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تحليلية قراءة .. العراق في األمني الوضع
1 

 

 
 

ال شك ان الوضع االمني في العراق يخضع للتأثيرات الداخلية واإلقليمية وحتى الدولية ، اذ ال 
وبين الوضع الداخلي  والدولي من جهة  ريب ان هناك اتساقاً في التأثير بين الوضع اإلقليمي

من جهة اخرى ، وقد تحاول بعض األوساط التشويش والفات النظر عن االنتصارات المتحققة 
في الداخل الى احداث الخارج الساخنة ، اال ان الوضع االمني في اآلونة االخيرة كان الفتاً في 

ين واالنبار وكذلك تطوراته وشّكل انتقالة سريعة في األحداث العسكرية الجارية في صالح الد
االنتصارات المتحققة في جبهة تكريت ، وربما تتجه بوصلة التحرير نحو الموصل في المستقبل 

اغلب التقارير . القريب ، الن الهدف هو تطهير كامل المناطق التي استحلها االرهاب الداعشي 
الت خارجية تلعب الغربية تشير الى ان الوضع االمني في العراق مرتبط بعوامل إقليمية وتدخ

دوراً رئيسياً في التذبذب الحاصل في هذا الملف ، اضافة الى األسباب الداخلية والتي تتمثل 
بالعالقات السياسية بين عموم الكتل السياسية والتي انعكست بالسلب على الوضع االمني 

ي الملف الساحة السياسية العراقية اليوم تشهد مستجدات خطيرة ف. واالجتماعي في البالد 
االمني والتي جاءت على خلفية محاربة االرهاب الداعشي والذي تمكن من احتالل ثالثة 

محافظات مهمة في البالد ، وعلى آالف األميال المربعة ، ويحاول ان يحكم سيطرته على 

الف مقاتل  32تنظيم داعش الذي يضم حوالي . يا الماليين من البشر سواًء في العراق او سور

الف يمثلون الصفوة ونواة التنظيم ومنتمين عقائدياً الى التنظيم ، ولديهم  15الى  10من بينهم 

القدرة على التنظيم والتنسيق العالي بين الفصائل اإلرهابية جعلهم تنظيماً دولياً ، ناهيك عن 
لتي استولوا عليها او االكتفاء الشبه ذاتي لموارده المالية من خالل سرقة النفط من المناطق ا

من خالل سرقة المصارف األهلية والحكومية واالبتزاز لقاء مبالغ طائلة او فرض الضرائب 
على الناس ، كما هو الدعم اإلقليمي للتنظيم من ناحية التمويل المالي والتسليح للعمليات 

أصبحت داعش  1024العسكرية اإلرهابية او العمليات اإلرهابية في المدن كافة ، وبحلول عام 

تجني مليوني دوالر يومياً مما يجعلها أغنى منظمة ارهابية في العالم ، ولديها القدرة لكسب 
هذه السمات جعلت الوضع . األموال من خالل الداعمين لها واالبتزاز والخطف لقاء الفدية 

في عموم  االمني في البالد يعاني المد والجزر ، ومع زيادة في الخروقات االمنية الخطيرة
محافظات البالد والتي يذهب ضحيتها آالف األبرياء ، حتى أصدرت المرجعية الدينية فتواها 

لتكون بوقاً إليقاظ النائمين في الحكومة العراقية والتي " الجهاد الكفائي "التاريخية الشهيرة 
اشت الدولة كانت لحٍد ما سبباً في تدهور األوضاع االمنية الخطيرة إبان حكم المالكي حيث ع
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العراقية اسوء فتراتها ، وذلك من أزمات كبيرة وخطيرة كادت او توقع بالعملية السياسية و 
المشروع الوطني برمته ، كما ان انهيار المنظومة العسكرية كان سبباً مباشراً في هذا التمدد 

لبية الخطير لتنظيم داعش ووصوله الى حدود بغداد ولوال حشود المتطوعين والتي نهضت ت
على اثر هذه .لنداء المرجعية الدينية لسقطت بغداد وامتد داعش الى محافظات الوسط والجنوب 

األحداث وسقوط الموصل ومحافظات اخرى تشّكل تحالفاً دولياً ضم ثالثين دولة تقوده الواليات 
لعسكرية أعلن حربه على االرهاب في العراق ، اذ بدا خافتاً دون مستوى القوة ا  المتحدة والذي

واالقتصادية للدول المشاركة ، كما ان التشكيك بنوايا هذا التحالف كانت حاضرة في مدى جديته 
كان عالمياً " داعش "بمحاربة داعش ، خصوصاً وان اغلب التقارير تشير ان تأسيس تنظيم 

 ان معالجة اإلخفاقات. وحضي بدعم القوى الغربية ليكون سالحاً لضرب االسالم من الداخل 
االمنية في العراق يجب ان تسبقها معالجات في المنظومة السياسية واالجتماعية للبالد ، وهي 

المفتاح لتقويض استدامة االرهاب الداعشي على المدى الطويل ، الن عملية التصدي لتنظيم 
داعش ربما ستطول في العراق او المنطقة عموماً وعلى القيادات السياسية النظر على الجانب 

ياسي اكثر من الجانب االمني الن اي هدوء سياسي يعني هدوًء أمني ، كما ان على الجهات الس
الفاعلة والتي كانت ضحية االرهاب القاعدي والداعشي في الدول اإلقليمية ان تعمل معاً من 

اجل مواجهة خطر تمدد االرهاب الى بلدانها وتعطيل قدرتها العسكرية من خالل تجفيف منابع 
، واستهداف قيادتها الذين يقيمون في الدول العربية واإلسالمية نفسها ، وتقييد تمويلها 

اذا   .استخدامها لوسائل التواصل االجتماعي في عمليات التجنيد ونشر المعلومات وجمعها 
أردنا القضاء الفعلي على داعش فعلى الساسة العراقيين تحييد االرهاب الداعشي من خالل 

ولجميع مكونات الشعب العراقي والبدء بعقد جلسات " لحة الوطنية المصا"اعالن مؤتمر 
سريعة لتدارك الموقف وكسب المواقف السنية وعزل االرهاب ، الن النصر المتحقق اليوم على 
تنظيم داعش في مختلف الجبهات ال يمكن ان يكون نصراً ما لم تصاحبه عملية مصالحة وطنية 

ومثل هذه الدعوة ليست عنصر ضعف ، بل تأتي من موقع شاملة ، تسير مع هذه االنتصارات 
القوة للحكومة والدولة ، خاصة بعد رفع راية النصر على االرهاب الداعشي والبعثي في تكريت 
، والذي جاء بتظافر جهود القوى االمنية ورجال الحشد الشعبي وابناء العشائر في تلك المناطق 

ش على هذه االنتصارات من خالل بعض التصرفات الذين حاولت بعض الجهات تشويه والتشوي
غير المسؤولة للبعض والتي بالتأكيد مرفوضة وتسيء لتضحيات وشجاعة الحشد الشعبي 

ر نفسه من اجل تطهير بلده من رجس الدواعش  ان تعزيز ثقافة نبذ االرهاب   .والذي َسخَّ
لحلول لهذه المشكلة والتي والعمل المشترك على تجاوز الطائفية في شتى المجاالت هي اول ا

تتطلب تعميق الثقة بين المكونات السياسية و العمل المشترك في تجسير العالقات فيما بينهم ، 
واالنطالق نحو تنمية العقول باتجاه بث روح التسامح واحترام االخر وترسيخ التنوع الثقافي 

وان االرهاب والتطرف من باعتبار ان الدين االسالمي الحنيف يدعو الى المحبة والسالم ، 
الوسائل الخبيثة والدخيلة على الدين وان هذا االمر يدعونا لمواجهة األسس التي انطلق منها 

هذا الفكر التكفيري التدميري وإيقافه وتحصين المجتمعات بالثقافة الرصينة الواعية لدرء خطر 
الة والمنحرفة والتي هذا السرطان الخبيث والعيش في مجتمع موحد ال تسوده األفكار الض

 .انتشرت في المحيط العربي واإلسالمي مؤخراً 
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لالستفادة من « الدولة اإلسالمية»تحايل تنظيم 

الخدمات المصرفية
2
 

 
« الدولة اإلسالمية في العراق والشام»يترّدد على مسامعنا من وقٍت آلخر أّن تنظيم 

األغنى في العالم، كونه اشتهر بجمع هو الجماعة اإلرهابية « الدولة اإلسالمية»(/«داعش»)
مبالغ هائلة من المال عبر تهريب النفط، وتنفيذ مشاريع إجرامية واسعة النطاق، والخطف 

لذا فإّن استهداف أموال الجماعة قد أصبح من محاور الجهود . مقابل فدية، وغيرها من الوسائل

 10و 29وفي . «اإلسالميةالدولة »الرئيسة الخمس التي يعمل عليها التحالف ضد تنظيم 

مارس، شاركت كل من الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا في ترأس /آذار
وكان الهدف . في روما" «داعش» تمويل تنظيم مكافحة عمل مجموعة"االجتماع االفتتاحي لـ 

نفسه اسم األول الوارد على جدول عمل المجموعة هو منع هذا التنظيم الذي ُيطلق على 
النظام المالي الدولي، بما فيه الجهات غير المنّظمة المعنية "من استخدام « الدولة اإلسالمية»

قد وجد « الدولة اإلسالمية»وهذه خطوة هامة في االتجاه الصحيح ألّن تنظيم ". بتحويل األموال
ة إلى منع الجماعة أساليب متعددة للتحايل على هذا النظام على الرغم من الجهود الملفتة الرامي

 .من تحويل األموال
 «داعش» عزل البنوك في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم

في األراضي التي يسيطر عليها إلى النفاذ إلى المصارف « الدولة اإلسالمية»يحتاج تنظيم 
. لتفادي خطورة التعامل كلياً بالنقد الذي يحتاج إلى مساحات للتخزين والذي قد يتعّرض للسرقة

