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اجليش العراقي " يعود من خالل : اجلنرال بيتريوس: ستخباريإتقرير 

  !!!تركي -وبدعم خليجي " احلر

  القوة الثالثة"/خاص وحصري"ستخباري إتقرير 

٣٠/٨/٢٠١٢  

  

توزيع استمارات يف دل يف الشارع العراقي حول التقارير اليت تسربت أخريا، ومن مث نشرت بأن هناك هناك ج

ومن واجبنا كمحللني  .للتطوع يف اجليش العراقي احلر" املناطق السنية" بعض املدن العراقية ،وخصوصا يف 

  .التحليلية والصحفية إعطاء رأينا يف هذا املوضوع املخيف واملرعب من الناحية" حرة"وكصحافة 

، ويف مطابع دولة جماورة للعراق تتغذى استمارات طبعت يف مشال العراقأن هناك " نعم"ولألسف نقوهلا  

ومعهم بعض  عسكرية وقبلية وسياسية" وطبعت بأشراف جمموعات عراقية على نفط  وخريات العراق، 

، وحتديدا بعد "اجليش العراقي احلر"لاللتحاق يف وسربت حنو املدن والقصبات العراقية " زعماء احلرب وجتارها

والذي أستقطب خنبة من االختصاصيني ، يف مشال العراق بزعامة جنل الربزاين" مركز األمن القومي" تأسيس 

وجلّهم يعمل يف جمال االستخبار، واالستطالع العميق، والتحليل، والتضليل، "من النظام السابق " العراقيني 

وسوف ينتقى من املتطوعني للجيش .... رب النفسية، واإلشاعة، ومجع املعلومات والكسب،والشفرة، واحل

احلر جمموعات منتخبة للتدريب يف معسكرات فُتحت منذ أكثر من شهرين ونصف، وخرجت دورات القيادة 

  .عراق أيضاوالصنوف كنواة هلذا اجليش، وحتديدا يف دولتني جماورتني للعراق، ويف دولة إقليمية جماورة لل

اىل املعنيني يف احلكومة العراقية " نصيحة" وكنا نراقبها ونعلم ا منذ أكثر من شهرين ونصف، وأعطينا  

متوله ثالث على هذا املشروع املخيف والذي  حترك برملاين وسياسي لقطع الطريقوألكثر من مرة لكي يتم 

دعم لوجسيت وسياسي ودبلوماسي سري هلذا  ، وهناكدول خليجية وتدعمه استخباريا دولة إقليمية كبرية

وهناك خلية أزمة تشكلت من حتديدا، " أطراف القائمة العراقية"املشروع من قبل  بعض األكراد وبعض 
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لإلشراف على دعم وأسناد وتوجيه هذا " حمددة أيضا" قيادات كردية حمددة ومعها قيادات من العراقية 

  .تلك الدول اليت ذكرناها آنفااملشروع وبالتنسيق مع غرف عمليات يف 

لذي يعرف بل بتوجيه منها ومن مديرها" سي أي أيه" وكل هذا ليس بعيدا عن االستخبارات األمريكية 

العائد حنو العراق ثانية لتغيري مشروعه " ديفيد بيتريوس" وبتطبيق حريف ملخطط اجلنرالاملنطقة والعراق جيدا، 

  . هذه املرة" اجليش العراقي احلر"ا نواة لـ يف العراق، وجعله" الصحوات" األول 

وداخل معظم الدول " اجليوش العربية احلرة/ مليشيات" وخمطط باتريوس هو تأسيس جيوش عربية عبارة عن 

العربية، وبتمويل مايل وإعالمي وتسليحي من السعودية وقطر والكويت واألمارات وليبيا، وبتدريب يف دولة 

اركها يف التدريب والدعم اللوجسيت والدعم االستخباري دولة إقليمية جماورة للعراق عربية جماورة للعراق،وتش

وسيتكون هذه اجليوش احلرة رأس احلربة األمريكية للعقد املقبل يف العامل العريب وضد إيران ومن مث أيضا، 

  "منطقة القوقاز"ضد روسيا يف مجهوريات األحتاد السوفييت سابقا أي

، طلب حصار إيران والصعود الشيعيه االستراتيجية اليت تصب يف آخر املطاف حنو ومن أجل جناح هذ 

