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لمدينة الموصل اعادة " داعش "تداعيات اجتياح 

 1"داعش"رسم خارطة 

 
كم شمال بغداد واستولت  375الموصل مركز محافظة نينوى  اجتاح مدينة" داعش"استطاعت

ما أدى إلى نزوج مئات اآلالف من  1024مايو  20يوم  كذلك على مدينة صالح الدين ـ تكريت

مدينة  إلى" داعش"الى إقليم كردستان، كما امتد نشاط أسر المدينة إلى المناطق المجاورة 

كلم غرب العاصمة بغداد، مقرا 200ديإلى، يشار ان التنظيم  كان يتخذ من مدينة االنبارـ الفلوجة 

 .1024له هناك مطلع 
سوف نطمس القبور ]قال فيه  1024مايو 25صدرعلى مواقعه يوم " داعش"وفي بيان الى 

الحكومة ونؤكد أن االموال العامة اصبحت  لعراق ونحذر من مغازلةوالمزارات الشركية في ا

جزء منها، و منع تجارة الدخان والخمور،  أي أحد آخر من أخذ تحت ادارة التنظيم حصراً، ومنع

 .من المنزل ونطالب نساء الموصل بـالحشمة والستر وترك الخروج
 مايجري على االرض في العراق هو بداية لتقسيم العراق

تركيا وقطر من جانب و  اغفال الدور الذي يمكن أن تضطلع به شوب حرب اهلية، وال يمكنون

 نها النفير العام والتعبئة داخلفي هذه المرحلة خاصة وأن التقارير أشارت إلى اعال إيران

 الواليات المتحدة. رياسو بعد يوم من سقوط الموصل وكانه استنساخ الى المشهد في صفوفها

اعقاب  ازالت تراهن على حل عسكري لكن يبدو هنالك خيار عسكري في العراق فياالميركية م

البالغين خمسة االف  توجه ناقلة الطائرات واتخاذ قرار بنقل بعض من موظفي سفارتها في بغداد

. بغداد لحماية مبنى السفارة الى قنصلياتها في اربيل والبصرة ووصول اعداد من المارينز الى

بأتجاه حرب اهلية ومواجهات  على ان مايجري على االرض هو تطور خطيرةهذا مؤشر ان 

ال . المركزية تصل اسوار بغداد عسكرية مابين المتمردين والمجموعات المسلحة والحكومة

الى مدنيين " داعش"تقوم بها  وقناة العربية كشفت عن صور العدامات جماعية  "بي بي سي"

وخمسمائة محتجزين لديها من المجندين في  ن الفعراقين تقدر ب خمسمائة شخص من بي

هيومن رايتس تحقق فيها، االخيرة ذكرت ان  قاعدة سبايكرـ محافظة صالح الدين، مازالت

 .1003انسانية في العراق منذ عام  تحققت هذه الصور فتعتبر اكبر كارثة
 من هو؟" ثوار العشائر مجلس"

 25مازن التميمى يوم " العام لثوار العراق السياسى المجلس"قال المتحدث باسم مايسمى ب

يحدث فى العراق هو ثورة للعشائر السنية ضد ظلم وطائفية نظام رئيس  إن ما: ] 1024يونيو 

عندما يسيطر على مناطق بسوريا كان  واليته، نورى المالكى، وكان داعش الوزراء المنتهية
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ا الثوار جرى تعيين أبناء من الجيش يعين عليها أميرا، بينما فى المحافظات التى سيطرعليه

يقاتلون على األرض، يضم فصائل عراقية  أن الذين.[ هذه ثورة بيضاء.. جيش صدام. الوطنى

الطريقة النقشبندية، وكتائب ثورة العشرين، والجيش  رجال: ]ابرزها "داعش"مسلحةإلى جانب 

في " المجلس"تشكل [. البعث جهادية ماعدا حزب اإلسالمي وجيش المجاهدين وهي تنظيمات

 .أبرزها األنبار المركزية في محافظات سنية د الحكومةضعندما اندلعت احتجاجات  1021عام ال
  : ثورة العشرين كتائب

 .يتزعمه الشيخ حارث الضاري والذي اكد وجوده في حركة التمرد المسلحة في الموصل
 :"أنصارالسنة"جيش

وتضم بين صفوفها أعضاء سابقين من  2003تشكلت في سبتمبر" جهادية"وهي جماعة 

 .جماعة أنصار اإلسالم الكردية، ومقاتلين عراقيينوعرب من السلفيين
  : "المجاهدين"جيش

 .1003سلفي، يسعى الى استعادة نشاطه الذي ٌعرف به في العام  وهو تنظيم
  :رجال الطريقة النقشبندية

 ط في شمال العراق وله اتباع في المناطقوهوتنظيم متطرف يقوده عزت ابراهيم الدوري وينش 
 .الكردية
 :اإلسالمي  الجيش

 .وأبناء عشائر الجيش العراقي هو جماعة سنية متطرفة، شكلها ضباط سابقين في 
 المرجعية الشيعية للجهاد فتوى 

 1024يوليو  14 كان المرجع الديني االعلى آية هللا العظمى السيد علي السيستاني قد افتى

كما . دفاعا عن بلده شهيدا الكفائي ووجوب الدفاع عن العراق وشعبه واعتبران من يقتل بالجهاد

الى  -للتطوع في صفوف الجيش العراقي تلبية لندائه دعا المرجع بعد ان هب االالف العراقيين

الحرجة مشددا على ضرورة منع  وفي هذه الظروف ضرورة التحلي باعلى درجات ضبط النفس

االنتقادات للحكومة على  هذه الخطوة واجهت الكثير من. المسلحة خارج القانونالمظاهر 

اكثر من اعتماده على الجيش النظامي، رغم انها تفسر خطوة للدفاع  اعتمادها على جيش رديف

 اعلنت داعش تهديدها لغزو كربالء والنجف وهدم االضرحة المقدسة عن النفس، بعد ان

 اقية بغدادالعر باالضافة الى العاصمة
 القوات العراقية، اعادة تنظيم

 قالت وزارة الدفاع العراقية إنها فتحت خمسة معسكرات إليواء المنسحبين من أفراد قواتها
وأصدرت توجيهاتها إلى  "داعش"من معسكراتهم في شمال وغرب العراق بعد اقتحامها من قبل 

فتح معسكرات إليواء  وتم. عميد بهم عنقيادة القوات البرية بتنسيب آمرين للمعسكرات ال تقل رت

وبواقع معسكر إيواء في منطقة الخازر، ومعسكر وفي سنجار، ومعسكر إيواء في  المنسحبين

سبايكر، ومعسكر إيواء في قيادة عمليات  قاعدة بلد،ومعسكر إيواء في كلية القوة الجوية قاعدة

 .دجلة
 me 35 يش العراقي يتسلم اربع طائراتوفي سياق اخر، أعلنت تقارير إعالمية أن طيران الج

يتصفان  المعارك الحالية وتوجيه لوائين من قوات النخبة العراقية، روسية الصنع للمشاركة في
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 بالتنسيق مع جهاز مكافحة بقدرات قتالية عالية، نحو محافظة نينوى لالشتراك في القتال

التي تعد من  66و 65 واءاالرهاب، وتلقت تدريبات خاصة على أيدي ضباط محترفين في ل

 .المعارك االلوية العسكرية ذات القدرات القتالية العالية والقادرة على حسم
 "داعش"رسم خارطة  اعادة

التي " الدولة اإلسالمية"خريطة لتصور " داعش"نشرتنظيم دولة العراق والشام اإلسالمية 

وطالب العدنانى، . المرتقبة ضمن دولته إلقامتها، وبدا الفتا أن التنظيم وضع الكويت يسعى

رسالة . الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة،بمحاربة القوات المصرية" داعش"المتحدث باسم 

التنظيم فشل . بتوسيع خارطته، بدون شك هي خارج قدراته الحقيقية في الوقت الحاضر العدناني

 برات السعودية بوقتفرعا له في المملكة العربية السعودية بعد ان كشفت اجهزة المخا بتشكيل
شبكة تقوم بعمليات  مبكر عن  خاليا جديدة للتنظيم، وكانت ضعيفة جدا ال ترتقي ان تكون

قدرتها في مصر  جعلها تتجاوز  اما في مصر، فأن استعادت اجهزة االمن واإلستخبارات. ارهابية

ثير بين وهي باالتجاه الصحيح واستطاعت كشف اعداد محدودة لم يكن لها تا مرحلة صعبة

المملكة  اما في دول الجوار العراقي ابرزها االردن والكويت، فأن". الجهادية"التنظيمات

اعداد من الشباب االردني  في العراق، بسبب وجود" داعش"االردنية، تشعر بالقلق ازاء توسع 

المملكة . مزيدا من الشباب التحق في وقت سابق بالتنظيم، وربما توسع التنظيم يستقطب

مهنية ذات خبرة عالية استطاعت  ردنية، ربما تختلف عن باقي الدول بوحود دولة مؤسساتاال

اما الكويت فألتهديد يأتي من . منطقة تشهد زلزاال والتعايش مع" الجهادية"احتواء التنظيمات

تبقى لبنان هي االكثر تهديدا . مؤيد الى داعش من داخل دولة الكويت"جهادي"وجود مد سلفي 

 .استقطاب مقاتلين جدد او التوسع داخل لبنان التمن احتما
وصالح الدين، تمكين التنظيم على نقل  على الموصل" داعش"ومن ضمن تداعيات سيطرة 

سوريا، حصل عليها من المخازن العراقية وفي  اسلحة نوعية عبر الحدود من داخل العراق الى

