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 بيان اجلبهة الوطنية العراقية

 

 يرانيًاإرات الطائفية املشبوهة املدعومة حول املؤمت

 
 

، أن هذه  ، وحتى للذين أمَّلوا خريًا من العملية السياسية بات واضحًا للجميع

العملية اليت نفخ فيها االحتالل من أجندته وإرادته وأهدافه ال تستهدف خري 

ىل التشتت والتمزيق والتشرذم وتقضي على وحدته إبل تسلمه ،  العراق والعراقيني

 . الوطنية وُتباعد بني أهله وتزرع الفنت بينهم لتلهيهم عما حياك هلم يف الظالم
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، الذي ثبت  ( مؤمتر أهل السنة علينا مؤخرًا بعزمهم على عقد ما مسوه ) ظهرواو

اقية اليت ال موطئ قدم أن إيران وراء السعي لعقده لرتسيخ توغلها يف املناطق العر

، وأحزاب كارتونية صنعها هذا  سالميإال عن طريق حزب عميل كاحلزب اإل فيها

احلزب العميل إليران بأمساء خمتلفة ليوهم العراقيني أنها أحزاب ال عالقة هلا به 

، تشاركهم حركات ومشاريع سياسية  لغرض مترير األهداف اخلبيثة إليران

بطروحاتها الوطنية لتكشف على حقيقتها بأنها  وشخصيات صدعت رؤوس العراق

  .كانت تسعى من خلف ستار إىل تقسيم العراق وحتويله إىل دويالت ضعيفة

 

واملشاركني فيه زوبعة  وكانت مسرحية تهديد املالكي واخلزعلي والعامري للمؤمتر 

" الضعيف  الطرف السين " يسمى  مفتعلة غايتها احلصول على تنازالت أكثر من ما

، لذلك عندما التقى سليم اجلبوري  املسلوب اإلرادة واملستهدف باملؤامرة اإليرانيةو

نهم يوافقون أ ، املالكي والتحالف الشيعي بعدها صرح ، ، وبتوجيه ايراني باملالكي

 تؤمن بالدميوقراطية والعملية االنتخابية والدستورية على املؤمتر حبضور جهات )

، وهذا يعين القبول باالحتالل  ( عراقيني، وأن ال تكون يدها ملطخة بدماء ال
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 يءحملاصصة والطائفية والفساد وكل شاإليراني والعمل حتت وصيته والقبول با

، مبعنى  التحالف الشيعي" املوالي إليران على من حيضر املؤمتر شرط أن يوافق "

 . آخر أنها وصفة وطبخة حسب املقاسات الشيعّية والطائفية اإليرانية

 

، لكونها مشاريع مل  نشطةعراقية ال يعنيها أمر مثل هذه األبهة الوطنية الإن اجل

، تلك العملية  خترج عن دائرة االرتباط برحم العملية السياسية الفاشلة ومشيمتها

، وهي يف حالة  زمةأ، واليت دخلت يف نفق مظلم و اليت َجرَّت الويالت على شعبنا

طراف اليت حتاول استغالل من بعض األغيبوبة ال ينقذها منها االنعاش السياسي 

ة رادات احملليجل االستفادة من حالة تزاحم اإلأ، وسعيها من  حالة الفراغ القائمة

بقاء العراق ُمرَتهنًا باالحتالل وسيادة النفوذ إوالدولية وصراعها حول التشبث ب

  .، ما بعد داعش الفارسي الصفوي

،  التكتالت الطائفية وبعض الشخصياتإن حماوالت دخول جمموعات معينة من 

، على الرغم من وجود الكثري منهم  نفسهم للمعارضة الشكليةأممن كانوا ينسبون 

، أو مبن سيلتحق بهم  ربعة عشر عامًاأسلطات وحكومات االحتالل على مدى داخل 
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ال إم على املعارضة ما هي ، واحتسابه ، ليسوا كذلك ، هم يف واقع احلال الحقًا

، من ال زال  ، ومنهم ، فغالبيتهم عملوا ، لذر الرماد يف العيون يليةحماولة تضل

، إن مل يكونوا من مكوناتها وبطانتها  يعمل ضمن تلك العملية السياسية املنهارة

  .، وقد خربهم شعبنا يف منعطفات حادة وقاسية من نضاله االنتهازية املعروفة

 

 :  الظرف العصيب، يف هذا  ن اجلبهة تصارح العراقيني مجيعًاإ

،  ن حتمل عناوين طائفيةألتكتالت السياسوية اليت تصر على إن تلك الواجهات وا

، بقدر حرصها على حفظ مصاحلها وامتيازاتها اليت  ال يهمها مستقبل العراق

شخاص الذين ، وخباصة تلك القوى واأل اكتسبتها خالل سنوات الغزو واالحتالل

،  ، وما جيري اليوم أمامنا من مشاهد عراقخطار على وحدة الجّروا اخلراب واأل

مثال تلك الكتل ألتكوين وتشكيل وتسجيل املزيد من ،  ُحمى تسابق غري مسبوقة

واملكونات السياسية القدمية واجلديدة للحصول على االعتماد الرمسي للنشاط 

  .السياسي هلا مبوافقة عش الفساد السياسي املتمثل باملفوضية العليا لالنتخابات

 

 :  وترى اجلبهة الوطنية العراقية
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أن ما جيري ويطرح بصيغ مبهمة ومشبوهة هو حماوالت تضليل سياسي تعرب عنه 