اجلنرال باتريوس من العاهل السعودي وباسم اإلدارة األمريكية قبل أشهر قليلة ومن خالل زيارة اىل الرياض 

سي أي " بالصقر املقرب لالستخبارات األمريكية " مقرن"استبدال رئيس االستخبارات السعودية األمري 

الذي لديه خربة واسعة جدا يف أدارة وتوجيه التنظيمات اجلهادية " بندر بن سلطان" وهو األمري " أيه

وأن الرياض وواشنطن تعرفان جيدا بأنه ال ميكن ....والسلفية واملتطرفة يف املنطقة العربية والقوقاز وخارجها

من خالل تطويق حزب اهللا يف لبنان وإجباره على  أضعاف إيران ومن مث احملور الشيعي أو الصعود الشيعي إال

نزع سالحه، وكذلك من خالل أسقاط أصدقاء إيران يف العراق ،وحتجيم أدوارهم ،ومن مث مطاردة التواجد 

اإليراين يف العراق مبساعدة اجليش العراقي احلر والبعثيني والسلفيني والعراقية وفلول القاعدة والتنظيمات 

  !.ةاجلهادية والوهابي

  :والغاية األمريكية من كل هذا هو 

  .تعويض النقص احلاد يف اجليش األمريكي يف  العامل العريب ومنطقة الشرق األوسط.     ١

  .االعتماد على هذه اجليوش يف صد أعداء أمريكا، واحملافظة على املصاحل األمريكية يف الدول العربية.     ٢

  وئة للواليات املتحدةأسقاط  أو إزعاج األنظمة املنا.     ٣
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  .تطويق وأسقاط األنظمة واملليشيات الصديقة و القريبة من إيران.    ٤

  .القيام بواجبات سرية لصاحل الواليات املتحدة وأصدقائها يف املنطقة،.     ٥

  .، ولصاحل إسرائيل الكربىتقسيم العامل العريباليت تقود حنو " الفوضى"التعجيل يف نشر .    ٦

ومن مث االنكفاء حنو  التقسيم القومياليت جتربها على" الفوضى" مشروع تعجيل بإدخال إيران يف ال.    ٧

  !..لتتحول إيران فيما بعد ال دولة هامشية" مضيق هرمز" الداخل، لتسهل عملية االستيالء على 

  :مالحظة

، وتنظيمات تنظيمات سلفية وإخوانية) اجليش العراقي احلر( ويساعد هذه اجليوش العربية احلرة، ومنها طبعا 

أخرى تعاقب أمريكيا يف مكان ،وتكرم  وتنظيمات إرهابية" التائبون من تنظيم القاعدة" تعتربها واشنطن 

  !.أمريكيا يف مكان أخر ومنها العامل العريب

عضاء الدولة وبني أ" اجليش العراقي احلر"ومن الطبيعي سوف يكون هناك تناغم يف امليدان بني هذا اجليش 

اإلسالمية يف العراق، ومع كتائب التوحيد واجلهاد، ومع فلول القاعدة والعرب الذين سمح هلم بالعبور من 

  . سوريا حنو العراق واالستقرار يف أماكن سرية يف الوقت احلاضر وبعلم قيادات سنية وكردية وقبلية

سوف تلتحق ذه اجلبهة، وكل " عثيةجمموعات ب+ سلفيي البعث "وهناك جبهة تأسست هي األخرى من 

بل كل شيء حمسوب ومسيطر عليه، وأن هناك تنظيمات ال " باترييوس" هذا ليس بعيدا عن عيون اجلنرال 

" السعودية وقطر واألكراد"حتبذ االحتكاك باألمريكان بسبب إمياا العقائدي، فراحت واشنطن فدفعت 

هات وخبدعة أمريكية أنطلت على الكثري من هذه التنظيمات يف ليصبحوا هم احلاضنني والداعمني هلذه  اجل

علما أن هذه الدول وتلك اجلهات ال جترؤ للقيام بأي شيء من هذا ( أماكن أخرى من العامل العريب والعامل

  !!).النوع إال من خالل الضوء األخضر األمريكي

، وحتاول ليبيا، ويف سوريائج مبهرة يف وحصدت نتا" استراتيجية باتريوس" وذا جنحت واشنطن يف تطبيق  