كما يحتاج إلى مثل هذا النفاذ خارج األراضي التي يسيطر عليها لتسهيل حركة المقاتلين 
أكتوبر الماضي، ألقى /ففي تشرين األول. األجانب ولتمويل العمليات التي قد ُينّفذها في الخارج

كي ديفيد كوهين الذي كان في ذلك الحين وكيل وزارة الخزانة األمريكية، كلمة شرح فيها أّنه ل
األموال التي يجمعها بشكٍل فعال، تعتمد الجماعة على النفاذ « الدولة اإلسالمية»يستخدم تنظيم 

إلى الخدمات المصرفية في سوريا والعراق وعلى اإلمكانية التي توّفرها هذه الخدمات للوصول 
كبح هذا لذا، رّكزت وزارة الخزانة األمريكية على . إلى النظام المالي الدولي األوسع نطاقاً 

 .النفاذ
غير أّن المشكلة تكمن في أّن عدداً كبيراً من فروع المصارف في سوريا والعراق تقع إما في 

أو أن التنظيم يحارب للسيطرة عليها، بما فيها فروع لمصارف « داعش»مناطق تحت سيطرة 

ق المتنازع فرعاً من هذه الفروع بالعمل في المناط 90وفي العراق وحده، يستمّر حوالى . دولية

لذا فقد شرعت وزارة الخزانة . عليها في محافظات نينوى وصالح الدين واألنبار وكركوك
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األمريكية في تنفيذ برنامج مشترك مع السلطات العراقية، ومع مقرات هذه المصارف الرئيسية، 
من « الدولة اإلسالمية»وغيرها من الجهات في المجتمع المالي الدولي من أجل منع تنظيم 

« داعش»وقد بحثت المصارف بشكل وثيق عن دالالت حول تمويل . استخدام هذه الفروع
ورفعت التقارير عن األنشطة المشبوهة إلى السلطات األمريكية التي تقول إّن هذه التقارير 

الدولة »معلومات قّيمة حول األنشطة المالية في مناطق يسيطر عليها تنظيم "وّفرت 
المؤسسات المالية بمنع " البنك المركزي العراقي"نفسه، أمر  وفي الوقت". «اإلسالمية

، بينما «داعش»التحويالت المصرفية من وإلى المصارف الواقعة في مناطق تحت سيطرة 
عملت المصارف الدولية التي لديها فروع إقليمية في هذه المناطق على نقل موظفيها إلى فروع 

مركز عملياته إلى بغداد " صل للتنمية واالستثمارمصرف المو"فعلى سبيل المثال، نقل . أخرى
علماً أّنه المصرف العراقي الوحيد الذي يقع مقره الرئيسي في تلك المدينة الشمالية التي  -

 .«الدولة اإلسالمية»يسيطر عليها تنظيم 
. نفاذ كاٍف إلى الخدمات المصرفية« داعش»ولكن، على الرغم من هذه الجهود، ال يزال لدى 

سوريا، ال يكتفي نظام األسد بالسماح للمصارف باالستمرار بتقديم الخدمات للفروع الواقعة ففي 
، بل يبدو أيضاً أّنه يستخدم هذه الخدمات «الدولة اإلسالمية»في مناطق تحت سيطرة تنظيم 

مارس، على سبيل المثال، /آذار 7ففي . «الدولة اإلسالمية»بنفسه لتعزيز مصالحه التجارية مع 

االتحاد األوروبي عقوبات على رجل أعمال سوري تربطه عالقات وثيقة بدمشق إثر  فرض
 .«داعش»قيامه بدور الوسيط في صفقات كان يبرمها النظام لشراء النفط من تنظيم 

فرقة العمل "صدر الشهر الماضي عن « الدولة اإلسالمية»وفي تقرير جديد حول تمويل تنظيم 
وهي هيئة متعددة الجنسيات تقوم بصياغة سياسات لمكافحة  - "المعنية باإلجراءات المالية

أكثر من عشرين مؤسسًة ماليًة "ورد أّن  -النشاطات المالية غير المشروعة والترويج لها 
، ال تزال تمارس "«داعش»سوريًة من التي لديها أعمال في األراضي الواقعة تحت سيطرة 

مّتصلة بمقّراتها الرئيسة "هذه المصارف ال تزال باإلضافة إلى ذلك، إن فروع . أعمالها هناك
ولحسن الحظ أّن ". في دمشق؛ وربما البعض منها ال تزال لديه روابط مع النظام المالي الدولي

معظم المؤسسات المالية الكبرى في الخارج قد قطعت على األرجح صالتها بهذه المصارف في 
لواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي والتي السنوات الماضية بسبب العقوبات التي فرضتها ا

ومع ذلك، فإّن تقرير . ومؤسسات محلية أخرى" مصرف سورية المركزي"استهدفت بها 
أّكد أّن المصارف العاملة في أراٍض تابعة لـ تنظيم " فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية"
عض السلطات، غير أّنه لم يكشف عن ال تزال قادرًة على التنسيق مع ب« الدولة اإلسالمية»

وحتى عندما يتم حظر الوصول إلى الخدمات المصرفية . أسماء هذه السلطات المشكوك فيها
المحلية، فإّن ظروف الحرب والحالة المتخلفة التي يعاني منها القطاع المصرفي السوري 

 ".المتاخمةتتسّبب بإدخال هذه األموال بالقوة في المؤسسات المالية في المناطق "
من النفاذ إلى الخدمات المالية « داعش»وتتكرر الحالة نفسها في العراق حيث يتمكن تنظيم 

وفي إحدى دراسات الحاالت . الدولية في األراضي المتاخمة للمناطق الواقعة تحت سيطرته
تم تسليط الضوء على قدرة " فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية"الواردة في تقرير 

لجماعة المستمرة على تلقي األموال المحّولة إلى مناطق قريبة أو أفراد ُمعّينين، سواء من ا
ووفقاً . خالل تحويالت مالية إلكترونية صادرة عن مصارف أو نظم تحويل أموال بديلة
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في "جمعتها السلطات األمريكية، غالباً ما تّم تلقي هذه التحويالت " معلومات مالية حساسة"لـ
عروف عنها أّنها مراكز للتمويل والشؤون اللوجستية والتهريب لمنظمات إرهابية مناطق م

في حسابات " مبالغ نقدية مفرطة"وفي حاالت أخرى، تم إيداع ". ومقاتلين إرهابيين أجانب
أمريكية ومن ثم تم إرسالها عبر تحويالت مصرفية إلى مستفيدين على مقربة من مناطق 

كما قام أشخاص مجهولو الهوية بسحب نقود أجنبية . «اإلسالمية الدولة»يسيطر عليها تنظيم 
عبر أجهزة الصراف اآللي في مثل هذه المناطق، فحصلوا على أموال من حسابات مصرفية 

وفي بعض الحاالت، تّمت هذه . مقرها في الواليات المتحدة باستخدام بطاقات مصرفية
رة في الحسابات ومن ثّم سحبها فوراً من المعامالت بتنسيق وثيق حيث تّم إيداع مبالغ كبي

وقد ورد أّن هولندا . «داعش»أجهزة الصراف اآللي بالقرب من األراضي الخاضعة لسيطرة 
مرتبطة "وجدت دالالت مماثلًة على أّن مقاتلين إرهابيين أجانب استخدموا بطاقات السحب اآللي 

الصّراف اآللي الواقعة إلى جانب بحساباتهم المصرفية الوطنية عند سحب األموال من أجهزة 
 ".«الدولة اإلسالمية»تلك المناطق التي يعمل فيها تنظيم 

المناطق المجاورة لتلقي األموال من الخارج فحسب، بل أيضاً « داعش»وال يستخدم تنظيم 
الجتباء األموال من المسؤوليين الحكوميين العراقيين الذي ال يزالون يعملون في أراٍض تحت 

مليون دوالر  230دفع ما يصل إلى [ منخرطة في]على سبيل المثال، قد تكون بغداد . سيطرته

لقد تم إغالق النظام المصرفي الرسمي . شهرياً إلى موظفين حكوميين في الموصل وحدها
ُيرَسل مبعوثو الدوائر إلى "السيطرة عليها، لذا « الدولة اإلسالمية»للمدينة بعد أن أحكم تنظيم 

وعندما يعود هؤالء المسؤولون إلنفاق ". قبض رواتبهم[ من أجل]ة أو كردية أراٍض عراقي
فرقة العمل "ووفقاً لتقرير  -بطبيعة الحال حصًة له من هذه األموال « داعش»أموالهم، يقتطع 

من المرّجح أن الجماعة تستفيد من مئات ماليين الدوالرات "، "المعنية باإلجراءات المالية
 ".الضرائب على مدفوعات رواتب هؤالء الموظفينسنوياً جّراء فرض 

 مخططات مصرفية غير رسمية
إرسال وتلقي األموال أيضاً خارج النظام المصرفي الرسمي، « الدولة اإلسالمية»بإمكان تنظيم 

فعلى سبيل المثال، أبلغت السلطات الفلندية . من خالل جهات أجنبية قريبة معنية بتحويل األموال
أّن أحد األساليب الشائعة إليصال األموال إلى " المعنية باإلجراءات الماليةفرقة العمل "

جهات معنية بتحويل األموال التي لديها وكالء "المقاتلين األجانب هو عبر إرسالها من خالل 
وذلك لتمويل أولئك المقاتلين بعد « داعش»في المناطق المتاخمة لألراضي التي يسيطر عليها 

تعتبر أّنه "وقد الحظت السلطات الهولندية نشاطاً مماثالً وهي ". العراق/اوصولهم إلى سوري
جهات وسيطة تقوم بنقل األموال النقدية إلى مناطق قريبة من ... من المرّجح للغاية أن

 ".«الدولة اإلسالمية»األراضي التي يحتلّها تنظيم 
، أبلّغت السلطات على سبيل المثال. مخططات أخرى أيضاً « داعش»لقد ابتكرت عناصر 

أّن أفراداً ذوي صلة بالجماعة قد التمسوا " فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية"السعودية 
وطلبوا منهم التواصل معهم عبر " تويتر"المساعدة من مانحين عبر موقع التواصل االجتماعي 

