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ن املستفيد مِن بقاء األمريكان يف العراق؟؟ 
َ
م

 
دمحم جواد ُشّبر : بقلم

 
لو دققنا بصورة صحيحة يف األحداث اليت ذبري داخل العراق قبيل انسحاب القوات األمريكية 

لتساءلنا مجيعاً من الذي يقف وراء زعزعة األمور قبل االنسحاب االمريكي؟؟ من ادلستفيد من بقائهم؟؟ 
.. السياسية؟؟ ىل القاعدة وادليليشيات اإلرىابية؟؟ ىل الدول اجملاورة؟؟ىل األحزاب 

نعم، الشارع العراقي دائماً ما يذكر ىؤالء، ىل ابلفعل ىؤالء مستفيدون من بقاء القوات األمريكية 
وحياولون زعزعة األمن داخل العراق لوقف انسحاب القوات االمريكية أو حياولون اقناع العامل أبن 

االمنية العراقية غري كفوءة الستالم ادلهام األمنية، لو حققنا وحبثنا داخل األحزاب السياسية  القوات
لوجدان أن أكثر األحزاب السياسية واإلسالمية ادلوجودة يف العراق تعارض وجود االحتالل وتطالب 

ومن األحزاب احلزب اإلسالمي وجبهة التوافق وغريمها : خبروجو ومثال على ذلك من األحزاب السنية
إن مجيعهم يعارضون بقاء األمريكان .. اجمللس األعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري وغريىم: الشيعية

إذن بقيت القاعدة وادليليشيات ادلسلحة والدول اجملاورة، صحيح أنر القاعدة مسؤولة عن .. يف العراق
،، ولكن لو 2003وط النظام عام مجيع التفجريات والقتل العشوائي والطائفية داخل العراق منذ سق

درسنا مبدأ ىؤالء لوجدان أن مبدأىم ىو إخراج احملتل وأتوا اىل العراق لكي حياربون االمريكان، اذن ما 
ىي مصلحتهم من عرقلة األمور قبل خروج األمريكان؟، طبعاً أان ال أبرئ ىؤالء االرىابيني ولكنهم 

اورة، فأكثر الدول اجملاورة للعراق دبا فيها إيران وسوراي يرفضون يتظاىرون هبذا اخلداع، وأخرياً الدول ادلج
بقاء العراق ربت االحتالل وبني حني وآخر يطالبون خبروج االمريكان، وكما ان مصلحتهم ال تقتضي 

. بقاء االمريكان
ائهم؟ إذن السؤال يكرر نفسو، من ادلستفيد من بقاء األمريكان؟ ومن يعرقل األمور االمنية ليتمتع ببق

الذين شاركوا البعث يف قمع االنتفاضة الشعبانية ويف أعمالو اإلجرامية ( منظمة رلاىدي خلق اإلرىابية)
انو سيتم توجيو االهتام دلنظمة رلاىدي خلق : )كما أكد ذلك ادلدعي العام جعفر ادلوسوي بقولو
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يف احملافظات اجلنوبية  91م االيرانية ادلعارضة على خلفية مسامهتها يف قمع االنتفاضة الشعبانية عا
(. والشمالية

ان منظمة رلاىدي خلق وجدت يف النظام البعثي البائد داعماً مادايً و لوجستياً ذلا بسخاء، وابت من 
ادلمكن ذلا أن متتلك معدات عسكرية ثقيلة تكفي لتسليح فرقة كاملة ابلدابابت والعرابت ادلدرعة 

قاعدة عسكرية معظمها قرب احلدود اإليرانية  12ا أكثر من وادلدفعية، كما استطاعت أن ُتشيرد لو
العراقية أبرزىا قاعدة العمارة يف اجلنوب وقاعدة أشرف يف جلوالء مشال شرقي بغداد وقاعدة اثلثة يف 

على مساحة تزيد عن ستة  1988مث أنشأت مقرىا العام يف الفلروجة أواخر عام . زلافظة داييل مشاال
اء آالف من أعض 5ات ومزارع وثكنات ومبان إدارية، وميكن أن أيوي حنو كيلومرتات ويضم حبري

وبعد االطاحة . رلاىدي خلق ويستخدم كمركز عمليات لتنسيق أنشطة التنظيم يف مجيع أحناء العراق 
مطالبتها خبروج ىؤالء االرىابيني من ( احلالية)ابلنظام البعثي نسمع دائماً يف تصرحيات احلكومة العراقية 

 داخل معسكرىم يف مدينة أشرف األراضي العراقية، وكما أن احلكومة العراقية رباصر ىؤالء االرىابيني
ىؤالء االرىابيني يعرقلون التحسن . وذلامجتهم القوات العراقية لو ال التدخل األمريكي ومنعهم من ذلك

األمين قبيل انسحاب القوات االمريكية لكي يقنعوا العامل أبن القوات األمنية العراقية غري كافية حلفظ 
حاضرة جبانبهم، كلر ىذا سلافة أن يُطردوا من األراضي العراقية استقرار العراق وجيب أن تبقى أمريكا 

ولو أن العراق استعاد سيادتو ألستطاع القائد العام للقوات ادلسلحة العراقية إلقاء القبض على ىؤالء 
. اإلرىابيني وطردىم خارج البالد

القاعدة يف العراق، ومنها  ىؤالء االرىابيني قاموا بعمليات التفخيخ يف ايران وغريىا قبل أن تقوم هبا
م وغريىا من األعمال االرىابية، كما أهنم ميتلكون جهاز 1994عام ( ع)تفجري مرقد االمام الرضا 

سلابرايت دقيق كما ثبت ذلك يف األحداث االنتخابية األخرية يف إيران الذي اعرتف أحدىم أبنو كان 
و ميورن من نفس ادلنظمة يف بريطانيا ، وكما يتلقى التدريب داخل العراق من قبل منظمة رلاىدي خلق 

أنو كان يد للمنظمة يف التفجري األخري ضد الرتكمان يف كركوك كما أكد ذلك رئيس رللس عشائر و 
وكما أن دلنظمة رلاىدي خلق عالقات عميقة مع القاعدة كما يذكر أحد . اعيان الرتكمان يف العراق

أبو مصعب الزرقاوي كان يرافق "أنر  2004َـٍّف صدر لو سنةرامان يف مؤل.قادة ادلخابرات اذلندية ب
وكما يشري الكاتب الّبيطاين سيمون ريف " يف مشهد( ع)رمزي يوسف يف تفجري ضريح اإلمام الرضا 
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أن رمزي يوسف أحد قادة القاعدة وىو ادلسؤول عن تفجري الّبج العادلي ( الثعالب اجلديدة)يف كتابو 
ربدة، بعد ىروبو من الوالايت ادلتحدة وجبواز عراقي إلتقى مع شلثلي رلاىدي للتجارة يف الوالايت امل

وجند ذلذا الغرض والده وشقيقو عبد . خلق وإتفق معهم على القيام بعدد من العمليات داخل إيران
(. ع)ادلنعم وعدد من التكفرييني الباكستانيني، لتنفيذ مهمة تفجري مرقد اإلمام موسى الرضا 

ىذه ادلنظمة تقف وراء أتجيج العنف والقتل والدمار هبدف واحد ىو إشاعة عدم االستقرار  فبالتايل ان
والفوضى وبث الرعب بني العراقيني ليتخوف العراقيون اىل ما سيجري عليهم بعد انسحاب االمريكان 

.. وليبقى االحتالل يف العراق حلمايتهم
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