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آمرلي بوابة النصر
1

 

  

  

فعلى مقربة منها شققت طريقي عندما غادرت متمردا . لي ذكرى أعتز بها عن هذه المنطقة

 30عاما، مشيا على األقدام، في رحلة محفوفة بمخاطر كبيرة استمرت  10على النظام قبل نحو 

أترقب خطوات إنقاذ « الدواعش»يوما من حصار آمرلي من قبل  00لذلك، كنت خالل . ساعة

« الدواعش»ألف شخص يعيشون في قصبة وديعة محاطة بقرى سيطر عليها  30نحو 

المحليون، وغالبا ما يكون هؤالء قساة كالمقبلين من خارج الحدود، كما حدث لجنود العراق في 
ن من ولم يكن في القصبة سوى بضع مئات من المقاتلي. قاعدة سبايكر الجوية شمال تكريت

أبنائها، الذين رفعوا رأس األحرار عاليا بصمودهم التاريخي، حيث صدوا ثالث هجمات كبيرة، 

 .ولو فشل الدفاع لحدث لهم ما حدث ألهل تلعفر وسنجار من قتل وسبي
، لذلك، لم يكن فك الحصار «الدواعش»القرى المحيطة والعمق القريب مسيطر عليه من قبل 

المؤلفة من كتائب متطوعي « قوات الدفاع الوطني»ساسي على سهال، فجرى التعويل بشكل أ
الحشد الشعبي بأسمائها بدر والعصائب والسالم، وكانت وقفة كبيرة لقائد منظمة بدر الوزير 

وجرى . هادي العامري، الذي ارتدى بدلة الميدان العسكرية وتولى قيادة حملة فك الحصار
لعدو واإلخالل بردود فعله، وقد أمكن تحقيق تقدم سريع التقدم على أربعة محاور لتشتيت انتباه ا

على أحد المحاور وتأمين االتصال مع آمرلي وفك الحصار عنها، وقد شاركت قوات بيشمركة 

 .االتحاد الوطني الكردستاني بجهد مهم في هذه العملية وكان التعاون بناء ومثمرا
صدهم ودحرهم، ولم أَر قوة حفنة من الرعاع يمكن « الدواعش»صمود آمرلي أثبت أن 

محاصرة بذلك القدر العظيم من المعنويات المرتفعة، حيث كانوا يتحدثون تلفزيونيا بوجوه 
وسيعطي هذا . مكشوفة وبقوة مستمدة من إيمان عميق، فيما هم على مرمى حجر من العدو

ت، وأصبح الصمود درسا وقوة دفع كبيرة لكل المقاتلين والناس اآلمنين في مناطق العمليا
وهكذا ضربت شريحة من تركمان العراق مثال رائعا . الحديث عن تهديد مدن موضع سخرية

وأثبت المتطوعون من أبناء العراق أنهم أصحاب . بحبهم للعراق، ولم يستنجدوا بأحد من البشر

 .غيرة كبيرة، وكان ألبناء الجنوب حصة كبيرة بهذا الشرف
ات كبيرة في الجيب الكبير الواقع بين محافظتي ديالى نصر آمرلي مهد الطريق لتحقيق نجاح

في هذه المنطقة، التي « الدواعش»وصالح الدين، حيث أمن الوضع العملياتي لتدمير جيوب 
أرادوا من خاللها فصل إقليم كردستان عن بغداد، تمهيدا لتقطيع أوصال البلد الواحد ومنع 

اح يتطلب استثمارا نشطا ومتواصال من قوات غير أن هذا النج. التعاون بين الشمال والجنوب
المتطوعين والقوات النظامية، بدعم وإسناد قوات مكافحة اإلرهاب وطيران الجيش الذي أبلى 
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ومن الضروري أن يجري استنساخ تجربة الوزير . بالء حسنا، وكذلك طائرات الهجوم األرضي
فربطات العنق الجميلة ليس وقتها هادي العامري وتطبيقها من قبل الوزراء ونواب البرلمان، 

اآلن، فالحسم في الميدان، وعندما تدق نواقيس الخطر تظهر شيم األفراد، فهل يستنسخ 
 السياسيون والنواب هذه التجربة؟

لست متيقنا من أن الحكومة الجديدة ستتشكل قبل موعد نشر هذا المقال، لكنني متأكد تماما، من 
من السياسيين إال إذا نزلوا إلى الميدان، فالنزول السياسي أن العراقيين لن يرضوا عن أحد 

فالعدو ليس نظاميا ليتطلب دحره حسابات . الجماعي إلى الميدان سيعطي قوة دفع عظيمة
عسكرية فنية دقيقة، بل هم مجموعات من الرعاع الذين دخلوا العراق في غفلة ما كان لها أن 

أمنت له المحاصصة حصانة غريبة خارج الفهم  تحدث، لوال الشحن السياسي الطائفي، الذي

 .الدستوري الذي يتذرعون به، فأجادوا تحريف الدستور، كل كما يشتهي
تزداد قوة وتأثيرا، إال أنه من غير المتوقع ومن غير « الدواعش»الحملة العالمية ضد 

التعويل  المطلوب أن ينهض أحد من غير العراقيين بالمسؤولية، ويفترض بالحكومة العراقية
ومن الخطأ الفظيع أن ينتظر . على قدرات العراق، من المال والرجال واإلرادة لتحقيق النصر

دواعش »من االتفاقات السياسية مردودات إيجابية على األرض، فكثير من السياسيين تحولوا 
وعلى الحكومة أن . ، همهم مصالحهم، وادعاءاتهم خالية من المعاني الحقيقية«سياسيين

جه إلى تطوير قدرات القوات المدرعة وطيران الجيش بجهود استثنائية، وتقوية نفوذ ودور تتو
وفي النتيجة سينتصر العراق، وعندما . االستخبارات، وتفعيل قوانين منع التشرذم وإثارة الفتن

 .من العراق ال بد من مالحقتهم خارج الحدود« الدواعش»يستكمل طرد 
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جذور .. هاب في العراق واالر. .العنف. .التطرف

ونتائج
2
 

 
هل ان العراق بلد التطرف؟ أم بلد االرهاب ؟ ماهي العالقة بين التطرف واالرهاب ؟ لالجابة عن 

أسئلة كهذه علينا الرجوع للمعاني الحقيقية للتطرف والعنف واالرهاب ومن ثم العالقة بين 
التطرف والمتطرفين أو االرهاب الجميع في محاولة متواضعة لمعرفة األسباب التي خلقت 

 ..واالرهابيين وتأثير كل حالة على األخرى مرورا بالنتائج المترتبة على هذه الحاالت 
 

فطرف العصا هو أقصى نقطة .. ما هو التطرف ؟ التطرف باللغة العربية مشتق من كلمة طرف 
تقع في أقصى المدن فيها من أي جانب وتبعد عن وسطها وأطراف المدينة تعني األحياء التي 

بعيدا عن مراكزها والتطرف هو أخذ جانب مبتعد جدا عن التوسط أو عن الحالة االعتيادية ألي 
والتطرف بمفهوم علماء النفس واالجتماع هو أخذ الجانب المتشدد .. شيء ماديا كان أو معنويا 

أو التضادد من األفكار من العقائد أو المفاهيم السائدة الى حد المغاالة في االعتقاد والنفور 
األخرى واعتبار االفكار المعتنقة هي األفكار والعقائد الصحيحة وما خالفها هو األفكار أو العقائد 

وقد يكون التطرف دليال على االبتعاد الشديد عن الوسطية سواء .. الفاسدة أو غير الصحيحة 
ادة أو النقصان والذي ينتج عنه في المغاالة باالعتقاد بالفكر أو المغاالة برفضه أي في الزي

أخيرا الرفض البات لسلوكيات المجتمع وأعرافه الجارية وتقاليده التي دأب الجميع لالنصهار 
ومن الواضح اآلن ان التطرف يكون باالعتقاد أو السلوكيات الفردية والجماعية كأداء .. بها 

 تستوجب العقوبات القانونية بحكم الطقوس والشعائر الدينية المختلفة مع المغاالة بها والتي ال
حرية الفرد باختيار عقيدته الدينية أو المذهبية أو الفكرية رغم ان األنظمة القمعية السيما في 
البلدان العربية تحد بشكل كبير من الحريات الفردية وبالخصوص عند االستشعار بوجود خطر 

 ..لتطرف والمغاالة يهدد تلك األنظمة من السلوكيات والعقائد التي صفتها ا
 

ويحفظ لنا التاريخ من مختلف المجتمعات في العالم أمثلة كثيرة للتطرف الفردي والجمعي 
كفرض التشيع في ايران السنية أصال وبالقوة من قبل الشاه اسماعيل الصفوي قبل ما يقرب 

 ان هذا وتلك الحادثة مثال واضح للتطرف الفكري والعقائدي والمذهبي اال.. من خمسة قرون 
أما التمييز العنصري بين السود والبيض فكان أسوأ .. التغيير لم يكن ليكتمل اال بالعنف والقمع 

ويأتي القرن العشرون بمثالين غاية .. مثال شهدته أمريكا وجنوب أفريقيا في العصر الحديث 
يدة العرق في السوء هما فاشية موسوليني في ايطاليا ونازية هتلر في المانيا حيث فرضت عق
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األفضل بالعنف والتقتيل وال ننسى تطرف جوزيف ستالين في تطبيقه القاسي لالشتراكية في 
كما ان بروز حركات سلفية تكفيرية متطرفة كالحركة الوهابية واالخوان .. االتحاد السوفيتي 

ان  وهذا يثبت.. المسلمين في العصر الحديث تعتبر مثاال حيا للتطرف الفكري وفرض العقائد 
التطرف موجود في كل المجتمعات على اختالف أديانها تقريبا اال ان االعالم الغربي ونتيجة 

لضعف االعالم في مجتمعاتنا االسالمية والعربية يركز الضوء أكثر على التطرف لدى المسلمين 
وهناك الكثير من أشكال التطرف كالتطرف السياسي واالجتماعي والثقافي اال ان التطرف .. 

