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في العراق وماهي قوته " داعش"أين يقف 

العسكرية؟
1
  

 
تجري عمليات عسكرية واسعة للقوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي وقوات عشائر 

الستعادة   5102منذ مطلع شهر مارس " لبيك يارسول هللا"صالح الدين تحت اسم محافطة 
مدينة صالح الدين تتمتع بمكانة رمزية عند . كم شمال غرب بغداد 041مدينة تكريت، 

العراقيين كونها حملت اسم الشيخة أمية، عشيرة الجبور التي قاتلت بسالحها ضد داعش في 
وهي تعتبر نقطة ارتكاز الى القوات  5104للموصل يونيو ناحية العلم بعد اجتياج داعش 

العراقية والحشد الشعبي الستعادة الحويجة ومدينة الموصل شماال التي تعتبر معقل لتنظيم ابو 
وتعتبرها داعش محور طرق واتصاالت التنظيم مابين الموصل ومحافظة االنبار . بكر البغدادي

القوات العراقية قطعت طرق االمدادات على  .غربا ومحافظة ديالى وحوض حمرين شرقا
التنظيم الذي بات محاصرا في مركز محافظة صالح الدين والتي اليتجاوز اال بضعة مئات من 

يركز التنظيم على العمليات االنتحارية بالسيارات المفخخة على السواتر االمامية . المقاتليين
عسكرية محدودة على  "جيوب"مليات من اجل محاولة احداث خروقات بع  للقوات العراقية

. عن طريقها على التعزيزات  محور قاطع عمليات صالح الدين محاولة منه لفتح ثغرة يحصل
من السيطرة التامة على الطريق الرابط مابين  5102مارس  2القوات العراقية يوم "تمكنت
القضاء ومناطق شرق والرابط بين ( بيجي)الواقع شمالي مصفى ( العلم)وناحية ( الفتحة)جسر 

 (الحويجة)تكريت وقضاء 

القوات العراقية ". ويعد الممر الرئيس لنقل امدادات داعش من الموصل الى صالح الدين
والموصل، ضمن إستراتيجية قطع   محافظتي االنبار  استطاعت من عزل صالح الدين عن

في طروحاته على قناة الفريق اول ركن وفيق السامرائي ركز . اوصال جغرافية داعش عسكريا
الحدث بأن القوات العراقية يجدر بها ان تطهر مدينة االنبار من داعش قبل ان تصعد شماال الى 

الموصل، هذه الطروحات ربما تأتي من فكرة تأمين محافظات الوسط صالح الدين وسامراء 
عبد الكريم  اما الخبير العسكري اللواء. وديالى واالنبار غربا وتعزيز االمن ومسك االرض

بأعتماد إستراتيجية تقطيع تنظيم داعش على االرض والتي   طروحاته إستباقية  خلف، فكانت
 . طرحها قبل هذا التاريخ

 العمليات العسكرية في محافظة االنبار

. تقع غرب العراق في االنبار ، شمال شرقي مدينة الفلوجة  الكرمة مدينة عراقية:ناحية ألكرمة
الحالبسة والفالحات والجميلة والبو خليفة والبوشهاب، والكرمة مدينة كبيرة تسكنها عشائر 

                                                           

 المركز العربي األوربي لدراسات مكافحة االرهاب واالستخبارات – جاسم محمد 1
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ألف نسمة واقتصادها زراعي خالص، وتبعد عن  522واسعة المساحة يبلغ عدد سكانها 
كيلومتر مربع وتنقسم إلى حضر وريف  0111تبلغ مساحتها . الكيلومتر 02الفلوجة زهاء 

 .نبار كلهاوهي أكبر مدينة ريفية في محافظة األ

، أن القوات االمنية 5102مارس  8أكد مسؤولون في محافظة االنبار غرب العراق، يوم 
تمكنت من قطع طريق االمدادات التي تربط بين قضاء الفلوجة وناحية الكرمة، شرق الفلوجة 

وفتح طرق استراتيجية، مؤكدين تحرير عدد من المناطق في ناحية الكرمة من قبل القوات 
 .ةاالمني

ويذكر بأن القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي والعشائر في االنبار استطاعت استعادة عدد 
 01من المناطق في الشمال الشرقي من ناحية الكرمة عن طريق قوات التدخل السريع والفرقة 

وصرح رئيس المجلس . مدعومة بالطيران الحربي العراقي، وقتل العشرات من تنظيم داعش
عيساوي الى بعض وسائل االعالم، إن قوات الجيش العراقي تمكنت من قطع طريق شاكر ال

االمدادات بين قضاء الفلوجة وناحية الكرمة وان تحرير ناحية الكرمة بالكامل يحتاج الى مزيد 
من االستعدادات العسكرية واللوجستية ألنها تعد منطقة خطرة بسبب انفتاح حدودها مع اربعة 

صر داعش في مدينة الفلوجة اصبحوا محاصرين من جميع الجهات وليس محافظات وان عنا
امامهم فرصة للقتال او المواجهة مع القوات االمنية وهذا يساعد القوات العسكرية لفتح 

 .الطريق السريع في االنبار

 

وبشأن تحريرمركز ناحية الكرمة من مقاتلي داعش فأن تحرير الناحية يحتاج الى جهود 
كبيرة كونها تمتد على مناطق صحراوية مفتوحة مع حدود ادارية لمدينة   خباريةعسكرية واست

بغداد التي ال تبعد عنها اال عشرات الكيلومترات عند مدينة الغزالية وابو غريب التابعة للحدود 
وقال الناطق بإسم . الكرمة ايضا بحدود محافظة صالح الدين  االدارية لمدينة بغداد ترتبط

ميد سعد معن إن القوات األمنية والحشد الشعبي تمكنت من احراز تقدم كبير في الوزارة الع
كم باالضافة الى العديد من المناطق والقرى  011قضاء الكرمة شرقي الفلوجة، مؤكداً تحرير 

هذه العملية جائت في . والسابعة 00باشراك قوة أمنية مشتركة من الحشد الشعبي والفرقة 
، 5102ت العراقية بلدة البغدادي في محافظة االنبار خالل شهر فبراير اعقاب استعادة القوا

القريبة من قاعدة عين االسد مركز تواجد المستشارين االميركين ومركز تدريب مقاتلي العشائر 
وأعلن خاللها قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ضياء كاظم دبوس عن فتح الطريق 

ناحية البغدادي وقضاء حديثة غربي األنبار الذي كان يخضع لسيطرة بين قاعدة عين األسد و
 .مقاتلي داعش

. ومعقل داعش في االنبار وتحت سيطرة التنظيم" والية"أما الفلوجة فمازالت تعتبر :الفلوجة
يذكر ان تكتيك داعش العسكري يقوم على قطع اتصال امدادات القوات العراقية مابين المدن 

المعادلة انقلبت اي اصبحت القوات العراقية، هي من تتبع تكتيك قطع  والقرى، لكن االن
امدادات داعش ومقاتليه ضمن إستراتيجية جديدة تقوم على قطع االمدادات وطرق االتصال 

اما في المناطق المكشوفة تحديدا في ذراع دجلة . للتنظيم ومحاصرة المدن التي يسيطر عليها
ي حوران، فتعتمد القوات العراقية والعشائر على الغطاء الجوي وعند القائم مع دير الزور وواد

لضرب مقاتلي التنظيم وارتاله التي باتت تتجه من الرقة والمدن السورية عبر دير الزور 
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أن تقدم القوات األمنية باتجاه قضاء الكرمة في الفلوجة أبعد . السورية الى مدينة القائم العراقية
داعش تستخدم ناحية الكرمة منطقة الطالق الصواريخ على  الخطر عن العاصمة خاصة ان

 .بغداد ابرزها على مدينة الغزالية المحاذية للكرمة ومدينة الكاظمية

شمال غرب الفلوجة في محافظة ( الصقالوية)بلدة   تقع :ناحية الصقالوية ـ معبر الشيحة 
وتسكنها عشائر المحامدة   كلم عن العاصمة بغداد، وتعتبر منطقة زراعية 22األنبار وتبعد 

أكد . وعشائر أخرى تضم اآلن أكثر من سبعة آالف عائلة مهجرة ونازحة من الفلوجة وبغداد
، أن القوات االمنية تمكنت من استعادة السيطرة 5102مارس  02مجلس محافظة االنبار في 

لقوات االمنية أ. داعش" الدولة االسالمية"على طريق ذراع دجلة الذي كان تحت سيطرة تنظيم 
كلم الذي كان تحت سيطرة داعش،  11  تمكنت من استعادة السيطرة على طريق ذراع دجلة

وبالسيطرة على هذا الطريق تمكنت من قطع االمدادات التي كانت تصل الى التنظيم من صالح 
 .الدين واالنبار

ة تسيطر على أن القوات العراقي  5102مارس  08ذكر مصدر امني في محافظة االنبار يوم 
االستراتيجي في الفلوجة، والذي يعد المعبر الوحيد الذي يربط المدينة بناحية " الشيحة"معبر 

بضعة ( التاجي)وأستطاعت القوات العراقية قطع الطريق الرابط بين مدينة ( الصقالوية)
راع ذ)و ( الكرمة)غرب الفلوجة، مرورا بأطراف قضاء ( الصقالوية)كيلومترات شمال بغداد و

شمال بلدة الصقالوية بأتجاه سامراء وصالح الدين وبحيرة الثرثار وهي قناة يبلغ طولها ( دجلة
معبر )ويعد (. الشيحة وابو زديرة الى الجسر الياباني)كلم و كذلك استعادة قرى  11تقريبا 
المعبر الوحيد الذي يربط الفلوجة بناحية الصقالوية وهو المنفذ الوحيد لدخول ( الشيحة

