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 د.عبدالخالق حسين 

 

تشويش الرأي ، واإلعالم اإليراني لتضليل وعلى مواقع التواصل االجتماعي من أتباع إيران مستميتة هناك حملة إعالمية 

من   ، وأي نقد يوجه ألي(الشعبي المقدسالحشد )ضمن المنفلتة جميع المليشيات المسلحة  اعتبار ، الغاية منهاالعام العراقي

  !!سرائيلإلهو نقد للمقدس، ويعتبر الناقد من الجوكر األمريكي وعميل  تمليشيا هذه ال

 

والذي يأتمر بأمر رئيس مجلس الوزراء والقائد العام   ، الفصل بين الحشد الشعبي الموالي للعراقأرى من الضروري لذلك 

 (عصائب أهل الحق)، والعراقي(  كتائب حزب هللا)يران(، مثل )أي الموالية ال وبين المليشيات الوالئية للقوات المسلحة، 

مرجع الديني من ال شرعيةتأسس استجابة لفتوى  قدالحقيقي الحشد الشعبي ف. الخارجة عن القانون بالعشرات اموغيره

من   م الموصل والمحافظات الغربية األخرى إلى )داعش(، بعد تسلي2014اإلمام علي السيستاني في حزيران عام  ، األعلى

الحشد  ساهم وقد  .بما فيها بغداد العاصمة العراق جميع أنحاءباحتالل تهدد )داعش( راحت و بعد أن ، قبل حكوماتها المحلية

 . الشعب العراقيوتقدير عجاب امما كسب  ، العرضوتضحيات جسيمة مع الجيش العراقي في تحرير األرض و ببطولة، 

 

 ثقةالزعزعة  على بل راحوا يعملون إضفاء القداسة على هذه المليشيات الخارجة عن القانون، ب أتباع إيران ولم يكتف 

أن الجيش  مفادها فتراءاتاالوكاذيب األبنشر وذلك تدمير معنوياتها، وات األمنية العراقية الرسمية، والقوبكل  ، جيشالب

داعشي في   400ألن هذا الجيش انهزم من أمام ي القادم، حماية العراق من الغزو الداعش في  االعتماد عليهالعراقي ال يمكن 

، المقدس يوالتي يطلقون عليها بالحشد الشعبلحماية العراق، يات االعتماد على هذه المليش يجب لذلك . 2014الموصل عام 

 والحشد منهم براء. 

 

  .تُذكر مقاومة  يةالغربية األخرى إلى داعش بدون أ تم تسليم الموصل والمحافظاتبين لماذا وكيف أباختصار شديد، أود أن 

ش أهل السنة، وضد المصالحة الوطنية، و بأنه طائفي وهم   رئيس الحكومة آنذاك،  اتهام السيد نوري المالكي تم ذلك بعدلقد 

، عليه  أن أهل الموصل محافظون ال يتحملون وجود جيش بإمرة ضباط شيعة، وعليه، وإذا كان المالكي جاداَ في المصالحة

داء أهل تعاسإلى الجيش المرابط في الموصل. وفي نفس الوقت كانت هناك حملة  يينالضباط العسكريين الموصلأن يعيد 

على الجيش، واطالق أسماء تسقيطية عليه، مثل جيش المالكي، والجيش الشيعي، والرافضي، والمجوسي... الخ،  الموصل 

عيين  م تتفاستجاب لهم المالكي وتحت هذه الضغوط، ارة ويبصقون عليهم في الشوارع. بالحج الجنود يرمونوكان األهالي 

إجازات  جنودهم  الضباط هؤالءمنح  وقبل يوم أو يومين من تسليم الموصل إلى )داعش(ن. ضباط موصليين، وأغلبهم بعثيي

بدون أية  الموصل، والمحافظات الغربية األخرى فيما بعد،  . وتم تسليمبلداتهموالسفر إلى  مترك ثكناتهأمروهم ب، ومفتوحة

وفق مؤامرة   الكبار إلى كردستانعسكريون الوهرب القادة بل وانضم عدد كبير من هؤالء الضباط إلى )داعش(، مقاومة، 

اعتصامات في   حملة سبقتها ، وقوى سياسية عراقية ، دول خارجية اساهمت به ، قذرة تم حبكها بمنتهى الخبث والدهاء 

 .عظمىتمهيداً لهذه الجريمة، والخيانة الوطنية ال ساحات المدن الغربية

 