ان كل أشكال التطرف التي .. لديني أو المذهبي أو العرقي يعتبر األخطر على المجتمعات ا
ذكرتها في هذه الفقرة كان الهدف األساس منها احداث تغيير في قيم ومفاهيم وعقائد مجتمع ما 

 .لتصب في اآلخر في مصلحة الطرف فارض التطرف 
 

قل صوره حدة بتهميش األخر أو اهماله ثم التطرف يرتبط أساسا بنكران وجود اآلخر ويبدأ بأ
تتصاعد الحدة تدريجيا لتكون بمستوى الجدال الساخر وتسفيه أفكاراآلخر لتتصاعد الحدة مرة 

أخرى الى العنف اللفظي والقذع ومن ثم تكون مرحلة النفي أو التهجير هي المرحلة بالغة 
ينتهي في أحيان كثيرة بالتصفيات الخطورة وأخيرا هناك مرحلة التعذيب والعنف الجسدي الذي 

ان المتطرف يوصف عادة بانغالقه ورفضه .. الجسدية للخصوم أفرادا كانوا أم جماعات 
للمجتمع الذي يعيش فيه وكذلك بتعصبه مختلف الشدة آلراءه ومعتقداته ونظرته السلبية 

لمتطرفين أكثر للمجتمع مع عدم االستعداد لتغيير القناعات وهذه الصفة تجعل التعامل مع ا
 .صعوبة اال انه أقل درجة من التعامل مع االرهابيين كما سنرى 

 
ان التطرف هنا يعتبر الركيزة األساس للولوج في دوامة المرحلة الالحقة وهي مرحلة استخدام 

آلية العنف الذي يعرفه المختصون بكونه السلوك العمدي الموجه نحو الهدف سواء كان هذا 
والعنف على أشكال عدة فمنها ما هو أسري يمارسه .. رة أو شيئا ماديا الهدف شخصا أو فك

الكبار على الصغار أو الذكور على األناث مع وجود عنف ألناث يمارس ضد الرجال في بعض 
وهناك .. المجتمعات كمصر مثال اال ان نسبته تقارب خمس نسبة اعتداءات الذكور على األناث 

وهناك العنف ضد .. لمدرسون والمعلمون ضد الطلبة والتالميذ العنف المدرسي الذي يمارسه ا
األطفال والذي يشمل ممارسات تشمل التشغيل القسري في ظل ظروف غير اعتيادية وعنف 

لفظي ضد األطفال وعنف جسدي يتمثل بالضرب وينتهي بأبشع صوره اال وهو العنف الجنسي 
لى شوارع أو أحياء وفرض األتاوة وهناك عنف شارعي يتمثل بسيطرة عصابات ولصوص ع.. 

وهناك دراسات مطولة لباحثين واختصاصيين في علم النفس والمجتمع .. بالتخويف وبالقوة 
 ..لكل هذه األشكال المختلفة من العنف 

 
اال ان أخطر تلك األشكال من العنف هي التي تترافق مع التطرف الديني أو المذهبي أو العرقي 

قد يبدأ العنف بأبسط صوره وهو العنف .. مستوى الجرائم الدولية والتي يرقى بعضها الى 
اال ان الصورة األخطر للعنف هي .. اللفظي لمهاجمة فكرة ما أو شخص ما وقد يرافقه التهديد 

وتشير الدراسات .. تنفيذ األذى الجسدي للطرف اآلخر من أجل فرض العقائد واألفكار 
بالمئة من عمليات العنف التي حدثت فعال في مختلف والتقديرات ان نسبة تتجاوز التسعين 
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وعلينا التمييز بين التدين وااللتزام .. المجتمعات أساسها التطرف واختالف العقائد واألفكار 
بممارسة الطقوس الدينية والمذهبية والحث اللطيف على أداءها وبين التعصب الذي قد ال يكون 

تعتبران الحالة الخطرة التي يجب االنتباه لها ووضع  دينيا بالضرورة اال ان التشدد والتطرف
والتطرف مهما كان نوعه ان ارتبط أو تزامن معه ممارسات عنف .. اليد على أسبابها لعالجها 

وال سيما الجسدية منها ضد األفراد أو الجماعات العرقية والمذهبية أو ضد مؤسسات الدولة 
 ..فانه يتحول الى حالة االرهاب 

 
فان كان العنف وسيلة وآلية تتبع التطرف عموما فان .. هاب مرحلة متقدمة من العنف ان االر

االرهاب هو الهدف الذي يصل اليه المتطرفون والمتعصبون والمتشددون مهما اختلفت 
بفتح " رهب " وكلمة االرهاب باللغة العربية متأتية من الفعل الماضي الثالثي .. التسميات 

وقد وضعت تعاريف كثيرة لفعل األرهاب " .. خاف خوفا شديدا " تي تعني الراء وجر الهاء وال

حيث انعقد في العاصمة البولندية وارسو 2930واختلف كثير من الباحثين على ذلك ومنذ عام 

اال ان أغلب المختصين في هذا المجال .. المؤتمر الدولي األول لتوحيد قانون دولي للعقوبات 
ممارسات العنيفة التي ينتهجها االرهابيون الثارة مكامن الخوف يعرف االرهاب على انه ال

والرعب لدى الطرف األخر الذي يقع فعل االرهاب عليه لغرض تحقيق هدف معين فكريا كان أو 
سياسيا كتغيير نظام أو ديمومة نظام أو تغيير ديمغرافي لمنطقة جغرافية أو تغيير عقيدة دينية 

ان االرهاب هي وسيلة التغيير .. ة وبالقوة التي تصل أقصى مدى أو مذهبية أو فكرية أو سياسي
الوحيدة التي تنتهجها الجماعات االرهابية الحداث التغييرات لفشلها في احداث هذا التغيير 

 ..بوسائل مشروعة وقانونية كالحوار واالعالم والدعاية الهادفة 
 

االرهاب واالرهاب الدولي وأذكر عرف العالم العمليات التي تدخل ضمن نطاق  1003في عام 

منها على سبيل المثال أعمال خطف الطائرات واحتجاز الرهائن ال سيما المدنيين منهم 
واالغتيال السياسي والتصفيات الجسدية والتهجير القسري واحتجاز السفن والعمليات 

قبل جيوش االنتحارية وتوسع بلدان على حساب أراضي بلدان أخرى وضرب المدن بالقنابل من 
لذا ومن أجل شرعنة الدخول األمريكي للكثير من البلدان ومنها العراق .. أقوى والكثير غيرها 

لجأت الواليات المتحدة األمريكية الى حيلة انشاء تحالف عسكري دولي حتى ال تقع تحت طائلة 
ها هذا المقال القانون الدولي كدولة ارهابية وال ننسى التنويه انه في هذه األيام التي كتب في

فهناك جوالت مكوكية لوزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية جون كيري في المنطقة لحشد 
تأييد دولي وعالمي من أجل انشاء تحالف عسكري واستخباراتي ولوجستي لجر المنطقة ومنها 

" ..  داعش" العراق لحرب قسرية بالنيابة عنها ضد تنظيمات الدولة االسالمية أو ما يسمى 
ورغم هذه التعريفات لالرهاب والعمليات التي تندرج تحت بند االرهاب فهناك خلط متعمد بين 

 ..االرهاب وبين المقاومة الشعبية المسلحة ضد المحتل 
 

ان الصراعات السياسية والفكرية والدينية التي تعم العالم منذ فترة طويلة صبغت البشرية 
لم بأغلب مناطقه الجغرافية توترا أو قتاال بسبب التطرف بصبغتي التطرف والعنف ويشهد العا
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والعراق ليس استثناءا من ذلك فقد .. الفكري الذي تذكيه غالبا قوى خارجية لتحقيق اجنداتها 
تاريخ العنف الدموي في العراق " شهد ومنذ فجر التاريخ كما ذكر الباحث باقر ياسين في كتابه 

اق في مرتبة متقدمة جدا من العنف الدموي بسبب التطرف مذابح فردية وجماعية تضع العر" 
وليس المجال مناسبا هنا فتفاصيل مشاهد وممارسات العنف الكثيرة جدا التي .. والسيطرة 

وضعها الباحث باقر ياسين أمام أعيننا هي مشاهد مروعة من قطع الرؤوس واأليدي واألرجل 
ين أواالخصاء المتعمد لغرض العبودية المذلة وقطع الشفاه أو األلسن أو اآلذان أو سمل األع

كل .. والسحل ومشاهد دفن الخصوم أحياء الى غير ذلك من مشاهد مرعبة ال يتخيلها االنسان 
ذلك حدث في العراق منذ ما يقرب من خمسة آالف عام وحتى اليوم سواء بيد العراقيين أصحاب 

الذي جعل العراق يصل الى هذه المرتبة ما .. األرض أنفسهم أو من قبل غرباء أحتلوا األرض 
 من العنف الذي ال يصدق ؟ وهل ان العراقيين مجبولون على ممارسات العنف ؟

 
ان من أهم أسباب العنف والتطرف الذي يحدث االرهاب هو العوامل السايكولوجية ونشأة 

المضطربة االرهابيين حيث ال يغفل الباحثون هناعوامل الفقر والقسوة والجهل والعالقات 
بالوالدين أو أحدهما والعالقات المضطربة مع المجتمع والتفسير الخاطيء لألحكام الشرعية 

