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 عهها وغابت متواضعة االنتخابية احلمالت :أكادمييوى

 املرشحني لربامج التعريف وسائل

1 

انطلقت الحمبلت االنتخابٌة الخاصة بمرشحً الدورة الجدٌدة لمجالس المحافظات، وكالعادة انتشرت الصور 
والبوسترات وعناوٌن التعرٌؾ بهم على مفارق الطرق والجسور والساحات العامة وسط ؼٌاب تام للبرامج 

اؼلب المواطنٌن لم ٌتبٌنوا على  إنلوبة وبداللة الحدود المط إلىلم ترتفع عملٌات التعرٌؾ بها  إذاالنتخابٌة، 
 اآللٌاتلؽٌاب  أووعود ال تنفذ مستقببل  إعطاءبخشٌة المرشحٌن من  إماتتعلق  ألسبابوجه الدقة تلك البرامج 

 . الناخبٌن إلىتلك البرامج  إلٌصالالممكنة 
مع عدد من المعنٌٌن حوارات ( التآخً)جرٌدة  أجرتهذا الموضوع  أبعادولؽرض تسلٌط الضوء على 

والمختصٌن الذٌن اجمعوا على عدم وجود وضوح تام فً الحمبلت االنتخابٌة التً اعتمدت على شعارات 
 .األصواتوالٌات متواضعة قرٌبة من تحرٌك العواطؾ والتعبئة والحصول على 

  :تدرٌسً فً الجامعة المستنصرٌة -قال الدكتور داود االنباري  *
بعض الكتل السٌاسٌة مصرة على تقدٌم شخصٌات فاشلة وضعٌفة النتخابات مجالس المحافظات كما  إنٌبدو  -

قدمت النموذج نفسه فً االنتخابات البرلمانٌة السابقة مما انعكس سلبا على الواقع الخدمً للبلد بسبب االستئثار 
االختصاصات ومن خبلل تدقٌقنا  بأصحاوالمتمكنٌن من تقدٌم الخدمة من  لؤلكفاءوعدم فسح المجال  بالسلطة
العدٌد من الكتل السٌاسٌة لم تقدم برامج انتخابٌة وشخصٌات قادرة على تنفٌذ تلك  إنلمسنا  االنتخابٌةللقوائم 

المسإولٌن  اإلباءفً تشكٌل تلك القوائم من خبلل ترشٌح  األساسلعبت المحسوبٌة والمنسوبٌة  وإنماالبرامج 
طمعا منهم فً الحصول على المكاسب واالمتٌازات العائلٌة  ألزواجهنم والزوجات البناءهم والرجال لنسائه

على حساب الفقراء والمستضعفٌن المحرومٌن من الحٌاة التً ٌستحقها البشر من خبلل توفٌر فرص العمل 

 . والخدمات التً ٌحتاجونها من الصحة والتعلٌم والسكن والخدمات البلدٌة وؼٌرها
 الرقابة الشعبية

 :تدرٌسً فً جامعة بؽداد -فٌما ٌرى الدكتور محمد عبد المجٌد الزبٌدي  *
المجالس الحالٌة لم تستطع القٌام بوظائفها على مستوى من المسإولٌة ولم تحقق أألهداؾ  إنالكل ٌعلم   -

 المرجوة من عملها ، لذلك خاب ظن المواطن بها وهناك نسبة كبٌرة من المواطنٌن ٌرفضون المشاركة فً
االنتخابات القادمة معللٌن ذلك بعدم جدوى ذلك فمن سٌفوز ٌكون كسابقه ٌقدم الوعود وقت االنتخابات ومن ثم 

ال ٌلبً منها شٌئا، ودون أي حساب، طبعا هذا خطؤ كون صنادٌق االقتراع أفضل أنواع الحساب لكونها تتٌح لنا 
سالٌب أخرى من الرقابة الشعبٌة تعتمد على مدى استبعاد من لم ٌحقق شٌئا من وعوده عبر االنتخاب مع وجود أ

وعً المواطن ومراقبته ألداء مجلس محافظته وتؤخذ هذه األسالٌب شكل التظاهرات وؼٌرها من أسالٌب 
االحتجاجات التً بدأت تظهر بصورة أكثر فاعلٌة من قبل، لذلك على المواطن المشاركة باالنتخاب وممارسة 

ضٌاع فرصته فً اختٌار من ٌمثله فعدم مشاركته باالنتخابات ربما تإدي إلى حقه الدستوري وعدم السماح ب
تكرار ذات األعضاء ممن لم ٌقدموا انجازات، اعتقد أن الناخب العراقً لم ٌعد كالسابق ٌختار على أساس 

طائفً أو عرقً أو أثنً فقد جرب ذلك ولم ٌحصد ؼٌر مٌاه األمطار التً مرت من تحت وسادته وهو نائم 
لٌصحو وٌفٌق من نوم عمٌق وٌتساءل مع نفسه ماذا كانوا ٌفعلون طول هذا الوقت فكلما مررنا بشارع ونحن 

نرى األرصفة محفورة وأنابٌب مٌاه الصرؾ الصحً ملقاة على جانب الطرٌق بانتظار من ٌضعها فً مكانها 
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 االلكترونٌة التاخً صحٌفة - علً شٌماء 
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على نشوء الدولة العراقٌة تحت األرض ، ولكن لؤلسؾ لم ٌفعل احد ذلك ورؼم مرور أكثر من تسعون عاما 
ولؽاٌة أال أننا نفتقر إلى صرؾ صحً ومشارٌع صرؾ مٌاه األمطار، لذلك لن تنطلً على الناخب العراقً 

الٌوم الشعارات الرنانة والنفس الطائفً، آذ امتلك خبرة أكثر فكلما تزداد الممارسة االنتخابٌة تإدي إلى مواطن 
كل على المستوى االقتصادي واالجتماعً والثقافً ما ٌتطلب من المرشحٌن أكثر وعٌا ، وهناك العدٌد من المشا

لبلنتخابات المنطلقٌن فً ترشٌحهم من منطلق الرؼبة فً خدمة المواطن أن ٌقوموا بدراسة الواقع جٌدا 
وٌضعوا برامجهم االنتخابٌة وفق حاجات الواقع ووفق المدة الزمنٌة المحددة لهم فً المجلس وان ٌكونوا 

واالهم أن ٌكونوا قادرٌن على تحقٌق هذه  البرنامجٌة مأطروحاتهقعٌٌن وعملٌٌن وأكثر مهنٌة وتخصصٌة فً وا
الوعود االنتخابٌة، كما على الناخب أن ٌضع صوته فً الصندوق وهو ٌشعر بمدى المسإولٌة التً تترتب على 

اختٌاره لهذا المرشح دون ذاك وعند االختٌار الخاطئ سٌتحمل المواطن المسإولٌة دون ؼٌرة، لذا على 
لكسب صوته وعلٌة أن ٌدرس المرشحٌن من جانب شخص المرشح وسٌرته  المواطن أن ال ٌخدع بحجج واهٌة

وسلوكه وبرنامجه االنتخابً ، ولٌس هذا وحسب بل ٌجب أن تمتد الرقابة الشعبٌة إلى ما بعد االنتخابات والقٌام 
العضو بمراقبة مدى قٌام العضو المنتخب بتطبٌق برنامجه االنتخابً ومدى تمثٌله لناخبٌه من أجل تقٌٌم عمل 

 وتحدٌد مدى صبلحٌته لدورة انتخابٌة قادمة
 

 وعود غير صادقة
عدم توفر برامج المرشحٌن فً متناول ٌد الناخبٌن ٌعود إلى تلك األسباب  إلىشاكر كتاب . تطرق د  *

وقطؾ الثمار التً ٌتمناها المرشح ومتمثلة فً  اللتهام، والتلهؾ االنتخابًوهً عدم معرفة أهمٌة البرنامج 
بكل العملٌة  واالستهانةلوس على مقعد المحافظة ، والتعوٌل فً الفوز على القوائم أو على التزوٌر ، الج

قد تكفً  االنتخابٌةبعض المرشحٌن ٌرى أن شعاراته  إن إلى باإلضافةواعتبارها جولة مضمونة ،  االنتخابٌة
 النتخاباتصور المرشحٌن  مؤلتكتاب لقد  وأضاؾللناخب ،  االنتخابًإلٌصال فكرة مختصرة عن برنامجه 

مجالس المحافظات الساحات والجدران والمجسرات والحدائق العامة تواجه صعوبات بالؽة فً إقناع الناخبٌن 
بسبب تراكم الوعود المجانٌة وؼٌر الصادقة التً أطلقت خبلل السنوات العشر الماضٌة ولم ٌتحقق منها شًء ، 

ت والذمم علٌهم تقدٌم برامج انتخابٌة واقعٌة تنطلق من واقع الحاجات وبدال من مجرد الوعود وشراء األصوا
واالحتٌاجات، وتسعى إلى االرتقاء بواقع محافظاتها من النواحً الخدمٌة والعمرانٌة وتوفٌر فرص العمل 

 . ومحاربة الفساد والمحسوبٌة الذي بات منتشرا حتى داخل مجالس المحافظات واالقضٌة والنواحً

 
 

 االنتخاباتمارثون 
 :فً جامعة القادسٌة ٌرى الدكتور حسٌن الشمري تدرٌسً ومن جانبه *
، ونرى بانتخابهم وإقناعهالناخب  إلىحول كٌفٌة الوصول  األٌامتنافس مرشحوا مجالس المحافظات هذه  -

البوسترات  أساسًالمعروفة من قنوات فضائٌة ، وبشكل  واإلعبلنجمٌع المرشحٌن استخدم وسائل الدعاٌة 
مطوٌات تسمى بروشورات ، وفً طبٌعة الحل فالجمٌع  أوقام بتوزٌع كارتات صؽٌرة  األخروالفلكس والبعض 

