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 1!العودة إلى الجفاء.. أميركا والعراق
 

 

  
  

لم يكن متوقعا أن يثير التقدم القتالي للقوات المشتركة العراقية في محافظة صالح الدين حفيظة 
الجنرال  أميركية غير عادية، انعكست بتصريحات كبار المسؤولين ومنهم رئيس األركان العامة

مارتن ديمبسي، الذي شكك في قدرة القوات العراقية على االنتقال إلى مستوى أعلى من 
التدريب، وأعلن عدم االستعداد لزيادة الغارات الجوية، التي تتطلبها العمليات التعرضية 

كما لم يخِف األميركيون قلقهم من احتمال أن تؤدي عمليات تحرير صالح الدين إلى . الواسعة
وكل هذه المؤشرات تدل على اضطراب كبير في تحليل الموقف . ارة حرب طائفيةإث

االستراتيجي، وقد تعكس حالة ظالمية من التشاؤم عن صورة العالقات المقبلة مع بلد ظنوا 

 .أنهم قادرون على قلب المعادالت من خالل برامجهم فيه
األميركيون إلى جانبه بقوة موازية أعوام وقف  5عندما رشح المالكي للوالية الثانية قبل نحو 

أما في الوالية . للتأييد اإليراني، وبتوافق الطرفين تمكن من الفوز على منافسيه السياسيين
الثالثة فقد وقف األميركيون ضده بقوة، فهل كانت قراءتهم له خالل السنوات األربع األولى من 

الحتالل الموصل « الدواعش»ت حكمه قاصرة؟ وهل كان عدم التفاعل األميركي مع تحضيرا
كما « الدواعش»مقصودا إلحباط المالكي في تمسكه بالحكم؟ أم أنهم لم يتحسبوا لنيات 

 .يفترض؟ والحالتان تدالن على اضطراب استراتيجي
وكان الخطأ األميركي الخطير قد جاء برفض األميركيين تقديم المساعدة العسكرية الفورية 

ن بغداد لخطر شديد، وربطهم التدخل بحصول تغييرات في السياسة لمجابهة احتماالت تعرض أم
وبالفعل كان الفعل . وكانت هذه رسالة واضحة إليران للتدخل، عن قصد أو دون قصد. العراقية

اإليراني بمستوى خطورة الموقف العالية، لكن بطريقة تدل على دهاء وهدوء مميزين، وبقيت 

 .مد على التكهنات وتقارير استخبارات ال تخلو من التعقيدقراءات اآلخرين لمستوى التدخل تعت
وجرى تغيير المالكي، وحظي رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي بتأييد عراقي وإقليمي ودولي 
مميز، وقام كبار المسؤولين العراقيين بجوالت متعاقبة من الزيارات الخارجية، على أمل التعبير 

ولم تظهر مؤشرات . ختلف عن سياسات السنوات الماضيةعن وجود سياسة عراقية جديدة ت
على متغيرات حاسمة في رؤية الدول العربية تجاه العراق، وهي حالة لم تكن في حاجة إلى 

تفسيرات عميقة، فظاهرها يدل على الغاطس من توقعات المستقبل، غير أن العراقيين حرصوا 

 .على إظهار التغيير إلى حد المبالغة
يتلقى العراقيون تحفظات أميركية على عمليات تحرير صالح الدين، التي تمثل  شيء محبط أن

                                                           

 الشرق األوسط -وفيق السامرائي  1



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

4 

وبنيت التحفظات على رؤية أميركية لدور إيراني . مستوى متقدما من تطور القدرات العراقية
وهو خطأ . كبير في تعزيز القوات المشتركة العراقية عموما وقوات الحشد الشعبي تحديدا

ليهم زيادة ضرباتهم الجوية، وتعزيز القوات العراقية بالمعدات أميركي مضاعف، إذ كان ع

المتفق عليها منذ فترة   F16 القتالية، وتنفيذ صفقة تجهيز القوة الجوية العراقية بطائرات الـ

وفي هذه الحالة لن يجد العراقيون من خيار غير البحث . طويلة تجاوزت المدد المحددة للتسليم

 .ي، وأقرب وأقوى من هو مستعد للقيام بذلك هم اإليرانيون تحديداعمن يعزز موقفهم العسكر
ال رئيس الوزراء العبادي بكل نياته الطيبة، وال غيره، يمتلك القدرة على إحداث طفرة في 

العملية السياسية وال في مستوى العالقة مع إيران، فمشكلة رئيس الوزراء أنه يواجه ضغوطا 
ن كتلة على األقل من المحسوبين على العرب السّنة، ولم من خصوم المالكي السابقين، وم

يتفهموا أهمية إعطائهم المزيد من الوقت لغرض التغيير التدريجي الهادئ، وكذلك صعوبة اتخاذ 
قرارات تزعج صاحب القرار اإليراني، ال سيما بعد بروز الحاجة الملحة إلى دعم إيران في صد 

 .، وليس من المعقول تحميل العبادي وزرها، وهي مسألة حساسة للغاية«الدواعش»
الكرة اآلن في الملعب األميركي، فإن اختاروا تقليل دعمهم القليل أصال للعراق، في حالة عدم 

إقدام حكومة بغداد على تقليل النفوذ اإليراني، فسيجدون أنفسهم في حالة تراجع سريع إلى 
ومن مصلحة . عة أو خصومة سياسيةحالة الجفاء التي ليس مستحيال تحولها إلى شبه قطي

أميركا أن تحث نائب الرئيس جو بايدن على وقف تشجيعه لمشاريع أقلمة العراق وفق نظام 
فيدرالي لم يدرك أبعاد مخاطره التدميرية على العراق، غير أن السياسة األميركية ال تزال 

ذ اإليراني بعد سقوط قاصرة عن فهم المعطيات المحلية ومستوى التهديد ودرجة تعاظم النفو
الموصل، فكل شيء قد تغير، وإحداث تغيير على اتجاهات متعاكسة لن يتحقق قبل عقود من 

 .الزمن
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2!تحقيق ام تسوية ؟.... سبايكر
 

 

السيد حامد المطلك ولجنته البرلمانية التحقيقية ،   كان السيد سليم الجبوري ، اكثر حصافة من
فاوصى باعداد تقرير  " سبايكر " وعدم كفاية تقرير اللجنه بشان مجزرة حينما انتبه الى بؤس 

اغلب الظن ان السيد سليم الجبوري ، قّدر ان هذا التقرير وسياقه وتوصياته . اكثر كفاءة 
سيكون اكثر مدعاة لغضب واستنكار ذوي الضحايا خصوصا والشعب العراقي عموما ، وهو 

ء الناس ، وراهن ، مثله مثل كل اطراف العملية الذي اراد امتصاص غضب ونقمة هؤال
السياسية ، على الوقت والتسويف ، في امر رأب الجراح ونسيان الكوارث التي ما ان يبل 

 !العراقيون من واحده حتى يعاجلوا باخرى امر وادهى 
فهو   "حادث سبايكر " يصف تقرير اللجنه ، في مقدمته ، جريمة سبايكر ، المرّوعة ، ب 

ما ، يقلل من شان الواقعه كثيرا بمثل هذا الوصف ،فهي ليست حادث مروري مثال ، مقد
جزئية غير   وهذه ليست.واليمكن في الوقائع الجنائية من هذا النوع استخدام هذا التوصيف 

ذات بال، او اهتمام بدقائق لغوية ال تعني الشيء الكثير ، فاللغة تعكس طريقة في التفكير ، 
 .ينه يعكس طبيعة النظر اليها ووصف وقائع مع

، اي بعد مرور اكثر من ثالثة اشهر من وقوع الجريمة ،  1024/ 12/9لقد شكلت اللجنه يوم 

اثر تصاعد مطالبات ذوي الضحايا ،وقدمت تقريرها االبتدائي الى مجلس النواب ، بحسب ما 

يبدو ان تقريرها ، اي بعد شهرين من التكليف ، و22/1024/ 19يشير تقريرها الحالي ، في

كان غير مقنع واكثر فقرا من تقريرها الحالي ، فارتأت هي او لجنه االمن والدفاع البرلمانية 
 التي شكلتها

لذلك فانها استضافت " التوسع في التحقيق للوصول الى المعلومات والحقائق المطلوبه "  

تضافت، للغرض ، و اس 1025/ 15/2مسؤولين من المحافظة، وذكرت اسماءهم، يوم  سبعة

ذوي   خمسة من كبار القادة العسكريين 1025/  1/ 9ذاته ، اي التوسع في التحقيق ، يوم 

وال  1025/  1/  20كما انها استضافت النائب مشعان الجبوري يوم . العالقة بالموضوع 

اعرف كيف يمكن للجنة تحقيقية ، تحقق في جريمة ابادة جماعية من هذا النوع ، ان تتوسع 
في التحقيق باالستماع الى شهادة سبعة اشخاص من المسؤولين ومناقشة هذه الشهادات معهم 

تتخللها ، حتما ،طقوس االستضافة العراقية   ، في يوم واحد او باالحرى في بضعة ساعات
شلونكم شلون كيفكم ، شخباركم " المعروفة والمجامالت التي ستذهب وحدها بساعة من الوقت 

