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 1واإليجاب انسهة تين انمانكي حزو

 

بسبب سنوات طوٌلة بل عقود من الزمن من حكم األنظمة الدٌكتاتورٌة التً عادة 
تتمٌز بالحزم لفرض قوتها وسٌطرتها ، وبعد سقوط نظام البعث وانتشار مبدأ الحرٌة 

أن  -ومنهم الساسة  -وحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة وحاكمٌة الشعب فِهم الكثٌرون 
الحزم من صفة الدكتاتورٌٌن والَظلَمة فال بد من التساهل والتهاون بحجة حقوق اإلنسان 
واحترام إنسانٌة اإلنسان وؼٌرها من العناوٌن التً لم ُتفهم بشكلها الصحٌح ، حتى أدى 
األمر الى استفحال القوى المسلحة من ملٌشٌات وإرهابٌٌن وانصٌاع بعض السٌاسٌٌن 

ٌؽطون علٌهم تؽطٌة سٌاسٌة كً ٌزداد نفوذ الطرفٌن السٌاسٌٌن  الى قوتهم فبدأوا
.والمسلحٌن على حد سواء   

وهذا الحال كان مرفوضاً من قبل أبناء الشعب العراقً حتى بدأ الضؽط على 
السٌاسٌٌن من قبل قوى ضاؼطة مثل المرجعٌات الدٌنٌة ووسائل اإلعالم ومؤسسات 

تمنً الضحٌة أن ٌعود جالدها مقابل أن ٌوفر لها  المجتمع المدنً ، حتى وصل األمر الى
.أمنها واستقرارها ولو كانا شكلٌٌن   

أن فرض  -الذي كان من الخط الثانً من قٌادات المعارضة  –من هنا فهم المالكً 
القوة كانت السٌاسة الالزم اتباعها والتً ال بدٌل لها ، وبها ٌرضً الشعب والمظلومٌن 

وٌحقق من ذلك شعبٌة واسعة خاصة وأن توجهه اإلسالمً لٌس والمرجعٌات الدٌنٌة ، 
رادٌكالٌاً وهو أقرب الى اإلسالم المدنً على الرؼم من أنه ٌنتمً الى حزب إسالمً 
س على أساس دٌنً بحت من قبل  معروؾ بتارٌخه اإلسالمً التضحوي وأنه قد أُسِّ

العشرٌن أال وهو السٌد  مرجع دٌنً هو من أوائل المنظرٌن لإلسالم السٌاسً فً القرن
.الشهٌد محمد باقر الصدر   

القضاء " بعد زٌارته للمرجعٌة الدٌنٌة هو  2006فكان أول تصرٌح للمالكً عام 
الذي اعتبره الكثٌرون أنها تصرٌحات سٌاسٌة إعالمٌة ، ألن " على الملٌشٌات 

ى الصدر ، الملٌشٌات عادة ما كانت ُتطلق على جٌش المهدي الذي ٌقوده السٌد مقتد
وهو أبرز القوى المسلحة من الشٌعة وبالتالً فإن القضاء علٌه صعب ألن التٌار 

الصدري كان من أبرز داعمٌه بل لوال التٌار الصدري لما صعد المالكً الى سدة رئاسة 
الوزراء بل وحتى ؼٌر المالكً ، فكٌؾ ٌتمكن من القضاء على هذا الجٌش المسلح الذي 

! ع وسٌلة له ؟ٌتخذ من حرب الشوار  
هذا فضالً عن أن الحرب الطائفٌة كانت فً أوجها فلٌس باستطاعته القضاء على 

الملٌشٌات الشٌعٌة ألنها طرؾ ساند وفق القواعد الطائفٌة ، ولٌس باستطاعته القضاء 
على عناصر القاعدة واإلرهابٌٌن المدعومٌن إقلٌمٌاً وحتى دولٌاً ألنهم من السّنة 

                                                             
1

 اضواء للبحوث مركز -بهاء النجار  



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواء نهثحوث واندراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات انمجموعة انعرالية نهتسويك وانتطوير

www.adhwaa.org 
 واالقتباس محفوظة لمركز أضواءحقوق النسخ 

4 

ضربته لهم بأنها إصطفاؾ لطائفته وأنه ٌرٌد أن ٌجعل الحكم للشٌعة  وبالتالً سُتحسب
.على حساب السّنة   

لكن المالكً وبحكم ما ٌمتلكه من مؤهالت قٌادة وعالقات ودعم سواء كان من 
األمرٌكان الذٌن كانوا ٌرٌدون الخالص من الفشل العسكري واألمنً الذي حل بهم بسبب 

والتً باستطاعتها  –الالعب الثانً فً العراق  –إٌران احتاللهم للعراق ، أو دعم من 
أو من خالل تحشٌد الدعم ( وهو ما فعلته ) أن تؤثر على جٌش المهدي وقٌاداته 

للمالكً ، ومن خالل إشراك عناصرها االستخباراتٌة  -على األقل الشٌعً  –السٌاسً 
.ٌة مشتركةوفٌلق القدس للقضاء على عناصر القاعدة واإلرهابٌٌن ألن الؽا  

فاستثمر المالكً عناصر القوة هذه لٌضع حداً للوضع األمنً المتأزم ، فبضربه 
صولة )لجٌش المهدي فً عدة محافظات وخصوصاً تلك التً كانت فً البصرة فً 

أثبت للمشككٌن والمتخوفٌن أنه لٌس طائفٌاً وإنما هو مع فرض القانون ( الفرسان
طاع أن ٌسٌر الى فرض األمن فً المحافظات الؽربٌة وتطبٌقه على الجمٌع ، وعندها است

.والشمالٌة ولو بشكل نسبً   
لم ٌكن بفضل المالكً لوحده فالدعم السٌاسً  –ولألمانة  –إال أن هذا التقدم األمنً 

الداخلً والخارجً كان له األثر الكبٌر فً صنع هذا التقدم الكبٌر الذي قضى على الحرب 
خضر والٌابس والتً أكتوى بها الجمٌع فقدموا كل ما ٌمتلكونه الطائفٌة التً أحرقت األ

عائقاً  -التً لم تنقطع  -من إسناد للمالكً لٌتخلصوا منها ولم تكن الخالفات السٌاسٌة 
.لمنع المالكً من القٌام بمهمته   

إال أن ما حصل أن المالكً حاول أن ٌأكل الكعكة لوحده وحاول بشتى الطرق الى 
وحزمه وصالبته لما تحقق األمن " الحكٌمة"إفهام الرأي العام أنه لوال المالكً وقٌادته 

واستتب ، ولألسؾ فهم الناس ما أرده المالكً واقتنعوا به فأٌدوه ودعموه وهذا طبعاً 
.ٌاسٌة التً دعمته لٌفرض األمن فانخفضت شعبٌتها على حساب باقً القوى الس  

فما عسى القوى السٌاسٌة أن تفعل تجاه مثل هذه النتٌجة سوى أن ٌرفعوا الدعم  
السٌاسً له وأن ٌوقفوه عند حده كً ال ٌتسلط وٌصبح صداماً ثانٌاً أو هتلراً آخراً ، 

وبالفعل نجد أن الخالفات السٌاسٌة بدأت تتصاعد وتزداد تأزماً الى أن وصل بنا الحال 
شٌعة نجد أن التٌار الصدري والمجلس األعلى مخالفٌن له ، الى ما هو علٌه ، فمن ال

ونجد األكراد لهم خالؾ طوٌل وعمٌق بسبب العقود النفطٌة والمناطق المتنازع علٌها 
والبٌشمركة والمٌزانٌة وؼٌرها من األمور التً ربما تعقدت أكثر بسبب سٌاسة المالكً، 

ا سٌكون مقدمة لتهمٌشهم فخرجت وأما السّنة فٌنظرون أن قٌاداتهم قد ُصّفٌت وهذ
التظاهرات وأقٌمت االعتصامات واستؽلها بعض االستؽاللٌن لٌعٌدوا العراق الى ذلك 

.العصر المظلم   
وربما أن ما وصلت إلٌه الكتل السٌاسٌة من قناعة بأن المالكً مستئثر بالسلطة أدى 

ولو كان المالكً منصفاً بها الى تشرٌع قانون ٌحدد والٌات الرئاسات الثالث بوالٌتٌن ، 
.فً التعامل مع شركائه لما وصل األمر الى هذا التعقٌد   
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ٌّن سعدون الدلٌمً  السنً  –فبقاؤه وزٌراً للداخلٌة وكالًة ووزٌراً للدفاع فترة حتى ع
وزٌر الثقافة وزٌراً للدفاع بالوكالة إضافة الى كونه قائداً عاماً  -القرٌب من الشٌعة 
عل القرار األمنً بٌده وال أحد ؼٌره مما أثار حفٌظة المعارضٌن للقوات المسلحة ج

.فاتهموه باالستبداد ومحاولته تصفٌة خصومه كالهاشمً والعٌساوي وؼٌرهما   
وكما  -ومع إن االنفراد بالقرار األمنً له إٌجابٌات وسلبٌات إال أن اإلٌجابٌات فقط 

إما أن تلقى فً ساحة الخصومات تكون له وأما السلبٌات ؾ –اعتاد المالكً على ذلك 
ٌُلقً  السٌاسٌة أو األجهزة األمنٌة أو اإلرهاب والقاعدة وؼٌرها من الشماعات ، ومن 

اللوم على المالكً وٌحمله المسؤولٌة ٌعتبر من البعثٌٌن وٌتبع ألجندات دول الجوار أو 
قائد العام ؼٌرها من اإلتهامات ، مع أن األمر واضح أن الملؾ األمنً بأكمله بٌد ال

للقوات المسلحة من الناحٌة الدستورٌة ومن الناحٌة الواقعٌة والدلٌل على ذلك هو أن 
ٌُحسب له وحده فلماذا اإلخفاق ٌحسب على ؼٌره ؟؟؟ !!!!!النجاح   

لذا فالحزم الذي تمتع به المالكً أنقذ العراق من تسلط الملٌشٌات والعناصر المسلحة 
باه فً ظل ظروؾ فً ؼاٌة الصعوبة ، ولكن وألن وفرض القانون بشكل ملفت لالنت

الوضع العراقً ال ٌتحمل بروز شخصٌة لها القٌادة األولى ألن الشعب العراقً جرب 
الدكتاتورٌة ومتخوؾ من ظهورها مرة أخرى خاصة وأن الدستور ٌمهد ذلك من خالل 

من بعض فتح عدد مرات تولً رئاسة الوزراء ، هذا إضافة الى استؽالل هذا األمر 
الخصوم خاصة وأنهم اعتبروا مداهمة قٌاداتهم ومحاولة إلقاء القبض علٌهم ما هو إال 

.نتٌجة لصحة تنبؤاتهم   
فً ؼٌر محله ألنه  -الحزم  –فلم ٌكبح المالكً حزمه وٌقدم الحكمة مكانها فكان 

.خلق أعداء وقد ٌخربون طرٌقه بل وحتى طرٌق العملٌة السٌاسٌة   
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تدفع حمن اتفاق حزب انعمال انكردستاني تغداد 

 2تركيا وسياسة حرق انجسور مع تغداد..