 ذات السياق يعطي حرية اكثر بأن
  العراقتهديد مصادر الطاقة في 

 مصفى بيجي شمال تكريت  بأستخدامهاة في اعقاب اجتياح الموصل، محاصر" داعش"حاولت
دون   عجلة  القتحامه المصفى، لكن قيادة عمليات دجلة وقوات نخبة حالت 100مايقارب 

 التي تعد وفي ذات السياق أكد وزير النفط عبد الكريم لعيبي، إن مصفاة بيجي". داعش"سيطرة 
 لن توقف محاوالتها للسيطرة على" داعش. "الحكومة العراق مازالت تحت سيطرة األكبر في

 المصفى والذي ياتي ضمن إستراتيجيتها بالسيطرة على مصادر الطاقة والثروة  في المناطق
 يشار ان. في  شمال شرق سوريا بيرهن ذلك "داعش"نشاط وخارطة . التي تسيطر عليها

مصادر الطاقة الى الواليات المتحدة والغرب، وتعتبرتهديد  النفط في العراق يعتبر واحد من

سريعا نسبيا في  مصادر الطاقة بالعراق جزء من امنها القومي، لذا جاء الرد االميركي هذه المرة

االميركية جورج بوش  العراق عكس مايجري في سوريا، وانعكس ذلك بتوحه حاملة الطائرات

حتى في  اوباما محدودا يبقى الخيار العسكري الى ادارة  ، لكن1024مايو  24الى المنطقة يوم 

تقارير عن تعاون  واعلنت.العراق وسوف ينحصر في قوات النخبة والمعلومات االستخبارية

 ."داعش"اميركي ايراني حول الشأن العراقي لمواجهة تهديد 
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 وهجرة نزوح
 وذكرت االمم. نينوى نتج اجتياح الموصل عن أكثر من نصف مليون عراقي نازح من محافظة

 ألف شخص اضطرواإلى النزوح من الموصل بعد سيطرة 500المتحدة أن ما يقارب من 

أكثر من  والمهجرين النيابية، نزوح وكشفت لجنة الهجرة. االرهابيين على اغلب مناطق المدنين

ة ان وقالت اللجن.سبعين ألف شخص، عن محافظة األنبار، جراء االحداث الراهنة التي تشهدها

 .القصف العشوائي ودخول االرهابيين  أدت الى هجرة االف المدنيين
حكومة إقليم كردستان العراق،تشييد ثالثة مخيمات لنازحي مدينة الموصل التابعة  قررت

الدولة "لمحافظة نينوى العراقية،وسط استمرار تدفقهم إلى مدن اإلقليم بعد سيطرة تنظيم 

 ."والشام اإلسالمية في العراق
إن "كردستان العراقي  ديندار زيباري مساعد مسؤول العالقات الخارجية في حكومة إقليم وقال

 180 إلى 250دخلوا محافظة أربيل و ألف منهم 200ربع مليون نازح دخلوا إقليم كردستان، 
حقيقية من أن يؤدي العنف  أجواء القلق داخل المسيحين وسط مخاوف وسادت." ألف إلى دهوك

آالف المسيحيين العراقيين  والمعروف أن. العراق إلى حملة تهجير ونزوح جديدة المستجد في

الفوضى التي أصابت البالد منذ الغزو األميركي وحل  اضطرواالى مغادرة مدنهم وقراهم بسبب

 ديني مارستها من توتر طائفي وحمالت اضطهاد وما تبع ذلك 1003الجيش العراقي عام 

  .جماعات متشدد
 1003العراقية، واحتقان منذ عام  العراق االن هو نتيجة سياسات خاطئة للحكومة مايجري في

السياسية المتعلقة بكتابة الدستور التي قام اصال  ولحد االن وربما يرجع السبب الى بنية العملية

 قيادات سياسية تقود العملية السياسية والحكومة على اساس طائفي وتحاصص ثم وصول

 خارطة طريق غير عراقية، لكن رغم ذلك ال يبرر تحالف بالفساد وتنفيذغالبيتها متورطة 

التحالف . والمجاميع االرهابية لألستقواء على الحكومة" داعش" زعامات المنطقة الغربية مع

 واالطراف االخرى تعيد لألذهان تحالف الجيش الحر مع" داعش"االن مابين  الموجود
يبقى الحل . االهلية يتجه نحو السيناريو السوري والحربوكأن العراق " الجهادية"التنظيمات 

حكومة انقاذ وطني،  وتشكيل السياسي فاعال، بأستبعاد رئيس الحكومة الحالي المنتهية واليته

 .الحكومة الحالية ألستباق اي فراغ سياسي ممكن ان يعيشه العراق بعد انتهاء والية
 

 في قضايا اإلرهاب واإلستخبار باحث *
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 2!التقسيم على األبواب
 

 

 
ولكن هناك عالمات وإرهاصات تدعو لالرتياب . أرجو أن أكون مخطئا. ربما كنت مخطئا

فكبار استراتيجيي الغرب أصبحوا يدعون إلى التقسيم علنا أحيانا أو ضمنا وتلميحا . والتخوف
يشوا بعضكم ال تستطيعون أن تتعا« متخلفة»وحجتهم في ذلك أنكم شعوب . في معظم األحيان

مع بعض بشكل مدني حضاري وبالتالي فال حل لكم إال بفصلكم بعضكم عن بعض ريثما تكونون 
ثم يقولون لك . بالطبع ال يقولون لك ذلك صراحة ولكن هذا هو المضمون. قد تمدنتم وتقدمتم

بأن دوال كسوريا والعراق وسواهما ليست منسجمة عرقيا وال طائفيا وبالتالي فال يمكن أن 
–تستقر قبل تقسيمها إلى وحدات مصغرة تكون أكثر انسجاما من الناحية المذهبية أو العرقية

قائمة عمليا في الشمال ولها « الدولة الكردية»والواقع أن العراق شبه مقسم؛ فـ. اللغوية
لم يبق إال أن تتشكل دولة شيعية وأخرى سنية . قرارها المستقل ولغتها وبرلمانها وحكومتها

أليس ذلك أفضل من السيارات . ود أحد يتحكم في أحد أو يتسلط عليه في عقر دارهوال يع
ولكن إنجلترا وحدت العراق بعد الحرب ! المفخخة التي تحصد العشرات كل يوم أو يومين؟

وأما سوريا فشالل . العالمية األولى بشكل اصطناعي ألسباب مرحلية خاصة بها وبمصلحتها
لم . لفئات إلى درجة أن التعايش لم يعد سهال إلى الحد الذي نتصورهالدم حفر هوة سحيقة بين ا

 !أنا شخصيا لم أعد أطيق حتى نفسي. الكل مرعوب من الكل. يعد أحد يطيق أحدا
 

يقول بعض المحللين المطلعين بأن الغرب ترك الحرب الجهنمية . لكن لنعد إلى صلب الموضوع
لتدخل قبل أن تهترئ الحالة وتتفاقم الهيجانات لم يشأ ا. تجتاح سوريا لمدة طويلة عن قصد

الطائفية ويصبح التقسيم أمنية األمنيات بالنسبة للسكان المروعين والمنهكين والمشردين على 
ضمن . وبالتالي فهو يقطف الثمرة بعد أن نضجت وأصبحت جاهزة للقطاف. الطرقات والدروب

ه كان يريد الحفاظ على سوريا موحدة لما فلو أن. هذا المعنى نفهم قرار الغرب فجأة بالتدخل
كان بإمكانه . ترك الدماء تسيل أنهارا واألحقاد تشتعل نيرانا طيلة أكثر من سنتين متواصلتين

التدخل من أول لحظة أو في بدايات االنتفاضة الثورية العارمة فيغير نظام االستبداد واالنسداد 
دليل على أن هناك نية في التقسيم هو أن معظم وال. ويوقف المجزرة الكبرى حتى قبل أن تبتدئ

كل شيء يحصل كما . استراتيجيي الغرب وليس فقط هنري كيسنجر أصبحوا يؤيدونه كما ذكرت
فال تستحقون أكثر . ارضوا بما قدر هللا لكم. التقسيم نعمة ال نقمة: لو أنهم يريدون أن يقولوا لنا

أنتم لم تتجاوزوا المرحلة الطائفية . باألحرى من ذلك أصال نظرا لمستوى وعيكم أو ال وعيكم
وبالتالي فقد تمزقون بعضكم بعضا إربا إربا . بعد كما حصل في أوروبا المستنيرة المتحضرة
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 .عن آخر رجل إذا لم نفصل بينكم
. وعلى أي حال فإن سوريا لن تعود إلى سابق عهدها بعد كل ما حصل من فواجع ومجازر

واآلن اسمحوا لي أن أطرح هذا . جديدة« سايكس بيكو»هناك وبالتالي فيخشى أن تكون 
هل العوامل الخارجية : هل الحق كله على الغرب أم علينا أيضا؟ بمعنى آخر: السؤال الممنوع

ولكن على عكس بعض . كالهما معا: هي التي تحسم األمور أم العوامل الداخلية؟ وجوابي
لو لم نكن : فكما قال مالك بن نبي سابقا. خليةاآلخرين فإني أولي أهمية كبرى للعوامل الدا
مالك بن . لو لم نكن جاهزين للتقسيم لما قسمنا: جاهزين لالستعمار لما استعمرنا، فإني أقول

نبي كان يقصد أن التخلف الشديد للعالم العربي واإلسالمي هو الذي دفع بالقوى األوروبية إلى 
وهذا كالم مفكر . المسؤول األول وليس االستعمار وبالتالي فالتخلف هو. الطمع به واستعماره

إنه يدعو . نزيه وصادق ال يكذب على قومه وال يغرق في الشعارات الغوغائية الديماغوجية
فالجمود التراثي أو االنغالق الطائفي هو المسؤول . المسلمين إلى االستيقاظ واإلصالح والتجديد