( والتي سأتطرق اليها الحقا بمقال منفصل فهي من الخطورة بمكان ) والنصوص القرآنية 
ومناهج تعليم سيئة واالضطرابات النفسية والذهنية ووجود أنظمة حكم دكتاتورية تخنق 

ويدخل الربح المادي السريع كأحد أهم العوامل لالنخراط في االرهاب حيث .. الفردية  الحريات
وال ننسى هنا ضعف .. ان عددا البأس به من المرتزقة دافعهم مادي بحت وليس عقائديا 

الخطاب الديني التنويري والمعتدل وما لهذا الضعف أو االختفاء من تأثير سلبي على اثارة 
 ..التالي االنزالق نحو العنف واالرهاب التطرف الديني وب

ان االرهابيون يندرجون تحت ثالث فئات أولها بل أخطرها على االطالق اآليديولوجيون 
والمنظرون وهم أصحاب الفتاوى للجهاد ممن يحرض على االرهاب تحت مسمى الجهاد دون 

تحاريون والمسلحون أما الفئة اآلخرى فهي فئة المنفذون وهم االن.. االشتراك به لجبنهم 
الممولون هم الفئة الثالثة من تجار وأثرياء يضخون األموال بدوافع شتى منها .. اآلخرون 

لذا فان .. العقائدي ومنها الشخصي ومنها ما ينتج تحت ضغط أو تهديد من نفس االرهابيين 
تجفيف منابعه محاربة االرهاب تبتديء بتجفيف منابعه العقائدية بمحاربة الفئة األولى أوال و

 ..المادية بمحاربة الفئة الثالثة ثانيا ثم تأتي المرحلة األخيرة وهي محاربة الفئة المنفذة 
ان نتائج االرهاب كارثية من ناحية تدمير البنى التحتية وخسارة الموارد البشرية والهاء 

ى األقل اضعاف الكوادر الفنية العاملة من أداء دورها في عجلة البناء والتقدم وايقاف أو عل
االستثمار ما كان محليا أو اجنبيا فالمال ينمو في بيئة آمنة فقط ناهيك عن التأثيرات األخرى 

الخطيرة وأهمها استثمار الدول الكبرى لالرهابيين في التغيير القسري ألنظمة الحكم كما حدث 
 ..في العراق واضعاف أو تقسيم البلد الى أقاليم متناحرة 
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 3! واجهة اإلرهابفـي نواقص م 

 
 
 

و ضد اإلرهاب الجهادي ( دولة الخالفة)فيما يتابع العالم الجهود المبذولة لبناء حلف واسع ضد 
تعيد هذه التطورات إلى الواجهة، نفس األسئلة عن سبل التصدي . . و تتحقق نجاحات 

انطلقت على اإلرهاب لجماعات العنف الجهادي و اإلرهاب، ولماذا لم تنجح الحملة الهائلة التي 

، التي لم تنجح في تحقيق هزيمة هذه الجماعات المتطرفة  1002( سبتمبر)اثر أحداث أيلول 

 .وتجفيف منابعها
فرغم إصابتها إصابات بليغة، كمقتل مؤسس القاعدة أسامة بن الدن نفسه و مقتل ابرز وجوه 

هم كما في اليمن مثالً، فإنه اإلسالم السياسي اإلرهابي و خاصة بيد القنص الجوّي و اغتيال
و يجعل . . يعاود نشاطه مجدداً و في حاالت يعاود نشاطه بشكل محموم اكثر من السابق 

كثيرين ممن يشاهدون ما يحصل، يتساءلون هل صار اإلرهاب و الموت الجماعي سمة العصر 
 في منطقتنا ؟؟

. . مسببات الفعلية و الحلول فيما يصّرح السياسي األميركي المعروف كيسنجر و دون تسمية ال
بانه اخطر و أوسع من حروب أوروبا الدينية في القرن السابع عشر، حين يرفع الدين السالح 

الذي يفهمه قسم بكونه و كأنه أمر حتمي، في زمان لم تنجح فيه !! لتحقيق األهداف السياسية
ع السالح تحت رايات و يشير آخرون بحق الى ان األمر يزداد خطورة برف. أفكار الحتميات

 .األمر الذي يتفق معه أوسع المراقبين في المنطقة..الطوائف في البلد الواحد
و يكاد يجمع سياسيون و وجوه اجتماعية و فكرية في البالد على ان خطورة داعش الحقيقية ال 

ميتها تكمن بقوتها العسكرية و اعالمها و سلوكها الوحشي و وسائلها المتطورة تكنيكياً رغم اه
و انما تكمن أساسا بوجودها في بيئة حاضنة مناسبة جداً لها، بيئة ُخلقت بسبب السياسات . . 

و على . . األمنية الخاطئة التي اعتمدها رئيس الوزراء المنتهية واليته، طيلة تسع سنوات 
مالكي ام الّسكة التي رسمتها القوى المتنفذة العالمية و المنطقية منذ اكثر من ربع قرن شاء ال

حين قّسمت النضال السياسي الى صراع بين طوائف و مكّونات، صار فيه الدكتاتور . . ابي 
صدام و حزبه و كأنما كانا يمثالن السّنة و يدافعان عنهم، رغم العديد من األدلة النافية الدامغة 

 . .التي ال يتسع لها المقال 
ق دور االعتقاالت الجماعية العشوائية في وقت يصف فيه اقرب مستشاري رئيس الوزراء الساب

التي اّتبعتها الوحدات األمنية الحكومية في مواجهة التفجيرات و عموم اإلرهاب، و كيف انها 
فاضافة الى األساليب القاسية المّتبعة مع المعتقلين . . خلقت اعداًء حقيقيين للدولة القائمة 

هم، و شهوراً اخرى تمتد الى سنوات إلطالق العشوائيين، فإنهم يحتاجون شهوراً إلثبات برائت
                                                           

 كولف ميديا – مهند البراك. د 3
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سراحهم الذي ال يتم االّ بدفع مبالغ ضخمة ال قدرة لهم و لعوائلهم على دفعها، خاصة بعد 
 .انقطاع موارد رزق رّب العائلة او معيلها ألنه قابع في السجن

ظر اوساط ليست فإن مجيء داعش اإلرهابية التي دعمتهم اجتماعياً و مالياً ثم جّندتهم، شّكل بن
و يصل . . قليلة منهم انقاذاً لهم و لعوائلهم من ظلم و قهر بعد ان ُسّدت أمامهم أبواب الرحمة 

المستشارون و يؤيدهم كثيرون كما ُنشر في وسائل اإلعالم العالمية و اإلقليمية حينها، الى انه 
نها عن احتاللها، كانت هناك أماكن ساقطة عملياً بسبب تلك السياسات بيد داعش قبل اعال

  .وبالذات في الدليم وفي الموصل، و انهم حّذروا رئيس الوزراء في حينه من ذلك 
األمر الذي يرون بكونه هو السبب باستمرار االنفجارات و األعمال اإلرهابية او تصاعدها رغم 

اكبر و تلك االعتقاالت، لتشمل االعتقاالت الجديدة اعداداً اكبر مما مضى و لتتسبب بمآسي 
بإرهاب اّشد و أوسع، و يعزون ذلك الى عدم كفاءة القائمين على األجهزة األمنية و دور 

  .االنتهازيين و المتسلقين الذين يتسببون بأفدح األضرار للدولة و البالد 
و يرى متخصصون ان فشل حكومتي المالكي في إنهاء اإلرهاب يعود الى اقتصاره في مواجهته 

والعسكري وإهماله أبعاده السياسية والفكرية واالقتصادية، األمر الذي قد  على البعد األمني
ينطبق او يعود الى تقليد اإلدارة األميركية في مواجهتها لإلرهاب، المواجهة التي شّكلت تجربة 

لتثبت . . امتدت ألكثر من عقد من الزمن وشّنت فيها حربين دولّيتين في أفغانستان والعراق 
د على البعد األمني و العسكري لوحده و ضحالة نتائجه، فرغم وصول عمليات قصور االعتما

االغتيال في افغانستان و باكستان و اليمن و غيرها إلى انهاء عدد من قادة اإلرهاب وكوادره 
  .وعلى رأسهم اسامة بن الدن، االّ انه لم ينهه ان لم يزد األوضاع سوءاً 

حثين السبب الى التقصير في دعم تيارات االسالم المعتدل يعيد قسم من البا. . من جهة اخرى 
وإهمال دورها الفكري في تعرية قوى التطرف ومحاصرتها، دون األخذ في الحساب بأن االسالم 

السياسي عموماً يشكل حاضنة موضوعية للفكر الجهادي اإلرهابي، فكالهما ينهالن من منهل 
السالمية وما يعتقدانه بحكم هللا على األرض وإن واحد وكالهما يسعيان إلى تطبيق الشريعة ا

اختلفا في األشكال واألساليب، ولن يتوانى السلمي منهما عن استخدام اكثر الوسائل استئثاراً 
  .وبربرية لحماية ما يعتبره حقه المقدس، واألمثلة كثيرة اليسعها المقال 

يؤدي إلى غياب العقل و الى و يضع قسم آخر المسؤولية على فشل اإلصالح الديني، الذي 
العجز عن تأسيس رؤية جريئة تحدث قطيعة نهائية بين الدين والدولة، في مجتمعات أدمنت 

الجمود والتقليد وصارت في أمّس الحاجة إلى نشر العقالنية في طرائق التفكير ورسم الحدود 
 .بين الدين وأزمات الواقع واحتياجاته وفق منطق العصر وحلوله العلمية