  

 ،أقلٌم العراق شمال إلى التركٌة األراضً من مقاتلٌه بسحب البدء الكردستانً العمال حزب قرر
 العمال حزب زعٌم أعلن  2013مارس/آذار 21 وفً ، 2013 ماٌس 8  ٌوم  كردستان

 بعد التركٌة األراضً من منظمته  مقاتلً ،انسحاب زنزانته من أوجالن هللا عبد الكردستانً
 العسكري القائد«كاراٌالن مراد» به أمر الذي واالنسحاب. عقود أربعة من أكثر دامت حرب

 الحكومة مع اوجالن الحزب زعٌم تفاوض أتفاق فً اآلن حتى خطوة أكبر ،هو للحزب المٌدانً
.  التركٌة
 العراق شمالً إلى التركٌة األراضً من مسلح 3000 نحو  نزوح ٌكتمل أن وٌتوقع
 ٌعرؾ بما ٌستقرون مسلح 5000 بنحو لٌلتحقوا  لهم معقالً  فٌها ٌتخذون حٌث قندٌل  بجبال
 قوات على الهجمات منها تنطلق كانت التً الكردستانً العمال حزب لتنظٌم العامة القٌادة بمقار

 تقبل لن بأنها أعلنت 2013 ماٌس 9 فً  العراقٌة المركزٌة الحكومة لكن.  التركً الجٌش
 اطار فً تركٌا من االنسحاب األكراد المتمردٌن بدء مع أراضٌها إلى مسلحة جماعات دخول
 العمال حزب عناصر دخول رفضها  الحقاً  العراقٌة الخارجٌة وزارة واعلنت.  سالم اتفاق

 من االتفاق هذا.  التركٌة األراضً من انسحابهم بعد العراقٌة االراض إلى الكردستانً
 إلى المنتسبة الجماعات من واحدة مع أفضل فهم إلى التوصل أٌضاً  أنقرة على ٌسهل  شأنه

 رئٌسٌة سورٌة كردٌة مٌلٌشٌات هً الجماعة وهذه. الدٌمقراطً االتحاد حزب وهً أال الحزب
 .التركٌة الحدود جنوب فً قائمة

 قبل من صدرت التً الجدٌدة بالتصرٌحات بالترحٌب،  ابرٌل 26 فً  سارعت فقد  واشنطن  أما
 باترٌك« األمرٌكٌة الخارجٌة وزارة باسم المتحدث نائب وقال. الكردستانً العمال وحزب تركٌا

 التركٌة األراضً من االنسحاب سٌبدأ انه الحزب إعالن من بالده موقؾ على رده فً« فنترٌل
 العنؾ من عقود3 عن ٌزٌد ما إنهاء باتجاه إٌجابٌة خطوة هذه إن»:  قال القادم ماٌو 8 فً

 قد قانونٌة ؼٌر بأنها لها ووصفها الصفقات هذه على بؽداد العتراض ونظراً   المأساوي،
 قلقها عن واشنطن أعربت فقد ،«كردستان إقلٌم حكومة» ضد مسلح نزاع نشوب فً تتسبب
 العمال حزب و تركٌا بٌن صفقة قٌام فإن.  المركزٌة للحكومة تركٌا تجاوز بشأن

 نوري الوزراء لرئٌس وخاصة بؽداد، فً المركزٌة العراقٌة للحكومة مشاكل ٌثٌر  الكردستانً
. وتوجٌه مخطط هً بل صدفة لٌست العراق الى المؤآمرات عودة إن:  قال  الذي ، المالكً
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 استٌائها واشنطن أبدت ،2003 عام العراق ؼزو بعد سنوات أربع من ٌقرب ما مدار وعلى
 ذلك رأب تم وقد. التركٌة األراضً عبر ثانٌة عسكرٌة جبهة لفتح الرافض أنقرة موقؾ إزاء

 تشجٌع خاللهما المتحدة الوالٌات استطاعت لعامٌن الطرٌق مهد مما 2007 عام بحلول الصدع
 بدأ ، 2008 عام منذ ولكن. «كردستان إقلٌم حكومة» مع جدٌدة تركٌة عالقة بناء على أنقرة

 فً المخاوؾ تعمٌق إلى أدى مما المتحدة الوالٌات خطة عن ٌنحرؾ العراق مع التركً التعاطً
 والفصائل  كردستان إقلٌم حكومة» مع التعامل تدرٌجٌاً  أنقرة فضلت الحٌن ذلك ومنذ. واشنطن
 الوزراء رئٌس مع عالقاتها فً كارثً انهٌار حدوث على التحرٌض جانب إلى السنٌة العربٌة
. الٌوم حتى قائماً  ٌزال ما المالكً، نوري

 
 

 تحفظات
 

 العمال حزب قٌادات داخل الخالفات وهو االتفاق هذا تواجه قد التً المصاعب بعض هناك
 ٌحتاجون القتال وقؾ ترٌدون إذا»  : باٌك حسٌن القٌادي قال التحفظات بعض وبشأن. الكردي

ٌُعرؾ« [.الجبال فً المقاتلٌن نحن] إلٌنا التحدث  أالتراك أي  من قرٌب بأنه أٌضاً  عنه و
 عالقات« باٌك» ٌمتلك  .الكردستانً العمال وحزب تركٌا بٌن اتفاق قٌام تعارض التً طهران،

 أنه  وٌشار. السورٌٌن األكراد بٌن واسعة باستمالة حسٌن ٌتمتع و اإلٌرانٌٌن، األكراد مع جٌدة
 طلبه على بالموافقة الكردستانً العمال حزب أعضاء من كبٌر قسم إقناع أوجالن أستطاعة رؼم

 الوسط المدى على منشقة جماعات تشكٌل القادة من ؼٌره بإمكان أن إال السالم، اتفاق بموجب
 اإلٌرلندي الجمهوري الجٌش مع  ذلك حدث كما. إٌران من بدعم األرجح وعلى الطوٌل، إلى

 المتشددة للفصائل دعمها من إٌران تزٌد أن المرجح من المخاوؾ، هذه ضوء وفً .  سابقاً 
 سورٌٌن أكراد وكالء أٌضاً  ترعى وقد. لتركٌا والمعادٌة الكردستانً العمال حزب عن المنشقة

 وباإلضافة. كلٌهما أو لألسد، المعادٌن األكراد أو تركٌا ضد للوقوؾ مستعدٌن سٌكونون جدد
 الخالٌا من متنوعة لمجموعة وتحرٌضاتها مساعداتها من طهران تزٌد أن ٌمكن ذلك، إلى

 حد على خارجها أو المنطقة هذه فً المعتدلٌن، األكراد أو لتركٌا المعادٌة الصؽٌرة اإلرهابٌة
.  سواء
 طول على تمتد مساحات من أجزاء على ٌهٌمنون الذٌن سوري، كردي ملٌون 2.5 وٌمثل
 والمجالس والشخصٌات والفصائل األحزاب من مربكة مجموعة تركٌا، مع الشمالٌة الحدود
 شمال فً السورٌٌن األكراد تدرٌب أن بارزانً  به صرح وما. والتحالفات والمٌلٌشٌات المحلٌة
 ذاتً حكم إقامة باتجاه تدفع» حكومته تكون أن نافٌاً  هجومٌة ال دفاعٌة ألؼراض» هو العراق
 العراق كردستان إقلٌم حكومة أن« تاٌمز فاٌننشال» صحٌفة وذكرت. «سورٌة فً لألكراد
 بسط من المتطرفة الجماعات منع إلى الرامٌة الجهود إطار فً سورٌة أكراد بتدرٌب ستقوم

 قبل من اعترفت كانت العراق كردستان إقلٌم حكومة إن الصحٌفة وقالت.مناطقهم على سٌطرتها
 انسحاب مع سورٌة فً الكردٌة المناطق فً فراغ وقوع من تحسباً  سورٌٌن أكراد بتدرٌب
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 برزانً، نٌجٌرفان العراق، كردستان إقلٌم حكومة رئٌس إلى ونسبت. منها الحكومٌة القوات
 معركة ساحة إلى التحول من سورٌة فً الكردٌة المناطق منع هً حكومته أولوٌات إن» قوله

. «اإلرهابٌة الجماعات من وؼٌرها النصرة لجبهة
 

 العراق كردستان فً النفط
 

 الوالٌات ألمن األهمٌة بالػ أمرٌر  كردستان إقلٌم وحكومة والعراق تركٌا بٌن عالقات بناء أن
 كمٌات استٌراد فً تنظر أنها إلى تركٌا المحت فقد. المنطقة فً االقتصادٌة ومصالحها المتحدة

 تواصل جسور تحرق قد خطوة وهً  كردستان إقلٌم حكومة من مباشرة والؽاز النفط من كبٌرة
 فً« استراتٌجٌة» معاهدة على توافق أن أنقرة تستطٌع ، ذلك من وبدالً . بؽداد مع وأربٌل أنقرة
 كبٌرة كمٌات بموجبها تركٌا تتلقى ، للعبة مؽٌرة تكون  كردستان إقلٌم حكومة  مع الطاقة مجال

 السٌنارٌو، ذلك وفً. بؽداد عن مستقل بشكل الكردٌة المنطقة من الؽاز أو/و النفط صادرات من
. كردستان إقلٌم حكومة  ومنطقة تركٌا داخل جدٌدة أنابٌب خطوط بناء ٌلزم سوؾ

 الوطنٌة  للسٌادة انتهاكاً  ٌعد  العراق كردستان واقلٌم الكردي العمل حزب مع التركً أالتفاق  
 تركٌا مابٌن االزمات دفع على قائمة مشتركة أمٌركٌة  تركٌة سٌاسة ضمن ، العراقٌة

 هذه تعتبر.  االزمات من للعدٌد منخفض مبزل الى بؽداد لتتحول ، بؽداد نحو  وكردستان
 الطاقة مصادر من مصدر وتركٌا المتحدة الوالٌات تعوٌض  شأنها ومن أستراتٌجٌة الخطوة

 هذه. هرمز مضٌق أؼالق أو ألخلٌج فً الطاقة مصادر الى تهدٌد اي ظل فً  البعٌد وللمستقبل
.  والمنطقة العربً الخلٌج فً االمٌركٌة التحالفات خارطة رسم تعٌد شأنها من الستراتٌجٌة

 االكراد أعادة ٌتضمن كان ان به سٌرحب الكردي العمل حزب لمشكلة سلمً حل اي أن
 اتفاقٌات من ماٌحصل.  العراقٌة االراضً داخل الى ولٌس تركٌة فً االصلٌة مناطقهم  الى

 الوالٌات ان خاصة الدولٌة العالقات فً سابقة تعتبر وامٌركا وتركٌا كردستان اقلٌم مابٌن
 قائمة على المدرج الكردي العمال حزب ماهو جٌداً  وتعرؾ أالتفاق هذا فً طرؾٌر  المتحدة
 العراق من الؽربٌة المناطق فمن ،  جدٌدة أرهاب حاضنة اصبح العراق وكأن ، االرهاب
 العراق شمال فً تمتد سورٌا فً الجهادٌة والتنظٌمات ،  االسالمٌة العراق دولة   تسٌطر

 بعض تسٌطر المؽلقة المناطق بعض وفً  الوسط وفً  الؽربٌة والمحافظات الموصل
 ارض الى العراق تحول لقد.  الدولة صورة فٌه تختفً مشهد وسط والعصابات المٌلٌشٌات

