ــة والق ــن الســلطات والحكوم م
الشــعبية وكانــت فــي بدايــة األمــر ســلمية، لكــن التدخــل 
الخارجــي غيّــر مجــرى هــذه االحتجاجــات بمعــدل 180 
درجــة وقــام بتقديــم الدعــم المالــي لبعــض التيــارات 
المتشــددة )الصرخيــون والبعثيــون، واليمانيــون، والطائفــة 
المراكــز  مهاجمــة  أجــل  مــن  وذلــك   )... و  الشــيرازية 
الحكوميــة والعســكرية واالقتصاديــة وتغييــر خــط ســير 

ــيرها. ــن مس ــا ع ــلمية وحرفه ــرات الس التظاه
وحــول هــذا الســياق، كشــفت العديــد مــن المصــادر 
القصــر«  »أم  مينــاء  علــى  الهجــوم  بــأن  االخباريــة 
االســتراتيجي الواقــع فــي محافظــة البصــرة جنــوب 
العــراق، يُعــدّ أحــد الجهــود التــي يبذلهــا التحالــف 
األمريكييــن  بقيــادة  الغربــي  الصهيونــي  العربــي 
الحكومــة  علــى  للضغــط  واإلمــارات  والســعوديين 

اقتصاديــًا.  بهــا  واإلضــرار  العراقيــة 
»أم  مينــاء  أن  إلــى  المصــادر  تلــك  ولفتــت 
المشــتركة  الحــدود  مــن  بالقــرب  يقــع  القصــر« 
ــي  ــري ف ــاء بح ــر مين ــًا أكب ــدّ أيض ــت ويُع ــع الكوي م
ــي 80 ٪ مــن  ــل حوال ــغ ونق ــم تفري ــث يت ــراق؛ حي الع
مــن  والقادمــة  العــراق  إلــى  المســتوردة  البضائــع 
بلــدان أخــرى، وهــذا األمــر ضاعــف مــن أهميــة هــذا 
المينــاء االســتراتيجي، ويعتبــر مينــاء »أم القصــر« هــو 
ــث  ــه، حي ــراق بأكمل ــم للع الشــريان االقتصــادي المه
ــر هــذا  ــط عب ــع النف ــل وبي ــة أيضــًا بنق ــوم الحكوم تق
بعــض  األمــر جعــل  وهــذا  االســتراتيجي،  المينــاء 
التيــارات المواليــة لبعــض القــوى الخارجيــة ببــذل 
الكثيــر مــن الجهــود إلغــالق هــذا المينــاء المهــم.

ــد  ــة، فلق ــة العراقي ــًا لبعــض المصــادر الميداني ووفق

ــارات العراقيــة المتطرفــة المدعومــة  قامــت بعــض التي
مــن قبــل وســائل اإلعــالم التابعــة لبعــض األنظمــة 

الماضيــة  الفتــرة  خــالل  المنطقــة  فــي  الرجعيــة 
بتحريــض المتظاهريــن والمحتجيــن فــي محافظــة 

البصــرة علــى إغــالق مينــاء »أم القصــر«. 
ــارات  ــك التي ــة، أن تل ــك المصــادر الميداني ــت تل ولفت
والجماعــات المتطرفــة والكثيــر مــن المتظاهريــن تمّكنــوا 
ــاء  ــى مين ــة إل ــن إغــالق الطــرق المؤدي ــام م ــل عــدة أي قب
الموظفيــن مــن  ذلــك بمنــع  بعــد  القصــر« وقامــوا  »أم 
الوصــول إلــى هــذا المينــاء، وفــي أعقــاب ذلــك قامــت 
ــى االشــتباك  ــم تســعَ إل ــي ل ــة، الت ــن العراقي ــوات األم ق
مــع المتظاهريــن والدخــول فــي مواجهــات عنيفــة معهــم، 
ببــدء محادثــات مــع تلــك الجماعــات التــي ســيطرت علــى 
مينــاء »أم القصــر« مــن أجــل حــل هــذه األزمــة دون نــزاع، 
لكــن تلــك الجماعــات قالــت بأنهــا لــن تخــرج مــن مينــاء 

ــة.  ــة العراقي ــد اســتقالة الحكوم »أم القصــر« إال بع
يذكــر أن تلــك الجماعــات المتطرفــة التــي لــم ترغــب 
فــي إنهــاء هــذه القضيــة بســالم، أعلنــت الحــرب بشــكل 
غيــر مباشــر علــى الحكومــة العراقيــة وألحقــت أضــرارًا 

ــارات دوالر. ــا 6 ملي ــراق بلغــت قيمته باقتصــاد الع
مــن  العديــد  كشــفت  متصــل،  ســياق  وفــي 
الصبــر  انتهــاء  بعــد  بأنــه  اإلخباريــة  المصــادر 
ــن  ــر م ــرور أكث ــة وم ــة العراقي االســتراتيجي للحكوم
تــؤتِ  لــم  التــي  المفاوضــات  علــى  أيــام  تســعة 
ثمارهــا، قــررت قــوات األمــن العراقيــة التدخــل بشــكل 

ســريع وفعــاًل تمّكنــت فــي 18 نوفمبــر مــن إعــادة فتــح 
مينــاء »أم القصــر« الواقــع فــي محافظــة البصــرة.

