
ياليت قومي يعلمون بمناقب الحشد الشعبي 
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ــار والعــزة والكرامــة وقــد اصطفــى اهلل منهــم أكثــر مــن )٨(  الحشــد الشــعبي يمثــل معانــي اإليث
أالف شــهيد فضــا عــن اضعافهــم مــن الجرحــى .

لقــد تقدمــوا إلــى التضحيــة والدفــاع عــن الوطــن فــي كثيــر مــن المواقــف حتــى أنهــم ذاقــوا طعــم 
الجــوع ، ولســعهم ســوط الصيــف بحرارتــه ، واصابهــم قــر الشــتاء ببرودتــه وشــاهدوا الشــهداء وهــم 
ــه حتــى تحقــق  ــدال لهــم علي ــه عليهــم وي ــدال ل ــدون العــدو ي ــوا تبديــا وجال ــم يبدل يتســاقطون ول
النصــر علــى ايديهــم بعــد ثاثــة أعــوام مــن المعانــاة ، ومــن دون راتــب يتقاضونــه ، ثــم لمــا انجلــت 
غبــرة المعركــة انبــرى المتســلقون والمدعــون ، وفرســان الحشــد صامتــون وقــد اكتفــوا مــن دنياهــم 

أنهــم طــردوا أعــداء اهلل واإلنســانية. 
مــن المفتــرض ان كل الحكومــات المختلفــة تنظــر إلــى هــذا التاريــخ المضــيء للحشــد باحتــرام 
وتقديــر لكــن الخطــوة األخيــرة كانــت مشــكوكة والتخــدم وحــدة أبنــاء العــراق وتعاونهــم وتآزرهــم فيمــا 

بينهــم  .
فــي الوقــت الــذي نتحــدث فيــه )الكروبــات ( الخاصــة بنــا عــن مناقــب الحشــد  وتدافع عنــه بصابة  
ــيادة  ــن س ــدث ع ــد وتتح ــن الحش ــال م ــك تن ــس ذل ــث عك ــرى أحادي ــات ( أخ ــي ) كروب ــر ف ؛ تنتش
الدولــة وصحــة قــرارات رئيــس الــوزراء، وتمجــد بالفريــق عبــد الوهــاب الســاعدي )القائــد الشــجاع ( ! 

هــذه الجماعــات مــن 
معظمهــم  النــاس 
مــن الشــباب ومــن 
مــن  المســتائين 

. السياســيين 
أنهــم  يتحدثون 
ولغــة  بطريقــة 
عــن  مختلفــة 
التــي  األحاديــث 
ونســمعها  نقرأهــا 
 ( فــي  ونشــاهدها 

ــا ( ، حتــى الصــورة التــي نشــاهدها عــن بطــوالت الحشــد ومواقفهــم ودورهــم تصــل إليهــم  كروباتن
 !!!... ومختلفــة  مشــوهة  بطريقــة  إعاميــا 

تــرى مــن يقــف وراء هــذا االعــام الــذي يتعمــد الكــذب والتضليــل وينهــش فــي جســد 
العــراق المكلــوم ؟! 

ــو عــرف هــؤالء النــاس محاســن الحشــد علــى وجههــا الحقيقــي ؛لمــا تجــرأت جهــة بالتقــرب  ل
منهــم والنيــل مــن ســمعتهم .

ــم الحشــديون  عــن أنفســهم ويفهمــون مواقفهــم ،  ياليــت قومــي يعلمــون مثلمــا يعل
أو ليتهــم يعلمــون بمــا يعلمــه أنصــار الحشــد الشــعبي مــن دورهــم ومواقفهــم . ليــت تلــك 

الصــورة والمنشــورات التــي نتداولهــا تنتقــل إليهــم. 
نعــم  لبعــض النــاس أعيــن اليبصــرون بهــا، ولهــم أذان اليســمعون بهــا ، لكــن اظــن ان الحقيقــة 
ادعــى إلــى القبــول فــي نفــوس النــاس مــن تلــك الصــورة االبليســية التــي يتحــدث بهــا األعــداء عــن 

الحشــد وينقلونهــا إلــى النــاس بطريقــة مختلفــة.  
المهــم ان الشــيطان األميركــي أوحــى إلــى أوليائــه،  فنــزغ بيــن اإلخــوة مــن أبنــاء الوطــن 
الواحــد . نســأل اهلل تعالــى ان يحفــظ العــراق واهلــه ويوحــد كلمتهــم ويقــوي شــوكتهم فــي 

وجــه األعــداء الغربــاء .

