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  غرفة العمليات يف أربيل ونفوذه يسيطر على بغداد.. البعث

  الوسطموقع 

  

نقل البعثيني مل يظهر أي موقف جاد من قبل قيادات التحالف الوطين على حتركات صاحل املطلك األخرية يف 

فاملطلك عاد اىل منصبه وهو حيمل . يئة األجواء هلم إلقامة مستقرة يف إقليم كردستانمن سوريا اىل العراق و

كنائب لرئيس الوزراء وبتنسيق  باشر بتنفيذه بعد أقل من اسبوع من مزاولة عمله جمدداًهذا املشروع الذي 

  .مسعود البارزاينمعلن ومكشوف مع رئيس إقليم كردستان 

احلاكم وقادة دولة القانون ورئيس الوزراء ومستشاروه ومقربوه ما جيري  يسمع ويرى قادة التحالف الوطين

على حكومة الشراكة ) متفضالً(وهو الذي عاد  لكنهم ال يتخذون اي قرار ضد املطلك خوفاً من إزعاجه

، فوجدها فرصة نادرة إلستقدام رفاقه الضعف الذي يهيمن على قادة الشيعةويبدو ان املطلك أدرك . الوطنية

لتكون هناك غرفة عمليام اآلمنة، فيما تنتشر قواعدهم ضمان حرية التحرك والعمل هلم من إقليم كردستان و

  .وعناصرهم يف كافة مؤسسات الدولة ومرافقها املهمة واحلساسة

، فتدير من هناك القيادات البعثية تقيم يف سوريافطوال سنوات ما بعد سقوط نظام الطاغية صدام، كانت 

ناصر البعث وتصدر التعليمات يف كيفية التوغل والتسلق يف أجهزة الدولة، مستفيدين من جو حتركات ع

الفساد املايل واالداري السائد يف العراق، واملتعاظم نتيجة تورط املسؤولني فيه وإستفادم منه، مما جعل البعث 

يعودون اىل واجهة الدولة واىل لكن أفراده احلزب الوحيد يف العامل الذي تسقط حكومته وحيظر من العمل، 

  .أهم مؤسساا واخطرها حبماية املسؤولني الذين يفترض أم ضحاياهم
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واليت حتول امسها اىل هيئة املساءلة والعدالة، ومن  تغلب البعثيون على هيئة اجتثاث البعثمن الناحية العملية 

ومقارعي حكمهم  متضرري الدكتاتوريةالبعثيون يزامحون ضحايا النظام السابق والناحية الواقعية صار 

وصاروا  سيطروا على املؤسسات األمنيةالسابق على مدى سنوات طويلة، بل أن عناصر البعث وكبار قادته 

وهو ما تسبب يف إيار الوضع األمين يتحكمون فيها من أعلى مستويات القرار وحىت أجهزة التنفيذ امليداين، 

  .دداً بعد سنوات من التحسن امللحوظجم

زاد من حاالت الفساد واتساعه، فالبعثي اخلائف من  مراكز مهمة يف مؤسسات الدولةكما ان وصوهلم اىل 

، إذ يتحول اىل يرضي مسؤوله مستغالً ضعفه أمام املال واملكاسب الشخصيةتارخيه اإلجرامي، يعرف كيف 

اجلانب هو الذي يفسر إصرار العديد من كبار املسؤولني على تنصيب وهذا يد املسؤول يف السرقة والفساد، 

  .البعثيني مدراء ملكاتبهم

يشكل الفساد املايل يف العراق، مورداً أساسياً لإلرهاب، فطبقاً لتقرير نشرته القيادة العسكرية األمريكية عام 

وستزداد  ة واجلماعات اإلرهابيةمصدر متويل القاعدأشارت فيه اىل أن الفساد يف العراق سيكون هو  ٢٠٠٧