هذه الحمبلت وتباٌن المبالػ التً صرفت  أحجاماستخدم حقه القانونً للتروٌج عن نفسه على الرؼم من اختبلؾ 
ومن لدٌه برنامج فانه خٌالً وبعٌد جدا عن الواقعٌة  علٌها ، واؼلب هإالء المرشحٌن لٌس لدٌهم برامج انتخابٌة
المحلٌة انه سٌمتص البطالة وٌوفر  اإلذاعات إحدىوالموضوعٌة فقد سمعت احد المرشحٌن ٌقول وعن طرٌق 

فرصة عمل لكل عاطل ، طبعا هذا كبلم عاري عن الصحة خاصة وان مشكلة البطالة هً من المشاكل العصٌة 
ٌحتاج  األمرفرنسا الن هذا  أوبرٌطانٌا  أو كؤمرٌكادول العالم  أعظمفحسب بل فً  عن الحل لٌس فً العراق
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اقتصادٌة و اجتماعٌة وسٌاسٌة ، ولكن  إصبلحاتطوٌلة المدى فً مختلؾ القطاعات والى  تإستراتٌجٌالوضع 
 . ؟ أحبلم أضؽاث أنها أمٌبقى السإال هل سٌنفذ الوعد من ٌفوز فً هذا المارثون 

 
 بالرأي العام التأثير

 :الدكتور عبد الرحمن المشهدانً من الجامعة المستنصرٌة أكدوفً هذا السٌاق  *
المرشحٌن الحصول على الدعم واإلقناع بشكل مباشر من خبلل اللقاءات الشفوٌة واألحادٌث  بإمكان -

قد تصب فً  راءأتبنى على هذه اللقاءات  إنوجهات نظرهم وٌمكن  إلىالمباشرة مع الجماهٌر واالستماع 
تؽٌر حٌنما ٌتحدث  إنصالح المرشح ، فالتؤثٌر بالرأي العام مهم من الجانب التفاعلً فالكثٌر من القناعات ٌمكن 

الجمهور وٌجٌب علٌهم ضمن الحدود التً تترك االنطباع لدى الجمهور بصدق قوله  إلىالمرشح بشكل مباشر 
 إن إذع األسئلة بدبلوماسٌة عالٌة وان ال ٌتحاٌل علٌهم ، ٌرد على جمٌ إنوجدٌته فً تحقٌق المطالب وٌمكن 

 .الكثٌر من المواطنٌن من الخبراء بالصبلحٌات وهم واعون لمهام المرشح فً مجلس المحافظة
 إنعلٌه  وإنماال تطعن بالرموز المنافسة بشكل ٌثٌر االشمئزاز  إنالبرامج االنتخابٌة علٌها  إن وأضاؾ

ٌتعامل مع الجمهور الذي ربما ٌكون  إنٌختار، والمرشح بطرٌقته ٌستطٌع  إنهور ٌطرح البرامج وعلى الجم
نجاح  إيٌكون للمضمون فٌها  إنال ٌخدع باألعداد الموجود دون  إن أٌضامهٌئا سلفا للحدٌث ، وعلى المرشح 

أصوات مضمونة ، فمن ٌقول انه معك ربما ال ٌلتزم بالكلمة ولكن المرشح ٌقدم برنامجه بطرٌقته الخاصة  أو
عددا من أصوات الحضور الذٌن قد ٌإثرون على اآلخرٌن ، ومن هنا وجب  أوالتً ربما تضمن له األصوات 

 أوإٌصال صوت المرشح مدراء الحمبلت والمروجٌن من الشخصٌات القادرة على  إلىٌكون االلتفات  إن
دراسة  إلىنلخص قولنا بان ثقافة الدعاٌة االنتخابٌة لدٌنا تحتاج  إنبرنامجه بشكل مقبول وجٌد ، وٌمكن 

 .مستفٌضة قبل المخاطرة بتسوٌقها للعراقٌٌن الذٌن ٌنفرون عادة من كذب المنافقٌن وصدق المؽفلٌن
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 يف التهمية البشرية 131العراق حيتل املرتبة 

2 
 

تقرٌر سنوي عن التنمٌة البشرٌة فً الؽالبٌة  إصدارعلى  1990المتحدة منذ العام  األممدأبت منظمة 
استعرضت  إنوسبق لً قبل بضعة سنوات . اإلنمائًالمتحدة  األمممن دول العالم، ٌعده برنامج  العظمى

هذا العام سوى خبر مقتضب عن  بلماألعفٌما نشرته وسائل  أجدلم  ولؤلسؾ. األٌامحلقات فً  أربعالتقرٌر فً 

 .ولعله فاتنً االطبلع علٌه كامبلا . التقرٌر
 واإلماراتدولتً قطر  إن، أسابٌعبالدول العربٌة ذكر التقرٌر الذي نشر قبل بضعة  األمروبمقدار ما ٌتعلق 

وان الدول التً فٌها تنمٌة مرتفعة هً البحرٌن والكوٌت والسعودٌة . العربٌة المتحدة فٌها تنمٌة مرتفعة جداا 
وفلسطٌن ومصر  األردنالدول التً فٌها تنمٌة متوسطة فهً  إما. وسلطنة عمان والجزائر وتونس نولٌبٌا ولبنا

 وهناك دول التنمٌة فٌها منخفضة وهً الٌمن وجٌبوتً والسودان ومورٌتانٌا وجزر.والعراق بوسورٌا والمؽر
 .وبقً الصومال خارج التصنٌؾ.القمر

السٌاسات التقشفٌة وانعدام المساواة وضعؾ المشاركة السٌاسٌة عوامل من شؤنها تقوٌض  إن إلى التقرٌر وأشار
 .التقدم وتؤجٌج االضطرابات

مستوى لها هو فً مصر إذ تبلػ  اعلً إن إلى وأشار.التقرٌر بعض الوقائع عن معدل بطالة الشباب وأورد
معدل فً  وادنًمعدل للبطالة  اعلًوان الدول العربٌة تسجل %.4946وتلٌها فلسطٌن بنسبة % 5441سبةالن

 .النساءالقوى العاملة وخاصة مشاركة 
واقعة لتؤٌٌد  إٌرادوٌمكن . التقدم االقتصادي ال ٌكفً لوحده لتحقٌق التقدم فً التنمٌة البشرٌة أنوذكر التقرٌر 

وفقاا % 9 2012وفً العام % 8 2011كان نمو االقتصاد العراقً فً العام  هذا ما ٌحصل فً العراق حٌث
لدراسات صندوق النقد الدولً بسبب الضعؾ الهٌكلً لبلقتصاد العراقً، المتمثل فً ضعؾ القطاعات ؼٌر 

 .اإلعمالالنفطٌة والبطالة المرتفعة وهٌمنة القطاع الخاص وسوء مناخ 
وان !اآلن فقد تخلؾ عنها بؤربع وثبلثٌن مرتبة أما. وثبلثٌن مرتبة  بؤربعتركٌا  سابقا ٌسبقلقد كان العراق 

شإون العراق  أدارتواضحة للكتل السٌاسٌة التً  إدانةفً التنمٌة البشرٌة ٌشكل  131احتبلل العراق المرتبة 

 .حتى اآلن 2003كابوس الدكتاتورٌة فً العام  إزاحةطٌلة السنوات العشر التً انقضت منذ 
الفلكٌة التً زادت عن  بؤرقامهاالنفط خبلل السنوات العشر الماضٌة  إنتاجموارد المالٌة الناجمة عن ال إن

موقع متقدم فً التنمٌة البشرٌة لو كانت بعهدة  إلىتنقل العراق  إنملٌار دوالر كان بإمكانها  ةالخمسمائ
مرافق الببلد االقتصادٌة حكومات حرٌصة على مصالح الشعب وبعٌدة عن الفساد الذي استشرى فً كل 

 أنانٌتهاوال ٌزال فً الوقت متسع لو تخلت الكتل السٌاسٌة التً تتحكم بشإون البلد عن . والسٌاسٌة واإلدارٌة
هذه الصراعات التً عطلت الحكومة والبرلمان . وتركت صراعاتها بسبب تمسكها بمصالحها الفئوٌة الضٌقة

الحالٌة ، حٌث تخلفت الزراعة إذ صار العراق ٌستورد حتى الطماطم اقتصاد الببلد على حاله المزرٌة  وأبقت
من القوة % 30 إلىالمصانع عن العمل، وتشرد عمالها لٌصل معدل البطالة  ألوؾوتوقفت ! والخٌار والكرفس
ؼٌر صالحة  أومدارس طٌنٌة  إماالمدارس االبتدائٌة  ألوؾوتدهور التعلٌم وما تزال . أكثرالعاملة إن لم ٌكن 

منها لكً  وتسربواألنهم لم ٌلتحقوا بالمدارس  إماخارج المدرسة ، األطفال ألوؾوما زال مئات . لتكون مدرسة
فً النفاٌات عما ٌمكن جمعه وبٌعه ببضعة قروش تساعد عوائلهم على تدبٌر  ثكالبححقٌرة  أعمالٌزجوا فً 

حسب االحصاءلت الرسمٌة،وال شك % 23بة الفقر إذ تبلػ نس. مستوى من العٌش أدنىالمعٌشٌة فً  أمورهم
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كما . ما ٌزٌد عن ملٌونً وحدة سكنٌة تلٌق بالبشر إلىوما زال العراق حسب الخبراء بحاجة . من ذلك أكثر أنها
 تقرٌبا فًالتً قضً علٌها  اإلمراضوعادت بعض . تخلؾ القطاع الصحً وتوقؾ بناء المستشفٌات تقرٌباا 

ماصرؾ على هذا القطاع  إنمشكلة الكهرباء تإرق الجمهور وخصوصاا الفقراء رؼم  وما زالت. مراحل سابقة
جٌوب السراق  إلىخبلل السنوات العشر الماضٌة كان عشرات ملٌارات الدوالرات التً ذهبت نسبة كبٌرة منها 

