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االمريكان في العراقدالئل خطيرة عن تحركات 
1 

 

 
 

 
 .«ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم»: بسم هللا الرحمن الرحيم

في الوقت الذي نشهد فيه تقدم قواتنا العسكرية والحشد الشعبي في اغلب المناطق التي تتواجد 
التحالف فيها عصابات داعش االرهابية نسمع في نفس الوقت مفارقات عجيبة غريبة عن 

وفي كل مرة نحذر من هذا ( . داعش )الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة االمريكية ضد 
التحالف الغضب الذي تجمع في ليلة ويوم علينا من كل دول العالم بحجة ضرب داعش وهي 

ورب سائل او قارئ يسأل ان هذا التحالف قضى على العديد من . كذبة كبرى أكبر كذبة نيسان 
ونحن نقول . بيين الدواعش في عدة مناطق وأوقف زحف داعش في الكثير من الجبهاتاالرها

فالحقيقة التي التروق ان ! له نعم هذا صحيح ولكنك تنظر لهذا التحالف بعين واحدة فقط الاكثر
هي ان هذا التحالف وجد لكي تمرر ( الدواعش السياسيين ) نكتبها لالمريكان ومن لفهم والى 

نحو ( داعش)وان هذا التحالف هو الذي أوقف زحف . بغاية السرية( فقات ص) من خالله 
ألن اربيل قاعدة لهم وألسرائيل ويجب حمايتها . اربيل ودهوك وعدة مناطق في شمال العراق

( داعش ) في نفس الوقت هناك قنوات سرية جدا كانت تخطط وبعلم االمريكان و . كما يقولون
عض المناطق التي كان الجيش العراقي يقوم بحمايتها ويتواجد كيفية تسليم محافظة كركوك وب

 !فيها الى مسعود برزاني على طبق من ذهب 
والجميع يعرف عملية التغيير الديموغرافي التي حصلت في مناطق شمال العراق والتي كان 
يقطنها العرب كيف تم ابعادهم بالكامل من مناطق سكناهم ورفع علم كردستان بكل وقاحة 

واريد ان الفت نظر القارئ بهذا السؤال لماذا لم . ستهتار وهي مناطق ضمن جغرافية العراق وا
 تبادر قوات التحالف الذي تقوده امريكا بحماية محافظة الموصل من الدواعش؟

ولماذا لم تباِل قوات التحالف او تهتم على االقل عندما هجر مسيحيو الموصل من مناطقهم وهي 
 م؟تستغيث من افعاله

ولماذا لم تتدخل قوات التحالف عندما احتل الدواعش سنجار وحدث ماحدث بعدها؟ ولماذا لم 
لقد كتبت قبل فترة عن ! تتدخل عندما اقترب الدواعش من ابو غريب وديالى ومحيط بغداد ؟

طائرات مسيرة وهي تقترب من تواجد الحشد الشعبي وتلتقط لهم احدث الصور وترسل 
وقد قامت القوات العراقية والحشد الشعبي !! فارة االمريكية واسرائيلالمعلومات الى الس

مما جعل السفارة االمريكية تنتفض هلعا وتسارع من خالل . بإسقاط هذه الطائرات المسيرة 
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وكالئها من الضباط الكبار في الجيش العراقي بتسليم حطام هذه الطائرات المسيرة الحديثة جدا 
اترك لكم حرية التعليق . دون الرجوع الى وزير الدفاع ورئيس الوزراءالى السفارة االمريكية 

 ( .المقلوبية ) على هذا الفلم الذي كما يبدو ليست له نهاية بسبب 

في نفس الوقت كتبت صحيفة االندبندت في تقرير كتبه المخضرم باتريك كوكبورن الى ان 
ألوسط هذا العام مثلما كان العام تنظيم داعش سيظل فى قلب األزمة المتصاعدة فى الشرق ا)

الماضى، فاألراضى التى سيطر عليها في سلسلة من الحمالت الصيف الماضي ال تزال خاضعة 
 ( .بأكملها تقريبا الى سيطرته

لم يمر سوى عام واحد فقط على رفض الرئيس األمريكى باراك أوباما ) واضاف كوكبرون 
رق كرة السلة الجامعية الصغيرة فعندما تحدث وقارنها بإحدى ف. االعتراف بأهمية داعش 

واعتقد . أوباما عن داعش فى كانون الثاني الماضي زعم إن القياس الذى نستخدمه هنا أحيانا
فإن هذا ال يجعلهم محل . أنه دقيق هو لو أن فريقا ناشًئا ارتدى زى فريق ليكرز لكرة السلة

 (!!كرز لكرة السلة كوبي براينت الالعب الشهير بفريق لوس أنجلوس لي

فما بالكم برأي . وبهذه الصورة التي يرثى لها ( داعش ) اقول اذا كان رأي السيد اوباما بـ 
وهو خطأ فادح . قادتنا السياسيين ؟ ورأي اوباما يعتبر كارثة لتقليله من اهمية وقوة داعش 

باهلل . العراق وسوريا  كما كتب باتريك ارتكبته الواليات المتحدة وحلفائها الغربيين في كل من
عليكم هل يعقل مثل هذا الرأي وهذا االحتمال اذا لم تكن داعش صنيعتهم ؟ الطامة الكبرى اننا 

حيث أكد رئيس لجنة الدفاع في . للعقل ( صادمة ) نسمع من هنا وهناك كما يقال اخبار 
) جد زعيم تنظيم الكونغرس االمريكي جون ماكين ان الرئيس االمريكي اوباما يعرف مكان توا

زعيم ( يحابون ) وسوف ينصدم الجميع كيف ان االمريكان !!! ابو بكر البغدادي ( داعش 
كردستان منذ دخول داعش الى العراق وحتى اليوم تاركين حكومة المركز في بغداد تغني 

ان عضو : حيث قال مصدر مقرب من رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني !!! وحدها 
وخ االمريكي اطلع البرزاني في لقائه االخير على معلومات تؤكد ان ابو بكر مجلس الشي

. البغدادي تحت عين اجهزة االستخبارات االمريكية وهي تعرف مكان تواجده لحظة بلحظة 
واضاف ان ماكين حث االكراد على الصبر والمطاولة واعدا اياهم بمزيد من المساعدات في 

وزعيمه قبل االنتخابات ( داعش ) لرئيس اوباما موضوع حربهم ضد التنظيم لحين حسم ا

وتابع المصدر ان البرزاني طلب بدوره ابعاد .  1026الرئاسية االمريكية التي ستجرى عام 

والسؤال لماذا ! االكراد عن لعبة الرئاسة االمريكية وتداعياتها لكن جوبه برفض ماكين لطلبه 
ع كردستان بخخر المعلومات تاركة رئيس الوزراء تركز اميركا وحلفاؤها الغربيون على اطال

ل ان االيمكن بكل االحو( تنظيم داعش االرهابي ) علما ان ! حيدر العبادي اخر من يعلم؟
وألنه يجب ان . تستخدمه امريكا كورقة تلعب بها وتحرق بها من تريد وكيفما تشاء وترغب

ثمة شيء . ة االرهاب في العراق يكون هناك تفاهم وتنسيق دولي عالي المستوى لمدى خطور
اخر احب ان اضيفه لكم ماهي قصة المستشارين االمريكان الذين تجاوز عددهم اربعة االف 

العراقية؟ ويجب ان نذكر ان الواليات المتحدة ( العقدة ) مستشار؟ هل فعال ان امريكا جادة بحل 
واليكم . فت عنها قديما وحديثا تجيد لعبة الكذب الكبرى والتحايل على دول العالم بأساليب عر

المتحدث بإسم البيت االبيض كيف يكذب علنا ( ستيف وارين ) الدليل على لسان الكولونيل 
ومنذ ذلك . ضل طريقه وجرى تدميره ( العسكرية)ان أحد الطرود : وبتصريح رسمي حيث قال
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) ي أياد معادية الحين أعدنا تتبع ما حدث وتبين لنا أن طردا آخر ضل طريقه وربما سقط ف
بينما أكدت لجنة االمن والدفاع النيابية عن امتالكها وثائق مصورة تؤكد دعم ( !!!! داعش 

عضو اللجنة ! امريكا لداعش من خالل القاء الطائرات األمريكية معدات عسكرية لعناصر داعش
ه في عدم اكد ان امريكا تحاول خلط االوراق وتزييف الحقائق بحجة االشتبا: ماجد الغراوي

 .تمييزها في القاء المساعدات بين مواقع الجيش العراقي ومواقع داعش
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تكهنات بدور شركات نفطية عالمية في رسم 

االحداث في العراق
2 

 
 

تلمح معلومات الى ان شركات نفط عالمية تعمل في اقليم كردستان تدير الوضع في العراق، 
 .داعش، والعمل على رسم خريطة جديدة للعراق  امنيا وسياسيا، بدور محتمل لها في ظهور