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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الى من نصب الكاظمي
محمد صادق الهاشمي

الــى مــن شــارك ونســق وبــادر وداهــن الجــل تنصيــب الكاظمــي رئيســا للــوزراء نقــول نحــن أمــة العــراق 
لكــم :ضعــوا رؤوســكم فــي الرمــال، فالرجــل  الــذي تــم تنصيبــه مــن قبلكــم اليدخــر جهــدا واليخفــي ســرا 

بانــه ياتمــر بامــر أميــركا وينتهــي بنواهيهــا .
نعــم كل مــن ســاهم فــي تنصيــب الكاظمــي تعتبــره االمــة قــد خــان األمانــة بامتيــاز وال تســتثني احــدا، 

وقــد تــم تســليم العــراق بيــد رجــل مجهــول وســوف يذهــب بــه الــى  مجهــول اشــد .
نعــم ضعــوا رؤوســكم فــي الرمــال بعــد ان اضعتــم اموالنــا ودولتنــا وســعادتنا وتاريخنــا وجهادنــا ونضالنــا 

وكفاحنــا وشــوهتم صورتنــا الجميلــة وعلقتــم علــى جــدران اليــاس مســتقبل االجيــال . 
فــي عهدكــم ضــاع المــال وســفك دم الرجــال وتاشــت قــدرات العــراق واحتلــه كل قــاص ودانــي، وانتــم  
تقفــون خلــف الفتــة كتبتهــا المرجعيــة  بصوتهــا المحتــرق النــازف حــدا يدمــي قلــب كل غيــور هــذه الافتــة 

ســوف تعــرض فــي قــادم االيــام تتوارثهــا االجيــال وهــي  مكتــوب  عليهــا )) فاشــلون وفاســدون ((. 
ــم تتفقــوا اال علــى رجــل مجهــول  ــار قومكــم.، ول ــاروا خي نصبتــم الكاظمــي بعــد فشــلكم فــي ان تخت

فرضتــه عليكــم أميــركا بعــد ان عرفــت منكــم الهــوان .
مــاذا تقولــون النفســكم وهــو اليــوم  يتجــاوز القانــون باســتهداف الشــهداء والســجناء والحشــد الشــعبي 
واكثــر مــن هــذا انــه يســتعين بقــوات التحالــف ضــد الحشــد الشــعبي، وتلــك خطــوة خطــرة التمــر مــرور 
الكــرام فانــه بدعوتــه قــوات التحالــف قــد وســع دائــرة  مســولية وصاحيــات التحالــف الدولــي ليشــمل دورهــا 

مواجهــة الدواعــش والحشــد الشــعبي , اي  الدواعــش والمقاومــة. 
واليكــم ايهــا النائمــون فــي ظــل المــوت والخائفــون مــن الحقيقــة مــا قالتــه الســفيرة األميركيــة لــدى 
ــخ  ــق الصواري ــي تطل ــة الت ــة الجه ــا. ل .رومانســكي(( بالنــص )) ان الدعــم األميركــي لمعرف ــت ))الين الكوي
جــاء بطلــب مــن الحكومــة العراقيــة وان مشــاركة قــوات التحالــف جــاء بطلــب مــن الحكومــة العراقيــة ((.

ليتكم متم قبل هذا.

 المعلومــات األوليــة عــن تسلســل األحــداث: اقــدم 
جهــاز مكافحــة اإلرهــاب بأوامــر مــن قبــل الكاظمــي  فــي 
ــال مجموعــة  ــى اعتق ــخ 2٦،2٥/٦/2020 عل ــة الجمعــة بتاري ليل
مــن المجاهديــن فــي كتائــب حــزب اهلل مــن مقرهــم 
فــي منطقــة الــدورة وســبب االعتقــال.. بأنــه جــاء ردا علــى 
الحجــج  مــن  ذلــك  غيــر  او  األميركيــة  الســفارة  قصــف 
ــان  ــي بي ــا والســيما ف ــا الحق ــم  ذكره ــي ت ــررات الت والمب

المشــتركة. العمليــات 
العراقيــة  الســاحة  شــهدت  العمليــة  تنفيــذ  وبعــد 
والســيما األمنيــة منهــا توتــرا كبيــرا نتيجــة الــذي حــدث مــا 

بيــن الحشــد الشــعبي وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب.
ــادات الحشــد  ــر مــن قي ــددت الكثي ــك ن ــر ذل ــى إث وعل
الشــعبي وفصائــل المقاومــة بالعمليــة وطالبــت بإطــاق 

ســراح العناصــر الموقوفــة بشــكل عاجــل.
حركــة  شــل  مــن  اهلل  حــزب  كتائــب  واســتطاعت 
تدخلــت  التوتــر  ذلــك  إثــر  وعلــى  الخضــراء  المنطقــة 
وســاطات سياســية ألجــل إنهــاء حالــة التوتــر مــا بيــن 
الكتائــب والجهــاز، وبالفعــل حــل هــذا التوتــر نتيجــة ضغــط 
قــوة كتائــب حــزب اهلل والوســاطات السياســية و تــم إخــاء 
ســبيل المجاهديــن الذيــن تــم اعتقالهــم مــن قبــل جهــاز 

مكافحــة اإلرهــاب.