 .الشعب المخصصة لهذا القطاع أموالوالفاسدٌن ممن اإتمنوا على 
ٌحقق  إنملٌار دوالر بكثٌروبؤمكان مبلػ فلكً كهذا  ةالمائػ رقماا فلكٌاا ٌزٌد عن مٌزانٌة العام الحالً تبل إن

ماجرى التخلص من الفساد وسرقة المال العام وجرت االستفادة من الكفاءات العلمٌة  إذاتنمٌة بشرٌة كبٌرة 
المهٌنة  131 لإالعراق من مرتبة  وإخراجاالقتصادٌة للنهوض باالقتصاد العراق وخطط التنمٌة البشرٌة 

 االقتصادٌة والعلمٌة التً تإهله لتحقٌق تنمٌة بشرٌة مرتفعة جداا ق بالنسبة لبلد ٌمتلك طاقات العرا
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 ..سهوات مو صدام إىل ثورات العرب 10

 البحث عو الربيع العربي 

3 

مع جهود رفاعة الطهطاوي  طوال ما ٌزٌد مائتً عام من مسٌرة النهضة أو الحداثة العربٌة، من مخاضاتها
ثم خٌر الدٌن التونسً وجمال الدٌن األفؽانً ومحمد عبده وؼٌرهم من وجوه هذه المسٌرة، كان مطلب 

اإلصبلح الدٌمقراطً ودولة الحداثة والمواطنة ؼاٌتها التً لم تتحقق حتى تارٌخه، وكانت وعودها كاذبة فً 
ر والوحدة فً العهد الثوري طوال الخمسٌنٌات والستٌنٌات من العهود الثورٌة التً رفعت شعار الحرٌة والتحرٌ

أو الربٌع  2003القرن الماضً، أو عالقة كما هو فً الربٌع العراقً الموعود بعد إسقاط صدام حسٌن العام 
تتشابه الوعود وتتشابه األحداث وتتشابه العوائق ..العربً المؤزوم بعد سقوط أنظمة مصر وتونس ولٌبٌا

 !الشعبوٌة الشعاراتٌة العاجزة حتى حٌنه عن اإلنجاز والتنمٌة ةواألٌدٌولوجٌالنهضة من الطائفٌة  وانحباسات
على ٌد الخارج  2003ولعل قراءة عقد من الزمان العربً، من تارٌخ سقوط نظام البعث العراقً العام 

س ومصر، وبراءة أطفال التً أشعل فتٌلها جسد المطحونٌن فً تون 2013حتى مسار الثورات العربٌة العام 
أهً أمراض ! ، ال شك مهم فً إضاءة لماذا ربٌعنا العربً معاق2011درعا ذات صباح من مارس سنة 

التً تحاول أن توحد الجمٌع فً مقوالتها اإلقصائٌة أم شخصنتها التً تحاول أن تستحوذ  ةاألٌدٌولوجٌ
قبل التحرٌر ! شعوب كما نشاهد سورٌا وعراقٌاأم التدخبلت فً مصائر ال..كما ٌتبدى المالكً وؼٌره..علٌها
 !وبعده

 
 العراق واإلصالح من الخارج

 
وخطابٌا دائما فً سعٌهم الباحث عن نهضته العالقة منذ  اٌدولوجٌاللعرب دورات من المقوالت تلفهم وٌلفون بها 

مائتً عام ثم تسقط من الذاكرة لتصعد بدلها مقوالت جدٌدة، كانت واحدة من أبرز هذه المقوالت هو الجدل 
قبل سقوط نظام صدام حسٌن  -المنطقة هً مقولة اإلصبلح والتحول الدٌمقراطً شهدنهالعربً الساخن الذي 

فً أعقاب سٌاسة المحافظٌن الجدد بعد ضربات الحادي عشر من  -وبعد السقوط 2003فً مارس العام 
والقضاء على الدول المارقة أو محور الشر، وهل " أجندة الحرٌة" ، وما عرؾ حٌنها ب2001سبتمبر سنة 

 !ٌكون هذا اإلصبلح من الداخل أم اإلصبلح من الخارج
مقراطً قائمة وبعٌد عن الشك، كان الخبلؾ حول اتجاه رؼم االتفاق على ضرورة وبدٌهٌة اإلصبلح الدٌ

ما كان ثمة داع التجاهه  -وهو هنا األنظمة -الدفع إلٌه والضؽط من أجله، رؼم أنه لو تحقق بٌد موضع التؽٌٌر
وحضور انفعالً لمنطق الهوٌة  ةاألٌدٌولوجٌوبٌنما كان البعض مؽٌبا فً هاالته ! أو لونه داخلٌا أو خارجٌا

وهواجس اآلخر، كان التارٌخ ٌمارس فعله ومكره لٌسقط صدام حسٌن فً النهاٌة وٌتؽٌر العراق، ومعه المنطقة 

 .العربٌة كلها طوال عقد من تارٌخ العراق الجدٌد
 2005لعام ا -بعد العهد الملكً -وقد شهد العراق أول انتخابات دٌمقراطٌة حقٌقٌة فً تارٌخه الجمهوري

قاطعتها ؼالبٌة السنة، وفاز بها الشٌعة، وتحول األكراد من قومٌة مستهدفة إلى حكم ذاتً، وشاركوا فً الحكم 
برئاسة رمزٌة، كانت بشائر ربٌع كردي ال زالت تتوالى حلقاته فً مناطق أخرى من المنطقة، ونشطت عودة 
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طوال عهد صدام صعداءها  المهشمةوائؾ األحزاب ومنظمات المجتمع المدنً وتنفست األقلٌات والط
 .وصحواتها

ثمة استعمارا خارجٌا وثمة استعمارا وطنٌا تقوم به الدولة التسلطٌة ومن  إنعربٌا فً هذا الحٌن كان الجدل 
 ألبعثًهنا كان الحدٌث عن تحرٌر العراق من الدولة التسلطٌة التً ٌتسلط علٌها صدام حسٌن وبنوه وجهازه 

، بشٌرا بربٌع عربً طال انتظاره ٌخرج العرب من استثنائٌتهم الدٌمقراطٌة فً الموجة الرابعة التكرٌتً السنً
للتحول الدٌمقراطً حسب تصنٌؾ الراحل صاموٌل هانتٌجتون لهذه الثورات، وبشٌرا ب شرق أوسط جدٌد 

كما ٌبلحظ ولً ! الهوٌةٌكون أكثر دٌمقراطٌة وأكثر مواطنة وتنمٌة، ولكن انتهى لٌكون أكثر طائفٌة وعنفا على 
وقد طرحت الوالٌات المتحدة وبقوة فكرة إصبلح الشرق األوسط، .. نصر فً أطروحته عن الصحوة الشٌعٌة

ودمقرطة أقطاره المحرومة منها، وربطت هذه الخطة لئلصبلح بمشروع شراكة واقتصادٌة وتجارٌة بالشرق 
ن الرئٌس األمرٌكً السابق جورج دبلٌو بوش ثم على لسا 2003ماٌو عام  فًاألوسط، جاءت بعض تفاصٌلها 

كما أعلن  –على لسان وزٌر خارجٌته كولٌن باول، ثم فً مبادرة الشرق األوسط الكبٌر، ألن ؼٌاب الحرٌة 
سٌجعل من الشرق األوسط رافدا لئلرهاب والعنؾ الجاهز للتصدٌر، ومع انتشار أسلحة الدمار  -بوش حٌنئذ

 فًبؤمرٌكا وأصدقائها، فإن القبول بالوضع الراهن سٌكون عمبلا طائشاا كما جاء  ٌمكن أن تلحق التًالشامل 
 .الخطاب المذكور

 
 ألقذافًبعد سقوط نظام صدام حسٌن استشعرت بعض األنظمة العربٌة األخرى الخطر على مقاعدها، فسارع 

بتؽٌٌر دٌمقراطً تؤخر كثٌرا طوال عهد والده  2004بإٌقاؾ مشارٌعه النووٌة، وأتى بشار األسد لٌعد فً عام 
جعلت تولى منصب الرئاسة  2005واستجاب مبارك لمطالب المعارضة وقام بتعدٌبلت دستورٌة مهمة العام 

باالنتخاب ولٌس باالستفتاء وضمنت اإلشراؾ القضائً على االنتخابات، وهو ما عاد عنه فٌما بعد وكان فاصبل 
نخبوٌة والناشطة سٌاسٌا ضده إلى تٌار شعبً عام اشتد عوده وتشرب من إكراهات مهما فً تحول المعارضة ال

 !األزمة االقتصادٌة واالجتماعٌة وسوء األداء األمنً والبولٌسً
 

بشٌرا بربٌع عربً دٌمقراطً طال انتظاره، وسبق بشائره بشائر  2003وهكذا كان تحرٌر العراق سنة 
، وال زال مستمرا بعضها، ولكن بٌنما جاء مشروع التؽٌٌر 2011عام موجات الثورات العربٌة التً حدثت ال

مشروعها من الداخل، وربطا بٌن الموجتٌن ٌمكن القول إن تحرٌر  آتالدٌمقراطً فً العراق من الخارج 
" المصرٌة" العراق دفع ومهد لظهور الحركات االحتجاجٌة فً عدد من البلدان العربٌة، فقد ظهرت حركة كفاٌة

كما ظهرت حركات تشبهها فً بلدان أخرى، ثم اجتمعت للثورات العربٌة التالٌة عوامل الضؽط  2004عام 
الداخلً والخارجً على السواء، ولكن بٌنما ال زال استباق أو توقع مصٌر الثورات العربٌة سابقا ل أوانه فً 

كن القول إن النموذج العراقً ظل ظل توالً األحداث وتسارعها وتعثر بعض الثورات أو المراحل االنتقالٌة، ٌم
عدٌدٌن فٌه بشكل رئٌس،  سٌاسٌٌنمؤزوما طوال العقد الماضً نتٌجة العنؾ الطائفً والقاعدي ونتٌجة انتهازٌة 