 الى ٌعود العراق فً ماٌجري.  الطرٌقة بهذه والدولٌة االقلٌمٌة االطراؾ معه تتعامل محروقة
 او مركزٌة حكومة كانت سواء االرض على سٌطرتها تفرض وطنٌة عراقٌة حكومة وجود عدم

.  فٌدرالٌة
 ساٌكس اتفاقٌة ذكرى مع بالتزامن  العراق فً الجٌوبولتك تؽٌٌر باتجاه خطوة ٌأتً هذا القرار
 24 فً توقٌعها تم) لوزان ومعاهدة  ، وفرنسا برٌطانٌا بٌن 1916 ماٌس فً تمت التً  بٌكو

 تسوٌة اثرها على تم سوٌسرا لوزان، فً وقعت سالم معاهدة كانت 1923 ٌولٌو
 جؽرافٌة خارطة ورسم للمنطقة جدٌد تقسٌم على قامت والتً  الشرقٌة وتراقٌا األناضول  وضع
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 ، العراق فً  دٌموؼرافٌاً  تؽٌٌراً  اٌضاً  ٌحدث القرار.  السورٌة االزمة أعقاب فً جدٌدة سٌاسٌة
 بذلك تركٌا نجحت وان.  وسورٌا وتركٌا العراق مابٌن تمتد جدٌدة كردٌة دولة  قٌام  وٌدعم

 الشٌعٌة االؼلبٌة ذات المركزٌة بؽداد حكومة ضد أمنً حزام بناء استطاعت تركٌا ان ٌعنً فهذا
 الفجوات وتقلٌص بؽداد حكومة مع الؽربٌة المنطقة تقارب العراق ٌشهد ان الممكن من  ،لكن

. التركٌة الحدود عبر الجدٌدة التهدٌدات لمواجهة بٌنهما ما
 
 

 العراق عسكرة
 

 تداعٌات وٌحدث واستقراره  المنه وتهدٌداً  للعراق خطٌر امنً خرق القرار ٌعتبر اخر جانب من
 قوة الى المقاتلٌن من الكبٌر العدد هذا تحول خشٌة الجوار، بدول عالقاته تؤثر  اقلٌمٌة

 فً االكراد المقاتلٌن دعم فً تورطهم وخشٌة ، العراق شمال فً للبٌشمركة احتٌاطٌة
 الى طوٌلة لسنوات قتالٌة خبرة وذات ومدربة مسلحة عناصر دخول ألن.  إٌران  كردستان

 حكومة ضد مسلحة وعملٌات ارهابٌة باعمال القٌام الى ٌدفعهم قد العراقٌة، للدولة تابعة منطقة
 عن االنشقاق الى العراق كردستان  تدفع وامٌركا تركٌا.   علٌها المتنازع والمناطق بؽداد
 بأتجاه هو العراق فً ماٌجري أن.  المنطقة فً جدٌد طاقة مصدر تأمٌن اجل من    بؽداد

 تحت المنضوٌن واعداد والمٌلٌشٌات التنظٌمات عدد من العراق ٌشهده ،فما واضعافه تقسٌمه
 عسكرة أستراتٌجٌة نحو ٌتجه  والدفاع االمن ومؤسسات الخاصة والشركات الحماٌة شركات
.  العراق
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 3حــمـهـة مـنـاهـضـة انفسـاد فـي انعـراق 
 

انطلقت فً الفترة األخٌرة حملة شعبٌة تحت هذا العنوان وضعت لها شعارات مثٌرة للجدل 
المرٌر الذي تعٌشه الطبقات والنقاش، إال انها فً الوقت ذاته شعارات تنطلق من الواقع 

العراقٌة الفقٌرة والتً تجاوزت الحدود بكثٌر فً بلد ؼنً كالعراق إال ان الكثٌر من سكانه 
ٌعٌشون حاالت فقر شدٌد مدقع او فقر بالمعنى المعروؾ فً مستوى الفقر او على مستوى خط 

لهذه المراحل التً تتواجد فعالً فإذا ما أجرٌنا اإلحصائٌات العلمٌة الواقعٌة . الفقر او فوقه بقلٌل
ٌُفترض فٌه وبخٌراته  فً المجتمع العراقً والتً قد تشكل نسبة عالٌة من السكان فً بلد 

وبحكوماته التً تعاقبت خاصة بعد سقوط دكتاتورٌة البعثفاشٌة المقٌتة ، فإن تبرٌر إنطالق هذه 
لنناقش هذه الشعارات ونحلل . ال فٌهالحملة وشعاراتها ٌصبح أمراً واقعاً، ال بل ضرورٌاً وال جد

محتواها لنتبٌن مدى أهمٌتها اوالً وإمكانٌات تحقٌقها ثانٌاً كً ال تتصاعد األصوات المتشككة إما 
الشعار األول الذي تضمنته هذه الحملة الوطنٌة ٌتعلق . بجدٌة هذه الشعارات او بوسائل تحقٌقها
وبالرواتب التً (. جمهورٌة، النواب والوزراءال)بالرواتب التً ٌتقاضاها الرؤساء الثالثة 

ٌتقاضاها نواب الشعب فً مجلس النواب وبالرواتب التً ٌتقاضاها اعضاء مجالس المحافظات، 
ال نرٌد هنا ان ندخل بالحسابات . واخٌراً بالرواتب التً ٌتقاضاها اعضاء المجالس المحلٌة

ة من هذه الفئات، فقد سبقنا إلى ذلك واألرقام التً تتضمنها هذه الرواتب بالنسبة لكل فئ
الكثٌرون واثبتوا بما ال ٌقبل التساؤل بأن الرواتب التً ٌتقاضاها كل َمن احتل موقعاً من هذه 
المواقع وما ٌلحق بها من مخصصات جانبٌة، َسِمها ما شئت، إضافة إلى مخصصات الحماٌة 

فً المستقبل وكل ما خفً ؼٌر والسفر ومن ثم بعض الِمنح والقروض التً تتحول إلى ِمنح 
وقد اثبتت . ذلك ال ٌتناسب والمقاٌٌس العالمٌة، حتى مع تلك التً تتعامل بها الدول الؽنٌة اساساً 

األبحاث كافة التً جرت فً هذا المجال بأن َمن تبوأوا هذه المناصب برزت عند األؼلبٌة 
ثل بضخامة الحسابات الساحقة منهم وبشكل فجائً ظاهرة الؽنى الفاحش والذي لم ٌتم

المصرفٌة الداخلٌة والخارجٌة فقط، بل وفً إمتالك العمارات الشاهقة واألراضً الواسعة اٌضاً، 
إن كل ذلك ٌدعو الضمٌر اإلنسانً سواًء عند المواطن العادي او . وكذلك داخل وخارج العراق

اخرى مرتبطة بها  لدى المسؤولٌن ان ٌتقصوا عن اسباب هذه الظاهرة التً تتعلق بها ظواهر
إرتباطاً شدٌداً وتشمل المقاوالت التً ٌشارك بها او ٌمنحها هؤالء المتنفذون لمن ٌرجون منهم 

المشاركة بما قسم هللا من مردود هذه المقاوالت إن وجدت هذه المقاوالت فعالً، وإال فإن 
زمة لألحزاب المقسوم مضمون فً كل األحوال من المشارٌع الوهمٌة التً أصبحت ظاهرة مال

الحاكمة والتً جعلت الدٌن ومبادئه أساساً لشعاراتها التً تنشرها بٌن الناس ، مسكٌن هذا 
فماذا ٌضٌر هذه األحزاب لو إلتزمت ببعض شعارات هذا الدٌن وطبقتها على المفسدٌن فً .الدٌن

                                                             
3

 المستقبل العراقً  -الدكتور صادق إطٌمش  
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؟ األرض والذٌن ٌستؽلون مواقعهم الرسمٌة هذه لإلثراء الفاحش على حساب قوت الناس 
فالدعوة إذن لتقلٌص رواتب هؤالء اللصوص دعوة قائمة ولها ما ٌبررها وتنطلق من الواقع 

الجدٌد الذي ٌعٌشه هؤالء المتنفذون حٌث ان رواتبهم هذه ال تشكل بالنسبة لمواردهم التً 
ٌحصلون علٌها من خالل مناصبهم إال بما ٌشبه مصرؾ الجٌب الذي ٌمكن إستؽناءهم عنه 

ولكننا لمن نوجه هذه الدعوة ؟ إننا فً الواقع نوجهها لمسؤولً الدولة .  ببساطة وسهولة
العراقٌة لمحاسبة هؤالء عما جنت اٌدٌهم وما ٌملكون، إال ان هؤالء انفسهم هم مسؤولو الدولة 

وهنا تتجلى طبٌعة . العراقٌة، اي اننا نطالب اللص ان ٌحاكم نفسه او ٌحاكم ؼٌره من اللصوص
صصة وؼٌرها من المسمٌات التً اطلقتها األحزاب الحاكمة على سرقات المشاركة والمحا

منتسبٌها من المبسملٌن المحوقلٌن َحدٌثاً والقائمٌن اللٌل والنهار َصالًة والقاصدٌن بٌت هللا 
الحرام فً كل عام َحجاً، من ذوي الجباه المكوٌة والمحابس الفضٌة، وهنا ٌكمن سر هذه 

وها من المسؤولٌن اللصوص ان ٌكافحوا انفسهم بأنفسهم، بل الحملة التً ال ٌرجو مطلق
ٌدعون الجماهٌر المنكوبة والفقٌرة والجائعة والتً ال تملك ؼٌر إفتراش األرض والتحاؾ 

السماء ان تهب للمطالبة بحقوقها واإلستعانة بالقضاء العراقً الذي ال نزال نرجوا منه الوقوؾ 
فً هذا البلد الذي لم ٌتخلص من إستؽالل البعثفاشٌة إلى جانب المظلومٌن والُمضَطَهدٌن 

اما الشعار . المقٌتة إال لٌقع تحت إستؽالل َمن جاءوا باسم هللا لٌسرقوا مال هللا وعباده اٌضاً 
اآلخر الذي تبنته هذه الحملة الوطنٌة لمناهضة الفساد فً العراق فٌتعلق بالرواتب التقاعدٌة 

هذه الرواتب التً ُتصرؾ لمنتسبً . والمجالس المحلٌة للنواب واعضاء مجالس المحافظات
هذه المؤسسات طٌلة ما تبقى لهم من العمر بؽض النظر عن المدة التً شؽلوها فً مناصبهم 

هذه وبؽض النظر عن مدى إلتزامهم بضوابط العمل فً هذه المؤسسات، خاصة فٌما ٌتعلق 
دعو لجعل ذلك الٌوم عٌداً وطنٌاً هذا إذا بمجلس النواب الذي أصبح إكتمال النصاب فٌه ظاهرة ت

ما تجاوزنا مقاطعة الجلسات او السفرات المٌمونة او اإلجازات المدفوعة بالكامل حتى وإن 
تجاوزت األشهر او العالجات الكثٌرة الطوٌلة األمد التً ال ٌمكن ألي موظؾ عراقً بسٌط ان 