كم اعطت من الوقت لكل منهم ، كم نقطة استرعت انتباهها واوسعتها فحصا  "!! ، شلونكم بعد 

ضحية  2100في جريمة قتل اكثر من " تتوسع في التحقيق " وتمحيصا وهي التي ارتأت ان 
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ومثل هذا االمر ينسحب على االستماع الى افادات القادة العسكريين الخمسة ذوي العالقة !! 
ف يمكن للجنه ان توفق بين ذلك وبين استضافتها للنائب مشعان وكي. المباشرة بالموضوع 

هل يمكن ان تعدل شهادة السيد مشعان وحدها . الجبوري ، لوحده ، خالل يوم عمل من اعمالها 
وما هو دور كل تلك المسميات من االجهزة " ، من ناحية االهمية ، شهادة كل الذوات السابقين

؟ يبدو ان االمر كذلك ، خصوصا ، وان ما " الشيء ... تية االمنية واالستخبارية والمخابرا
نعرفه ، حتى اليوم ، عن جريمة سبايكر ، ومرتكبيها خصوصا ، مدينين به ، باجمعه تقريبا ، 

لمشعان الجبوري الذي يبدو ، استنتاجا ، ان استضافته ، زخرت بالمماحكات مع رئيس اللجنه ، 
االتهام الى مشعان بانه اليعرف كيف كان االخير على بعد الذي صرح قبل ايام ، محاوال توجيه 

قد صرح مرارا وتكرارا  خمسين مترا من مكان الجريمة ؟ غافال او متجاهال ان السيد الجبوري 
، عبر كل اللقاءات التلفزيونيه، انه لم يكن هناك وان بعض كادر قناته ومقر قناة الشعب كانا 

والغايات التي ال نعرفها قد غلبت على سمع وبصر السيد هناك، لكن يبدو ان روح المماحكة 
 !!رئيس اللجنه 

لكنها باشرت باستضافة الشهود الرئيسيين بعد  1024/  9/ 12ان اللجنه شكلت يوم -   2

اربعة اشهر تقريبا ، وبالكيفية التي اشرت اليها اعاله ،فماذا كانت تفعل خالل اربعة اشهر ، 
وقوع الجريمة ؟ هل كانت تجمع المزيد من    بعد ثالثة اشهر منخصوصا ، وانها لم تشكل اال

الحقائق واالدلة، التي يتطلبها تحقيق فائق االهمية من هذا النوع، كارضية مناسبة لتوجيه 
وتتفحص افاداتهم وتقارنها مع ما لديها   مسار تحقيقها ، واسئلتها الى من ستستضيفهم

؟ يبدو  1024/ 22/ 19رها االبتدائي الذي قدمته يوم مستهدفة اغناء وتوثيق وترصين ، تقري

 !من خالل التقرير البائس، االخير ، الذي قدمته اللجنه ان الشيء من ذلك قد حصل 

التركيز يجري لمعرفة أعداد المفقودين ومصيرهم "   ورد في مطلع تقرير اللجنه ان -   1

حول أسباب النكسار والفشل في الشهداء و والشهداء واألحياء منهم ومعرفة أماكن رفات
لكن هذا موضوع فرعي بالنسبة  هكذا تشير اللجنه الى موضوع تركيزها،" مواجهة اإلرهابيين 

بنتائج الجريمة او اثارها ، وليس الجريمة نفسها،   للقضية االساس ، فشطره االول يتعلق
قيق االساس ، عليه هو تهرب من موضوع التح" التركيز " موضوع التحقيق، ولذلك فان 

، اما شطره الثاني ، بشان اسباب االنكسار والفشل في مواجهة االرهابيين ، ! الجريمة نفسها ؟
فقد اطنب فيه التقرير ، واعاده مرارا وتكرار بل وشكل جل متنه ،استنادا الى تقارير وزارة 

ه ، الدفاع ووكالة االستخبارات وغيرها ، دون ان يصل ، بحكم طبيعته وطبيعة شخوص
وهي ان النظام  وتكوينهم السياسي ، الى الحقائق الوحيدة الجديرة باالعتبار والتشخيص ،

السياسي القائم، وفقا الرادة خارجية تتحكم في طبيعة توازناته،وتصر منذ اكثر من عشرة 
اعوام ، على الدوران في الحلقة المفرغة ذاتها ، عاجز ، عن تحقيق اي انتصار او انجاز 

جال من المجاالت ،بل انه يذكي ويزيد من نار التمزق القومي والطائفي اي م في 
ان . وانهيار بنى الدولة والمجتمع وتجد رموزه وقواه ، ذاتها ومصلحتها ، في ذلك  والفئوي 

المحاصصة و تقاسم المغانم بين فئات حزبية وشخصيات تجد   الوضع القلق ، القائم على  هذا
البلد والمجتمع واعادة اقتسامهما دوريا وفقا لموازين قوى داخلية  غايتها في تمزيق واقتسام

تتغير باستمرار تبعا الجندات اقليمية وعالمية ، اليستطيع ان يبني دولة باية مقاييس كما انه ال 
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يمكن ان يبني قوات مسلحة قادرة وكفؤة وان تخلخله وضعفه ال ينعكس في ذلك فحسب بل 
وان الكوارث والمجازر والجرائم . ة واالقتصادية والثقافيةوعلى الصعد كافة ، السياسي

 .والصراعات الدامية ستكون نتيجه اكيده لطبيعته ذاتها
ان هذا الجيش وهذه القوات المسلحة التي تفتقر الى العقيدة القتالية والى التنظيم الجاد والتي 

ية ، لم تحقق اي نصر في ينخرها الجهل والفساد والمحسوبية واالختراقات الداخلية والخارج
الشجاعة والنزاهة االكيدة والروح  اية مواجهة ، مهما صغرت ، وان االرادات الفردية والقلوب 

الوطنية لبعض منتسبيه ال تغير من االمر شيئا النها التستطيع ذلك بفعل حجمها وتاثيرها وبفعل 
ال .) في دوامة الفوضى والتفكك االرادة الخارجية والداخلية المتواطئة على ابقاء كل شي غارقا

نعني بالطبع التطورات االخيرة في االداء ضد االرهاب وبدعم الحشد الشعبي والتي باتت 
 (تستدعي خشية اطراف العملية السياسية وعرابيها العالميين من مآلها المحتمل الممكن 

عشرات من وهو الذي مكن لبضع . ان هذا االمر هو الذي جعل هزيمة الموصل سهلة جدا
المجرمين االوغاد ان يقتادوا المئات من االطفال الى مجزرة مروعة وبتسليم وصورة من الذعر 

الذين تحدثوا عن االنهيار المعنوي وقوة اعالم   ال تصدق ، لم يكلف احد من القادة العسكريين
ل مواجهة لماذا يستحكم الذعر بهؤالء الصبية فيولون االدبار عند ك: نفسه بالسؤال!! داعش 

او يسلمون رقابهم للذبح برعب قل نظيره ، هل كلفت المؤسسة العسكرية نفسها باالعداد 
المعنوي وهي تواجه قتله ومجرمين ، وكيف لها ان تزج بالمئات من الشباب دون تدريب وال 

وكم . اعداد وربما دون تسليح في اتون ساحات ، تعرف هي، قبل غيرها، مخاطرها المحتملة 
قائع المروعة سبقت مقتلة سبايكر خالل السنوات الماضية ، سواءا مع منتسبي القوات من الو

المسلحة او الناس االبرياء العاديين الذين كانت يد االرهاب تصل اليهم وتجز منهم الرقاب او 
 تمزق اشالئهم بالتفجيرات دون نهاية ؟

في حين  6/  22داعش يوم يتحدث تقرير اللجنه عن سقوط مدينة تكريت وبعض اقضيتها بيد 

وان من نفذ جريمة  6/ 23ان الوقائع تشير الى ان الدواعش لم يدخلوا المدينه اال يوم الجمعه 

ال تفسير لهذا االمر اال بان المغالطة .! 21/6سبايكر هم اشخاص من مدينه تكريت يوم الخميس 

الساسيين بالقاء االمر كله مقصودة وانها تستهدف التعتيم على الوقائع الحقيقية والمجرمين ا
في رقبة داعش مثلما فعل المجرمون انفسهم برفع راية داعش تغطية وتمويها خصوصا وان 

في التخفي عند تنفيذهم   كل من شاهد الفلم رأى ان القتله كانوا يغطون اوجههم كاملة ويبالغون
الدواعش القادمين في حين ان . لعمليات القتل عدا شخص واحد يبدو ان هذا االمر قد فاته

 !الحتالل المدينه ال يحتاجون ، منطقيا ، الى هذه االقنعه وهذا التخفي 
كان يمكن لتقرير اللجنه ان يتضمن في توصياته ، اهم توصيه ، وهي المطالبة بعرض القضية 

على محكمة دولية باعتبارها جريمة ابادة جماعية بعد ان يكون قد تضمن اسماء المتهمين 
بالقاء القبض على من هرب منهم الى خارج العراق لغرض تسليمه الى السلطات للمطالبة 