 .ال زالت تتضح فً نهج الرئٌس الحالً نوري المالكً

 
 وإيران ألزرقاويالنموذج العراقي بين 

 
األمرٌكٌة فً إدارته، حٌث انفرد العسكرٌون المنتصرون  اإلستراتٌجٌةفشل العراق كنموذج نظرا لفشل 

، فتم هدم األمرٌكٌٌنبإدارة شئونه دون استفادة مما تم وضعه من خطط من قبل السٌاسٌٌن واالستراتٌجٌٌن 
صارخ ل مإسسات الدولة العراقٌة فً عهد صدام وفً مقدمتها الجٌش والشرطة، ولم ٌتم االنتباه للتدخل 

ٌرانً اإلٌرانً الصاعد والمستمر حتى اآلن فً الداخل العراقً، كما لم تتم معالجة النزوع الطائفً المحتقن اإل
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الذي عبرت عنه أحداث القتل على الهوٌة والطائفة، عبر الجماعات الجهادٌة التً بدأت نشاطاتها وتنظٌماتها 
إلى تنظٌم  2005ثم انضم العام  لزرقاويأالتوحٌد والجهاد الذي أسسه أبو مصعب  مبتنظٌ 2004فً العام 

 .القاعدة
القوى اإلقلٌمٌة فً تعطٌل مسٌرة التحول الدٌمقراطً فً العراق، عبر اللعب على تناقضات  نجحتكما 

الداخل العراقً الطائفٌة والحزبٌة، والتدخل والدعم لجماعات الرفض والعنؾ الدٌنً الملتحقة بالقاعدة التً 
سورٌة واإلٌرانٌة مبلذا آمنا لتعطٌل مسار التؽٌٌر الدٌمقراطً فً العراق، وقد صعدت وجدت فً الجارتٌن ال

 .بالخصوص 2008الهتافات مرات عدٌدة فً المدن الشٌعٌة كالحلة والنجؾ العام 
وبٌنما جاء الربٌع العربً لتفشل إٌران فً عدد من الجبهات خاصة بعد موقفها العنٌد والداعم لنظام بشار 

 ألؾما ٌزٌد عن المائة  2013شعبه، لتستمر ماكٌنة موته وتحصد حتى حٌنه أواخر مارس سنة األسد ضد 
قتٌل وأكثر من ثبلثة مبلٌٌن الجئ، كان العراق مباحا ومتاحا للتمدد والتدخل اإلٌرانً فً كل شئونه ومجرٌات 

حٌاته، ومثل احتٌاطٌا استراتٌجٌا وأمنٌا ل إٌران سواء فً المنطقة ككل أو داخل العراق بشكل خاص، فقد 
ث تخلّصت من خصم تارٌخً وبنت نفوذاا قوٌاا إٌران الرابح اإلقلٌمً األكبر من الحرب على العراق، حٌ" كانت

، وعبلقات وثٌقة مع حكومة المالكً فً بؽداد، وعبلقات  فً منطقة البصرة الجنوبٌة والمناطق الشٌعٌة عاّمةا
سوى العقوبات  أوسعوما من شًء ٌحول دون فرض إٌران نفوذها بشكل . جٌدة مع األكراد فً الشمال

ولً، واحتمال خسارتها شرٌكها االستراتٌجً األقدم فً المنطقة العربٌة المفروضة علٌها من المجتمع الد
 .المتمّثل بنظام بشار األسد فً سورٌة

للعب على  -حٌنئذ -الكثٌر من القوى واألحزاب العراقٌة الناشئة سعًوقد ساعد من هذا التمدد اإلٌرانً 
، حٌث تؤسست 2003د سقوط صدام العام التناقضات الداخلٌة والخارجٌة لصالحها، بعد أن انفجرت فجؤة بع

األحزاب على تمثٌل طبقة أو عرق أو طائفة بؽٌة توظٌؾ مشكبلت تلك الطبقة أو العرق، ولتجعل " العدٌد من
ٌُصبح الحزب هو الوجه اآلخر من الطائفة  .منها مطلبا حزبٌا، وأحٌانا 

ي ٌرأسه اآلن نوري المالكً رئٌس من هنا ظهرت أحزاب فً إطار الطائفة وتعبر عنها، كحزب الدعوة الذ
وحتى اآلن، وإن أراد هذا الحزب فً بداٌة تؤسٌسه أن ٌظهر عكس ذلك، عبر  2006الحكومة منذ العام 

والتٌار الصدري والمجلس اإلسبلمً األعلى وؼٌرها أو فً إطار الطائفة . "وجود أعضاء سنة فً عضوٌته"
وحاولت كل هذه األحزاب فً فترة ما بعد صدام األولى مد السنٌة شؤن الحزب اإلسبلمً العراقً وؼٌرها، 

خٌوطها مدنٌا عبر شبكة خدمات مدنٌة وأهلٌة فٌما ٌسمى بالمجتمع المدنً تخلط بٌن المدنً والسٌاسً، كما 
 .تمددت العدٌد من فصائل بعضها المسلحة متخذة من شوارع ومدارس وفضاءات مدنٌة ثكنات لها

مرٌكً فً تحرٌر العراق من قبضة صدام طوٌبل، فقد كان فشلها فً حماٌته من لم ٌدم الترحٌب بالدور األ
طائفٌته ومن ومن العنؾ األهلً والقاعدي فٌه أقوى، وبدا فً خطاب العدٌد من القوى واألحزاب احتبلال 

 تشابهت فً نقده خطابات الجماعات المسلحة من كل الطوائؾ، القاعدة كما جٌش المهدي، وأنصار اإلسبلم
الكردٌة كما هو فٌلق بدر التابع للمجلس اإلسبلمً األعلى، كما هم بقاٌا حزب البعث والجٌش النقشبندي بقٌادة 
عزت الدوري نائب الرئٌس العراقً السابق، كما نشطت مٌلٌشٌات االؼتٌال المنظم للقادة العسكرٌٌن والعلماء 

من قٌادات ائتبلؾ العراقٌة الوطنً الموحد بقٌادة العراقٌٌن من مختلؾ الطوائؾ، وقد تم مإخرا اؼتٌال ثبلثة 
 .2013مارس سنة  29إٌاد عبلوي فً محافظة واسط بواسطة كواتم الصوت فً 

، وقد 2006الذي قتل فً ٌونٌو العام  ألزرقاويونشطت فً األنبار جماعات القاعدة، بقٌادة أبً مصعب 
األمرٌكٌة فً تفعٌل  اإلستراتٌجٌةإقامة دولة إسبلمٌة تسٌطر علٌها، تراجعت بفعل  2007استطاعت العام

ولكنها عادت مع تخلً المالكً  2009الصحوات ومجالسها فً األنبار، حتى استطاعوا القضاء علٌها العام 
رات عن الصحوات وإهمالها، وفعالٌة سٌاسة اإلقصاء واالستحواذ السٌاسً حتى نشطت معارضته مع الثو
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 2013العربً، وقامت انتفاضة األنبار التً احتفلت بمرور مائة ٌوم على فعالٌاتها فً األول من أبرٌل سنة 
 .وسمته مائة ٌوم من العزة

 
 المالكي وتحدي ربيع عراقي جديد

 
ة رؼم االتهامات المتوالٌة بالفساد والعجز وتعثر مسارات التنمٌة، نجح نوري المالكً فً تثبٌت رئاسته لمر

التً تفوقت علٌه بمقعدٌن فً انتخابات العام ( مقعدا 90)ثانٌة، رؼم تفوق قائمة العراقٌة بقٌادة إٌاد عبلوي
، إال أنه نجح عبر التحالؾ مع التٌار الصدري بعد ضؽوط (مقعدا 89)، على قائمته ائتبلؾ دولة القانون2010

بإنشاء مجلس أعلى للسٌاسات ٌتواله إٌاد ، ومع وعد 2010نوفمبر سنة  25إٌرانٌة فً تشكٌل حكومته فً 
 .عبلوي لم ٌزد عن كونه حبرا على ورق حتى تارٌخه

بدأ المالكً، بٌنما الثورات العربٌة تتوالى بوادرها وموجاتها، مسلسل استئثاره بالسلطة، ومطاردة 
السابق والذي معارضٌه حتى داخل الحكومة بشكل فج، مثل طارق الهاشمً نائب رئٌس الجمهورٌة العراقٌة 

ففر ل إقلٌم كردستان الذي ٌتمتع بحكم ذاتً فً ٌناٌر من هذا العام، ثم منه إلى  2011توالت مطارداته له العام 
الحكومة العراقٌة طارق  اتهمت، وقد 2012سبتمبر سنة  9خارج الببلد، وصدر حكم ؼٌابً بإعدامه فً 

 .ٌرجرٌمة قتل وتفج 300الهاشمً بالعدٌد من التهم ومنها 
كانت الحلقة الثانٌة من استهداؾ المالكً لمعارضٌه مع وزٌر المالٌة رافع العٌساوي، الذي حاول تجنب 

المواجهة مع رجل العراق القوى نور المالكً، منذ أن تولى منصبه الحالً وذلك بعد أن تم رفع أسمه من 
لكن بعد تصرٌحات . سة الوزراءالقائمة المشمولة باالجتثاث، وذلك ضمن صفقة إعادة تولً المالكً رئا

خصومه للتخلص منهم، فبعد زٌارات العٌساوي لؤلردن، وتؤكٌده على قرب سقوط النظام الطائفً فً سورٌا، 
والذي ٌعد المالكً أحد مناصرٌه وداعمٌه بوكالة إٌرانٌة حسب العدٌد من المراقبٌن، عاد العٌساوي من سفرته 

و ما تزامن مع أزمات المالكً مع التٌار الصدري من تحدٌات، وما ؼدت لٌجد نفسه محل المبلحقة األمنٌة، وه
، 2010تعانٌه روابطه القدٌمة مع التحالؾ الكردستانً من مظاهر للتآكل بسبب عدم تطبٌق بنود اتفاق أربٌل 

