
  

  
سموه التقى سفراء الكويت في أسبانيا و:المحليه من قلب مفعم بالحب والوالء ولسان صادق الكلمات وصوت مرتفع من قلب شبه الجزيرة والخليج:ألولى

 

 

 "الفيدراليتين"ألف شيعي وكردي في ميليشيا لفرض  60

 في العراق بمئات" دولة شيعية"إيران تسلح 

 "جيش نظامي"أطنان المدافع والصواريخ لـ
 

 :كتب حميد غريافي¯ لندن 
كشفت تقارير استخباراتية بريطانية وردت لندن اول من امس الجمعة              

تدفق اطنان االسلحة       »ومن داخل ايران النقاب عن         , من جنوب العراق    
االيرانية الى الفصائل المسلحة وسكان هذه المنطقة الشيعية االوســع                

في شبه تأكيد على قيام اقليم شيعي شبه مستقل يمتد مــن                  , في البالد 
الحدود الجنوبية االقصى مع الكويت حتى مناطق الكثافة الشيعية داخل                   

احـد   « فيلق بدر  »اماط عنه عبدالعزيز الحكيم زعيم         , «العاصمة بغداد   
االيراني اللثام الخميس الماضي      « الحرس الثوري »اقرب حلفاء جهاز     

ان اقليما يضم المحافظات الشيعية هو         »في خطاب دراماتيكي حين اكد           
حق من حقوق الشيعة بعد اضطهادهم على ايدي الحكومات العراقيــة                   

 .«المتعاقبة
في لندن على بعض فقراته        « السياسة»اطلعت  , وقال احد هذه التقارير   

اتساع عمليات تهريب االســلحة مــن ايـران الـى             »امس السبت ان       
وضــخامة  , المناطق الشيعية العراقية عبر الحدود العراقية الجنوبيـة               

حجمها يعطيان صورة واضحة عن الدولة التي تريد ايران اقامتها في                       
يطالب االكراد  « فيدرالية ذات طابع طائفي   »العراق للشيعة تحت شعار      

في الشمال بمثيل لها تمهيدا العالن انفصال الفيــدراليتين فيمــا بعـد                  
 .«واعالنهما دولتين مستقلتين

ان الحكومة االسالمية المتعصبية في طهران ادخلـت          »وذكر التقرير    
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اخيرا تعديالت جذرية على خطط نقل السالح الى شيعة العراق بسبــب            
اذ حولت آالف العناصر من الحـرس         , الضغوط الدولية الهائلة عليها   

, الثوري واالستخبارات الذين كانت اسندت اليهم هذه المهمة رسـميا               
الى ما تحت عطاء مهربين ينقلون السالح الى جنوب العـراق عبـر                    
طرقات يسلكها عادة المهربون لنزع الصفة الحكومية عنهم في حـال                 

 .«انكشاف امرهم
 

 أسلحة ثقيلة لقيام دولة
ية رصــدت دخـول عشـرات                   وقال ان االستخبارات الغربية والعراق
بطاريات مدافع الميدان وصـورايخ ارض ارض قصـيرة ومتوســطة                   
المدى واسلحة متوسطة لم تكن الفصائل العسكرية الشيعيــة تمتلكهــا            
من قبل ما يؤثر الى ان عمليات التهريب تلك تهدف الى تسليح جيش                       
نظامي او شبه نظامي لخوض حروب كبيرة وواسعة ال الـى تسليــح                     

 .«ميليشيات لقتال الشوارع فقط
في العراق تتحول شيئا فشيئا الى           « المناطق الشيعية  »واكد التقرير ان      

شبه دولة مستقلة تماما كما هو الحال بالنسبة للمناطق الكردية التـي                 
باتت جاهزة للتحول الى دولة مستقلة مدججة حتى االسنان بمختلـف               

 .«انواع واحجام االسلحة
 

 البداية إقامة ميليشيات
وكان رئيس الوزراء العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري اكد االربعـاء                   