تُظهــر العديــد مــن الدراســات والتحقيقــات التــي قــام بهــا 
ــي  ــان الصهيون ــم أن سياســة الكي ــس حــول العال ــاء النف علم
الثقــة  إلــى  المزيــف، كانــت تســتند  منــذ بدايــة تشــكيله 
ــع  ــم النفــس فــي جمي بمستشــارين خاصيــن فــي مجــال عل
مجاالتــه. وفــي كتابــه الــذي نشــره فــي عــام 2014، والــذي تمــت 
طباعتــه فــي جامعــة " كامبريــدج"، تحــدث العالــم اإلســرائيلي 
"يافيــل أرونــوف" عــن علــم النفــس السياســي لرؤســاء الــوزراء 
اإلســرائيليين. يذكــر أن هــذا الكتــاب تمــت كتابتــه بعــد 1٥ 
عامًــا مــن الدراســة والتحقيــق المســتمر ويتضمــن أكثــر مــن 
100 مقابلــة مــع الشــخصيات التــي تمــت دراســتها فــي هــذا 
الكتــاب، والتــي تــم تصنيفهــا علــى النحــو التالــي فــي فصــول 

مختلفــة مــن هــذا الكتــاب:
الف( "إسحاق شامير": صقر دائم.

ب( "بنيامين نتنياهو": مواجهة مع العالم.
ج( "اسحاق رابين": صياد فائز بجائزة نوبل للسام.

د( "أرييل شارون": من الحرب إلى التراجع.
ه( "إيهود باراك": كل شيء أو ال شيء.

و( "شمعون بيريز": من "ديمونة" إلى "أوسلو".
ــع  ــق بالطب ــرة للقل ــام والمثي ــرة لاهتم ــة المثي ــن النقط لك
فــي هــذا الصــدد هــي آليــة رؤســاء وزراء الكيــان الصهيونــي 
الختــراق الســعودية علــى المســتوى النفســي. وفــي الســنوات 
ــًا  ــت الســعودية علن ــرة، أعلن ــرة األخي ــي الفت ــرة، وخاصــة ف األخي
ــل  ــة، ب ــي بطــرق مختلف ــان الصهيون ــع الكي ــات م ــع العاق تطبي
إنهــا شــجعت األنظمــة العربيــة األخــرى علــى القيــام بذلــك. وقــد 
أدى هــذا إلــى ظهــور العديــد مــن األســئلة المهمــة والصعبــة فــي 

أذهــان العالــم والتــي هــي كالتالــي:
الــف( لمــاذا لجــأت الســعودية، برموزهــا الدينيــة التــي 
تمثــل أكثــر مــن مليــاري مســلم حــول العالــم، إلــى التطبيــع مــع 

ــا اإلســامي؟ ــكل حرمه ــدس ب ــل الق ــي تحت إســرائيل الت
ب( هــل الســعودية حقــا هــي التــي قــررت التطبيــع مــع 

الصهاينــة أم إّن هــذا االمــر ُفــرض عليهــا؟
ــل  ــاض وت ــن الري ــات بي ــة عاق ج( هــل يرجــع ســبب إقام
أبيــب إلــى مبــدأ "عــدو عــدوك هــو صديقــك" تماشــيًا مــع عــداوة 
الســعودية مــع إيــران، أم إّن هنــاك عوامــل أخــرى أدت إلــى 

ــطينية؟ ــة الفلس ــى القضي ــعودي عل ــاب الس ــدوث االنق ح
األسلحة النفسية في السياسة اإلسرائيلية

لطالمــا أولــى الكيــان الصهيونــي أهميــة خاصــة لمناقشــة 
المســتوى  علــى  وخاصــة  قراراتــه،  آليــة  فــي  النفــس  علــم 
العملــي واألمنــي   والعســكري. ولطالمــا عمــل المعهــد العســكري 

كاتب صهيوني: هكذا تسلّلت الصهيونية إلى األسرة السعودية الحاكمة
اإلســرائيلي باســتمرار علــى توظيــف علمــاء النفــس واتبــاع 

ــة. ــرارات الخاص ــن الق ــد م ــاذ العدي ــات التخ آلي
النفســيين  ــاء  م العل أحــد  روى  الســياق،  هــذا  وحــول 
"تــل  ــي  ف العســكري  المعهــد  فــي  واالستشــاري  الدولييــن، 

أبيــب"، فــي أحــد كتبــه أنــه أجــرى بعــض االختبــارات النفســية 
عمــدًا علــى عــدد مــن العناصــر الذيــن يعارضــون وجهــات نظــره، 
وذلــك حتــى يتمكــن مــن رســم العديــد مــن الســيناريوهات 

الصهيونيــة. العســكرية  للمقــار 
ــية  ــل النفس ــى الحي ــي إل ــان الصهيون ــركا والكي ــوء أمي لج

ــي الحــروب ف
ــدة  ــة جدي ــس ليســت قضي ــم النف ــي عل ــة ف ــع، الثق بالطب
بيــن الجيــوش المختلفــة ولكــن هــذا واضــح بيــن الصهاينــة 
والترهيــب"  "الصدمــة  عقيــدة  يتصــدرون  الذيــن  وأميــركا، 
العســكرية. ومثلمــا كانــت الحــرب التــي قادتهــا أميــركا علــى 
العــراق عــام 2003 قائمــة بالكامــل علــى الحيــل النفســية، فــإن 
ــى زمــن المفكــر العســكري الصينــي  ــار هــذه الفكــرة تعــود إل آث