يب في أن االستعمار كان نقمة جهنمية وقد زاد ال ر. عن تردي أوضاع العرب بالدرجة األولى
ولكن لنصلح أوضاعنا أوال ولنتجدد ولننهض وبعدئذ لن يتجرأ أحد على استعمارنا . الطين بلة
ال يغير هللا ما . وأنا أقول نفس الشيء عن سوريا والعراق ومعظم أقطار العرب. أو تقسيمنا

ن الحفرة قبل أن تتغلبوا على نواقصكم بمعنى لن تخرجوا م. بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
تنظيف الذات من ذاتها، : وهذا هو عنوان المرحلة المقبلة في رأيي. وتنتصروا على أنفسكم

 .معركة الذات العربية اإلسالمية مع ذاتها ابتدأت ولن تنتهي عما قريب. تعزيلها، تحريرها
 

فالفكر العربي سوف ينخرط عاجال أو . ولكن اطمئنوا؛ فهذا التقسيم إذا ما حصل لن يدوم طويال
وهذه . آجال في تفكيك رواسب الماضي وتراكماته وجدرانه الطائفية العازلة التي تفصل بيننا

الرائعة هي التي ستنقذنا من أنفسنا، هي التي ستخلصنا من –!والتحريرية–الحركة التفكيكية
قلية القديمة التي أثبتت إفالسها التفكيك الفلسفي للع. عصبياتنا المزمنة وانغالقاتنا الضيقة

نعم هو الذي سيوحدنا على أرضية . وفشلها هو الذي سيقضي على التقسيم ويعيدنا إلى التوحيد

 .فكر عربي تنويري تتسع أحضانه للجميع
 
 

  عن الشرق األوسط
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إعادة بناء القوات المسلحة ومهمة تحرير التراب 

الوطني
3 

 

 

ما هو إال تأكيد لضعفها   للمؤسسة العسكرية في الموصل وتكريتيرى مراقبون بأن ما حدث  
الذي يعصف به الفساد وضعف القيادة واالنقسامات الطائفية وشتان بينه وبين الجيش الذي 

الجيش   وقامت الواليات المتحدة بتسريح. كانت واشنطن ترجو أن تترك له مهمة حماية البالد

مليار دوالر لبناء قوة جديدة  10وأنفقت  1003ق عام السابق بعد أن اجتاحت قواتها العرا

ألف جندي وعولت على قدرتها على الحفاظ على السلم عند انسحاب القوات  800قوامها 

إلى حرب أهلية لكن كان  1003وأدى قرار تسريح الجيش العراقي عام . 1022األمريكية عام 

وكانت حدة القتال  1022بحلول عام الرأي أن القوات العراقية تتمتع بالكفاءة بصفة عامة 

الطائفي قد خفت ما منح الرئيس األمريكي باراك أوباما الثقة باتخاذ قرار سحب القوات 
غير أن ضابطا في الجيش العراقي قال بأن الفساد استنزف األموال المخصصة .األمريكية كلها

وأضاف أن المناصب ".لجرايات الجنود ولصيانة العربات وللوقود، بحسب تقرير لرويترز 
العسكرية العليا كثيرا ما تعرض للبيع وأن الجنود يلجأون لألسواق المحلية لشراء قطع الغيار 

وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد جيم دوبيك الذي قاد مساعي .ألن المخازن الحكومية خاوية

إن  1008و 1007الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي لتدريب القوات العراقية عامي 

الجيش العراقي اصطبغ بدرجة كبيرة بصبغة سياسية وأضاف دوبيك الذي يعمل اآلن باحثا 
إذا كنت مقاتال وكنت تعتقد أن فريقك ... تآكلت القيادة"بمعهد دراسة الحرب في واشنطن 

وقال مسؤول أمريكي سابق في العراق " بل تنقذ نفسك . سيخسر فأنت ال تحارب حتى آخر رجل
وتابع . املة الجنود من جانب رؤسائهم كان له دور في هروب جماعي من الخدمةإن سوء مع

فهم يتقاضون أجورا زهيدة . ضعفت الروح المعنوية لدى هؤالء األفراد وهذه الوحدات"
ويستنزفهم ضباطهم الذين يسرقون مخصصاتهم ويستغلون مناصبهم القيادية كوسيلة لتكوين 

بق إنه باستثناء عدد قليل من الوحدات مثل القوات الخاصة وقال المسؤول السا." ثروة شخصية
الجيش ضعيف وتنقصه الخبرة وكان أداء القوات "التي تحملت العبء األكبر في القتال فإن 

ولم يستطع . العراقية أبعد ما يكون عن األداء المثالي حتى قبل انسحاب القوات األمريكية
حتيال في التعاقدات العسكرية واالبتزاز في نقاط الجيش األمريكي حل مشاكل متجذرة مثل اال

. التفتيش والسيطرة وملء قوائم األجور بجنود ال وجود لهم بل كان يتجاهلها في بعض األحيان
بدأ االنهيار األسبوع الماضي من القمة عندما هجرت القيادات العليا مواقعها في الساعات 
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ابيين من تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق إره  األولى من صباح يوم الثالثاء مع اجتياح
وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم . والشام مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق

وأبدى الرئيس " ما من شك أن هناك انهيارا بنيويا في الموصل"وزارة الدفاع في واشنطن 
ألمريكية كان الدعم األمريكي للقوات ومنذ انسحاب القوات ا. أوباما شعوره باإلحباط يوم الجمعة

العراقية متواضعا وتمثل في أغلبه في عدد صغير من المستشارين ملحقين بالسفارة األمريكية 
وتغير ذلك بعد أن . في بغداد بعضهم يتعاون في جمع المعلومات وفي شحنات أسلحة محدودة

بدأت قوات أمريكية و. وغذت تصاعد العنف من جديد 1023تفجرت الحرب في سوريا عام 

خاصة تدريب أعدادا صغيرة من القوات العراقية الخاصة في األردن كما عجلت واشنطن 
وشملت هذه الصفقات طائرات هجومية من طراز أباتشي وصواريخ من طراز . بمبيعات السالح

وامتنع . هلفاير وطائرات استطالع دون طيار، لكن أغلب هذا العتاد لم يصل بعد إلى العراق
وارن المتحدث باسم البيت األبيض عن مناقشة احتمال سقوط أي أسلحة باعتها الواليات 

المتحدة إلى العراق في أيدي مقاتلي الدولة اإلسالمية، لكنه قال إن المقاتلين بالغوا في تقدير 
وتعمل قيادة األركان العراقية على ترميم الموقف بسرعة كبيرة، حيث يجري تجميع . مكاسبهم
ات بسرعة كبيرة وإعادة تجهيزها فيما تقوم القوات العراقية المسلحة وبالتعاون مع الوحد

األهالي والعشائر بشن عمليات امنية استباقية لتطهير المناطق التي سيطر عليها 
في وقت سابق، وتشن القوات الجوية العراقية هجمات بالطيران والصواريخ ضد   اإلرهابيون

وتعمل الحكومة العراقية على . كبار تعاونا معا الحتالل الموصل مقرات لداعش وضباط بعثيين
تثبيت قواعد لها في المناطق المحيطة في الموصل وخصوصا في تلعفر من الغرب ودهوك من 
الشمال، ويجري قتال كبير في تلك المناطق التي تصد فيها قوات الجيش عدة هجمات من قبل 

وتقيم وزارة الدفاع العراقية . لى تلك المناطق بالكاملالعصابات اإلرهابية المسلحة للسيطرة ع
الموصل وصالح   في معسكر التاجي دورات قتالية سريعة لتأهيل أفواج خرجت من المعركة في

الدين وألقت أنباء العثور على جثث جنود شيعة قتلوا على يد عصابات داعش في تلك المناطق 
كرات والغضب في نفوسهم لالنتقام من عصابات الجنود المتجمعين في تلك المعس  الحزن لدى

داعش اإلرهابية، وأبدى بعضهم بعض االبتهاج بعد سماع األنباء بمصرع نجل عزة الدوري 
باعتباره أحد كبار زعماء التحالف الكبير بين البعث والقاعدة، وربما كان وراء إصدار األوامر 

اول القادة العسكريون العراقيون ترميم ويح. بإعدام الجنود الشيعة وإلقاء جثثهم في العراء
االنهيار النفسي الكبير الذي أصيب به الجنود المنهزمون في الموصل وصالح الدين وإعطاء 
الجنود ثقة كبيرة بنفسهم عبر إعادة زجهم في الهجمات القليلة التي يشنها الجيش إلعادة 

ن يراهنون على عدم صمود المراقبو. استرداد المناطق التي اغتصبت من قبل اإلرهابيين
التحالف بين داعش والضباط البعثيين الذي لن يستمر طويال بسبب انعدام الثقة بين الطرفين، 

وأن زواج المصلحة هذا سيكتب له االنهيار بسبب االختالفات الكبيرة الموجودة واختالف 
والعشائر في نلك األجندات والجهات التي يرتبط الطرفين بها، فضال عن اتساع نقمة األهالي 

 .المناطق ورفضهم لوجود عصابات إرهابية بين أظهرهم
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نصائح اوباما تخالف منطوق االتفاقية االمنية
4 

 

تحتمل اتفاقية االمن الستراتيجي بين العراق والواليات المتحدة الكثير من االمور الواجب 
الواليات المتحدة بالتحرك اتخاذها وتامين تنفيذها على ارض الواقع ضمن بنودها التي الزمت 

 .ضمن االطار الستراتيجي االمني للعراق 
ومن البنود التي تضمنتها االتفاقية المذكورة وقوف الواليات المتحدة الى جانب العراق في حالة 