 
قد تكون هناك عشر فرق عسكرية "ما يذكر بتصريح صدر من رئيس اقليم كردستان قال فيه 

" لكنها قد تنسحب ببرقية واحدة ويكونون متواجدين في المساء وفي الصباح لن تجد لهم أثراً 

الف  200مليون و 92العراق حوالي ففي كانون االول الماضي، صدر . وهو ما حدث بعد سنتين

لكن هذا االمر ليس . 2910برميل من النفط الخام، مسجال اعلى مستوى في اي شهر منذ العام 

فالعراق تمكن من دفع االنتاج الى . النجاح الذي كان يتوقعه ثامن اكبر منتج للنفط في العالم

، لكن انهيار اسعار النفط تلحق سنة 35مستويات لم يشهدها منذ ما قبل الحرب مع ايران، قبل 

دوالرا للبرميل، يجعل من المحال القضاء على تنظيم ما يسمى  50ذلك ان سعر . ضررا بالبلد

كما ان انهيار اسعار النفط . في البلد او توفير الخدمات االساسية للسكان" الدولة االسالمية"بـ
كومة اقليم كردستان، حيث يحصل تزيد من ثقل الصفقة التي ابرمتها بغداد قبل اسابيع مع ح

االكراد، الذين يديرون ما يشبه الدولة المستقلة منذ سنوات، على حصتهم من عائدات الدولة 
وتقول . العراقية حتى إذا لم يبيعوا نفطهم ونفط كركوك في السوق العالمية متجاوزين بغداد

هناك جهدا ماليا خطيرا "ان  دنيز ناتالي، وهي باحثة قدمى في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن،
ليس على بغداد واالكراد فقط، بل على عموم البلد ايضا، وهذا يتطلب تخفيضات مالية تشمل 

بالمئة  13فحوالي . وهذه التخفيضات من شانها ان تشكل ضربة شديدة للعراقيين". البلد بأكمله

عاطلون، حسب بالمئة اخرون  22من السكان يعيشون على حوالي دوالرين في اليوم و

وعشرات االالف من السكان المهجرين بسبب الحرب في البلد . احصاءات االمم المتحدة
محرومون من الرعاية الصحية، والمنظمات االنسانية في البلد تكافح من اجل توفير احتياجات 

كن ، ل1025ومن المتوقع ان ينمو اقتصاد البلد باضطراد في العام . اعداد المهجرين المتزايدين

اذ طبقا لما تقول . هذا النمو الوطني لن يترجم الى مزيد من االموال في خزينة الدولة العراقية

وسعر برميل النفط . بالمئة من عائدات الحكومة العراقية تأتي من النفط 99االمم المتحدة، فان 

ري، دوالرا في االسبوع الجا 50الى ادنى من  1024دوالر في منتصف العام  200انحدر من 

وفي كانون الثاني الماضي، قالت وزارة النفط انها خسرت ما . سنوات 5وهو ادنى مستوى منذ 
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. بسبب انهيار االسعار 1024بالمئة من عائداتها التي كانت تخطط لها للعام  17يزيد عن 

من كانون  13في  1025وصادقت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي على ميزانية العام 

لكن العجز في . مليار دوالر 10مليار دوالر، متضمنة عجزا حجمه  200ي، وكانت االول الماض

ذلك ان بغداد صاغت ميزانية البلد باستعمال سعر نفط بحوالي . حقيقة االمر اكبر من هذا بكثير

ومع انخفاض سعر البرميل الى ادنى من رقم بغداد هذا، فان العراق في . دوالرا للبرميل 60

ثم ان تدني االسعار يغذي التوترات . بر بكثير مما كان يظن واضعو الميزانيةاضطراب مالي اك
بين حكومة اربيل والحكومة المركزية، ومحافظة البصرة الغنية بالنفط، وهي اكبر مدن جنوب 

فكل منطقة تصارع االن للحصول على مزيد من السيطرة على انتاجها النفطي . العراق
. ي والتفتت يعيق جهود احتواء وصد جماعة تنظيم داعش واعوانهمواالقتتال الداخل. وعائداتها

ثم ان االكراد صدروا على مدى الشهور الستة الماضية نفطا عبر انبوب يصل الى ميناء جيهان 
اذ طبقا . التركي على البحر المتوسط، من دون موافقة حكومة بغداد، كما يتطلب القانون

الف برميل يوميا من حقلين في  210قليم كان يستخرج لمنظمة تقرير العراق النفطي، فان اال

وصدرت اربيل . وكانت العشرات من الناقالت تأخذ قسما من هذا النفط الى جيهان. كركوك

واندفعت بغداد . الف برميل من النفط بصورة غير قانونية الى جيهان 500مليون و 34حوالي 

ل انه من اجل تسوية النزاع الذي بقي عالقا الى ابرام صفقة مثيرة للجدل مع اربيل بهدف ما قي
وقتا طويال بين الجانبين، وتعني هذه الصفقة ان بغداد ستتلقى عائدات من صادرات النفط التي 

الشركات النفطية العاملة في االقليم، ورواتب " مستحقات"يقوم بها االكراد، فيما تدفع بغداد 
اء غربيون ان موافقة اربيل على ابرام الصفقة ويقول خبر. البيشمركة، ورواتب موظفي االقليم

جاء بترتيب اميركي، فضال عن ان بعض مشتري النفط منها بدأوا يقلقون من التبعات القانونية 
ان اسعار النفط ستنهار، " عرفت"لكن االهم هو ان اربيل . التي هددت بغداد باتخاذها ضدهم

حتى مع " كاملة"ها من ميزانية العراق وعليها ان تبرم اتفاقية مع بغداد لتحصل على حصت
مراقبون غربيون ايضا المحوا، بتحفظ، الى دور خفي للتورط في ترتيب . انهيار االسعار

لداعش من جانب شركات نفط عالمية ضخمة كانت قد تركت العمل في " المفاجئ"الظهور 
على خالف السياسة حقول الجنوب متوجهة الى االقليم الذين يمنحها عقود مشاركة باالنتاج، 

وكان رئيس االقليم مسعود بارزاني اطلق في . المتبعة في بقية مدن العراق، أي عقود الخدمة

، تصريحا لم يأخذه ساسة بغداد على محمل الجد، عندما قال ان 1021من نيسان من العام  14

امها بالعقد شركة اكسون موبيل ابلغتني خالل زيارتي إلى الواليات المتحدة األميركية التز"
شركة اكسون مهمة وتعادل عشر فرق عسكرية، "، منبها الى أن "الموقع مع إقليم كردستان

وتابع ". إذا جاءت للمنطقة ستدافع عنها كونها تمتلك مصالح فيها بعكس التواجد العسكري
قد تكون هناك عشر فرق عسكرية لكنها قد تنسحب ببرقية واحدة ويكونون متواجدين "بارزاني 

الفرق العسكرية في الموصل في " ذابت"وفعال ". المساء وفي الصباح لن تجد لهم أثراً  في
وبهذا فهي تقلل من ... اسعار النفط تتراكب مع كل االشياء االخرى"وترى ناتالي ان . ساعات

اسعار النفط انخفضت فكان لالكراد "، الفتة الى "مدى المرونة لدى كل من بغداد واالكراد
اذ ". للحصول على عائدات خارج اطار النفط، وهم االن لديهم خيارات اخرى وسائل بديلة

منها من  300الف برميل يوميا،  550بموجب االتفاقية الجديدة، مطلوب من كردستان تصدير 
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ومن غير الواضح من التفاصيل . بالمئة من الموازنة العامة 27كركوك، ويحصلون على 

. ات النفطية بين بغداد وكردستان، وما اذا كانت ستقسم اصالاالولية للصفقة كيف ستقسم العائد
. هذا اذا علمنا ان اربيل ستحصل على مليار دوالر اضافي تدفعها بغداد بالتقسيط للبيشمركة

. مليون دوالر لحكومة االقليم لتغطية رواتب موظفيها 500وتقول ناتالي ان بغداد سدفع ايضا 

البرلمان العراقي إلصالح سياسة الطاقة واالقتصاد ان ويقول لؤي الخطيب، كبير مستشاري 
، مشيرا الى ان باعتماد سعر النفط اليوم كمعدل "بغداد ال تستطيع ان تأتي باألموال من الجو"

، فان االكراد سيحصلون على عائدات من خارج الموازنة العامة بنحو اكبر مما لو 1025للعام 

ويلفت الخطيب الى ان من دون ابرام هذه الصفقة مع . دكانوا يعملون لوحدهم مستقلين عن بغدا

اذ بموجب شروط الصفقة التي اقرت . )مليارات دوالر 4بغداد، كان االكراد سيخسرون حوالي 

 50مليار دوالر؛ وبسعر  27في الموازنة مؤخرا، ان حصة االقليم من الموازنة تصل الى 

مليارات دوالر سنويا، ال بل  20ون حوالي دوالرا للبرميل، فان عائدات صادرات االقليم ستك

في هذه االثناء، تضغط حكومة البصرة المحلية على بغداد لمنحها .( ستكون ادنى من هذا الرقم