الشــهير "صــان تيــزو".
وعــادة مــا تكــون تأثيــرات علــم النفــس علــى السياســة 
غيــر واضحــة مقارنــة بالمجــاالت األخــرى. ويرجــع ذلــك إلــى 
تنســج  التــي  اإلعاميــة  واأللعــاب  السياســية  التاعبــات 
ــي  ــرت بوضــوح ف ــي ظه ــة السياســيين، والت ــا لخدم خيوطه
القطــب الســعودي الموالــي للتطبيــع مــع الصهاينــة والــذي قــام 
بتغييــر جميــع القواعــد والمبــادئ بمــا يتماشــى مــع المصالــح 

ــعودية االســتراتيجية. الس
ــروف،  ــم نفســي مع ــو عال ــان"، وه ــرت كيلم ــا لـ"هيرب ووفق
ــم النفــس  ــذي جــاء تحــت عنــوان "عل ــه ال فلقــد ذكــر فــي كتاب
ــر  ــي الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي"، إن التغيي السياســي ف
علــى  عــادة  يحــدث  النفســي  المســتوى  علــى  السياســي 

مــدى فتــرة مــن الزمــن. لكــن اســتراتيجية النظــام اإلســرائيلي 
النفســية للتســلل إلــى الــدول العربيــة الواقعــة علــى ضفــاف 
الخليــج الفارســي، وخاصــة الســعودية، تقــوم علــى أربعــة مراحــل:

ــة  ــي منطق ــى اإلرهــاب ف ــز شــعار الحــرب عل ــف( تعزي ال
الخليــج الفارســي، بهــدف تدمير 
للجماعــات  الشــعبي  الدعــم 
علــى  أميــركا  وضعتهــا  التــي 
بالطبــع،  اإلرهــاب.  قائمــة 
تعنــي  ال  الجماعــات  هــذه 
حقيقيــة  إرهابيــة  مجموعــات 
مثــل القاعــدة وداعــش وعناصــر 
تشــير  بــل  أخــرى،  ارهابيــة 
ــي  ــات ف ــى األطــراف والجماع إل
المنطقــة المعاديــة والمناهضــة 
ــة  ــدأت الحمل ــد ب إلســرائيل. لق
فــي دول الخليــج الفارســي بالتســويق مــن خــال قنــوات 
ــة  ــة محارب ــي بذريع ــان الصهيون ــي   للكي ــاون األمن ــة للتع تابع
تنظيــم القاعــدة التكفيــري. ولكــن فــي وقــت الحــق، ومــن 
خــال االنتقــال إلــى مســتويات أوســع، وصلــت إلــى مســتوى 

العاقــات. تطبيــع  تعزيــز 
ب( المرحلــة الثانيــة هــي األثــر النفســي علــى سياســة 
الكيــان الصهيونــي فــي اختــراق المجتمــع الســعودي بحجــة 
الدعــوة إلــى إصاحــات دينيــة واجتماعيــة، وإن مــا يؤكــد 
ذلــك، هــو أن الســعودية مــن الــدول القليلــة التــي قامــت 
ــاس وليــس  ــات الن ــق رغب ــد مــن اإلصاحــات لتحقي بالعدي

ــة. ــورة أجنبي نتيجــة لث
لكــن رؤيــة الســعودية الحاليــة والتطبيــع مــع الصهاينــة 
ال يمكــن اعتبارهمــا جــزءاً مــن عمليــة اإلصــاح فــي النظــام 
الفكــري الســعودي وذلــك ألن العديــد مــن المثقفيــن ال يزالــون 
التعبيــر.  حريــة  بســبب  الســعودية  ســجون  فــي  يقبعــون 
بطبيعــة الحــال، تمــارس أميــركا الكثيــر مــن الضغــوط علــى 
التــي  اإلصــاح  بإجــراءات  يســمّى  مــا  لتطبيــق  الســعودية 
تهــدف إلــى تغييــر قواعــد المجتمــع الســعودي المحافــظ ولكــن 
األمنيــة  األهــداف  خدمــة  فــي  تصــب  العمليــة ســوف  هــذه 
ــر مــن الجهــود  ــذل الكثي ــذي ب ــان االحتــال، ال والسياســية لكي
خــال الفتــرة الماضيــة مــن أجــل إحــداث تغييــر أيديولوجــي فــي 

منطقــة الشــرق األوســط.
ج( طالمــا أن المجتمــع الســعودي مســتعد لقبــول التغييــر، 
فــإن انتقالــه إلــى المســتوى الثالــث مــن االســتراتيجية النفســية 

ــه  ــاب لتوجي ــح الب ــان الصهيونــي ســيتحقق مــن خــال فت للكي
ــران  ــي إي ــل ف ــاون المباشــر ضــد العــدو المشــترك والمتمث التع