 .ألي اعتداء خارجي  تعرضه
لى تهديد وبما ان اعتراف اوباما ان تنظيم داعش االرهابي اليهدد امن العراق فقط بل ويتعداه ا

السالمة واالمن القومي لمصالح الواليات المتحدة وعليه فان هذا االعتراف يجعل اوباما امام 
مسؤوليته االخالقية بتبني موقف واضح وصريح من االزمة العراقية حيث وصل مداها الى 
ع استفحال قوى الظالم التكفيرية ومن يتعاون معها الحتالل مدن بالكامل وتعطيل الحياة بجمي

مفاصلها وخلق نوعا من القلق الشعبي في المدن االخرى والخشية من وصول اعداد المسلحين 
 .الى اطراف بغداد 

اليكفي ان يلقي اوباما الحجة على الحكومة العراقية ويضع الكرة في مرماها مع تأكيدنا على ان 
وطني باالجتماع دوافع ماوصلت اليه االمور الى حد خطير هو تراجع السياسيين عن دورهم ال

على االتفاق الموحد لمواجهة مايدور على الساحة والذي من شانه قلب موازين العملية 
 .السياسية الى ماال تحمد عقباه 

لكن ان يكتفي اوباما بالنصائح فانه شيء غير وارد ويخالف منطوق ..كل هذا وارد ومفهوم 
قوفا مع المالكي وانما االتفاقية االمنية بالوقوف الى جانب العراق وهو ليس و

العراق الذي تعصف بمصالحه رياح هوجاء تحاول اقتالع امنه وزعزعة استقراراه   شعب  عم
تجاه احداث مصيرية وكنا النتناول ( بقطارة ) ومن غير المعقول ان يتحدث الرئيس االمريكي 

تي تدفعنا الى ذلك اذ عالقة امريكا بها لوال ان االتفاقية االمنية ذات االطر الستراتيجية هي ال
اننا سنقوم ) يعود ليذكر ( ان جميع الخيارات مفتوحه امام االدارة االمريكية )حين يقول اوباما 

فان هذا الكالم يعطي انطباعا غير متوازن في نظرة % ( 05بتوجيه ضربات جوية بنسبة 
الواليات المتحدة الى فاذا ماتعرضت مصالح ...ويمكن ايضاح االلتباس كالتالي .. اوباما تحديدا 

عدتها واسلحتلها ومارينزها ( بتجييش )اضرار ستراتيجية فانه حتما ستنبري الواليات المتحدة 
ضد هذا التعرض ونحن هنا النستجدي قوات امريكية الخذ دور القوات العسكرية العراقية بقدر 

جاميع المسلحة االخرى مانحاول التأكيد على ان خطاب اوباما قد شجع المنظمات االرهابية والم
التي انتظمت في صف داعش على التمادي وفهم رسالة اوباما بالتخلي عن العراق شعبا وارضا 

 .بغض النظر عن قبولنا بالمالكي مخطئا او صائبا او رضا البعض عنه 

                                                           

  وكالة االنباء العراقية المستقلة -فؤاد العبودي  4
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يعد جريمة (قوات مجهزة بأحدث التقنيات الهجومية والدفاعية )ان ما ترتكبه عصابات داعش 
اعية بحق الشعب العراقي وان ضلوع عدد من القوى السياسية في مخططها تحت ابادة جم
الذين هم اصال عراقيون حد النخاع ولم يكونوا اطالقا بأمان وبعيدين " تهميش السنة"ذريعة 

عن جرائم داعش والقاعدة التي استغلت هذا الصوت الطائفي واال لما وقف الشهيد الراحل عبد 
 .االبطال ضد هجمات القاعدة واستباحتها لالرض والعراض في االنبار  الستار ابو ريشة موقف

لذلك ينبغي على اوباما ادراك حقيقة خطورة الوضع العراقي وسريان فتيل نار داعش ومن 
معها الى مساحات اوسع من نينوى وصالح الدين وكركوك وديالى بعد ان وجدت االرض 

 .الرخوة في هذه المناطق 
الذي هو ..وعليه يجب ان ال تنسحب بضررها على الشعب .. المالكي معروفة اخطاء حكومة 

حتى وان هبت الجموع المتطوعة فهي ليست لسواد عيون المالكي بل لكرامة .. براء منها 
االرض وللتاريخ ومن بين هذه الجموع المتطوعة طوائف من الشعب ابرزهم االخوة السنة كما 

عدد من العشائر السنية في كربالء والبصرة وغيرها من الحظنا اعدادهم من خالل تطوع 
 .المناطق العراقية 

موقف اوباما االخير من احداث العراق اليحسد عليه ولن يكون اال مجاملة ستترك اثارها 
السلبية على مجمل وقائع االرض العراقية ان لم يصحح نظرته ويفعل عمل االتفاقية االمنية بين 

 ...بالده والعراق 
وعلى الحكومة ... ن اخطر ما في خطاب الرئيس االميركي هو االنتقائية في التوجيهات وا

تحت االختبار االمني " داعش"الجديدة للعراق اعادة النظر بهذه االتفاقية التي وضعتها احداث 
وان مفهوم .. ورأينا كيف ان االدارة االميركية اظهرت وجهها القبيح ..واالخالقي االميركي 

ح المشتركة بين العراق والواليات المتحدة مفهوم هش وال يستند الى عمق مواجهة المصال
 .يهدد مصالح العالم برمته .. عدو مشترك 
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5!نعم خدعنا ولكن
 

 
ال شك انه امر مؤسف ومحزن ومبٍك كان بحق انتكاسة كبيرة غير متوقعة ابدا نعم كنا نعرف 

ة مأجورة خائنة اال ان تكون لهذه العناصر الغلبة هناك عناصر في قادة االجهزة االمنية فاسد
والقدرة على فرض موقفها و بهذا المستوى من الجبن والحقارة واالنحطاط الخلقي لم يكن 

متوقعا ابدا من هنا جاءت الصدمة القوية للجماهير التي احزنته وابكته هل يمكننا ان نجعل من 
ي وقفزة الى االمام بحيث يمكننا القول ربما ضارة هذه الحالة المأساوية نقطة انطالق الى التحد

نافعة ال شك هذا ليس سهل بل يتطلب شجاعة وتضحية غير عاديتين وقوة صارمة السؤال 
لماذا هذه االنتكاسة؟ ماهي اسبابها؟ من وراءها؟ من هم اصحابها؟ ال شك هناك اسباب وهناك 

المر بدقة ويوضحوا للشعب جهات وراءها وهناك اشخاص على المسؤولين ان يدرسوا ا
ومعرفة الطرق واالساليب التي يمكن  والعناوين  بدقة وامعان ومن وراءها باالسماء  االسباب 

بدون  القضاء على هذه االسباب ومعرفة الجهات التي وراء هذه االنتكاسة وكيفية التعامل معها 
ة وقدرة على التخطيط اي خوف ومجاملة وبدون لف ودوران فنحو نواجه عدوا ذكيا يملك قو

والمحزن  كما يملك قدرة مالية هائلة لها القدرة شراء نفوس كثيرة خارجية وداخلية المؤسف 
ضد اولئك الذين كانوا سببا في تلك  والمبكي اكثر من االنتكاسة هو عدم استخدام الحزم والعزم 

اخفها االعدام الهزيمة المنكرة وعدم كشف هؤالء الى الشعب ومعاقبتهم معاقبة شديدة 
ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ال شك من اهم وسائل النصر في المعارك هو 

السرعة في معاقبة المهمل المقصر الفاسد الخائن وتكريم الشجاع المخلص االمين المضحي 
الفضيحة على الجريمة على الخيانة  فهذا الموقف الضعيف المتردد بل المتستر والمغطي على 

يس في صالح الشعب بل في صالح اعداء الشعب والوطن انه سيزيد الفاسد السارق المهمل ل
الخائن فسادا وسرقة وخيانة وتقصيرا واهماال وفي نفس الوقت يضعف من همة الصادق 

المخلص االمين، بل ربما ينهيها الى االبد النه يشعر انه لم يدافع عن شعب ووطن وانما يدافع 
هذا هو الخطر الكبير ال شك ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عن اعداء الشعب و

المفروض ان  الكبيرة، سواء كان يعلم او ال يعلم  يتحمل جزء من المسؤولية في هذه االنتكاسة 
يعتمد على عناصر مخلصة صادقة فكل قادة االجهزة االمنية وعلى رأسها المكتب العسكري وكل 

رين الذي حول القائد العام للقوات المسلحة مسؤولين مسئولية كاملة عن المستشارين العسك
هذه االنتكاسة التي كادت تنهي العراق والعراقيين لوال تصدي المرجعية السريع 

وادت الى وقف تداعياتها حيث  العظيم الذي اتخذته ردا على هذه االنتكاسة المؤلمة  والموقف 
جرمين داعش والبعث الصدامي ومن مولهم ودعمهم وجهت غضب الشعب ورد فعله نحو الم

ويأتي  وخطط لهم ال سعود وال ثاني لهذا على السيد المالكي ان يبعد كل هؤالء الذين حوله 

                                                           

 صحيفة المستشار– مهدي المولى 5
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بغيرهم اهل كفاءة وقدرة واخالص وتضحية ان يحيل كل هؤالء الى لجان تحقيقية اي قادة 
رين العسكرين ومن يثبت تقصيره االجهزة االمنية كل اعضاء المكتب العسكري كل المستشا

يصدر حكم االعدام بحقه ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة بودي ا  اهماله فساده خيانته 
ن ابين للسيد المالكي طريقة في معرفة العنصر الفاسد اللص المقصر المهمل الخائن 

