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مواجهة مصادر التهديد ..التقدم حنو 
 

عباس عبود سالم 
 

عاما ويعد ماكنمار من  93عن عمر يناىز  روبرت ماكنمارقبل اسابيع توفي وزير الدفاع االمريكي االسبق 
اشير المفكرين االستراتيجيين خالل القرن العشرين، وواحد من اىم الذين اسيموا في اثراء مفيوم االمن القومي 

. ى القارات الخمسعمى مستو
االمن ) ولماكنمار مقولة تحولت الى مصدر اساسي لتعريف االمن القومي لدى الباحثين، وتنص عمى ان 

اي مواجية مصادر ( ومواجيتيا...ينبع من معرفتيا لممصادر التي تيدد مختمف قدراتيا ...الحقيقي لمدولة
. التيديد

ح العميا لمدولة، وسيطرتيا عمى كامل ترابيا، وعمى مواطنييا واىمية االمن القومي تكمن في كونو يمثل المصال
وممارستيا السيادة، وىذه المباديء تكاد تكون مقدسة غير قابمة لالختالف عمييا من قبل الطبقات السياسية، 

. اليواء السكان الغير( بالفنادق)النيا تمس ىيبة الدولة، وبدونيا تتحول الدول الى اشبو 
ماكنمار وانا اتمقى االنباء التي وصفتيا اغمب وسائل االعالم بانيا تطور مفاجيء وىي قيام وقد تذكرت مقولة 

الحكومة العراقية بعدة اجراءات، بشان تسميم المطموبين العراقيين المقيمين في سوريا، السيما من تورط في 
(. سطام فرحان)و ( دمحم يونس االحمد)تفجيرات االربعاء الدامي، 

ءات تعد سابقة من حيث تحديد واعالن مصادر التيديد من قبل الحكومة، عمى اعتبار ان العراق وىذه االجرا 
يتعرض لحرب مخابراتية شرسة، لكن الخطاب الرسمي العراقي لم يكن صريح بما فيو الكفاية،  2003منذ 

ن مع دول الجوار، ليكشف الجزء الغاطس من الحقيقة المرة، وفضل الحديث عن الجزء المعمن من عالقات وتعاو
. رغم حدوث المجازر اليومية في بغداد ومدن العراق لكن بقي االمر من االلغاز المحيرة

وباالضافة الى ذلك فان نظرية االمن القومي العراقي، لم تكن واضحة المالمح، نتيجة عدم تحديد مصادر  
فكار العامة من قبل مستشارية االمن التيديد بصورة واضحة ومباشرة، رغم اصدار وثيقة عمنية تضمنت بعض اال

القومي، لكن ىذه الوثيقة  لم تكن استراتيجية امنية ناجعة، كونيا رغم مابذل في انجازىا من جيد، كانت اقرب 
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الى الخطاب التعبوي السياسي، اكثر من كونيا تستند الى حقائق عممية موضوعية، تتماشى والتحوالت التي 
. م2003البعث في نيسان  شيدىا العراق بعد نياية عيد

اي انيا لم تحدد بدقة مصادر الخطر والتحديات الداخمية وخطط معالجتيا، ولم تتطرق الى مالبسات العالقة  
مع واشنطن التي يستغميا االخرون، واىمية توقيع اتفاقية سحب القوات، وضرورة توقيع اتفاقيات تعاون امني 

راقي، او بناء قدرات تسميحية وبشرية تتماشى وخصوصية وضع ودفاع مشترك تعوض عن الوىن العسكري الع
العراق جغرافيا وسياسيا وتاريخيا، ثم لم تتعامل بصراحة مع التحوالت المجتمعية والعالقة بين المكونات واستغالل 

. التنوع العراقي من قبل دول اخرى 
تجاذبيا في الواقع اتجاىان ىما االمن القومي وفق ولو كنا اكثر صراحة، الكتشفنا ان عقيدتنا االمنية الراىنة ي 

 .العقيدة الصدامية البعثية، واالمن القومي وفق العقيدة االمريكية، بغياب استراتيجية عراقية
ويحصل ذلك نتيجة تكوين االجيزة االمنية واالستخبارية والعسكرية من بقايا المنظومة السابقة مع ادخال عناصر 

بتدريب واشراف امريكي تعامل مع االمر من مدخل المصالح االمريكية العميا، ال بل يقال جديدة، وتم التوليف 
. والعيدة عمى القائل، ان جياز المخابرات الوطني العراقي حاول التوسط بين االطروحتين الصدامية واالمريكية

ىالكة من بقايا اشير نظام والشك ان تجربة العراق في بناء ديموقراطية حديثة، تم باالستناد عمى مؤسسات مت
ديكتاتوري سمطوي شمولي تميز باالنانية والوحشية، ودمجيا بمؤسسات حزبية تثقفت بثقافة المعارضة والعمل 

السري والتصارعي لعقود طويمة، باالضافة الى من اندس من بقايا البعثيين الى البرلمان واجيزة الدولة االدارية 
ن الصعب الحصول عمى نتائج مثالية لبناء تجربة ديموقراطية ناجحة، عمى والعسكرية واالمنية، مما يجعل م

. االقل ينذر بكبوات وثغرات، تثار ثم تستغل من جيات خارجية
لكن من بين كل ذلك نجح الجيد الوطني العراقي بشكل فاق التصورات وتمكن من ارساء بذرة الديموقراطية،  

. ضايق من نسيم الحرية المنبعث من سيول العراق وروابيو وجبالووسط نظام اقميمي اليؤمن بحكم الشعب، ويت
ومن المحتمل ان يكون نجاح التجربة العراقية واستقرارىا عمى المدى المنظور، عامال في اسقاط النظم الشمولية  

يا، وىذا االمر في تعريتيا واضعافيا سياسيا ومعنو اًا مباشر اًا والديكتاتوريات التقميدية في المنطقة، اذا لم يكن سبب
يضيف تحد جدي لالمن القومي العراقي، الذي يخضع ليجمة اقميمية شرسة استخدمت ورقة االرىاب الدولي 

. بشكل مدروس، تحت غطاء اعالمي ىائل، لتخمط االوراق عمى الجميع
عاء الدامي، وفي تقديري ان الحكومة العراقية اتخذت خطوة شجاعة عندما حددت الفاعل الحقيقي لتفجيرات االرب 

في تحديد مصادر التيديد واتخاذ  فعمياًا  بدأتىذه الجرائم، كونيا  بارتكابوطالبت سوريا بتسميم من ثبت تورطو 
المعالجات العممية ليا، وىي االساس االىم لرسم استراتيجية امنية ناجحة، نتامل ان تتوج بتفعيل وتطوير جياز 
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مارس دوره داخميا واقميميا، وسط اقوى اجيزة المخابرات المجاورة، المخابرات الوطني العراقي، ليتمكن من ان ي
ولكن وفق عقيدة امنية عراقية خالصة، تقوم عمى تقديس المصمحة العميا لمعراق، وعمى التحديد الدقيق لمصادر 

. التيديد
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