لغرض محاكمته ، لكن ، فيما يبدو ، ان ارادة اللجنه او رئيسها منصرفة .العراقية او االنتربول 
 !الى لملمة القضية ، وعدم التوسع نهائيا في التحقيق بل وعدم القيام باي تحقيق جدي 

ة وغامضة ، الى اكثر االمور خطورة ، مما يؤكد ان اللجنه ، تريد وردت اشارات ، خجول
الموضوع فيما يخص المتهمين ، افرادا وجماعات، فالتقرير يوصي لجنه العشائر في   طمطمة
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مجلس النواب بمتابعة اتصاالتهم مع العشائر في محافظة صالح الدين لمتابعة المجرمين 
لتصفية االجواء بين ابناء الشعب العراقي وتعاونهم  "ومالحقتهم ، وهذا امر حسن لكنه يضيف

ثم يشير الى ان اعدادا كبيره من المنسحبين ،بحسب ما اكده كثيرون ،مازالوا " للصالح العام 
احياء ومازال معظمهم محتجزين لدى داعش او في اماكن اخرى ،اي غير داعش ، فمن هي 

ستنادا الى التوصية السابقة بشان العشائر لن هذه الجهات وما هي هذه االماكن االخرى ؟ انها ا
تكون سوى هذه العشائر نفسها او قوى نافذه فيها او شيوخ منها وهذا هو المعنى الضمني 

خصوصا وان " لتصفية االجواء بين ابناء الشعب العراقي وتعاونهم للصالح العام " لعبارة 

تخبارية على متابعة االحياء من التوصيات تحث االجهزة االمنية واالس 5التوصية رقم 

وهنا يتبين لماذا لم يتناول تقرير اللجنه المتهمين ولم !! والمختطفين لدى داعش او غيرها 
يشر اليهم وكأن الجريمة وشهود العيان واالفالم المعروضة لوقائع القتل الجماعي المروعة ، 

ن الفساد االداري وانعدام اللجنه على ما يعرفه الجميع م  التعني اللجنه بشيء ، فقد اكدت
الكفاءة والتقصير في الواجب لدى الوحدات المعنية خصوصا والقوات المسلحه عموما ، لكن 

هذا امر يعرفه الجميع وال يشكل تقريبا ، اتهاما محددا لشخص بعينه او جهة بذاتها 
حايا ، اي فقد انصب في امر تعويض ذوي الض الجزء االخر من عمل اللجنه وتوصياتها   ،اما 

 !طمطمة االمر بدفع الديات عن القتله 

ان تقرير اللجنه يشير الى ان عدد االرهابيين الذين سيطروا على الجنود المغادرين  -   3

هو خمسين ارهابيا وهو ما يطابق العدد الذي اورده السيد مشعان الجبوري   لمعسكر سبايكر
  !! ه عن ذلك مسبقا لكنه شخص وسمى هؤالء في حين تغافلت اللجن

الى ان المنسحبين استدرجوا من قبل االرهابيين الى  8و1و 6يشير التقرير، في نقاطه  -   4

ذكر " ثم يردف.الى مجزرة وتصفية جسدية " حيث تعرض البعض منهم "   القصور الرئاسية
 ذوو الضحايا واشخاص اخرين ان كليدار الروضة العسكرية اخبرهم وتكلم في وسائل اإلعالم

هنالك سيارات عسكرية نقلت أعداد كبيرة من المنسحبين من سبايكر من سامراء إلى -بأن 
 "بغداد ويفترض أنهم أحياء

فاذا  265من لم يلتحقوا اصال الى وحداتهم من مراكز التدريب هو   ثم يقول ان عدد -   5

فقط  2556قى يب 2112بحسب التقرير وهو  انزلنا هذا العدد من المجموع الكلي للمفقودين 

التي نقلها كليدار الروضه العسكريه الى بغداد، " االعداد الكبيره " منهم " خصمنا "واذا 
من مجموع ال بد ان تفوق ، منطقيا ، الخمسين في المئه وقد تصل " اعداد كبيره " وعبارة 

على  811ال  الى السبعين في المئه فيكون عدد المتبقين من المفقودين فعليا ، يتراوح بين 

فقط ،   "البعض منهم " على االقل فاذا عرفنا ان االرهابيين قاموا بتصفية   500االكثر و ال 

والتبعيض ، لغة وايحاءا ، يفيد المبالغة في التقليل ،فان المجزرة تنسف من االساس ويتغير 
 !!ة ، هل رأيتم اية لجنه تحقيقي" حادث " وصف الواقعه ويمكن حقا ، ان ينطبق عليها وصف 

الواعية او غير الواعية التي حددت التقرير   يبقى من االهمية بمكان التامل في الدوافع -   6

 والصياغة ؟  عليه تلك اللغة  بهذه الحدود واملت
ضمت اللجنه في عضويتها اطراف المحاصصة ، اياها ، السنه والشيعة واالكراد ، ورغم 

والتاثير الحاسم   الحالية ، برلمانية او حكومية الغلبه ، كما نعرف ، في امر كل اللجان ان 
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يكون ، عادة للرئيس، فاننا نعرف ايضا، ان هؤالء االعضاء، الهم سنه وال شيعه وال اكراد ، 
انهم ال يمثلون ما يدّعون ، ابدا، كما انهم ال يتسامون عليه ويغلبون روح ورابطة المواطنه ، 

يّستلون سيوف الطائفه والدين والقوميه ، حيثما اقتضى  هنا ، كما في كل شأن ،  اطالقا ، انهم
وامر سبايكر . صراع المغانم واالمتيازات ، ويغمدونها حيث اقتضت المصلحه التسويات 

وضحاياه ، هؤالء لشباب والصبية الفقراء الذين ال يجدون في وجه البطالة اال طريق الجيش، 
 .ولملمته يمثل مصلحه وراحة بال لهم جميعا  ال يعني جوهريا ، احدا منهم ، وموضوع تسويته

على اطراف العملية  ان اية جدية ودقة وتوسع في التحقيق والكشف قد يفتح ابواب الجحيم 
وهو قد   ومسائالت في وقائع مهولة اخرى  السياسية جميعا ويعرضها لسلسلة مطالبات

االمر الذي تخشاه   ايتهاالحتمال ان تنتظم مطالب جماهيرية اخرى خارج نطاق وص  يعرضها
ولذلك فان التسوية امر مطلوب وضروري كذلك فان المطالبة .وتخافه اكثر من داعش نفسها 

وهو امر . بمحكمة دولية قد يوسع من االمر ويجعله خارج اطار السيطرة وامكانية المساومة 
 !آخر غير مرغوب من جميع االطراف 

  
ان المجرمين الخمسين لم يبادروا الى فعلتهم الدنيئه ، ثمة شيء اخر ، اليخلو من الداللة ،  

عفوا، او كرد فعل آني، بل ان المنطق يقول انهم كانوا تنظيما نائما ، وربما فاعال ، وانه استغل 
الفرصة المواتيه، فا ارتكب المجزرة بتنظيم واضح وبرودة اعصاب ال تتوفر اال لعتاة القتله 

ات المستقبليه فغطى على فعلته ، برداء داعش وانه كان والبد واحتاط لكل التوقع  والسفاحين
قد ارتكب سلسله جرائم بحق افراد الجيش او المواطنين المعارضين لغاياته ، وهو ماكانت 

تشهده المحافظة قبل سقوط الموصل ، فاين كانت كل االجهزة االمنية واالستخبارية 
ايتام صدام الذين كان المنطق يستدعي   قاياوالمخابراتيه، خصوصا وان اكثر اشخاصه هم من ب

ان التوسع في التحقيق بهذا الشان ، قد يوسع دائرة االتهام والمسائلة الى .مراقبتهم ورصدهم 
اطراف وشخصيات في العملية السياسية ذاتها من موجهين او ممولين او متسترين او 

جهزه واعالميين ، السيما الخ ، الى سياسيين وشيوخ ورجال دين ومسؤولي ا... محرضين 
وان اجهزة اعالم وفضائيات من بعض اطرا ف العملية السياسية او القريبين منهم عرضت 

االعداد الكبيرة من منتسبي سوات والجيش الصفوي ، الذين اسرهم "افالما ، في حينها ، ل
برمي الكرة في ، وربما تجاوز حدود ذلك الى اطراف اقليمية ، لكن االكتفاء "!! ثوار العشائر 

   ! . سلة داعش ،يشبه تسجيل القضية ضد مجهول 
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من الذي سيفوز في : خطوط جديدة في الرمال

العراق بينما يعاد رسم حدود الشرق األوسط؟
3 

 

 
 

وسياسيون آخرون في أعقاب الحرب العالمية األولى شكلت « تشرشل»الحدود التي رسمها 

في  –ورغم ذلك، يشير االضطراب الطائفي . عام 200معالم الشرق األوسط لما يقرب من 

جنبا إلى جنب مع انسحاب الواليات الُمتحدة من المشاركة يوما بعد يوم إلى أن  –الوقت الراهن 
وقد بدأت هذه العملية . تلك الحدود يمكن أن ُيعاد رسمها نتيجة لتغير ميزان القوى على األرض

ون لعملية إعادة رسم الخرائط آثار عميقة على قطاع وسيك. في شمال العراق ولن تتوقف هناك