عد أشهر من المفاوضات، والتً كادت تصل للمواجهة المسلحة ب 6والذي أدى إلى تشكٌل المالكً للحكومة بعد 
لتتولى تؤمٌن المناطق المتنازع " قٌادة عملٌات دجلة"، بعد قرار المالكً بتشكٌل "أزمة طوزخورماتو"أزمة 

علٌها مع إقلٌم كردستان، بما أثار معارضة قوٌة من قبل زعٌم إقلٌم شمال العراق الكردي مسعود بارزانً، 
كما تزامنت هذه المواجهات السٌاسٌة الذي طالب بدوره قوات البشمركة الكردٌة بالتؤهب ألي مواجهة، 

والمناطقٌة كذلك مع توالى جرائم الفساد فً حكومة المالكٌـ والتً كان آخرها متعلقا بصفقة األسلحة الروسٌة، 
بالناطق الرسمً باسم الحكومة على الدباغ، واالتهامات المستمرة بتبعٌة القضاء " التضحٌة"والتً أفضت إلى 

وعدم االلتزام بنصوص الدستور، مما جعل الطائفة السنٌة وكثٌرا من التٌارات السٌاسٌة وسٌطرة المالكً علٌه، 
والمجتمع العراقً عموما ٌشعر بالمزٌد من االحتقان والؽضب من سٌاسات المالكً فً الشهور األخٌرة، وهو 

لتعبئة ضد الحكومة ما دفع عددا من المحافظات للمطالبة بحكم ذاتً وتشكٌل أقالٌم مستقلة، وخلق حالة من ا
وسٌاساتها، واندلعت المظاهرات فً االنبار لهذه األسباب السابقة وؼٌرها، واكتسبت زخما شعبٌا واسعا، حٌث 
توافدت حشود ضخمة من مناطق مختلفة فً العراق ومنها عشائر من الجنوب على مدن الفلوجة والرمادي فً 

والموصل فً محافظة نٌنوى ( وسط)ة صبلح الدٌن وسامراء وتكرٌت فً محافظ( الؽرب)محافظة األنبار 
، وتضامنت معها مختلؾ التٌارات السٌاسٌة وإقلٌم شمال العراق الكردستانً، وانتشرت اإلضرابات (شمال)

، وطرح سإال هل تشهد العراق تحرٌرا ثانٌا بعد 2011واالعتصامات فٌما ٌشبه مشهد الثورات العربٌة العام 

 .عرٌضة من المتظاهرٌن بإسقاط المالكً ونظامه حٌث تطالب قطاعات! صدام
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وتعددت روافد األزمة وٌبدو أن المالكً ٌخسر أنصاره، فقد تظاهر التٌار الصدري بتنظٌم تظاهرات فً 
بؽداد تندٌدا بتصرٌحات المالكً ضد زعٌمهم مقتدى الصدر، ردا على انتقادات األخٌر لصفقة األسلحة مع 

قضٌة الهاشمً والعٌساوي، روسٌا واألزمة مع األكراد التً زارها مقتدى الصدر، وأبدى تعاطفا كذلك مع 
وطرح مبادرة لمٌثاق شرؾ عراقً منتقدا استئثار المالكً بالسلطة، وحدثت اشتباكات بٌن الصدرٌٌن الذٌن 

ٌتولون وزارات مهمة فً حكومة المالكً، وبٌن أنصار األخٌر فً مجلس النواب العراقً، وهو ما ٌعد التحدي 
 20ة مع االنتخابات المحلٌة المقبلة والتً كان مقررا إجراإها فً األكبر للمالكً والئتبلؾ دولة القانون خاص

ربما خوفا من هذا المصٌر، حٌث تمتد األزمة وتتسع سٌاسٌا  ابرٌل الجاري ولكن تم تؤجٌلها ل ستة أشهر أخرى
( ةمعتقل 1400)عبر قضاٌا العٌساوي والهاشمً وإطبلق سراح كافة المعتقلٌن والمعتقبلت فً السجون العراقٌة

وإقرار قانون العفو العام، واحترام الدستور والقوانٌن وعدم استهداؾ أي من مكونات الشعب العراقً، وإنهاء 
سٌاسة التهمٌش وتصحٌح مسار الحكومة وتحقٌق شراكة سٌاسٌة حقٌقٌة، وإلؽاء قانون المساءلة والعدالة، 

تحكم بالهٌئات المستقلة وفصل تبعٌتها عن واعتماد التوازن فً األجهزة األمنٌة، هذا باإلضافة إلى عدم ال
 .الحكومة، حتى تصل إلى المطالبة بإسقاط المالكً ذاته

ولكن ٌبدو أن ما جناه العراقٌون فقط هو المإسسات بدرجة ما، وإن كانت مشوبة بؤمراض التسلطٌة 
ما بعد الثورات العربٌة والطائفٌة، وشخصنة السلطة التً عهدها العراق فً السابق، وتعانٌها كذلك بعض بلدان 

جمٌعها فً شخص  وٌتناهىفالشخصنة للسلطة تنفً الفصل بٌن سلطاتها القضائٌة والتنفٌذٌة والتشرٌعٌة ..الحالٌة
المتسلط الجدٌد، هكذا ٌدأب المالكً كما ٌدأب النظام المصري الحاكم بعد مبارك على استهداؾ واستتباع 

 .داؾ المعارضٌن كذلكالسلطتٌن القضائٌة والتشرٌعٌة له واسته
على الرؼم من أن العدٌد من الفصائل تنتقد رئٌس الوزراء نوري كمال المالكً، إال أن معظمها ال تزال 

ولدى األكراد شكوك مشروعة حول التزام . تحتفظ بممثلٌها فً البرلمان وبوزرائها فً الحكومة االتحادٌة
: بل على العكس من ذلك تماماا . بلء على السلطة منه بالقوةالمالكً بتقاسم السلطة، ولكنهم ال ٌحاولون االستٌ

 .ٌسعون لردعه عن استخدام القوة العسكرٌة ضد حكومتهم التً تتمتع بحكم شبه ذاتً فً إقلٌمهم أنهم
عملٌة فً السنة،  200إلى حوالً  2011بٌنما انخفض معدل العنؾ والعملٌات المسلحة فً العراق أوائل العام 

ٌاسة األمرٌكٌة األمنٌة واستهداؾ فلول القاعدة عبر مجالس الصحواتـ إال أنه عاد لبلرتفاع بقوة مع نجاعة الس
عملٌة فً الشهر، وهو ما ٌعكس الفراغ الذي تركه الجبلء األمرٌكً  800 حوالًحتى تصل إلى  2013العام 

صر الصحوات، التً صارت عن العراق وأزمة السٌاسة األمنٌة للمالكً الذي رفعت الرعاٌة فً عهده عن عنا
كؤل مباحا الستهداؾ القاعدة لرموزها والمنتمٌن إلٌها، هذا فضبل عن حوادث العنؾ اإلجرامً واالجتماعً 

مثل  -العشوائً فً ظل حاالت االنفبلت األمنً التً تشهدها العراق كما تشهدها بعض بلدان الثورات العربٌة
 .ولة وسقوط هٌبتها بشكل ماوال ٌتم حصرها فً ظل أزمة مإسسات الد -مصر

وٌبدو التحدي الواضح للمالكً الذي ٌواجه انتفاضة األنبار بمختلؾ األشكال السٌاسٌة والسعً المراوغ 
النصؾ  لسورٌا خبلللحوار، الذي رحبت به مجالس العشائر مإخرا، هو احتمال سقوط نظامه الحلٌؾ فً 

بعده، فً ثورة توصؾ بؤنها سنٌة ضد حكم األقلٌة العلوٌة الشٌعٌة، والحقٌقة أنها  أو 2013الثانً من العام 
ضد التسلطٌة حٌث تشارك مختلؾ الطوائؾ فٌه، وهو ما قد ٌعطً زخما لمعارضً المالكً من الطائفة السنٌة 

به بعد عراق ما بعد بالخصوص، وهكذا ٌظل التؽٌٌر الدٌمقراطً القائم على المدنٌة والمواطنة مطلبا عربٌا لم ٌل
صدام الذي سقط عبر التدخل الخارجً، كما لم تلبه بعد األنظمة الصاعدة فً مصر وتونس بعد سقوط نظامٌهما 

 ةاألٌدٌولوجٌأو ربٌعهم الدٌمقراطً متى ظلت ..وٌظل العرب ٌبحثون عن نهضتهم...عبر ثورات الداخل
ة أو طائفة علٌها أو حاكم علٌها دون إشراك لآلخرٌن استحواذ جماع أووالتسلطٌة القائمة على شخصنة السلطة 

 !ممن ٌمارس التمٌٌز ضدهم والمبلحقة ألنصارهم
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 ! عمالق يف األفق: لشرق األوسط العربي اللردي ا

4 

، آمل إن، وال أستطٌع والحالة هذه إال "مقاال قنبلة"حٌث اعرض وجهة النظر الماثلة، فإننً اعلم بؤننً اكتب 
" المعدة و" الخطط" ، التً تتضمنها هذه المقالة فً خانة اإلستراتٌجٌةالرإى  أوبان ال توضع وجهات النظر 

، فهذا الرأي الذي ٌترسم مناخات بعٌنها، وخلفٌات محددة، وظروؾ تخص العرب واألكراد، هو "المإامرات
نزعة لم تكن ٌوما خاضعة  محاولة من قلب هذا الواقع، ومن تشوفات وتجارب وتؤمبلت طوٌلة، ومن

المتعارؾ علٌها، سواء بما خص  أوالٌوم على كل القواعد المعروفة،  أتجاوز إننًللترسٌمات السائدة، وإذ 
قد  أكونالحالٌة فً المنطقة، ومدى ودرجة تردٌها، فإننً ال  األوضاعبماخص  أوالعبلقة العربٌة الكردٌة، 