وقوات التحالف الدولي بقيادة  وهو الذي دفع التضحيات الكبرى مع الحشد الشعبي  أما الجيش الحالي فهو غير ذلك الجيش، 

لذلك فأي   .2017عام  في حرب ضروس إلى أن حرروا األرض والعرض من دنس داعشبالًء حسناً وأبلى الجميع أمريكا، 

 لعراق وخيانة وطنية.قول يسيء إلى سمعة ومعنويات القوات العراقية المسلحة يعتبر دعاية سيئة تخدم أعداء ا

 

البرلمان،  صادر منسابقة أن الحشد الحقيقي تم دمجه بالقوات المسلحة العراقية وفق قانون ال نافي مقاالت مراراً  كما بيناف

 ة والءها للمرشد اإليراني، الوليوهو بإمرة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. بينما المليشيات الوالئي

ويصفونه   ، السيد مصطفى الكاظمي ، الحالي يشنون حملة ضد رئيس الوزراء أتباع إيران وراحالسيد على خامنئي.  ، الفقيه 

يعتبر   أجنبية على حساب العراق ةال شك أن والء هذه المليشيات لدول  ، وهذا ال يخدم القضية العراقية.بأنه "جوكر أمريكي" 

 الوضعية. والشرائع السماوية والقوانينعراف جميع األوفق خيانة وطنية 

 

 2003المتعاقبة منذ سقوط حكم البعث الجائر عام  العراقية اتتمردت على أوامر الحكوم تاريخ هذه المليشيات أسود، حيثف

وقتلوا  ،2019اندلعت في األول من تشرين األول/اوكتوبر عام التي ضرب التظاهرات السلمية وإلى اآلن. وحديثاً قامت ب

 ، و اختطفوا العشرات من الناشطين في هذه التظاهرات، إضافة إلىوف من المتظاهرين السلميينلألاالمئات وجرحوا 

العراقي  هللا عترفت بها قيادة حزبالممثليات الدبلوماسية األجنبية في العراق، الجريمة التي ا اعتداءاتهم المتكررة على

 .(1 هامش رقم -األجنبية هللا العراقي يعترف بضرب السفاراتحزب ع مقالنا الموسوم: ))راج

 



ل راحت تحرق مقرات أحزاب عراقية لم يتوقف خطر هذه المليشيات على المؤسسات الدبلوماسية األجنبية في العراق، ب

وزير  -الحزب )السيد هوشيار زيبار يبغداد، ألن أحد قياديبقيامهم بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني مثل 

(، انتقد الحشد بعد إطالق الصواريخ على مطار أربيل. بالتأكيد هذا العمل اإلجرامي هو ضد الحكومة  الخارجية سابقاً 

ها باسمها، ينقد المليشيات التي قامت بهذه الجريمة ويسم  يالعراقية. وفي هذا الخصوص نقول، ربما كان على السيد زيبار 

الحقيقي، ما كان على هذه المليشيات أن تقوم بحرق مقر  الشعبي  حال، وحتى لو كان يقصد الحشد ةعلى أي .الحشدوليس ب

. وهذا ضد النظام يرانمليشيا موالية إل. فهذه جريمة يراد بها ابتزاز كل من يوجه أي نقد ألية وباسم الحشد الحزب

 ردالإذا كان الناقد على خطأ يجب ويهدد السلم المجتمعي. ف، ر والنشر وحرية التعبي الديمقراطي ودستوره الذي منح حق النقد

ية ناوفهذه األعمال العد .هوليس بحرق مقرات حزب ة، بحجحجة د أقواله وتفني ، أيضاً الديمقراطي وباألسلوب  ، بالنقد عليه

 العراقي. مكونات الشعب إشعال الحروب بين الفوضوية من شأنها إثارة العداء وحتى 

 

، حيث قامت إحدى المليشيات ومن جرائم هذه المليشيات، جريمة مجزرة الفرحاتية في قضاء بلد جنوبي صالح الدين

كشف مصدٌر أمنّي، االربعاء، مصير المختطفين األربعة المتبقين ) . وأخيراً 4منهم، واختطفوا  8رجالً قتلوا  12باختطاف 

 ( 2ت القليلة الماضية، أّن مختطفي الفرحاتية األربعة تأكد استشهادهم".()في الفرحاتية أنه" تبين خالل الساعا

 

كشفت مصادر أمنية عراقية، ب مجزرة الفرحاتية، حيث )ا بارتك دى هذه المليشيات الموالية إليرانودليل آخر على تورط إح

عن قرار حكومي بإخراج مسلحي "عصائب أهل الحق"، المرتبطة بإيران، من منطقة  ، [21/10/2020] يوم األربعاء

عراقياً مدنياً في المنطقة واختطاف  12الفرحاتية بمحافظة صالح الدين، شمالي البالد، وذلك على خلفية جريمة قتل 

 ( 3()آخرين.