 .الطاقة
 طور التفكك

المعارك الحاسمة التي يتم اإلعالن عنها في وقت ُمبكر، وكذلك اإلشارات الُمبكرة من الجيش 
األمريكي بأن هناك قريبا معركة كبرى للسيطرة على الموصل قوبلت بترحاب مزج بين الدهشة 

الدولة »إلى تشجيع « باراك أوباما»من المناسب أن يسعى الرئيس  وقد يكون. وعدم التصديق
على مغادرة المدينة  –« داعش»والمعروفة أيضا باسم  –في العراق وسوريا « اإلسالمية

ومن شأن ذلك أن يجنب الحاجة إلى أي قوات أمريكية للعب . طواعية قبل االنضمام إلى المعركة
لألكراد من قبل فلول الجيش العراقي  –إن صحت الكلمة  –وهناك تأييد . دور فاعل في النزاع

خالل الصيف « الدولة اإلسالمية»الرسمي، ما قد يؤدي إلى استعادة المدن التي فقدوها لصالح 

 .الماضي
في ليبيا، إال « القيادة من وراء الستار»ورغم فشل االستراتيجية األمريكية التي تحمل عنوان 

ومع هذا، فإنه . ى قيد الحياة ويحظى بقبول داخل األروقة األمريكيةأن هذا المفهوم ال يزال عل
ومحافظة . للمدينة غير صائبة بالمرة «الدولة اإلسالمية» في هذه الحالة قد تبدو فكرة إخالء

الدولة »الموصل بالنسبة لهم موقع استراتيجي وعاصمة محتملة للخالفة المزعومة التي تريد 
ويمكن للمعركة أن تكون صعبة وقاسية، . أنحاء مختلفة بالمنطقة تأسيسها لتشمل« اإلسالمية

 .وربما يكون تدخل الواليات المتحدة أمًرا ال مفر منه
غير واردة، فإن علينا أن نفترض أن الموصل سوف « الدولة اإلسالمية»وبما أن الهزيمة من 

ومن مناقشة طويلة . لعراقولكن النصر لن يؤدي إلى استعادة النظام القديم في ا. يتم استعادتها
رئيس دائرة العالقات الخارجية لحكومة إقليم  –« فالح باهر»في لندن األسبوع الماضي مع 
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 –والذي كانت تدار به البالد من بغداد  –بدا واضًحا أن النموذج المركزي القديم  –كردستان 

 .وبسبب عملية فوضوية، فإن العراق دخل في طور التفكك. صار مجرد تاريخ
 غير قابل للحياة

فبعد الحرب العالمية األولى، . وتنطوي الحدود الوطنية النهائية على القوة المادية واالقتصادية
صدام »وكان . كانت القوات المنتصرة المتحالفة قادرة على رسم خطوط في الرمال حيث أرادت

ء بما يكفي لإلبقاء أقويا 10وغيره من القادة في جميع أنحاء المنطقة خالل القرن الـ« حسين

وعلى الرغم اآلن من كون الواليات المتحدة والقوى الدولية . على األراضي سليمة دون تقسيم

 .األخرى بعيدة، إال إن النظام في بغداد أثبت مرارا أنه يفتقر إلى شرعية القوة الصلبة
ل العام الماضي على القوات العراقية خال« الدولة اإلسالمية»وكانت السهولة التي تفوقت بها 

والنتيجة اآلن هي . دليل قاطع على أن المؤسسات الرئيسية للدولة المركزية قد انهارت
على جزء كبير من األراضي التي من المفترض أن تكون جزًء من  «الدولة اإلسالمية» سيطرة
وفي الوقت نفسه؛ باتت الحكومة في بغداد على وشك االنهيار، كما اعترف وزير . العراق

 .األسبوع الماضي« فايننشال تايمز»خالل حديثه مع « هوشيار زيباري»مالية ال
وهذا يعني . مليون برميل نفط يوميا 1.5وفي الُمجمل، يتردد أن العراق يقوم بتصدير حوالي 

مليار دوالر في العام في ظل أسعار النفط  45أنه ينبغي أن يكون إجمالي الدخل على األقل 

تحقيقه بشأن الفترة التي سبقت حرب عام « جون شيلكوت»ن ينهى وربما بمجرد أ. اليوم

، فإنه أو شخص آخر يمكنه أن يبدأ التحقيق بشأن ما حدث منذ ذلك الحين ومكان وجود 1003

عشرات المليارات من الدوالرات في صورة مساعدات منهمرة، وماذا يحدث لعائدات النفط في 

 .البالد
في بغداد هي أن السلطات الكردية في الشمال ال يتم إمدادها  أحد نتائج الوضع المالي الحالي

. بمدفوعات الميزانية األساسية التي ُوعدوا بها في نهاية المفاوضات العسيرة العام الماضي
. ويتم تصدير النفط الكردي، ولكن هناك خسارة في المدفوعات في جزء ما من السلسلة

لبلد الذي ال يمكنه الدفاع عن نفسه، وعاجز عن ا. وسرعان ما أصبح هذا الوضع غير مستدام
دفع فواتيره يصبح كياًنا غير قابل للحياة، وهناك اآلن فرصة متاحة لواقع سياسي جديد سيتم 

األكراد مستعدون لبيع النفط الخاص بهم، ويمكنهم القيام بذلك من . إنشاؤه على أرض الواقع

 .لخطوة في الواقع جعل كردستان دولة مستقلةومن شأن هذه ا. خالل خطوط األنابيب إلى تركيا
 سباق النفط واألرض

في الغرب « الدولة اإلسالمية»وتواجه السلطات المركزية في بغداد تحديات متزامنة تضم 
وتشمل المنطقة الجنوبية المنطقة حول . والسيطرة على المناطق الغنية بالنفط في الجنوب

المستغلة الواسعة في الحقول الرئيسية مثل الرميلة  البصرة التي تشمل الموارد النفطية غير

 .ومجنون، والتي ظلت لفترة طويلة األهداف الرئيسية لشركات النفط الدولية
ويمكن لثروة الطاقة في جنوب العراق أن تصبح مصدر التوتر القادم بين المجتمعات السنية 

في جميع أنحاء المنطقة منذ والشيعية وموطن التركيز الجديد للصراع المفتوح الذي انتشر 
بعض أنواع االتحادات الفيدرالية . وقد بدأت بالفعل مطالب االنفصال. «صدام حسين»االطاحة بـ
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. ممكنة، ولكن هذا سباق من أجل النفط واآلراضي التي تشمل كل من إيران والدولة اإلسالمية

 .لتطوراتوليس من الصعب تخمين موقف المستثمرين الدوليين بناًء على هذه ا
االستنتاج الواضح هو أن الزيادة الموعودة منذ فترة طويلة من اإلنتاج العراقي الذي كان من 

وقبل بضع سنوات . المقرر أن يعلن من العراق المورد الرئيسي القادم للنفط في العالم لن تحدث
نفط يومًيا  توقعت وكالة الطاقة الدولية أن العراق سيقوم بتوريد ما يصل إلى ثمانية براميل

وعادوا وسحبوا . مليون برميل يومًيا 5.5م، ما يعني نمو الناتج إلى أكثر من 1035بحلول عام 

 .تقديراتهم ، ولكن ينبغي أن يكون الخفض الواقعي أكبر من ذلك بكثير
ويبدو أن كردستان باتت أكثر جاذبية للمستثمرين، سواًء كدولة مستقلة أو باعتبارها منطقة 

وكانت . وهذه المنطقة متماسكة ومحكومة بشكل فعال. ي اتحاد كونفيدرالي هامحكم ذاتي ف
أن األكراد أضحوا قادرين على « الدولة اإلسالمية»إحدى نتائج هجوم العام الماضي الذي شّنته 

توطيد سلطتهم على موارد النفط في شمال العراق من خالل السيطرة على كركوك؛ حيث تم 

والمنطقة بُرمتها ال تزال غنية بالموارد . م2911لبالد ألول مرة في عام العثور على النفط في ا

 .في العديد من المناطق التي لم يتم تطويرها أو حتى استكشافها
لقد كان . ولم يكن العام الماضي سهالً على الشركات التي اختارت أن تستثمر في كردستان

مجريات األحداث على األرض ليتسنى لهم عليهم تخفيض النفقات واالنتظار لما ستؤول إليه 
ومع ذلك؛ فإن الصبر والصمود هما أبرز خصائص . مواصلة عمليات التطوير واالستكشاف

وهذا يمكن أن يكون عام سداد الرهانات التي راهن عليها . الالعبين الناجحين في تلك الصناعة
قررت أن تستثمر مباشرة حكومة الواليات المتحدة و« إكسون موبيل»وعندما تحدت . الجميع

في كردستان بدالً من العمل من خالل بغداد، نظر الكثيرون إليها على أنها وقعت في خطاً 
واآلن؛ فإنه في الوقت الذي ُيعاد فيه رسم الخطوط، فيبدو أن تحليل إكسون موبيل . استراتيجي

 .للديناميكيات السياسية كان أفضل من أي شخص آخر تقريًبا
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انتصارات العراق تثير هستيريا االفتراءات
4 

 
 
 