، كما يقول الخطيب، تحصل البصرة، وهي الغنية 1003فمنذ . حصة اكبر من الموازنة العامة

، على الرغم من ان سكانها اقل بقليل بالمئة فقط من الموازنة العامة سنويا 2.7بالنفط، على 

ومع تردي الوضع . بالمئة من انتاج العراق النفطي 90من سكان كردستان، وتسهم بـ

االقتصادي، وانعدام العدالة، يعمل قادة البصرة على تجديد مطالبتهم بتشكيل اقليم على غرار 
لمترنحة، التي تتسبب ايضا اربيل وبغداد والبصرة في نزاع على الميزانية الجديدة ا. كردستان

استولى على " غامض"وهذا كله يحدث على خلفية مواجهة تنظيم . بانقسامات سياسية عميقة
مساحات واسعة من البلد، ويوفر للناس اعماال مربحة فضال عن خدمات اجتماعية في دولة 

نها قللت من وعلى الرغم من غارات التحالف بقيادة الواليات المتحدة، والزعم با". الخالفة"

ماليين دوالر يوميا، اال ان التنظيم ما زال  3موارد داعش التي كانت تقدر من مليونين الى 

داعش تخسر االرض في "ويقول الخطيب ان . يوفر احتياجات سكان الموصل، وراوتب مسلحيه
أتيها الدعم المالي ما زال ي"، اال انه يلفت الى "العراق وتخسر السيطرة على الموارد المدرة

  ".من متبرعين اجانب
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هل بدأت مرحلة تحرير العراق؟
3 

 
 

ابتلي العراق بتعدد الجبهات في زمن ضعف السيطرة وغياب الحزم العادل بحق العابثين، 
، لكن هناك مصادر تهديد أخرى ال تقل خطرا، ألن الهزيمة المحققة «داعشية»فالقصة تبدو 
من النمط « دواعش السياسة والتخمر والتفكيك»خالف  قريبا،« دواعش الميدان»مكتوبة على 

المتخلف، ومن وارثي التخمر على وحدة العراق عموما ونسيج عربه تحديدا، « اإلخوانجي»
وهذه الحزمة . ومن الرعاع المناطقيين، ومن المفسدين الذين أفسدوا في األرض دون رادع

الحرب الوطنية »األدوار، لذلك، ال تزال  ممن يتطلب الموقف معالجتهم يشكلون تحالفا تتعدد فيه
إلى أن يزرع هللا القدرة والتصميم في قلب فريق الحكم وإرادته من أجل « الكبرى مستمرة

الحسم دون االلتفات إلى أي تجاه، وهي مهمة ليست مستحيلة، فقد ثبت بشكل قاطع أن الغالبية 

 .يالعظمى الساحقة من العراقيين مع االتجاه الوحدوي القو
التحالف الدولي بدأ يحسن استراتيجيته المتلكئة، من حالة الشك في القدرة على الحسم : ميدانيا

السريع إلى األمل في اختصار الوقت مع زيادة معقولة في الجهد، وبدأت الضربات الجوية تترك 
من أثرا مهما في بعض قواطع العمليات، التي تتناغم مع تطلعات بعض المحللين األميركيين ض

دوائر التأثير في العراق، ومنها ما يخشى من تبعتها على وحدة العراق، إال أن القدرة المركزية 
على تقويمها ليست من المستحيالت، وال شيء أهم من توافر اإلرادة الوطنية والحزم، ومن 

 .دونهما يبقى المشوار طويال
ركزي، ويشمل بغداد إلى منطقة القاطع الم: ويمكن تقسيم العراق إلى أربعة قواطع عمليات هي

مصافي نفط البيجي شماال، والقاطع الشرقي في محافظة ديالى، والقاطع الغربي في محافظة 
األنبار، أما القاطع الرابع فيشمل محافظة نينوى ثاني أكبر المحافظات بعد العاصمة بغداد، والتي 

الوطنية الوحدوية، وعزل يتطلب تحريرها رسم المؤديات النهائية مسبقا، بتقوية القوى 
ويشكل . االنعزاليين والمناطقيين من ذوي األحالم المتخلفة في إحياء تركة الماضي المريضة

القاطعان المركزي والغربي ذراعي الحركة القادرة على حماية األمن االستراتيجي وأمن بغداد 

 .هذا فضال عن محاور إقليم كردستان. تحديدا
كزي حققت نجاحات كبيرة في المنطقة بين بغداد وسامراء، التي تمثل العمليات في القاطع المر

المجال الحيوي للمدينتين االستراتيجيتين الخطيرتين اللتين ال يحتمل الوضع اقتراب 
ويفترض إعطاء هذا القاطع أسبقية عالية الستكمال تحريره في أسرع ما . منهما« الدواعش»

في القاطع الغربي حتى سد حديثة داخل، « لدواعشا»يمكن، قبل نقل الجهد المركزي لدحر 
للقضاء على التهديدات المستمرة ضمن خطة ينبغي أن تكون بالغة الدقة لحماية السدود، لما 

لها من تأثير خطير على أمن المدن الواقعة في أحواض األنهار، بحكم مليارات األمتار المكعبة 
                                                           

 الشرق األوسط -وفيق السامرائي  –3
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 .من المياه المخزنة في خزانات ضخمة
لشمالي في محافظة نينوى ال يزال يمثل الحلقة األضعف في خطط التحرير العتبارات القاطع ا

وعلى الرغم من أن المعطيات الجغرافية تؤمن عوامل مهمة يفترض أن . ومسببات كثيرة
تساعد في حسم الموقف خالل فترة وجيزة، فإن غياب الثقة المستمر في العالقات السياسية 

يمية ساعد في تعقيد مرحلة التحضير، فاإلجراءات المتحققة من تطوع والتدخالت المحلية واإلقل
 -وتدريب ال تزال دون أقل الدرجات المفترضة، علما بأن الموقف الجغرافي لمدينة الموصل 

مناسب لخطط التطويق والعزل، وهي مناورة مثالية على المستويات التعبوية  -مركز المحافظة 
يبدو أن الصورة واضحة للمخططين العراقيين من خالل ما يدور و. والعملياتية واالستراتيجية

والفشل السياسي  -خصوصا تهيئة القوات  -من تصريحات للمسؤولين، إال أن شح الموارد 
المحلي في تعبئة األعداد الالزمة من المتطوعين يعدان من نقاط الضعف، مما يتطلب ظهور 

هو التوجه الذي من دونه ال يمكن التغلب على قيادات محلية تؤمن بالوحدة والتحرير، وهذا 

 .حالة الهذيان السياسي السابق
العراقية، فإن هذا الخيار يقع  -ومع أن الحديث يدور دائما عن ضرورة غلق الحدود السورية 

خارج اإلمكانات العراقية على المدى المتوسط، بيد أن تشديد المراقبة الجوية، وتكثيف 
ة حركة األرتال المعادية للمناورة بين قاطع وآخر وعبر خط الحدود، الضربات الجوية، وعرقل

 .عوامل تساعد كثيرا في تقليص الفترة الزمنية المطلوبة للتحرير
وأيا كان الوصف فإن رحلة التحرير قد بدأت فعال، إال أن رحلة تقويم مواقف بعض الكتل 

دواعش »ر االستراتيجي، فـالسياسية ال تزال في حاجة لقرارات ترتقي إلى مستوى الخط
ال يزال صوتهم مرتفعا، ألنهم أمنوا العقاب، ويفترض أن يكون العام الحالي عام « السياسة

 . الحسم
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 للحكومة االصعب التحدي ...الخارجية السياسة

العراقية
4
 

 

 

 

 وتولي 2914 عام الى بالعودة وذلك) وزيراً  40 من اكثر العراقية الخارجية وزارة على مر

 االزمات من الكثير خاللها شهد ،(العراق في الخارجية لوزارة حقيبة اول الهاشمي ياسين
 ثالث بين العراق حكمت التي واأليديولوجيات الرؤى فيها واختلفت والحروب، والصراعات

 المسؤولة الخارجية وزارة اداء فيها تباين فيما ،(والبرلماني والجمهوري الملكي النظام) انظمة
 االقليمي ومحيطها العربية بيئتها مع للعراق الخارجية للعالقات العامة السياسة رسم نع

 في القائم والنظام الحكومة اداء مع مباشر بشكل ارتبط والذي وااليجاب، السلب بين والدولي
 .عام بشكل الدولية العالقات طبيعة حكم الذي العام الجو تأثير الى اضافة حقبة، كل

 ظروفها بأصعب تمر السياسي العراق تاريخ من الحالية الفترة ان الخبراء، من الكثير ويرى
 :اعتبارات لعدة

 في ،(ديمقراطي برلماني) اخر نظام واحالل (1003 عام) السابق االستبدادي النظام سقوط .2

 ادى الذي االمر تحوالت، هكذا على تعتد لم (منها العربية خصوصا) اوسطية شرق انظمة وسط
 الطبيعي، دوره ممارسة من لمنعه للعراق والخارجية الداخلية االزمات من العديد فتعالا الى