مثل )سبقة الدفع ثم طلبت العناصر من هؤالء المانحين شراء بطاقات دولية م". سكايب"خدمة 
وإرسال أرقام هذه البطاقات لهم عبر ( بطاقات رصيد الهاتف المحمول ورصيد المتاجر

وسوف تصل المعلومات في النهاية إلى أتباع الجماعة بالقرب من منطقة تابعة لـ ". سكايب"
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ية في سوريا، فيتمكن هؤالء من بيع البطاقات وجلب األموال النقد« الدولة اإلسالمية»تنظيم 
 .الناتجة إلى الجماعة

 المحصلة
اتخذت الحكومة العراقية وغيرها من الجهات الفاعلة المالية خطوات محمودة للحد من قدرة 

على االحتفاظ باألموال وتحويلها من خالل مصارف تقع في مناطق « الدولة اإلسالمية»تنظيم 
المقرات الرئيسة ومتى أمكن، تّم نزع األصول وإغالق المصارف ونقل . تحت سيطرتها

قدرة على النفاذ إلى المصارف في « داعش»غير أّنه ال يزال أمام . والموظفين إلى فروع أخرى
سوريا وإلى الجهات غير الرسمية المعنية بتحويل األموال ونطاق نفاذها ال يتوقف عند 

 .«الدولة اإلسالمية»تنظيم " حدود"
هو توفير الدعم الفني وتطوير " «داعش» تمويل لمكافحة العمل مجموعة"إن إحدى أهداف 

وُيفترض أن . تدابير مضادة للتصدي إلى جهود الجهاديين الرامية إلى جمع األموال ونقلها
على القطاع المصرفي، من « الدولة اإلسالمية»يكون إغالق الباب أمام أساليب احتيال تنظيم 

 .أول أهداف المجموعة
ألمريكية في العمل في عالقات ثنائية مع حكومات في وفي غضون ذلك، تواصل وزارة الخزانة ا
من النفاذ إلى النظام المالي « الدولة اإلسالمية»المنطقة وحول العالم من أجل منع تنظيم 

وفي األسبوع الماضي حّذر وفٌد من وزارة الخزانة األمريكية كان يزور المنطقة بشأن . الدولي
لألموال من دول الخليج العربي عبر تركيا « عشدا»حاجة المصارف إلى االحتراس من تحويل 

 .أو لبنان
غير أّنه من الواضح أّن على هذه الجهود أن تترافق مع برامج تستهدف مناطق النفاذ الحساسة 

ينبغي أن يكون الهدف هنا هو قيام تنظيم وشفافية . «داعش»على الحدود المباشرة مع أراضي 
فهذا الحل األخير . لمتدفقة إلى هذه المناطق الحدوديةصارمين، من دون إيقاف جميع األموال ا
تحت اقتصاد منهار ال يؤدي سوى إلى تفاقم األزمة   ليس واقعياً وال مستحسناً، إذ أن الرزوح

« الدولة اإلسالمية»تنظيم   اإلنسانية ويضّر بالمدنيين األبرياء الذين هم رهناء في الواقع لـ
ولكن، من دون مزيد من اإلشراف والرقابة على . كلّ يوم بيومهيحاولون البقاء على قيد الحياة 

، «الدولة اإلسالمية»من تنظيم " الخارجية الواقعة على مقربة"تدفق األموال إلى المناطق 
سوف تستمر الجماعة في استخدام أساليب االحتيال لتمويل أعمالها الوحشية واإلرهابية في 

 .سوريا والعراق وأماكن أخرى
  

وقد شغل سابقاً . ويكسلر ومدير برنامج ستاين لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب في معهد واشنطن -هو زميل فرومر ليفيت ماثيو
 .منصب نائب مساعد وزير لشؤون االستخبارات والتحليل في وزارة الخزانة األمريكية
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اليمن في الصراع من المستفادة والدروس العراق
3 

 
 

 الجوية للقوات تدخل من الماضي األسبوع اليمن شهدتها التي األحداث بشأن التحليالت اختلفت
 الدول لبعض

 فعالية هو ويحصل ماحصل أن على تجمع التحليالت تلك أن إال .العربية وغير العربية اإلقليمية
 تتطلب والتي األوسط الشرق منطقة في استراتيجي توازن إحداث مهمة فعاليات من جديدة
 كقوة دوره يأخذ أن ويستطيع المنطقة في وعسكرية اقتصادية قوة يمثل أنه ىعل طرف إظهار
 .وعسكرياً  واقتصاديا سياسياً  القوية إليران مقابلة إقليمية

 بعد ولدت التي االتفاقات أجهضت متالحقة وأحداث متسارعة تطورات شهد اليمني الداخل إن
 منصور ربه عبد تولي عنها نتج - اقاتاالتف أي – والتي صالح الرئيس ضد الشعبية االنتفاضة

 بحركة متمثلة اليمن داخل قوة بروز عنها نتج واألحداث التطورات وهذه .البالد رئاسة هادي
 العاصمة فيها بما اليمن من واسعة أجزاء على تسيطر أن استطاعت الحوثيين هللا أنصار
 عدن مدينة أن أعلن اكهن ومن عدن، إلى والتوجه تركها إلى هادي الرئيس وأضطرت صنعاء

 بطلب توجت والتي هادي والرئيس الحكومة مخاوف أثار ما وهذا لليمن، الشتوية العاصمة
بضرورة تدخل دول الخليج عبر قوات درع الجزيرة لحماية ما  ياسين رياض خارجيته وزير

يجري  أعلنت أن ما -في اجتماع سابق  -أسماه بالشرعية داخل اليمن والسيما أن دول الخليج 
 .في اليمن هو تهديد ألمن الخليج

 - صالح هللا عبد علي السابق الرئيس قوات من داخليا المدعومة - هللا أنصار حركة تكتف ولم
 وضرورة العام النفير بإعالنها وذلك أسرع، بشكل المراحل حرق على صممت بل بذلك،

 وسيطرت عدن محافظة ىإل الحركة أنصار توجه وفعال .البالد محافظات باقي على السيطرة
 .هادي منصور ربه عبد الرئيس فيها يتواجد والتي منها، القريبة المناطق على

 جماعة قوة تنامي أن أدركت الخليجي التعاون مجلس ودول السعودية أن يبدو ذلك إثر وعلى
 ن،عد مدينة اتجاه وتمددها - يعتقدون مثلما - إيران من المدعومة (الشيعية الحركة) الحوثيين

 ياسين رياض اليمن خارجية وزير وصفه الذي اإليراني للنفوذ وتوسعا الخليج ألمن تهديدا يمثل

نفوذ قوي جدا ومستمر الدعم "  بأنه - 17/3/1025 يوم الحدث العربية قناة على لقائه في -

باألسلحة عبر الجسر الجوي الذي تقوم به إيران، وإن هناك قوات عسكرية إيرانية في صنعاء 
 األربعاء ليلة بدأت التي " عاصفة الحزم " أسمته بما للقيام للتحشيد السعودية مادعى وهذا ،"

 - إيران من المدعومين الحوثيين تمدد وإيقاف هادي الرئيس شرعية على للحفاظ آذار؛ 15

                                                           

 جامعة كربالء –مركز الدراسات االستراتيجية  - حسين أحمد دخيل السرحان. د 3
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 اليمنية األجواء أعلنت إنها إذ للحركة، اإليرانية المساعدات وإيقاف - المجلس دول تعتقد مثلما
 .وباكستان والسودان والمغرب ومصر تركيا مثل أخرى، دول ذلك في وساندتها محظورة،

تريد أن تبرز كقوة إقليمية  -وهي السعودية   -دولة أمام أننا يبدو لألحداث المقدمة هذه بعد
تفعل مبدأ التوازن االستراتيجي في المنطقة عسكريا بعد أن فشلت في لعب دورها اقتصاديا إثر 

وفي الوقت نفسه، أُريِد لها أن تعلب هذا الدور بتشجيع . على تخفيض أسعار النفطعملها 
أمريكي ألسباب مختلفة، منها اقتصاديا لرفع الطلب على السالح األمريكي، أو سياسيا 

 .الستحداث ورقة ضغط جديدة على المفاوض اإليراني حول الملف النووي
 ذات المنطقة دول عيون :اآلتي نجد العراق في والوضع اليمن في الوضع بين المقارنة وعند

 ميليشيات مايسمونه دعم عبر اليمن في جدا قوي اإليراني النفوذ أن ترى الُسنية الغالبية
 لما واألسلحة بالخبرات العسكري الدعم عبر العراق في يتزايد النفوذ هذا وأيضا الحوثيين،

 الُسني، المكون ذات العراقية المحافظات في اإلرهاب تقاتل التي الشيعية بالمليشيات يسمونه
 .المنازل تحرق وأنها كما المحافظات، تلك في اإلنسان حقوق مبادئ التراعي وأنها

 العراقي بالوضع خاصة رسالة يفهم أن العراق في القرار صانع على هل :هنا فالسؤال وعليه
 فاجئ العراق أن سيماوال لها، المتحدة الواليات ومساندة اليمن ضد العسكرية الحملة من

 آذار من الثاني في بدأت التي الدين صالح محافظة لتحرير العسكرية بالعملية المتحدة الواليات
 .؟ الماضي

 محافظة في الجارية العسكرية العمليات حول العربي واإلعالم األمريكية الفعل ردة متابعة من
 "الشيعية المليشيات"بـ يسمونه ام أو الشعبي الحشد أن على أجمعت أنها نجد الدين، صالح

 الُسنة، للمواطنين الخاصة بالممتلكات وأضرت اإلنسان حقوق انتهكت قد إيران من المدعومة
 أبناء مشاركة نجد إذ الواقع، خالف وهذا .المحافظة أبناء من انتقام أنها على العملية وصورت
 .العملية هذه في الشعبي الحشد لقوات المحافظة