 األمنية، والقوات الجيش، الباسلة، المشتركة العراقية قواتنا حققتها التي الباهرة إن االنتصارات
 من الدين، صالح محافظة مركز تكريت، تحرير في السنية العربية والعشائر الشعبي، والحشد

 خاص، بوجه والسنة عامة، الوطنية ووحدته العراقي للشعب انتصار هو داعش، جرذان وباء
 على الحاسم العملي الرد هي االنتصارات وهذه. وراءه يقف ومن لداعش شنعاء وهزيمة
 من المليارات عليها وصرفوا لسنوات لها خططوا التي وتكريت، الموصل احتالل مسرحية

 لها سخروا نفسية حرب في ،(وقطر السعودية)الشر ممالك في البدو قبائل قبل من البترودوالر،
 الباسل، وجيشه شعبنا معنويات لتدمير النفس علم إليه توصل ما وآخر اإلعالم، أجهزة أضخم

 االقتتال في شعبنا طاقات وتبديد الديمقراطية، وإجهاض متحاربة، دويالت إلى العراق وتفتيت
 .االقتصادي واإلزدهار واالعمار والبناء للنهضة توظيفها من بدالً  الطائفي،

 والغربية، العربية اإلعالم وسائل قامت داعش، قبل من وتكريت الموصل" احتالل" فبعد
 استطاعوا داعشي 044 أن مفادها العراقي الجيش ضد هستيرية حملة بشن األجر، مدفوعة

 وأن واألمن، الشرطة قوات من ألف 04 مع العراقي، الجيش من ألف 04 بـ الهزيمة إلحاق
 ضمن من كانوا الجيش ضباط معظم إذ كذلك، تكن لم والحقيقة!! منهارة الجيش معنويات

 ومع الخبيثة، األساليب بمختلف الجيش اخترقوا الذين المحليين البعثيين من النائمة الخاليا
 جنودهم وأمروا ،04/6/4400 يوم الصفر ساعة في بوحداتهم االلتحاق عدم في مسبق تدبير

 البعثيين من ومعظمهم داعش عناصر سيطرة عن اإلعالن وتم بيوتهم، إلى بالذهاب
 إلى ثم ومن بغداد على زحفهم مواصلة أمل على تكريت، ثم ومن الموصل المحليين،على

 اإلعالمية الحملة آخر إلى!!...إيقافه يمكن ال الداعشي الزحف بأن وروجوا األخرى، المحافظات
 .النفسية الحرب في

 من الكثير كشفت الدين صالح محافظة وبقية تكريت تحرير في األخيرة االنتصارات ولكن
 في وتفانيه وشجاعته بسالته العراقي المقاتل وأثبت النفسية، الحرب على وقضت الحقائق،

 .وشعبه وطنه سبيل في بحياته للتضحية واستعداده الوطنية، وحدته وتأكيد بالده، تحرير
 وسائل وسخروا والظالم، الشر قوى قادة جنون جن الرائعة، االنتصارات هذه وإزاء ولذلك،

 ترديد على الغرب في اإلنسان حقوق منظمات حتى وخدع األكاذيب، ترويج في إعالمهم
 فنشروا(. الشيعية المليشيات)بـ تسميه الذي الشعبي والحشد المسلحة القوات ضد افتراءات

 في وقتلهم السنة من باالنتقام تقوم إيران، من وبدعم الشيعية المليشيات أن مفادها فرية
 مثل الدين صالح في السنية العربية العشائر تشارك الذي الوقت في. يحتلونها التي المناطق
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 المشبوهة الجهات هذه تتحرك ولم. األنبار في العربية العشائر وكذلك وغيرهم، والُعَبيد الجبور
 من وأكثر األنبار، في السنية نمر البو عشيرة أبناء من المئات بقتل الدواعش قام عندما

 القوة منتسبي من 0044 من وأكثر الموصل، سجون في الشيعة المحكومين من خمسمائة
 العربية اإلعالم وسائل عنها سكتت البشعة الجرائم هذه كل. بتكريت سبايكر قاعدة في الجوية

 الصحف وحتى. ساكناً  يحرك لم الشريف األزهر وكذلك اإلنسان، حقوق ومنظمات والغربية
 إيران، من الخوف بل داعش، من خوف ال يعني إيران،" هيمنة" من تحذر راحت الخليجية

 اإليراني النووي البرنامج من" مرعوب" ونتنياهو الفلسطينية، القضية تدعم إيران وألن
 .الموهوم

 ثائرة وثارت حتى داعش، على باهرة انتصارات المشتركة العراقية القوات حققت أن ما ولكن
 أنه والغريب. السنة للمواطنين العشوائي بالقتل العراقية القوات متهمة المشبوهة، الجهات هذه
 سمعنا إذ العراقية، القوات انتصارات من قلقهم يخفوا لم األمريكان العسكريين القادة حتى

 بعد ما اقبعو" من محذراً  مخاوفه، يبدي ديمبسي، مارتن الجنرال العامة األركان رئيس
 .أمرهم عجيب"!! تكريت استعادة

 أن بحجة األمر أول في الدعم هذا عن أمريكا امتنعت بعدما للعراق اإليراني الدعم جاء لقد
 في للعراق اإليراني الدعم حقيقة هي فما. سيطرتهم من خرجت أن إلى سياسية، قضية داعش
 الدول وبقية األمركي الدور عن اإليراني الدور يختلف ال الحقيقة في اإلرهاب؟ على حربه

 العراقية القوات وتدريب العسكريين، بالمستشارين مده على ويقتصر اإلرهاب، ضد المتحالفة
 الجيش يساعدون أمريكي عسكري 0444 نحو العراق ففي. والعتاد بالسالح وتجهيزها
 مختلف من آخرين ومئات البيشمركة، يدربون البريطانيين العسكريين ومئات العراقي،

 فقط ولكن ومخاوف، ريبة أية يثيرون ال هؤالء كل العربية، العشائر أبناء يدربون الجنسيات
 سليماني قاسم الجنرال أما! ومرفوض المخاوف يثير المستشارين من بعدد اإليراني الدعم

  .مضاجعهم أقض بعبعاً  وصار أسطورة، منه فصنعوا
 بمقاتلين وال إيراني، بدعم داعش محاربة تريد ال الخليجية، وخاصة العربية فالحكومات

 الشعب إنقاذ يمكن كيف فإّذْن،. الحرب هذه في للعراق دعم أي يقدمون هم وال شيعة، عراقيين
 اإلرهاب؟ قوى عليه تشنها التي اإلبادة حرب من العراقي
 ،"المجرمة المليشيات" بـ الشعبي الحشد يسمي الذي عالوي أياد طروادة، حصان أن والغريب
 لمسك عربية قوات بإرسال السعودية ويطالبون الشعبي الحشد ضد يقفون الحصن، من وأمثاله

 هذه؟ وطنية فأية. البحرين في السعودية" الخليج درع" قوات عملت كما تماماً  يعني األرض،
 المال إغراءات بدون ليس وهذا الصدر، ومقتدى عالوي بين مغازالت نشهد أننا واألغرب
 .والقطري السعودي

  
 جوقة إلى انضم إذ الديني، وقاره على يحافظ ولم الخط، على دخل األزهر جامع حتى وأخيراً،

 العراقي الجندي يقتل عندما يعني. السنة أهل تقتل الشيعية المليشيات أن والمفترين المروجين
 وأن وبريء، مسالم سني مدني إلى اإلرهابي الداعشي هذا فيتحول داعشياً، الحرب ساحة في
 !!السنة أهل يقتلون الصفوية إيران من وبدعم" الشيعية المليشيات"
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 الذي الواقع عن بعيدة باطلة اتهامات الشعبي الحشد لقوات فيه كال بياناً  أصدر االزهر ان ويذكر
 قط تحدث لم افعاالً  له ونسب القوات، تلك حققتها التي الميدانية والبطوالت العراق في يجري

 لما القلق بالغ عن األزهر بيان أعرب فقد... االمنية والقوات الحشد حررها التي المناطق في
 ذبح من) العراقي الجيش مع المتحالفة الشيعية« الشعبي الحشد ميليشيات»بـ تسمى ما ترتكبه

 من غيرها أو« داعش» إلى ينتمون ال مسالمين عراقيين مواطنين ضد حق بغير واعتداء
  (.اإلرهابية التنظيمات

 مقدمتهم في العراقي الشعب اطياف جميع يضم وطني تشكيل الشعبي الحشد أن بالذكر والجدير
 القوميات ومختلف والصابئة والمسيحيون وااليزيديون والتركمان والسنة الشيعة

 (2.)والمذاهب
 كشف" إذ ،(قُلِبت خليت لو:)المثل يقول فكما بالغربال، حجبها يمكن ال الحقيقة شمس ولكن

 الصدار االزهر مشايخ لها تعرض كبيرة ضغوط عن البرادعي محمد البارز المصري السياسي
 وزارة في االخوة ان صحفي، تصريح في البرادعي وقال". الشعبي الحشد ميليشيات” بيان

 في” داعش” تنظيم تقاتل شيعة فصائل يدين بيان إلصدار االزهر مشيخة مساعدة طلبوا المالية
". البيان هذا على متوقفة كانت دوالر مليارات ثالث بقيمة سعودية منحة ان” مبينا العراق،
 هائلة ضغوط تحت يضعها الراهن، الوقت في البالد بها تمر التي االقتصادية االزمة ان: وأضاف