تفردت بنشره في ابريــل الفائــت حــول           « السياسة»الفائت ما كانت    
ألـف    30تضــم نحـو    , «انشاء ميليشيا عراقية تابعة للنظام الجديد            »

الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم احد اكبر           « فيلق بدر  »مقاتل شيعي من     
ومن مقاتلي مقتدى الصدر وقيادات شـيعية          , حلفاء ايران في العراق     

باالضافة الى عدد مماثل من قوات البيشمركة الكردية             , صغيرة اخرى  
العراقيـة فـي    ) الجيـش (المنخرطة اصال مع قوات الحرس الوطني           

فــي طـول البـالد      « االرهــابيين الغربــاء  »العمليات ضد المقاومة و    
 .وعرضها

وفيما اطلق الجعفري على هذا الجيش الرديف للقوات المسلحة اسـم                 
لجان شعبية وجماهيرية مزودة بالسالح لتساهم في حفظ االمن فــي                 »

اكدت اوساط في وزارة الدفاع ببغداد في اتصال اجرته بها                    , «المناطق
باشــرت بالفعـل    « اللجان»اول من امس الجمعة ان هذه           « السياسة»
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انتشارها في العاصمة وفي مدن ومناطق التجمع السني الممتدة مــن                   
شمالي بغداد حتى الحدود السورية في اقصى الغرب في              « مثلث الموت  

وان تشكيلها رأى النور في مطلــع يوليــو      , ما يعرف بمحافظة االنبار   
وان آالف المقاتليـن     »الماضي قبل اعالن الجعفري بخمسة اســابيع         

المجربين ترافقهم فرق من االستخبارات الجديدة اختير افرادهــا مــن               
شعبات االستخبارات الشيعية والكردية المتنوعة سيطروا بالفعل علـى                 

وبدأوا دخول المدن السنية االخرى منذ السابــع       , قلب بغداد وتخومها    
والعشرين من الشهر الفائت القامة نقاط تمركز واتصـاالت اســتعدادا                

 .«لمواجهة االرهابيين ودحرهم
وكشفت االوساط النقاب عن ان تلك الميليشيات المسلحـة مـن قبــل                

تنسق تنسيقا ميـدانيا حميمــا مــع القـوات           »وزارة الدفاع في بغداد    
االميركية التي خففت تواجدها في المناطق السنية استعدادا لالنسحاب                  

وان اجهزة االتصـال والتنصــت       , الكامل منها الى اماكن قريبة منها       
واصدار االوامر تابعة كلها للقيادة االميركية التي تراقب كـل شــاردة                  

, وواردة والتي سلمت تلك الميليشيات اسلحة تستخدمها عادة قواتهـا                  
وهي اكثر تطورا وفاعلية من االسلحة المنتشرة فــي ايـدي قـوات                     

والشرطة واالجهـزة االمنيـة والعسكريـة         ) الحرس الوطني   (الجيش  
 .«االخرى

ان اربعــة آالف      « السياســة»¯ وذكرت االوساط الدفاعية العراقيــة ل        
انهــوا الثالثــاء االسـبق      »مقاتل معظمهم من البيشمركـة الكرديـة         

انتشارهم على الحدود السورية في منطقة القـائم وباتجـاه شــمالها               
وجنوبها وهم يقومون بتفتيش الشاحنات والسيـارات الداخلـة مــن               
سورية والخارجة اليها من العراق بعدما فسح االميركيون لهم المجال               
للقيام بهذه العمليات وقد اعتقلوا عددا من السائقين السوريين لالشتباه             

 .«بهم
الشيعي االقوى    « فيلق بدر  »وقالت االوساط ان الفي عنصر من مقاتلي           

باشروا انتشـارهم فـي المناطــق        , على الساحة العراقية بعد االكراد     
ية وخصوصــا             الجنوبية من البالد التي تسيطر عليها القوات البريطان

وهم يسيرون دوريات مشتركـة مـع             », حول المنشآت النفطية الهامة       
البريطانيين قرب منافذ الحدود االيرانية التي يتسلل منهـا ارهــابيون                

 .«ومهربون
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