وحلفائهــا )محــور المقاومــة(.
ــس  ــا جل ــام 201٥، عندم ــل ع ــه قب ــي أن ــذا ال يعن ــع، ه بالطب
العربيــة  المملكــة  عــرش  علــى  العزيــز"  عبــد  بــن  "ســلمان 
الســعودية وعيّــن ابنــه "محمــد" وليــًا للعهــد فــي البــاد، أن 
الريــاض وتــل أبيــب لــم تكــن لديهمــا أي عاقــة مــع بعضهمــا 
الوثائــق  بعــض  أظهــرت  األخيــرة،  اآلونــة  ففــي  البعــض. 
األميركيــة، أن العاقــة بيــن الجانبيــن كانــت موجــودة منــذ 
عقــود وقــد وصلــت اآلن إلــى نقطــة أصبحــت فيهــا علنيــة. وحــول 
هــذا الســياق، أعلــن وزيــر الداخليــة اإلســرائيلي "أرييــه درعــي"، 
قبــل عــدة أيــام أنــه وقــع علــى مرســوم يقضــي بالســماح لليهــود 
ولــكل مــن يحمــل الجــواز اإلســرائيلي بالســفر إلــى الســعودية 

ألغــراض تجاريــة ودينيــة.
الســعودية  إلــى  بالمغــادرة  "درعــي"  مرســوم  ويســمح 
بشــكل علنــي ألول مــرة منــذ قيــام إســرائيل، علمــًا أن الســلطات 
اإلســرائيلية كانــت تمنــع الســفر للســعودية بالجواز اإلســرائيلي، 
حيــث كانــت تصنــف الســعودية "دولــة عــدوا". ووفقــا لبيــان صــادر 
عــن وزارة الداخليــة اإلســرائيلية، فــإن المرســوم اتُخــذ بقــرار 
مشــترك مــع المؤسســة األمنيــة ووزارة الخارجيــة ومجلــس 

ــة. ــات األخــرى ذات الصل األمــن القومــي والجه
الكيــان  يعمــل  والحاليــة،  الرابعــة  المرحلــة  فــي  د( 
الصهيونــي بشــكل واضــح ومتوقــع علــى المحــاور المتنازعــة 
مــن  الماضيــة  الفتــرة  خــال  تمكــن  ولقــد  المنطقــة  فــي 
اختــراق المحــور الســعودي وبعــض الــدول العربيــة فــي الخليــج 
ــة  ــن ســلمان" والي ــد ب ــي "محم ــذ تول ــه من ــر أن الفارســي. يذك
العهــد فــي الســعودية، أصبــح التطبيــع مــع إســرائيل يســتند إلــى 
خطــط سياســية وإعاميــة مدروســة، وقطعــت الريــاض شــوطًا 
كبيــراً فــي تهيئــة األجــواء العربيــة للتعايــش مــع مرحلــة جديــدة 

عنوانهــا األبــرز ســيكون "التطبيــع الكامــل مــع إســرائيل".
الســعودي  العهــد  ولــي  آمــال  خيبــة  وســاهمت 
وفشــله بمواجهــة إيــران فــي تقــارب بــاده بشــكل أكبــر 
مــع إســرائيل، وهــو مــا أظهرتــه الدالئــل الواضحــة خــال 
ــارب الســعودي  ــى التق ــي تشــير إل ــن، الت ــن الماضيي العامي

للعلــن. جليــة  وأصبحــت  اإلســرائيلي، 
ولعــل آخــر هــذه المؤشــرات خــال األســبوع الحالــي، مــع 
ــارة  ــة االحتــال اإلســرائيلي الســماح لمواطنيهــا بزي إعــان دول
الســعودية، ألول مــرة فــي التاريــخ، مــا يؤكــد جليــًا ذلــك التقــارب.

كامبردج- اسام تايمز

رؤية تحليلية لمخطط إشعال الفتنة بين الحشد الشعبي وجهاز مكافحة االرهاب
المراقب الكعبي

ــة تمــت بجهــد اســتخباري مــن قبــل  علمــا ان العملي
شــعبة الصيــاد الماهــر قبــل يوميــن مــن تنفيذهــا، كمــا أن 
الكاظمــي اســتعان بالقــوات األميركيــة في تنفيذ اســتطاع 

جــوي قبــل ثاثــة أيــام مــن تنفيــذ العمليــة. 
ــد  ــو رائ ــرة المدع ــم بإم ــي فت ــتطاع الميدان ــا االس ام
يحيــى وهــو ضابــط فــي قســم االســتخبارات ومســؤول 
ممثــل  وهــو  التحالــف  قــوات  مــع  المشــترك  التواصــل 
اســتخبارات جهــاز مكافحــة اإلرهــاب لــدى قــوات التحالــف.