و في المحّصلة األخيرة فإن السير على طريق القضاء الحقيقي على اإلرهاب، يتطلب االعتراف 
بأن النهج القديم الذي اّتبع في الحرب على اإلرهاب قد ساهم في نشر اإلرهاب ذاته، خاصة و 
انه ارتكب اخطاًء طائفية و اقتصر على ردود األفعال األمنية الموقتة، واألهم ألنه تراجع عن 

منح األولوية للتنمية الديموقراطية، ليس فقط ألنها تكرس قيم الحوار والنضال السلمي واحترام 
التعددية وحقوق االنسان، أو ألنها تمكن الناس من الدفاع عن مصالحها والمشاركة في معالجة 

لتالي أزماتها، وإنما أيضاً ألنها المناخ المناسب لتفتح النقد واإلبداع واالجتهاد الفقهي وبا
إلنجاح إصالح ديني ُينهي العالقة المرضية بين الدين والسياسة، فهزيمة االصالح الديني لم 
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تكن إال نتيجة لهزيمة حرية مجتمعاتنا وحقوقها والنتصار الشمولية األيديولوجية واألحادية 
  . .السياسية في سدة السلطة 

ى، دون اجراء مصالحة وطنية كبرى و األمر الذي ال يمكن ان يبدأ في بالدنا بعد كلّ الذي جر
التذكير بأن الشعوب التي صنعت كياناتها و دولها، وضعت األمن والخدمات والعدالة االجتماعية 

وتضييق الفجوات ومكافحة الفساد والحفاظ على كرامة اإلنسان مهما كان مكّونه عبر برنامج 
 . .معدٍّ في أجواء التخصص والكفاءات واإليجابية 
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تحالفات إستخبارية في مواجهة الدولة .. أميركا

اإلسالمية
4 

 

 
 

 تذبح وهي جديدة، ارهابية لعملية فيديو مقطع 1024 سبتمبر 1 يوم ”االسالمية الدولة“ نشرت

ا ا صحفّيً  حليق وهو ستيفين الصحفي الفيديو خالل ويظهر .سوتلوف ستيفين“ ُيدعى أمريكّيً
ا ويرتدي الرأس، ا زّيً  بشأن تحذيًرا ملثم شخص الفيديو عبر وُيطلق ركبتيه، على جاثًيا برتقالّيً
 تحالف عن التراجع بالحكومات وأهاب ،”هاينز ديفيد“ اسمه إن الجماعة قالت بريطاني، رهينة

 1024 أغسطس نهاية قامت قد ”االسالمية الدولة“ .اإلسالمية الدولة ضد ”الشرير“ أمريكا

 .الطريقة بنفس فولي، جيمس األمريكي الصحفي بقتل
  

 الدولة“ على حربها بايقاف والغرب واشنطن الى ومباشرة علنية رسالة يحمل الفيديو
 القادمة السابيع خالل الرهائن الى اكثر قتل بعمليات سيقوم التنظيم بأن يعني وهذا ”االسالمية

 بين اريةواستخب اعالمية حرب الى االرض من  المواجهة لتتحول اكثر، خطف بعمليات والقيام
 .والتنظيم واشنطن

  
 ستيفن األمريكي الصحافي إعدام يظهر الذي الفيديو صحة األمريكية المتحدة الواليات أكدت

   يوم األبيض البيت أعلن كما ،”االسالمية الدولة“ تنظيم من عناصر أيدي على سوتلوف

 االستخبارات“ نإ القومي، األمن مجلس باسم الناطقة هايدن، كايتلين وقالت 1024سبتمبر3

 سوتلوف ستيفن األمريكي المواطن ويظهر األخيرة اآلونة في بث الذي الفيديو حللت االميركية
 الدولة“ تنظيم بإعدام المنددة الدولية الفعل ردود وتوالت .”صحته تأكيد إلى وتوصلت
 .سوتلوف ستيفن هو ثان أمريكي لصحافي ”اإلسالمية

  
 منطقةال في نفسها تنظيم تعيد واشنطن

 اوربية تحالفات ايجاد في االن نشطة مساعي تتخذ مازالت المتحدة الواليات فأن ذلك رغم لكن

 1024 سبتمبر 0 يوم بعد وربما القادمة االسابيع .االرهاب خطر لمواجه المنطقة في واقليمية

 هذه جدية، خطوات واشنطن سياسة تشهد سوف اجازته، من االميركي الكونغرس وعودة
 اتصاالت قنوات وفتح المنطقة في واستخباريا سياسيا تواجدها تنظيم  اعادة تتضمن  الخطوات

                                                           

 رؤية - محمد جاسم 4
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 العشائرية والزعامات والمجموعات التنظيمات داخل العمالء من شبكة وايجاد المنطقة دول مع
 .التنظيم هذا لمواجهة المنطقة في

 
 افعال ردود من قلقة ازالتم فهي بهم المشتبه ضد مشددة اجرائات اتخاذ من فبألرغم اوربا، اما

 بعمليات القيام الى الخاليا هذه تدفع االجرائات هذه ربما .والعراق سوريا في القتال من العائدين
 وهذا التنظيم، ضد الجديدة سياساتها بسبب القومي امنها وتهدد اراضيها، في وعنف ارهابية

 دخوله من اولى االيام منذ وباماا اعتمد لقد .القرارات اصدار قبل حساباتها مراجعة مايجعلها
 مع قوية اتصاالت عالقة وايجاد  المركزية االستخبارات وكالة اصالح على االبيض البيت

 الخصوم مهادنة على تركز كانت التي هاملتون بيكر لجنة توصيات ايضا تبنى اوباما .البنتاغون
 اعطاء على حريصة وماتزال نتكا االميركية االدارة .وسوريا ايران ابرزهها معهم حوار وايجاد

 التي االبن، بوش جورج رسمها التي الصورة عن تماما يختلف المتحدة للواليات اخر وجه
 .اكثر جهادية“ تنظيمات بتفريخ جائت لالسف لكن القوة، واستخدام القوات بنشر عرفت

  
 “للجهاديين“ خاطئة رسالة تبعث واشنطن

 رسالة يعتبر ،1022 عام العراق من انسحابها وبعد السياسة هذه االميركية االدارة اعالن إن

 التي المنطقة في ”المارقة“ الدول الى وكذلك المنطقة في ”الجهادية“ التنظيمات الى خاطئة
 المتحدة الواليات بأن االطراف هذه ادركت لقد .ايران بزعامة ”الممانعة“ محور تمثل كانت

 سخونة اكثر اخرى منطقة الى تنتقل ان تريد وهي االوسط الشرق منطقة من من يدها نفضت

 1022 العراق من انسحابها منذ بتداعياتها دفعت السياسة هذه .اسيا جنوب وهي المواجهة من

 .جادة غير ترقيعية سياسة المنطقة في اوباما سياسة لتكون ،1022 السورية ”الثورة“ واندالع

 هو ذلك نتيجة وكانت المنطقة، في حليفاتها ذلتخ انها اوباما سياسة الى وجهت التي االنتقادات
 التردد سياسة اخرى، ودول السعودية العربية والمملكة واشنطن مابين العالقات في الفتور

 .االوسط الشرق ومنطقة سوريا في اللعبة موازين غيرت واشنطن قبل من والمهادنة
  

 العراق في بالحرب باالشتراك اميركا قرار
 ـ الكوردية والقوات العراقية، للقوات الجوي الغطاء بتأمين قراراتها المتحدة اصدارالواليات إن

 لكن سوريا، في مايجري اتجاه االبيض البيت افعال ردود من اسرع جاءت ربما البيشمركة،
 في االرض على حلفاء ايجاد على يراهن اوباما .محدودا يبقى االميركي التدخل فأن ذلك رغم

 وهذا .بالوكالة القتال اجل من واليمن، وافغانستان الصومال مثل اخرى قومناط وسوريا العراق
 نشر اعادة سياسة ضمن االرض على قوات نشر عدم في والتزاماتها اوباما سياسة يعكس

 االميركي الجهد .الميزانية وتقليص 1021 عام واشنطن اتخذتها التي االميركية القوات

 عدد ارسلت واشنطن ان رغم االرض، على اميركية قوات نشر حد الى اليصل سوف العسكري

 تتحدد .اميركيا 050 مايقارب الى عددهم وصل والذي المستشارين او العسكريين الخبراء من

 في والقنصليات والسفارة االميركية المؤسسات مصالح بتأمين المستشارين هؤالء مسؤولية
 التعاون على تراهن التحدة ياتالوال ”االسالمية الدولة“ تنظيم مواجهة من اكثر العراق
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 اإلستراتيجية هذه او التحول وهذا العسكري، الجهد من اكثر االستخباري والجهد والتنسيق

 إستراتيجة .االن لحد ومازالت 1021 عام منذ االنتقالية المرحلىة خالل اليمن في اكثر اعتمدتها

 اصطياد في طيار بدون وطائرات المحدود النخبة وقوات المستشاريين ارسال على تقوم اوباما
 الجوي الغطاء توفي هو محدود بمهام االميركي الطيران فأستخدم العراق في اما .القاعدة قوات

 وقد ”االسالمية الدولة”مواجهة في االرض على البيشمركة قوات بضمنها العراقية القوات الى
 امرلي مدينة وكذلك صلالمو سدة  استعادة من االرض على القوات واستطاعت ذلك في نجحت

 بيك سليمان بلدة ابرزها حمرين حوض في اخرى وبلدات ومدن 1024  سبتمبر شهر مطلع

 مدينة في بغداد يربط الذي الرئيسي الدولي الخط جعل وتحريرها ديالى، محافظة ـ العراقية
 .سالكا طريقا وكوردستان الشمالية والمدن كركوك