هو  بحق اي منهم ومعرفة العنصر الصالح المخلص المضحي قبل اي اجراء تتخذ   الماجور 
دقق اكشف عن ثروة كل منهم عن كل ما يملكون من مال من عقارات عن ما يبددون من اموال 

في الحفالت واالحتفاالت فاذا وجدته يملك اكثر من المعقول فاعلم انه الفاسد اللص الماجور 
ه وعمالته الخائن الن هذه االموال سرقها من الشعب؛ الن هذه االموال استلمها نتيجة لخيانت

اما اذا كانت ثروته طبيعية . فكل ضابط يتعاطى الرشوة ويستغل نفوذه اعلم انه سارق وخائن
في حدود راتبه فقط اعلم انه صادق ومخلص ومضٍح واعلم ان مثل هذا العنصر لم ولن يخون 
او يقصر مهما كان رأيه ودينه وعنصره ومذهبه ومنطقته اعتقد هذه الطريقة الوحيدة لمعرفة 

السارق الفاسد الخائن المأجور في اي مكان من العراق وفي اي وحدة عسكرية وفي دائرة 
حكومية هيا نبحث عن الفاسدين والخونة والذين باعوا الوطن والشعب والذين سيبيعون الشعب 

 .والوطن غدا واال سنتعرض الى انتكاسات اخرى
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للمرجعية منه نسخة. .عسكرية نظام نقطة
6
 

 

 
 لكن   ، همتهم من وزاد ، العراقيين الجنود معنويات من رفع حافزا كانت الكفائي الجهاد دعوة
 . االرض على الدعوة هذه واقع تصويب ضرورة من يمنع ال ذلك
 على قادرة انها االولى للوهلة وتبدو ، للمجتمع ماسة حاجة تشكل التنظيرية القضايا من الكثير 

 التطبيق أهمية تكون لذلك.  التطبيق عند الواقع صعوبات تواجه لكّنها ، بؤس من به ما تغيير
 . التنظيري الجانب من اكبر االرض على

 لالنكسار المؤدية األسباب حقيقة نتجاوز جعلتنا الوطني الحشد ومتطلبات الصف وحدة ان 
 وإداريا ودينيا سياسيا سنين منذ تراكمت التي األسباب سرد عن ونبتعد ، الراهن العسكري
 لمحرقة إخوتنا يساق بان نسمح لن لكن.  هّشة وأمنية عسكرية منظومة لتنتج واجتماعيا
 من تعاني لفتوى العاطفي الوهج وبتأثير ، واإلدارية القيادية الفوضى وطأة تحت عشوائية
 . الدينية الكالسيكية إسقاطات

 ما حقيقة حول وخبرائها المرجعية مستشاري لتنبيه ، اآلتية النقاط كتابة من اذا البد هنا من 
 : االرض على يجري

 من أفواج وآمري لضباط خاضعا والزال كان الساخنة المناطق عموم في الجيش ان – ١ 
 مدن من تالها وما الموصل سقطت لذلك ، السياسية للعملية الرافضين والعرب الكردي المكون

 . الضباط لهؤالء(  اختياري)  انسحاب بعد
 وتاريخا اجتماعيا منهم الكثير يرتبط لضباط مفاصلها اهم في الجوية القوة تخضع – ٢ 

 . المسلحة اإلرهابية بالتنظيمات
 من – ضباطهم ان تقول والتي ، الجنوب أبناء من الجنود إخواننا رسائل لدينا تتواتر – ٣ 

 السالح إلقاء منهم طلبوا قد – السياسية للعملية المناوئة بالمنظمات اجتماعيا المرتبطين
 فانسحب ، االمر رفضوا الجنود من الكثير ان اال ، –!  الثوار حماية تحت – مدنهم الى والعودة
 الغيرة بدافع القدامى(  المراتب)  قبل من تدار الوحدات من الكثير وبقيت ، الضباط هؤالء

 . االمر هذا تؤكد األنبار من رسائل عدة شخصيا وردتني وقد.  والوطنية
 ورغم ، فّعالة غير العراقي الجيش وأسلحة آليات اغلب ان الجارية األحداث اثبتت – ٤ 

 سوء من عانت انها كما ، وبتعمد رديئة بمواصفات للعراق وردت انها اال العالمية مناشئها
 بعض!. )  يجري ما خطر تستشعر العامة القيادة تكن لم فيما ، الحقا الصيانة وانعدام الوقود
 اكثر تغطي ال الواقع في انها اال ، الكيلومترات عشرات بمسافة اتصاال تغطي ان يجب اآلليات

 (.٪  ٥ نسبة من بأقل اال تعمل ال الدرع كتائب وبعض.  كيلومترين من

                                                           

   شبكة اخبار الناصرية – االبراهيمي علي 6
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 قوات إعاقة من نظامية بصورة القتال مناطق من تنحسب التي الجيش وحدات تعاني – ٥ 
 بالمرور لها السماح ليتم األسلحة تسليم العراقي الجيش قوات من تطلب حيث ، لها البيشمركة

 المخزي بالموقف بغداد في العمليات قيادة بتبليغ المنسحبة الوحدات تقوم الرفض حالة وفي ،
 ،!!  لهم أسلحتها بتسليم فعال تقوم ان منها المركزية القيادة بطلب تفاجئ لكّنها ، للبيشمركة

 . مثال ديالى نحو المرور اجل من ومواجهتها لمقاتلتها القطعات بعض اضطر مما
 من معاناتها بعد ، المنهارة المناطق من ارتجالية بصورة تنسحب األفواج من الكثير – ٦ 

 باتجاه فتنسحب ، أفواجها حلّ  ترفض الوطني دافعها وبسبب.  المركزية القيادة أوامر تناقضات
 . هناك اجدةمتو صغيرة قطعات مع وبالتعاون ، اخرى ساخنة مناطق

 الذين – المراتب وبعض – والصغيرة المتوسطة الرتب ذوي – الضباط بعض أوجد – ٧ 
 بصورة تشكيالتهم تحمي وضعية – المتواطئين الضباط انسحاب بعد قطعاتهم على سيطروا
 . القاتلة المركزية القيادة أوامر عن بعيدا ، واألسناد والتجاور بالتآزر وذلك ، وارتجالية محلية

 العدو إرباك حيث من ومنطقية، واضحة عسكرية لخطط اللحظة حتى الجوية القوة تفتقد – ٨ 
 دائم تعزيز مع دورها حقيقة فهم يمكن وال العسكرية، الوحدات انتقال وتأمين الثغرات وفتح

 ! . العدو لخطوط
 القيادة تتدارك لم كما.  متواطئة او متخاذلة عسكرية قيادة اية محاسبة حتى تتم لم – ٩ 

 مناوئين ضباط بتواطئ والمتمثلة ، العسكرية الوحدات انهيار عوامل العامة والقيادة السياسية
 ( . السنة العرب)  ضباط باقي على االجتماعي اوالتأثير ، السياسية للعملية

 غالبا التحرك ويتم ، العسكرية الوحدات بين شامل عسكري تنسيق هناك ليس االن حتى – ١١ 
 . الفعل ردات تأثير وتحت آنية بصورة

 العسكرية الوحدات وأسلحة تجهيزات جميع اإلرهابية المسلحة المجاميع اغتنمت – ١١ 
 حيث ، والمواطنين العراقية العسكرية التشكيالت خداع في حاليا تستخدمها وهي ، المنهارة
 . كاذبة عسكرية رتبا منهم الكثير يرتدي

 غيرتهم حملتهم والذين المرجعية لفتوى استجابوا الذين المتطوعين أفواج تعاني – ١٢ 
 األفواج تلك تجد لم حيث.  الجيش لقيادة المسؤولة وغير الفاشلة االدارة من للتطوع الوطنية
 في المتطوعين استقبال لمراكز وصولها عند الرمق لسد الالزمين الغذاء وال الماء ال المتدفقة

 أثرا يروا ولم ، االطمئنان نفوسهم على تدخل التي الدولة إلمكانيات دالئل اي تجد ولم.  بغداد
 لخطوط منهكين اآلخرون يصل فيما ، عائدا ينكسر بعضهم جعل مما ، العسكرية القيادة لجدية

 ! . المواجهة
 أسلحتهم جلب المتطوعين آالف من(  مخزي)  اجراء في العسكرية القيادة تطلب – ١٣ 

 فوضى شكل مما ، والكمية النوعية مختلفة وأعتدة أسلحة وهي ،!  وعتادهم الشخصية
 القيادة ان ولو.  اخر وادي في وأحداثه والعراق وادي في العسكرية القيادة ان تثبت ، تجهيزية
 المتطوعين على الفرق قادة منها ينسحب التي المقرات في تترك التي األسلحة توزع العسكرية

 ! . الثاني االمر حدوث هو الغريب ان اال ،(  داعش)  قطعان تغتنمها ان من افضل لكان
 تموين أزمة تعاني المتطوعين وأفواج الجيش من والوطنية الصامدة الوحدات الزالت – ١٤ 

 في واحدة غذائية وجبة من اكثر الجيش لقطعات يصل ال حيث ، مبررة او مفسرة وغير حقيقية
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 أمامهم ليس حيث ، تواجدهم أماكن من كثير في ذلك من اكثر المتطوعون يعاني بينما ، الغالب
 ( !. البسكويت)  سوى

 وغيرها االقتصادية)  العسكرية غير باألوراق اللعب تجيد ال انها السياسية القيادة اثبتت – ١٥ 
 ترتع والتي – لإلرهاب الداعمة الدول على التأثير االن حتى تستطع لم حيث ، ودوليا محليا  ( 

 !. اقتصاديا اآلمنة جبهتها على السيطرة تفقد انها كما ، – العراق في وتجارتها شركاتها
 للمؤسسات إعادتها تمت التي – والصدامية البعثية واإلدارات الرتب منظومات تشكل – ١٦ 