، وأخريا سوف تكون جتربتها تونس واليمن، وحتاول حصد نتائج إضافية يف لبنان، و يف سيناءتطبيقها يف 

  !!العراق وإيراناملرتقبة يف 
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  ؟"اجليش العراقي احلر"ما هي أهداف :ولكن السؤال هنا

  زراء فقط؟ أم البطش بوجوه النظام السياسي يف العراق؟هل هي أسقاط حكومة املالكي ،وتغيري رئيس الو·   

لينفذوا أجندام يف كركوك وبعض املدن، ومن مث حتقيق أهداف  حتقيق الراحة لألكرادهل اهلدف هو ·  

  ؟طالبت باألقاليم والوالياتبعض اجلماعات السنية اليت 

أسقاطها وحىت وأن كانت تأخذ الطابع أي .. هل اهلدف هو تغيري معامل العملية السياسية يف العراق·   

وتشكيل " آرستيد" الدميقراطي ومثلما حصل يف هايييت عندما قررت واشنطن أسقاط نظام الرئيس املنتخب 

  حكومة جديدة ونظام سياسي جديد يتماشى مع اإلمالءات األمريكية اجلديدة؟

لعملية السياسية يف العراق، ومن مث مطاردة هل اهلدف هو أبعاد أصدقاء وحلفاء إيران حتديدا من احلكومة وا·  

  التواجد اإليراين يف العراق؟

وهندسة العملية السياسية من  "الشيعة" وحتجيم  الدور السياسي  لـ أم أن اهلدف أسقاط احلكومة، ·   

  جديد، حبيث يلتحق من خالهلا العراق مبحور عرب أمريكا؟

أم أن هناك ضمانات ... دام طائفي وصوال للحرب األهليةصـ  ولكن من يضمن أن ال تنزلق األمور اىل  

تعمل سرا مع واشنطن يف هذا املخطط مقابل " شيعية" لدى واشنطن من زعامات سياسية وقبلية ودينية 

  قصقصة أجنحة خصومهم الشيعة؟امتيازات معينة ومقابل 

لصاحل خمططها،  ألن اهلدف هو ـ أم أن واشنطن غري مكترثة  للصدام الطائفي وحىت املناطقي بل تعتربه 

ستتوزع عليها الثروة العراقية ،وحسب املواقع اجلغرافية وما  تقسيم العراق فعليا اىل أكثر  من  ثالث كيانات

  .؟!!فيها من ثروات ،وبأشراف أبدي من أمريكا

حت يف استراتيجية فيبدو أن الواليات املتحدة لديها بالفعل استراتيجية التغيري يف العراق، وخصوصا عندما جن 

فمن املتعارف عليه يف العراق، ومن خالل ، يف العراق" اإلسالم السياسي الشيعي"حراق وجوه زعامات إ

استبيانات سرية تقوم ا جهات عراقية ومنظمات جمتمع مدين متوهلا أمريكا  أن هناك نفور واسع من قبل 

دينية، ومن زعامات اإلسالم السياسي، وحىت من رجال الدين ،ومن التنظيمات ال(شرائح عراقية واسعة من 

وكل هذا تعرفه الواليات املتحدة وكانت ....!) من الساسة والنواب يف املشهد السياسي العراقي% ٨٠

، وهذا ما تنوي فعله، تدعمه سرا لكي عندما تقرر قيادة التغيري يف العراق سوف يلتف حوهلا الشعب العراقي
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سيفقدها الشعب العراقي من نواحي طائفية ومناطقية ومذهبية وحتديدا عندما تأخذ ودون النظر للخسائر اليت 

ولكن كل هذا لن تكترث له أمريكا ألن ما يهمها هو مصاحلها !..عملية التغيري بعدا طائفيا ومذهبيا ومناطقيا

  !!!.يف العراق ومع من

دمات، وعن العدالة االجتماعية وحماربة فاملواطن العراقي وأسوة بأي مواطن يف العامل ،فهو يبحث عن اخل  

الفساد والفاسدين، وعن العمل، وعن االستقرار االجتماعي واالقتصادي، وعن محاية حقوقه اإلنسانية، وعن 

التعليم والصحة والضمان االجتماعي، واألهم عن القانون الذي حيميه ويساوي يف التطبيق بني الكبري والصغري، 

  !.وبالعكسوبني املسؤول واملواطن 