  
 “راقالع في االسالمية الدولة“ تراجع
 واسعة مساحات يخسر ان المقرر ومن العراق في يتراجع بدء ”االسالمية الدولة“ تنظيم

 المتوقع ومن الدين صالح وكذلك ديالى محافظة عند بغداد شرق حمرين جبال حوض ابرزها
 سبتمبر شهر مطلع بغداد شرق شمال ـ امرلي بلدة تحرير بعد المناطق هذه في التنظيم عزل

 عند وكذلك واليته اعتبرها التي الموصل محافظة في التمترس على التنظيم يركز سوف .1024

 وتنقل اتصاالت واجراء الحركة بحرية له يسمح المثلث هذا السوري، العراقي التركي المثلث
 .المقاتلين

  
 االهداف، حول االرض على االستخبارية المعلومات الى العسكرية عملياته في يحتاج البنتاغون

 .عسكرية عملية بأي االساس هو يعتبر المعلومات وجمع االستخباري الجهد ان نييع وهذا
 بالتعاون والصومال واليمن العراق في ذلك في مشكلة لديها توجد ال المتحدة الواليات

 خلفية ابواب تمثل االتصاالت هذه بعض كانت وان المجموعات ومع الحكومات مع االستخباري
 من اكثر سوريا في تكمن ربما التنظيم مواجهة في سوريا لةمشك .معلنة وغير سرية  اي

 العراق الى باالضافة سوريا في جهد الى يحتاج ”االسالمية الدولة“ تنظيم متابعة إن .العراق
 من وبعض الشرقية الشمالية والمناطق سوريا في الرقة مدينة مابين تمتد التنظيم خارطة كون

 الى وكذلك العراق شرق ديالى مدينة الى لتصل وادلب حلب عند الغربية الشمالية المناطق
 والتنقل، الحركة حرية لديهم ومقاتليه التنظيم ان يعني الخارطة هذه بغداد، غرب االنبار مدينة

 .سوريا واستثناء العراق في العسكرية بالعمليات التحدد اليمكن وعسكريا
  

 االسد نظام عقدة
 االنتقادات السوري، النظام من موقفه هي تعقيد االكثر وهي االن اوباما يواجهها التي المشكلة

 ان رغم ”االسد نظام تقوية ”هي والجمهوريين الكونغرس من وربما اوباما الى توجه التي
 مع التحالف اليعني وسوريا العراق في ”االسالمية الدولة“ على الحرب بان ذكرت اوباما ادارة
 اجتياح بعد العراق في ايران مع وتوافقاتها طهران ىال ايضا االنتقادات ذات وربما .االسد



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

15 

 مدينة ـ كوردستان اقليم وتهديدها 1024 يوليو شهر خالل الموصل سد الى ”االسالمية الدولة“

 .اربيل
  
 

 بان ذلك يعني وال االرض على موجود ماهو مع يختلف ربما االميركية الدبلوماسية ماتعلنه إن
 والخبرات والتداعيات التحليالت .االسد مع معلنة غير تخباريةاس عالقات لديها ليست واشنطن
 وكذلك المركزية واالستخبارات االسد مابين اتصاالت هنالك يكون ان ترشح جميعها السابقة

 في االجانب ” الجهاديين“ حول المعلومات تبادل على تتركز كانت العالقة هذه البريطانية،
 .سوريا

  
 المنطقة الى وتهديداتها ”االسالمية الدولة”امام اوباما ادارة لها تتعرض التي التحديات إن

 االرهاب، لمواجهة جديدة وإستراتيجيات سياسات اتخاذ على المتحدة الواليات يدفع والغرب،
 .المنطقة في العسكري الجهد من اكثر االستخباري النشاط على تقوم بانها يعتقد والتي

 المقاتليين حجم هو اوربا، وكذلك وواشنطن ”االسالمية ولةالد“ مابين االستخبارية المواجهة
 على الموجودين من اكثر اوطانهم الى عادو الذين االجانب من”االسالمية الدولة”تملكه الذي

 خاليا بل النائمة الخاليا يمثلون هم العائدون االجانب المقاتلون .والسورية العراقية االراضي
 درجة الى االنذار خطوط وتصعيد االحترازية االجرائات عجمي اتخاذ رغم الغرب تهدد نشطة

 الى االرهابيين تدفق عن النظر بغض سياساتها ثمن  تدفع والغرب اوربا اليوم .”الخطر“
 .هابراال مواجهة في المنطقة لدعم واالخالقية القانونية المسؤولية وتتحمل المنطقة

  
 غير منقوصة سياسات هي االن لحد لآلسف االوربي االتحاد وكذلك واشنطن سياسات إن

 الى االجانب المقاتليين وعودة تدفق وهو المعضلة هذه من واحد جانب تغطي كونها متكاملة
 .المنطقة في االرهاب مواجهة او لمعاجة حقيقية إستراتيجية وجود دون اوطانهم
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الفدرالية والكونفدرالية واالنفصالية والخلط بينها 

ةعلى الساحة العراقي
5 

 
 
 

العراق بعد االحتالل البريطاني وتأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد ثورة العشرين وإنشاء 
النظام الملكي واستقدام ملك من الحجاز بعد عجز العراقيون ان يتفقوا بينهم على شكل الحكم او 

اختاره فكانت اختيار الحاكم مما جعل المحتل يفصل لهم النوع الملكي وينصب عليه ملكا هو من 

ومنذ ذلك الحين اصبحت مشكلة الحكم في العراق حيث ان الحكم اصبح بيد  2912الملكية عام 

مكون واحد دون بقية المكونات والتي يشكل احدها االغلبية المطلقة من ابناء الشعب وظلت 

الحكم  التي قادها الزعيم عبد الكريم قاسم والتي حولت نظام 2950هذه الحالة حتى قيام ثورة 

الى النظام الجمهوري وشهد الحكم الجمهوري انتعاشا اقتصاديا وعمرانيا وأصبح العراق بفترة 
قصيرة جدا يخطوا خطوات كبيرة في شتى المجالت ، ولكن حكم عبد الكريم قاسم لم يدم طويال 

بسبب المؤامرات التي حيكت على العراق ومن نفس الدول التي تقود المؤامرة عليه اليوم 
قريبا وذلك ألسباب طائفية ايضا الن عبد الكريم قاسم كان ينتمي لمكون االكثرية في العراق ت

وَنصَب  2913شباط  0وُجند حزب البعث لإلطاحة بنظام عبد الكريم وكان النجاح في ذلك في 

البعثيين عبد السالم عارف رئيسا للجمهورية فعاد الحكم كما كان وبعد وفاة عبد السالم اثر 

حيث امتد  2910تموز  27طائرته ُنصب اخوه عبد الرحمن لحين اسقطه البعثيين في  سقوط

وهذا الحكم في ظاهره كان ينادي باالشتراكية ولكنه في الباطن كان  1003هذا الحكم لغاية 

نظاما طائفيا ودكتاتوريا بامتياز بلغت ذروة طائفيته الدكتاتورية منذ تولي صدام الحكم بعد 

وقد ادخل هذا النظام العراق بأقسى ما مر به من مآسي  2979ن البكر عام تنحية احمد حس

سجن وقتل لكل من عارضه حروب ليس للعراق اي مصلحة بها اكلت االخضر واليابس 
 .وأزهقت ارواح الماليين من العراقيين 

اُعلن وبعد سقوط النظام واحتالل العراق من التحالف الدولي وعلى رأسه امريكا وبريطانيا حيث 
العراق دولة محتلة وأمريكا التي دخلت العراق بعد ان ايقنت ان صدام ساقط ال محال للحفاظ 

على مصالحها بالمنطقة ولكن ما واجهته هي وحلفاءها اجبرها على اعادة السيادة للعراق وقد 
الجميع  دستورا جديدا لبلدهم اختاروا فيه نظام حكم يجعل سن العراقيون خالل الفترة االنتقالية 

 .يشتركون في حكمه كل حسب حجمه في فسيفساء الوطن فكان االجماع على النظام الفدرالي 

                                                           

 مركز النور – حميد قاسم الموسوي 5
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وبعد ان اكملت مسودة الدستور وصادقت عليه الجمعية الوطنية في حينها وطرح لالستفتاء 
وحاز على قبول االغلبية الساحقة من ابناء الشعب وبناءاً على اختيار الشعب اصبح العراق 

ية اتحادية فدرالية قائمة على اقاليم ومحافظات غير منتمية إلقليم ان كان اختيار ابناءها جمهور
عدم االنضمام الى اقليم ويكون تشكيل االقاليم وفق قانون شرع لهذا الغرض اطلق علية قانون 

 .االجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين االقاليم 
ية الختيار ابناء العراق للنظام الفدرالي في الحكم بعد هذه المقدمة التي بينت االسباب التاريخ

نود ان نوضح امراً هو ما يدور في بعض وسائل االعالم وعلى لسان بعض االحزاب 
والشخصيات اما برفض الفدرالية او الخلط بين الفدرالية والكونفدرالية ومحاولة البعض الربط 

يدعو لها بعض االكراد وكأن كل من يطالب بين المطالبة بتطبيق الدستور وبين االنفصالية التي 
بإقامة اقليم يدعوا لالنفصال وتفتيت الوحدة الوطنية وهذا بحد ذاته خلط لألوراق وتشويش 

 .على رؤية ابناء الشعب
الغاية من بحثنا هو توضيح االمر وبيان اي الدعوات يتماشى مع الدستور االتحادي الفدرالي 

 .تماشىلجمهورية العراق وأي منها ال ي
 ( .الفدرالية ، الكونفدرالية ، واالنفصالية )في البدء نتعرف على مصطلحات 