 التي الثقيلة والتركة السياسية االخفاقات بعد) واالقليمي العربي وسطه في اندماجه واعاده
 ،"الديمقراطية عدوى" وصفوه ما انتقال من خوفا ،(صدام لنظام السابقة السياسيات خلفتها

 .1022 عام العربي الربيع مجريات خالل من الحقا، االنظمة، من العديد على تفرض والتي

 الكتل قبل من العراق حكم في الوطنية المصالح تغليب من بدال السياسية االعراف سيطرة .1

 في تجري التي المناصب توزيع طريقة كبير حد الى تشبه والتي) النافذة السياسية والشخصيات

 اساس على تجري والتي (الطائف اتفاق وتوقيع ،2992-2975 االهلية لحربا انتهاء منذ لبنان

 (.النقاط عدد حساب) الفائزة الكبيرة الكتل بين الوزارية الحقائب توزيع

 التنظيمات قبل من قوية لهجمة (1004 عام منذ) الزمن من عقد مدار على العراق تعرض .3

 10 من أكثر ان باحثون وذكر) المتطرف المياالس الفكر ذات الجهادية والجماعات االرهابية

 والتي ،(االسالمية والدولة القاعدة تنظيم أبرزها كان العراق ارض على تواجد ارهابي تنظيم
 وان سيما) والصراعات للحروب ساحة الى العراق تحول لمنع استثنائية خارجية جهود تطلبت
 التي (وتنافسية سياسية ألغراض فةالمتطر الجماعات بعض دعمت االقليمية الدول من العديد
 .اهدافها تحقيق دون فشلت الجهود هذه جميع ان اال ،"بالنيابة" اغلبها جرى

                                                           

 مركز المستقبل للدراسات والبحوث -باسم حسين الزيدي 4
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 والمالي والحكومي االداري الفساد في االولى المراتب العراق يتصدر ما غالبا) الكبير الفساد .4

 وطبعا) الدولة فقمرا اغلب في والمحسوبية (عالمية لمنظمات دولية احصائيات حسب عالميا
 للعراق، الخارجي االداء على سلبا انعكست والذي ،(ذلك من استثناءً  ليست الخارجية وزارة

 .الروتيني الحكومي العمل على واقتصاره
 االزمة بداية

 احدثتها التي الكبيرة والضجة ،1005 عام صياغته تمت الذي العراق دستور الى بالرجوع

 اطلق كما "العراق عروبة" او العراقي للمواطن القومي نتماءاال طبيعة حول منه (3) المادة

 وصف حد على العربي االنتماء مسالة يتناول ال المسودة مقترح كان ان بعد) عليها
 واألديان القوميات متعدد بلد العراق" لتصبح الحق بتعديل استدراكها تم والتي ،(المعترضون
 العالم من وجزء بميثاقها وملتزم العربية لدولا جامعة في وفعال مؤسس عضو وهو والمذاهب،
 من) زيباري هوشيار السيد هو الفترة، تلك في العراق، خارجية وزير ان والمفارقة ،"اإلسالمي
 انه قدره العراق إن" قائال اوضحها الخالفات هذه حول نظر وجه له وكانت ،(الكردية القومية
 ،"محيطه عن ينعزل أو ينفك أن يمكنه وال سالميواإل العربي العالم قلب في وثقافيا جغرافيا
 بلد أي عن مختلف العراقي الشعب بأن االعتراف فيجب دستوري، إشكال هناك أيضا" واضاف
 فال واآلخر، التعددية بهذه االعتراف من بد وال أخرى ومذاهب قوميات يضم فهو آخر، عربي

 هو هذا للعروبة، ينتموا أن علي وتركمان وآشوريين أكراد من عراقي ماليين 6 إجبار يمكن

 ".المتنوع العراقي الواقع هذا لمراعاة كانت القانونية والمعالجة الخالف،

 قلب في وثقافيا جغرافيا انه قدره" زيباري السيد عبر وكما لكن صحيحة، نظره وجهة تكون قد
 يحتاج كان راقالع ان أخرى، وبعبارة المحيط، هذا مع يتعايش ان عليه يفرض ،"العربي العالم

 قبول بضرورة االخرين ليقنع العربي، المستوى على يمثله الذي العربي الوجه 1003 عام بعد

 السابقة، األوضاع وتصحيح ترتيب إعادة األقل على او للعراق، العامة والسياسية النظام تغير
 غير قومية من وزير تولي ان اإلقليمي، والمحيط العربي العالم قادة من الكثير اعتبر وقد

 وانسالخ القومية، للمشاعر استفزاز هو ،(الحرجة الفترة تلك في خصوصا) العربي القومية
 يتجزأ ال جزء العراق" عبارة ادراج عدم العراق سنة اعتبر مثلما الطبيعي، محيطة من العراق

 .العربي وانتمائهم لمشاعرهم استفزازا "العربي الوطن من
 ،(العراق حكم على مرت التي) العربية الحكومات من كثيرا نواعا االكراد فان اخر، جانب من

 هم واليوم ،(وغيرها الشهيرة االنفال عملية في) صدام حكم ابان جماعية إبادة لعملية وتعرضوا
 المجتمع مع والتواصل الدعم الى ويحتاجون كبيرة، استقاللية امتيازات له ذاتي بحكم يتمتعون
 منتشرين) الشتات من الكردية القومية أبناء تجمع دولة إقامة رةبضرو اقناعهم اجل من الدولي

 رئيس) بارزاني مسعود السيد صراحة عنه عبر ما وهو ،(وسوريا وايران والعراق تركيا بين
 لتحقيق وسيلة افضل فان وطبعا ،(تركيا في المعتقل) اوجالن هللا عبد قبلة ومن (كردستان إقليم
 الكردية القضية تخدم قد التي الهائلة التواصلية وامكاناتها خارجيةال وزارة عبر يتم الغاية هذه
 الخارجي األداء ان واعتقد االولويات، سلم من الثاني الصف في تقف القضايا باقي ثم ومن اوالً 

 لحدود داعش تهديد بعد اكلها أتت والتي الكردية القضية باستثناء) الماضي العقد في للعراق
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 البلد حساب على حتى اإلقليم حكومة لدعم حصل الذي الدولي التفاعل ومدى كردستان إقليم
 .تذكر نجاحات أي يحصد ولم للغاية ضعيفا أداء كان (االم

 جديدة عقيدة

 يؤمن التي والمبادئ األفكار مجموعة" بانها توصف فالعقيدة الكاريزما، عن تختلف العقيدة
 القيادة في (استثنائية بمعنى) طبيعية غير قدرات" بانها األخيرة توصف بينما ،"بصحتها الفرد

 السياسية رسم لمهمة يتصدى شخص أي في الصفتين توفر العراق ويحتاج ،"واإلقناع
 إدارة في الجيدة الصفات من وغيرها الثقافة او النزاهة او اإلخالص يكفي فال للعراق، الخارجية

 في النجاح ثم ومن تطبيقها وكيفية ةالصحيح العقيدة تبني على التأكيد يجب بل الخارجي، العمل
 ضروريان امران وهما واالقناع، القيادة في االستثنائية القدرات توفر الى إضافة تطبيقها،
 .الخارجية والنجاحات األصدقاء وكسب القناعات لتغيير
 اشهر، ثالثة تشكيلها على مضى والتي الحالية، العراقية للحكومة األصعب، المهمة ان اعتقد
 وحجم تتماشى جديدة بقواعد السابق من الموروثة الخارجي العمل قواعد تغيير على لعملا هي

 والبشري الفكري الموروث على االعتماد وان ومستقبليا، حاليا العراق يواجهها التي التحديات
 فالبراغماتية المتوسط، المدى على العامة السياسية فشل عوامل أحد سيكون العراقية للخارجية

 إعادة اجل من العظمى الدول حتى اليه تلجا طبيعي امر وهو المرحلة، هذه في بقوة ةمطلوب
 .نجاعتها عدم او فشلها اثبتت حال في الخارجية لسياستها العامة واالستراتيجيات الخطط تقييم

 توصيات
 (الجعفري إبراهيم الدكتور) العراقي الخارجية وزير الى األول المقام في مقدمة التوصيات هذه

 في يسهم من كل والى حاليا، المتوفرة النجاح فرص ومضاعفة األوضاع لتصحيح كمقدمة
 :العراق مع الدولية والعالقات الخارجي القرار صناعة

 المعطيات هضم على بقدرة تتمتع التي ،(المستشارين وباألخص) الكفؤة العناصر اختيار .2

 القرار لصناع أكبر قدرة إلعطاء والبديلة، المحتملة والسيناريوهات الحلول أفضل وتقديم
 واألوضاع االزمات اوقات سيما المتاحة، الخيارات بين الصحيحة البدائل واختيار للمناورة
 .الحرجة

 القضية ان اذ جدا، مهم مطلب وهو ،(العالمي التفكير) الى (المحلي التفكير) من االنتقال .1