وتمكنت القوات العراقية من تطهير الطريق الممتد من الفلوجة الى . المساعدات واالمدادات
شرقي الفلوجة، وصوال الى منطقة ( ذراع دجلة)وتطهير الجسر الممتد من منطقة   الرمادي

 .الجسر الياباني شرقي الرمادي

ية قادماً من المملكة هو أطول وديان العراق والذي يشق الهضبة الغرب :وادي حوران والجزيرة
في محافظة األنبار وهو يختلف   العربية السعودية حتى ينتهي في نهر الفرات قرب مدينة حديثة

) عن سهل حوران في األردن وسوريا ومن أهم المدن الواقعة على هذا الوادي هي مدينة
 9العبيدي يوم أعلن رئيس مجلس ناحية البغدادي في بمحافظة األنبارالسيد مال هللا .( الرطبة
في " داعش"، أن مقاتلي عشائر العبيد والبومحل قاموا بضربة استباقية لعناصر5102فبراير 

كم  52منطقة حوران التي تعّد معقالً من معاقل التنظيم في المنطقة الغربية واستطاعت استعادة 
 (وادي حوران)من منطقة 

ما يسمى " جبير الحواس"ن مقتل وكشف قائد صحوة ناحية البغدادي الشيخ عاشور حمادي، ع
وقال الحمادي، في تصريحات صحفية، إن القوات . بالقرب من بحيرة الثرثار( حي البكر)بوالي 

األمنية وبالتنسيق مع أبناء العشائر نفذت عملية نوعية على منطقة الجزيرة، الواقعة على بعد 
ائد العسكري لداعش في الق( جبير الحواس) كم غرب بحيرة الثرثار، أسفرت عن مقتل 41

  .المنطقة

هي مدينة عراقية تقع على الضفة الغربية من نهر الفرات إلى الشمال من مدينة :قضاء هيت
كم، تسكنها عشائرالمحامدة والبونمر  091كم، وتبعد عن بغداد مسافة  11الرمادي بمسافة 

جواعنه والعبيد و العبدلة والكرابله والبوعساف والبو علي الجاسم والغرير وشمر والجغافية وال
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أعلنت الحكومة المحلية في . والسعدي والبو حيات والمناذرة والقيسيين والدواسر وغيرهم
، عن بدء قوات الجيش بإلقاء منشورات تحذيرية 5102مارس  01مجلس محافظة األنبار يوم 

وبخاصة  (داعش)لألهالي من خالل الطائرات تدعوهم فيها إلى االبتعاد عن مناطق تواجد 
سبق ان . مقراته وسيارته، حتى ال يكونوا عرضة للخطر خالل العمليات العسكرية ضد التنظيم

حرقا في مدينة هيت شمال غرب  5102فبراير 50عراقيا السبت  21” داعش“أعدم تنظيم 
، تخوض القوات العراقية معارك ضارية ضد تنظيم  5102ومنذ مطلع شهر فبراير . الرمادي

غلب مناطق محافظة األنبار وازدادت وتيرة تلك المعارك بعد سيطرة التنظيم على في أ" داعش"
إضافة الى سيطرته على ( هيت، عانة، وراوة، والقائم، والرطبة)األقضية الغربية من المحافظة 

كما يسيطر عناصر التنظيم على أجزاء من ( قضاء الفلوجة والكرمة)المناطق الشرقية منها 
. 5104على مدينة هيت خالل شهر اكتوبر " داعش"سبق ان سيطر تنظيمو. مدينة الرمادي

وعدد ( سنان متعب)  العمليات العسكرية خاللها اسفرت عن مقتل قائد التنظيم في هيت الملقب
 .من مرافقيه

مايجري االن ميدانيا في العراق هو تقطيع طرق االمدادات لتنظيم داعش ومحاصرته في المدن، 
ديد يشمل معالجة التنظيم عسكريا في عمليات شاملة وواسعة ولم تنحصر في تكتيك عسكري ج

هذه العمليات من شأنها ان . في مدينة او مساحة جغرافية ماعدا مدينة الموصل معقل التنظيم
تأتي بنتائج على االرض خالل االسابيع القادمة خاللها يفقد مقاتلي داعش الكثير من ذخيرتهم 

مليات على االرض اصبحت فاعلة وبدعم من طيران التحالف الغربي الع. ومؤونتهم واالسناد
. لضرب ارتال التنظيم خاصة في المناطق المكشوفة مابين دير الزور السورية والقائم العراقية
إن نجاح العمليات العسكرية تعتمد ايضا بتعزيز القوات الساندة بمسك االرض والتحالف مع 

في مواجهة داعش من دون ذلك سوف اليكتب لهذه العمليات  عشائر المنطقة الغربية وتسليحهم
ان نقل الحكومة العراقية بعض من صالحياتها الى المجالس المحلية للمحافظات . النجاح

وخاصة مدينة االنبار من شانها ان ترفع الكثير من الهواجس والمخاوف عند ابناء المحافظات 
تطهير من داعش وليس عمليات لتغير جغرافية الغربية من ان مايجري في العراق هي عمليات 

الخيار العسكري ضروري جدا وهو الخطوة االولى، لكن القضاء على هذا . العراق ديموغرافيا
التنظيم عسكريا غير كاف، يجدر ان تكون هنالك مواجهة بالفكر لهذا التنظيم الذي ترك اثار 

ثر من جيل باالضافة الى مشاريع سلبية على مجتمعات المنطقة من شانها ان تستمر الى اك
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية

 نشر في شبكة رؤية االخبارية *
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تجربة البقاع اللبناني في العراق
2 

 
 

العاصمة القبلية القديمة للرئيس العراقي السابق صدام  -تتبلور اليوم معالم معركة في تكريت 
عقٍد فقط من الزمن هو أن تتشكل القوات الحكومية ولم يكن وارداً في الحسبان منذ . حسين

العاملة بإمرة زعماء « وحدات الحشد الشعبي»الرئيسية التي تسير في طليعة المعركة من 
وقد وصف رئيس . اللبناني« حزب هللا»وأهم شركاء هذه القوات هما إيران و . الميليشيات

أفضح مظاهر الدعم "سي هذا الوضع بأنه هيئة األركان المشتركة األمريكية الجنرال مارتن ديمب
« الدولة اإلسالمية في العراق والشام»منذ بداية الحرب على تنظيم " اإليراني

ولكنه ألمح إلى أن هذا األمر ليس بالضرورة سيئاً طالما . «الدولة اإلسالمية»(/«داعش»)
 .تمتنع هذه القوات عن تأجيج التوترات الطائفية

الجنرال ديمبسي تمثل جوهر الجدال القائم حول الدور اإليراني في  وفي الواقع أن تعليقات
العراق وعن التقسيم المناسب للعمل بين كلّ من طهران والتحالف الدولي الذي تقوده الواليات 

ويبدو أن البيت األبيض يعتبر االنخراط اإليراني المتزايد . «داعش»المتحدة في المعركة ضد 
ولكنه يراه  -وهذا ربما صحيح  -ال يمكن التخلص منه بمجرد التمني في الحرب أمٍراً واقعاً 

 .اإليرانية، وهذا أمر يمكن اعتباره ساذجاً  -أيضاً كخطوة إلى األمام في العالقات األمريكية 
وعلى . و تعطي األحداث التي تجري على األرض في شرق العراق منظاراً مختلفاً لهذه المسألة

هو أن معركة تكريت أظهرت جانباً كامالً من الحرب تم عمداً إقصاء  كل حال، ما يحصل فعلياً 
فإيران ووكالءها العراقيين يعملون على إرساء منطقة نفوذ في شرق . المجتمع الدولي عنه

 .العراق منذ أكثر من عقد وهذه المنطقة آخذة في التوسع، كما أشار ديمبسي
ا مر به لبنان منذ عدة عقود حين استولى وباختصار، يمكن القول إن العراق ربما يختبر م

ما "ولكن في هذه الحالة، األرض موضع البحث هي بالد . على وادي البقاع« حزب هللا»مقاتلو 
، ولكن النتيجة واحدة وهي، أن «وحدات الحشد الشعبي»والقوات المعنية هي " بين النهرين

الفصائل القوية شبه العسكرية هناك رقعة من األرض تنسحب منها الحكومة تدريجياً لصالح 
 .التي تملك صالت وثيقة باإلرهاب

 األراضي الوعرة
. هناك ظاهرة اختالط طبيعية بين العراق وإيران في المحافظات الحدودية المشتركة بين البلدين
إذ تمتد مجموعات كبيرة من السكان الشيعة من شمال شرق بغداد إلى إيران على طول وادي 

الجنوب الشرقي تقع محافظتا واسط وميسان الحدوديتان ذات الغالبية الشيعية وفي . نهر ديالى
وتترابط تلك المناطق فيما . حيث تنتهي الحدود مع إيران في مستنقعات يصعب السيطرة عليها

بينها بشكل دائم عن طريق التجارة والتهريب ورحالت الحج الدينية على طول نقاط العبور 

                                                           

 معهد واشنطن -مايكل نايتس 2
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تخطت إيران حدود الروابط التقليدية حين شبكت هذه  1003منذ عام  ولكن. واألنهار القديمة

المحافظات الحدودية ببعضها البعض من خالل تقديم الدعم المتمثل بشبكات الكهرباء المشتركة 
 .والخدمات الطبية والمنتجات النفطية المكررة

يين المدعومين من كما شّكل شرق العراق ساحة معارك حرفياً ومجازياً بين المقاتلين العراق
وبما أن المناطق الحدودية كانت منكوبة جراء الحرب بين العراق . إيران والدولة العراقية

. وإيران، سرعان ما أصبحت بعد وقف إطالق النار موقعاً لتبادل الغارات االنتقامية عند الحدود
يراني، والمدرجة الشيعية المعارضة للنظام الديني اإل" مجاهدي خلق"وقد أرسلت بغداد منظمة 

، وهي قوة "منظمة بدر"على الئحة الواليات المتحدة للمنظمات اإلرهابية، بينما أرسلت طهران 
وفي تسعينات القرن الماضي، عمدت إيران إلى إرسال قواتها . عراقية شيعية جّندتها إيران

محافظة  ، حتى أنها استهدفت"مجاهدي خلق"الجوية بشكٍل متكرر إلى العراق لضرب منظمة 
ديالى بإطالقها وابل من الصواريخ الشبيهة بصواريخ سكود لفترة طويلة وصلت إلى عام 

1002. 