 أهداف العملية :
1- كمــا هــو معلــوم أن منطقــة ) عــرب جبــور والبوعيثــه( 
هــي مــن المناطــق الزراعيــة الســنية ، وهــي مــن الناحيــة 
الجغرافيــة تتصــل باللطيفيــة والبحيــرات وجــرف النصــر 
شــمال بابل،كمــا أن هــذه المنطقــة تحتــوي علــى مطــار 

محيــط بجنــوب بغــداد.
نيســمية  طــرق  علــى  الزراعيــة  مناطقهــا  وتحتــوي 

وخــروج  دخــول  عمليــة  تســهيل  خالهــا   مــن  يمكــن 
لهــم. التعــرض  دون  االرهابييــن 

الحشــد  عمــل  الجغرافيــة  األهميــة  هــذه  نتيجــة 
ــا  ــى التواجــد فيه الشــعبي والســيما كتائــب حــزب اهلل عل

لحفــظ ســامة وأمــن بغــداد.
ــون  ــم يحيك ــا جعله ــركان مم ــج األمي ــر ازع ــذا األم وه
المؤامــرات الواحــدة تلــوى األخــرى ضــد الحشــد الشــعبي 
الــذي  وجودهــم  نتيجــة  اهلل،  حــزب  كتائــب  والســيما 
شــل حركــة االرهابييــن واوقــف دخولهــم إلــى بغــداد مــن 
خــال طرقهــا الزراعيــة. لــذا صــدرت األوامــر إلــى الكاظمــي 
بضــرورة اختــاق قصــة ربمــا صدقهــا البعــض مــن الســذج 
بضــرورة مداهمــة المقــرات التابعــة لكتائــب حــزب اهلل فــي 
تلــك المنطقــة التــي اعاقــت تنفيــذ المشــروع ومحاولــة 
ايجــاد الثغــرات األمنيــة داخــل تلــك الطــرق الزراعيــة حتــى 
يتمكــن أذنــاب وعمــاء أميــركا مــن تنفيــذ مخططاتهــم 

ــداد. ــة نحــو بغ االرهابي
 2- ربمــا تكــون العمليــة برمتهــا منــاورة أمنيــة تهــدف 
المنطقــة  فــي  للتجســس  متطــورة  أجهــزة  زرع  إلــى 
والســيما المقــر الــذي تــم مداهمتــه حتــى يتــم مراقبــة 
ومعرفــة كافــة تحــركات الحشــد الشــعبي والســيما كتائــب 
ــا بمــا ينســجم  ــك التحــركات الحق حــزب اهلل ومعالجــة تل

والرغبــة األميركيــة.
3- يهــدف مخططــو العمليــة إلــى خلــق تبايــن فــي 
انهــم  يقولــوا  أن  يريــدون  وكأنمــا  المكوناتيــة،  األفــكار 
يدافعــون عــن المجتمــع الســني والمؤشــر علــى ذلــك هــو 
أن المعســكر يقــع ضمــن الخريطــة الجغرافيــة الســنية 
ألجــل كســب ود المكــون الســني الســيما فــي المفاوضــات 
العراقيــة، األميركيــة لصالحهــم وللضغــط علــى الحشــد 
الشــعبي بضــرورة الخــروج مــن المناطــق الســنية والســيما 

ــا. ــة أو غيره ــذه المنطق ه
4-  العمليــة تهــدف الــى اســتهداف الثقــل العســكري 
األهــم لشــيعة العــراق و كســر هيبتهــم أمــام الجميــع 
باعتبارهــم اقــوى واشــرس فصيــل مقــاوم لمخططــات 
ــع  ــل جمي ــي جع ــراق، وبالتال ــي الع ــركان ف ــداف األمي وأه
فصائــل المقاومــة فــي العــراق تحــت الضغــط النفســي 
مقــاوم  أي فصيــل  األميــركان ال يخشــون  بــأن  وغيــره 
مهمــا كانــت قوتــه العســكرية هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى يحــاول الكاظمــي بهــذه العمليــة أن يضغــط علــى 
كتائــب حــزب اهلل لكــي تقلــل أو تتراجــع عــن اتهامــه 

بجريمــة اغتيــال قــادة النصــر علــى داعــش الحاجيــن 
ســليماني والمهنــدس.

رد  لمعرفــة  اختبــار  بالــون  هــي  العمليــة  ه- 
الفعــل والتهيئــة للقيــام بعمليــات مماثلــة الحقــا 

تكــون أكثــر اتســاعا.
جهــاز  قبــل  مــن  تمــت  التــي  المداهمــة  ٦-عمليــة 
ــام  ــراي الع ــل نظــر ال ــى تحوي ــدف ال ــاب ته مكافحــة اإلره
العراقــي الــى قضيــة اخــرى نتيجــة مــا تعانــي منــه حكومــة 
الكاظمــي مــن أزمــات اقتصاديــة وصحيــة وأمنيــة وهــي 
ــة  ــي فالعملي ــا، وبالتال ــة له ــول واقعي عاجــزة عــن إيجــاد حل
هــي محاولــة للتغطيــة علــى فشــلها فــي حــل تلــك األزمــات 