، خباصة  ، وهم حياولون استباق ما ستفرزه مرحلة ما بعد داعش مواقف بعضهم

،  وأن هناك تسارعًا ملفتًا للنظر لعدد من االجتماعات متت يف عواصم ومدن خمتلفة

،  ، ويف مقدمتها إيران قليمية وتدخلها ومتويلهاإة ومصاحل دول جنبيأبرعاية قوى 

خلالص الشعب العراقي من  وجادًا ، اليت مل تضف شيئا ملموسًا ومشاريعها املعلنة

رضية السليمة للحل الوطين املطلوب وألزمة العراق ، وال متهد األ حمنته ومأساته

ل طروحاتهم بعد فشل ك ، وخصوصًا بعد يوم ، اليت تتعمق يومًا املستعصية

،  ، وفق منظورهم الطائفي والتحاصصي املقيت ومشاريعهم حول املصاحلة الوطنية

،  سواء تلك اليت طرحتها احلكومة القائمة أم اليت طرحها بعض معارضيها

التسوية  و "أ" تارة  املصاحلة اجملتمعية ، يف ما يسمى مشاريع " الشكالنيني

ن أجهاز عليها حتى قبل يت مت اإل، ال ، وغريها من املسميات خرىأ" تارة  الوطنية

  .تطرح بنحو واضح وسليم
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هو إال حالة دوامة  ما ربيل وبغداد ،أما يعقد من مؤمترات يف اسطنبول ولذلك فإن 

يراني الفظ لقها وعمقها االحتالل والتدخل اإل، اليت خ زمة والكارثةدوران حول األ

 . بشؤون العراق

 

، ترى أن  إىل خطورة مثل هذه املؤمترات إن اجلبهة الوطنية العراقية ، إذ تنبه

، مبختلف  التشبث مبثل هذه التحالفات وطرح املشاريع الطائفية واجلهوية

نها تأتي استجابة ظرفية أ، طاملا  منا هي حماوالت مكتوب هلا الفشلإمسمياتها 

قليمية عربت يف جممل مضامينها عن حالة إجنبية وأمالءات حملية وإلشروط و

رادة ومصاحل شعبنا العراقي وقواه الوطنية إواضح وبالتضاد مع التفاف صريح و

، إىل قطع  ، يف جوهرها ، فضاًل عن أنها حماوالت استباقية مشبوهة تسعى الفاعلة

  .ي حل وطين شامل ينهي مأساة العراق وحيفظ وحدتهأالطريق على 

 

 رجإن اجلبهة ترفض كل مشروع طائفي يكرس تقسيم العراق ويرتضي اخلضوع للخا

،  ولحتالل يف املربع األعما بدأه اال عداد له ال خيتلف، وحتذر من أن ما جيري اإل

نعاش اسية املشبوهة إال متديدًا حلالة وما استعداد بعضهم لدخول تلك العملية السيا
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املسؤول ، وملثل هذا السلوك غري  " بعد مرحلة داعش ، يف ما " لسابقتها امليتة

بهة الوطنية بقواها السياسية واالجتماعية كافة ن اجلإواملغامر مبصري العراق ف

  .سرتفضه

إن موقف القوى والشخصيات املؤتلفة يف اجلبهة الوطنية العراقية كافة منسجم 

 وثابت وواضح إزاء كل نشاط متلبس بالشعارات الطائفية واالدعاء بتمثيل ما يسمى "

العراقية لقمة ، يف حني ُترتك بقية احملافظات  " احملافظات احملررة من داعش

، وحماوالت ختطيط  ليشياوي الصفوييسائغة للقمع والتطهري الدميغرايف والقمع امل

 . الكانتونات الطائفية واالثنية

كما أن اجلبهة ترى أن مجيع مشكالت العراق والعراقيني متماثلة يف انعدام 

الدولة من والفوضى وغياب حالة لقمع واستفحال الفساد وانعدام األاحلريات وسيادة ا

عن السيطرة  والقانون اليت تفتعلها املليشيات والعصابات املسلحة املنفلتة متامًا

الة واخلضوع طواعية ي طرف كان قبول هذه احلأي استعداد من أن إ، هلذا ف والنظام

دارة الظهر حلقوق شعب للعراق إ، إمنا هو  ىل دخول العملية السياسيةإهلا والعودة 

 . عمالء االحتاللومنح التزكية السياسية ل
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إن اجلبهة تهيب بالعراقيني مجيعًا التصدي ملثل هذه النشاطات املشبوهة وفضحها 

، وتدعو كل القوى الوطنية العراقية  على مجيع املستويات الوطنية والدولية

، والشروع  ىل جتاوز خالفاتهاإريفة احلريصة على مستقبل العراق احلقيقية والش

، من دون االنغماس  ثيل كل الشعب العراقي بكل فئاتهجل متأيف احلوار جبدية من 

ىل إا اجلميع وقادت العراق واملنطقة وهام املشاريع اجلهوية والطائفية اليت جربهأيف 

 . مام اجلميعأالكارثة املاثلة 

 

وبهذه املناسبة تلفت اجلبهة الوطنية العراقية إىل اجلهد الوطين الكبري املنجز يف 

، وتثمن املشروع  ، والذي يتضمن عناصر احلل واألمل املنشود االربنامج السياسي هل

،  الوطين للحل الشامل لقضية العراق الذي طرحه حزب البعث العربي االشرتاكي

 وواقعيًا عمليًا ، وترى فيه إىل جانب برناجمها السياسي طريقًا وفق حماوره األربعة

  .للحل السياسي املنشود
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ة العراقية ومكتبها التنفيذي يف حالة اجتماع دائم مانة العامة للجبهة الوطنيإن األ

ن اجلبهة يف حالة تشاور وحوار أ، و ملتابعة املستجدات السياسية اجلارية يف العراق

مستمر مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية العراقية داخل حتالفها اجلبهوي 

تستهدف وحدة وخارجه الختاذ القرار املناسب والتصدي جلميع املؤامرات اليت 

 . العراقيني

 

 العامة للجبهة الوطنية العراقية االمانة

 2017متوز  9
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