 بعدما العملية وتوقفت اإلقليمية، العربية األطراف بعض مخاوف العملية هذه ارتأث ذلك ورغم
 من محاصرتها تم التي تكريت مدينة إلى ووصلت المحافظة أجزاء جميع تحرير في نجحت
 كما المتحدة الواليات تقوده الذي الدولي التحالف مشاركة بدون كله ذلك تم وقد الجهات، جميع
 القتحام جديدة عسكرية خطط إعداد هو العملية لتوقف المعلن السبب وكان .األمريكان ذلك أعلن
 .إال ليس عسكرية تكتيكية ألسباب أي تكريت، مدينة
 العربية الدول أن هي السياسية فاألسباب ،ولوجستية سياسية كانت األسباب أن تبين ولكن

 ,لهم بانتهاكات لقياموا "الُسنة تهميش" موضوع حول العراق على ضغطت المتحدة والواليات
 دول تخوف لحقيقة مدركة العراقية الحكومة كانت لذا .واقعية غير القضية هذه الحقيقة وفي

 ملك مع هاتفية اتصاالت عبر تطمينات إرسال على العبادي الوزراء رئيس عمل إذ المنطقة،
 الُسني، المكون أبناء تستهدف ال العسكرية العمليات بأن وتركيا ومصر األردن وملك السعودية

 .اإلرهابي "داعش" وتنظيم اإلرهابيين من المدينة لتخليص وإنما
 المنطقة تشكيل إعادة وأن والسيما العراق مع تتكرر أن من باعتقادنا قائما مازال التخوف ولكن

 ليس الخليج دول مقدمتها وفي المنطقة دول وأن الطائفي، الصراع على يعتمد جيواستراتيجيا
 أنه على العراق في األمني الوضع تصور التي الهائجة اإلعالمية الماكنة سوى قوة مقوم لديها

ومن ثم على صانع  .الُسني المكون ألبناء - يسمونها مثلما - "الشيعية الميليشيات" اضطهاد
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القرار أن يكون أكثر تأثيراً في المحيط اإلقليمي العربي، وأن يستطيع إقناع األطراف في 
صراع في العراق ليس صراعا طائفيا وإنما هو صراع العراقيين جميعا ضد المنطقة بأن ال

 الوطنية الوحدة يعزز أن شأنه من ما كل يعمل وأن .اإلرهاب والذي هو خطر على المنطقة ككل
 الجماعات عليها تسيطر كان التي المحافظات ابناء اشتراك عبر األرض على فعالً  المتحققة
 . الجماعات هذه ضد الشعبي والحشد االمنية اتالقو مع القتال في االرهاب

 في العسكرية الجوية الحملة تصوير اإلسرائيلي اإلعالم محاوالت هو الخوف لهذا يدعو وما
 التي الجوية الضربة اإلسرائيلي"والال" موقع صور إذ والشيعة، الُسنة بين صراع بأنه اليمن

وبعد إعالن مصر  اليمن، في الحوثيين معاقل على السعودية، بقيادة عربية دول 20 شنتها

واألردن مشاركتهم في الهجوم وإرسال قوات، هي بداية مرحلة جديدة من حرب إقليمية دينية 

هناك شراكة استراتيجية بين " بأن اإلسرائيلية العاشرة القناة أعلنت كذلك ."بين الُسنة والشيعة

يجعل هذه الشراكة أكثر وضوحا إسرائيل والسعودية، وان قيام السعودية بهذا العدوان 
بأن الحملة الجوية العسكرية السعودية ضد " احرنوتاإلسرائيلية يديعوت صحيفة وأعلنت."

 ".اليمن هي خبر سار إلسرائيل
 الصراع تصعيد وهو أال القريب، المدى على المحتمل السيناريو هو للتخوف اآلخر المصدر أما
 أكد ياسين رياض اليمني الخارجية وزير وأن والسيما بري تدخل إلى يتطور قد والذي اليمن في

أن التدخل البري خيار مازال قائما وسيتم " 17/3/1025 الجمعة يوم الحدث قناة مع مقابلة في

 يكون كبيرة بحرب المنطقة فستدخل حصل ما إذا وهذا. "العمل به إذا اقتضت الضرورة ذلك
 .طائفي ُبعد ذا منها كبير جانب

 وأن اليمن، في يجري مما موقفه في واضحا يكون أن العراق في القرار انعص على وعليه،
 بهكذا مباشر بشكل للتأثر مهيأ العراق كون طائفية؛ حرب شبح عن المنطقة إبعاد في يساهم

 الصراع هذا أن كما اإلرهابي، "داعش" لتنظيم شرعية يعطي الصراع هذا كون صراع؛
 صانع على السياق، هذا وفي .المختلفة العالم مناطق في للمتطرفين جذب عامل سيكون الطائفي
 التحالف هذا كان وإن حتى اإلرهابي "داعش" تنظيم ضد الدولي بالتحالف يتمسك أن القرار

 الدولي التحالف بين التوافق تحقيق في كبيرة صعوبة هناك أن رغم التنظيم، قتال في فعال غير
 مناطق تحرير في وكبيرا محوريا دورا - يزال وما – لعب الذي الشعبي الحشد فصائل وبعض
 ورهنت به ثقتها عدم بسبب الدولي التحالف ظل في تقاتل أن ترفض والتي العراق من واسعة

 .الدولي التحالف جهود بإبعاد تكريت تحرير في مشاركتها استئناف
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تنازالت الجميع للجميع من أجل الجميع العبادي 

السياسية المتاحة الخيارات.. وأزمة األنبار 
4

 

 

 

 
الخيارات العسكرية محدودة في ظل أوضاع القوات . الموقف العسكري في العراق صعب جداً  

المسلحة وبفعل الصراعات السياسية المحلية واإلقليمية والدولية التي تنعكس على دور 

 .التحالف الدولي وتسليح العشائر ومشاركة الحشد الشعبي
” إجماع وطني“الدكتور العبادي أن يستثمر هذه اللحظة الصعبة لصناعة كيف يكون بإمكان  

وكيف يمكن أن نقتنص هذه اللحظة المفترضة من التضامن ! داعم لتحقيق النصر العسكري؟

 !الوطني الخالص بمعزل عن سياق إقليمي ضاغط من النزاع والتطاحن؟
المسلحة سوى العمل على تفعيل القائد العام للقوات /لذلك ليس أمام رئيس مجلس الوزراء 

في معالجة األزمة لجمع شتات األمة العراقية وتوحيد الصفوف ووضع ” الخيار السياسي“
الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية واألخالقية، وتجفيف منابع االحتقان، وتحرير اإلرادة 

على تحقيق  العسكرية من هيمنة وضغط التجاذبات السياسية، وتعزيز قدرة الخيار العسكري

 .أهدافه
 :السياسية المتاحةالخيارات 

 :خطاب ُمتلفز إلى األمة العراقية: أوالً  
توجيه رئيس الوزراء لخطاب عاجل إلى جمهور المواطنين يوضح فيه خطورة الوضع  

وحساسية المرحلة لكنه يؤكد في الوقت نفسه على قدرة العراقيين على مواجهة التحدي، 
في هذا الخطاب يطالب رئيس الوزراء العراقيين . تصار على اإلرهابوعبور األزمة، واالن

بالثبات والتماسك، واالعتصام بحبل هللا والوطن، والمحافظة على الوحدة الوطنية والتالحم 
وفي . الشعبي، وتقديم الصورة الحقيقية عن الشعب العراقي المتآزر القوي المتضامن الواثق

في خطابه للجمهور حاجة المرحلة إلى تنازالت صعبة يقدمها  الوقت نفسه يؤكد رئيس الوزراء

 .الجميع للجميع إلنقاذ الجميع
يجب أن يوضح العبادي للجمهور أنه طبقاً للدستور هو مخّول باتخاذ كل ما هو ضروري  

غير تقليدية، وأنه ليس /لحماية المواطنين والبالد وعليه سيكون ُملَزماً باتخاذ قرارات صعبة
وأن على النخب السياسية إعادة . على الشعبية بقدر حرصه على الوطن والمواطنينحريصاً 

 .الُمسلّمات التي بِتنا نتصور أننا ال يمكن أن نخرج عليها/النظر في كثير من الفرضيات
. حال الجمهور الُسني يتدهور أمنياً وإنسانياً وحقوقياً، والنخبة الُسنية تقف عاجزة في األزمة

                                                           

 جريدة االتحاد –همام طه  4
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إنصاف المواطنين . التعامل المباشر مع الُسنة بدون وسطاء هو الخيار األمثل وعليه، يكون
دستورية هو الخيار السليم وليس التوافق مع نخبة ” حقوق“لهم ” مواطنين”الُسنة مباشرة كـ

  .سياسية ُسنية فقط
” ينأي تنازل شيعي للُسنة هو تنازل لإلرهاب والبعث والطائفي“ومن هذه الُمسلّمات أيضاً أن 

حقوق /وهذا غير صحيح، بل العكس هو الصحيح؛ بمعنى أن التشدد الشيعي ضد مطالب

   .الجمهور الُسني هو الذي يستفيد منه اإلرهاب والبعث والطائفية
 :مؤتمر وطني عاجل: ثانياً 

ينبغي أن يتوجه السيد رئيس الوزراء بدعوة رئاسات الدولة الثالث ومجلس القضاء والقوى  

كتل السياسية إلى اجتماع عاجل يقول فيه رئيس مجلس الوزراء للجميع بوضوح أن الوطنية وال
عليهم أن يحسموا في هذه اللحظة تجاذباتهم السياسية التي تعيق التقدم العسكري، وذلك من 

  :خالل الخطوات التالية
ي على القوى الُسنية أن تتوقف عن الطعن في الحشد الشعبي وأن تسحب رفضها مشاركته ف-2

العمليات العسكرية في مقابل ضمانات حقيقية من القائد العام للقوات المسلحة بضبط سلوك من 

  .يتجاوز من أفراد الحشد ومراقبتهم ميدانياً ومنع حصول أي عمليات انتقامية
على القوى الشيعية الداعمة للحشد أن توضح موقفها من االنتهاكات التي يرتكبها بعض  -1