سلطة )هي نظام سياسي قائم على اساس دستوري فيه مستويان من السلطة  -:الفدرالية 
ُتمنح االقاليم فيها وفقاً للدستور االتحادي سلطات إدارية واقتصادية (اتحادية وسلطة اقاليم 

تمكنها من التطور والبناء والتقدم ، وتحصر السلطات السيادية بيد الحكومة  وتشريعية واسعة
 .االتحادية 

هي اتحاد دائم لدول ذات سيادة تتحد فيما بينها لتحقيق مصالح مشتركة مثل  -:الكونفدرالية 
الدفاع والشؤون الخارجية والعملة ،وهي في الغالب تبدأ بمعاهدة تتطور فيما بعد الى سن 

مشترك ، في النظام الكونفدرالي تحتفظ الدول المكونة لالتحاد بكيانها واستقاللها مثل دستور 
 .االتحاد االوربي 

هي حركة سياسية وشعبية قائمة على اساس قومي او ديني او عرقي للمطالبة  -:االنفصالية 
ضطهاد من باالنفصال عن دولة قائمة ويكون ذلك بسبب اما الشعور بالتهميش او االهمال او اال

 .الدولة التي ينتمي لها 
كما نالحظ من التعريفات فان الفدرالية هي نظام سياسي تلجا له دولة قائمة لتوزيع السلطة بين 
حكومة اتحادية تكون مسئولة عن الدولة ككل ومختصة بعدد من الصالحيات يحددها دستور تلك 

الغاية من ذلك هو عدم حصر  الدولة وسلطة اقاليم وهي ايضا محكومة بالدستور االتحادي
السلطات بيد الحكومة االتحادية وإنما جعل كافة ابناء الشعب بما يحوي من مكونات قومية او 
دينية او عرقية يشارك في ادارة الدولة من خالل االقاليم واغلب دول العالم المتقدم هي دول 

سي وألمانيا وكندا وسويسرا فدرالية وعلى رأسها الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد الرو
وفي اسيا الهند وفي العالم العربي االمارات العربية المتحدة والدستور العراقي هو دستور 

اتحادي فدرالي وان كان لغاية اليوم لم يطبق بسبب العراقيل الكثيرة التي وضعت امام تطبيقه 
ن اكثر الدول استقرارا سياسيا والنظام الفدرالي اثبت نجاحه وان الدول التي تتبع هذا النظام م

 .واقتصاديا واجتماعيا 
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والكونفدرالية هي اتحاد دول قائمة ولها سيادة ولكن هناك مصالح مشتركة سياسية واقتصادية 
ودفاعية جعلتها تتحد من خالل معاهدة مع احتفاظ كل دولة بكيانها وسيادتها على اراضيها وقد 

تكون هناك عملة موحدة لهذه الدول وقد تكون لها تتطور المعاهدة الى دستور مشترك وقد 
قوات عسكرية مشتركة للدفاع المشترك في حال تعرض اي منها للخطر الخارجي وخير مثال 

 .في الوقت الحاضر هو االتحاد االوربي 
اما الحركات االنفصالية فهي حركات قائمة على اساس قومي او ديني او عرقي ، المكون الذي 

حركة سياسية بالمطالبة باالنفصال عن الدولة االم يشعر اما بالتهميش او يقوم من خالل 
 .االضطهاد او االهمال من السلطة في ذلك البلد 

ولو عدنا للعراق وأخذنا النظام السياسي فيه لوجدناه نظام فدرالي قائم على عاصمة وأقاليم 
الذي وضع مسودته كل مكونات ومحافظات غير منتمية إلقليم وهذا ما يؤكده الدستور االتحادي 

الشعب العراقي عرب وأكراد سنة وشيعة مسلمين ومسيحيين وأقليات الكل وضع فيه اقصى ما 
يمكن ان يتطابق مع تطلعاته وبالمحصلة كان الدستور االتحادي الذي عرض لالستفتاء وحصل 

دي المقدس الوطني على موافقة االغلبية المطلقة من ابناء الشعب ، اذاً اصبح الدستور االتحا
الذي هو فيصل لكل نزاع او اختالف وتطبيقه بكل بنوده ومواده واجب وان اي تعامل مع 

 .الدستور بانتقائية يعتبر خرق له وعدم ايفاء من قبل المسئول عن تطبيقه 
وما محاوالت خلط االوراق من بعض االطراف السياسية في العراق والتعامل بانتقائية مع 

ر جعل البلد يمر باألزمات الواحدة تلو االخرى ، وقد صور البعض ومنهم من هو فقرات الدستو
في السلطة وكأن مطالبة البعض بإنشاء اقليم هنا او هناك وكأنه دعوة لالنفصال وتفتيت للوحدة 

 .وتكريس للطائفية او القومية وما الى ذلك من شعارات 

ثانياً حيث ( 227)ب دستوري حسب المادة ان من يطالب بقيام اي اقليم وفي اي محافظة هو طل

ان الدستور االتحادي الفدرالي لجمهورية العراق قائم على اساس قيام اقاليم وهناك قانون 
مشرع يفصل آليات انشاء اي اقليم وهو قانون االجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين االقاليم ذي 

من الدستور ( 212، 210، 229نياً ،ثا 227)والذي سن وفق المواد  1000  لسنة( 23)الرقم 

 .االتحادي لجمهورية العراق االتحادية الفدرالية 
اذا فان طلب قيام اي اقليم من ابناء اي محافظة هو طلب شرعي وقانوني ومن يخالف ذلك او 

 .يشكل عليه هو احد امرين اما غير فاهم لبنود ومواد الدستور او خارقا له ومتمردا عليه 
في دعوته بين الفدرالية وآلياتها وبين الكونفدرالية فهذا اما لتشويش الساحة اما من يخلط 

العراقية بشعارات تؤدي بالمحصلة الى التخوف من الفدرالية لدى ابناء الشعب وخلق تصور 
بان الفدرالية انما هي اداة تفتيت والواقع ان العراق هو دولة واحدة انتهجت النظام الفدرالي 

تخلص من مشاكل الحكم وقطع الطريق امام اي دكتاتورية وانفراد بالسلطة من كنظام سياسي لل
قبل فئة او مكون من خالل مشاركة الجميع في ادارة مناطقهم من خالل قيام االقاليم واشتراك 

الجميع بالحكومة االتحادية من خالل البرلمان االتحادي ويكون ذلك من خالل اختيار ممثلين لكل 
تمخض عن ذلك حكومة تتمتع بسلطات حصرية مثل الدفاع والخارجية والعملة ابناء الشعب وي

من الدستور االتحادي وبهذا يكون ابناء الشعب قد (    220  )وغيرها مما اكدته المادة 

ساهموا بإدارة اقاليمهم من خالل حكومة محلية لألقاليم وشاركوا من خالل البرلمان والحكومة 
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تحادي ، وهذا يختلف اختالف جذري عن الكونفدرالية التي هي اتحاد بإدارة الدولة بشكلها اال
 .دول متعددة لكل واحدة سيادتها 

اما ربط الفدرالية باالنفصالية فهذه ايضا حجة ضعيفة الغاية منها التشويش على الفدرالية التي 
اي دولة هي قائمة على اسس دستورية وقانونية اما االنفصالية فهي حالة ممكنة الحصول في 

بغض النظر عن شكل النظام السياسي فمثال االتحاد السوفيتي كان دولة اشتراكية وقد انهار 
وأصبح دوال عديدة اقواها هي روسيا االتحادية وكذلك جيكسلوفاكيا والتي اصبحت دولتين 

ا وأخرها خالل هذا العام جزيرة القرم التي انفصلت عن اوكرانيا اذا االنفصال هو حركة ليس له
عالقة بنوع النظام السياسي ، في العراق وحين وضع الدستور االتحادي جعل ضامنا لوحدة 

جميع اراضيه ومنع االنفصال وأي مطلب من اي مكون باالنفصال يعتبر مطلباً باطالً الن 

 .من الدستور ( 2)الدستور الذي سنه جميع العراقيين يمنع ذلك وذلك حسب المادة 

اليوم للخروج من جل مشاكله هو ان يجعل الدستور االتحادي المقدس ان ما يحتاجه العراق 
الوطني وان يتم التعامل مع بنوده ومواده كما هي وعدم االنتقائية بالتطبيق الن العراق هو 
وطن الجميع وال يمكن ألحد ان ينصب نفسه وصياً على العراقيين وان يختار ما يطبق من 

قه اليوم وما ال يصح ، الدستور قد وضع آليات بنوده الدستور وما ال يطبق ما يصح تطبي
ومواده وهناك قوانين شرعت من وحي هذا الدستور وعلى الجميع احترام الدستور ولتكن لدينا 

جميعا ثقافة وقناعة بان ال احد فوق الدستور وان نؤمن بكل ما جاء به حتى وان اختلف عن 
مادة نافذة من الدستور ، وان من يرفض تطبيق قناعتنا الشخصية او الحزبية التي تتعارض مع 

اي نص دستوري هو خارق للدستور مهما كانت حجته فهي باطلة ان خالفت النص الدستوري 
ومن يرى ان مادة ما غير نافعة فالدستور قد وضع آلية لتغيير اي مادة او تعديلها والتي 

لشعب وليس غيره من له حق بالمحصلة تعرض على الشعب باستفتاء لتغييرها او تعديلها فا
 .البت في اي تغيير او تعديل على الدستور
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التنظيمات السنّية المسلَّحة ورؤيتها لِمشروع 