ــاد. ــي تعصــف بالب الت
٧-  العمليــة امــر مدبــر لعــدة اهــداف ومنهــا جــس 
نبــض بقيــة الفصائــل والجهــات المؤثــرة فــي المشــهد 
العراقــي الن البعــض مــن تلــك الجهــات لديــه وجهــات نظــر 
تختلــف مــع قيــادة الكتائــب فــي بعــض القضايــا، وبالتالــي 
العمليــة جــاءت لهــذا الهــدف مــع األهــداف والغايــات األخــرى 
التــي يســعى لهــا الطــرف األميركــي مــع الكاظمــي فــي 
هــذه المرحلــة بالــذات، ولكــن قيــادة كتائــب حــزب اهلل 
ــة جــدا  ــاءة عالي ــا بكف ــو معه ــة وتعامل فهمــت هــدف العملي

ــة. ــا االني ــل قوته وافشــلوا مفاعي
٨- تهــدف العمليــة إلــى إضعــاف الحشــد الشــعبي 
والســيما كتائــب حــزب اهلل مــن القواعــد الشــعبية غيــر 
المؤدلجــة التــي تتأثــر باإلعــام األصفــر الــذي ســيعمل 
علــى بــث ســمومه نحــو تلــك القواعــد الشــعبية، بــأن 
الكتائــب قــوات متمــردة وهــي ال تحتــرم القانــون وال تمتثــل 
بوحــي  تتحــرك  هــي جهــات  وإنمــا  الحكومــة  لقــرارات 

إرادتهــا دون التــزام بالقوانيــن الحكوميــة.
 رسائل العملية :

1- أراد الكاظمــي القــول مــن خــال تلــك العمليــة بأنــه 
مــاض فــي اســتخدام كافــة الوســائل واألدوات ســواء كانــت 
أمنيــة او عســكرية أو غيرهــا مــع كافــة الجهــات التــي تريــد 

الخــروج عــن إيقاعــات حكومتــه ومشــروعها. 
2- ترســيخ قناعــة ذهنيــة مفادهــا أن الكاظمــي ومــن 
يقــف وراءه يمتلكــون الكثيــر مــن االوراق فــي أحــداث 
األمنيــة،  والمؤسســة  الحشــد  بيــن  الفتــن  خلــق  أو 
إليــه،  يســعون  مــا  تحقيــق  يســتطيعون  أيضــا  وهــم 
لذلــك جــاءت العمليــة فــي هــذا االطــار الســيما وانهــم 
كانــوا يخططــون لكــي تكــون ردود الفصائــل والحشــد 

الشــعبي اتجــاه العمليــة مــن خــارج الســياقات واإلجــراءات 
الحكوميــة حتــى يتمكنــوا مــن إثــارة الــراي العــام العراقــي 
ــات  ــا كيان ــل المقاومــة بأنه ضــد الحشــد الشــعبي وفصائ
غيــر منضبطــة وال تلتــزم بمرجعياتهــا اإلداريــة وهــي تاتمــر 

بأوامــر األطــراف اإلقليميــة.
فــي  األميركيــة  القــوات  إشــراك  عــن  اإلعــان   -3
عمليــة المداهمــة رســالة مقصــودة بــأن حكومــة الكاظمــي 
ــع  ــى جمي ــوات، وعل ــك الق ــى وجــود تل ــت بحاجــة إل مازال
الجهــات السياســية وغيرهــا الرافضــة لوجــود هــذه القــوات 
بــأن قراراهــم القاضيــة بخــروج تلــك القــوات لــن يتحقــق 
تنفيــذ  فــي  الحقــا  والســيما  لهــم  الحكومــة  لحاجــة 
كل تفاصيــل مشــروع 1/10/2019 المتفــق عليــه بيــن كافــة 

ــا. ــه وأدواته ــدة ل األطــراف المع
4- التلويــح لكافــة القــوى السياســية وفصائــل المقاومــة 
بــأن الكاظمــي مدعــوم أميركيــا وهــو رجــل مشــروعهم فــي 
العــراق، وأن قــوات االحتــال األميركــي ســتكون حاضــرة 
لمســاعدته ومســاندته فــي تنفيــذ المخطــط الــذي تــم 
إعــداده ألجــل ضــرب الحشــد الشــعبي، وعلــى الجميــع أن 
ــة مــن يقــف بوجــه  ــركان حاضــرون لمواجه يعــي أن األمي

الكاظمــي ومشــروعه.
السياســية  القــوى  كافــة  إلــى  الكاظمــي  ارســل   -٥
الشــيعية وكذلــك إلــى قيــادات الحشــد الشــعبي أن عــرى 
التفاعــل بيــن الحشــد الشــعبي وفصائــل المقاومــة وجهــاز 
ــم  ــكان ترمي ــد باإلم ــم يع ــم ول ــد فص ــاب ق ــة اإلره مكافح

ــك األطــراف. ــن تل ــة بي ــك العاق تل
 التوصيات:

ــوى  ــة ق ــة يفضــل لكاف ــة المداهم ــذ عملي ــد تنفي 1- بع
فصائــل المقاومــة والســيما كتائــب حــزب اهلل ان تجــري 
ــكل االتصــاالت واجهزتهــم وأن  ــة فــي هي ــرات جوهري تغيي
توفيــر  مــع  الميدانيــة  للقيــادة  مراكــز  عــدة  لهــم  تكــون 
المؤسســات  لكافــة  واألمنيــة  التنظيميــة  االحتياطــات 