هي  1003وبالفعل فإن إحدى أقل الحقائق المعروفة عن سقوط حكومة صدام حسين في عام 

األول من الجنوب، ونّفذته قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة، والثاني من : وقوع غزوان
وخالل . المدعومة من إيران" منظمة بدر"يران بمحاذاة وادي نهر ديالى، ونفذته قوافل إ

آالف مقاتل  20في القتال بفيلق بلغ عدده " منظمة بدر"الحرب بين إيران والعراق، انخرطت 

 .1003إلى جانب الجيش اإليراني ضد حكومة صدام، وفعلت ذلك مرة أخرى في عام 

افظة ديالى المتعددة الطوائف تحظى بمكانة خاصة في قلوب قادة والجدير بالذكر هو أن مح
، هادي العامري، هو من "فيلق بدر"فالقيادي في . الميليشيات العراقية المدعومة من إيران

 -مواليد ديالى، ومسقط رأسه مدينة الخالص حيث يلتقي وادي نهر ديالى مع طريق بغداد 
مرى مع قوات االحتالل التي ترأستها الواليات وقد عمل العا. كركوك في جنوب المحافظة

في الفرقة " بدر"المتحدة بعد سقوط نظام صدام، وحرص على حشد مجموعة كبيرة من ضباط 
 .الخامسة في الجيش العراقي التي يقع مقرها في ديالى ويتم تجنيد عناصرها هناك

فقد كان ". لقمجاهدي خ"على الثأر من خصمه اللدود، منظمة " فيلق بدر"كذلك حرص 

ميالً فقط إلى الشمال من  15يقع على مسافة " مجاهدي خلق"التابع لـ " معسكر أشرف"

وبعد أن سلّمت الواليات المتحدة المنطقة إلى الفرقة . كركوك -الخالص على طريق بغداد 

يتعرض لهجمات مميتة ومتكررة، بحيث كان " معسكر أشرف"، بدأ 1002الخامسة في عام 

يليشيات الشيعية يجتاحون المعسكر باستمرار؛ وقد أودت إحدى الهجمات التي وقعت مسلّحو الم

وفي النهاية تم إخراج . منهم 310مقاتالً وتسببت بجرح  36بحياة  1022أبريل /في نيسان

ويستعمله " معسكر أشرف"وعائالتهم من بغداد، ويتزعم العامري حالياً " مجاهدي خلق"
 .كمقره األمني
نفوذه وبسط " فيلق بدر"العراق في المعارك خالل الصيف الماضي، وّسع وبينما غاص 

وحدات »وتتمتع . سيطرته شماالً إلى كركوك، وشرقاً إلى بحيرة حمرين، وغرباً إلى تكريت
استجابت مباشرًة " بدر"في ديالى بروابط وثيقة مع التنظيم، إّما ألن عناصر « الحشد الشعبي

وحدات »وإما ألن فروع  1024لقتها الحكومة في أوائل صيف لدعوة الحشد الشعبي التي أط
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أمثال أبو " منظمة بدر"تعمل تحت إمرة قيادات من « كتائب حزب هللا»مثل « الحشد الشعبي
 .مهدي المهندس

خط إمداد مباشر بين مستودعات " فيلق بدر"، فتحت إيران و1024يونيو /وفي حزيران

سكرية، مستخدمين معبر برويزخان الحدودي في شمال الع" بدر"األسلحة اإليرانية وقواعد 
وحتى في يومنا هذا تتلقى تلك القواعد شحنات يومية من الذخائر الصاروخية اإليرانية . ديالى

وقد أصبحت الطائرات اإليرانية . «وحدات الحشد الشعبي»المخصصة لفرق المدفعية التابعة لـ 
كما أن مقرات . ي، مشهداً معتاداً فوق ديالىبدون طيار وما شابهها من آليات الدعم الجو

مجهزة بفرق استخبارات خاصة وخاليا دعم جوي قوامها من « وحدات الحشد الشعبي»
وهذان هما  -اللبناني « حزب هللا»اإليراني أو « فيلق الحرس الثوري اإلسالمي»عناصر 

 .1022بالتحديد الدوران اللذين لعبهما األمريكيون قبل عام 

في ديالى ببعض من أكبر الفظائع التي ارتكبتها « وحدات الحشد الشعبي»بط اسم وقد ارت

 34التي وقع ضحيتها  1024أغسطس /آب 11مجزرة : القوات الموالية للحكومة، من بينها

رجالً وصبياً سنياً على  71مدني سني في مسجد مصعب بن عمير في قرية إمام ويس، ومقتل 

وفي مناطق التركمان الشيعة بمحاذاة . 1025يناير /ن الثانيكانو 16األقل في بروانة يوم 

بشكٍل فعال على منع عودة المدنيين « وحدات الحشد الشعبي»كركوك عملت  -طريق بغداد 
 .السنة إلى المناطق التي كانت مختلطة سابقاً 

 "بدر"قوة 
يش العراقي التي والفرقة الخامسة في الج" فيلق بدر"الموالية لـ « وحدات الحشد الشعبي»إّن 

تشكالن اليوم القوات المسلحة المهيمنة على جميع أنحاء وادي نهر ديالى " بدر"تترأسها 
وعلى طول الطريق من مشارف كركوك الجنوبية وصوالً إلى شمال بغداد، وهذه منطقة تناهز 

الدولة »وتشمل معظم األراضي التي تمت استعادتها من تنظيم . ميل مربع 5000مساحتها 

 .، وتتوسع بسرعة باتجاه الغرب نحو نهر دجلة«إلسالميةا
في النهاية إلى لعب دور في كافة معارك « وحدات الحشد الشعبي»من المرجح أن تسعى 

ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الوحدات مستعدة . العراق الرئيسية، بما فيها معركة الموصل
لمتحدة أو ما إذا كانت ستسعى للحلول محل للعمل إلى جانب التحالف الذي تتزعمه الواليات ا

 .الدعم الغربي في العمليات المستقبلية كما حدث في تكريت
« وحدات الحشد الشعبي»وباإلضافة إلى إزاحة الواليات المتحدة من الصورة، أصبحت 

ولطالما . تحل محل قوات األمن العراقية النظامية في وسط العراق" منظمة بدر"المرتبطة بـ 
إيران إلى الهيمنة على التجارة عبر الحدود واالستفادة من قطاع الحج الذي يدّر مليارات سعت 

قدماً في « وحدات الحشد الشعبي»، مضت 1024نوفمبر /ففي تشرين الثاني: الدوالرات

مساعيها حين لعبت دوراً رائداً في حماية رحالت الحج في عاشوراء، كما أنها خاضت المعارك 
في بلدة جرف الصخر التي تقع على الطريق بين بغداد ومدينة « داعش» لتدخل إلى معقل

 .كربالء الغنية بالمقامات الدينية
عند حدود كردستان العراق متسببًة بالعديد « وحدات الحشد الشعبي»وفي الوقت نفسه تزحف 

ت من االشتباكات المسلحة، وقد أصبحت هي القوة األمنية السائدة في العاصمة بعد أن أدّ 
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إلى سحب وحدات الجيش العراقي إلى الشمال وغرباً « الدولة اإلسالمية»المعركة ضد تنظيم 
أما في المراكز االقتصادية الهامة مثل البصرة، فكان هناك غياب شبه كامل لقوات . إلى األنبار

وتواجه الوحدات البديلة مقاومة من الميليشيات الشيعية . الجيش العراقي لمدة عام تقريباً 
القوية التي طافت المناطق السنية في البصرة في جولة ثأر للهجمات التي نفذها تنظيم 

 .في مناطق أبعد إلى الشمال« داعش»
 احذر مما تتمناه
فالشيعة يجدون في الحشد . في العراق محط جدل كبير« وحدات الحشد الشعبي»ستبقى مسألة 

هين الذي مني به الجيش العراقي وإشارة إلى أن كونه رّداً على االنهيار الم -الشعبي إلهاماً لهم 
العراقيين كأفراد يتمتعون باستعداد وقدرة أكبر على الدفاع عن أنفسهم مما كان باستطاعة 

 .الحكومة القيام به
ضرورية لشن الهجمات « وحدات الحشد الشعبي»سوف يستمر القادة العراقيون يجادلون بأن 

. وأنه من السابق ألوانه في النزاع أن يحاولوا ضبطهم« ميةالدولة اإلسال»المضادة على تنظيم 
وسيجادل العراقيون أيضاً بأن انتقاد قيادات تلك الوحدات على ضلوعها في الهجمات اإلرهابية 

ففي النهاية تبدو القوى . على الجنود األمريكيين والبريطانيين والمدنيين هو ضرٌب من النفاق

 1003مع العشائر السنية التي هاجمت أيضاً هذه القوى منذ عام  الغربية في لهفة دائمة للعمل

 .فصاعداً 
فهم . إن توجيه إصبع االتهام إلى إيران سيزيد من جدل العراقيين بأنه ذلك كالماً غير دقيق

يّدعون بأن إيران هرعت للمساعدة بينما ترددت الواليات المتحدة في ذلك، وثمة بعض 
أنه يمكن التذكير بأن إيران لم تقُم بإزاحة رئيس الوزراء نوري المبررات الدعائهم هذا، مع 