ذارات والمتعلقة بقطع الراتب او تقلٌصه او ٌنال جزءا ولو بسٌطاً منها دون ان تتوالى علٌه اإلن
لو تناول . ؼٌر ذلك من اإلجراءات اإلدارٌة التً تخضع إلى تنفٌذ اصعب القوانٌن وأشدها بأساً 

المنصفون فً أجهزة الرقابة المالٌة هذا الموضوع وعالجوه من جوانبه القضائٌة واإلدارٌة 
تحتها، لوجدوا أن مثل هذه الرواتب  والمالٌة، بؽض النظر عن الخصوصٌات التً ال طائل

التقاعدٌة الضخمة التً ضمنها اصحابها ألنفسهم من خالل قوانٌن سنوها هم بأنفسهم لهم 
ولمصلحتهم حصراً حتى أُطلق على هذه القوانٌن تسمٌة الخدمة التً تقدمها بعض المطاعم 

فمن . ام فً وضح النهار، ما هً إال سرقة للمال الع"إخدم نفسك بنفسك" والمقاهً وعنوانها 
الناحٌة اإلدارٌة هناك القانون العام المعمول به للمتقاعدٌن والذي ٌستند على معادلة خاصة 

تتضمن مدة الخدمة والدرجة الوظٌفٌة التً ٌبلؽها الموظؾ فً سنٌن خدمته والتوقٌفات 
ذلك وتلؽى كل هذه  فلماذا إذن ٌتم تجاوز كل. التقاعدٌة المدفوعة للدولة من قَِبل هذا الموظؾ

التعلٌمات لهذه الفئة من الناس التً ألؽت هذه القوانٌن بنفسها؟ أال ٌحق للمواطن ان ٌستعٌن 
بالقضاء إلحقاق الحق وإزهاق الباطل؟ أولٌس ما سوؾ ٌتقاضاه المنتمً إلى هذه المؤسسات 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواء نهثحوث واندراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات انمجموعة انعرالية نهتسويك وانتطوير

www.adhwaa.org 
 واالقتباس محفوظة لمركز أضواءحقوق النسخ 

12 

أجهزة الدولة  وحسب قوانٌن إخدم نفسك بنفسك هو إعتداء على المال العام، اي سرقته من قبل
لتوزٌعه على منتسبً هذه المؤسسات بدون وجه حق؟ هذه األسئلة وأسئلة اخرى كثٌرة ؼٌرها 

تدفع ُمطلقو هذه الحملة الوطنٌة المناهضة للفساد ألن ٌفتشوا عن البدٌل لما ٌدعون إلٌه فً 
وهذا " ال للرواتب التقاعدٌة للنواب واعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلٌة"شعارهم 

إن إشؽال هذه المناصب جاء بشكل طوعً من قبل منتسبً : أوالً : البدٌل ٌتضمن النقاط التالٌة
هذه المؤسسات ، إذ انهم رشحوا أنفسهم طوعاً ولٌس كرهاً لعمل كهذا والمفروض فً هذا 

 حتى لو إنطلقنا من: ثانٌاً . الترشٌح ان ٌكون منطلقاً من حافز خدمة المجتمع ال خدمة الجٌب
القوانٌن الخاصة لرواتب منتسبً هذه المؤسسات والتً ٌتقاضونها بؽٌر وجه حق، كما أشرنا 

إلى ذلك اعاله ، فلماذا ال ٌصار إلى إحتساب مدة الخدمة فً هذه المؤسسات ضمن الخدمة 
العامة التً قضاها الشخص فً مؤسسات الدولة األخرى إذا كان احد العاملٌن لدى الدولة قبل 

اما إذا لم ٌسبق له العمل لدى الدولة مسبقاً . ي عمله الجدٌد فً هذه المؤسساتإنخراطه ؾ
فٌمكن ان ٌجري له الراتب التقاعدي حسب مدة خدمته فً هذه المؤسسات التً رشح نفسه 

للعمل طوعاً بها واستناداً إلى التوقٌفات التقاعدٌة التً دفعها لخزٌنة الدولة، ثم ٌنصرؾ، بعد 
هذه المؤسسات، إلى العمل الذي كان ٌمارسه قبل إنتمائه إلى إحدى هذه إنتهاء عمله فً 

ٌُعامل المواطن الذي ٌقوم بعمل ما فً هذا المجتمع والذي قد  المؤسسات وبذلك ٌعامل كما 
طالما ٌرتبط مثل : ثالثاً . ٌحتاج إلى المساعدات اإلجتماعٌة احٌاناً حاله حال المواطنٌن اآلخرٌن

هذه المؤسسات بتبعات ذات مردود مالً ٌستمر لفترة طوٌلة من الزمن هذا العمل فً مثل 
كالمقاوالت مثالً او المشاركة فً مشارٌع حقٌقٌة او وهمٌة وما شابه ذلك من سرقة المال 

ٌُحاسب المواطن العادي باعتبار ذلك خاضع . العام فلماذا ال ٌجري حساب كل ذلك، تماماً كما 
الشخص والذي قد ٌؤثر على حسابات راتبه التقاعدي، إن كان للدخل العام الذي ٌحصل علٌه 

بالفعل بحاجة إلى راتب تقاعدي مقابل إبتزاز األموال الطائلة الذي ٌجري عادة من خالل تبوءه 
هذه الحملة الوطنٌة التً . لهذا المنصب وحصوله على الموارد المالٌة العالٌة وبعونه تعالى

رٌصون على اهلهم الذٌن ٌعانون األمرٌن بسبب الفقر تطوع إلطالقها عراقٌون وطنٌون ح
والعوز وشحة الموارد والذٌن لهم الحق كل الحق فً موارد العراق التً تقتسمها األحزاب 

الحاكمة فٌما بٌنها مستعٌنة بذلك بتقدٌم الدٌن كسلعة لتجارتها هذه بمقدرات الناس ، ٌنبؽً لكل 
ٌة والسرقات الكثٌرة والكبٌرة التً ٌمارسها كثٌر عراقً ٌرفض مثل هذه التصرفات الالأخالق

ممن جعلوا من اإلنتساب إلى مثل هذه المؤسسات َمحلَباً وطرٌقاً للكسب الحرام، ان ٌساهم فً 
إنجاح هذه الحملة ونشرها بٌن الناس والتوعٌة بها لكً ٌتبنى اإلنسان العراقً المقهور 

بحقوقه التً سوؾ لن تضٌع ما دام وراءها  والمؽلوب على امره والمسروقة ثروته المطالبة
 .ُمطالِب
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اشكانية انعاللة تين األخالق وانسياسة
4 

 

 األخ١شح اٌغٕٛاد فٟ اٌؼشالٟ اٌغ١بعٟ اٌّغشح ػٍٝ ظٙشٚا اٌز٠ٓ اٌجذد اٌغبعخ ٠ؼشف ال

 ػٍٝ ِخً ٚ ِجزغش رؼش٠ف ٚ٘ٛ( ِظبٌخ) أٙب ثؼؼُٙ، لٛي ِٓ أفؼً اٌغ١بعخ ٌّفَٙٛ رؼش٠فب

( . اٌظالح رمشثٛا ٚال) غشاس

١ٌٚظ   ٚ ٠جذٚ أُٙ ٠مظذْٚ ثزٌه ِظبٌذُٙ اٌشخظ١خ أٚ ِظبٌخ فئخ أٚ جّبػخ ع١بع١خ

ٚ ُ٘ ال ٠مظذْٚ ثزٌه اخز١بس اٌجذ٠ً ( فٓ اٌّّىٓ)٠ٚمٛي ثؼؼُٙ ا٢خش أٔٙب . ِظبٌخ اٌجالد اٌؼ١ٍب

٠ّىُٕٙ اٌذظٛي ػ١ٍٗ ِٓ ِٕفؼخ اٌمشاس، ثً ِب   اٌؼٍّٟ اٌّّىٓ ِٓ ث١ٓ ثذائً ػذ٠ذح فٟ ارخبر

شخظ١خ ٚ أِز١بصاد ثأعزغالي ِٛالؼُٙ فٟ اٌغٍطخ، ثظشف إٌظش ػٓ اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ِٓ 

 Niccolo  لجٍُٙ ٌزذم١ك أ٘ذافُٙ، ُٚ٘ ٠طجمْٛ ػٓ ٚػٟ اٚ ثبٌفطشح رؼب١ٌُ ١ٔىٌٛٛ ١ِى١بف١ٍٟ
Machiavelli (  1469 – 1527 ) دٛي اٌزذًٍ ِٓ  " األ١ِش " اٌٛاسدح فٟ وزبثٗ اٌش١ٙش

. اٌؼٛاثؾ األخالل١خ ٚاثبدخ وً اٌطشق ٚاٌٛعبئً ٌزذم١ك اٌّظبٌخ ٚ اٌغب٠بد اٌغ١بع١خ

 ِب األخالق ؟

األخالق شىً ِٓ أشىبي اٌٛػٟ األجزّبػٟ ٚ رطج١مبرٗ ػٍٝ أسع اٌٛالغ ، ٚ اٌزٟ رؼىظ 

٠جشٞ ٚػٍٝ خالف اٌّؼب١٠ش اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ .ٔٛػب ِٓ اٌغٍٛن اٌجششٞ اٌؼشٚسٞ اجزّبػ١ب 

رٕف١ز٘ب ِٚشالجزٙب ِٓ لجً ِإعغبد اٌذٌٚخ اٌّخزظخ، فأْ األخالق رغزٕذ اٌٝ ِجّٛػخ اٌم١ُ 

. اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌزمب١ٌذ ٚ األػشاف اٌغبئذح فٟ اٌّجزّغ  ٚاٌفؼبئً ٚاٌّضً

األخالق رزجغذ ٚرجذ رؼج١شاً ٌٙب فٟ اٌغٍٛن اٌجششٞ ػّٓ ٔطبق األعشح ٚ اٌجّبػخ ٚ رجبٖ 

اٌم١ُ األخالل١خ رزغ١ّش ثّؼٟ اٌضِٓ ٚ رخزٍف ِٓ شش٠ذخ  .اٌخ... اٌّجزّغ ٚ أجٙضح اٌغٍطخ

. اجزّبػ١خ اٌٝ اخشٜ ِٚٓ شؼت اٌٝ آخش 

ِٚب اٌؼبداد اٌذغٕخ ؟ ِٚب األػّبي   ِب اٌغٍٛن اٌج١ذ ؟ :ٟ٘اٌّغبئً اٌشئ١غخ فٟ األخالق 

. اٌّمجٌٛخ ؟ ِٚب اٌزٞ ٠ّىٕٕب اػزجبسٖ الئمب ٚ ِمجٛالً فٟ ٔظش اٌّجزّغ ؟ 

جضء ال ٠زجضأ ِٓ اٌشؤ٠خ اٌزار١خ ٌألٔغبْ ٚاٌزٟ رذذد ٌٗ اٌٝ دذ وج١شطٛسح اٌؼبٌُ  األخالق

ٚثّب أْ اٌغ١بعخ ٟ٘ ٚادذح ِٓ أُ٘ ِجبالد إٌشبؽ األٔغبٟٔ، فأٔٙب ال . اٌغ١بع١خ -األجزّبػ١خ