 لحكومة ودعمها قطر مع حصل كما أخرى، اطراف تخدم مواقف التخاذ احيانا يضطرها قد

 (1".)السيسي الجنرال وحكومة السعودي الدور جاء واليوم االخوان،
 إلى أساؤوا مما أكثر العريقة الدينية مؤسستهم وإلى أنفسهم إلى األزهر مشايخ أساء لقد

 مصداقيتهم، خسروا العراقي، الشعب مكونات كل من المؤلف الشعبي وحشده وجيشه العراق
 يأمرهم ما ينفذون السالطين وعاظ مجرد أنهم وأثبتوا الداعشي،-السعودي الفخ في ووقعوا

 الماضي، في سيئاته ورغم الجبوري، مشعان حتى والحقيقة،. الشيطان مع ووقفوا السلطان
 عن يدافع فراح الوطنية، الوحدة على حرصه أبدى إذ الدواعش، أنصار من وأشرف أطهر برز

 وأسيادهم الطائفيين المروجين أكاذيب ويفند الدواعش، رجس من المناطق تطهير حملة
 .والقطريين السعوديين

 السعودية من وبتأثير الجهات هذه أن أثبتت التي الهستيرية الحملة هذه كل من واضح فالغرض
 قلناه ما يؤكد وهذا. المحتوم الفناء من داعش مجرمي إنقاذ ويأس وباستماتة يحاولون وقطر
 بيت عن تخرج وشعوب حكومات لمعاقبة وإقليمية دولية صناعة داعش أن وتكراراً  مراراً 

 والحق النور وقوى الشعوب تنتصر وأن بد ال المطاف، نهاية في ولكن. الحكومات لهذه الطاعة
  .والشر والباطل الظالم قوى على والخير

 من وكل العشائر، وأبناء الشعبي، والحشد الجيش المسلحة، قواتنا منتسبي لجميع تحية ألف
 لشهدائنا والخلود والمجد. وحدته و الوطن سبيل في شيء بكل يضحون و الدواعش يحارب
 ألعداء والعار والخزي. والمصابين للجرحى العاجل الشفاء ونتمنى لذويهم، وعزاؤنا األبرار،

 .عنهم يدافع و يساندهم ومن الدواعش من شعبنا
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؟!1024ت الفساد لعام عراقياً، ماذا قالت مؤشرا
5
 

 
مع أن المعركة الرئيسة عراقياً هي كنس اإلرهابيين ومنعهم من التحول إلى غول دائم : إضاءة

والبد من . يهدد البالد والبشرية جمعاء، إال أّن المعركة ال تخاض في ميادين قعقعة السالح فقط
الطائفية وصراعاتها والفساد التفكر والتدبر بميادين أخرى تنخر بوجودنا بخاصة ميداني 

ومن أجل ذلك، فمن بين واجباتنا أن نتصدى لتلك المعارك بدقة . وحربها الوبائية علينا
وموضوعية وعمق وبما يكفي للسير قدما بمعاركنا بشكل يكفل انتصارنا األكيد والجوهري 

لمدة وتستمر دوامة الشامل وإال فإننا كّمن يداول وجوده بين أيدي أعدائه ومستغليه؛ كل يأخذه 
يجب أن نخوض المعركة مرة وإلى األبد بشكل نحسم فيه ما جرى ويجري ونطهر !! استعبادنا

 ...الوطن ونحرر الناس من قيود المتاجرة بهم
وهي مجرد ومضة لفتح .. هذه القراءة تتركز على زاوية ومحور من محاور معارك العراقيين

وبعامة قد تفيدنا هذه .. بهة التصدي لها بطريقة ناجعةمجال المدارسة والحوار بشأنها ولفتح ج
القراءة الموجزة بتوضيحات تخص مؤشر الفساد أمميا دوليا وما يمكننا عبر المقارنة فيه أن 

 ...نتخذ من قرار
  

الفكرة من هذه القراءة الدولية لمؤشرات الفساد وتسلسل البلدان ونسب ما فيها من : معالجة
أوضاع القطاع العام و ما يخترقه من حاالت مرضية لتوضيح  مؤشرات، تكمن في وصف

المجريات في واقع كل بلد، ومساعدته على كشف األمور وتشخيصها والعمل على وضع 
  .المعالجات والبدائل

ولعل من تلك المؤشرات، وعلى سبيل المثال ال الحصر، فإّن ما يجري في إطار التعليم من عدم 
مدرسية ولألمور الخدمية الملحقة بها ومن مختبرات ومن تجهيزات تغطية الحاجة للمباني ال

وما تعانيه من نقص حاد بمجمل الحاجات المادية وكذلك ما يجري بإطار أساليب األداء التعليمية 
وفي مجال الصحة . حيث تتفشى فيها أمراض تضع المخرجات في أدنى أو أسوأ مستوياتها

نسان، في ضوء كل ذلك فإّن هذين القطاعين وغيرهما حيث كل شيء يخضع للمال حتى حياة اإل
تخترقهما آليات الفساد كما بتلك الصفقات التي تتم خلف الكواليس والرشاوى وكل ما يتم من 
جرائم إلى جانب ظاهرة نهب الثروة الوطنية العامة والجور على الفئات األضعف بما يقوض 

وطبعاً يتسبب كل هذا بانعدام الثقة العامة . دأالعدالة وُينهي التنمية االقتصادية قبل أن تب
وفقدانها سواء بالحكومة أم بالقيادات المجتمعية وفي انفراط العقد االجتماعي الذي ربما يؤدي 

  .النهيار شامل للدولة وزوالها من الوجود

                                                           
5

 مركز النور – تيسير اآللوسي. د.أ 
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ليقيس وباالستناد إلى تقارير الشفافية الدولية وآراء الخبراء فيها، يصدر مؤشر مدركات الفساد 

، 1024مستويات الفساد في القطاع الحكومي العام في أكبر عدد من دول العالم شمل في العام 

وأورد المؤشر صورة جد مثيرة للقلق بشأن ما لعبه ويلعبه الفساد في االعتداء . دولة 215

 فلم يسجل أي بلد في العالم درجة الكمال حيث. على اإلنسان وحقوقه وحرياته بمختلف البلدان

نقطة فقط وليس  91أن الدولة األولى األكثر نزاهة وابتعادا عن الفساد وهي الدنمارك سجلت 

نقطة،  50فيما أكثر من ثلثي بلدان العالم سجلت درجات ومستويات أدنى من . نقطة 200

 (.نظيف جداً )بمعنى  200إلى ( فاسد جداً )بمعنى  0بمقياس يقع بين 

ولربما . لتي تسطو على المشهد العام في عدد من بلدان العالمإّن الفساد يمثل أخطر المشكالت ا
يؤشر األمر بروزا في مجال الرشى وانتشارها على نطاق واسع؛ أو ممارسات أخرى أشمل في 

مختلف الميادين وبمختلف اآلليات األمر الذي تقف وراءه حال من انعدام العقاب لألفراد 
  .عطيل القوانين ووقف تنفيذها ألسباب عديدةأو ت\والمؤسسات ممن يمارس هذه الجريمة و

وبقدر تعلق معالجتنا بالعراق فلقد سّجل مجدداً موقعاً متخلفاً دولياً في مؤشر الفساد وقد كان 
لقد جاء ترتيب العراق للعام . ألكثر من عقد ونصف من بين أول أربع دول في حجم الظاهرة

لمؤشر ولم يترك خلفه سوى الصومال دولة في ا( 215)من بين الـ( 210)بتسلسل  1024

 ..وأفغانستان والسودان وجنوبه
أو بناء المدارس الطينية \وتشير التقارير الواردة إلى استمرار وجود المشروعات الوهمية و

فضال عن البنايات ! وتلك التي من القصب والجريد وحتى وجود مدارس في العراء بال بنايات
ودها نواقص كبيرة وانعدام للتجهيزات إلى جانب تفاصيل اآليلة للسقوط والخربة التي تس

وفي ميدان الصحة باتت المتاجرة بحيوات الناس ظاهرة تسببت في نتائج كارثية ! خطيرة أخرى
دع عنك القطاعات األخرى التي تعاني اليوم من الشلل التام كما في القطاعين الزراعي 

ري مشهد االنحطاط القيمي وتمظهراته وليس بعيدا عن الواقع المز.والصناعي وخرابهما
 ..المجتمعية

ولكن األخطر في المعركة مع الفساد في العراق، أنها باتت بحجم يقترب من اإلطاحة بالدولة؛ 
ولعل مؤشر آالف الجنود الفضائيين .. بعد أن تحولت بهذه الوباء المرضي إلى معركة وجود

ن إرهابيي العصر ومجرميه السطو على عدد خير دليل عندما استطاع بضع أنفار م( الوهميين)
 !!من المحافظات ولم يجد أبناؤها من يحميهم ويدافع عنهم

مثل هذه المآزق الخطيرة يجب أن يوجد بشأنها، قرار لدى الشعب نفسه، قرار يتعلق بمن يولَّى 
قدسية المسؤولية بعيداً عن معايير مرضية تمنح السلطة المطلقة لمراجع سياسية يتم إسقاط ال