  .اعدادهم مع بقاء األوضاع متردية دون عالج

انعكاسات التصعيد الطائفي ومقدمات ، أبرزها خماطر هائلة دد العراقومع أن الوضع احلايل يشري اىل 

ية اىل هذا ، فان قادة الكتل السياسية ال يولون أمهاحلرب الطائفية اليت تدفع ا السعودية وقطر حنو العراق

، فليست هلم وقفة صادقة جادة مع الفساد والتردي االمين يتعاملون باسترخاء تام مع األحداثاجلانب، إذ 

لقد وجدوا يف الوضع القائم بكل مشاكله وتداعياته وخماطره، حالة . وإتساع نفوذ البعثيني يف دوائرة الدولة

مان أكرب قدر ممكن من املكاسب على ركام املآسي مثالية يسعون اىل إطالتها وكسب املزيد من الوقت، لض

.املتعاظمة يف مدن العراق

  قطر والسعودية جتند البارزاين يف احلرب ضد الشيعة

  موقع الوسط

تلقى الوسط معلومات خاصة تتحدث عن تنسيق جيري بني نائب رئيس الوزراء صاحل املطلك وبني رئيس  

  .إقليم كردستان مسعود البارزاين، إلستقدام البعثيني املقيمني يف سوريا اىل كردستان وتوفري احلماية التامة هلم
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اخلطوة جاءت مببادرة من املطلك الذي إلتقى البارزاين بعد ااء أزمته مع رئيس الوزراء نوري املالكي وعودته 

اىل منصبه، حيث نشط املطلك يف االتصال بالقيادات البعثية يف سوريا، ونقل هلم تعهد رئيس اإلقليم 

  .باستضافتهم وتوفري مستلزمات احلماية واالمكانيات الواسعة هلم

تتحدث املعلومات أن العناصر والقيادات البعثية اليت يتصل ا املطلك واليت بدأت بالتوافد على أربيل هم من و

املتورطني بعمليات إرهابية وجرائم دموية حبق الشعب العراقي، حيث جيري نقلهم بشكل عاجل ومستمر من 

  .دمشق ومدن سورية أخرى اىل أربيل

اية هلم، ويئة مقرات آمنة إلقامتهم الدائمة يف مناطق اإلقليم وجتهيزهم مبا وقد تعهد البارزين بتوفري احلم

  .حيتاجون اليه من وسائل إتصال وإمكانيات مادية أخرى

وهذه أول مبادرة من املطلك باجتاه دعم اإلرهاب واجلماعات املسلحة من عناصر البعث وقيادته، بعد أيام من 

كمل مساعيه السابقة يف توفري احلماية والدعم ملنظمة جماهدي خلق عودته اىل صف احلكومة، كما أنه است

  .اإلرهابية، حيث جيري اتصاالته الساخنة لتوفري مكان خاص هلم يف اإلقليم ايضا

مسعود البارزاين إخنرط بشكل علين يف املشروع الطائفي الذي تقوده تركيا وقطر والسعودية، يف زج املنطقة 

عة، وذلك من خالل دعم اجلماعات املسلحة يف سوريا بغية إسقاط نظام بشار حبرب طائفية تستهدف الشي

  .األسد كخطوة متهيدية لتوسيع دائرة املعركة وإشعاهلا يف العراق ضد الشيعة

ويسعى البارزاين اىل توسيع دائرة اخلصومة بني الكرد والشيعة، مستغالً منصبه الرئاسي اإلقليمي، حيث يقوم 

  .ات الكردية األخرى لتنخرط يف املشروع املعادي للشيعةبالضغط على الكيان

وكانت العالقة االستراتيجية بني الكرد وبني الشيعة قد أقلقت الدول والقوى الطائفية لعقود من الزمن، 

وفشلت حماوالا السابقة يف إحداث شرخ بني الطرفني، لكن اجلهود القطرية والسعودية قد جنحت يف توظيف 

.مشروعها، وجتنيده يف معركتها ضد الشيعة البارزاين يف