اإلقليم السنّي
6
 

 
ليس من الَيسير إيراد شّتى التنظيمات السّنية التي تعمل خارج دائرة النظام السياسي          

متشّددة، ومن زاوية المظلومية والتهميش السياسي العراقي ،وتتبّنى منه مواقف سياسية 

أو بعد اإلنسحاب العسكري ( 1022-1003)سواء في ظل الهيمنة األمريكية المباشرة 

ومع ذلك، يمكن تبيان . جماعة مسلحة( 40)األمريكي، وبخاصًة انَّ عدد هذه التنظيمات ُيناهز 

ن جوهرَيين من حيث َتبني النظام موقف التنظيمات الرئيسية منها عبر توزيعها الى قسَمي

 :الفِدرالي وإنشاء إقليم سّني من عدمهِ 
ُد الفِدرالية وإنشاء اإلقليم السّني،          نتيجة التأّثر بتجربة إقليم كوردستان  فالقسم األول يؤيِّ

 اذ أنَّ الرأي الغالب لدى دعاة هذا. وبعض التجارب الفِدرالية األخرى القريبة منها والبعيدة
االتجاه صراحًة وضمناً هو إنشاء إقليم سّني مكّون من محافظات الموصل وصالح الدين 

واألنبار وديالى وكركوك، بحيث يتمّتع اإلقليم ككل باالستقالل الذاتي عن المركز وفي الوقت 
 ما بمعنى إنشاء نظام فِدرالي التماثلي. نفسه تحظى كل محافظة منها باالستقالل الذاتي

Asymmetrical Federalism  مكّون من مجموعة واليات تتمتع بسلطاٍت التماثلية سواء

نة لإلقليم هذا النظام الفِدرالي . على مستوى اإلقليم تجاه المركز أو على صعيد الواليات المكوِّ
الالتماثلي ينشأ في األصل بفعل التفاوت بين وحداتِه الفرعية في الظروف الثقافية واالقتصادية 

ية، بالشكل الذي يقود الى تفاوتها في السلطة والنفوذ من حيث عالقاتها بالسلطة والديمغراف

أما الجمع بين الالتماثلية على الصعيَدين الخارجي والداخلي  .(Rest of the State) الفِدرالية

بيد . لِنفس اإلقليم وفقاً للمشروع السّني ذاته فهو نموذج ال يكاد يكون له مثيل حتى هذه اللحظة
نَّ عدم وجود تجارب سياسية سابقة ال يعني بالضرورة إمكانية فشل هذا اإلقليم في حال تكّونِه، أ

ذلك ألنَّ لكل تجربة سياسية خصوصيتها التاريخية وسيرورتها التكوينية، وال تكاد أيٌّ تجربة 

ر وُتحاكي نموذجاً بعينِه رغم ما بينها من أوجِه شبٍه كثيرة من حيث السل  .وك السياسيمنها ُتكرِّ
، وهو تنظيم سلمي النهج ”الحراك السّني في العراق“هذا المنظور السياسي يشمل كالً من        

” و” جيش المجاهدين“مكّون من اتحاد الحراكات السياسية في المحافظات السّنية، كذلك 
ة ذي الرؤي” كتائب جامع“وهما يتبنيان الَنهج الَسلَفي الجهادي، و ” الجيش اإلسالمي

هذا ناهيك عن أحزاب وكتل سياسية مشاركة أساساً في العملية السياسية . السياسية اإلخوانية
مثل القائمة الوطنية وكتلة الكرامة، وأيضاً الحزب اإلسالمي العراقي بوصفِه صاحب مشروع 
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وراء  اإلقليم السني وأول مْن طرحُه في األوساط السّنية، ورّبما ُيّعد ذلك بمثابة السبب الجوهري

 .انكماش تأييدِه الشعبي في الدورَتين االنتخابيتين األخيَرتين
أما القسم الثاني فيرفض إنشاء اإلقليم السّني بخاصة والنظام الفِدرالي بعامة، وذلك على        

ُه مشروع سياسي أمريكي لِتقسيم العراق وفي المقابل يدعو الى بناء دولة غير . اعتبار أنَّ
ى المركزية اإلدارية مع إمكانية األخذ الجزئي بالالمركزية اإلدارية بموجب طائفية قائمة عل

حزب البعث العربي االشتراكي، : ومن أبرز أنصار هذا التوجه كل من. 2970إتفاقية آذار 

. وجيش الطريقة النقشبندية، وهيئة علماء المسلمين، وكتائب ثورة العشرين وجيش الراشدين
الدينية تدعو الى إنشاء عملية سياسية جديدة في ظل  -ظيمات السياسيةبمعنى آخر، أنَّ هذه الت

وفي هذا الخصوص، نجد . دولٍة مبنية على أساس المركزية اإلدارية في المقام األول
حكومة المركز ترفض التعامل مع هذه التنظيمات من زاوية كونها تنظيمات إرهابية، بالرغم   أنَّ 

القسم األول من مواقف سياسية و روابط عسكرية تفرضها مما يجمع بينها وبين تنظيمات 

 .الظروف السياسية في المقام األول
الى جانب ما تقّدم بيانُه، ينبغي األخذ بالُحسبان كون الهيمنة العسكرية في المحافظات       

عام منذ بداية تموز ( داعش)الشمالية والغربية من العراق باتْت في يد تنظيم الدولة اإلسالمية 

الذي داعش َيعَمُد وبشكٍل منهجي الى احتكار العمليات المسلحة ضد المركز والسيما منذ . 1024

، عبر َتخيير التنظيمات المسلَحة األخرى (1024حزيران عام  19)إعالنِه للخالفة اإلسالمية في 

ياً الى إخالء مما دفع بتلك التنظيمات تدريج. التوبة و اإلنتماء الى داعش او القتل: بين خياَري
الساحات العسكرية والسيما منذ أواخر شهر تموز الماضي خشية إبادتهم من قبل داعش في 

حال عدم اإليمان بمعتقداتِه من جانب، وقوات الجيش العراقي والميليشيات الشيعية من جانٍب 
لِكون هذه التنظيمات ضعيفة من حيث المقدرات العسكرية مقارنًة بمقدرات داعش، . آخر

فَِرق عسكرية ( 1)وبخاصة بعد إستيالئه على األسلحة والمّعدات والذخائر المتطورة لِقُرابة 

 .َمهزومة ناهيك عن المؤسسات األمنية
كذلك فإنَّ قراءَة التنظيمات السّنية للواقع السياسي قراءًة واقعية يدفعها أيضاً لالقتناع        

انية التدخل العسكري الدولي الذي بات يتطور منذ تدريجياً بعدم جدوى حمل السالح في ظلِّ إمك

عربي ضد داعش وفي -أوروبي -وينحو صوب تشكيل تحالف عسكري أمريكي( 1024آب  0)

بالشكل الذي سيقود رّبما الى مشاركة التنظيمات السّنية بعامة، . داخل المحافظات السّنية ذاتها
محاربة داعش فضالً على المنخرطين الُجدد في ِمَمْن ترغب مجدداً في ُمحالَفة أمريكا عسكرياً لِ 

ويبدو أنَّ . الحلف، لِيكون ذلك مدخالً لِمشاركتها جميعاً في العملية السياسية ثم تحقيق مطالبها
تنظيم داعش أضحى أشبُه ما يكون بِواحة الماء المقّدس األمريكية، بحيث َيغتِسلُ فيها كلُّ مْن 

اإلرهاب والطائفية على مستوى الدول واألحزاب السياسية، يرغُب بالتطّهر والخالص من قائمة 
حزب ”إيران، حزب البعث العربي االشتراكي بُِنسَخَتيِه السورية والعراقية، و: ومثال ذلك رّبما

 .وتشكيالتُه المسلّحة” ، وحزب االتحاد الديمقراطي السوري”العمال الكوردستاني
السياسية والعشائرية الناطقين باسم تلك التنظيمات السّنية وبالتالي، فإنَّ معظم القيادات        

على المستوى اإلعالمي، في غالبيتهمامنها مجرد قيادات سياسية ُتمارس دوراً إعالمياً فحسب، 
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انتفاضة المحافظات “ ذلك أنَّ مسار. وليس لها اليوم من وجود عسكري على األرض

 :اَرين ال ثالث لهماسينقسم في القابل من األيام الى مس “السنية
ُه أضحى مساراً ُمحتكراً من  أولهما َر بأسرِه اذ أنَّ المسار العسكري المناِهض للمركز والذي تغيَّ

ومثل . قبل داعش وعلى النحو الذي ال يقبل العضوية اال المتشددين ذوي المعتقدات الداعشية
دريب في الموصل بخاصة هذا الوضع يدفع قيادات داعش بشكٍل متواصل الى فتح معسكرات الت

وتجنيد األفراد بالقوة، من أجل التعويض عن تناقص المقاتلين السّنة في محافظات صالح الدين 

 .واألنبار وديالى وحزام بغداد
المسار العسكري الُمحالِف للواليات المتحدة ومركز الدولة، ويشمل تلك التنظيمات  ثانيهما

فاالغتسال . شرط الرغبة الذاتية وشرط القبول األمريكيالسّنية في العراق والتي يتوّفر فيها 
بذلك الماء الَطهور في الواحة المقّدسة هو امتياز أمريكي في المقام األول وال ُيمنح اال للمقّربين 
ف لِتغيير دورهم اإلرهابي أو التمّردي الى  تحديداً، والسيما الذين يبحثون منهم عن مخرٍج ُمشرِّ

أّياً كانت التسمية في ” كتائب العّزة والكرامة“أو ” لصحوات العشائريةا“: دور الحليف، مثل
ن السّني فالهدف اإلستراتيجي األميركي وراء ذلك هو الدفع نحو االندماج في . حالة المكوِّ

 العملية السياسية عقب إخضاع األخيرة لتعديالٍت رئيسية في ضوء إتفاق إطار شامل
(Framework Agreement )  ُمؤتمر “رقاء السياسيين وسيتّخذ على األرجح تسمية بين الف