إنما يصعب ببساطة مالحظة التكاليف  -المالكي من منصبه، كما لم تأِت مساعدتها دون ثمن 
 .حالياً 

تجسد توسعاً مقلقاً « وحدات الحشد الشعبي»ويقّر القادة العراقيون بصورة غير علنية بأن 
ففي األسابيع األخيرة، بدأت . لمدعومة من إيران، ولكن احتواءها ممكنلنفوذ قادة الميليشيات ا

في هيكلية « وحدات الحشد الشعبي»القيادات الدينية الشيعية تلفت إلى الحاجة إلى انضواء 
وفي هذا السياق يقول القادة . الدفاع الوطنية ووضع حد للفظائع الطائفية التي ترتكبها

 .، ولكننا بحاجة إليها في الوقت الراهن«وحدات الحشد الشعبي»ع يمكننا التعامل م: العراقيون
وحدات »فبعد تكريت، من الممكن أال تحظى . إال أن اإلدعاء األخير هو األكثر عرضة للتساؤالت

بأي مجال للمناورة أو التحرك، ومن الممكن أن تترتب نتائج عكسية عن أي « الحشد الشعبي
فضالً عن ذلك، من الممكن أن . السنية في الموصل أو األنبار محاولة الستدراجها الى المعاقل

اللبناني « حزب هللا»خارجة عن السيطرة، مثلما لم يتخلَّ « وحدات الحشد الشعبي»تكون 
ببساطة عن سالحه بعد انسحاب إسرائيل من لبنان، بل بلغ به الحد إلى السيطرة على البالد 

 .العراقوأصبح جنوده اليوم يقاتلون في سوريا و
من هنا، ال يجدر بالقادة األمريكيين وال العراقيين أن يتوهموا بشأن الخطر المحتمل الذي 

فهذه الجماعات تجسد المعضلة التقليدية بين األمن المدني . «وحدات الحشد الشعبي»تطرحه 
واألمن العسكري، حيث أن القوة المسلحة التي هي األقدر على حماية البالد من األعداء 

 .هي نفسها الخطر المحتمل األكبر على القيادة المدنية -خارجيين ال
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في لبنان ونفوذ « حزب هللا»ولعل أبرز أوجه االختالف بين المخاطر الناجمة عن نفوذ 

مليون نسمة وال يملك موارد  4،5في العراق هو النطاق، فلبنان يضم « وحدات الحشد الشعبي»

مليون نسمة ويفتخر على األرجح بأنه يتمتع  36مهمة تذكر، في حين أن العراق يضم 

لذلك فإن العالم . باحتياطيات من النفط والغاز تضاهي تلك التي تملكها المملكة العربية السعودية
 .ال يتحمل أن يكون مصير العراق كمصير لبنان

  
فترات قضاها ملحقاً بقوات األمن ، زميل ليفر في معهد واشنطن، عمل في جميع محافظات العراق، بما في ذلك مايكل نايتس

 األمني التعاون عيلتف إعادة :الطويل الطريق" وأحدث دراسة له هي التقرير الذي أصدره المعهد باللغة اإلنكليزية،. العراقية
 ."العراق في األمريكي

  ".بعد تكريت"تحت عنوان " فورين آفيرز"هذا المقال ُنشر في األصل على موقع 
 

 

 

  

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-long-haul-rebooting-u.s.-security-cooperation-in-iraq
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-long-haul-rebooting-u.s.-security-cooperation-in-iraq
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-long-haul-rebooting-u.s.-security-cooperation-in-iraq
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االرهابي والمزيد من االنشقاقات وخيبات " داعش

الظن
3 

 

وخيبات لم تكمل عامها األول بعد، انشقاقات " الدولة الداعشية"في بالد أبو بكر البغدادي، حيث 
ظن كثيرة بدأت تعم وتظهر في أرجائها، وأخبارها ترد مرفقة بأنباء عن عصيان مدني يحدث 

 من وقت آلخر، وقد يتطور إلى تشكيل خاليا مقاومة داخلية، كمقاومة

البريطانية، نقالً عن " التايمز"أي محتل، وبعض هذه المعلومات وارد بعدد اليوم من صحيفة 
الحلم التاريخي : بمدينتي الرقة والموصل، وملخصها عبارة قصيرةمصادر مختلفة ومتطابقة 

 .وهم كبير وينهار بأسرع مما نظن" دولة الخالفة"بالعيش في 

الطيار األردني، معاذ الكساسبة، في يناير الماضي " داعش"ناشط من الموصل، ذكر أن حرق 
كوباني، وتقدم قوات أثار االنزعاج العام، كما أن الهزائم التي لحقت بدواعش مدينة "
الكردية، حمل الكثيرين على التساؤل عن مدى قدرة التنظيم على االستمرار " البيشمركة"

 .، وفق تعبير الناشط للصحيفة التي لم تذكر اسمه"بإحكام سيطرته على المدينة

لن يغادروا الموصل أبدا، وسيحكمون قبضتهم " داعش"كنا نعتقد أن عناصر : "يتابع ويقول
أما اآلن فالناس بدأوا يقتنعون بأن بقاءهم فيها لن يطول، ورحيلهم عنها أصبح . إلى األبد عليها

كمنصة إعالمية، " عين الموصل"، مضيفاً أن الناشطين بالمدينة يستخدمون "أمراً ال مفر منه
كان يوثق بسرية تامة نشاطات "أنه مستعار لمؤرخ محلي " نت.العربية"وهو اسم قرأت 

، طبقاً لما ورد عنه في "لموصل منذ سيطر عليها المسلحون بيونيو الماضيفي ا" داعش"

 .العراقية" الزوراء"صحيفة 

 انشقوا في األسبوعين الماضيين 25أكثر من 

العراقيين " داعش"وتحدث بعض الناشطين من الموصل أيضاً عن توترات حدثت بين مسلحي 
لتفاصيل وأسباب التوتر، وأن المسلحين  ونظرائهم من دول الخليج العربي، ولكن من دون ذكر

األجانب في التنظيم يواجهون الشك المتنوع بهم، وأهمه إمكانية وجود جواسيس بينهم، لهم 
أيضا في موقع " نت.العربية"ارتباطات بأجهزة استخبارات غربية أرسلتهم، وهو ما قرأته 

اقيته كمنصة إعالمية، بمصد" فيسبوك"ونظيره " تويتر"المعروف في " الرقة تذبح بصمت"

 .الشمال السوري" دواعش"تنشر تقارير يومية عن 

تكاتف العراقيين مع السوريين في تكتالت ضد الخليجيين هي أخطر ما يعانيه التنظيم بعد 
 االنشقاقات

بمواقع التواصل االجتماعي اآلن، فأورد " وكالة عين الموصل"وهو باسم " عين الموصل"أما 
                                                           

 العربية -كمال قبيسي  3
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أعلنه طالب الجامعة بالمدينة، وكان سلمياً اتخذ فقط شكل مغادرتهم لمقرها  قبل مدة أن إضراباً 
" حّمام العليل"الذي تحول من دونهم إلى ما يشبه مقراً لألشباح، فيما كشف مصدر من بلدة 

الشهيرة بينابيعها الساخنة عند نهر دجلة بجنوب الموصل، عن األسوأ من اإلضراب، وهو 

أشهر مضت   1محاوالً االنشقاق في 350مصادر أن التنظيم قتل بسببها االنشقاقات التي تعتقد 

 .بسوريا والعراق" الدولة الداعشية"على تأسيس 

انشقوا في األسبوعين الماضيين، وغادروا إلى " داعش"مقاتالً محلياً مع  25روى أن أكثر من 

في إشارة منه إلى " ولن يعودوا ثانية إليها"تركيا، وقبل رحيلهم أرسلوا عائالتهم قبلهم 

 2000عن مسؤول بالقيادة المركزية األميركية أمس الخميس أن " رويترز"الموصل التي نقلت 

فقط يسيطرون عليها، وأن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، كشف " داعشي"مسلح  1000إلى 

ل ألف جندي، الستعادة الموص 15إلى  10أن قوة عراقية وكردية يجري تجهيزها اآلن، وتضم 

 .ربما بين أبريل وحتى مايو المقبل" داعش"من 

 يسرقون الهويات من سكان الرقة ليفروا بها منشقين

في محافظة الرقة بالشمال " داعش"عنصراً وقيادياً من  23و 22كما انشق أيضاً بين 

الرقة تذبح "إلى جانب ما نشره نظراء لهم في " الوالية"السوري، بحسب ما ذكره ناشطون في 
بين قادة التنظيم، وتحدثوا عن الطرق " الوالية الداعشية"عن انتشار الفساد في  "بصمت

بالتنظيم، لالنشقاق عنه " الدواعش"واألساليب التي يلجأ إليها بعض من خاب ظنهم من 

 .والفرار، بعد أن خابت ظنونهم بما كانوا يحلمون، وفي اليقظة رأوا عكسه على أرض الواقع

روا على الرقة انقلبت الى خيبات ظن حملت الكثيرين منهم على فرحة الدواعش حين سيط
 االنشقاق

قبل االنشقاق هي محاولتهم سرقة أوراق " داعش"من الطرق التي يقوم بها بعض مسلحي 
للفرار منتحلين ( باألعمار والمالمح)يشبهونهم "ثبوتية وهويات شخصية من سكان محليين 

بشمال وغرب حلب، أو " جبهة النصرة"يطر عليها شخصيات أصحابها إلى المناطق التي تس
، لذلك بات السكان يتركون أصليات وثائقهم في منازلهم، ويحملون نسخا عنها فقط، "إلى تركيا

 .كي ال تتم سرقتها

 أهم أسباب االنشقاق ووهم العيش بدولة الخالفة

ين، وإمكانية إنقاذ نفسها من تزايد المنشقين وخطر المعاد" الدولة الداعشية"وتحاول 
وقرأت " الرقة تذبح بصمت"االنتفاض المدني عليها من الداخل، وأمس كتب أحد الناشطين في 