وأن تقّر بخضوع الحشد لسلطة القائد العام للقوات المسلحة إشرافاً وقيادة  األفراد في الحشد

 .وسيطرة وضبطاً ورقابة ومحاسبة
مطالبة القوى الُسنية بالتوقف عن السلوكيات المتعارضة مع السيادة الوطنية مثل مخاطبة  -3

ر اإلعالم لتقديم السفارة األميركية مباشرة من دون الرجوع للحكومة، أو مناشدة دول عربية عب

 .الدعم والتسليح للعشائر من دون أي اعتبار للحكومة العراقية
مطالبة القوى الشيعية الداعمة للحشد الشعبي بالتوقف عن التصّرف كدولة داخل الدولة، أو  -4

القائد العام للقوات /التواصل مع دول أجنبية، واحترام تخصصات رئيس مجلس الوزراء

 .لن تقف ُمتفّرجة على أي خرق للسيادة واألمن الوطني والسلم األهلي المسلحة، وأن الدولة
أن يطلب الدكتور العبادي من الطرفين الُسني والشيعي أن يجلسا معاً ويحسما جدلية  -5

توصيات مكتوبة “سياسياً ثم تقديم ما يتم التوصل إليه من ” تسليح العشائر/مشاركة الحشد“

 :قييمها من ناحيتين، هماإلى الحكومة لت” وُمجمع عليها
فكل رصاصة تطلق ضد داعش يجب أن تطلق تحت الَعلَم العراقي وتحت : الناحية السيادية

وأي تواصل مع . القائد العام للقوات المسلحة/شرعية الدولة العراقية وقيادة الحكومة العراقية

 .األطراف األجنبية هو قرار سيادي تحتكره الحكومة حصراً 
/ القائد العام: فالقرار العسكري هو في النهاية للجهات المتخصصة دستورياً : ريةالناحية العسك
رئاسة األركان، ويخضع لالستراتيجية الحربية الوطنية العراقية التي تضعها /وزارة الدفاع

 .الجهات المعنية
أن يطالب رئيس الوزراء الكتل السياسية كافة بالتوقف عن زّج العراق في الصراع  -1

اإليراني، وال جبهة من  –العراق ليس ملفاً على طاولة التفاوض األميركي . الدولي/يمياإلقل
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اإليراني، وحتى لو كان كذلك فإن المسؤولية الوطنية والشرف  –جبهات النزاع السعودي 
الوطني يحّتم علينا أن نعمل على انتزاع سيادته واستقاللية إرادته وقراره من فّك التطاحن 

 .س تكريس التبعية لدول أخرىاإلقليمي ولي
  

 :حقوق اإلنسان واإلصالح القضائي: ثالثاً 
يجب أن يفتح الدكتور العبادي ملف حقوق اإلنسان، ويتخذ إجراءات صارمة لوقف كل  -2 

ينبغي أن يوصل العبادي رسالة صريحة صادقة واضحة . أشكال التعذيب المنهجية في السجون
النتهاكات في السجون العراقية ضد اي معتقل وأنه لن يتسامح مؤّكدة أنه لن يسمح بالتعذيب وا

مع أي شكل من أشكال اإلجراءات األمنية التعّسفية ضد المواطنين أو التمييز األمني على أسس 
وهو ما يستدعي استحصال تفويض ودعم من المرجعية الدينية ألن بعض القوى . مذهبية

رهابيين وتنازالً لإلرهاب وستستخدم هذه الورقة الشيعية ستعتبر حظر التعذيب دفاعاً عن اإل

 .ضد الحكومة
يجب أن يكون هذا القرار ملموساً، وأن يتم تعضيده بزيارات ميدانية يقوم بها رئيس الوزراء 

  .بنفسه للسجون، ومتابعة شخصية مباشرة، وقرارات إصالحية حاسمة وحازمة
األعلى ويطالب السيد مدحت المحمود ينبغي أن يفاتح الدكتور العبادي مجلس القضاء  -1

بصفته رئيس مجلس القضاء وأحد رؤساء السلطات العليا في البالد أن يتخذ إجراءات سريعة 
وصريحة في إطالق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم وتسريع عملية النظر في القضايا 

كيل لجنة عاجلة من مجلس يجب تش. المعلّقة إلخراج أكبر عدد ممكن من األبرياء من السجون
القضاء األعلى ومكتب رئيس الوزراء ووزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق اإلنسان 

 .لمراجعة أوضاع السجون من النواحي كافة
  .ينبغي أن يكون التغيير حقيقياً ملموساً يدركه المواطنون الُسنة قبل السياسيين

هو الملف الذي يمثل تحدياً كبيراً ( حقوق اإلنسان)ف من المهم أن يتذكر الدكتور العبادي أن مل
له وهو في الوقت نفسه يمثل فرصة حقيقية إلحداث تغيير جوهري في الموقف السياسي العام 

 .رئيس الوزراء/ لصالح الحكومة
إن رفع الضغط عن الُسنة دون إثارة حفيظة الشيعة هو جوهر مهمة الدكتور العبادي في  

 .المرحلة المقبلة
أن يكون العبادي قادراً على إثبات أن عهده هو عهد نظيف من التعذيب فهذا سيكون إنجازاً  

كبيراً يجعله يكسب تأييد الجمهور في المناطق الُسنية وسيعزز الموقف العسكري هناك بصورة 

 .غير مسبوقة ضد اإلرهاب
مكن أن تحدث انفراجا السيد رئيس الوزراء بحاجة إلى حزمة من القرارات الصعبة التي من الم 

نحن بحاجة . سياسيا واجتماعيا في العالقة بين الُسنة والشيعة دون أن تخلّ بتوازنات السلطة
إلى قرارات قادرة على إحداث اختراق في جدار االحتقان الطائفي دون أن تعّد مكسباً لقوى 

قلب الطاولة، وتغّير على الحكومة دراسة خيارات غير تقليدية، يمكن أن تكون رافعة ت. التطّرف
في ُمسلّمات العملية المكوناتية، وتفتح الخنادق على بعضها ليلتقي العراقيون معاً بدون كراهية 

أو أحقاد، وتدمج المطالب الُسنية والتحفّظات الشيعية المقابلة في بوتقة وطنية واحدة لتنتج 
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ع، وتدفع الحكومة إلى حزمة مسؤوليات وطنية مشتركة بين الُسنة والشيعة وُملزمة للجمي

 .مواقع متقدمة في المشهد الوطني وفي قيادة التضامن الوطني
اإلصالحي الصحيح، وليس تقديمها في /ينبغي وضع مثل هذه الخطوات في سياقها الوطني

 .صورة تنازالت للكتلة الُسنية
كومة اإلصالحي كرئيس ح/فكل خطوة يخطوها رئيس الوزراء يجب أن تبدو في إطارها الوطني

يؤدي واجباته تجاه مواطنيه، وليس رئيس وزراء شيعي يستجيب لمطالب برلمانيين ُسنة 
ال يمكن تفكيك الصراع باستخدام منطق الصراع . يدافعون عن جمهورهم ضد الطائفة األخرى

  .ال بّد من تفكيك الصراع باستخدام منطق جديد مناقض لجذر الصراع ومسبباته. ذاته
ج إلى هكذا قرارات صعبة وشجاعة وجريئة وأخالقية للسيطرة على المشهد رئيس الوزراء يحتا

إن الحكومة تبدو اليوم كمن . السياسي الذي يعاني اآلن من حالة سيولة شديدة وانفالت كبير
يرقص على رؤوس األفاعي في ظل كل هؤالء الفاعلين السياسيين والجهات المسلحة الموجودة 

 .على األرض
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العراق بين إيران والسعوديةمحنة 
5 

 
من نافلة القول، أن هناك عداء شديد، وحساسية مفرطة من قبل الحكومات العربية والغربية 

ضد إيران، رافقته حمالت اعالمية متواصلة تشنها وسائل إعالم هذه الحكومات لتشويه صورة 
توسعية في البالد إيران وإثارة مخاوف وهمية لدى شعوبها باإلدعاء بأن إليران مطامع 

وقد بلغ بهم العداء إلى حد أن أمريكا . العربية، إلعادة مجد إمبراطوريتها في األزمان الغابرة
وبدعم من الدول الخليجية دفعت صدام حسين لشن حرب على إيران في الثمانيات من القرن 

خاصة عقدة  وعقدة إيران عند العرب عامة وفي العراق. الماضي، على إثر ثورتها اإلسالمية
قديمة، تطرق إليها الباحث اإلسالمي الدكتور غسان نعمان ماهر السامرائي في بحثه القيم 

 (1) عقدة إيران في العراق) :بعنوان

سألني الصديق األكاديمي، الدكتور مثنى كبة عن أسباب هذا العداء العربي المستفحل ضد إيران 
عمرت العراق ومعظم البلدان العربية ألربعة قرون التي لم تستعمر أي بلد عربي، بينما تركيا است

  ودمرتها وأعادتها إلى قعر التخلف، بينما العرب يحبون تركيا ويعادون إيران، فلماذا؟

كان أقصر جواب لدي هو أنه بدوافع طائفية، فالحكومات العربية سنية، بينما إيران شيعية، 
وكنت قد نشرت قبل ثمان سنوات . العداءخاصة والعرب يستخدمون الشحن الطائفي في هذا 

فأجاب  .(2)(مشكلة العرب أن الطائفية عندهم أقوى من القومية) مقاالً في هذا الخصوص بعنوان
 "ولكن جمهورية آذر بيجان أيضاً شيعية، فلماذا ال يعاديها العرب؟: "الصديق العزيز معترضاً 

 بد من سبب آخر لهذا العداء وهو اعتقد أن اعتراض الدكتور كبة صحيح ومشروع، وعليه ال
فالدول الخليجية، وخاصة السعودية كانت على عالقة حميمة مع . سياسي يتعلق بالمصالح

بل وتزوج الشاه . إيران في عهد الشاه، يوم كانت إيران على عالقة حميمة مع أمريكا والغرب
وكانت إيران الشاه (. يةالسن)من األميرة فوزية اخت الملك فاروق ( الشيعي)محمد رضا بهلوي 