 .األخالق٠ّىٓ اْ رىْٛ ِٕفظٍخ ػٓ 

ِٚإعغبرٙب ٚػاللبرٙب، ٚاٌغٍٛن اٌغبئذ اٌم١ُ ٚاٌّؼب١٠ش األخالل١خ راد اٌؼاللخ ثؼبٌُ اٌغ١بعخ 

اٌغ١بع١خ اٌّغزخذِخ ٌزم١١ُ إٌٙج اٌغ١بعٟ  األخالق فٟ ٘زا اٌّجزّغ اٚ ران، رشىً ِجزّؼخ

 .ٚاألفشادٌٍٕظبَ اٌذبوُ ٚإٌشبؽ اٌغ١بعٟ ٌألدضاة ٚإٌّظّبد 

                                                             
4

 اٌشفك ١ٔٛص – جٛدد ٘ٛش١بس  
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. عاألخالق رذذ األٔغبْ ِٓ اٌغٍٛن اٌّزطشف ٚرغبػذ ػٍٝ دً اٌزٕبلؼبد ث١ٓ اٌفشد ٚاٌّجزُ

اٌّزجبدٌخ ث١ٓ أفشاد٘ب ػٓ ؽش٠ك   فٟ اٌؼظٛس اٌمذ٠ّخ وبٔذ اٌّجزّؼبد اٌجذائ١خ رٕظُ اٌؼاللبد

. اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ ٚاٌّذشِبد ِٚإعغبد اٌشلبثخ األجزّبػ١خ ِضً األعشح

ِٚغ ظٙٛس اٌّجزّؼبد اٌّؼمذح ٚاٌؼؼف اٌزذس٠جٟ ٌألشىبي اٌزم١ٍذ٠خ ٌٍشلبثخ األجزّبػ١خ اصداد 

ٌغ١بع١خ، اٌزٟ اطجذذ رمَٛ ثبٌٛظ١فخ األعبع١خ ٌٍزٕظ١ُ اٌغٍطٛٞ ٚرط٠ٛش دٚس اٌّإعغذ ا

رذذد أ٠ؼبً   ،(األخالق)وّب أٔٙب . اِب األخالق فأٔٙب ثبرذ رذذد ِؼب١٠ش اٌغٍٛن اٌجششٞ. اٌّجزّغ

. عّخ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ ٚرإصش فٟ رٕف١زٖ

، ٌزا ٠غؼٝ اٌغبعخ أٚ إٌّفٍذ  األخالق رشىً ل١ذا ػٍٝ دش٠خ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ غ١ش إٌّؼجؾ

. غبٌجبً اٌٝ اٌزذشس ِٕٙب

أدٚاد رٕظ١ُ   ِب اٌزٞ ٠جّغ ث١ٓ األخالق ٚاٌغ١بعخ؟ اْ ِب ٠جّؼّٙب ٘ٛ أّٙب وبٔزب ِٓ اٌٚٝ

اٌذ١بح األجزّبػ١خ ِٚجبي األخز١بس اٌغٛع١ٌٛٛجٟ، ٌزا فأّٔٙب رزغّبْ ثبٌذ٠ٕب١ِى١خ ٚاٌزغ١ش 

. ٚرٕظّبْ عٍٛن إٌبط

عٍٛن األفشاد   ِؼ٠ٕٛخ ٚرزغُ ثبٌّضب١ٌخ ٌٚىٕٙب رغزخذَ فٟ رم١١ُاألخالق ل١ُ ٚػشٚساد 

إٌبجُ ػٓ دٚافغ رار١خ، فٟ د١ٓ اْ اٌغ١بعخ ٚالؼ١خ ٚراد ا٘ذاف ِؼ١ٕخ ٚرغؼٟ ٌزذم١ك ٔزبئج 

ِٚٓ اُ٘ خظبئض اٌغ١بعخ أٙب رغزٕذ اٌٝ اٌمٛح ٚرغزخذَ شزٝ اٌؼٛاثؾ اٌمغش٠خ ٌزٕف١ز . ِذذدح

األخالق رغزٕذ اٌٝ رأ١ٔت اٌؼ١ّش   ثبد ػٕذ اٌؼشٚسح، فٟ د١ٓ اِْب ٘ٛ ِطٍٛة ٚرٍجأ اٌٝ اٌؼمٛ

. ثشىً اعبعٟ

اٌجٛر٠خ رشرىض ػٍٝ ِجبدٞء  –األخالق فٟ جضء وج١ش ِٕٗ ِٕبلغ ٌٍؼٕف فبٌزمب١ٌذ إٌٙذٚع١خ 

اٌالػٕف، ٌٚىٓ اٌمٛي اْ األخالق ػِّٛب ِٕب٘غ ٌٍؼٕف صػُ ِجبٌغ ف١ٗ، د١ش اْ دشٚة اٌذفبع 

. دشس ِٓ األعزؼّبس اٚاألدزالي ِضالً ػبدٌخ ِٚششٚػخػٓ اٌٛؽٓ ٚدشوبد اٌذ

اْ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ فٟ وً ثٍذ ِٓ ثٍذاْ اٌؼبٌُ ٠جّغذ ٚدذح شى١ٍخ ٌٍشؤ٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاالخالل١خ 

. ٌٍّجزّغ

ٚاخ١شا رٛجذ ِؼب١٠ش اخالل١خ ِمجٌٛخ فٟ ِجزّؼبد ِذذدح ٚاٌزٟ رجشس اعزخذاَ اٌؼٕف ثشىً 

. ٌٍذفبع ػٓ اٌششف فٟ اٌّجزّؼبد األٚسٚث١خ ِذذٚد ِضبي رمب١ٌذ اٌّجبدسصح

 اٌّمبسثبد اٌضالس ٌٍؼاللخ ث١ٓ األخالق ٚاٌغ١بعخ

: صّخ صالس ِمبسثبد ٌٍؼاللخ اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌغ١بعخ ٚ االخالق 

ثّؼٕٝ، اْ ال رمزظش اٌغ١بعخ ػٍٝ وٛٔٙب راد أ٘ذاف عب١ِخ فمؾ ِضً : اٌّمبسثخ األخالل١خ

ا٠ؼب اْ ال رٕزٙه رذذ اٞ ظشف اٌّجبدٞء األخالل١خ   ػ١ٍٙباٌظبٌخ اٌؼبَ ٚ اٌؼذاٌخ، ٌٚىٓ 

ٚأْ رغزخذَ اٌٛعبئً اٌّمجٌٛخ اخالل١ب فمؾ ٌزذم١ك رٍه ( إٌضا٘خ ٚاٌّظذال١خ ٚاألخالص)

: ٚاٌغ١بعخ األخالل١خ أٚ األخالق فٟ اٌغ١بعخ، رزجٍٝ فٟ ِب ٠ٍٟ.األ٘ذاف
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 ع ، ١ٌٚظ أٔزضاعاْ ٠ٙذف اٌغ١بعٟ فٟ ٔشبؽٗ اٌؼٍّٟ ٌزذم١ك ِظبٌخ اٌّجزُ -1

. اٌغٍطخ ٚاألدزفبظ ثٙب ِٓ اجً ِظبٌخ رار١خ ػ١مخ 

ٚث١ٓ ( دغت سأ٠ٙب)ِشاػبح اٌغٍطخ ٌٍزٛاصْ ث١ٓ ِب ٠ّىٓ اٌم١بَ ثٗ ِٓ اجً اٌظبٌخ اٌؼبَ  -2

ٚ٘زا اٌزٛاصْ . ػٓ األُِ اٌّزذذح اٌظبدسح دمٛق األٔغبْ، اٌزٟ ألشرٙب اٌّٛاص١ك ٚاٌؼٙٛد اٌذ١ٌٚخ

٠جغذ جٛ٘ش اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغٍطخ ٚدمٛق األٔغبْ ، فٙٛ ١ّ٠ً اٌٝ اٌغٍطخ فٟ األٔظّخ األعزجذاد٠خ 

. ٚاٌٝ دمٛق األفشاد فٟ األٔظّخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌذم١م١خ 

اٌغ١بعخ األخالل١خ ال رٍجأ اٌٝ اعزخذاَ اٌؼٕف، اال فٟ دبٌخ اٌؼشٚسح اٌمظٜٛ، ٚثبٌذذ   –3

. األدٔٝ

ح اٌّزذؼشح فٟ اٌذٌٚخ اٌّذ١ٔخ ػٓ اٌغٍطخ فٟ األٔظّخ األعزجذاد٠خ ثأٌزضاَ أشذ رز١ّض اٌغٍؾ

. ثبٌّؼب١٠شاألخالل١خ ٚػّبْ أوجش ٌٍذش٠بد اٌؼبِخ ٚ اٌخبطخ

 .اٌمؼبئ١خفٟ األٔظّخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ صّخ فظً ث١ٓ اٌغٍطبد اٌضالس اٌزٕف١ز٠خ ٚ اٌزشش٠ؼ١خ ٚ 

اسادح اٌذبوُ ٚدذٖ ٚ ال رٛجذ شخظٕخ  فٟ ِضً ٘زٖ األٔظّخ ال رىْٛ اٌغٍطخ رؼج١شا ػٓ

ٚاٌذبوُ فٟ ِضً ٘زٖ األٔظّخ ِٛظف ػبَ وأٞ ِٛظف آخش ٌٚىٓ أػٍٝ ِشرجخ ٌٚٗ ِٙبَ .ٌٍغٍطخ 

٠ٚزٌٛٝ اٌغٍطخ اٚ ٠غبدس٘ب دغت ِب   ٚ طالد١بد ٚ ِغإ١ٌٚبد أوجش ٚأُ٘ ، ٠ٚخذَ ٌّذح ِذذدح

. رغفش ػٕٗ ٔزبئج األٔزخبثبد اٌزشش٠ؼ١خ 

ْٚ ِم١ذح ثبٌذعزٛس ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رؼّٓ دمٛق اٌّٛاؽ١ٕٓ ، ثّب ٠ذمك اٌغٍطخ اٌّزذؼشح ره

. األٔغجبَ ث١ٓ األخالق ٚاٌغ١بعخ ٚث١ٓ اٌفشد ٚاٌذٌٚخ 

رجبً٘ اٌم١ُ األخالل١خ فٟ اٌغ١بعخ ،أٚ ثزؼج١ش آخش ،   ٠ٚمظذ ثٙب: اٌّمبسثخ اٌال أخالل١خ 

ؽشق   ِٓ دذد ٚٚطف ،أٚي " ِبو١بف١ٍٟ " ٚوبْ . اٌغ١بعخ ِٕضٚػخ األخالق   ِّبسعخ

ِّٙب وبٔذ ٘زٖ "اٌغب٠خ رجشس اٌٛع١ٍخ "  ٚٚعبئً رشى١ً اٌغٍطخ اٌم٠ٛخ ٌٍذٌٚخ أعزٕبداً اٌٝ ِجذأ

. اٌٛع١ٍخ ال أخالل١خ ٚال أٔغب١ٔخ

وبْ اٌىزبة اٌّفؼً ٌذٜ " األ١ِش " ١ِى١بفٍٟ ، ِؼٍُ اٌطغبح ، ١ٌٚظ ِٓ لج١ً اٌّظبدفخ أْ 