يراقبون اإلنترنت لجمع المعلومات عن " دواعش"اليوم الجمعة ما كتب، أن " نت.العربية"
عند  فيشكل بدوره خلية سرية العتقال الناشط أو قتله"ناشطين فيها ويقدمونها للمكتب األمني 

 .كما قال" اإلمساك به

 الحلم حمل بعضهم ليمزق جواز سفره عندما انضم للتنظيم، ثم سرق هوية سواه لينشق ويرحل

تقريرا مهما عن أهم أسباب االنشقاقات " الرقة تذبح بصمت"ويوم الثالثاء الماضي، نشر 
الخالفة لمجرد فكرة الهجرة إلى أراضي "، جاء في أهمها أن الكثيرين حملتهم "الداعشية"

كما ". لكن التنظيم فرزهم إلى جبهات القتال)..( العيش فيها فقط، من دون المشاركة بالقتال 
الزج بعناصره في معارك يراها الكثيرون خاسرة، إلى جانب اكتشاف "من األسباب أيضا 
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العناصر لهشاشة فكرة دولة الخالفة، لما رأوه من ممارسات للتنظيم وعناصره على أرض 

 ."لواقعا

التحزبات الجارية داخل "وهو ما سماه " الدولة الداعشية"وأورد سببا من األكثر إزعاجا لقادة 
التنظيم ومحاولة أفراده من األصول العراقية التعاون مع ذوي األصول السورية لتحييد العناصر 

بسبب الفقر ، علما أن الكثيرين انضموا للتنظيم بحثاً عما يسد الرمق، "من األصول الخليجية
الذي يعيشونه، لكنهم رأوا أنفسهم وقد أصبحوا إرهابيين وحملة سيوف يجزون الرقاب 

 .ويقطعون الرؤوس، فخابت ظنونهم وأصبحوا منشقين
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ةوعلى جماهيرها جنت القيادات السني
4

 

 

 

 
السلطة أشبه بالمخدرات، تدمن الفرد الحاكم، وتدمن الحزب الحاكم، وكذلك تدمن المكون الواحد 

ولالحتفاظ . من شعب يتألف من عدة مكونات إذا ما انفرد هذا المكون بالحكم لعدة أجيال
 بأبشع صورها، لخدع أبناء مكون السلطة( فرق تسد)بحكمهم، يستخدم هؤالء الحكام سياسة 

سنة راحوا يبثون روح التفرقة بأبشع  10فلمدة . بأن مصيرهم مرتبط بتمسكهم بالسلطة

أنواعها الطائفية والعنصرية والمناطقية، بين مكونات الشعب، وخاصة ضد الشيعة ونعتهم 
بأحط الصفات الدونية للنيل من كرامتهم، والطعن بوطنيتهم، والتشكيك بقوميتهم ودينهم 

الحملة الظالمه ذروتها في عهد حكم االنحطاط والدمار، حكم البعث  وبلغت هذه. ومذهبهم
ولكن للتاريخ منطقه العادل، إذ أسفر البعث عن وجهه . الفاشي العنصري الطائفي البغيض

مستقبل التنكة )، يعني وكما يقول العراقيون (داعش)الكالح، وظهر على حقيقته فتحول إلى 
 (كحف

، طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، 1003الجديد منذ  وقد حاول المخلصون في العراق

وتأسيس النظام الديمقراطي التعددي، يشارك في حكمه جميع مكونات الشعب بال استثناء، 
ولكن رفضه المدمنون على احتكار الحكم، فلجأوا إلى . وحسب ما تفرزه صناديق االقتراع

لة أدمغتهم بفتاوى مشايخ الوهابية، وبدعم اإلرهاب، وجلبوا شذاذ اآلفاق من اإلرهابيين المغسو
البترودوالر الخليجي، وخدع السياسيون السنة جماهيرهم بأن الشيعة صفويون وروافض، 

 .إلى آخر االسطوانة المملة…وصار العراق مستعمرة إيرانية
و كما نشرت صحيفة نرويجية، ذهب طارق الهاشمي إلى واشنطن، وقابل جورج دبليو بوش 

، فسيدعمون المصالح األمريكية 1003أذنه أنه إذا ما أعاد الحكم لهم كما كان قبل  هامساً في

العربي كما تريده أمريكا، فرد عليه بوش  –في المنطقة، ويعملون على حل الصراع اإلسرائيلي 
أن عهد حكم المكون الواحد في العراق قد انتهى، وعليكم أن تقبلوا بالديمقراطية ومشاركة 

 .الجميع
الذي هو نتيجة تالقح البعث والقاعدة، ( داعش)ك لجأوا إلى اإلرهاب، واخترعوا تنظيم لذل

وبدعم من دول كبرى وإقليمية، والذي خرج من سيطرتهم فيما بعد، إذ جاءت الرياح بما ال 
صحيح أن معظم ضحايا التفجيرات البعثية اإلرهابية من الشيعة، إال إن ما حصل . تشتهي السفن

ألخيرة وعلى أيدي الدواعش، كان وباالً على العرب السنة، حيث كان نصيبهم القتل في اآلونة ا
، إضافة (البغدادي –القره قوزي )والدمار الشامل، والمقابر الجماعية لكل من ال يبايع خليفتهم 

 .وقائمة الكوارث تطول… إلى تشرد الماليين

                                                           

 موقع شبابيك المنوع – عبدالخالق حسين. د 4

http://www.shababek.de/pw3/?p=11650
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غلبية السنية التي سلموها إلى وأخيراً، وبعد خراب الموصل وغيرها من المحافظات ذات األ
داعش في مسرحية أحيكت بمنتهى المكر والخبث والدهاء والحقارة والخيانة الوطنية، وما لحق 

بالعراق عموماً من خسائر بشرية ومادية، وإصرار المكونات األخرى على مواصلة دعم 
ت التشويه الديمقراطية ومهما حاول المغرضون تشويه صورتها ونشر االفتراءات وحمال

الظالمة ضدها، وبعدما انتبهت الجماهير والعقالء الشرفاء من أهل السنة أن قادتهم السياسيون 
خدعوهم وجلبوا لهم الكوارث، بينما القادة أثروا ثراًء فاحشاً من هبات دول الخليج الذين 

 .ضحكوا عليهم ودفعوهم إلى تمزيق وطنهم وقتل أبناء جلدتهم
ن ُنشر في األسبوع الماضي على مواقع االنترنت تقرير تضمن تصريحات مناسبة هذه المقدمة أ

ُنسبت إلى السيد أسامة النجيفي رئيس البرلمان سابقاً، والقيادي في اتحاد القوى العراقية، 
سنة العراق وقعوا ضحية مؤامرة لدول : النجيفي“: ونائب رئيس الجمهورية حالياً، بعنوان

قال أسامة النجيفي في اجتماع ضم قيادات اتحاد القوى … : )، جاء فيه”الخليج مع امريكا
أن سنة العراق وقعوا ضحية ” العراقية عقد في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري ببغداد 

، لكنها 1003لمؤامرة خليجية امريكية حاولت تغير الموازين في العملية السياسية العراقية بعد 

دفع الثمن هم سنة العراق، وذلك نتيجة لسياسات وقرارات فشلت فشالً ذريعاً، مبينا ان من 
ان رفض التعامل مع “: ، وأضاف”خاطئة اتخذتها القيادات المتصدية للعملية السياسية آنذاك

، وعدم االعتراف بحقوق اإلخوة الشيعة كواقع حال، 1003الوضع السياسي الجديد بعد 

 .2(”اي فائدة تذكر من هذا العناد واالندماج والتعايش معهم كلفنا الكثير ولم نحصد
هذه التصريحات رغم خطورتها، لم تتلق أية ردود أفعال من قبل السياسيين من مختلف الكتل 

وفي هذه . السياسية واالتجاهات عدا تعليقات من عدد من الكتاب المتابعين للقضية العراقية
فلو كانت مفبركة لقام السيد . ةالحالة، فهناك احتماالن، إما هذه التصريحات مفبركة أو حقيقي

ولذلك نعتبر هذه . ولكن رغم مرور عدة أيام على نشرها، فلم يصدر أي نفي. النجيفي بنفيها

 .التصريحات حقيقية
إما أن أصدرها السيد النجفي بحسن نية بعد أن حصلت : وفي هذه الحالة هناك أيضاً احتماالن

لضحك عليهم من قبل الخليجيين وأمريكا، أو مجرد تم خدعهم وا( السنة العرب)لديه قناعة أنهم 
بالون اختبار لجس نبض الشارع السني من هذه التصريحات بعد أن أكتشفت الجماهير السنية 

رشوات من )العربية أن قادتهم خدعوهم وقادوهم إلى التهلكة، فكان للقياديين الثراء الفاحش 
ريكا، والظهور على وسائل اإلعالم العربية ، والسفرات المكوكية لدول الخليح وأم(الخليجيين

 .المحرضة، بينما نصيب الجماهير القتل والدمار، وتشريد الماليين وهتك األعراض
لذلك أدرك أسامة النجفي أن القادة السنة الذين أوصلوا مجتمعاتهم إلى هذه النهاية المأساوية 

م آالمهم، وحريصون على أنهم على وشك أن تنبذهم جماهيرهم وتستبدلهم بمن يشاركونه
لذلك حاول النجيفي . الوحدة الوطنية العراقية، التي هي الضمانة الوحيدة لمستقبل زاهر للجميع

أن يطلق هذه التصريحات قبل فوات األوان ليقفز من السفينة الخليجية الغارقة إلى السفينة 
ل قواته العسكرية العراقية الناجية التي الحقت الهزيمة بداعش وكل من يقف وراءه بفض