آنذاك تلعب دور كلب الحراسة للمصالح الغربية في منطقة الخليج، حيث أرسلت قوات عسكرية 
 .، للقضاء على حركة ظفار اليسارية(مسقط)إلى ُعمان 

ولما تغير موقف إيران . إذْن، ال بد وأن يكون السبب سياسي، ويتعلق بموقف إيران من أمريكا
، 9191الغرب وإسرائيل بصورة عامة بعد ثورتها اإلسالمية عام من أمريكا خاصة، و

مواطنا أمريكيا من منتسبي السفارة األمريكية في طهران، واحتجازهم لمدة  25واختطاف 
، وطرد الدبلوماسية اإلسرائيلية وفتح 9199يناير  52حتي  9191نوفمبر  4يوماً، من  444

ية وخاصة الخليجية في تحالف إستراتيجي مع أمريكا وبما أن الدول العرب. السفارة الفلسطينية
إضافة إلى . والغرب، لذلك أثير هذا العداء ضد إيران، فرضاء هذه الدول من رضاء أمريكا

 .برنامج إيران النووي الذي أثار الرعب والغضب لدا إسرائيل وحلفائها في الغرب والمنطقة

كانت خامدة كاأللغام يتم تفعيلها وتفجيرها عند  أما الطائفية فكانت موجودة عبر التاريخ، ولكنها

                                                           

 موقع الدكتور عبد الخالق حسين –عبد الخالق حسين .د 5
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الحاجة في مثل هذه الحاالت للتعبئة الجماهيرية كغطاء عن األسباب السياسية والمصالح 
أما عدم عداء العرب ألذربيجان فألن هذه الدولة صغيرة ولم تحاذي البالد العربية، . المادية

والمفارقة ! لم يعرف العرب مذهبها الدينيوليست في حالة منافسة سياسية مع العرب، وربما 
أنه عندما اشتعلت الحرب بين أذربيجان الشيعية وأرمينيا المسيحية، وقفت إيران إلى جانب 

 .أرمينيا

فعندما . ال شك، أن توتر عالقة الغرب والدول الخليجية مع إيران انعكست سلباً على العراق
سالمية دفعت أمريكا، ومعها السعودية والدول ساءت عالقة إيران مع أمريكا بعد الثورة اإل

الخليجية، صدام حسين لشن حرب على إيران، دامت ثمان سنوات أهلكت الحرث والنسل في 
  .البلدين، لتفرخ حروباً أخرى انتهت بسقوط صدام وتدمير العراق

تخلو وبعد إسقاط حكم البعث الصدامي انعكست عالقة إيران بالعراق بشكل أوضح، وسلبية ال 
فالحكومات العربية كانت تأمل من التغيير في العراق مجرد إزاحة . من أضرار بالشعب العراقي

صدام وأزالمه المقربين منه فقط، وإبقاء نظام الحكم كما كان دون مساس، أي احتكار السلطة 
لممثلين من ( ديكورية)، واالكتفاء بمشاركة شكلية (العربي السني)من قبل مكون واحد 

، يعتمد (ومفاجئ دون تحضير)بينما الذي حصل هو نظام ديمقراطي حقيقي . ونات األخرىالمك
وهكذا نظام لم تقبل به السعودية وأخواتها الحكومات . صناديق االقتراع للتداول السلمي للسلطة

الخليجية خوفاً من وصول عدوى الديمقراطية إلى شعوبها فتطالب بنظام ديمقراطي مثيل، لذلك 
العنان لمشايخ الوهابية بإصدار الفتاوى التحريضية إلشعال الفتن الطائفية، وقاموا أطلقوا 

بإرسال اإلرهابيين إلى العراق إلثارة الفوضى العارمة فيه، ترافقها حمالت إعالمية لتشويه 
 .الخ...صورة الديمقراطية، وأن العراق أصبح مستعمرة إيرانية

ا في الحكومة وفق حجمها في الشعب وما تفرزه فالنظام الديمقراطي أعطى كل مكونة حقه
ولذلك كان المستفيد األكبر من الديمقراطية هم الشيعة الذين نظموا أنفسهم، . صناديق االقتراع

أسوة ببقية المكونات، في أحزاب ذات صفة مذهبية ألن ظلم حكم البعث الصدامي، ورغم أنه 
سد من هذا الظلم، فمأل بهم المقابر نال كل مكونات الشعب، ولكن كانت للشيعة حصة األ

، وأمعن في تشويه (ال شيعة بعد اليوم)ماليين، ورفع شعار  4الجماعية، وشرد منهم نحو 
صورتهم، مما أدى إلى تخندق أغلب القوى السياسية الناشطة وفق االنقسام الديني والطائفي 

لعابرة للطائفية واألثنية ، وتراجع، بل وانحسر دور األحزاب العلمانية ا(القومي)واألثني 
 .والمناطقية

وعلى مستوى الحكومات، كانت إيران وسوريا من أكثر المستفيدين من سقوط حكم البعث 
الصدامي، وكان باإلمكان كسب هاتين الحكومتين لصالح عملية التغيير في العراق، التي قادتها 

فقد جاء في تقرير . أفغانستان أمريكا، حيث تعاونت إيران مع أمريكا في إسقاط حكم طالبان في
قاسم : قائد الظل) :األمريكية، بعنوان( نيويوركر)صفحة نشرته مجلة الـ  52مطول، من 

، تطرق إلى اتصاالت دبلوماسية سرية لسنوات بين أمريكا وإيران إلعادة العالقة (3) سليماني
حكم طالبان في : بينهما، وخاصة في التعاون على إسقاط نظامين عدوين مشتركين لهما

وهذه االتصاالت كانت تجري بدون علم الرئيس بوش . أفغانستان، وحكم صدام في العراق
  .االبن

، أحد  5221و 5229وكان ريان كروكر الذي صار فيما بعد سفيراً لدى العراق بين العامين  
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. وصدامالدبلوماسيين األمريكيين المفاوضين مع إيران خالل التحضيرات للحرب على طالبان 
وكان أعضاء الوفد اإليراني برئاسة قاسم سليماني، سعيدون جداً بهذا التعاون، ويرغبون في 

وينقل التقرير عن ريان كروكر أن اإليرانيين كانوا على استعداد . إعادة العالقة مع أمريكا
، وكان 5225في كانون الثاني . للتعاون معنا في العراق، ولكن لم تستمر اإلرادة الطيبة طويالً 

كروكر أصبح في حينها نائب مسؤول السفارة األميركية في العاصمة األفغانية كابول، أيقظه 
". محور الشر"مساعدوه ليالً ليبلغوه أن الرئيس األميركي جورج بوش سّمى إيران عضواً في 

. األمر الذي أثار غضب الوفد اإليراني المفاوض وعلى رأسهم سليماني الذي شعر بأنه فُضح
ووجد اإلصالحيون داخل الحكومة . االجتماعات إلى نهايتها" محور الشر"لقد أوصل خطاب 

. اإليرانية الذين كانوا يدافعون عن التقارب مع الواليات المتحدة أنفسهم في موقف دفاعي
كلمة واحدة في خطاب . كنا قريبين جداً "وحين يتذكر كروكر تلك الفترة يهز برأسه ويقول 

 ".غّيرت التاريخ

وهنا . ولذلك قررت كل من إيران وحليفتها سوريا إغراق أمريكا في وحل المستنقع العراقي
تالقت مختلف اإلرادات لدول متناقضة، كل لها هدف معين ومختلف في إفشال الديمقراطية في 

السعودية ومعها الدول الخليجية وتركيا ألسباب طائفية وسياسية واقتصادية ضد قيام . العراق
وإيران  .(4)(اسباب عداء السعودية للعراق :راجع مقالنا.)ديمقراطي مستقر في العراقنظام 

 .وسوريا تبغيان معاقبة أمريكا خوف أن يأتي دورهما في محاولة إسقاط نظاميهما

ثم جاء البرنامج النووي اإليراني، وتهديدات الرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي نجاد 
طة، األمر الذي زاد النار اشتعاالً، وأدخل إسرائيل على خط المواجهة بإزالة إسرائيل من الخار

ومعها تأييد العالم الغربي، وبالضرورة السعودية وأخواتها الخليجيات حليفات استراتيجية 
وليس هناك أفضل من . ألمريكا، فال بد وأن تنفذ األوامر األمريكية في تصعيد العداء إليران

لذلك لجأت السعودية إلى إثارة الفتنة الطائفية . ي تعبئة الجماهيراستخدام الدين والمذهب ف
بمنتهى الصالفة والوقاحة وبشكل غير مسبوق، وألسباب عديدة، فهي من جهة تعرف أن وجود 
نظامها القبلي الدكتاتوري المطلق ال يمكن أن يدوم في القرن الحادي والعشرين حيث العولمة، 

لذلك وكما أكدنا . يمقراطية، ودور الشعوب في تقرير مصيرهاوصعود الحداثة والحضارة والد
في مقاالت أخرى، لم تجد السعودية وسيلة أفضل من الشحن الطائفي وتخويف شعبها من 

وللمزيد من التصعيد، قامت السعودية وبدفع ودعم . البعبع الشيعي والتوسع اإليراني الموهوم
ب اليمني الفقير، بذريعة بائسة وهي حماية من أمريكا بشن حرب عبثية إجرامية على الشع

عروبة اليمن، وأطلقت العنان لمشايخ الوهابية إلعالنها بمنتهى الصراحة والقبح أنها حرب بين 
السنة والشيعة، بين العرب السنة وإيران الشيعية الصفوية، وهذا يعني حماية اليمن من شعبها 

صدام حسين لشن حرب على إيران بذريعة العربي األصيل، كما هو معروف، بمثل ما دفعوا 
 !!ّحماية البوابة الشرقية لألمة العربية من الفرس المجوس، وأسموها حرب القادسية الثانية