حٌاتً السٌاسٌة والفكرٌة، لم تعرؾ مثل هذه المبادرات الخارجة  وأتارٌخً  إن أو، األولىفعلت ذلك للمرة 
به، وهو ماقد  أنفسهمالرأي، تكبٌل  أربابالذي تعود بعض الناس، ومن ٌعتبرون  أوعلى المتعارؾ علٌه، 
 .البالٌة والعقٌمة األفكاردائما،مؽبة تكلس وجمود  أتحملكلفنً الكثٌر، وجعلنً 

لم ٌكن من المفروض  إنومنطلقً هنا بسٌط ومثٌر جدا، فانا اعتقد بان العرب واألكراد فً طرٌقهم، 
علٌهم الٌوم، بدء مرحلة جدٌدة فً تارٌخهم، وان مثل هذه الخطوة تستجٌب كلٌا للمصالح المشتركة  بوالمستوج

 أوبان هذٌن القومٌن،  أثبتتجارب من ذلك للقول، بان الت أكثراذهب  إننًوالعلٌا لهذٌن القومٌن، ال بل و 
اختارا العمل سوٌا،  إذاتطورات العالم، إال  إطارالشعبٌن، لٌس لهم من سبٌل لتحقٌق مطامحهم القومٌة فً 

 .من موضع ٌكون بمثابة بروسٌا قومٌتٌن أووقررا البدء من نقطة انطبلق، 
وفً شرح وتفصٌل هذا التوجه، سؤبدأ من خصوصٌة التارٌخ والعبلقة، شبه العضوٌة التً عرفها تارٌخ العرب 

على  إقلٌمٌاالوضع فً المنطقة، وبالذات  إجمالًعلى انعكاسه على  أركزواألكراد فً العراق خاصة، كما 
لعالمٌة، وبؤثر صعود الرأسمالٌة استقرار توازنات القوى، كذلك انوه بقوة، بالتحوالت ا أو اختبللصعٌد 

وتركٌا، مع االنتباه  إٌرانعلى مواقع كل من  أعرجاآلسٌوٌة وروسٌا، وانبعاث نمط من القطبٌة العالمٌة، كما 
تحرك  ةدٌنامكٌ أوومآالته ومترتباته، وباإلجمال كل ما ٌإكد بان لوحة " العربً الربٌع"ما ٌعرؾ بـ إلىالشدٌد 

 أو،خارج مفاهٌم القرن الماضً، وصوال أخرالعناصر الفاعلة على مستوى العالم، سٌشملها مسار وزخم 
 .عالم القرن الواحد والعشرٌن إلىاستشرافا لما ٌؤخذ الٌوم بالمشهد المستجد، نحو حقائق تعود 

 إنفاعلٌة ووزن، إال  كبرى تحكمه، وال حتى مشارٌع وتصورات لها أفكارنحن نعٌش الٌوم وسط عالم ال 
،كما كان ٌحصل فً السابق، اإلٌدٌولوجٌةمإكدا، لٌس بسبب التناحرات  أصبحتراجع الؽرب من هنا وصاعدا، 

والثانً  األولفترة العقدٌن  إنبحكم تطور الدٌنامٌات العالمٌة واتساع مدى المشاركة المتزاٌدة لؤلمم، ؼٌر  إنما
بفرن االختمار، كما حصل للقرن الماضً، حٌن  أشبهتبدو وكؤنها  من هذا القرن الذي نعٌش فً ؼمرتهما،

وال ٌعنً هذا . حرب باردة إلى أفضتتبلورت عناصره وقسماته قبل العشرٌنات، وانقضى على قطبٌة دولٌة، 
تتضاعؾ وتٌرة  إنحتمٌة تكرار المسار نفسه ومتوالٌاته فً الوقت الحاضر، فخبلل القرن الحالً، ٌمكن 

 .من مرحله خبلل القرن الواحد أكثروٌقصر مداها، بحٌث نشهد مرور التحوالت، 
اقتراب تحقق بعض المطامح الكبرى، ومنها  أوووسط مستجدات القرن، من المهم التدقٌق فً مدى ابتعاد 

 األمةمن نوع  أحبلما إن إي، األممالمطمح القومً، والشك بؤننا ملزمون باالعتراؾ، بؤننا لسنا فً عصر بناء 
التارٌخً الملح،  اإلعمالالخلٌج، لٌست مطروحة على جدول  إلىالعربٌة من المحٌط  األمة أوالكردٌة الموحدة، 

ولم تعد كذلك، وإذا تحدثنا الٌوم عن احتمال انفصال األكراد العراقٌٌن، فان ذلك لن ٌكون من قبٌل بناء امة، الن 

                                                           
4
   البؽدادٌة"  العالم"  ٌومٌة - الركابً األمٌر عبد 
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ة امة كردٌة، بل ٌعنً حصرا تمزٌق العراق، وهو ماقد ال وجود دولة كردٌة فً شمال العراق، ال ٌعنً قٌام دول
 .ٌعقبه فً مراحل الحقه، ؼٌر انتكاسات كردٌة ومآس جدٌدة، ٌتحملها هذا الشعب

 إنكهذا، والؽالب اآلن  إجراءالتً تجنٌها األمة الكردٌة من  الفعلٌةٌعدد لنا، المكاسب  إنكردي  إيوال ٌستطٌع 
خٌاراتهم الوطنٌة على مستوى العراق، فاألكراد  أصابٌعبرون عن مؤزق،  إنمامن ٌرددون مثل هذه النواٌا، 

، اندفعوا نحوها، األمرٌكًاالحتبلل  أقامهاعملٌة سٌاسٌة  أسس إرساءوفعالٌن، فً  أساسٌٌنكانوا مشاركٌن 
طرٌق  لىإالصٌػ التً ٌنالون بواسطتها اكبر قسط من المكاسب، هذه العملٌة، وصلت  أفضلالعتقادهم بؤنها 

لم تعد بنفس قوتها ومكانتها التً كانت  أنها، والوالٌات المتحدة لم تعد تحتل العراق عسكرٌا، كما اآلنمسدود 
علٌها قبل عشرٌن سنة، والعالم الٌوم تحكمه قطبٌة جدٌدة، والمنطقة العربٌة تعمها موجة من السلفٌة واتساع 

 .لروسٌا فً المنطقة األكبرراق محاذٌة إلٌران الحلٌؾ التكفٌري، وكردستان الع اإلرهابنطاق ونفوذ قوى 
، باعتبارهم جزءا من عملٌة األكرادتعكس مؤزق  إنماعلنا،  أووإذن فان ردة الفعل التً تقول باالنفصال ضمنا 

الوطنٌة، والى التطورات اإلقلٌمٌة والعالمٌة،  اآللٌات إلىقاصرة بالقٌاس  أنهاسٌاسٌة عراقٌة مؤزومة، وثبت 
، بما ٌتٌح أٌضاالمعنٌٌن، فان الخٌار الكردي اآلخر موجود هو  إمامالمآزق عادة تعٌد طرح الخٌارات  إنوبما 

ٌتٌحه  إنفما الذي ٌمكن . ألتقسٌمًالخٌار الوطنً، والخٌار : لنا الحدٌث عن تنازع خٌارٌن ٌعتمبلن حالٌاهما 
وثابت  أساسًالحركة التحررٌة الكردٌة، تتمتع بموقع  إن إلى اإلشارةلوطنً لؤلكراد؟ قبل ذلك البد من الخٌار ا

 أدلةما قبل قٌام الدولة المركزٌة، ولدٌنا  إلىضمن تارٌخ الحركة الوطنٌة العراقٌة عموما، وهذا جانب ٌعود 
راق الحدٌث منذ الفترة العثمانٌة، وهو ما تارٌخٌة تثبت بان المنطقة الكردٌة كانت مشمولة بالٌات تشكل الع

وتجلى بقوة منذ الخمسٌنات، وال ٌمكن بؤٌة حال، نكران وجود  1921استمر بعد قٌام الدولة المركزٌة عام 
كردستان، الذي ٌضم ثبلث  إقلٌمرئٌس دولة عربٌة كردي، ووزٌر خارجٌة كردي، باإلضافة لرئاسة 

تارٌخهم النضالً فحسب،بل ألسباب ال  أود، لم ٌتحقق بسبب وزنهم، محافظات، وهذا الوضع الممتاز لؤلكرا
االضطهاد عموما، واضطهاد  إزاءٌمكن نكرانها، تنبع من طابع الحركة الوطنٌة العراقٌة، وحساسٌتها العمٌقة 

 .الجماعات الصؽرى والقومٌات واألدٌان
تنجم عن  إنللمصالح والممكنات، وبالذات التً ٌمكن  أخرىالقٌادة الكردٌة، نظرة  إمامنقدم  إنواآلن لنحاول 

الخٌار الوطنً، وهو ما ٌعنً الٌوم قلب قواعد اللعبة السٌاسٌة واالنتخابٌة الطائفٌة المتبعة، والتوجه  إلىالعودة 
ذاك ،ولنر عند "قائمة العملٌة السٌاسٌة الوطنٌة" الطائفٌة، عن طرٌق تشكٌل " وطنٌة" اعتماد قاعدة جدٌدة  إلى

حصول متؽٌر معاكس، ال على مستوى العراق، بل بالنسبة  إلىفمن البدٌهً عندها النظر : كٌؾ ٌكون المشهد
للمنطقة التً ٌعمها الربٌع، مع تؤرجحاته بٌن التدمٌر والتؽٌٌر، فالعراق الذي افتتح هذه الحقبة قبل عشر 

الضٌاع، لٌصبح من جدٌد قاعدة الدخول فً مابعد االضطراب وحالة الفوضى و إلىسنوات، ٌنتقل والحالة هذه 
تلك الحقبة، ورائدها، كما ٌؽدو قاعدة ونموذج إنهائها، وحٌث ٌنتصر هنا خٌار التؽٌٌر بمؽادرة البنٌة التدمٌرٌة 