 التفكير أساس على معها التعامل وان ،(دونها من او لعراقا رغبة مع) تدويلها تم العراقية
 قراءه العراقية الخارجية على يتعين انه اخر، بمعنى القضية، وحجم يتناسب ال الضيق المحلي
 المحلية، النجاحات لتحصيل كمقدمة ذلك، أساس على معه والتعاطي العالمية بصورته المشهد
 .صحيحا العكس وليس

 التي الدول مع حتى ،(انواعه بكل) التصعيد من بدال (الهدوء او) التهدئة ادبلوماسي اتباع .3

 تصفير) قاعدة على والتسوية الحوار الى اللجوء ثم ومن وامنيا، سياسيا بالعراق اضرت
 (.وسرية علنية) ومفاوضات دولية وساطات باستخدام ،(األصدقاء وكسب األعداء

 ومؤثرة، قوية عودة تكون وان ثانيا، والعربي الأو الخليجي المحيط الى العودة ضرورة .4

 حسن تثبت مبادرات تقديم عبر المتبادلة، الثقة عدم ازمة تبدد مقنعة عودة كونها الى إضافة
 .العربية الدول مع (والجماعي الفردي) الدبلوماسي التنسيق عبر ذلك ويتم النوايا،
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 مجال في متخصصة بحثية عاهدوم مراكز مع والتعاون وابحاث دراسات مراكز انشاء .5

 السياسي القرار أصحاب رفد من ،(الخ...اديان حقوق، االجتماع، االقتصاد، السياسة،)
 وتقديم للخارجية العامة السياسية تقييم الى إضافة المهمة، والبحوث والتحليل بالدراسات
 .نظره ووجه اختصاصه حسب كل العامة والنصائح المشورة
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امريكا ظهر المجن للشيعة في العراقهل قلبت 
5
 

 
 صعيد على ذلك كان إن ، المصالح تبادل على تبنى  والدبلوماسية السياسية العالقات أن شك ال

  .ما لسبب اإلنفراط تواجه قد او تستمر قد بروتوكولية مسألة وهي ، األحزاب او الكتل او الدول
 الحرب ونشوب 2979 عام نيةاإليرا الثورة تفجير  بين المحصورة  الفترة أن

 حصر في الموقف لتوحيد وامريكا العراق بين بالتقارب تمثلت 2910  عام اإليرانية  العراقية

 العالقات  تلك ساءت ما سرعان ولكن .المنطقة في تأثيرها وتطويق اإليرانية الثورة

 2990 عام آب/اغسطس من الثاني في الكويت لدولة العراق غزو اثر على بينهما الدبلوماسية

 شهــدت ثــم ومــن 2992 عــام ( الكويت تحرير ) الثانيــة الخليج حرب  تأزمها في  وزادت

 وجهتها التي الضربة إثرَ  1002 ايلول /سبتمبر 22 أحداث بعد التدهور في  حاداً  تصعيداً 

 المارقة دولال بين العراق  ادراج تم حيث نيويوك مدينة في العالمي التجاري مركز الى القاعدة
 كوريا ، إيران ، به  المقصود ( الشر محور) اإلبن بوش األمريكي الرئيس عليها اطلق التي

  .العراق ، الشمالية
 ولما . السوفيتي اإلتحاد سقوط بعد قطبية دولة الى تحولت قد اميركا كات ، المرحلة هذه وفي

 من التخلص حسابها في كان ،  طالبان نظام وإسقاط القاعدة لمالحقة نستاناافغ على حملت
 .السعودية العربية والمملكة الخليج ودول اسرائيل على خطورته قدرت أن بعد ، حسين صدام
 فـورَ  ، لهــا الشديد عدائه عن اسفرَ  الذي اإليراني النظام من الهواجس نفس ألمريكا وكان

  .اسرائيل امن وتهديد  الثورة لتصدير ، ونشاطه دعوته  الى باإلضافة ، الحكــم استالمـه
 متميزاً  نشاطــاً  العراقييــن الشيعــة مــن الدينيــة لألحزاب كان التي العراقية المعارضة استغلت
 األمريكية اإلدارة اقناع في  جهودها  قصارى وبذلت . العراقي النظام على امريكا حنق ، فيهــا
 كنموذج عراقية دولة اسس ءارسا في ، الفاشي البعثي للنظام بديل خير ستكون بأنها

 دعائم  بناء في كبير دور له ويكون ،  األوسط الشرق دول بين نبراساً  يكون ديمقراطي

  .المنطقة في واإلستقرار  السالم
 نادرة فرصة وهي ،  ضوئها على العمل يستحق كأن بها وسلَّمت الطروحات بهذه امريكا آمنت
 دول على ايجابي بشكل مؤثر جانب له ويكون به ذىيحت ، تاريخياً  نموذجاً   العراق من لجعل

 وفتح العراقيين امل خيب ، القدر وبنفس ، امريكا امل خيب ، حصل الذي ولكن .الجوار
 آالف ، كذلك امريكا كلف كما الضحايا من األلوف مئات ذلك وكلفهم . الجحيم ابواب بوجههم

  .واهله العراق على تدور  لمفجعةا الدوائر زالت وال . الدوالرات من ومليارات الضحايا

                                                           

 رابطة المرأة العراقية – فاضل پـوال 5
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 الخبيث البعث عمل ِمن   كان ام ؟.. األمريكي اإلحتالل فعالً  كان هل . الكارثة هذه وراء كان من
 المقيتة دكتاتوريته ممارسة واعادة ، للسلطة ألستالمه والمنكرة الممكنة السبل كل عن والباحث

 .العراق في  ديني  نظام  ةبإقام  يطمع اإليراني النظام كان ،  وبالمقابل .
 ولكن ، بالتفصيل األمور مجريات إلستعراض صفحة فتح ، هذا موضوعنا  في نبتغي ال

 والبعث السنية اإلسالمية واألحزاب إليران الموالية الدينية األحزاب نحمل ، شديد باختصار

   .الوطن ارض على يجري ما كل مسؤولية ، ركابه في سارت التي والعشائر
  :هي المنزلق هذا الى العراق ايصال في الضالعة األنظمة أما
 اسفلها من ، العراق في السياسية العملية اختراق في الكبير الدور صاحب اإليراني النظام ـ ا

  .اعالها الى
  وعسكريي مخابرات من المتخمرين كل احتضن الذي األسد بشار بقياد السوري البعث نظام ـ2 

 من اإلرهابيين بتعبئة وذلك ، العراق في الدولة اقامة إلفشال ، العنان مله وأطلق ، صدام نظام
 من تيسر ما وكل الناسفة واألحزمة المفخخة السيارات مع ارسالهم ثم وتدريبهم ، عميق فج كل

  .كلية العراق لتدمير اللوجستية المساعدات
 بكل التكفل حيث من ، والكويت وقطر السعودية من الجوار لدول المخرب الموقف ــ3 

 السنة بين الطائفية نار تأجيج عمليات تتطلبها التي التخريب بعمليات يتعلق وما المصاريف

 .العراق في والشيعة
 العراقيين الشيعة تجاه امريكا سياسة تبدلت هل
 اعقاب في والكرد والشيعة السنة نشاط ملف الى نعود أن علينا ، التصور هذا حقيقة نفهم لكي

  .العراق في السياسية العملية رافقت التي واإلصطفافات السابق العراقي النظام سقوط
 بموقف التذكير علينا . المنطقة في الشيعي النفوذ اضعاف على تناور امريكا بأن افترضنا واذا

 انبرى من اول كانت وكيف وغيرها ( الحق اهل وعصائب المهدي جيش )  الشيعية المليشيات

  .إيران من كلي وبدعم  العراق في ( والبريطانية األمريكية) حالفالت قوات  لقتال
 في واذنابهم البعث عصابات جانب الى بنشاط تقف الشيعية المليشيات كانت الذي الوقت ففي
 الشيعة من اآلالف تحتضن اميركا كانت ، البريطانيين والجنود األمريكان بالجنود الفتك

 واليوم   .  التوطين حق منحهم بعد ، الكويت حرب أبان السعودية الى الالجئين العراقيين
 العراقيين اولئك لنسأل . مكرمين معززين بهم خاصة وكأنها (ديربون) مدينة في يستقرون

 موجود هو بما قورنت إذا فيما هناك معهم المعاملة كانت كيف ، ايران الى صدام ابعدهم الذين

  .اميركا في
 حقيقة ثمة . مصالحها لمستقبل ضماناً  ، وضحاها عشية بين تتبدل امريكا سياسة بأن ُينكر ال

 التي هي العراقية المعارضة في الشيعية األحزاب أن  وهي ، لألحداث متتبع كل  يعرفها  ناصعة
 إيران كانت ، العراق على الحرب امريكا اعالن وعشية . صدام من لتنقذهم بأمريكا استجارت
 . العراقية الدولة بناء في مفضوح بشكل والتدخل نائمة بخاليا هبإغراق ، إلختراقه  بالمرصاد