وراحت وسائل اإلعالم السعودية تروج األكاذيب مثل، أن إيران تريد غلق باب المندب، وتسيطر 
الى ..عوب العربية للسيطرة عليهاعلى اليمن وتلغي عروبته، وأن إيران تتدخل في شؤون الش

فلو . ومع األسف الشديد، انطلت هذه األكاذيب حتى على بعض الناس الطيبين. آخر التخاريف
أرادت إيران غلق الممرات المائية الدولية ألغلقت مضيق هرمز وهو ضمن مياهها اإلقليمية 

على الشعب اليميني ولكن الغرض من هذه الكذبة الغبية هو لتبرير الحرب . وعلى حدودها
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الفقير، ولتصعيد الصراعات الطائفية في المنطقة، التي تأمل منها السعودية إبقاء تسلطها على 
الشعب السعودي، وإبعاد األنظار عن مشاكلها الداخلية، وصراعاتها العائلية التي تهدد النظام 

  .بالزوال

فهذه السياسية تتبعها جميع الحكومات  فإذا كانت إيران تسعى ليكون لها نفوذ في البالد العربية،
في العالم، وهذه إسرائيل تتجسس حتى على أمريكا، وأمريكا بدورها تتجسس على حليفاتها 

فالمشكلة ليست في محاولة إيران لكسب النفوذ في البالد العربية، بل المشكلة . الدول األوربية
لن يستطيع ) كما قال مارتن لوثر كنغ والعيب في تلك الحكومات التي تسمح لها بهذا النفوذ، إذ

 . أحد أن يركب ظهرك إال إذا كنت منحنياً 

إذا كانت إيران تتدخل في البالد العربية، فتدخلها غالباً في صالح هذه : وإنصافاً للتاريخ، نقول
الشعوب، إذ ساعدت إيران الشعب العراقي في حربه على داعش، وساعدت الشعب الفلسطيني 

االحتالل اإلسرائيلي، و وقفت بجانب بشار األسد ألن البديل عنه هو حكم القاعدة واللبناني ضد 
وفروعها مثل جبهة النصرة وداعش، أما مساعدتها للزيديين وأنصار هللا في اليمن فلم تتجاوز 
الدعم السياسي واالعالمي وربما المالي، وأين منها هذه الحرب المدمرة التي تشنها السعودية 

ربية أخرى، وبدعم لوجستي واستخباراتي وأسلحة متطورة من أمريكا على وعشر دول ع
الشعب اليمني الفقير، الحرب الجنونية التي دمرت المدارس والمستشفيات ومخازن األطعمة، 

وبيوت الناس على رؤسهم، وفرض الحصار البحري والجوي واألرضي على هذا الشعب 
  المسكين؟

ال يمكن أن يفهمه هؤالء البدو األجالف، فلجميع األحداث  ولكن للتاريخ منطقه الخاص الذي
فكما أدت . التاريخية عواقب ونتائج غير مقصودة وغير محسوية إذ سترتد سهامهم إلى نحرهم

الحرب التي شنها صدام حسين على إيران إلى سقوطه في مزبلة التاريخ، كذلك ستكون نهاية 
 .آل سعود في حربهم على اليمن

نعم سبب عداء العرب إليران، وحتى العراق، هو سياسي بالدرجة األولى، ولكن  القول،خالصة 
. العداء الطائفي كان موجوداً عبر التاريخ وحتى في فترات التوافق السياسي بين مد وجزر

والتعصب الطائفي أججته العقيدة الوهابية الفاشية التكفيرية الشريرة التي اعتبرت كل من ال 
والسعودية الوهابية بدأت بقتل الشيعة منذ أوائل . فهو كافر أو مشرك يجب قتلهيفكر مثلها 

وفي عصرنا الراهن، تفيد الدراسات األمريكية أن السعودية الوهابية . القرن التاسع عشر
صرفت خالل الثالثين سنة الماضية نحو مائة مليار دوالر على نشر العقيدة الوهابية والتطرف 

والسعودية هي التي قامت بتأسيس وتمويل وتسليح جميع المنظمات اإلرهابية  الديني في العالم،
في العالم ابتداًء بطالبان ومروراً بالقاعدة وجبهة النصرة وداعش، وبكو حرام في نايجيريا 

هذه التنظيمات اإلرهابية التي أمعنت في قتل األبرياء في العالم . ومحاكم الشباب في الصومال
وال يمكن ألمريكا . الحضارية في العراق وسوريا بمنتهى الوحشية والهمجيةوتدمير المعالم 

والحكومات الغربية بمؤسساتها االستخباراتية العمالقة أن ال تعرف هذه الحقيقة، ولكنها تغض 
الطرف عن جرائم السعودية وقطر ألنها هي األخرى مستفيدة من هذا اإلرهاب في ضرب 

ولذلك توظف السعودية الطائفية ألغراضها . رادتهاالحكومات التي ترفض الخضوع إل
السياسية، والطائفية كأية عاطفة كامنة في الوعي اإلنسان، يمكن تفعيلها وتوظيفها ألغراض 

 . 2)المذهبية بدعة سياسية:وكما كتب المفكر اللبناني إلياس فرحات. سياسية
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اضرة له عن دور السعودية والجدير بالذكر أنه حتى نائب الرئيس األمريكي أعترف في مح
  6.)والدول الخليجية وتركيا في دعم المنظمات اإلرهابية

ال أدري لماذا تتهالك الحكومة العراقية على فتح السفارة السعودية في بغداد، فهذه  وختاماً،
السفارة إن تم فتحها فستكون وكراً للتجسس، والمزيد من التآمر والتخريب والخبث وإثارة 

 .لذلك فغيابها أفضل من حضورها. ئفيةالفتن الطا

 ـــــــــــــــــــــــــ

 روابط ذات صلة

 2-9عقدة إيران في العراق : غسان نعمان ماهر السامرائي.د-9

http://www.akhbaar.org/home/2014/11/180815.html 

  مشكلة العرب أن الطائفية عندهم أقوى من القومية: حسينعبدالخالق -5

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&userID=26&aid=118028 

مطول أجراه الصحافي ديكستر تحقيق   (قاسم سليماني قائد الظل)مجلة نيويوركر األميركية-3
 في حرس الثورة اإليراني الجنرال قاسم سليماني" فيلق القدس"فيلكينز عن قائد 

http://www.metransparent.com/spip.php?article23268&lang=ar&id_forum=61480 

  اسباب عداء السعودية للعراق: عبدالخالق حسين -4

http://www.abdulkhaliqhussein.nl/?news=521 

 بدعة سياسية.. المذهبية: إلياس فرحات-2

http://www.achr.eu/art1102.htm 

 جو بايدن يعلنها صراحة السعودية وتركيا و االمارات مولوا داعش -6

 http://youtu.be/tQ1xzgrld-0 
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الصدمة مع والتكيف النفطية البلدان
6 

 
 

إلى مزيج كبير من العوامل والقوى المحركة إن التراجع األخير في أسعار النفط العالمية يعود 
 لألسواق،

إال أن العنصر الرئيس الذي يميز أسواق النفط العالمية مؤخرا، والذي يشكل عامل ضغط على 
. األسعار، هو أن هذه األسواق تعيش اآلن حالة من فائض المعروض، بشكل لم تعهده من قبل

تزايدة على األسعار، التي تدور حاليا حول هذا الفائض إلى جانب عوامل أخرى يولد ضغوطا م

وتواجه البلدان المصدرة . دوالرا للبرميل، كأدنى مستوى لها منذ ما يزيد على أربعة أعوام 50

للنفط تحدياً خطيرا يتمثل في الحد من اعتمادها على النفط، فزيادة عرض النفط من المصادر 
لطاقة يفرضان ضغوطاً خافضة ألسعار النفط التي غير التقليدية والكفاءة المتزايدة في استخدام ا

ومع الهبوط المفاجئ . تتقلب بدورها تحت تأثير تذبذب التوقعات المتعلقة بنمو الطلب العالمي
الذي شهدته أسعار النفط في الشهور القليلة الماضية، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لتنويع 

فقد أدى الهبوط الحاد في أسعار . فرط على النفطاالقتصاد في هذه الدول بدالً من االعتماد الم

، إلى تغيير ديناميكية 1024مقارنة بسبتمبر من العام % 50النفط العالمية، بنسبة تفوق 

ويوضح تقرير الصندوق العالمي للنقد . االقتصاد في البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط
يمي أن هذه البلدان تواجه اآلن خسائر كبيرة الصادر مؤخراً حول مستجدات آفاق االقتصاد اإلقل

مليار  300سواء في حصيلة الصادرات أم اإليرادات الحكومية، حيث ُيتوقع أن تصل إلى نحو 

مليار  90في مجلس التعاون الخليجي ونحو ( من إجمالي الناتج المحلي% 12)دوالر أمريكي 

 .طية غير األعضاء في المجلسفي البلدان النف( من إجمالي الناتج المحلي% 20)دوالر 
ومهما تكن جاذبية رؤية االنتعاش الذي تقوده الموارد الطبيعية، فإنه يثبت لألسف أن هذه 

ويكمن المفتاح في فهم االتجاهات العامة األطول أجال في النظر . الرؤية عصية على التحقيق
إلى االقتصاد خارج قطاع الموارد الطبيعية، فعلى الرغم من إيجابية معدالت النمو بوجه عام، 

ويتعين على السلطات . معدالت النمو األساسية غير المتصلة بالموارد الطبيعية أقل بكثير فإن
 :االقتصادات الغنية بالموارد أن تعالج عدة قضايا، أهمها 

ومن ثم قابلية نفاد  -بما في ذلك النفط والغاز والمعادن -قابلية نفاد الموارد غير المتجددة  •

 .بلدان النفطية أيضاالصادرات التي تعتمد عليها ال
عدم إمكانية التنبؤ بأسعار السلع األولية التي تصدرها هذه البلدان، مما يؤدي إلى تقلب جزء  •