، اآلنالطائفٌة، فان بداٌة إعادة التوازن للوضع العربً تصبح ممكنة، ومثل هذا االتجاه صارت تعززه وتدعمه 
العربٌة، وبٌن قطر  اإلماراتدة بٌن المملكة العربٌة السعودٌة، ومعها دول خلٌجٌة فً مقدمتها الخبلفات الحا

الفوضى على امتداد العالم العربً، كذلك فان روسٌا والصٌن،  إشاعةالمدعومة من الؽرب، والمصرة على 
الحدٌث مع المملكة  أحسنالوحدة، وإذا  إلىتجاوز االنقسام  إلىسٌكونان داعمٌن ومرحبٌن بقٌام عراق ٌنحو 

 إلىالسعودٌة، ودول الخلٌج القرٌبة منها، فان مبلمح تحالؾ ضمنً ثقٌل الوزن، سوؾ ٌظهر، بما ٌإدي 
، واألكثر األفضل، وٌجعل روسٌا والصٌن، تفكران بهذا الخٌار على اعتباره المدخل اإلٌرانًموازنة الدور 

واسعة  أطراؾ، والتً تثٌر حساسٌات لدى إجماالالمرفوضة  إٌرانمقبولٌة على مستوى المنطقة العربٌة، بدل 
 .فً العالم العربً

الحس الوطنً،  إٌقاظفً مٌدان تهٌئة وإعادة  إبعادهٌقتضً بعث الخٌار الوطنً فً العراق، التركٌز على 
بوضعه ضمن مشروع عملً، ٌرهن الدٌمقراطٌة بالنهوض االقتصادي واالجتماعً، مع التركٌز على الدور 
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الببلد فً حالة من الشلل والتمزق وفقدان الوزن،  إدخال، فً "العملٌة السٌاسٌة الطائفٌة"المدمر الذي لعبته قوى 
، الوطنٌةالطاقات  إطبلقصٌػ التنظٌم االجتماعً لتحقٌق التنمٌة، عبر  أفضلفالدٌمقراطٌة والدولة المدنٌة هً 

، كما هو مرشح الن ٌصبح اإلقلٌمٌةحجر زاوٌة التوازنات  إلىٌتحول بنهوضه الوطنً،  إنوالعراق ٌمكنه 
ٌوضع  إناقتصاده ومختلؾ مٌزاته، وهذا ما ٌمكن  ةودٌنامكٌفً اإلنتاج النفطً، مع قدراته البشرٌة  األولالبلد 

لقد تراجع دور القوى الوطنٌة، وانهار . المفترضٌن فً روسٌا والصٌن األصدقاءفً االعتبار عند البحث مع 
، الحزب الشٌوعً،مع ؼٌره من القوى العلمانٌة فً المناطق العربٌة، ألسباب تارٌخٌة، أبرزهاوتؤثٌر  وزن

ما  إذاقابلة للتحقق والحٌاة، والتوجه الوطنً الكردي  إمكانٌة أووأٌضا الن هذا الخٌار لم بعد مجسدا فً صٌؽة 
بادرة، وتتجاوز نهائٌا، خٌارات الفرقة ٌجعل هذه القوى تستعٌد مجددا زمام الم إنتحقق الٌوم، من شانه 

 .والتطاحن السائد منذ عشر سنوات، لبناء عراق مختلؾ وكبٌر
تجاوزنا  أذاوالمستقبلٌة،  الحالٌة أوضاعهمٌنعكس على  إنماذا ٌفٌد كل هذا، األكراد الٌوم، وكٌؾ ٌمكن 

، خبلل العشرٌن األمرٌكٌةالمكاسب اآلنٌة، المتمثلة راهنا فً تحصٌن تجربتهم التً حققوها فً ظل الحماٌة 
إقلٌمٌة تتجاوز العراق، وعلى  إبعادممكنا تارٌخٌا، له  اآلنسنة المنصرمة، ٌمكن بوضوح القول بؤنهم ٌختارون 

افهم القومٌة، ممكنة فقط من خبلل العراق كركٌزة وكقوة مطامحهم وأهد إنٌتؤكدوا من  إنوقٌادتهم،  األكراد
ٌصبح ركٌزة االستقرار فً المنطقة العربٌة، فان  إنهذا الكٌان ٌمكن  إنناهضة ودٌمقراطٌة، وكما  إقلٌمٌة

الكردٌة فً  األمة إمكاناتركٌزة فعالة جدا، على مستوى تعزٌز وتطوٌر  إلىتتحول  إنكردستان وقتها ٌمكن 
من هذه الناحٌة، الدخول فً نقاش صرٌح ٌإكد على التفاعل الممكن  األمرٌا وإٌران، وٌقتضً مناطق ترك

قطب فعلً للتوازنات على مستوى منطقة تربط بٌن  إلىعلى مدى ابعد، مع تحول وجودهما  أمتٌنلتحالؾ 

 .العالمٌن، الناهض والمتراجع،وباألخص بعد صعود الصٌن والحلؾ الروسً الصٌنً أجزاء
 إنالمصؽر، إال  األوسطالكبٌر، والشرق  األوسطسابقة وموهومة فٌما مضى، عن الشرق  أحادٌثلقد جرت 

وقتها استند  حوما اقترباتجاهات مختلفة، الن ماقٌل  األمورلم تزك تلك التخطٌطات الذهنٌة، وسارت  اإلحداث
 األولىالعراق كان الضحٌة  نإكقوة عظمى وحٌدة، ومع  أمرٌكاعلى متؽٌر عابر ومإقت، تمثل فً صعود 

الدالئل  إنلجموحات تلك الفترة، وتحمل كوارث وأعباء رهٌبة على مدى السنوات العشر المنصرمة، إال 
والمإشرات، تجعلنا نرى بان هذا الموضع، مهٌؤ اآلن إلحداث انقبلب فً المسارات، ٌنتج عنه ظهور عمبلق 

لقرن الواحد والعشرٌن، ومنقلبات التارٌخ الصاعدة، بٌنما اقتصادي وبشري، ٌتماشى مع مقتضٌات ومسارات ا
ٌقترب العالم من لحظة انتهاء سٌادة الؽرب، وهذا كله ٌتوقؾ على مدى قدرة القوى المعنٌة والحٌة فً العراق، 

لم  القرن الماضً وأسالٌبه واعتقاداته، التً أفكارهذه الحقٌقة، واالرتقاء بعٌدا عن موروثات وبقاٌا  إدراكعلى 
، وما أعظم قرار الذهاب صوبها بعزم األفقما أكبر الفرصة التارٌخٌة التً تلوح فً . تعد قابلة للحٌاة الٌوم

 وجدوا؟ إذاوثبات، ٌلٌق بالقادة الكبار، 
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 العراق يف مواجهة خطر التقشيم

5 

عن صدمته مما كتبته فً صفحتً على الفٌس بوك، بشؤن  أعرببعضهم  إنكثٌرا، بل  أصدقائًلم ٌتفاعل معً 
ببل داسوا على جسده  إنتقسٌم العراق، بعد  إلىاقتراب المتطرفٌن السنة والشٌعة من خط النهاٌة الذي ٌوصلهم 

 . سنة أالؾٌشفع له شعب وتارٌخ وحضارة تمتد جذورها لستة  إنمن دون  ةرحم
العراق سٌظل عصٌا على  إنمتة التً ال تإثر فً مسٌرة الحدث وصناعته الصا األؼلبٌةلماذا ٌعتقد الكثٌر خاصة 

لدول مزقها  األمثلةعشرات  أوالتقسٌم؟ وان العراق لٌس السودان ولٌس ٌوؼسبلفٌا ولن ٌكون االتحاد السوفٌٌتً 
... دوٌبلت لها اسمها الجدٌد على الخارطة، اسم ٌتعامل معه العالم ٌومٌا؟  إلىالعرقً فتحولت  أوالصراع الطائفً 

وٌسد  أفكارهمكان هاجس الخوؾ من الماضً ٌسٌطر على  أناسهل ٌثقون بدٌمقراطٌة العراق ودستوره الذي كتبه 
لحفظ  أمانون صمام العملٌة السٌاسٌة ستك إنٌإمنون  أمالماضً الحزٌن،  إلىعٌون مشدودة  أمامكل نوافذ المستقبل 

جندت  أهلٌةوحدة العراق، تلك العملٌة التً لم تتمكن من صٌانة دم العراقٌٌن وكرامتهم وجعلت ببلدهم فرٌسة لحرب 
العدٌد من القوى التً باتت تتسٌد المشهد  إنٌعتقدون  أمالشعب،  إرادةلها كل قوى المال والطؽٌان والظبلمٌة لتقهر 

 لشباب بكل شحنات الفرقة والكراهٌة ٌمكن الرهان علٌها فً بقاء العراق موحدا؟ّ السٌاسً والتً تعبئ عقول ا
عقد من تارٌخ سقوط التمثال وتحرر العراقٌٌن من عبودٌة ذلك النظام الدكتاتوري، ولم ٌزل العراقٌون مختلفون على 

جٌتهم تستخلص الكثٌر من ، من حدٌث الناس على س'تحررا'، وبٌنهم من ٌراه 'احتبلال'تسمٌته، فبٌنهم من ٌراه 
ال ٌخجل عن عكس خطاب الشارع، ال بل  اإلعبلم، وان كان بعض اإلعبلمالحقائق، انه حدٌث مختلؾ عن حدٌث 

 إسرائٌلٌزٌد علٌه ما ٌحتاجه من مفردات الثؤر والكراهٌة، من حدٌث الناس البسطاء الذٌن ٌقولون، كنا نقول لتؤتً 
كان ذلك ٌحفظ  إنم، الٌوم صار العراقٌون ٌستمعون لمن ٌقول لٌقسم العراق كانت خبلصا من عبودٌة وظلم صدا إن

هذا الواقع الذي ال ٌعبؤ بعراق صار جحٌما على  إلىالناس  أوصل، ولن اسؤل من الذي أزمتناوٌنهً  أوالدنادماء 
 . أهله