وإال فإن استمرار ذات الجهات الطائفية في التحكم بالعراقيين .. الدينية عليها من بوابة الطائفة
لن يعني سوى استمرار النهب حتى وصول نقطة الالعودة ويومها لن يكون هناك عراق وال 

 دولة تحمي العراقي وسيجد المواطن نفسه منكشفا في عراء تستعبده فيه قوى الجريمة من كل
 !!حدب وصوب

والفساد من قبل ومن بعد، ليس قضية رشوة عابرة حسب بل هو سلوك وقيم وآليات عيش إذا 
ر العراقيون تجاه ما أصاب وجودهم؟ وهل سيكون الرد ... استمر فلن يبقي ولن يذر فهل تفكَّ

  بحجم الكارثة؟



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

19 

حرب شاملة مع  إن الحرب الجارية ليست مقصورة على ميادين المعركة مع اإلرهابيين بل هي
وما اعتمل من آليات مرضية خطيرة فضحها لنا تقرير الفساد ( الطائفية الفساد اإلرهاب)ثالثي 

ورقم التسلسل الذي جاء به العراق عالمياً وما تضمنه من معايير ومؤشرات كارثية، وهو األمر 
ة للمجريات كفى صمتا وسلبية ومعايش: الذي يتطلب التصدي لها بوسائل تقول للذات الوطني

 !وإال فالت ساعة مندم
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ما وراء الكلمات حرية المعتقدات الدينية في العراق 

خلفيات ووقائع وتطلعات. . 
6
 

 
 ..!لنبدأ بإلغاء المحاصصة الطائفية المقيتة وإلى األبد 

  
 الظلم الذي وقع على اتباع الديانات والمذاهب في العراق ال يخفى على احد حجم            

خاصة على مكونات المجتمع العراقي الصغيرة بحجمها والكبيرة ببعدها التاريخي وقدمه عبر 
والمتتبع ألحداث العراق تاريخيا . مراحل نشوء العراق كدولة ليكون بشكله الجغرافي الحالي 

سيجد ان بعضا من تلك المجاميع الصغيرة تعرضت لحمالت إبادة بشرية كادت فعال ان تنهي 
وال إيمان أتباعها العميق باهمية البقاء والتواصل رغم تلك الظروف العصيبة وجودها ل

  .والمدمرة التي مروا بها
لقد شجعت بيئة العراق منذ القدم على قيام ونشوء مجموعة كبيرة من الديانات           

سعة السماوية وغير السماوية وكذلك المدارس الفلسفية والفقهية االمر الذي أوجد مساحة وا
للمقارنة بينها ضمن جداالت فقهية وفلسفية ووجودية اتصفت في بعض األحيان بالهدوء 

والحرّية واالحترام المتبادل بين الفرقاء وتارة اخرى بسيادة الرعب والحروب واالبادة وغير 
  .ذلك

دينية ان اإلصرار على البقاء والعيش على ارض االجداد لكل تلك المكونات العرقية وال          
والمذهبية رغم كل المضايقات والحروب الدامية التي راح ضحيتها آالف البشر ال لسبب سوى 

أو يتبعون افكاراً دينية ومذهبية مغايرة لما يؤمن به اآلخرون فيه داللة على   ألنهم يؤمنون بـ
من ناحية الطائفة المتأصلين في العراق  -القبيلة  -قوة االرتباط القومي بالتواجد مع القوم 

كوطن يعتزون بارتباطهم الجذري به كونه وطن  -العراق -وعلى قوة العالقة بينهم وبين الوطن 
  .االجداد الذي لم يكن لديهم خيار استبداله من قبل من ناحية ثانية

اتذكر انني وصديق من الطائفة المندائية التقينا بشخص عراقي عن طريق الصدفة في           
فدعانا لزيارته في محله التجاري في ضاحية  ٤٨٩١االمريكية في العام  مدينة نيويورك

لبينا دعوته بعد فترة ، حيث إستضافنا وقدم لنا قهوة عراقية ، ونحن . بروكلين بنفس المدينة
مما دعانا لالستفسار   كانت موجودة على منضدته" نجمة داود"في مكتبه الحظ صديقي ان 
إستفسارنا كان بداعي الفضول وليس لسبب آخر خاصة وإنني . قيامنه عما اذا كان يهوديا عرا

                                                           

 صوت العراق –عالء مهدي  6
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في حينه على الرغم من   وصديقي كّنا قد هاجرنا أو هّجرنا من العراق ألسباب طائفية أو دينية
 .ان كلينا يؤمن بالعلمانية فكرا وممارسة

شركة   دي يملككان وال: قال. اجاب مضيفنا بنعم ، واسترسل يخبرنا بما حدث لعائلته          
استيراد وتصدير أدوات احتياطية للسيارات االمريكية بشارع الرشيد ببغداد وكان وضعنا المالي 

والتسفيرات فهربنا من العراق تاركين ' فرهود اليهود ' واالجتماعي جيدا جدا ، وفجأة حصل 
لى ايران التي توجهنا ا. كنت في حينها طفال صغيرا. خلفنا أمالكنا المنقولة وغير المنقولة

فضلها ابي على اسرائيل في حينه ، وهناك أسس والدي شركة مماثلة لشركته في بغداد بسبب 
، حدثت  ٤٨٩٩واسترسل قائال ، في العام . من عالقاته التجارية الجيدة مع الموردين األمريكان

ا ناجين بأنفسنا الثورة االسالمية في ايران واضطررنا للهرب للمرة الثانية تاركين أمالكنا خلفن
إال أننا لم نتمكن من . وأتجهنا هذه المرة الى اسرائيل حيث كانت الخيار الوحيد في حينه

الصمود بوجه ممارسات الصهيونية وعنصرية النظام االسرائيلي والمجتمع ضدنا كوننا من 
حدة اليهود الشرقيين لذلك قرر والدي الرحيل الى بريطانيا ومن بعدها الى الواليات المت

وأضاف بان والده ووالدته توفيا في الواليات المتحدة األمريكية ودفنا هناك على . االمريكية
كما أشار إلى أن اللغة العربية بلهجة عراقية هي . الرغم من وصيتهما بأن يدفنا في العراق 

تي نعرفها اللغة التي تستخدمها العائلة وان طعامهم الزال عراقيا وبدأ بذكر األكالت العراقية ال
جميعا، وذكر انهم اليستمعون من الغناء والموسيقى سوى للمقامات واألغاني العراقية القديمة 

الزلنا عراقيين على الرغم من اننا عشنا في ايران وإسرائيل وبريطانيا وأمريكا : قال. ويوميا
نكليزية كتابة ورغم كوننا من اتباع الديانة اليهودية ونجيد العربية والفارسية والعبرية واال

تألمنا كثيرا في حينه وطيبنا من خاطره وعندما . وقراءة اال ان ارتباطنا مازال عراقيا بامتياز 
عدنا لزيارته في محله التجاري بعد حين وجدنا ان محله لم يبق منه سوى اثار الحريق الذي 

 -لنكات  -مستعملة كان محله التجاري كبيرا وواسعا يتعامل بالمالبس ال. أتى على كل شيء فيه
وبذلك فقدنا . في منطقة شعبية وخطرة بضاحية بروكلين كانت مسرحاً للعديد من الجرائم
 .التواصل معه ألننا لم نكن نملك أية وسيلة أخرى لإلتصال به في ذلك الحين

على الرغم من أن ماحدث ليهود العراق قد تم توثيقه من قبل بعض المؤرخين          
أن الكثير منا الزال يتذكر تلك الحوادث سواء كشاهد عيان أو عن طريق اإلستماع و  العراقيين

مع ذلك فإن المآسي التي حطت على . لقصص عن الحوادث التي مروا بها وكيف تمت معاملتهم
رؤوس العراقيين من الكورد الفيلية من قبل النظام الديكتاتوري السابق وترحيلهم وتسفيرهم 

خالل عبورهم المناطق الجبلية الوعرة وماتعرضت له عوائلهم ونساؤهم من ومقتل الكثير منهم 
عمليات إعتداء وأغتصاب جنسي فاقت في دمويتها تلك األحداث التي صاحبت عمليات تهجير 

 .اليهود
ومايقال عن مآسي العراقيين من الكورد الفيلية اليقارن بما مورس من تصرفات           

النظام الديكتاتوري السابق ضد العراقيين مما كانوا يصنفون بالتبعية إجرامية ودموية من قبل 
والحديث عن هذه الفئة من العراقيين حديث مؤلم وحزين حيث أتبع النظام اإلستبدادي . اإليرانية

السابق إسلوباً مختلفا في تعامله القاسي واإلرهابي معهم حيث كان يتم إعتقال الرجال القادرين 
وتسفير باقي افراد العائلة من الشيوخ والنساء واألطفال من دون أي إعتبار  على حمل السالح

لألمور اإلنسانية التي توصي بها الالئحة العالمية لحقوق اإلنسان أو اية مبادئ دينية أو مذهبية 
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كانت العوائل العراقية المسفرة تمشي أليام وليال على األقدام في طرق . أو اية إعتبارات أخرى
وصحراوية، وكان أفرادها ليسوا عرضة لهجوم الحيوانات البرية المتوحشة فقط، بل جبلية 