 .الفقيه نظام دولة العراق في لقامت ، األمريكي النفوذ ولوال
 من األمريكية القوات انسحاب في  للسعي ، المالكي على الضغط استعمال على ايران دأبت

 المالكي بالسيد األمر لغب حتى  . ارضه على اإلرهابية القوى تكالب غمرة في وهو العراق
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 في المدمرة التفجيرات اشتداد في تورطه  لفرط ، السوري النظام على شكوى اقامة الى اللجوء

  .الدولة ومواقع الرسمية المؤسسات طالت حتى العراقية الساحة
 ما وهذا مقاتل  3000 بـ تقدر اضافية قوات اميركا ارسلت ، العراقية الحكومة طلب على وبناء

  .واضح بشكل نشاطهم وانحسار ، اإلرهابيين قدرات بإضعاف القوة هذه وساهمت . فعالً  حصل
 ، العراق من األمريكية القوات انسحاب بعد حصل بما التذكير علينا وجب ، الصدد هذا وفي
 تدين أصوات تعالت حتى ، عليه كانت ما الى اإلرهابية للعمليات بالنسبة األمور عادت حيث

  .  األمريكية القوات اجالء في العراقية الحكومة استعجال
 والشيعة السنة من ، العراقي للشعب الرئيسية المكونات معضلة حل صعوبة جيداً  تدرك امريكا
 الذي والعنصري الطائفي للصراع نتيجة بأنها ، المعضلة هذه  اسباب جيداً  وتعي . والكرد

  .الخارج من الجوار ودول الداخل من احزاب تأججه
 صغيرة  بكل العراقي الشأن في بالتدخل  لها  ومسموح ، ايران  شفيعتهم : العراقيون الشيعة

 .  وكبيرة
 عناصره اندست الذي البعث هو ورئتهم . الخليج دول في شفاعتهم يجدون : العراقيون السنة
 ، والعشائر الحضر من الدين وصالح ونينوى األنبار محافظة سكنة صفوف في باندفاع

 في السنة من لها الخوف امريكا ولكن . الحدود خارج من مسنودة معارضة قوة منهم  جعلتو

  .المنطقة في دَولِهم  وبين  بينها  العالقة  لمتانة األوسط الشرق منطقة
 2992 سنة منذ  اميركا  شفيعتهم : الكورد
 خلق فــي ياسيتهاوس ايران دور  بسبب ، فقط الشيعي الجانب من العداء تتوجز اليوم امريكا
 لئال طريقها في حواجز وضع هناك ، األمريكي التخطيط وفي . المنطقــة فــي لإلنتشار محاور
 امن تهدد ، نووية كدولة لها مستقبل بصنع التشبث طريق عن قطبية دولة نفسها من تجعل

 لعربيا للصراع تسعيرها الى باألضافة ،  األوسط الشرق في األمريكية والمصالح اسرائيل
 العبور  من لمنعها ، نفوذها وحصر ايران لنوايا  تصديها الى ، امريكا دعا ما وهذا . اإلسرائلي

 الروسي اإليراني التعاون بجبهة وغيرها الدول هذه لربط ، نفوذها وتوسيع ولبنان سوريا الى
 األوسط قالشر منطقة في األمريكي الدور إلضعاف سعيها في اإليرانية السياسة  إن . الصيني

 في  وانما ، فحسب  العراق في ليس ، اإلستقرار نسف  الى ستؤدي ، البديل نفسها تطرح لكي

   .العربي الشرق منطقة عموم
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 !مشكلتنا مع الذين ال يفهمون ما يقرأون
6 

 
 

أن العرب ال يقرأون، وإن قرأوا “: ينقل عن موشي دايان، وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق قوله
ولكي ال نتهم بالتعميم نقول شريحة من القراء . ”يفهمون، وإن فهموا فسرعان ما ينسون ال

وقد تعرض عالم االجتماع العراقي، الراحل علي الوردي، إلى . العرب تنطبق عليهم هذه الصفة
في أوائل الخمسينات من القرن المنصرم، ( وعاظ السالطين)نفس المحنة بعد صدور كتابه 

لذلك فعندما . إلى الهجوم والتشهير فحسب، بل وحتى إلى محاولة إغتيالحيث تعرض ليس 
أهدي هذا الكتاب “: تحذيراً قال فيه( اإلهداء)كتب في ( مهزلة العقل البشري)أصدر كتابه اآلخر 

أما الذين يقرأون في الكتاب ما هو مسطور في أدمغتهم فالعياذ . إلى الذين يفهمون ما يقرأون
من قبل، إذ ( وعاظ السالطين)أخشى أن يفعلوا بهذا الكتاب ما فعلوا بأخيه إني . باهلل منهم

لقد … اقتطفوا منه فقرات معينة وفسروها حسب أهوائهم ثم ساروا بها في األسواق صارخين

 ”.آن لهم أن يعلموا أن زمان الصراخ قد ولّى، وحلَّ محله زمان الترّوي والبحث الدقيق
هذا الكالم قبل خمسين سنة، فماذا سيقول لو جاء اليوم ليرى ورحم هللا الوردي الذي قال 

الوضع أسوأ بكثير عما كان عليه في الماضي، حيث أضافوا قراءة مبتورة، وربما متعمدين، 

 !!ثم يتوقفون عن القراءة ليبرروا تركهم للصالة( …ال تقربوا الصالة: )وعلى غرار قراءة
، وكانت (المالكي بين زمنين، التشابه واالختالفقاسم و: )قبل عامين نشرت مقاالً بعنوان

وكما هو واضح من العنوان، ذكرت . مساهمة ضمن عدد من المقاالت ظهرت بعناوين مشابهة

، ومرحلة العراق ما 2951تموز  24مرحلة ثورة )فيه مشتركات ومفارقات بين المرحلتين، أي 

ب أعداء العراق في الداخل والخارج، تكال: ، وهو(1003بعد التحرير من الفاشية البعثية عام 

ومن قبل نفس الجهات الخارجية والداخلية، والجماعات واألسر المتنفذة، وحتى المناطق 
وأما نقاط االختالف فإن أمريكا وبريطانيا هذه المرة هما إلى جانب . والمكونات، هي هي

بين شخصية الزعيم  العراق، وشاه إيران قد ولّى إلى غير رجعة، كما وهناك نقاط اختالف
الشهيد عبدالكريم قاسم، كشخص وطني وعسكري، وعلماني، وبين السيد نوري المالكي، 

رئيس الوزراء السابق في وقت كتابة المقال المشار إليه، وأنهما يشتركان في الوطنية 
نقاط  ويبدو أن الذين لم يعجبهم المقال لم يتذكروا. وانحيازهما للفقراء، ويواجهان نفس األعداء

 . االختالف التي ذكرتها
هل من وجه )لم أرغب بالعودة إلى هذا الموضوع لوال مقال الدكتور لبيب سلطان، الموسوم 

، المنشور على عدد من مواقع (حق مقارنة الزعيم عبد الكريم قاسم بالسيد نوري المالكي

 :، حيث بدأه بالتالي13/21/1024اإلنترنت يوم 

                                                           

 موقع قناة الفيحاء – عبدالخالق حسين. د 6
 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

19 

مطلقا ان هناك نقاط تقارب بين الزعيم الخالد عبد الكريم   ني ال أعتقدال بد من اإلشارة بدء أ)
نوري المالكي عدا النقطة التي يشير   قاسم وبين رئيس الوزراء السابق السيد

وهو )الدكتور عبد الخالق حسين الذي يرى ان محاربة البعث لكالهما   الوطني  األستاذ  لها
الدكتور عبد الخالق الذي أعتز بمعرفته   ولكني ارى ان-هو ما يجعلهما متقاربان ( محق بذلك

كأنما يغلب هذه النقطة على جوهر الصراع الذي يجب ان يخوضه  –وبافكاره المدنية الوطنية 
ضد الرجعية التي تشكلها اليوم في ” التقدمية“المثقف العراقي اليوم الذي أرى ان يركز على 

التي تنهش ”والتقسيم العرقي والطائفي” “سالمودعاة األ”و  فلول البعث  العراق قوى من
الدولة العراقية من احزاب التشيع او التسنن او التكرد التي تسيطر على مقومات المجتمع 

 .انتهى.(( العراقي اليوم
ولكن كنت أتمنى عليه . أشكر الدكتور لبيب سلطان على مشاعره النبيلة نحوي، وأبادله بالمثل

 .تالف التي ذكرتهالو قرأ أيضاً نقاط االخ
كما ويعتقد البعض أني أتعمد في الدفاع عن السيد نوري المالكي، وأحاول تشبيهه بالزعيم 

 .قاسم
في الحقيقة، لو يراجع أي قارئ منصف يفهم ويتذكر ما يقرأ، يجد أني لم أشبه السيد نوري 

ة األعداء، ألن لكل المالكي بالزعيم قاسم إال بالظروف الموضوعية التي عاشها كل منهما، وهوي
وإنما أكدت على التشابه . إلى آخره…منهما شخصيته، ونشأته، ومزاجيته وظروفه التاريخية