) ٚث١ٕ١زٛ ِٛع١ٌٕٟٛ (  1945 -1889) ٚأدٌٚف ٘زٍش  (  1953  –1878) جٛص٠ف عزب١ٌٓ 

اْ ٚطب٠ب ِبو١بف١ٍٟ دٛي لٛاػذ .  (  2006  –1937) ٚطذاَ دغ١ٓ (  1945  –1882

ٚأٔشبء ٔظبَ   االعز١الء ػٍٝ اٌغٍطخ ٚاالدزفبظ ثٙب ػٓ ؽش٠ك اٌمٛح اٌغبشّخ ٚلّغ اٌّؼبسػخ

ٚاشؼبي   اِزٙبْ اٌىشاِخ األٔغب١ٔخأعزجذادٞ ،ال رإدٞ اال اٌٝ خشاة اٌّجزّغ ٚأشبػخ اٌظٍُ ٚ

  –1849) اٌىٛاوجٟ   ٠مٛي اٌّفىش ػجذاٌشدّٓ. ١ٔشاْ اٌذشٚة ٚاٌٝ لٍت اٌم١ُ ٚاٌّضً ٚاٌفؼبئً 

أْ االعزجذاد ٠زظشف فٟ : "  " ؽجبئغ األعزجذاد ِٚظبسع األعزؼجبد" فٟ وزبثٗ اٌخبٌذ  ( 1902

٘ٛ ٠مٍت اٌم١ُ .. فغذ٘ب أٚ ٠ّذٛ٘بأوضش ا١ٌّٛي اٌطج١ؼ١خ ٚاألخالق اٌذغٕخ، ف١ؼؼفٙب أٚ ٞ

األخالل١خ سأعبً ػٍٝ ػمت ١ٌغذٚ ؽبٌت اٌذك فبجش ٚربسن دمٗ ِط١غ، ٚاٌّشزىٟ اٌّزظٍُ ِفغذ، 

٠ٚظجخ رغ١ّخ إٌظخ فؼٛالً ٚاٌغ١شح . ٚإٌج١ٗ اٌّذلك ٍِذذ، ٚاٌخبًِ اٌّغى١ٓ طبٌخ أ١ِٓ
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دٚ إٌفبق ع١بعخ ٚاٌزذب٠ً ػذاٚح ٚاٌشٙبِخ ػزٛاً ٚاٌذ١ّخ دّبلخ ٚاٌشدّخ ِشػبً، ٚأ٠ؼبً ٠غ

و١بعخ ٚاٌذٔبءح ٌطف ٚإٌزاٌخ دِبصخ، ٚأٔٗ أٞ االعزجذاد، ٠شغُ دزٝ األخ١بس ِٓ إٌبط ػٍٝ أٌفخ 

ِّٟ ٔفٛعُٙ آ١ِٕٓ ِٓ وً  اٌش٠بء ٚإٌفبق، ٌٚجئظ اٌغ١ئزبْ، ٚأٔٗ ٠ؼ١ٓ األششاس ػٍٝ ئجشاء غ

". رَجِؼخ، ٌٚٛ أدث١خ، فال اػزشاع ٚال أزمبد ٚال افزؼبح 

ٚ٘زا إٌٙج ٘ٛ اٌغبٌت ٌذٜ وض١ش ِٓ اٌمبدح ٚاٌغبعخ األخالل١١ٓ، اٌز٠ٓ : اٌّمبسثخ اٌّؼزذٌخ

ٚرٕطٍك ٘زٖ اٌّمبسثخ اٌٛعط١خ، ِٓ ػشٚسح ػذَ رجبً٘ اٌّؼب١٠ش األخالل١خ . رؼزض ثُٙ شؼٛثُٙ

. فٟ ِّبسعخ اٌغ١بعخ، ِغ األخز ثٕظش األػزجبس خظبئض األخ١شح

األرجبٖ اٌّشوضٞ ٘ٛ   د اٌّزذؼشح خظٛطبً، ٔجذ أْٚفٟ ػبٌُ ا١ٌَٛ ػِّٛب ٚاٌّجزّؼب

اػفبء اٌطبثغ اٌّإعغٟ ػٍٝ اٌّؼب١٠ش األخالل١خ فٟ اٌغ١بعخ ٠ٚزجٍٝ رٌه فٟ ادزشاَ دمٛق 

األٔغبْ ٚاٌؼذاٌخ األجزّبػ١خ ٚاأللشاس ثبٌّجبدٞء اٌذ٠ّمشاؽ١خ فٟ اٌذ١بح ٚرؼض٠ض األعظ اٌمب١ٔٛٔخ 

. ٌٍّجزّغ
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تخالحة أعالو دونة 
5 

 

 علٌها ٌطلق علٌها متفق عالمة لنفسها استثناء دون البشرٌة التجمعات و الدول جمٌع تتخذ
 على و السٌاسٌة الناحٌة من الدولة سٌادة عن المعبر بوصفها رمزٌة لها تكون , "العلم" اسم

 أراضً جمٌع فً مرفوعا فنجده. االجتماعٌة الناحٌة من حضارته و ثقافته و المجتمع هوٌة
 استثناءا,   دونه أخر علم أي رفع الدولة ترفض الوقت ذات و. الرسمٌة ومؤسساتها الدولة

 العلم نجد فحٌثما, السفارة دولة سٌادة من جزء تعد التً  سٌاراتها و األجنبٌة السفارات
. موجودة دولته نجد مرفوعا

.  علٌه االتحادي البرلمان اتفاق من الرؼم على, موحد علم على بعد شعبه ٌتفق لم العراق فً
 علم الجنوب و األوسط الفرات أما  بنجوم علم الؽربٌة المناطق فً و اصفر علم كردستان ففً

. البرلمان فً اقر الذي العلم هو و نجوم بدون
 العلم اقر الدستورٌة اآللٌات وفق و السٌاسٌة الناحٌة فمن.  هامة داللة له االختالؾ هذا إن

 فً. مناطقٌا العراق على موزعة أعالم ثالثة نجد األرض على أما, البرلمان داخل العراقً
 الناحٌة من انه إال, الدولة مؤسسات فً الرسمً العلم وجود من الرؼم على السنٌة المناطق

 للعلم الوجود الكردٌة المنطقة و. به معتد ؼٌر علم انه األخٌرة المظاهرات بٌنت كما الجماهٌرٌة
, الشٌعة,  السنة, الرئٌسة العراقٌة المكونات أهداؾ اختالؾ عن ذلك نتج. ندر ما إال العراقً

 عام الحاصلة التؽٌر بعملٌة مقتنعا ؼٌر الزال الجماهٌري المستوى على السنة أن مفادها. الكرد
 العلم رفع عدم أن و له مهمشة و منصفة ؼٌر ٌعدها سٌاسً تؽٌٌر من إلٌه آلت ما و 2003
 رفض عن تعبر ما بقدر محدد لمشروع إعالنا لٌست القدٌم بالعلم بالتلوٌح االستمرار و  الجدٌد
 أن مبدأ على ٌقوم بنائه ٌتم جدٌدا عراقا أن جمهوره فٌرى  الشٌعٌة المناطق أما.  الجدٌد الواقع

 مطالبا و ملتزما الكرد أما.  العراقً الشعب أؼلبٌة ٌمثلون باعتبارهم خارجهم تكون لن السلطة
 الكٌان بلورة إلى الهادؾ الكردي المشروع ٌحقق ما بقدر الحكومة و البرلمان من ٌصدر بما

. احدها العراقً العلم رفع و,  معه ٌتقاطع ما لكل التطبٌق رافضا و, به الخاص
 و, المشتركة القوى جمٌع اتفاق فً األولى الخطوة الموحد الَعلم ٌكون ثورة أو تؽٌٌر أي فً

 فً التتفق وأنها أخرى متبنٌات لها جهة كل أن ٌعنً فهذا مختلفة أعالم رفع عند بعكسه
 الممثلة السٌاسٌة الكتل مطالبات خالل من و العراق فً الندرة من . االٌدٌولوجٌا و المشروع
 دون مر الذي الوحٌد االتفاق و,  ما قانون على تتفق أن البرلمان فً العراقً الشعب لمكونات
. بهم الخاصة المخصصات و الرواتب تحدٌد هو البرلمانٌٌن جمٌع من اعتراض

 من 4 المادة إلؽاء تتمثل رئٌسة مطالب على تركزت الؽربٌة المناطق فً األخٌر المظاهرات فً
 األمن قوى و البعثٌٌن من المفصلٌن إعادة و البعث اجتثاث قانون إلؽاء و اإلرهاب قانون

 المظاهرات بحسب مرفوضة مطالب هً و, مطلق عام عفو قانون إقرار و السابقة المسرحة
                                                             

 كتابات  -عزٌز صادق سنبه  5
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 تشرٌع على الكرد إصرار بالمقابل و.  محدودة كانت وان الشٌعٌة المناطق فً خرجت التً
 مستحقات دفع إدراج عدم و, الشٌعة و السنة قبل من المرفوض و الؽاز و النفط قانون

 العدٌد ؼٌرها و. 2013 لعام االتحادٌة للموازنة كردستان إقلٌم فً النفطٌة األجنبٌة الشركات
 له العراقٌة مكونات من  مكون لكل أن من الملخص القول تعزز التً األخرى األمثلة من

 وحدة عدم األحٌان معظم فً نجد لذا األخر مع ٌتقاطع ما عادة الذي و الخاص مشروعه
 السٌاسة على بناءا لٌس خطابه الوزٌر ٌصدر إذ,  وزارة كل بٌن و الوزراء رئاسة بٌن الخطاب
 والحالة,  إلٌها المنتمً الكتلة و المكون مشروع وفق إنما الوزراء رئٌس ٌضعها التً العامة
. البرلمان أعضاء خطابات تشتت فً نفسها

 الدولة تشكٌل ٌتطلب.  افتراض؟ ذلك أن أم ؟ موحد علم له لٌكون حقٌقٌة دولة العراق أن هل
 أن قبل 1921 عام دولة إلى تحول العراق أن المؤسؾ من و,  مشترك نسٌج لها امة وجود
, موحد مشروع الٌجمعها, كردٌة و شٌعٌة,  سنٌة, أمم ثالثة عن عبارة بقً إذ األمة تلك تتشكل

 و, العراقٌة األراضً جمٌع على أوامرها فرضت قاهرة سلطة تشكٌل 1921 عام حدث ما و
 فقدت أن بعد لذا.  الثالثة األمم هذه إرادات جمع فً فشلت أنها إال, الفروض تلك احد العلم كان

 عن التعبٌر بدل أمم ثالثة عن لتعبر أعالم ثالثة ظهرت 2003 عام القسري دورها السلطة
.  دولة
 على تم االلتفاؾ مادام موحدة امة فٌه تتشكل أن للعراق الحالٌة الظروؾ ووفق الصعب من

 ٌعدان الشٌعً و السنً ونٌٌنكمفال,  والقومٌة الطائفٌة, لتوحٌده طرد عامال هما محورٌن
 هذٌن من أٌا اعتماد إن,  لهم القومً التمحور فواضح الكرد أما عنهما المعبر الهوٌة المذهب

 بالعراق مرت التً التارٌخٌة التجارب و, الدولة ثم من و األمة تكوٌن فً سٌفشل العنصرٌن
 لٌس و, الفشل ؼٌر نتائجها تكون لن إسالمٌة دولة أو قومٌة دولة لتكوٌن محولة أٌة أن تؤكد
 العرقٌة المكونات المتعددة األخرى الدول تجارب إلى العراقٌون ٌلتفت أن العٌب من