الجماعــات  ولكــن 
عــادت  المتطرفــة  والتيــارات 
وحاولــت  نوفمبــر   27 فــي 
مــرة أخــرى إغــالق مينــاء »أم 
تمكنــت  وبالفعــل  القصــر«، 
والتيــارات  الجماعــات  هــذه 
االنظمــة  لبعــض  المواليــة 
المنطقــة  فــي  الرجعيــة 
المينــاء  هــذا  اغــالق  مــن 
االســتراتيجي وإلحــاق أضــرار 
بالحكومــة  جســيمة  ماديــة 
ــب  ــن، وعق والشــعب العراقيي
هــذه الحادثــة، عــادت قــوات األمــن العراقيــة فــي االول مــن 
كانــون األول إلــى تلــك المنطقــة وقامــت باالشــتباك مــع 
ــق  ــح الطري ــن فت ــت م ــة وتمكن ــات المتطرف ــك الجماع تل
»أم  مينــاء  إلــى  والشــاحنات  الموظفيــن  وصــول  أمــام 
ــة  ــيطرتها الكامل ــرض س ــن ف ــًا م ــت أيض ــر«، وتمكن القص
ــي 60  ــد حوال ــذي يبع ــاء ال ــذا المين ــي ه ــاع ف ــى األوض عل

العراقيــة. البصــرة  محافظــة  مركــز  مــن  كيلومتــرًا 
تــزال  ال  الميدانيــة،  المصــادر  لبعــض  ووفقــًا 
االحتجاجــات واالشــتباكات فــي بعــض األجــزاء الجنوبيــة 
تلــك  ولفتــت  اللحظــة  هــذه  العراقيــة مســتمرة حتــى 
إلــى أن الجماعــات المتطرفــة ال تــزال أيضــًا  المصــادر 
تبــذل الكثيــر مــن الجهــود لكــي تقــوم بمهاجمــة مينــاء »أم 
ــى  ــادة الضغــط عل قصــر« مــرة أخــرى وذلــك مــن أجــل زي

المركزيــة. العراقيــة  الحكومــة 
وحســب المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا، 
»أم  مينــاء  فــي  العراقيــة  األمــن  قــوات  نشــر  تــم 
ــع  ــل من ــن أج ــك م ــة وذل ــي القريب ــر« والضواح القص
أي محاولــة للتيــارات والجماعــات المتطرفــة إلغــالق 

ــاء. ــذا المين ــى ه ــة إل الطــرق المؤدي
فــي  األوضــاع  خرجــت  إذا  أنــه  بالذكــر  الجديــر 
ــم إغــالق  ــوب محافظــة البصــرة عــن الســيطرة وت جن
الحكومــة  فــإن  االســتراتيجي،  قصــر«  »أم  مينــاء 
العراقيــة ســتضطر إلــى اســتيراد الســلع األساســية مــن 

البحــر األبيــض المتوســط   إلــى مينــاء »اإلســكندرون« 
ــم  ــى االقلي ــالها إل ــوم بإرس ــك تق ــد ذل ــم بع ــي ث الترك
ــى كل المناطــق  الكــردي ومــن ثــم تقــوم بتوزيعهــا عل
العراقيــة المختلفــة وهــذا األمــر ســوف يــؤدي إلــى 
حــدوث خســائر ماديــة كبيــرة لحكومــة بغداد وســيخلق 

لهــا الكثيــر مــن المشــكالت االقتصاديــة.
فــإن  اإلخباريــة،  المصــادر  مــن  للعديــد  ووفقــًا 
التركــي  »اإلســكندرون«  مينــاء  بيــن  المســافة 
ومنطقــة كردســتان )أربيــل( وصــواًل إلــى العاصمــة 
بغــداد تبلــغ حوالــي ألــف وثالثمئــة كيلومتــر، أي أقــل 
بكثيــر مــن الطريــق القادمــة مــن مينــاء »أم القصــر«، 
لألراضــي  العابــر  الطريــق  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
التركيــة والكرديــة أقصــر وأرخــص، إال أن الحكومــة 
العراقيــة ال ترغــب فــي أن تســتفيد حكومــة أنقــرة 
ورؤســاء المنطقــة الكرديــة مــن هــذا التنقــل التجــاري 
أكــدت  ولقــد  كبيــرة،  ماليــة  مكاســب  وتحقيــق 
الحكومــة العراقيــة خــالل الفتــرة الماضيــة بأنــه إذا 
لــم يتــم إجبارهــا علــى القيــام بذلــك، فإنهــا ســتعمل 

علــى اســتيراد البضائــع مــن مينــاء »أم القصــر«.
فــي الوقــت الحالــي، تقــوم الحكومــة العراقيــة بنقــل 
قنــاة  إلــى  المتوســط    األبيــض  البحــر  مــن  البضائــع 
ــق  ــى مضي ــر البحــر األحمــر وصــواًل إل ــم عب الســويس ث
»بــاب المنــدب« وإلــى بحــر عمــان ومضيــق »هرمــز« 
والخليــج الفارســي، وأخيــرًا إلــى مينــاء »أم القصــر« الواقــع 

فــي محافظــة البصــرة الجنوبيــة.
مينــاء  اختــارت  العراقيــة  الحكومــة  أن  يذكــر 
»أم القصــر« الســتيراد البضائــع، علــى الرغــم مــن 
ــع شــريانها  ــد أن يق ــا ال تري ــة، ألنه ــة اإلضافي التكلف
ــة  ــة التركي ــدي الحكوم ــي أي االقتصــادي الرئيــس ف
والمنطقــة الكرديــة، وال تريــد أن تقــدّم المزيــد مــن 
التنــازالت فــي المســتقبل للجهــات األجنبيــة وعلــى 
ــة  ــورات الميداني ــر التط ــث تظه ــكا، حي ــها أمري رأس
أن أمريــكا وبعــض األنظمــة الرجعيــة فــي المنطقــة 
بذلــت الكثيــر مــن الجهــود خــالل الفتــرة الماضيــة 
ــراق  ــي الع ــادي ف ــريان االقتص ــع الش ــل قط ــن أج م
وذلــك الســتكمال االنقــالب واإلطاحــة بالحكومــة 

ــة. الوقت التحليليالعراقي
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