 .المسلحة المدعومة من الحشد الشعبي ورجال العشائر السنية
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كذلك نشرت وسائل اإلعالم تصريحات لرئيس مجلس النواب األسبق والعضو الحالي فيه 
” :قائالً . الدكتور محمود المشهداني، أنه حّمل العرب السنة مسؤولية ما يحصل لهم من دمار

تدافع عن مصالحها ونترك لوم أنفسنا ومحاسبتها على تشتتها الى  لماذا نلوم إيران وهي التي

دولة تسمي نفسها إسالمية سنية وهي كل يوم تسئ الى سنيتها وال  42دويلة هزيلة و 11

 1(…”أستثني أحدا منا وال منهم
هل كان على الشعب العراقي بكل مكوناته أن يدفع كل هذا الثمن الباهظ من : والسؤال الملح هنا

واح مئات األلوف من أبنائه، ومئات األلوف من المعوقين واألرامل واليتامى، وتدمير ما أر

سنة من  21قيمته مئات المليارات الدوالرات من ممتلكاته ومؤسساته االقتصادية، وضياع 

أسامة النجيفي، ومحمود )عمره في اإلرهاب والدمار بدالً من اإلعمار، ليتوصل هؤالء السادة 
سنة العراق ” ، إلى قناعة أنهم كانوا على خطأ، وأن (وغيرهما من القيادات السنيةالمشهداني 

 ؟؟”وأن ال يلوموا إال أنفسهم… وقعوا ضحية مؤامرة لدول الخليج مع امريكا،
نحن نتمنى أن تكون تصريحات هؤالء السادة صحيحة، وعن قناعة، وبنوايا صادقة وليس 

فالعراق بتعددية مكوناته، وبعد كل هذا الدمار الذي . ونمجرد تكتيكات مرحلية للضحك على الذق
لحق به نتيجة دكتاتورية المكون الواحد لعشرات السنين، ال يصلح له إال النظام الديمقراطي، 
تتعايش بظله مكوناته بسالم، مع احترام حقوق األقليات، وتتخذ من صناديق االقتراع وسيلة 

فمن يزرع .  يحصدون سوى الدمار والدماء والدموعللتبادل السلمي للسلطة، وبدون ذلك ال

 .الشوك ال يحصد إال الشوك
 

abdulkhaliq.hussein@btinternet.com 
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/ 

 ــــــــــــــــــــــــ
 روابط ذات صلة

 سنة العراق وقعوا ضحية مؤامرة لدول الخليج مع امريكا: النجيفي -2
http://aliraqtimes.com/index.html?mod=page&num=53080&lng=ar 

 ال تلوموا الشيعة لوموا أنفسكم أيها السّنة: محمود المشهداني  -1
http://www.tasnimnews.com/arabic/Home/Single/693085 
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هل حل علينا ربيع النفط؟
5 

 
ما أطلق عليه تسمية الربيع العربي؟ هل سيتكفل ربيع النفط بإتمام مالم يتمكن من إنجازه 

قال في تحليل موسع عن تبعات انخفاض أسعار , فالمحلل اإلسرائيلي للشئون العربية جي باخور
وقوة التأثير الهائلة التي ميزت الدول النفطية توشك , العالم تغير  :النفط على الدول العربية

تجاوز اآلن مرحلة الطاقة ودخل والعالم . على التالشي، وسوف يستغرق ذلك بضعة سنوات
مرحلة االبتكار والتطور التكنولوجي الفائق، ما سيعجل بنهاية الدول العربية، ويقفز بإسرائيل 

هذا هو السبب أن دول مثل الهند والصين وكوريا وغيرها : ودلل على وجهة نظره بقوله. للقمة
العربية، تسارع اآلن تجاه  والتي كانت تحذر التقارب معنا على مدى سنوات، بسبب الطاقة

لقد انهارت منظمة األوبك كحلف : وأضاف قائالً . فتطورنا هو إكسير الحياة بالنسبة لها. إسرائيل
 .احتكاري جثم على صدر العالم ألربعة عقود

فبرميل النفط : من المعروف أن تكلفة انتاج برميل النفط في دول النفط تختصر بما يلي

. دوالر بسبب اإلجراءات األمنية 5والعراقي بحدود . دوالر 1-2بين كلفته   السعودي تتراوح

وكلفة أنتاج برميل النفط من . دوالر حسب طبيعة الحقل النفطي 30- 7وااليراني يتراوح ما بين 

 15وانتاج العالم من النفط بحدود . دوالر13الحقول البحرية والمياه العميقة مثل بحر الشمال 

والسعودية وروسيا , مليون برميل يومياً  30حيث تنتج منظمة أوبك . اً مليون برميل نفط يومي

وإيران , مليون برميل يومياً  1.5والواليات المتحدة تنتج , مليون برميل يومياً  20تنتج كل منها 

مليون برميل  3.5وكندا والعراق تنتج كل منها , مليون برميل يومياً  4  والصين تنتج كل منها

والكويت , مليون برميل يومياً  3ت العربية المتحدة وفنزويال والمكسيك تنتج واإلمارا, يومياً 

 1أقل من   والنرويج والجزائر وانجوال تنتج, مليون برميل يومياً  1.5والبرازيل ونيجيريا تنتج 
وكولومبيا تنتج مليون , برميل يومياً  2.6وقطر وكازاخستان تنتج بحدود , مليون برميل يومياً 

والهند وسلطنة عمان واألرجنتين تنتج كل واحده منها ثالثة أرباع المليون برميل , اً برميل يومي
واألكوادور واستراليا , ومصر وماليزيا ينتجون أكثر من نصف مليون برميل يومياً , يومياً 

والواليات المتحدة األميركية بحاجة يومية . وسوريا ينتجون أقل من نصف مليون برميل يومياً 

وهي تنتج . ون برميل من النفط تستورد معظمها من السعودية وكندا والمكسيكملي 12إلى 

وتكلفة انتاج (. مليون برميل صخري 4.5+ مليون برميل تقليدي  1.5)مليون برميل يومياً 24

أما , دوالر 54في حين أن سعر برميل نفط برنت . دوالر 10برميل النفط الصخري األمريكي 

واشنطن النفط الصخري رغم ارتفاع   وانتاج. دوالر 50بأقل من   فيباع( التقليدي)النفط العادي

. والنهوض بالدوالر األمريكي من جديد, وفر لها تشغيل أيادي عامله أمريكية, كلفة استخالصه
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مكنها من تخفيض تكلفة انتاج النفط الصخري , كما أن اكتشافها لتكنولوجيا جديدة إلنتاج النفط

وهذه التكنولوجيا أفضت . ووضع حداً لتحكم دول االوبك بالسوق. الردو ٠٤دوالر الى 10من 

 :إلى النتائج التالية

حيث لم يعد , دوالر 60ألن كلفة أنتاج برميل النفط الرملي الكندي يصل إلى , تحجيم كندا نفطياً 

تعاون كندا إال أن الواليات المتحدة األميركية تعتبر أن   .مجدياً انتاجه أمام أسعار النفط الحالية
تصدير مليون   وسيوفر للشركات االمريكية, معها نفطياً سيمكنها من أن تصبح مصدراً للنفط

 .برميل من النفط يومياً 

دوالر للبرميل الواحد  13انهى أحالم بريطانيا التي تستخرج برميل النفط من بحر الشمال بكلفة 

 .بالتوسع في أنتاج النفط من بحر الشمال
, منها توفير بحدود ثالث مليارات سنوياً من جراء هذا التخفيض. مكاسب كبيرةحقق إلسرائيل 

 .دوالر للبرميل الواحد 222ألنها كانت تستورد النفط بسعر 

تقدر بعشرات ومئات المليارات   خسائر كبيرة  والتي تكبدت. االضرار بكل الدول المنتجة للنفط
دول الخليج العربي ومعها العراق أعدت  فجميع. من الدوالرات بسبب انخفاض أسعار النفط

وفي الكويت فقط احتسب البرميل على . دوالر ٠٤ميزانياتها على أساس سعر برميل يبلغ 
مليون  ٠٥٤والسعودية المصدر األكبر للنفط في العالم، تخسر اليوم بحدود . دوالر ٠٤أساس 

 .ى كل مصدري النفطوهذا ينطبق عل. مليون يومياً  ٠٠٤والعراق يخسر . دوالر يومياً 
طبقة األوزون التي تحمي الكره األرضية قد تضررت كثيرا من جراء انبعاث الغازات من جراء 

إال أن واشنطن ستدمر ما تبقى من طبقة األوزون . قيام كندا باستخالص النفط الرملي
 .بمشاريعها المتسارعة باستخالصها النفط الصخري 

وتهميش دور منظمة األوبك ودول . بيد من حديد على النفط إمساك الواليات المتحدة األميركية
  .وتحولها إلى دولة مؤثرة وفاعلة في منظمة األوبك. النفط

لذلك ستحافظ كل . عدم قدرة الدول المنتجة للنفط على تخفيض االنتاج خوفاً من ضياع االسواق
، و هذا سيحتاج الى ما و تترك آللية السوق تعديل وتحديد األسعار, منها على مستوى إنتاجها

 .شهور من هذا العام ٠ال يقل عن 
 .بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر, معاناة الكثير من الدول من التضخم المالي

. والذي سيتسبب بأزمات اقتصادية خانقة, ارتفاع أسعار المواد والسلع في كثير من الدول
 .هموسينعكس سلباً على مواطنيهم وإفقارهم وتدني مستوى حيات

 :تحقيق االهداف التالية, من تخفيض سعر النفط  يعتبر الكثير من المحللين أن هدف واشنطن
فأزمة عام . فالتخفيض سيحدث أزمات اقتصادية تصب في مصلحة الواليات المتحدة األميركية