أما إذا ظهرت نتائج . في الهجمة الشرسة على العراق، وعلى الشخصيتين، كما ورد أعاله
ال يعتبر فتفنيد االفتراءات . بعض مقاالتي لصالح السيد المالكي فهذا تحصيل حاصل االستقراء

دفاعاً عن الشخص المفترى عليه بقدر ما هو دفاع عن عقولنا وحماية للرأي العام من 
وبمناسبة األخبار الكاذبة واالفتراءات والفبركات على . التضليل، وهذا واجب كل كاتب

السياسيين، فهناك معايير خاصة ومنطقية يمكن للمتلقي استخدامها بإعمال عقله، لمعرفة ما إذا 
فغالباً يكون الخبر المفبرك خطير جداً، وعلى سبيل . هذا الخبر حقيقة أم ملفق ومفبرككان 

: المثال نشر قبل عدة سنوات بمناسبة زيارة المالكي لواشنطن، تقرير في موقع بعثي بعنوان
، تم تعميمه (صهر المالكي يصفع السفير العراقي في أمريكا في مكتب نائب الرئيس األمريكي)

فلو كان الخبر صحيحاً لنشرته . ل ناس نتوسم فيهم الوطنية والعداء للفاشية البعثيةحتى من قب
وكاالت األنباء العالمية المعروفة بالمصداقية، مثل الـ سي أن أن، والبي بي سي، ورويترز 

 .وغيرها، ألن هكذا خبر مهم جداً، وطالما لم تهتم به هذه الوكاالت فإن الخبر مزيف وكاذب
ة أخرى لترويج االفتراءات، وهي كتابة تقرير مزيف ضد سياسي معروف وغالباً وهناك طريق

ج له أنه نشر في صحيفة غربية مشهورة مثل الغارديان أو التلغراف أو  شيعي، يدعي المروِّ
ولما تذهب إلى الصحيفة، وهو ليس صعباً في عصر االنترنت . واشنطن بوست وغيرها

ر في تلك الصحيفة، وبذلك تعرف أنه كاذب ويجب إهماله وغوغل، فلم تجد أي أثر لهذا الخب
كما )وعدم ترويجه، بينما يقوم البعض بتعميمه وهو يعلم أنه كذب، بمجرد أن يضيف عبارة 

 .!، وهكذا يريد أن يقول لنا أنه بريء وقصده شريف جداً من نشر هذا االفتراء(وصلني
لطات البريطانية القبض على الملحق ألقت الس“وفي هذه األيام تتداول رسالة مفادها أن 

التجاري العراقي في لندن القيادي البارز في حزب الدعوة اإلسالمية تنظيم المالكي المدعو 
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عام  10حسن مسعود، يأخذ مساعدات حكومية من دائرة العاجزين عن العمل ألمور صحية منذ 

التي ُتقدم للعاطلين عن ويأخذ مساعدات بدل إيجار السكن وغيرها من المنافع اإلجتماعية 

 ”.العمل
أنه استلم هذا الموضوع من ثالث جهات وبحث “: فجاء الرد الواضح من أحد المتنورين قائالً 

باإلنكليزية فلم يعثر على اي رابط، وال يوجد الشخص المعني في السلك    Google عنه في

العربي فوجد الموضوع في  اما اثناء البحث. 1022الدبلوماسي العراقي في بريطانيا منذ سنة 

وهو موقع باسم حزب البعث والموضوع جاء ( العودة)أربعة مواقع والكل تنقله عن موقع 
ارجوا عدم إرسال اي موضوع مجهول ” : وينصح المرسل بحق” .مسترسال بدون مصدر 

 .”المصدر يراد منه اإلساءة الى كل العراقيين
ي االفتراءات، ولكن مع األسف مازالت تعبر على وهكذا بدأت الناس تدرك أالعيب البعثيين ف

 .آخرين الذين لديهم االستعداد النفسي لتصديق هذه األكاذيب
***** 

فالعراق غارق بالمشاكل و من الخطأ شخصنتها، وليس بإمكان أحد حلها بالتمنيات واألفكار 
العليا، من  الرغبوية، ومهما أوتي هذا الشخص، الذي وضعته األقدار في موقع المسؤولية

قدرات وخاصة في النظام الديمقراطي اإلئتالفي المكون من كيانات سياسية متناحرة، ورئيس 
الوزراء مكبلة يداه من الخلف وال يجوز له اختيار وزرائه الذين يدينون والئهم لرؤساء كتلهم، 

ات وليس للحكومة، بل وكثير منهم شاركوا في الحكومة من أجل إفشالها، ويقاطعون جلس
هذا الوضع لم يكن معروفاً . مجلس الوزراء تحدياً لرئيس الحكومة وبأوامر من رؤساء كتلهم

، وال في عهد الزعيم عبدالكريم قاسم وال في أي نظام ديمقراطي أو دكتاتوري في 1003قبل 

 .العالم أو في التاريخ إال في العراق بالد العجائب والغرائب ومصائب
هة و وطنية الزعيم عبدالكريم قاسم ليس حباً به، بل ليستخدموه ضد والذين يتغنون اآلن بنزا

المالكي بحجة أن المالكي فشل في وقف اإلرهاب ومحاربة الفساد، ولم يكن في عهد الزعيم 
ولكن الزعيم الذي يضربون به المثل في الوطنية والنزاهة اآلن، هل كان . إرهاب وال فساد

ء منهم والذين دافعوا عنه ببسالة وبصدورهم العارية أما العراقيون راضين عليه عدا الفقرا
وحش الفاشية في ذلك اليوم الشباطي األسود؟ ألم يقتلوه شر قتلة ولم يتركوا له حتى قبراً يضم 

جسده الممزق برصاص الغدر والخيانة؟ وهل سيتخلص العراق من اإلرهاب والفساد بمجرد 
قد ذلك، ألن اإلرهاب والفساد من مكونات حملة إزاحة المالكي عن رئاسة الحكومة؟ ال أعت

 .1003دولية وإقليمية للتخلص من الديمقراطية في العراق وإعادته إلى ما كان عليه قبل 
نعم، أنا مع التقدمية والعلمانية والديمقراطية والليبرالية، وجميع القيم الحضارية اإلنسانية 

وا للتخلص منه، كيف يريدون الجمع بين النبيلة، ولكن أولئك الذي خاصموا المالكي وسع
الديمقراطية ورفضهم لنتائجها؟ شئنا أم أبينا، فالشعب منقسم على نفسه وفق التخندق الطائفي 

، وشعار البعث !!(أنا وحدي وليذهب اآلخرون إلى الجحيم)والعرقي، وشعار كل كتلة سياسية 
أما وأن (. ليكن من بعدي الطوفانو… عليَّ وعلى أعدائي يا رب)الداعشي بعد أن فقد الحكم 

يقول التقدميون أن هذا التخندق الطائفي خطأ، فأنا أيضاً أقول خطأ، وأتمنى لو يكون العراق 
مثل الدول اإلسكندنافية، ولكن المسألة نسبية، فاالنقسام الطائفي والعرقي مفروض بحكم الواقع 
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 حتى في المستقبل المنظور؟الموضوعي المرير، وغير قابل تغييره في الوقت الحاضر و
من الناخبين الشيعة اختاروا نوري % 60فكل مكون يختار قيادته بانتخابات حرة ونزيهة، و

ورفضه ممثلو الكرد والسنة، واألقلية من قادة الشيعة الذين طلعوا علينا بفذلكة . المالكي
تارهم الشعب ماذا لو أصر قادة الشيعة أنهم ال يقبلون العمل مع من اخ. ”المقبولية“

الكردستاني أو السنة العرب؟ فهل يقبل السنة والكرد بلعبة المقبولية في هكذا تعامل مع قادتهم؟ 
وفي هذه الحالة، ما قيمة الديمقراطية وصناديق االقتراع إذا كانت ترفض ويفضل عليها 

كم؟ هل لتنال قبول السيد مسعود بارزاني وإال نطلق عليكم كالب داعش تنهش ب” المقبولية“
 هذه هي الديمقراطية التي يريدونها للعراق؟

فالسنة العرب وبعد أن فقدوا احتكارهم للسلطة تماهوا مع البعث الداعشي وجعلوا مناطقهم 
والقسم الكردي بجناحه البارزاني يرى أن مستقبل . حواضن لإلرهاب، ومؤتمر أربيل يشهد بذلك
وذاك يرى الشيعة أنفسهم مهددين باإلبادة والفناء ال الكرد في تدمير الدولة العراقية، وأمام هذا 

لشيء إال ألنهم شيعة، وفي هذه الحالة فال بد وأن أغلبية الشيعة يرون حمايتهم ونجاتهم في 
فالشيعة وحدهم يضحون بمصالحهم وشبابهم . التخندق والوقوف مع األحزاب الدينية الشيعية
البون بالتقسيم مستقوين بالسعودية وقطر وتركيا في سبيل الوحدة الوطنية، بينما اآلخرون يط