 .كبير من إيراداتها في الغالب، وهو ما يمكن أن يتسبب في تقلب اإلنفاق الحكومي
ت سليمة افتقار البلدان في الغالب إلى أطر سياسات قوية بما يكفي لدعم تنفيذ سياسا •
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للضرائب واإلنفاق، وربما تكون لدى البلدان قدرات محدودة على إعداد تنبؤات طويلة األجل 

 .باإليرادات وتنفيذ مشاريع استثمارية عامة عالية الجودة
مفارقة إن البلدان والمناطق التي توجد فيها وفرة  -إن سوء إدارة واستخدام الموارد الطبيعية 

با ما تحقق معدالت نمو اقتصادي أقل وتكون نتائجها اإلنمائية أسوأ من من الموارد الطبيعية غال
تلقي بظاللها على المشهد -  البلدان والمناطق التي توجد فيها مقادير أقل من الموارد الطبيعية

والتفسيران الرئيسيان لبطء نمو االقتصادات شديدة االعتماد . االقتصادي في البلدان الريعية
وإحدى مشكالت التفسير . ضعف المؤسسات والمرض الهولندي: بيعية هماعلى الموارد الط

يمكن أن تعني أي ( ضعف المؤسسات)  فعبارة. األول، هي فرط اتساع مفهوم المؤسسات
شيء، بدءا بعدم كفاية وضوح القوانين أو إنفاذها وانتهاء بتراخي اإلدارة وضعف الضمانات 

ورغم أن كثيرين ممن يذكرون ضعف . االقتصادية الوقائية لمنع الفساد أو ضعف السياسات
المؤسسات يقصدون عدم كفاية الضمانات الوقائية لمنع الفساد، فإن االستيالء مباشرة على 

ثروة الموارد الطبيعية ال يمكن أن يفسر وحده النمو السالب في النشاط االقتصادي المشاهد في 

 .بعض االقتصادات شديدة االعتماد على الموارد
وهو تفسير ثان تدعمه شواهد كثيرة لبطء نمو االقتصادات شديدة  -ما المرض الهولندي أ

فيحدث عندما تؤدي طفرات الموارد إلى زيادة الطلب على نحو يرفع  -االعتماد على الموارد 
وال يزيد عدد . األسعار ويضر بنمو الشركات التي تستخدم تلك المنتجات كمدخالت للتصدير

دة االعتماد على الموارد التي تمكنت من تنمية صادراتها غير المتصلة بالموارد االقتصادات شدي
وال يزيد عدد البلدان النامية التي نمت بسرعة دون تحقيق نمو كبير في . على بضعة اقتصادات

ورغم أن البلدان تستطيع تخفيف   .الصادرات خارج قطاع الموارد الطبيعية على بضعة بلدان
مثال بإنفاق إيرادات الموارد على سلع  -الطلب التي هي أصل المرض الهولندي حدة الزيادة في 

ويرجح أن يستمر المرض الهولندي بإصابة .فإنه من غير المرجح أن تفلت منه تماما  -أجنبية 

  .البلدان الغنية بالموارد الطبيعية
تها المالية على المدى القصير، تستطيع معظم الدول المصدرة للنفط السحب من احتياطا

غير أن . المتراكمة ومن ثم تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على النشاط االقتصادي والنمو
زيادة قيود المالية العامة المتوقعة في السنوات القليلة القادمة ستتطلب من البلدان المصدرة 

، ينبغي لهذه وعلى سبيل التحديد. للنفط أن توفق أوضاعها بالتدريج لتتالءم مع الواقع الجديد
ل إنفاقها بالتدريج وأن تدفع جهود اإلصالح في مجال دعم الطاقة ويعني هذا أن . البلدان أن ُتَعدِّ

نماذج النمو المطبقة في العقد الماضي، والتي كانت ترتكز على اإلنفاق الحكومي المتزايد، قد ال 
ص درجة أعلى من االكتفاء وبدالً من ذلك، سيتعين إكساب القطاع الخا. تكون مناسبة بعد اآلن

إذ يعد األنموذج االقتصادي الذي يعتمد كثيراً على . الذاتي ليصبح قاطرة للنمو وفرص العمل
ففي البحرين وُعمان، من المتوقع أن تنضب االحتياطيات . النفط أنموذجاً غير قابل لالستمرار
خرى فأمامها آفاق زمنية أما دول مجلس التعاون الخليجي األ. النفطية في غضون عشرين عاماً 

وتشير األبحاث إلى أن الصادرات المتنوعة . أطول بكثير، لكن حاجتها إلى التغيير تظل قائمة
وبعبارة أخرى، يدفع تنوع . والمتطورة هي العوامل األهم وراء النمو القابل لالستمرار

وهي عناصر  الصادرات إلى السعي الدائم إلنتاج سلع جديدة واعتماد تكنولوجيات جديدة،
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ويعد تحسين البنى التحتية والبيئة األمنية ومناخ األعمال . أساسية في النمو القابل لالستمرار
متطلبات حيوية لتنويع االقتصاد، والحد من القيود التنظيمية ومعالجة إخفاقات السوق وتنمية 

ي لتلبية وتشجيع االستثمار في القطاع الزراعي وتنويع االستثمارات في القطاع الصناع
كما أن تقوية أوضاع المالية العامة . المتطلبات األساسية لتحقيق األمن الغذائي واالقتصادي

والحسابات الخارجية في البلدان النفطية يعد أمراً محورياً للحد من تعرضها لمخاطر التأثر 
متوازن  وسيكون من المهم القيام بهذه الجهود على نحو. باالنخفاض المحتمل في أسعار النفط

من الناحية االجتماعية، وذلك باتخاذ التدابير المالئمة لحماية الفقراء والمعرضين لتأثيراتها 

 .السلبية
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 7!والتوحش.. أموال النفط 

 
 

الفنانون المصريون وفاء الحكيم وحنان شوقي وأحمد ماهر كانوا بين جمع من فنانين وأدباء 
شاهدوا بأم أعينهم . وقفة في مكان تنفيذ جريمة سبايكر عرب زاروا العراق مؤخرا كانت لهم 

المذبح ، وبقايا أجساد الضحايا وهي ُتستخرج من مقابر -بقايا الدماء التي تغطي الرصيف
قبل أن يعود هؤالء الى بلدانهم ، بدأت ضدهم حملة واسعة مصدرها التيار الوهابي . جماعية 

، على االعالم كما السياسة ، في مصر ودول اخرى السلفي الذي يهيمن ،بالمليارات السعودية 
في مصر حملة على الفنانين المصريين تتهمهم بانهم ، بزيارتهم لمكان الجريمة ، إنما . 
، وفي سوريا انهالت التهديدات على فنان لمجرد انه زار ” وقفوا الى جانب الشيعة ضد السنة“

نة حنان شوقي وزمالءها ، ونقلها تفاصيل لكن صرخات الفنا. مرقد االمام علي عليه السالم 
 .مروعة مما رأت ، تركت تعاطفا كبيرا من جانب المصريين والعرب الشرفاء 

 
 :من ردود الفعل التي أحدثتها الزيارة ، سلبا وإيجاباً يمكن إستخالص المالحظات التالية 

 
على العراق ، وفي  كشفت ردود الفعل السلبية ، حجم وعمق الهجمة الطائفية الشرسة: أوال 

المالي الذي حول قطاعات واسعة من شعوب  -نفس الوقت ، حجم النفوذ الوهابي السياسي 
بلدان المنطقة الى كيانات طائفية متوحشة تخّلت عن كل معاني العقل والحكمة واالنسانية الى 

شي على مع االف من الشباب قتلوا بشكل وح -ولو بكلمة أو دمعة -درجة إستنكار أي تعاطف 
 .مذهبيا ً -يد عصابة ترفع شعاراً دينيا 

 
مضمون هذه الهجمة الطائفية يشير بوضوح الى ان أصحابها يدعمون بشكل واضح : ثانيا 

االرهاب الذي تمارسه المجموعات التي تشترك في المضمون وتتباين في االسماء ، من القاعدة 
ئفية التي تصف حرب العراقيين على دليلنا على هذا أن االصوات الطا. الى داعش وغيرها 

داعش بانها حرب الشيعة ضد السنة ، تخرس تماما أمام مشاهد قتل العشرات من ابناء العشائر 
السنّية من البو نمر والجبور على يد داعش، وتلتزم صمت االموات أمام مشاهد تهجير أبناء 

ناهيك عن . ن المخيمات المحافظات الغربية من السنة على يد داعش حتى بات اغلبهم يسك
فاي سنة يدافع . سكوتهم على قتل وتهجير باقي الطوائف من مسيحيين وإيزديين وغيرهم 

وهل من حاجة الى دليل على أن هؤالء يدعمون االرهاب فقط ويوصمون السنة . عنهم هؤالء؟ 
 .بهذه االفعال الشنيعة ؟
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فرصة لكشف حقيقة هذا المّد االرهابي  زيارة هؤالء وما خلفته من ردود أفعال ، كانت: ثالثا 
هذا يعني أن المعنيين . المتلحف بالسنة ، والذي يريد تمزيق الجسد االسالمي الهداف واضحة 

عندنا يجب أن يضعوا جانبا كبيرا من تخصيصات المواجهة لجلب الشخصيات المؤثرة في 
هذا الجهد يجب أن يكون . جري الراي العام العربي واالسالمي لينقلوا الى ساحاتهم حقيقة ما ي

 .جزءاً من معركتنا ضد داعش ومثيالتها 
 

بكاء الفنانة حنان شوقي بحرقة ،على الشاشات المصرية وهي تصف بقايا دماء شهداء : رابعا 
. سبايكر على الرصيف المطل على دجلة ، كان رسالة بليغة إجتاحت قلوب وعواطف سامعيها

لى معالم وآثار الجريمة ونصونها من أي تغيير لتصبح مزاراً في هذا يعني أن علينا أن نحافظ ع
 .المستقبل ، يحكي للعالم ظالمة العراقيين على يد القريب والغريب 

 
المزيد من صناع الرأي العام  -على نفقتنا  -لنحّول منحر سبايكر وضحاياه الى مزار ، ونجلب 

 .لزيارته

 

 
 