 

حاتية" يبدو أن الخناق بدأ يضيق شيئا فشيئا بعد أيام من "مجزرة الفر)) – ( واشنطنعراق -جاء في تقرير )الحرة كذلك

وبشكل مغاير    .على ميليشيات "عصائب أهل الحق" التي تدير "األمن" في المنطقة عبر ألويتها التابعة للحشد الشعبي

التابع لها، والذي يعمل ضمن هيئة الحشد   42ألحداث مماثلة، اتهم أهالي الضحايا بشكل صريح قوات العصائب ولواء 

 ( 4(().بي العراقية، بالمسؤولية عن المجزرةالشع

 

 الفياض، فالح إليكم آخر تصريحات السيد، تجريم العصابات المنفلتة لوإذا كل هذه األدلة ال تكفي 

فيما اشار الى  أن من يستهدف البعثات الدبلوماسية، هي جهات خارجة عن القانون، الذي أكد: )رئيس هيئة الحشد الشعبي، 

وقال الفياض في  ..  .انه تسلم رسالة من األمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بشأن جريمة الفرحاتية

(، ان "الحشد هيئة رسمية ضمن مؤسسات الدولة، ومن يقوم 2020تشرين االول  19حديث متلفز لبرنامج "العاشرة" )

مخالفة خارجة عن القانون"، مبيناً ان "اللجنة التحقيقية تشكلت بأمر من رئيس  باستهداف البعثات الدبلوماسية جهات 

واضاف ان "اللجنة برئاسة رئيس الحكومة وستحاسب جميع المتورطين، وانه ال  ." الوزراء تتبع الدليل وتبحث عن األدلة

سكري خارج إطار الدولة تجاه مؤسسة  حديث عن نتائج اللجنة إال بعد االنتهاء من تحقيقاتها"، مشدداً على ان "أي عمل ع

واشار الى ان "الحشد له خصوصية ألنه انطلق من فتوى شرعية"، مؤكداً ان "هيئة الحشد    ."عراقية أو أجنبية نعده إرهابياً 

غير مسؤولة عن رفع بعض الجهات شعاراً بأنها من أنصار الحشد، وان حرق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد أمر  

وتابع الفياض "شعرنا بالخجل لرفع علم الحشد فوق مبنى الحزب"، موضحاً ان "القوات األمنية    ."اجراميمؤسف وعمل 

 (5.()شخصا متهما بالحرق 18الى  15ألقت القبض على 

 

أن هناك عشرات المليشيات المسلحة المنفلتة تعبث بأمن البالد والعباد لخدمة إيران، وتأتمر بأوامر الحكومة   خالصة القول، 

جرائم ضد  اليجب عدم السماح لها بارتكاب لذلك الشعب العراقي، وهي ليست من الحشد الشعبي،  ةاإليرانية ضد مصلح

 .على استقرار العراق على العراق وشعبه ال يقل عن خطر داعش واألجنبية باسم الحشد. فخطر هؤالء  ، المؤسسات العراقية

وعلى أبناء شعبنا أن ينتبهوا إلى ما يحاك ضدهم من مؤامرات قذرة   لذلك يجب محاربتهم وحل تنظيماتهم قبل فوات األوان.

أنهم  معتقدين شعبهم  وال بد أن البعض من هؤالء يعملون ما يعملون من شر بحقيران وباسم الدين. إللتدمير وطنهم خدمة 

ألغراض والمذهب بعد أن تعرضوا لغسيل الدماغ من قبل قادتهم الذين استغلوا الدين  شرعي يعملون ذلك كواجب ديني

 سياسية.

واألشرار يفعلون األشياء  ، الناس الطيبون يفعلون الخيريقول العالم الفيزيائي ستيفن واينبرغ الحائز على جائزة نوبل: "

 "  ي.دينمبرر شريرة، فهذا يحتاج إلى أن يقوم األخيار بأفعال الشريرة. لكن 
 abdulkhaliq.hussein@btinternet.com 
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