التابعــة لهــم.
2- ضــرورة التنســيق واالتصــال مــا بيــن كافــة فصائــل 
خطابهــم  توحيــد  علــى  والعمــل  العــراق  فــي  المقاومــة 
األمنــي والسياســي والتعبــوي الســيما فــي الوقــت الراهــن 

ومســتقبا.
3- االفضــل العــام فصائــل المقاومــة عــدم االنجــرار 
حــول  المُتداولــة  تلــك  والســيما  الجانبيــة  االخبــار  وراء 
غيــر  وحكوميــه  عســكرية  بمناصــب  اشــخاص  تكليــف 

مؤكــدة الن يوجــد تضخيــم فــي تســويقها مــن قبــل بعــض 
المواقــع والقنــوات الجــل التغطيــة علــى فضيحــة الكاظمــي 
االخيــرة مــع الحشــد الشــعبي المقــدس وفصائــل المقاومــة.
4- فضــح محــاوالت الكاظمــي إعاميــا بتشــويه صــورة 
التــي  االتهامــات  ســيل  خــال  مــن  الشــعبي  الحشــد 

تنطلــق مــن جيوشــه االلكترونيــة.
٥- التركيــز علــى عــدم قــدرة الكاظمــي فــي مواجهــة 
والســيما  العراقــي  الشــأن  فــي  الخارجيــة  التدخــات 
ــه  ــن مواج ــه م ــراق وهروب ــي لشــمال الع ــاح الترك االجتي
ذلــك االجتيــاح، والتعويــض عنــه بالدخــول فــي مهاتــرات 
الملــف  هــذا  فــي  علــى فشــله  يغطــي  لكــي  داخليــة 

ــرى.  ــات األخ ــن الملف ــا م وغيره
٦- الضغــط علــى هيئــة الحشــد الشــعبي بضــرورة 
إصــدار بيــان توضيحــي لبيــان ماســبات العمليــة ومــا 
تــم خالهــا حتــى يتضــح لــدى الــرأي العــام العراقــي كافــة 
تفاصيــل العمليــة وبالتالــي يتــم تفويــت الفرصــة علــى مــن 
يريــد اتهــام الحشــد الشــعبي وفصائــل المقاومــة بأنهــا 
مجموعــات مســلحة خارجــة عــن القانــون تريــد أن تحــارب 

ــاتها. ــتهداف مؤسس ــى اس ــل عل ــة وتعم الدول
٧- يفضــل أيضــا أن يكــون هنــاك بيــان صــادر مــن 
ــف ان الكاظمــي يعمــل  ــه كي ــب حــزب اهلل يوضــح في كتائ
المؤسســات  بيــن  صــراع  خلــق  و  إيجــاد  علــى  جاهــدا 
ــات وأهــداف  ــا ألجــل غاي ــة منه ــة والســيما األمني الحكومي
معينة،مــع إيضــاح تفاصيــل العمليــة التــي تمــت مؤخــرا. 
والتركيــز علــى أن كتائــب حــزب اهلل ليســت لديهــا مشــكلة 
مــع القــوات األمنيــة والعســكرية العراقيــة بــل إنهــا ترفــض 
اســتخدام توظيــف الصاحيــات بمــا ينســجم والرغبــة 
أمنــي   يتــم تســخير جهــاز  األميركيــة الســيما عندمــا  
ــت  ــاب وحقق ــت اإلره ــرى قاتل ــة أخ ضــد مؤسســة حكومي

المفاخــر لــكل العراقييــن.
٨- ضــرورة االتصــال بالنجف االشــرف وشــرح وتفســير 
مــا حــدث بكافــة تفاصيلــه حتــى يكونــوا علــى إطــاع تــام 
ــركا  ــل أمي ــن قب ــا م ــم تنفيذه ــي ت ــة الت ــات العملي بمجري
وفصائــل  الشــعبي  الحشــد  اســتهداف  فــي  والكاظمــي 

ــراق. ــي الع ــتقرار ف ــة االس ــة لزعزع المقاوم
9- يجــب أن تكــون هنــاك اســتدامة إعاميــة إحترافيــة 
والســيما فــي إبطــال حجــج ومبــررات المداهمــة مــن قبيــل 
التخصصــي  االحترافــي  المحتــوى  ذات  التقاريــر  إيجــاد 
للمــكان الــذي تمــت مداهمتــه وبيــان طبيعتــه للــرأي العــام 

العراقــي عمومــا والشــيعي خصوصــا.
10- يرجــح أن يكــون للمكتــب السياســي لكتائــب حــزب 
ــوى السياســية الشــيعية  ــة الق ــع بقي اهلل تواصــل وتنســيق م
والســيما ذات التمثيــل السياســي والحكومــي ، القريبــة منهــا 
فــي التوجهــات لكــي يكــون غطائهــا السياســي داخــل مجلــس 

النــواب حاضــرا نحــو توجهــات الحكومــة المدفوعــة الثمــن.