 للخروج الحل ٌستلهم أن و المواطنة معٌارها مدنٌة دولة بناء استطاعت التً  والمذهبٌة
 خاللها العراقٌون سٌحتاج, مكونتها جمٌع توحٌد دولة تشكٌل و امة ببلورة كفٌل جامع بمشروع

 عن بعدا نظاما أفضلها لٌنتقً األطروحات مختلؾ فٌها ٌفترش الزمن من قلٌلة ؼٌر مدة إلى
 .أعالم ثالثة من بدال ٌرفرؾ واحدا علما سنشاهد عندئذ, القومٌة و الطائفٌة األساسٌٌن
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هم ينجح انثعج في إشعال انحرب األههية؟
6 

 عن ٌعربون عراقٌٌن قراء من رسائل استلم رحت الؽربٌة المناطق فً االعتصامات بدء منذ
 بعد خاصة تذر، وال تبقً ال العراق فً أهلٌة حرب اندالع احتمال من والمشروع، العمٌق قلقهم

 طلعوا بنفر مدعوماً  الرمادي، فً (الكرامة جٌش)بـ سموها لملٌشٌات العسكري االستعراض
 ٌلهبون راحوا كبار، دٌن رجال أنهم أدعو والعمامة، بالزٌتونً االعتصامات ساحات فً علٌنا

 من شاب بمائة الجٌش، هذا برفد العشائر مطالبٌن الطائفٌة، النارٌة بالخطابات الجماهٌر حماس
 تكتٌك هو فاألسلوب وبالتأكٌد،. «الجدٌد الصفوي الؽزو» من السنة أهل عن للدفاع عشٌرة، كل

 هذه إشعال فً القاعدة أتباع وحلفاؤهم البعثٌون سٌنجح هل: هو والسؤال بامتٌاز، بعثً
. لنرى... الحرب؟

المالحظ أنه كلما حصل تصعٌد جدٌد فً العملٌات اإلرهابٌة فً العراق راح اإلعالم العربً وعدد 
من الكتاب، ٌوعزونه إلى صراع جدٌد بٌن الكتل السٌاسٌة الحاكمة، رؼم أن اإلرهاب متواصل 

فبعد انسحاب . اآلن، مع صعود وهبوط فً الخط البٌانً لإلرهاب منذ إسقاط حكم البعث وإلى
لوا أٌة عملٌة إرهابٌة إلى انسحاب األمرٌكان، رؼم أن ذروة اإلرهاب كانت  القوات األمرٌكٌة، أوَّ

وتكرر نفس الشًء بعد اعتقال عناصر من حماٌة كل من طارق . إثناء وجود هذه القوات
فً اإلرهاب، حٌث حصل تصعٌد ؼٌر مسبوق فً األزمة  الهاشمً، ورافع العٌساوي لضلوعهم

على شكل اعتصامات فً المناطق الؽربٌة، رافقتها أعمال عنؾ وتصعٌد فً اإلرهاب رؼم 
! ادعاءاتهم بأنها اعتصامات سلمٌة

وفرٌق آخر من الكتاب، اتخذوا األسهل فً تفسٌر ظاهرة تصعٌد األزمة العراقٌة بٌن حٌن 
المــالكــــــً بالسلطـــة، فطــــــالبوا  (تشــبث)صــة الطائفٌــــة، والمحــاص: وآخـر، وهو

بسحب الثقة منه، ولما ٌئسوا من الوسائل الدٌمقراطٌة إلسقاطه، لجأوا إلى تصعٌد الضؽوط 
وفرٌق ثالث ! عبر التظاهرات واالعتصامات وشن الحمالت االعالمٌة ضده، مطالبٌنه باالستقالة

على االنتهازٌة، والتظاهر بالحٌادٌة والعقالنٌة، فمسكوا العصا من وسطها، من الكتاب اعتادوا 
ٌساوون بٌن المعتدي والمعتدَى علٌه، ٌظهرون بثٌاب العفة والحكمة، وال شك أن المحاٌد فً 

ؼنً عن القول إن الؽرض من كل هذه المحاوالت هو تضلٌل الرأي .هذه الحالة ٌخدم المعتدي
لسبب الرئٌس لألزمة، إلؼراق البالد فً فوضى عارمة لتحقٌق أجندات العام، والتعتٌم على ا

. أجنبٌة، وتكرار السٌنارٌو السوري فً العراق
 فما هو السبب الرئٌس لألزمة؟

منذ سقوط البعث راح اإلعالم العربً، والسٌاسٌون الذٌن فشلوا فً االنتخابات، وعدد ؼٌر قلٌل 
دون االستقرار للعراق، ٌروجون لٌل نهار بأن الشٌعة من كتاب عراقٌٌن وعرب من الذٌن ال ٌري

ما إن تخلصوا من حكم البعث وهٌمنوا على السلطة حتى تحولوا من مظلومٌن إلى ظالمٌن، 

                                                             
 المؤتمر  -عبدالخالق حسٌن  6
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فانفردوا بالسلطة وراحوا ٌنتقمون من العرب السنة، وٌمعنون فً تهمٌشهم وعزلهم، ودلٌلهم 
معظم المعتقلٌن بتهمة اإلرهاب هم من  الذي تعكزوا علٌه فً خطاباتهم التحرٌضٌة، هو أن

علماً بأن رئٌس الوزراء، السٌد نوري المالكً شن حرباً ضد ملٌشٌات جٌش المهدي فً ! السنة
ولكن ماذا على الحكومة أن تفعل إذا كان أكثر اإلرهابٌٌن والبعثٌٌن . البصرة وبؽداد وهم شٌعة

الحل هو جلب عدد مساوي لهم من الذٌن تلوثت أٌدهم بدماء العراق هم من السنة؟ فهل 
المكونات األخرى واعتقالهم بتهمة اإلرهاب من أجل تحقٌق التوازن فً هذا األمر؟ علماً بأنه ال 
 ٌتم اعتقال أي متهم إال بأمر قضائً، وأن أؼلب أعضاء الهٌئات القضائٌة العلٌا هم من السنة؟

وهو من الثمار السٌئة لسٌاسات  نؤكد مرة أخرى أن االستقطاب الطائفً الحالً لٌس جدٌداً 
فالبعث منذ اؼتصابه السلطة . سنة من حكمه الطائفً الفاشً الجائر 35البعث الساقط خالل 

، تبنى العشائرٌة والطائفٌة لتثبٌت حكمه، ولسوء حظ أهل السنة أن 1968للمرة الثانٌة عام 
كما ونجح البعثٌون . اطق الؽربٌةمعظم البعثٌٌن الذٌن تلوثت أٌدٌهم بدماء العراقٌٌن هم من المن

بعد انهٌار حكمهم طرح أنفسهم كممثلٌن شرعٌٌن عن العرب السنة، ولذلك لم ٌتركوا أٌة مفردة 
. طائفٌة بذٌئة إال واستخدموها ضد الشٌعة وبمنتهى البذاءة والعلنٌة وبشكل ؼٌر مسبوق

ومما زاد فً الطٌن بلة، هو  .وراحوا ٌحاربون العملٌة السٌاسٌة والدٌمقراطٌة باسم أهل السنة
تدخل حكومات فً الشأن العراقً، فراحوا ٌرسلون آالؾ اإلرهابٌٌن لشن حرب اإلرهاب على 

الشعب العراقً باسم الدفاع عن حقوق العرب السنة، وحتى تدمٌر أضرحة أئمتهم إلشعال الفتنة 
ن ٌتورع فً توظٌؾ أخس الطائفٌة وبالتالً إشعال حرب أهلٌة بٌن السنة والشٌعة، ألن البعث ل

. الوسائل لتحقٌق أؼراضه
فً أول األمر امتنع السٌاسٌون السنة من المشاركة فً العملٌة السٌاسٌة وقاطعوا االنتخابات 

، ولكن بعد ذلك انتبه عقالؤهم، فرأوا أن من مصلحتهم 2004البرلمانٌة األولى فً العام 
لتً أرتكبها زعماء الشٌعة بعد تأسٌس الدولة المشاركة الفعالة بها، وأن ال ٌعٌدوا األخطاء ا

لذلك شاركوا فً السلطة، وكان ؼرض البعض . العراقٌة فً العشرٌنات من القرن الماضً
ففً . منهم، وخاصة من الذٌن تسللوا من خلفٌات بعثٌة، أن ٌفشلوا العملٌة السٌاسٌة من الداخل

لسلطة وفق ما تفرزه صنادٌق النظام الدٌمقراطً ال بد أن تكون نسبة المشاركة فً ا
سنة لذلك شنوا حملة  80االنتخابات، األمر الذي ٌرفضه الذٌن أدمنوا على احتكار السلطة خالل 

إعالمٌة شعواء لتشوٌه صورة الدٌمقراطٌة بؽٌة التخلص منها فً محاولة منهم إلعادة عقارب 
أنفسهم كمدافعٌن عن  لذلك استؽل البعثٌون تعقٌدات الوضع، فطرحوا. الساعة إلى الوراء

المكون السنً، ال إلنجاح العملٌة السٌاسٌة، بل لتخرٌبها من الداخل، ولذلك كان ما كان من دور 
طارق الهاشمً، : البعض منهم فً اإلرهاب وهم ٌحتلون أعلى المناصب فً الدولة، من أمثال

ما تقدم، نستنتج أن ومن كل .وأسعد الهاشمً، ومحمد الداٌنً، وأخٌراً رافع العٌساوي وؼٌرهم
العلة لٌس فً كون الحكومة مبنٌة على المحاصصة الطائفٌة، أو تهمٌش أهل السنة، وأن لهم 

الخ، بل ألن هناك تحالؾ اندماجً بٌن البعث والقاعدة لنشر اإلرهاب وإرباك ...مطالب مشروعة
اطٌة، وبالتالً السلطة واألجهزة األمنٌة، ودفع المواطنٌن إلى حافة الٌأس من جدوى الدٌمقر
فكراً « القاعدة»إعادة العراق إلى هٌمنة البعث مرة أخرى بعد أن تبنى هذا البعث أٌدٌولوجٌة 
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. وتطبٌقاً ولحكم العراق بصٌؽة طالبانٌة
ولذلك نؤكد ألصحاب النواٌا الحسنة أن أي تنازل تبدٌه الحكومة لقادة االعتصامات لن ٌحل 

وتألٌباً وتصعٌداً فً المطالب التعجٌزٌة، ألن أؼراضهم كما قالوها المشكلة، بل ٌزٌدهم إمعاناً 
إسقاط الحكومة، : )صراحة هً لٌست المطالب المشروعة، بل المطالب ؼٌر المشروعة وهً

(. وتقسٌم العراق، وإقامة االقلٌم السنً والحرب
 هل ما ٌجري فً العراق حرب أهلٌة طائفٌة؟

هلٌة؟ فإذا كانت العملٌات اإلرهابٌة تعتبر حربا أهلٌة، فهذه أوالً، علٌنا أن نعرؾ ما الحرب األ
الحرب مستمرة منذ سقوط حكم البعث ولحد اآلن، حٌث التفجٌرات االنتحارٌة، والمفخخات 