وفي هذه الحالة، فمحاربة الحكومة المنتخبة بحجة أن رئيسها من حزب . وضباع داعش
الدعوة، سيؤدي إلى فقدان الديمقراطية رغم مشاكلها، وبالتالي يصب في خدمة اإلرهاب البعثي 

 .الداعشي ومن وراءهم من أعداء العراق والديمقراطية
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تَسِميةُ الفاسِد نِصُف الَحربِ 
7
 

 
 المالي الفساد هذا كل سبب عن خاّصة جلسة   في السابق الوزراء مجلس رئيس سالتُ  مّرة ذاتَ 

 :الفور على فأجابني الفاسدين؟ على التسّتر يتم ولماذا العراقيون؟ عنه يتحدث الذي واالداري
 .إياها تعطيني ياريت الخصوص، بهذا ملّفات عندك اذا حّجينا وهللا
 :الفور على رّدي كان
 لستُ  فإنني تعلم، وكما ولكن، ذلك، في أساعدك ان ربما، ألمكنني، النزاهة في موظفاً  كنتُ  لو

 .الفساد؟ ملفات على احصل ان لي يتسّنى فكيف حتى، الدولة، في وال النزاهة في ال موظفاً 
 هو فكما النوع، هذا من ملف اي املكُ  ال الوفاض خالي بانني يتأكد ان يريد وكأّنه شعرتُ 
 يعرف ال بالفعل كان انه ُيعقل فهل الحاجة، عند الملفات هذه مثل بكل يحتفظ كان فانه معروف

 .له؟ وتقديمها عليها العثور في هللا، الى الفقير انا مساعدتي، ليطلب شيئا الفساد ملفات عن
 جوابي؛ في أضفت حال، كل على

 له أساس وال كذب الفساد ملفات عن الحديث هذا كل يكون ان قولالمع من ليس حّجينا، ولكن،
 .للنظر؟ ملفت بشكل االنترنيت مواقع وعلى العراقي الشارع في منتشر فالكالم الصحة؟ من
 قائالً؛ عليّ  ردّ  

 !.السياسية العملية السقاط دعايات كلها هذه حجينا صّدقني
 حتى وال للقضاء وال للنزاهة ال يقّدمها ان دون من منصبه ترك حتى بالملفات يحتفظ وظلّ 
 قولته بعد فيه في غّصة ظّلت التي (الثالثة الوالية) على الحصول في يوّظفها كيف َعرفَ 

 !محسومة (الثالثة) فـ (الرابعة) في للتفكير لخصومه ابواقه دعوة او (ننطيها ما بعد) المشهورة
 !.وقتها وصفهم حد على
 يطل بعضهم زال ال اذ المّرة، التجربة تلك من يتعلموا لم ياسيينالس بعض ان الدهشة ُيثير ما

 او فالن فساد تخص انها يقول ربما ًطنا تزن ملفات معه حامالً  الصغيرة الشاشة على من علينا
 ولكن فشلها، ثبت التي التجربة ذات يكررون وكأّنهم االسماء، ذكر دون من طبعا عاّلن،

 .جديدة بشخوص
 خياران؛ امامهُ  البرلمان، في نائبا كان اذا خاصة السياسي، او سؤولالم ان أتصور انا

 طريق بأّية بيده يقع او عليه يعثر فساد ملف اي عن بالتفصيل يتحدث ان هو االول؛ الخيار
 االخر هو انه يعني فهذا االسماء ذكر دون من التفاصيل لنا يشرح ان اما مثال، بالصدفة ممكنة،
 .التشهير او التستر بتهمة اما الملف، بهذا مّتهم
 يهدد ان من افضل ذلك فان بها، ويشتري عليها حصل اذا الفساد ملفات يبيع ان الثاني؛ الخيار

 .االسماء ذكر بال عنها يتحدث او بها
 قائل؛ يقول قد
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 او بالتشهير، اتهامه من خوفاً  المتحدث عن الحرج رفع سببه االعالم في االسماء ذكر عدم انّ 
 دقته مدى من سيتثبت واألخير للقضاء، يقّدمه ثم االعالم في عنه يتحّدث فهو ولذلك التلفيق،
 .وصحته

 بالقول؛ اجيب انني اال
 تعلّم ان منذ القبيل، هذا من ملف اي نتيجة عن االن لحد نسمع حتى او نّطلع لم اننا اوال؛

 .اللحظة هذه ولحد عنها، للحديث االعالم امام الوقوف طريقة تحديداً، النواب،
 :أمرين أحد يعني هذا
 .السياسية حروبهم في وتوظيفه به للمتاجرة االعالم في بعرضه يكتفون انهم فاّما
 الملف، صاحب الشأن، صاحب ان اال باإلعالم عنه حديثهم بعد للقضاء بالفعل يقدمونه انهم او

 ليجد حطةم عند الملف إليقاف القضاء وغير القضاء في الخاصة عالقاته لتوظيف يسارع
 .رف او درج اقرب الى طريقه

 .ابى ام شاء صاحبه وعلى عليه التستر في يساهم باإلعالم الملف عن المتحدث فان وبالحالتين
 :يلي ما اقترح انا لذلك
 قبل عنه والحديث نشره يقرر ال ان النوع هذا من ملف اي عن باإلعالم المتحدث على أوالً؛
 األشياء تسمية دون من الملفات هذه مثل عن الحديث الن افضل فسكوته واال منه، التأكد

 فلقد السياسية، بحروبهم مضى فيما منها يستفيدون كانوا انهم ولو يؤخر، وال يقدم ال بأسمائها
 .االعيبهم وافُتضحت العراقيين، امام االمور انكشفت ان بعد الزمن ذلك ولّى
 هللا على فليتكل باإلعالم، عنه الحديث ينوي يالذ الملف ودقة صحة من المتحدث تاكد اذا ثانياً؛
 المعني اسم هو األشياء هذه اّول وان شيء، كل العام للراي ويكشف االعالم امام وليقف
 .بالملف

 القضاء امام الباب ستغلق النها الفساد، على الحرب نجاح عوامل من مهم عامل هنا التسمية ان
 من بشكل التهمة (لفلفة) حاول ما اذا الفاسد ماما األبواب كل ستغلق انها كما تجاهله، من

 .األشكال
 النهاية، حتى الملف متابعة على العام والراي المدني المجتمع ومنظمات االعالم تحّرض انها
 التهّرب في عندنا الفاسد ينجح فبينما والديمقراطية، المتحضرة البالد في عادة يجري ما وهذا
 المتحّضرة البالد في الفاسد يقدر ال اسمه، الى إشارة دون منو مبهمة تبقى النها الملفات من
 الوظيفي والعنوان وباالسم ملفه عن للكشف االولى اللحظة منذ بجريمته ُيحاصر النه الهرب من

 .منه بريئا كان او بالملف أُدينَ  سواءاً  بحقه، القضاء حكم صدور وحتى
 عهده في مصر واّله عندما األشتر لكاً ما (ع) المؤمنين امير أوصى ان عبثاً  فليس ولذلك،

 :له يقول المعروف،
ةُ  َظنَّتِ  َوإِن   ِعيَّ فاً، بِكَ  الرَّ ِحر   َحي  ِرَك، لَُهم   َفأَص  ِدل َعنكَ  بُِعذ  َحاِرَك، ُظُنوَنُهم   َواع   ذلِكَ  فِي َفإِنَّ  ِبإِص 

كَ  ِرَياَضةً  ِسَك، ِمن  قاً  لَِنف  تَِك، َوِرف  َذاراً  بَِرِعيَّ ِويِمِهم   ِمن   َحاَجَتكَ  فِيه لُغُ َتب   َوإِع    .ال َحقِّ  َعلَى َتق 
 تهمته عن للحديث تدفعه التي والجرأة والشجاعة بالوطنية يتحلّى المتهم المسؤول كان اذا هذا

 يكن لم اذا اما مسؤول، كلّ  من المطلوب وهو ووضوح، شفافية وبكل بنفسه العام للراي
 للراي نفسه ويقدم النزاهة يّدعي من على ينبغي لذلك ا،بالدن في القاعدة وهي كذلك، المسؤول

 الفساد ملفات من ملف اي على حصوله فور يبادر ان للفاسدين، بالمرصاد يقف انه على العام
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 عن يتحدث وكأنه المملّة، بالتفاصيل آذاننا يصمَّ  ان قبل حتى اسمه يذكر ان مسؤول اي ضد
 لتهمة عرضة فيكون نفسه يوّرط ال حتى الملف، نم متأكداً  كان اذا طبعاً  منقرض، ديناصور
 .التشهير

 واذا صاحبه، يسّمي ال فساد ملف عن متحّدث كل بنزاهة يشّكك ان عليه فانّ  العام، الرأي اما
 .حجراً  فليلقمهُ  المنّصة من قريباً  كان

 

 
 