 األحزاب تعي ان دون ، اآلمنة المدن في البعثية الخاليا لتحرك آمنا غطاء   – المختلفة الحكومية
 . دورهم خطورة الحاكمة

 تجعلها وسياسيا اداريا المتنفذة الشخصيات من الكثير تعيشها التي والعنجهية الغرور – ١٧ 
 وتعاليها برتابتها اليومية حياتها تسير حيث ، االرض على يجري ما حقيقة عن تماما   غائبة

 وشبه الرسمية المؤسسة من نفورا خلق مما ، االجتماعية القيادات هموم عن بعيدا ، المعهودة
 . الرسمية

 غياب مع ، للدولة والتجهيزية اللوجستية اإلمكانية حقيقة عن كبيرا التساؤل الزال – ١٨ 
 عمق تشكل التي – اآلمنة المناطق او القتال مناطق في سواء ، االرض على ذلك دالئل

 تملك تكن لم القيادية المؤسسات ان الجارية األحداث كشفت وقد.  – الحكومي للجهد استراتيجيا
 !. األزمة بداية في النهارت المرجعيات فتوى لوال انها بل ، مستقبلية رؤية اية
 من تمويله يتم ، عراقي اقليم عاصمة ، أربيل في لإلرهابيين مهمة قيادية كوادر تقيم – ١٩ 

 !. سياسي او قانوني اجراء او تفسير وجود دون ، العراقية الدولة خزينة
 أوكلت التي المهام اغلب في فشلهم اثبتوا العراقيين والسياسيين الوزراء من الكثير ان – ٢١ 

 المتواجدة والعسكرية األمنية القطعات على اإلشراف في النجاح منهم نتوقع فكيف ، سابقا اليهم
 . يجري لما واقعية رؤية تملك ال للبلد السياسية القيادة ان يعني وذلك ،!؟ الساخنة المناطق في

 االحزاب تديرها التي(  االرتجالية المواقف)  ومؤسسات(  الصفقات)  سياسة ان – 12 

 الصف بشق تسببت,  وقومياتها وطوائفها اديانها بكل,  العراقية السياسة دائرة في المختلفة
 االقليمية الخارجية التقسيمية للمشاريع سمح مما,  المجتمعي النفور حالة وزيادة,  الوطني
 من للكثير(  النزيهة غير)  المصالح وتوافق.  االجتماعي الشرخ وزيادة بالتغلغل والدولية

 من العراقيين منع الشيطانية الدولية القوى مصالح مع(  المخابراتية)  واالحزاب السياسيين
 على النقاط ووضع والتفاوض الحوار طاولة الى الجلوس من والقوميات الطوائف مختلف
 التي والقوميات الطوائف ومظلومية عاطفة استغالل عبر,  الماضية السنين طيلة الحروف
 كان الذي واالجتماعي الطائفي النسيج مخاوف استغالل وكذلك,  السابق البعثي النظام سحقها
 . البعثي النظام وجود من مستفيدا

 … 
 للحواضن ينتمون الذين او ، العراق في للديمقراطية المناوئين الضباط دفع المفترض من كان 

 كان ذلك الن ، اإليرانية العراقية الحدود على الكثيفة القطعات الى ، التكفيري بالفكر تؤمن التي
 على يقابلهم مفترض عدو من ذهنهم يحمله لما ، التحرك خطر يستشعرون بإبقائهم كفيال

 السياسية القيادة لعقلية الضحل المستوى استساغة أستطيع ال اللحظة حتى لكن.  الحدود
 يتعاطفون الذي المناوئ الفكر ذات تعيش مناطق في األفواج أمراء جعلتهم والتي ، العراقية
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 انها اثبتت التي ، الوطنية المصالحة بند تحت للخدمة إعادتهم بعذر قبلنا اذا هذا ،! معه
 . فقط سياسية مصالحة

 … 
 من اصبح – الشعبي التنفيذ ارتجالية على تعتمد التي – العشوائية الجهادية الفتاوى زمن ان 

 العصر واقعية تعيش ان المرجعية على يجب لذلك ، اليوم المواجهة وسائل تطور مع ، الماضي
 السياسية القيادات الن.  وناجعة منتجة لتكون ، الفتوى تنفيذ خطوات على فتشرف ، الحديث

 االنتصار يكفل بما توظيفه او ، الشعبي التدفق هذا احترام في جادة انها تثبت لم والعسكرية
 . الغايات وتحقيق

 سيكون الذي,  واالجتماعي السياسي بالشق تختص عملية خطوات الى تفتقر الفتوى ان كما 
 . التقسيمية المشاريع مصلحة في تنزف والتي,  العراقية الدماء نزف بإيقاف كفيال

 … 
 : شخصيا اقترح 
 ، بذاتها قائمة عسكرية وحدة عشيرة كل تكون ان بمعنى ، عشائرية عسكرية وحدات تشكيل)  

( .  المدربين الضباط)  من خالية عراقية عشيرة توجد ال حيث.  الحديث العسكري الترتيب بذات
 فرد كل سيدافع حيث واجتماعية، عشائرية ألسباب المتطوعين وحدات تزعزع عدم يكفل وهذا
 وخبرة بقوة القطعات هذه ستقاتل فيما .القربى ألسباب الضباط ينهزم ولن الدم، في شريكه عن

 القطعات هذه تجهيز واجب العراقية الحكومة وعلى.  الشرسة العراقية العشائر عن معروفة
 ويتم.  وقومياتها مذاهبها بكل الراغبة العشائر جميع تشترك ان على.  بينها فيما والتنسيق

 فيكونون ، العشائر هذه وضباط ألمراء وتسليمها اللوجستي الدعم لتوفير الالزمة األموال تقدير
 يسمح ولن.  تأكيد بكل توفيرها على سيحرصون والتي ، وحداتهم مؤونة توفير عن مسؤولين
 حله يتم ،(  رديفا جيشا  )  الوحدات هذه تبقى ان على.  الوحدات هذه بتقهقر العشائري التحدي
 للمقاتلين مجزية وعينية مالية مستحقات بدفع العراقية الحكومة تعهد مع ، األزمة عبور بمجرد

)  كغنائم العراقية الدولة تفقده مما اكثر األموال تلك تكون ولن ، الوطني دورهم لهم تشكر ،
 قيادة هيكلته اعادة مع ، قائما نظاميا جيشا   الحالي العراقي الجيش بقاء يعني وهذا( .  داعشية
 والسياسية الدينية المرجعيات تشكل ان على.  وواقعية قائمة الزالت ذلك وإمكانية.  وتجهيزا

 ولضمان ، وفعاليته الوطني الحشد توظيف جدية على لإلشراف مشتركة لجانا واالجتماعية
 يدفعها كما ، المختلفة القيادية المؤسسات قبل من المتطوعين من اآلالف هؤالء مشاعر احترام
 للمدن الضرورية والحاجات المواد تدفق على اللجان هذه تشرف ان يجب كما.  والتحرك للعمل

 إلشعار ، – غائبة تزال ال التي – المختصة الجهات مع بالتعاون ، وأسواقها العراقية والقرى
 . ( . عوائلهم بأمن المسلحة القوات عناصر

 والسياسي االجتماعي بالشق يرتبط االهم المقترح لكن,  الراهن االمني بالتهديد يتعلق فيما هذا 
: 
 شامل وطني حوار رعاية – الشريف التاريخي وعمقها بأبوتها – الدينية المرجعية تتبنى)  

 ويعي,  والكرامة الحقوق وحفظ الصراحة الى يستند,  العراقية والقوميات الطوائف لجميع
 يد من اعلى – لها انتمائه الشعب اثبت التي – المرجعية يد تكون ان على.  الجميع مصلحة

 لوجود الرافضة الوطنية الروح باستغالل وذلك.  – الضيقة المصالح ذوي – السياسيين
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 للعشائر المشرف والدور,  العراقية والمدن االراضي مختلف في,  والظالميين التكفيريين
 ان حيث,  بالجميع المحدقة باألخطار االطراف كل افهام ضرورة مع.  اطيافها بمختلف العراقية
 ان على.  ذلك يعوا ان دون,  مصالحهم عن بعيدة لمشاريع وقودا صاروا اليوم يعاجم العراقيين

 واقناع.  المتعقل غير العاطفي االندفاع وايقاف النفوس تهدئة على المختلفة المرجعيات تعمل
 الفاشية البعثية المنظومة عن التخلي واهمية,  االخرين معاداة جدوى بعدم االطراف كل

 . ( . والحقوق االعراض على والمعتدي للحريات المانع الظالمي التكفيري والفكر والمستغلة
 األزمة لمعالجة سابقة ومقترحات وطنية ضرورات عدة تحقيق يكفل أعاله المقترحين ان 

 . وجودها البلد يعاني التي األزمات باقي لمعالجة الباب فتح وبالتالي ، األمنية
 

 اإلبراهيمي علي
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... تحليلية محاور.. داعش تقدم وسيلة
7

 

 
التقدم الواضح وسيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل فتح آفاق التساؤل ، وأثار الكثير 
من عالمات االستفهام عن كيفية دخول هذه العصابات أمام كل هذه القدرات العسكرية من حيث 

عوامل تراجع أداء الجيش  وال نريد الدخول كثيرا  في. العدة والعدد والتسليخ بمختلف أنواعه 
العراقي ، إال أني سأركز في قضية مهمة وهي قضية اإلعالم وكيف نصنفه كمساند قوي في 

 . المعركة سواء للحق أو الباطل
لقد تأقلم اإلرهابيون بمهارة على حروب عصر اإلعالم اليوم، لكن الدول الغربية وحكومات 