ٌسان تستمر المظاهرات التً واضح فً الرإٌة والتسمٌة مع حدث ٌوم التاسع من ن بانقساموبٌنما ٌحتفل العراقٌون 
كان وزٌر المالٌة  إذا االنظر عمحد ما وجهتها وبؽض  إلىالعراق وتحدد  أزمةتشهدها المدن السنٌة تعكس واقع 
فتٌلها، خوفا من تكرار سٌنارٌو نائب رئٌس الجمهورٌة طارق الهاشمً  أشعلالمستقٌل رافع العٌساوي هو من 

تحرٌكها بواحدة من  باإلمكانكانت المظاهرات السنٌة قنبلة موقوتة وجاهزة وكان  أو، باإلعدامالسابق المحكوم 
 . الخطب الحماسٌة التً تإجج الؽضب العارم فً الصدور

ولم ٌعد صعبا تشخٌص عدم حماسة اؼلب القٌادات التً افرزها المكون السنً االنخراط بجدٌة فً العملٌة السٌاسٌة 
التمرد والمقاومة،  إلىخارجٌة تحرٌك هذا المجتمع الرافض لواقعه، ودفعه  أوٌة كما لم ٌصعب على أٌة جهة داخل

الحكومة  إنزٌادة هذا االنقسام وتعزٌز مخاوؾ العراقٌٌن من بعضهم، ورؼم  إقلٌمٌةقوة  أٌةكما انه لٌس صعبا على 
هذه الحكومة فً النهاٌة  نإ إال األمنٌة األجهزةسٌطرت خبلل بضع سنوات على الكثٌر من ركائز الدولة، السٌما 

 .'عرقطائفً' أساسهً نتاج عملٌة محاصصة سٌاسٌة تقاسمت مناصب الدولة على 
بثقلها على بؽداد، وألول مرة استمع  وألقتمتبلحقة هزت مئة ٌوم من المظاهرات المدن الؽربٌة  أزماتعلى خلفٌة 

العراقٌون فلطالما كان السنة ٌبتعدون عن الخطاب لم ٌعتد علٌه  أمرالشٌعة لخطاب سنً بلؽة تجاهر بطائفٌتها وهو 
 إلىالطائفً المباشر وٌإكدون على الخطاب الوطنً وما كان ٌدور همسا عن الظلم ورفض تولً الشٌعة قٌادة البلد 

 إربكوبقتل السنة واعتقالهم وتهمٌشهم وسلبهم حقوقهم، صار مادة لخطب الجمع المتوالٌة ما  إلٌراناالتهام بالعمالة 
قانون  وإلؽاءالمعتقبلت  بإخراجالحكومة ووضعها فً موقؾ ال تحسد علٌه، ومع تصاعد المطالبات التً بدأت 

 إدارةومنعهم من ممارسة دور سٌاسً واجتثاثهم من المناصب العلٌا فً  العبثٌٌن بإبعادالمساءلة والعدالة الخاص 
                                                           

5
 العربً القدس - عطٌة إٌاد  
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الشٌعة، لكنه لم ٌكن  إلٌهة الخطاب السنً الذي استمع ، ومع قسواإلرهابالدولة والفقرة الرابعة من قانون مكافحة 
الماضً  إلىمشدودون  أشخاصسوى تؤكٌد على حالة االنقسام الذي ٌعٌشه المجتمع، لم ٌتمكن الدستور الذي كتبه 

ٌجعله ٌرضى بصٌؽة معٌنة للتعاٌش، ومع الضؽط العنٌؾ الذي تمارسه الدول  إن األقلعلى  أوٌوحده  إنبكل مآسٌه 
المجاورة فً العراق وتجد فً رخاوة النسٌج المجتمعً فرصا المبلءاتها على دولة تعٌد بناء نفسها وتجد فٌه فرصة 

 اإلقلٌمات كان الخطاب واضحا لقد رفعت راٌ. من دون عناء كبٌر أجنداتهالحصد المزٌد من المكاسب وفرض 
حتى محافظ االنبار وقبله محافظ نٌنوى عن وجود رؼبة  وأعلنالسنً وهوجم الجٌش من على منصات المنابر 

كردستان  إقلٌموجٌش ٌحمٌه على ؼرار  إقلٌملرؼبة فً  إشارةشعبٌة بخروج الجٌش من المناطق السنٌة، كانت تلك 
لماذا ٌبقى السنة فً قتال مستمر ومصٌر ؼٌر واضح المعالم؟ والبٌشمركة، فلماذا ٌحقق الكرد كل هذه االستقبللٌة و

 . حرام على السنة؟ لكن هذه لٌست هً القصة كلها لؤلكرادلماذا ما هو حبلل 
الشارع الشٌعً فإن لؽة الناس صارت تتباعد كل ٌوم عن رأي قٌاداته التً ٌتهمونها بالعجز عن حماٌتهم من  إما

 . القتل الجماعً آالتبسواها من  أولمفخخات التً تطال الناس البسطاء عملٌات القتل المتواصلة سواء با
والسإال هل ترٌد الحكومة الحفاظ على وحدة العراق بؤي ثمن العراق وبكل تناقضاته، بشعب منقسم طائفٌا وال ٌثق 

، حٌث تسبح األرضلى ع أوالدٌنٌة  أو اإلعبلمٌةعلى المنابر  إماالبعض وٌتبادل متطرفون فٌه القتال ٌومٌا،  ٌبعضه
بشبلالت الدم وحٌث انقسام كبٌر على شكل الدولة العراقٌة، ورفض لدستور فٌه الكثٌر من  أخرىبؽداد ومدن 

 .الثؽرات
تحظى بثقة  إنعقد على نهاٌة نظام العبودٌة والدكتاتورٌة والعراق لم ٌستقر ولم ٌتمكن من تشكٌل حكومة ٌمكن 

حكومة هدفا لهجوم ونقمة المجتمع السنً، حتى وصل البعض  أٌةتً تشترك فً السنة، بل كانت القوى السنٌة ال
عملت على تنامٌه قوى دٌنٌة متطرفة فً  يالشعور الذبتخوٌن الوزراء السنة الذٌن بقوا فً الحكومة، ومازال 

 ٌحسبون تصرفات ٌظهرها شٌعة ال أٌضاالوسط السنً ٌجعل السنً وكؤنه ؼرٌب عن الحكومة، وهذا الشعور تنمٌه 
الدٌمقراطٌة التً تنتج حكومتها انتخابات وان كانت  إن أٌضاالسنة ٌشعرون  إنحسابا لشركائهم فً الوطن، كما 

فً النهاٌة ستوصل على رأس الدولة زعٌما شٌعٌا، وبالتالً ستمنح الشٌعة السٌطرة على مقومات  أنها إالدٌمقراطٌة 
 بإخراجالعراق لن تحل  أزمةولذا فهم ٌقاومونه بكل السبل،  ابدآالدولة وقرارها، هذا العراق لن ٌرضً السنة 

لهذا  أخرىدوائرهم وتحقٌق مطالب المتظاهرٌن، ال فالتظاهر لٌس سوى جبهة مقاومة  إلى العبثٌٌن وإعادةالسجناء 
 . العراق المختلؾ علٌه

مجاورة للعراق، فدخان  أخرىالحراك السنً لن ٌتوقؾ على تلبٌة مطالب معٌنة، هذا الحراك ٌنتظر حسم جبهة 
 فإعبلممن مضادات وتحصٌنات لمنع وصوله وتقلٌل تؤثٌره،  األخٌرةبؽداد رؼم ما اتخذته  إلىدمشق بات ٌصل 

صور الزعماء الدٌنٌٌن  إنالجٌش الحر التً رفعت فً االنبار والموصل، لم تكن رؼبة سنٌة باستفزاز الشٌعة، كما 
الشٌعٌة، لٌست مجرد استفزازا للسنة، كبل الطرفٌن عبر  األحزابومكاتب بعض  التً تعلق على مقرات اإلٌرانٌٌن

عن خطاب قاس نسؾ مفهوم التعاٌش بٌن الجانبٌن، وعندما ٌكون المتطرفون هم من ٌرفع راٌة التصدي، فانه لٌس 
هذا العراق ال ٌضلل الكتاب الحالمون قراءهم بتحلٌبلت رومانسٌة عن عراق الوحدة والتارٌخ،  إنمن المستحسن 

ٌعانً شٌعته من الظلم وال ٌعانً سنته من الظلم، بل العراق وحده ٌعانً الظلم من زعماء ومتطرفً وسٌاسً الشٌعة 
 واإلخوةالمعبؤٌن بالكراهٌة الذٌن ٌضنٌهم البحث فً قوامٌسهم عن مفردات المحبة والسبلم  أولئكوالسنة، السٌما 

 األحادٌثكل عفونة التارٌخ والرجعٌة والطائفٌة العمٌاء والكراهٌة وبكل والتعاٌش تلك القوامٌس التً تمتلئ ب
ٌعٌشون خارج نطاق  بؤناسقدر ما تدفع  إنسانٌا أوالموتورة والمزعومة، والتً ال تبنً دوال وال تحقق مطلبا سٌاسٌا 

المحاصصات والخطابات  ارفآثاالنقسام،  إلىواجهة الحدث والقرار، وهإالء هم الذٌن سٌقودون العراق  إلىالتارٌخ 
المعبؤة بالكراهٌة والظبلمٌة والتهمٌش وانعدام الثقة وبروز شخصٌات لٌست على مستوى عال من التسامح وسمو 

هإالء الذٌن ٌستحضرون حروب البسوس  إنالخراب، فلماذا ال ٌصدق الناس  إلىهً التً قادت العراق  األخبلق
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الهبلك  إلىهإالء ال ٌجرون الببلد والعباد  إنما هً الضمانات . قسٌمالت إلىفً خطاباتهم لن ٌذهبوا بالعراق 
 .السادة العراق ٌواجه حقا خطر التقسٌم أٌهاانتبهوا .. والدمار

 
 
 
 
 
 