 40الى  240من   حيث أنخفض سعر برميل النفط. م الماليه أودت باقتصاديات دول1001

 .ملئت بها خزاناتها األرضية  ت واشنطن كميات منهفاشتر. دوالر

ماليين برميل من 4م 1024عام   سببها أنتاج الواليات المتحدة األميركية 1025أزمة عام 

. مليون برميل يومياً  21.5مليون الى  1.5فأرتفع انتاجها من البترول من , الزيت الصخري

. للنفط  ر بسبب انخفاض استيرادهادوال 55دوالر الى  222فتهاوى سعر برميل النفط من 

ليغطي حاجتها لعدة   خزاناتها  وهذه األزمة ستوفر لواشنطن شراء النفط بسعر رخيص لملء
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والذي , ويوفر عليها كلفة أنتاج النفط الصخري  .سنوات قادمة ورفعها سعر النفط من جديد
 .يضر بالبيئة وبطبقة األوزون

 .والذي يحتاج لسنوات عديدة  ,من ضرر بالبيئةولكندا تصليح ما ألحقا   يوفر لها
و , هل تريد واشنطن من هذا الربيع النفطي اإلجهاز على أنظمة وشعوب: واألسئلة المطروحة

حرمان االنسان من كل ما يسد به رمقه في هذه الحياة واستفزازه لمآرب اخرى؟ وهل حوف 
لصهيونية بشخصياتها ومؤسساتها الواليات المتحدة األميركية من سقوطها إذا تخلت عنها ا

وشركاتها عنها يدفعها لخدمة إسرائيل؟ ولماذا يصطف النفط وسياسات بعض األنظمة مع 
 أم أن تخلي واشنطن عن إسرائيل يعني سقوط إسرائيل؟  الصهيونية لخدمة مصالح واشنطن؟
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 ذاكرة عراقية
6
 

  
 

 (صاير شريف براسنا، وبنته مطـلعة زرورها)
 

ثمانينيات القرن الماضي حدثني صديق بصري يعمل مهندساً في مصنع البتروكيماويات، أنه في 
أوفد مع صديق له الى اليابان، وكسلوك طبيعي ناتج عن المحرومية األزلية لمجتمعنا، تجنبا 

النزول في الفنادق المصنفة بالنجوم لسبب سيتضح الحقاً، فنزال عند عائلة يابانية حولت 
نزٍل ومطعٍم يديره رب العائلة مع زوجته وإبنته، فالزوجة طاهية للطعام والبنت  مسكنها الى

نادلة تقدم الشراب، وخالل األسبوعين اللذين قضياهما عند هذه العائلة تكونت فيما بينهم بعض 
ألفة ومودة خصوصا وأنهم كانوا خالل ساعات المساء يتشاركون الجلوس الى طاولة واحدة 

وفي اللحظات األخيرة من الليلة األخيرة التي تسبق صباح عودتهم للعراق،  ليتسامروا معاً،
طلب المهندس العراقي األول من الرجل الياباني صاحب النزل أن يحرر له فاتورة الحساب 

أي أن تكون أسعار المبيت والطعام والشراب هي ذات األسعار التي تطلبها )تخالف ما سيدفعونه 
ليحصلوا على ( لخمسة، ألن هذه الفاتورة ستقدم للمصنع عند عودتهمالفنادق ذوات النجوم ا

ال ، ال ، هذا تزوير، )الفارق بين السعرين، فإنتفض الياباني كأن زنبورا لدغه من دبره قائال 
صار شريف براسنا وبنته مطلعة )، فقال المهندس الثاني بلهجتنا الدارجة (هذا عمل غير شريف

 (.0()زرورها وتقدم لنا البيرة

كارثة الكوارث ومصيبة المصائب والسبب األول والرئيس لتخلفنا وتردينا ومفاسدنا وتداعينا 
 .هو أننا إستبدلنا األخالق باألعراف

بإسهاب عن الفرق بين ( األخالق النظرية)يحدثنا أستاذ الفلسفة عبد الرحمن بدوي في كتابه 
د متغيرة من مجتمع آلخر وتأخذ شرعيتها األخالق كثوابت وقيم إنسانية وبين األعراف كتقالي

من شيوعها، وحتى ال أذهب بالقارئ بعيدا في متاهات فلسفة األخالق وفصول كتاب البدوي، 
 .أوجز الفكرة بجمل قليلة

األخالق مجموعة قيم وصفات خيرة ال يستقيم اإلنسان والمجتمع بدونها ومن أهمها على سبيل 
وال يمكن أن تجد إنساناً أو   ،(الشرف)المتحّضر يعدها معياراً لـ المثال الصدق واألمانة، والعالم 

 .مجتمعاً يقول بخالف ذلك، أي أن يقول معترضاً أن الكذب والسرقة صفات حميدة
إجتماعي يتضمن عادات وتقاليد ُيتفق عليها ويرسخها المجتمع، وقد ( عقد)أما األعراف فهي 

راف حميدة بنظر مجتمع ما قد تجدها سيئة ومنافية تختلف معاييرها من مجتمع ألخر، فهناك أع
 .لقيم وأعراف مجتمع آخر

تقع األعراف خارج المنظومة األخالقية، أما قيمتها اإلعتبارية فتحددها التقاليد والعادات 
المتوارثة لذلك المجتمع، وال يمكن في أي حال أن تكون بديلة أو متقدمة على القواعد 
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 واألعراف تاليا، األخالق ثابتة واألعراف متحولة، وقد الحظنا أن هذه األخالقية، فاألخالق أوال
األعراف تضعف وتنحسر وتتالشى أمام القيم األخالقية الحقيقية كلما تطور المجتمع وَنظّم 

 .سلوكه اإلنساني
عندما نغوص في تاريخنا اإلجتماعي نجد أننا محكومين بأعراف وعادات وتقاليد منذ عشرات 

بتة ومترّسخة، أعراف تنحسر وتتالشى أمامها كل القيم األخالقية، بمعنى أننا مجتمع القرون ثا
أعراف وليس مجتمع أخالق، ونكتشف أيضا أن التخلف تربة خصبة تشجع على تقديس 

 .األعراف وتفضيلها على أيِة قيٍم أخالقية
أن تفتحت عيوننا  واألخطر من هذا كله أننا نتعامل مع األعراف على أنها هي األخالق، ومنذ

مرتبطة رباطاً راسخا بالجنس ( الشرف)على الدنيا ونحن على دين آبائنا، فالمفردة اللغوية 
يتبادر الى أذهاننا فوراً أن أعضائه ( غير شريف)واألعضاء التناسلية، فعندما ُينعت أحدهم 

عتدي على ، فبإمكان الفرد العربي أن يكذب ويسرق ويخون األمانة وي!التناسلية منتهكة
، مقابل آخر صادق ونزيه وأمين ويتمتع (غير شريف)اآلخرين دون أن تطلق عليه الصفة 

تلك األعضاء ( عفة)بشعور عال من اإلحساس بالمسؤولية اإلنسانية لكنه تجاهل االهتمام بـ 
، والمرأة أكثر من يقع تحت طائلة شروط !حتى وأن قدم الخير لكل البشرية( غير شريف)فهو 
 (.العفة)هذه 

( سمعة)زارني أحد كبار أقربائي وكان في مجلسي بعض األصدقاء ليسألني عن  0992 عام
عائلة في محلتنا ينوي أن يتقدم لهم لخطبة إبنتهم لولده، فإنبرى الحاضرون لمدح سمعة تلك 

هل )، فإلتفت إلّي قريبي ينتظر جوابي، فسألته مشاكسا (وهللا سمعتهم جيدة)العائلة مرددين 
ويبدو أنه لم يفهم ( يد أن أجيبك بحسب مقياس عاداتنا أم بحسب مقاييس الشرف الحقيقية؟تر

 :فأجبته ( طبعا بحسب مقاييس الشرف الحقيقية)القصد من السؤال، فأجاب بسرعة 
أما األب فقد قبض عليه ثالث مرات متلبسا بسرقة مواد من المؤسسة التي يعمل فيها، وفي )

ط امن الدائرة إمرأة بعمر أمه تعمل منظفة حاول اإلعتداء عليها جنسيا مرة رابعة إشتكته لضاب
في حمامات المؤسسة، وفي المرات األربع أغلق التحقيق معه بوساطة شقيقه الضابط في 
المخابرات والصديق للمدير العام، وأما األم فهي طائفية متعصبة حقودة تكفر كل المذاهب 

دائرتها أنها ال تلقي وال ترد التحية على أي مسيحي أو  واألديان األخرى، ومعروف عنها في
منهم، ولم يعرف عنها أنها قدمت خيراً أو مساعدة ألحد، فهي حقودة ( تتنجس)صابئي و

حسودة لئيمة، بل تضمر الشر والكراهية حتى الى جارتها، ويوم سألتها عن السبب، قالت 
وأما إبنتهم التي تريد أن . لف عن مذهبهافي اشارة الى المذهب المخت( هذولة من ذاك المذهب)

وأنهيت كالمي بالقول، (!!. تخطبها ألبنك فهي تبزُّ أبيها وأمها بسوء الخلق والبالدة والتفاهة
لكن في محلتنا فتاة غاية في األدب والطيبة والخلق الحسن ومتفوقة في دراستها وأبوها من )

ك، وقد مرت الفتاة بتجربتي حب مع شابين أكرم الرجال وأطيبهم خلقا في المحلة وأمها كذل
 (.لكنها إنتهت بالفشل، عسى أن يكون ولدك موفقا في اإلقتران بها

بارك هللا فيك، تريدني أخطب )ذهل قريبي من جوابي وكاد يخرج عن طوره ، لكنه إكتفى بالقول 
 !!.(.ألبني وحدة قحبة