ولك أن تتخيل أن المتطرفين، الذين ال . أقلمالدول العربية واإلسالمية بصورة عامة لم تت
تهدف إلى التالعب بآراء " لجان عالقات إعالمية"يتورعون عن ارتكاب أعمال عنف، لديهم

فهم يخططون ويصممون لهجمات تحتل العناوين الرئيسة في أجهزة اإلعالم المختلفة، . الناس
وهمي على األرض، مستعينين في  وترويج ألخبار ربما تكون وهمية ولكنها قد تحقق لهم تقدم

 .ذلك بكل وسائل االتصال المتاحة بهدف ترويع الشعوب الحرة، وكسر إرادتهم الجماعية
وأن اصطناع  االتجاهات،مع إدراكهم أن وسائل االتصال الحديثة سريعة التحرك وعلى مختلف 

أمام هذه القدرات قصة أو خبر إذا ما أعد ببراعة، قد يلحق الضرر بمعنويات الجيش العراقي 
وهم قادرون على التحرك بسرعة وبأعداد قليلة نسبية من األفراد، . البسيطة لإلرهاب بقدر

وباالستعانة بموارد متواضعة مقارنة باألجهزة الحديثة التي يملكها الجيش الحكومي المنظم 

 .والقدرات الضخمة المكلفة التي تستعين بها الحكومات الديمقراطية
لموصل هو فعال  مخطط سياسي يسانده المخطط اإلعالمي في بث روح التفرقة ما حدث في ا

والفشل بين أبناء القوات المسلحة من الجيش والشرطة ، وبث الهزيمة ورؤية القادة الذين 
كانوا من المفترض الموت او النصر في المعركة الغير متكافئة اصال  فيما بين عصابات جريمة 

الفاشي ، والمرتزقة من الشيشان وأفغانستان وباكستان وسوريا وقطاع طرق وبقايا البث 
" مفترضة"والسعودية وقطر وتركيا ومن سار على خطهم ، وبين جيشا  نظاميا  يملك العقيدة 

 . ويملك المبادئ وحب الوطن والوالء له
عبر  ولكن مما يدعو لألسف أن العديد من القنوات اإلخبارية والمواقع اإلخبارية التي تشاهد

هذه وسائل االتصال المخالفة هي معادية للعراق والعملية السياسية برمتها ، كما أن المنافذ 
اإلعالمية في العديد من مناطق العالم ال تخدم إال كوسيلة لإلثارة والتحريف بدال  من شرح 

خرى في وبينما نجح تنظيم القاعدة والحركات اإلرهابية األ. األمور وإطالع الناس على الحقائق
استغالل هذا المنبر لعدة سنوات، في تسميم الرأي العام اإلسالمي ، ومحاولة بث الخوف 

                                                           

 صحيفة اخبار جهينة – محمد حسن الساعدي 7
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والرعب من هذه التنظيمات التي تسعى من السيطرة على اكبر بقعة من األرض العربية 
واإلسالمية وفق مخطط مدروس ومعد له سلفا  ، وإعادة الحكم الخليفي ، وسيادة مبدأ الترهيب 

 . الرعب للشعوب المستضعفةوالخوف و
اليوم قنوات الفتنة بدأت تعمل عمل القاعدة وهذه التنظيمات ، من أجل بث التفرقة وإثارة الفتنة 
الطائفية لغايات وأهداف البعض منها معلن واآلخر غير معلن ، وإدخال العراق وشعبه في آتون 

 . حربا  أهلية تأتي باألخضر واليابس على حد سواء
والجزيرة والتغيير ، " الحدث "التي تبثها بعض القنوات المريضة كـ العربية والعربية األكاذيب 

وغيرها من القنوات المأجورة التي بالتأكيد يجب أن تصنف إنها مع اإلرهاب ، ويجب أن تأخذ 
بحقها اإلجراءات القانونية نفسها المتخذة مع اإلرهابيين والقتلة ، ألنها تساهم في قتل الشعب 

 . راقي بال هوادة ، أو ضمير أو رقيب إعالمي ، أو احترام لهذه المهنة الشريفةالع
فبدل بث الحقائق بمهنية وحرفية عالية ، واحترام للمهنة ، تعمل هذه القنوات على أثارة 

الشارع العراقي ، ودعم اإلرهاب في العراق ، وبث األكاذيب الباطلة التي ال تمت بصلة إلى 
كاذيب في سيطرة اإلرهابيين على المناطق تلو المناطق ، وإنهم باتوا قريبين الواقع ، وبث األ

من بغداد ، وسيطروا على مصطفى بيجي ، وغيرها من أكاذيب تحاول تحريف الواقع ، وبث 
األكاذيب من أجل تهبيط المعنويات لدى جيشنا البطل ، وهو يتقدم بخطوات وصبر ثابت إلى 

 . نازير التي باتت تلوث جونا وبرنا وأنهارنا الطاهرةخه الالمناطق كافة من اجل طرد هذ
لهذا على الوسائل اإلعالمية الوطنية والمهنية مهمة وتكليف في أظهار حقيقة هذه الوسائل 

الكاذبة من جانب ، وفضح نواياهم الخبيثة ، وكشف وتوضع الواقع على األرض في المعركة 
ين أو ديالى ، وعلى جميع وسائلنا اإلعالمية مع اإلرهاب سواء في للموصل أو صالح الد

السعي من اجل بث روح األخوة بين مكونات الشعب كافة ، وكشف األالعيب المنافقين والخونة 

 . ، والذين يريدون الشر ببلدنا العزيز
اليوم نحن نخوض حربا  شرسة أمام قوى الظالم حيث أصبح بقاء أسلوب حياتنا ووطننا على 

مركز ذلك الصراع لن يكون ساحة المعركة فحسب، واألمر برمته يعد اختبارا  كما أن . المحك
لإلرادة العسكرية ، وسوف يكون اجتيازنا لهذا االختبار أو فشلنا في اجتيازه متوقفا  على القدرة 

وعلى الرغم من . على الوقوف ومواجهة هذا العدوان الشرس بأسلحته العسكرية واإلعالمية 
استغالل وسائل اإلعالم، واستخدام أدوات االتصال لمصلحته، إال أننا نتفوق براعة العدو في 

 .عليه بميزة واحدة أال وهي أن الحقيقة في جانبنا، وأن الحقيقة تنتصر في النهاية
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ما هي االولوية في ايجاد منفذ للعملية السياسية في 

العراق
8 

 

 
  

ابوابها غٌير الموازين و لم يعد العراق كما سقطت الموصل، دخول داعش الى الحلبة من اوسع 
كان قبل هذا الحدث، اختلط الحابل بالنابل، فلم تعد هناك قوة تفتخر بانها االولى و هي 

المسيطرة و يجب ان ينصاع اليها االخرون، عاد العراق برمته و العملية السياسية بما فيها الى 
 يكفي للبحث الطويل و النقاشات السفسطائية الوقت ال. المربع االول، و ربما اعقد مما كانت 

كي ال يخرج االمر من مساره بشكل اخطر بحيث ال يمكن ايجاد الحلول له مهما . غير المنتجة 
اليوم باَن الى العلن . صفت النوايا في الوقت الضائع ان خطونا و عبرنا المرحلة بشكل مخطيء

ادارها بغرور و تفرد يحس و يفكر مع ذاته  ان العملية السياسية سارت على طريق الخطا و من
بانه المسؤول و يجب ان يلحق بركب من هو المخلص و يريد الحل قبل فوات االوان، و اال 

سوف يلعنه التاريخ و ال يخرج دون عقاب شديد مهما اطال من المماطلة و التسويف و 
 .التملص من الحلول الحقيقية لما وقعنا فيه 

اعي للمخلصين من جميع االطراف و من قبل ممثلي كافة المكونات، و المهم التفكير الجم
و يجب ان . اصحاب الحل و العقد من عقالء، من لهم الرصيد الكافي لالخذ برايهم لحد اليوم 

نعلم ان الحل يحتاج لتضحية االطراف كافة و قي مقدمتهم السلطة التنفيذية و من على راسها و 
 .سروا بنسبة اكبر هم قبل غيرهم من كافة النواحي من في حلقته جميعا و اال خ

فلنترك الصراعات التي ال تحل و ال تربط من اجل انفسنا جميعا، هنا االرهاب الذي يتربص 
بالجميع و لم ُيبق على احدنا، فليس له صديق و ال قريب، نرى ما يفعله بالمتحالفين معه فكيف 

ال يمكن ان يثق الكورد . كنا او شيعة عربا او كوردابنا جميعا من كافة الفئات و المكونات سنة 
باالرهاب و ال سنة بهم و ال شيعة ايضا، فانه يمسح الجميع و يقلب الكرسي على راس الجميع 

دون استثناء، و ال اعتقد اي منا لم يحب نفسه و مكونه، و ان تحالف معه احد اليوم سوف 
عبرة مما سبق، ال اتكلم بشكل خيالي و لن اطلب على الجميع اخذ ال. يخسر غدا عندما يتفرغ له

 .من باب التمني، و انما الواقع يفرض على الجميع الجلوس و التعاون و ايجاد الحلول الجذرية 
لو توافقت القوى على . اذن الصعوبة في كيفية ايجاد الحلول و ماهي االولويات في البحث عنه

لعملية السياسية االنية لمدة، و سلموا زمام االمور لجنة من المحايدين و ابعدوا من يشترك في ا
لمجموعة اكاديمية معتبرة من كافة المكونات من اقليم كوردستان و الوسط و الجنوب و 
المعروفين باستقالليتهم و مهنيتهم و اخالصهم في العمل، و خولوا اليجاد الحل و البداية 
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ل فوات االوان ، لكان ايجاد الحل من الصحيحة من خالل مؤمتمر جامع في فترة قليلة و قب
و يمكن ان يكون عمل المؤتمر المصغرهو البحث في االولويات في . المتوقع ان يكون واقعيا 