أيضا لغزوات من عصابات مجرمة كانت تتعاون مع سلطات النظام حيث يتم إخبارهم بمواعيد 
 .التسفير لكي يتم اإلعتداء عليهم وسرقة مايحملوه من متاع ومجوهرات ونقود على قلتها

التي ارتكبت بحق المسيحيين واإليزيديين والشبك والكاكائيين وعدد  أما المجازر           
آخرغير قليل من أتياع ديانات ومذاهب عديدة كان العراق عبر تأريخه الطويل حاضنة له ، فقد 

كانت مجازر إبادة بشرية لم تختلف عن تلك التي مورست ضد األرمن على أيدي جالوزة 
ة القرن الماضي والتي ستمر ذكراها المئوية قريبا دون أن وجندرمة السلطان العثماني في بداي

يعترف العالم المتحضر الحالي بتلك الجريمة النكراء التي لم يشهد مثلها التأريخ القديم أو العالم 
الحديث ودون أن يقدم إعتذارا رسميا لألرمن أو تعويضهم عن جريمة إبادة أكثر من مليون 

لقد عانى مسيحيو العراق وإيزيدييهم والشبك . دينية وطائفيةشاب خالل أيام معدودة ألسباب 
والكاكائيون من عمليات إضطهاد وتصفية وإبادة ليس فقط للبشر بل لممتلكاتهم وآثارهم 

ومقدساتهم الدينية والمذهبية ، فتم تدمير الكنائس ودور العبادة وسرق الممتلكات المنقولة ، 
ات والقاصرات وتم بيعهن في أسواق النخاسة وعادت والمقتنيات وأعتدي على النساء والبن

 .أسواق العبيد تمارس أعمالها ببيع وشراءالبشر الذين ولدوا أحراراً 
وكان للصابئة المندائيين حصة كبيرة من اإلرهاب الطائفي والديني حتى كادت طائفتهم          

 لها من قبل العشائر الصغيرة أن تختفي من الوجود بفعل محاوالت اإلبادة التي تعرضوا
لقد قدم الصابئة المندائيون الكثير من الضحايا بسبب . والسلطات والمنظمات الدينية المتطرفة

من إنتمائهم الديني على الرغم من تعايشهم مع العشائر العربية وأختالطهم وتقاربهم وتشابه 
يشفع لهم فلم يملكوا عادات معيشتهم خاصة في الملبس والمأكل وحتى األسماء لكن كل ذلك لم 

للخالص من ذلك سوى الهجرة إلى خارج العراق وهاهم ينتشرون في القارات ويؤسسون 
مجتمعات وان كانت مغلقة من أجل الحفاظ على الطائفة إال انها مجتمعات حضارية مثقفة تدين 

 .بالوالء للوطن األم
 !ر كل ذلك حدث والزال يحدث تحت نظر وعلم عالمنا المتحض         
كل ذلك حدث عبر عقود طويلة من الزمن وتحت أنظمة ملكية وجمهورية وديكتاتورية          

وطائفية ودينية ، كل دساتيرها تنص على حرية المعتقد الديني واإلنتماء القومي وتنادي 
 .بالعدالة اإلجتماعية والتساوي بين المواطنين دون النظر لمعتقداتهم الدينية والطائفية وغيرها
إذن اين يكمن الخطأ ومن هو السبب في ديمومة هذه الممارسات اإلجرامية التي لو جمعناها 

 لكانت حصيلتها تفوق الجرائم التي صاحبت أيا من الحربين العالميتين؟
انها دعوة صريحة للقيام بحملة وطنية لتثقيف المجتمع العراقي على إسلوب أحترام          

 .ت والمذاهب المختلفةاألخرين من أتباع الديانا
انها دعوة صريحة للسلطة التنفيذية في العراق ومن خالل برامج التعليم المدرسي في         

كل مراحل الدراسة لتدريس مادة التربية الوطنية على أن يشرف على مادتها متخصصون 
 .علمانيون
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ت الدنيوية ويوفر إنها دعوة صريحة للسلطة التشريعية لوضع قانون يحكم العالقا        
مساحة كافية من الحرية لكل المواطنين العراقيين من حملة الجنسية العراقية لممارسة 
 .طقوسهم الدينية بكل حرية ووضع عقوبات صارمة على من يعتدي على حرية اآلخرين

إنها دعوة صريحة للطبقات العراقية المثقفة لإلمتناع عن ذكر أو اإلشارة إلى أسماء        
ديان والطوائف والمذاهب في كتاباتهم وممارساتهم اليومية وإعتبار ذكر ذلك أو تصنيف األ

 .الناس وفقها من مظاهر العنصرية المقيتة
إنها دعوة صريحة للنظام العراقي إللغاء مبادئ الحكم وفق المحاصصة الطائفية المقيتة        

فهل هناك من . في العراق اآلنالتي أثبتت فشلها حيث كانت السبب في كل ماجرى ويجري 
 !يسمع؟
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ثقافة تدمير التراث الداعشية
7
 

  

 

 
حلّت في األيام الماضية أكبر مصيبة تراثية وقعت في العراق على مدى آالف السنين، ليس لها 

، وإنما ُتعرف ثقافة المجتمعات (ه656)نظير إال ما كان في عهد هوالكو حين سقطت بغداد سنة 

 .تاريخها، والشعوب التي ال تاريخ لها فال حاضر لها وال مستقبلبمعرفة 
وتاريخ العراق الحضاري كان هدف داعش في محاولة يائسة لطمس معالم هذا البلد العظيم من 
جهة، ولسرقة وبيع بعض اآلثار النادرة من جهة أخرى، وهم في كال الحالتين أظهروا نواياهم 

 .هله شراالخبيثة المتربصة بهذا البلد وأ
ولسنا في هذا الصدد لنصف بشاعة هذه الجريمة النكراء، فكلنا شاهد أو سمع تفاصيل األحداث 

التي ال يتسع المجال لذكرها، ولكننا بصدد تقييم أداء الحكومة في المحافظة على تاريخ هذا البلد 

 .العظيم
وفعلوا األفاعيل في مكتباتها رغم عدم قناعتي التأريخية بما فعله المغول عندما اجتاحوا بغداد 

حرقاً أو إلقاًء في النهر، لعدم امتالكهم مؤهالت معرفية تمكنهم من أهمية الكتاب وما يحويه، 

 .لكني ممن يؤمن بأن التأريخ يعيد نفسه
من إحراق المكتبات في عموم ( داعش)اليوم اصبحت أراجع قناعتي بما يفعله أحفاد هوالكو 

بة المركزية التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق، وقبلها نهب مكتبة العراق، وتحديداً المكت
األوقاف، وإحراق أهم المخطوطات، ناهيك عما ارتكبته تلك األيدي اآلثمة في مكتبة جامعة 

 .الموصل من إحراق لكتب الفلسفة واللغة اإلنجليزية وسواها
المدينة من متحفها إلى باقي القطع والداهية األكبر واالمر، تدمير اآلثار التاريخية في عموم 

 .األثرية المتوزعة في المدينة
 وفي معرض رده على أحداث تفجير متحف الموصل أشار رئيس مجلس النواب اى أن

هذه المجاميع الظالمية تثبت في كل يوم انها عدو للعراق بماضيه وحاضره ومستقبله، مضيفا 
يخ الحضارة البشرية ال يمكن لمثل هذه الثلة ان تاريخ هذه المدينة الناصع والذي يمثل تار

الضالة ان تمحوه او ان تمحو تاريخ اهل هذه المدينة الذين باتوا بانتظار نداء الوطن ليطهروا 

 .مدينتهم من كل غريب دخلها
هذه االعمال االجرامية التي أقدم عليها داعش جعلت من العراقيين بكل دياناتهم وطوائفه 

 .دا وعزما على انهاء وجود كل اشكال االرهاب في بلدهم العراقوقومياتهم أكثر توح
 .براءة اختراع تسجل لداعش في اغتيال العلم والعلماء وما تبقى من تراث وحضارة

                                                           

 وكالة الصحافة المستقلة -وسام نعمان 7
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داعش اليوم حققت ما عجز عنه غيرها؛ فهي بارعة في تدمير حضارة أفنى األجداد سني 
عقولهم المتهالكة من مفاهيم ربما يفيد عمرهم في بنائها، وهم ال يؤمنون إال فيما عشعش في 

 .منها أصحاب العقول المتخلفة كهم
إن اغتيال المعرفة، وإشاعة الجهل، وتسويق األفكار التكفيرية، تمهيد لغزو عقلي يمارسه 

الجهلة، لشطب روح التسامح الذي أشاعته الكتب المحروقة، واآلثار المدمرة، كما أن العمل 

 .النخاع في أذهان هؤالء خصوصاً أن أغلبهم ال يمتلك مؤهالً معرفياً يدل على عداوة حتى 
داعش اليوم بقلة معرفتها، تؤسس لعودتنا إلى القرون الجاهلة األولى، حيث شريعة الغاب، 

 وحيث ال علم وال معرفة
 

 