م كلكم، ألننا واقعون تحت سلطة وحتى أكون صادقا فإنني قد ال أختلف عن قريبي هذا وأنت
 .أعراف وتقاليد صارمة، ال أعتقد أننا ناجون منها بسهولة لعقود زمنية قادمة
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نحن ال نريد هنا أن يتخلى المجتمع عن أعرافه، فليظل عليها وليقدسها من شاء منا تقديسها، 
ل نحن نبحث فقط عن فنحن كما أسلفنا على دين آبائنا، وتلك مسألة أخرى ال دخل لنا بها هنا، ب

أوالً  -وسائل توصلنا الى رد اإلعتبار لألخالق االنسانية والشرف الحقيقي، وأن تكون القدسية 
   .للقيم األخالقية المتفق عليها إنسانياً، وأاّل نقدس األعراف على حساب األخالق -

طبعت سماتها  تحّدث الكثير عن النهضة الثقافية والحضارية في ستينيات القرن الماضي التي
على أغلب مفاصل الحياة العراقية، منهجاً وسلوكاً وعادات حتى في أبسط مفردات التعامالت 

اليومية، وبدا واضحا ان العراقيين قد بدأوا يتلّمسون الدرب الى المقومات األخالقية الصحيحة، 
 .ويميزونها عن األعراف والتقاليد

تخضعنا بالتالي للمعايير األخالقية الحقيقية، التي كان ممكنا لتلك النهضة أن تستمر وتتوسع و
هي وحدها من تكفل خروجنا من مستنقعات التخلف وترتقي بنا الى مصاف الشعوب 

المتحضرة، لوال أن القدر قد غدر بنا غدرته الكبرى وسلّط علينا سلطة فاشية يقودها أعرابٌي 
 .ينتمي الى فصيلة قطاع الطرق والنياسم

المالي وتعاطي الرشوة في العراق هو دليل واضح على ما بّيناه سلفا، فما دام  إن شيوع الفساد
هذا الفعل الشائن ال يتعارض مع األعراف، فإن صاحب الفعل ال يجد أي حرج من فعلته، وال أي 

عار سيلحق به، إذا ما هو نهب الدولة أو قبل الرشوة، وهذا ما يؤكد طرحنا من أننا مجتمع 
     .أخالق وهنا تكمن الخطورة التي سنعاني منها الى أجٍل غير مسمىأعراف ال مجتمع 

هناك مالحظة البد من ذكرها، وهي أن غالبيتنا اليوم تعّنف وتنتقد وتشّهر بالمفسدين، ولكن 
لدّي شك يقترب من اليقين، من أن غالبية هذه الغالبية يحسدون أولئك السراق في دواخلهم، 

الغنائم لو أتيحت لهم الفرصة، ما دامت السرقة والرشوة ال تمس ألنهم كانوا سيغنمون ذات 
المتعارف عليه عندنا، وما دمنا نحن وهؤالء السراق من طينة هذه ( المصون)الشرف 
 .األعراف

حافظ على أعضائك التناسلية وكل ما عدى ذلك غير ذي أهمية، فالذاكرة الجمعية ال تختزن غير 
جد بيننا على الدوام من هم سرقوا ونهبوا ولطشوا حقوق غيرهم حكايا السمعة الجنسية، لذلك ن

وزوروا وكذبوا وخانوا دون أن يشار إليهم أي إشارة سوء عندما نتبادل أطراف حديث متعلق 
 (.السمعة)بـ 

عن ( سابقا)يتحدث عن الغزوات والمفاخرة بالغنائم، حتى أشيع ( المبّجـل)إن نصف تاريخنا 
أي ينهب ويغنم ويغزو ليال، وَيهب ويكرم نهارا، بل أن واحدة ( اب وّهابنهّ )تاريخ العربي أنه 

من أكبر مخازينا وفضائحنا األخالقية التي نتفرد فيها عن كل أمم األرض، أننا مازلنا الى اليوم 
تروح سالم )نتبادل التحايا على طريقة أجدادنا الغزاة، فأنت تردُّ تحية الوداع على الغير بالقول 

وهي ذات التحية التي كانت تستخدمها العرب عند توديع أجدادنا اللصوص عندما ( انموترجع غ
(. غانم إنشاء هللا)كذلك القول (!!. تروحون سالمين وترجعون غانمين)يتجهزون للغزو 

، (سارق إنشاء هللا)متصوراً أنك تدعو له بالصحة والعافية، دون أن تعي وتدرك أنك تقول له 
ها السرقة أو النهيبة، وقد حاول بعض النحاة تزويقها وتلميعها حتى ال يمسوا فالغنيمة لغة معنا

وبأمكان أي لبيب !!. الغنيمة هي ما يؤخذ بدون مقابل، وغيره قال بدون تعب: فقالوا ( مفاخرنا)
 .وفطن أن يتنبه الى أنها حتى مع هذه التزويقات فهي مازالت ضمن حلقة الباطل
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أجمل وأرق وأعذب وأنبل ما أبتدعته البشرية من تعبير عن مشاعر على أن  ال يمكن أن نختلف
، حتى قبل أن يبتكر اإلنسان لغات التخاطب، ونحن كنا وال نزال (التحية)وعواطف إنسانية هي 

 !!.مفردات الغزاة والسراق واللصوص والحرامية والنهيبية( تحايانا)نستخدم في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أفخاذها وتعني العراقية اللهجة في:  زرورها               (0)
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 اتفاقات دون مشاكل من خير.. مشاكل مع تفاقاتا
7
 

 
 

 الخسارة فان المشتركات، بتمزيق وتبدأ تتسع عندما الوطنية الخالفات ان” داعش“ علمتنا
 بل االخرى، لالطراف طرف يمنحه تنازالً  ليس وهوياتهم االخرين مصالح فاحترام. الجميع ستعم

 التوازن مشاكل كانت فاذا. الخاصة مصالحه لحماية جدية واالكثر الحقيقي المسار هو
 جدية مشاكل الخارجية والعالقات النفطية والخالفات عليها المتنازع والمناطق والمشاركة

 كانت واذا.. غداً  مستقبلية انفرادية حلول مع واعنف اخطر شاكللم تتطور قد فانها.. اليوم
 في زال ما واذا(.. بتعديالته او به) الدستورية الحاضر حلول من ايالماً  اكثر المستقبل حلول

 االصالح فان المشترك، العيش ومقومات القواسم اليجاد والمنفعة، االغراء من شيء الحاضر
 فال.. المطلوبة الثقة بناء العادة تاريخية لكنها مستحيلة، بدوت قد خطوات، يتطلب االنقاذ او

 التفاق اساس هو الثالثة توافق وان. االخرين متطلبات فهم عن ويمتنع بشيء طرف يطالب

 .والمكونات االطراف بقية

 حساب على والسيطرة الهيمنة لفرض وسيلة السكانية االغلبية العتبار الشيعة يلجأ ال ان
 الثقة منح وان.. سواء حد على واالقليات االغلبيات لحقوق ضمانة لديمقراطيةفا.. االخرين

 استغالل يمنع من اول يكونوا وان.. عنها تخليهم اطالقاً  تعني وال مصالحهم ستعزز لالخرين،
 مؤامرة وذواتهم مطامحهم عن االخرين تعبير يفهموا ال وان.. غيرهم دون النفسهم السلطة

 .االعالمية التوالحم التصعيد تتطلب
 فيروا.. ايضاً  المصالح مفهوم تفعيل واجبهم بل للكرد، احادية موضوعة الجغرافيا تبقى ال ان

 مصالح ايضاً  لهم ان كافة العراقيون ليرى.. فقط كردستان في وليس كله العراق في مصلحتهم
 في رهمنظ وجهة فللكرد.. االتجاهين في القومية الحقوق في يتحركوا وان.. كردستان في

.. ايضاً  نظر وجهات لالخرين لكن.. الخ الموارد، وتوزيع والنفط المتنازعة المناطق موضوعة
 غير منطق اي بها يقر حقائق امام العناد عند اال شوفينية، او مؤامرة ليس هنا واالختالف

 .ذاك من وال الطرف هذا من ال واقع، امر فرض او قسري او عسكري حل ال وان.. متعصب
 المركزي فالعراق.. رعايا واالخرون الحكام فقط بانهم التاريخية الطروحات السنة جاوزيت ان

 الكبير ودورهم االقليمية امتداداتهم ويستثمروا للمستقبل ينظروا وان. ايضاً  عليهم ضرراً  بات
 يخترق ان لالرهاب يسمحوا ال وان. ولغيرهم لهم العليا المصالح يحقق بما العراق، تاريخ في

 .هللا سمح ال نجاحاته، من االساس المتضررون فهم واهاليهم، طقهممنا
 والعيش والعمل والوحدة التواصل مفاهيم تحرك ان يجب والمذهبية والدينية القومية العقائد ان

 ذاتها، مع متوترة ستبقى الخاصة فالهوية.. باطلة فهي واال بالضرورة، انسانية فهي المشترك،
 انكفائي، مسدود، طريق في لهويتها فهمها دفعت النها بل.. ايضاً  مهوياته لالخرين الن ليس

                                                           
7
 وزين اموا -المهدي عبد عادل النفط زيرو 
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 لبناء امكن، كلما التاريخ، تستثمر ان يجب فالعقائد. االخرين مع مشتركاته يدمر او دمر
 وتقويم الصالح وافاقه بالمستقبل االستنجاد وعليها.. االحقاد الثارة وليس والمستقبل، الحاضر

 يجب مساحات فللعقائد.. مصالحه الجميع فيها يرى جديدة مشتركات ولبناء التاريخ، خربه ما
 فيه يجد كريمة، دولة لتاسيس بعضاً، بعضها ترفد حلقات لتكون تتصادم، ان ال تلتقي ان

 .والعامة الخاصة والحقوق والمساواة العدل هويته عن النظر بغض المواطن
 

 
 