 .هذه المرحلة 
انني اعتقد ان كان الشعب واعيا و ضاغطا، و الراي العام فرض نفسه لوجدت الحلول اليوم قبل 

منا ما نحن فيه كشعب و عقلية و نظرة الى االخر و و لكن يجب ان نبحث في الحلول و ام. الغد 
اذن ابتعاد الجميع مؤقتا مع بقاء ماء الوجه للجميع مع تخويل لجنة من المحايدين . الى الحياة 

المستقلين المتساوين العدد من كافة المكونات، يمكن ان يهدي الحل و يوفر الفرصة الذهبية 
 .المتوقعة لسنين اخرى لبقاء الشعب بعيدا عن المرحلة الخطرة 

االولوية، و هي االساس و يمكن ان ُتبحث بشكل واقعي بعيدا عن الخيال و التمنيات معتمدة 
و البد ان يتراضى الجميع لو . على ما موجود لدينا من العقليات و الثقافة العامة و االنتماءات

بما يوفر االمن و  وفرت لهم ما هي الحقوق التي يجب ان ياخذوها دون تهميش او اقصاء و
انا اعتقد هنا، اننا ال يمكن ان نلتقي و ننسجم و ننصهر مع . االستقرار قبل اي شيئ اخر 

البعض بامر او من قرار فوقي، وفعليه ان الفدرالية في الدستور و تطبيقها بعيدا عن المصالح 
لعقالني و الخارجية المتعددة التي تمنع الخوض في الحل الصحيح، هي الباب الواسع و ا

الطريق المالئم لبداية ناجحة، و ضمان االمن و االستقرار التي هو اول االولويات ال يمكن 
توفره بعيدا عن التراضي و القناعة بما يمكن ان يتمتع به اي طرف من المستحقات سواء في 

 .الحقوق ام الواجبات 
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9 !حكومة طوارئ.. حكومة انقاذ 
 

 
في ظل تداعيات فوضى الوضع السياسي و االمني الذي يطوق العراق بدا سيل المصطلحات 
السياسية والقانونية يطغى على تصريحات بعض الساسة دون خلفية حتمية لتطبيقها على 
ارض الواقع السياسي الراهن والغريب في االمر ان تلك المصطلحات غدت مطروحة على 

 .. طاولة الحوار بل اصبح لها مريدون ومؤيدون واحدى من المطالب الجماهيرية الملحة

ومع تهافت االحداث السياسية وكنتيجة لتخبطها العارم طرحت عدة حلول لتجاوز هذه االزمة 
التي باتت تهدد بانهيار شامل لوجود العراق كدولة وليس فقط كنظام سياسي فلم تعد المسالة 

امني او اعمال ارهابية هنا وهناك فحسب بل انه مد واجتياح واسع لمدن رئيسية مجرد انفراط 

  .فيه
ولعل اكثر المصطلحات التي تطرق اسماعنا هذه االيام هي حكومة الطوارئ وحكومة االنقاذ 

والتي احتدم الخالف والجدال حولهما والتشكيك في نوايا مطلقيها بدعوى تحقيق اهداف 
النظر درجة تلك النوايا من الصفاء فال بد لنا ان نوضح مدى امكانية  ومصالح سياسية و بغض

  .تطبيق احد الحلين على ارض الواقع ووفقا لمعطيات الوضع السياسي الراهن
من الدستور العراقي النافذ على صالحيات السلطة التشريعية ومن ضمنها ″ 62“نصت المادة 

أ ـ الموافقة على اعالن الحرب "  -:االتية اعالن حالة الطوارئ والتي تكون وفق الشروط 
وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلٍب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس 

 .الوزراء
 .ب ـ ُتعلن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوما  قابلة للتمديد، بالموافقٍة عليها في كل مرة

زمة التي تمكنه من ادارة شؤون البالد اثناء ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصالحيات الال

 .مدة اعالن الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصالحيات بقانوٍن، بما ال يتعارض مع الدستور
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، االجراءات المتخذة والنتائج، اثناء مدة 

  " .من تاريخ انتهائها اعالن الحرب وحالة الطوارئ، خالل خمسة عشر يوما  
وواضح ان اعالن حالة الطوارئ ال يتم اال بموافقة البرلمان على ذلك باغلبية الثلثين وبناءا 

على طلب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء واذا علمنا ان دورة البرلمان الحالي 

ال تمديد عمر حزيران استنادا الى الدستور والذي قرر انه ال يمكن باي ح 24تنتهي في 

البرلمان لفترة اطول من اربع سنوات ميالدية وهي الفترة التي يمارس خاللها صالحياته التي 

فان البرلمان ال يستطيع نهائيا (  62) قررها الدستور وتنتهي بانتهائها وعلى ضوء المادة 
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م عن اعالن البت في اعالن حالة الطوارئ كون ان دورته قد انتهت لذلك فال محل نهائيا للتكل

  .حالة الطوارئ في الوقت الحالي
اما بالنسبة لحكومة االنقاذ الوطني والتي تشكل من قبل شخصيات معروفة بالنزاهة والوطنية 
ومثل هذه الحكومات غالبا ما تشكل لتدارك وضع سياسي ملح افرزته ظروفا امنية تهدد بخطر 

ك االحداث التي تنذر بوقوع حرب اهلية محدق النهيار كيان دولة او النيل من سيادتها او تل
كارثية او انقسام طائفي واثني وتكون اهدافها محددة لوقف الصراع وتأسيس دولة وطنية من 

  .مختلف الطوائف والمكونات عبر انتخابات شرعية وفقا لقانون انتخابي واضح
باك او فوضى تهدد اباح الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة للدول التي تعاني من حدوث ار

حالة السلم و االمن االقليميين و االمن العالمي بشكل عام تشكيل حكومة انقاذ وطني او هي 
حالة من االنقالب الداخلي من قبل قوة مناوئة للقوى السياسية التي شكلت او تحاول تشكيل 

جاء بالنص  حكومة وهذا يعني القفز على نتائج االنتخابات و الغاء الدستور كون ان االخير
الصريح والواضح على كيفية تشكيل الحكومة وفق النتائج التي افرزتها صناديق االقتراع وبعد 

من الدستور التي ( 54) ان تتم المصادقة عليها من قبل المحكمة االتحادية وذلك حسب المادة 

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لالنعقاد بمرسوم جمهوري خالل " نصت على انه 
مسة عشر يوما  من تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر خ

االعضاء سنا  النتخاب رئيس المجلس و نائبيه، و ال يجوز التمديد ألكثر من المدة المـذكورة 

  " .آنفا  
جري اقول ان الحديث االن عن حكومة انقاذ وطني يعني ضرب الدستور الذي اقر بعد ان ا

االستفتاء العام عليه من قبل الشعب واالنتخابات التي افرزتها صناديق االقتراع عرض الحائط 
 -الدستور واالنتخابات  -واخذ زمام االمور من قبل حكومة اخرى وليدة بمعزل عن كليهما أي

  .تأخذ على عاتقها انقاذ الدولة من االنهيار الوشيك
لفوضى السياسية و االمنية هي فوضى المصطلحات اليوم ظهرت فوضى جديدة اضافة الى ا

 -على عالته  -والتالعب بااللفاظ دون ادراك كنهها او الي اين تقود العراق ؟؟ هناك دستور 
البد من االلتزام به لكونه استمد شرعيته من موافقة الشعب الذي هو مصدر السلطات عن 

  .طريق االستفتاء الشعبي
لمتحدة قد لوحت بحكومة االنقاذ الوطني كحل سريع لالزمة التي يمر ور ب قائل يقول ان االمم ا

بها العراق و اجيب ان هذا الحل هو مجرد اقتراح من قبلها كوسيلة للسيطرة على الوضع 
الراهن وعلى سبيل االرشاد و ال يمكن بأي حال فرض هذا الحل على العراق من قبل االمم 

تطلب تطبيق مبدأ الوصاية كما حدث بعد الحرب المتحدة او أي جهة اخرى كون ان ذلك ي
العالمية الثانية استنادا الى ميثاق االمم المتحدة كحل إليهام الدول المستعمرة بحصولها على 

استقاللها فنظام الوصاية هو نوع من الحماية لتلك الدول لحين تنظيم اوضاعها الداخلية 

  .وترسيخ سيادتها الوطنية
ضح الفرق بين حكومة االنقاذ الوطني وحكومة الوحدة الوطنية كمفاهيم و ال بد لي هنا ان او

افرزتها ظروف سياسية معينة في بعض الدول واستنادا الى التعريفات التي وضعها بعض 
فاألولى تعني تشكيل حكومة عن طريق االنقالب بمعزل عن االستحقاقات : المفكرين السياسيين 
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والتي لم يكن لها حظوظ في نتائج االنتخابات اما الثانية وهي  التي افرزتها العملية االنتخابية
الحكومة الوطنية التي تتشكل استنادا الى الواقع الذي خلفته صناديق االقتراع مع االخذ بنظر 

  .االعتبار كافة االطياف االخرى
فة ان ما ال اليه وضع العراق السياسي و االمني و االنساني يحتم على الكتل السياسية كا

الجلوس الى طاولة الحوار و االسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق االطر الدستورية 
والقانونية التي رسمها الدستور العراقي النافذ وما اسفرت عنه نتائج االنتخابات بعد المصادقة 
عليها من قبل المحكمة االتحادية ووضع الخالفات والصراعات ونجوى الكواليس جانبا علهم 

  .مخرجا من هذا المأزق و الوصول بالعراق الى بر االمان يجدون
 

 