والعبوات واأللؽام الناسفة تقتل العراقٌٌن بالجملة، سنة وشٌعة ومسٌحٌٌن وؼٌرهم مع 
دول العالم التً تعرضت وما تزال تتعرض لإلرهاب، وفً هذه الحالة، فمعظم . االختالؾ بالنسب

 فما هً الحرب األهلٌة إذْن؟. ولكن المشكلة لٌست بهذه البساطة. هً فً حالة حرب أهلٌة
هً الحرب الداخلٌة فً بالد ما التً ٌكون »: الحرة الحرب األهلٌة، وفق موسوعة وٌكٌبٌدٌا

رى فً عدوه، وفً من ٌرٌد أن ٌبقى على كل فرد فٌها ي. أطرافها جماعات مختلفة من السكان
ٌكون الهدؾ ... الحٌاد، خائنا ال ٌمكن التعاٌش معه وال العمل معه فً نفس التقسٌم التراتبً

أما أسباب الحرب، فقد تكون . لدى األطراؾ السٌطرة على مقالٌد األمور وممارسة السٌادة
. انتهى. «ٌج من هذه العواملسٌاسٌة أو طبقٌة، أو دٌنٌة، أو عرقٌة، أو إقلٌمٌة أو مز

قد نرى جزءا من هذا التعرٌؾ ٌنطبق على الحالة العراقٌة، خاصة وأن ما ٌجري هو تحت 
ولكن لو أمعنا النظر لوجدنا أن هذا الصراع . ؼطاء طائفً، وأؼلب الضحاٌا من طائفة معٌنة

ٌاسٌة مؤلفة من لٌس بٌن السنة والشٌعة الختالفات دٌنٌة، وإنما هذا االرهاب تشنه كتلة س
فلول البعث والقاعدة، ضد جمٌع مكونات الشعب األخرى، سنة وشٌعة، رؼم أنهم ٌرتكبون 

ومن المؤكد أن الجهة التً قامت بتفجٌرات ضد المساجد السنٌة . إرهابهم تحت ؼطاء طائفً
هً نفسها التً تقوم بقتل الشٌعة واستهداؾ الحسٌنٌات، والؽرض هو جر أهل السنة ضد 

فاإلرهابٌون ال ٌدافعون عن حقوق أهل السنة، بل العكس .ة على أمل إشعال حرب طائفٌةالشٌع
لقد اكد وزٌر الدفاع بالوكالة سعدون الدلٌمً، ان . من ذلك ٌستؽلون السنة ألؼراضهم

االرهابٌٌن باتوا ٌمارسون اسالٌب ابتزاز ضد المواطنٌن فً مدن عدٌدة ومنها األنبار والموصل 
وقال خالل حفل تكرٌم عدد من ذوي شهداء . هذه المدن تستؽٌث بالجٌش منهموان الناس فً 

ومن جانبهم طالب ذوو الضحاٌا . الجٌش العراقً ان هؤالء االرهابٌٌن لن ٌفلتوا من العقاب
. قوات الجٌش بمالحقة االرهابٌٌن كما طالبوا السلطات القضائٌة بالقصاص منهم

 هل سٌنجحون فً إشعال حرب طائفٌة؟
أعتقد أنهم سٌنجحون فً إشعال هذه الحرب وذلك ألن الشعب العراقً بجمٌع مكوناته،  ال

األثنٌة، والدٌنٌة، والمذهبٌة، عرؾ أسباب اللعبة وأؼراضها الدنٌئة، ودور البعث والقاعدة 
وفً هذا الخصوص ٌذكر الكاتب األمرٌكً، ماٌكل روبن، المطلع على . والقوى األجنبٌة فٌها

. وقد احتجت القوى السنٌة لعدة أشهر فً سالم نسبً»: ي، فً مقال له جاء فٌهالشأن العراق
وقد تساهلت الحكومة مع . وتظهر أشرطة الفٌدٌو المتظاهرٌن مناصرٌن لتنظٌم القاعدة
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ولم تكن الحوٌجة . المعارضة لعدة أشهر وهو أمر لم ٌكن ممكنا فً ظل الدٌكتاتورٌة السابقة
لقد كانت واحدة من . قع، ربما كانت أكثر المدن المتشددة فً العراقوفً الوا. واحة سالم أبدا

ومنذ فترة طوٌلة كانت ُتعدُّ منطقة محظورة على . المدن التً لم تتزحزح عنها القاعدة ٌوما
: ومع كل هذا كانت الحكومة العراقٌة َتضبط نفسها. العراقٌٌن وعلى األكراد العراقٌٌن واألجانب

وتصاعد فقط عندما رد المتظاهرون الذٌن  -وبدأ الهجوم على مخٌم االحتجاج بخراطٌم المٌاه 
ورؼم ما حصلت علٌه  .كان ٌفترض انهم مسالمون بأسلحة فتاكة عن قصد وتصمٌم

االعتصامات من إعالم واسع ومحاولة االعالمٌٌن إعطاء تبرٌرات مشروعة لها بشكل مبالػ، 
تحلٌل اعتصامات : )ب السٌد عبد الؽنً علً ٌحٌى، فً مقال له بعنوانإال إنه وكما قال الكات

عدا المبالؽة فً سعة رقعة االعتصامات، فأن الذي »: جاء فٌه( أهل السنة والجماعة فً العراق
ٌشوه من عدالة قضٌة السنة، ان مطالب األخٌرة، تكاد تختزل لنصرة البعث المحظور 

إرهاب، وقانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث، ( 4)لمادة واإلرهابٌٌن، كدعوتهم الى الؽاء ا
واطالق سراح منفذي جرائم األنفال وقتل الكرد والشٌعة بالجملة والمفرد، انهم بهذه المطالب 

: ومن عوامل ضعفهم، تعددٌة قٌاداتهم. اثاروا حفٌظة األكثرٌة الساحقة من العراقٌٌن ضدهم
الخ، إضافة إلى ركوب شٌوخ العشائر ورجال ... ن المسلمونالقاعدة، البعث، الضاري، االخوا

فالدٌمقراطٌة والحرٌات وحقوق االنسان ... الدٌن، والملثمٌن القابضٌن على الرشاشة والسكٌن
والحداثة والعصرنة ال ٌمكن ان تخرج من عباءة شٌخ العشٌرة وال من جبة رجل الدٌن، ولن 

اد السنة لقضٌتهم العادلة النصر فما علٌهم إال أن ٌعٌدوا وإذا أر. تتحقق على ٌد الملثم اإلرهابً
كذلك هناك  بشٌخ العشٌرة الى مضٌفه، ورجل الدٌن الى مسجده، وٌزجوا بالملثم فً السجن

تذمر واسع من شٌوخ العشائر فً مناطق االعتصامات، وعلى سبٌل المثال، أكد الشٌخ محمد 
ء العراق التً تم تشكٌلها بالتنسٌق مع الحكومة، الهاٌس، شٌخ عشائر البوذٌاب وأحد قادة أبنا

« .ال تزال هً الالعب األكبر فً المظاهرات( القاعدة)»أن 
: وبناًء على كل ما تقدم، نستنتج ما ٌلً

أوالً، إن ما ٌسمى باعتصامات أهل السنة فً المناطق الؽربٌة ال عالقة لها بحقوق أهل السنة 
دها فلول البعث والقاعدة، مبنٌة على أؼراض ضد حركة والجماعة وإنما هً حركة فاشٌة تقو

لذلك فهذه . التارٌخ، ومنها إلؽاء الدٌمقراطٌة وإعادة العراق إلى حكم البعث المندمج بالقاعدة
. الحركة محكوم علٌها بالفشل الذرٌع ومهما بالؽوا فً إطالة عذابات شعبنا

الموؼلة أٌدهم بدماء العراقٌٌن، « القاعدة«ثانٌاً، ال ٌشرؾ أهل السنة قٌام تحالؾ من البعث و
لذلك نهٌب بأهل السنة الشرفاء أن ٌنتبهوا إلى هذه اللعبة . باالدعاء بالدفاع عن مصالحهم

القذرة وٌتبرؤوا من هؤالء المجرمٌن وٌنأوا بأنفسهم عن البعث والقاعدة، فهؤالء هم خوارج 
. العصر

م االستقرار، وأنهكته الحروب والعملٌات اإلرهابٌة، ثالثاً، لقد سأم شعبنا بجمٌع مكوناته من عد
فلٌس بمزاجٌة الدخول فً حرب أهلٌة والقبول بحكم البعث القاعدي، لذلك، ومهما بالػ 

البعثٌون والقاعدٌون فً اإلجرام فً حرب المساجد والحسٌنٌات، وأوؼلوا فً دماء العراقٌٌن، 
فهذه الحركة . أهلٌة ال تبقً وال تذر ال ٌمكنهم أن ٌنجحوا فً استدراج شعبنا إلى حرب
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اإلجرامٌة الفاشٌة محكوم علٌها بالهزٌمة، ومعها كل أصحاب األقالم المأجورة الذٌن ارتضوا 
دعم الفاشٌة ألؼراض شخصٌة رؼم تلبسهم بلبوس الٌساروٌة وتظاهرهم بالحكمة، والدفاع عن 

 !الدٌمقراطٌة
ٌرٌد التجزئة، ال لحرصه على الوحدة الوطنٌة، بل  رابعاً، ال خوؾ من تجزئة العراق، فالبعث ال

لالنفراد بحكمه، واستعباد شعبه ونهب ثرواته وصرفها على وسائل الدمار كما عملوا خالل 
وسواء كان البعث مع التجزئة أو ضدها، فدوره . حكمهم السابق حٌث أهلكوا الحرث والنسل

فاشٌة، محكوم علٌه بالزوال والسقوط  صفر على الشمال، ال ٌعتد به ألنه كأٌة حركة عنصرٌة
وكذلك شعبنا العراقً، ورؼم ما ٌجري من صراعات وأزمات، ؼٌر قابل . فً مزبلة التارٌخ

للقسمة والتجزئة، ألن تكالٌؾ التجزئة فً األرواح والممتلكات أكثر من تكالٌؾ العٌش فً دولة 
هذه األزمات، وال بد أن ٌعود واحدة، ولذلك محكوم علٌه بالعٌش معاً فً دولة واحدة، رؼم 

 .الوعً المؽٌب، وعندها ال بد للدٌمقراطٌة أن تنجح
خامساً، على الحكومة أن تخرج من تساهلها مع اإلرهابٌٌن بقصد عدم إثارة الجانب اآلخر، 

خاصة وبعد أن انفضح دور بعض الشركاء فً العملٌة السٌاسٌة، فالبعثٌون والقاعدة ال ٌفهمون 
 .، وإال فإن هذا التساهل سٌؤدي إلى زعزعة معنوٌات الجٌش واألجهزة األمنٌةإال لؽة القوة

وختاما، لقد أدرك شعبنا بجمٌع مكوناته، قواعد اللعبة القذرة، وكلما ٌحتاجه الشعب هو األمن 
واالستقرار، وتوفٌر الخدمات، وهذا لن ٌتحقق إال بتطبٌق حكم القانون للحفاظ على أمن 

 .دحر اإلرهابٌٌنوسالمة المواطنٌن و
 