، بحيث يشتمل ذلك على إجراء تعديالٍت دستورية من المفَترض أْن تصبَّ ”المصالحة الوطنية
في صالح التنظيمات السّنية غير المنخرطة في النظام السياسي، والكورد أيضاً ا، من أجل 

 .شٍر وحجرالحيلولة دون تّشظي الدولة بِمْن عليها من بَ 
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التناقضات و كثرة الزعامات في تشكيل الحكومة 

العراقية
7 

 
 
 
 

انتهت الحلقة االخيرة و االساسية من حلقات العملية السياسية في العراق بعد ان حصل العبادي 
على ثقة اعضاء مجلس النواب و اصبح رئيسا لمجلس للوزراء بصورة رسمية الربعة اعوام 

الرغم من حصوله على ثقة ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان إال انه ال يزال قادمة و لكن على 
بحاجة الى المزيد من الوقت لينال ثقة الشعب نفسه و ان كانت المعطيات االولية لهذه الحكومة 
الوليدة تذهب في اتجاه معاكس االمر الذي دفع الكثيرين الى تشبيه حكومة العبادي بالحكومات 

رات بسيطة غير مهمة او ذات تأثير اضف الى ذلك الطريقة التي تشكلت من السابقة مع تغيي
 .خاللها الحكومة و الصراعات التي رافقت اختيار العبادي لهذا المنصب

 
و على الرغم من اعالن العبادي و في اكثر من مناسبة ابان المشاورات الختيار اعضاء الكابينة 

و سيشغل اصحاب الخبرة و المهنيين الوزارات  الوزارية بأن حكومته هي حكومة الكفاءات
فاجئ ( العبادي)خصوصا في ظل االوضاع التي يمر بها العراق و تحديداً الوضع االمني و لكنه 

الجميع عندما اعلن عن ان بعض الوزراء فرضوا عليه و لم يترك له المجال في اختيارهم بل 
س فهناك تسعة مقاعد وزارية على االقل ال ابعد من ذلك فحكومته لم تكن كاملة العدد من االسا

تزال شاغره ابرزها وزارتي الدفاع و الداخلية و هو تكرارا لسيناريو االدارة بالوكالة الذي 
رأيناه في الحكومة السابقة اضف الى ذلك الترشيق الوزاري الذي اعلنه العبادي االمر الذي لم 

ي من ضيق الوقت و الصراعات السياسية يحصل ايضا و على الرغم من ان العبادي كان يعان
التي استمرت حتى وقت اداء القسم للحكومة الجديدة إال ان ذلك ال يمكن ان يكون مبررا لمثل 

هذه الخروقات الدستورية التي سيكون لها اثاراً اخطر من االثر المترتب على انتهاء المدة 
مته و السبب في ذلك هو ان الدستورية العالن المرشح المكلف لرئاسة الحكومة عن حكو

تشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية لن يعطيها الحصانة من عدم اسقاطها في حالة عدم 
حصول التوافق الختيار مرشحي الوزارات الشاغرة و بالتالي صفحة جديدة من صفحات 

 .الصراع السياسي خصوصا و ان ملف وزارتي الدفاع و الداخلية اخذ بعدا دوليا
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فة الى ذلك نجد ان رؤساء الكتل السياسية كان لهم الحضور الواسع في هذه الحكومة و باالضا
هو امراً ال يمكن بأي حاال من االحوال ان يتم اعتباره انجازاً بل العكس فوجود الجعفري زعيم 

التحالف الوطني و النجيفي زعيم كتله متحدون و اياد عالوي زعيم ائتالف الوطنية و كذلك 
زعيم دولة القانون سيكون له اثراً سلبياً اكثر منه ايجابية نظرا للخالفات الكبيرة بين المالكي 

هؤالء في الفترات السابقة التي كادت ان تقضي على العملية السياسية برمتها لوال التدخل 
االمريكي المباشر باالضافة الى عدم امكانية مسائلة هذه الشخصيات داخل مجلس النواب اذا ما 

ت او اتهمت بقضايا فساد فهي و كما اشرنا اضافة لمناصبها تمثل رؤوس الكتل السياسية اخطأ
و كما هو معروف لدى الجميع ان الكتل السياسية في العراق ال تنظر الى اخطائها و ان كانت 

على مستوى من الجسامة و بالتالي سنكون امام فوضى دون وجود أي رادع حقيقي لوقف 
 .ما حدث في السنوات القادمةعمليات الفساد اذا 

 
ان تشكيل الحكومة بهذه الطريقة العبثية و التي ال تدل على تغييرات حقيقية يمكن ان تحدث في 
القريب و خصوصا في الملف االمني الذي سيبقى محال للجدل و استمرار الصراعات السياسية 

ان هذه الوزارات سيحسم  علماً ان العبادي سيخسر الكثير اذا لم يفي بوعده الذي اعلن فيه
امرها في اسبوعاً واحد و السبب في ذلك هو ان العراق بحاجة لعملية اعادة هيكلة القوات 

المسلحة و استغالل الدعم الدولي للعراق و تحديدا التحالف الدولي الذي اعلنت عنه االدارة 
و ايضا ربما تكون االمريكية الذي سيضم عدد ال بأس به من الدول لمواجهة خطر تنظيم داعش 

هذه الحكومة جائت للتوافق مع المواقف االمريكية من داعش خصوصا و ان الواليات المتحدة 
االمريكية اعلنت ان دعمها للعراق لن يكون حاضرا ما لم تتشكل الحكومة و بالتالي يمكن 

 تسميتها بحكومة االمر الواقع التي يجب ان تكون موجودة و ان كانت بصورة شكلية ال
مضمون حقيقي لها اليجاد من تتمكن الواليات المتحدة االمركية التعاون معه بعد ان اصبحت 

الكتل تمثل توجهها السياسي او الطائفي فقط و هو امراً ال تريده الواليات المتحدة االمريكية كي 
 .ال يكون تعاونها لصالح هذه الكتلة على حساب الكتل االخرى
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واخطاء الماضيحيدر العبادي 
8...!  

 
 
 

اعتقد غالبية العراقيين ،عقب سقوط نظام صدام ، بان السلطات الديمقراطية المقبلة على حكم 
البلد ،ستؤلف من نخب اختصاصية في كل الميادين ، وهكذا يمكن التغلب على األزمات 

 . المتراكمة والتحديات المستجدة وبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم بها الجميع
 

لكن الحقيقة التي ظهرت عبر عشر سنوات مضت ، وخمس حكومات متعاقبة ، ان الديمقراطية 
التأتي بالنخب الى الحكم ، وانما تاتي باألحزاب والكتل والتيارات السياسية ، وتلك قاعدة في كل 

 .الديمقراطيات بالعالم 
 

، ان االحزاب والكتل السياسية الفارق بيننا وبين الديمقراطيات الراسخة في دول العالم الحر 
التي تفوز بالسلطة تجلب النخب التخصصية في االقتصاد والسياسة وعلم اإلجتماع وعلم النفس 

 .وغيرها من األختصاصات التي تؤلف نسيج الحياة 
بينما يهيمن السياسي العراقي على مراكز السلطة والحكم واالختصاص ، ويتولى الوزارة او 

في استمرارية لرئاسته للمنظمة او الحزب السياسي ، بالرغم من أميته مراكز المسؤولية 
 .المطلقة وغربته العلمية وتخلفه المعرفي 

 
هذه الظاهرة التي ترسخت في دورتين لحكم المالكي وتستمر االن مع حكومة العبادي ، هي 

لتخصص العلمي المسؤولة عن تكريس بنية الفساد اإلداري ومشتقاته ، كما تكّون بيئة طاردة ل
والمهني ، مما يغيب فرص النجاح والتطور في مؤسساتنا ودوائرنا ويكرس األمية والتخلف 

 .والمحسوبية السياسية 
 

الديمقراطية ليست عقيمة ، لكنها تكون هكذا مع سياسيين اليملكون توجهات لبناء وطن ودولة 
األفراط باألستحواذ واإلستئثار بقدر اهتمامهم بالمكاسب الفردية والحزبية ، هذه االنانية و

بالسلطة وامتيازاتها تشكل الهاجس لدى غالبية السياسيين العراقيين لالسف ، وتعلن عن 
تطرفهم في عدائيته للوطن ولآلخرين في سلوكيات تقارب عقلية المعارض األمي ، وليس رجل 

ان يشهد قدرا من  الدولة والبناء المنشود ،هذا الواقع الذي كرسته حكومة المالكي ينبغي
 .التغيير في الحكومة الجديدة 
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دارت في ذهني هذه االفكار وانا اقرأ اسماء عدد من المستشارين في الحكومة المصرية االخيرة 
وهي تضم نخبة مميزة من األختصاصات في األقتصاد والسياسة وعلم اإلجتماع وعلم النفس 

 .لمصرية هؤالء بصفة مستشارين في الرئاسة ا.... وغيرها 
 

رؤية القائد السياسي تبقى قاصرة ان لم ترفد بعيون اضافية تشاهد بقية نواحي الحياة 
وتفاعالتها ، وهنا تحتاج األنظمة الديمقراطية ان تشدد على استقطاب النخب ورعايتها 

واعطائها الدور الالئق ببناء المجتمع ، وليس مطاردتها واصدار االحكام ضدها كما حصل مع 
 .الشبيبي ورحيم العكيلي وغيرهم سنان 

 
أرجو ان يقرا كالمي االخ حيدر العبادي رئيس الوزراء ويبادر لفعل شيء يضع حكومة بطريق 

 .مختلف عن سلفه 
 

 

 


