
 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

1 

 
 

 

 

 مجلة أضواء

 والتسعون تاسعال  العدد
 1025/ نيسان

 

 تصدر عن
 مركز أضواء للبحوث والدراسات

www.adhwaa.org 
 
 
 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

2 

 
 
 

 التاسع والتسعونمحتويات العدد 
 

 
 

 
 

 األستراتيجية األراء النشورة تعبر عن اراء كتابها وال تعبر بالضرورة عن رأي مركزاضواء للدراسات والبحوث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الصفحة المصدر الكاتب العنوان ت

 3  االخبار صائب خليل  ماذا يعني لنا؟.. تحرير تكريت 2

1 
التغيير الديموغرافي وأثره على التعايش   

 السلمي في العراق
 حمد جاسم محمد

مركز الفرات للدراسات 
 اإلستراتيجية

8  

3 
الدفاع العربي المشترك   
 (!نتائج..أسباب..تساؤالت)

 21  مركز النور  محمد الحسن

4 
مقاربة هادئة على طاولة ...داعش...الحشد

  !الموضوعية 
 25  الحوار المتمدن  مهند حبيب السماوي

 21 بورصة هذا اليوم شاكر كتاب    الصراع في العراق وفي المنطقة 5

6 
األبعاد اإلقتصادية .. الحداثة والتكنولوجيا

   والسياسية
 12  الزمان  وماس الشاطين

  14 جريدة الصباح محمد غازي االخرس العراق واالتفاق النووي   7



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

3 

ماذا يعني لنا؟.. تحرير تكريت
1 

 

 
 

عندما تمر أحداث مهمة باإلنسان السوي وتنتهي ويزول التوتر الذي سببته له ويزاح عن ذهنه 
ثقل اإلنشغال بتفاصيلها، فإنه يجلس متفكراً في ما قدمته له تلك األحداث من دروس 

ألنه إن . وتصحيحات في وجهة نظره عن مختلف األمور والشخوص التي كان لها عالقة باألمر
ذلك، بقيت الحقائق التي تكشف نفسها، مشوشة ولم تتمخض عن قرارات، و لم يستفد لم يفعل 

 .شيئاً من دروس ماضيه وبقي يكرر أخطاءه ويدفع ثمنها المرة تلو المرة
ويفترض بنا نحن مثقفي شعوبنا أن نكون ذهنها المتفكر الذي يوضح . كذلك األمر مع الشعوب

لذلك . ما يعنيه ذلك بالنسبة لها ولصورة العالم عندهاليس فقط ما يجري حولها، وإنما أيضاً 
تهدف إلى مراجعة الحدث " ماذا يعني لنا؟"سوف أكتب سلسلة مقاالت تحت عناوين تنتهي بـ 

 .أو الحقيقة المكتشفة وما الذي تعنيه وما هو الموقف المناسب الذي تفرضه
ية التي أراها األكثر منطقية من أنبه أن هذه المقالة وأمثالها تعتمد على استنتاجاتي الشخص

وجهة نظري، لكنها ليست جزء من الحقائق، ويمكن أن يختلف القارئ معي في استنتاجاته من 
  .األحداث

اوالً أن معارك تحرير تكريت كشفت لنا، وحتى قبل تحقيق النصر، حقيقة الخرافة التي قام 
من أن العراقيين مجانين بالطائفية وأن اإلعالم وتصرفات القادة السياسيين بتثبيتها في رؤوسنا 

 .أحدهم يريد ذبح اآلخر إن أتيحت له الفرصة وأنه ال سبيل لبقاء الشعب العراقي موحداً 
الشعب العراقي ال تشترط إعفاء المجرمين " مكونات"بين " المصالحة"وكشفت لنا ايضاً أن 

هداف الساسة الذين جاء بهم وإعادة البعث إلى السلطة واألمن والقوات المسلحة، وأن تلك أ
اإلحتالل ووضعهم كممثلين للسنة والذين ال نرى سنياً واحداً يعترف بهم اليوم، وال ينتخبون إال 

 .لحيرة الناس المحاصرة بالسفلة في كل مكان
وكشف لنا أن العالقة بين العراقيين عالقة إنسانية عميقة لم تتمكن سنوات اإلحتالل واإلعالم 

إال من خدشها خدشاً سطحياً، يزول تأثيره بأي حدث عميق يكشف المعدن الحقيقي الذي جاء به 
وكشف لنا أن القادة الدينيين . لإلنسان العراقي، من معركة تكريت وإلى كارثة جسر األئمة

الطيبين للطرفين والذين لعبوا دوراً أساسياً في منع الحرب األهلية في الماضي، مازالوا قادرين 
لمشاعر الشعبية والوطنية بوعي كبير، وبشكل خاص السيد السيستاني ألذي يدين على تحفيز ا

 .الشعب العراقي له بالكثير

                                                           
 االخبار – صائب خليل 1

 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=287
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كشفت األحداث أن حملة رايات الحسين ال يقصدون الهجوم على السنة، أو تحركهم خرافات 
ت طمأنة انتقام تاريخي، وإنهم مستعدين لتنزيل هذه الرايات ورفع رايات العراق الموحد إن تطلب

 .المقابل ذلك
وكشفت لنا بالمقابل أن السنة ال يرون في الشيعة أعداءهم بل احبتهم وعونهم وأملهم في 
التخلص من الظلم والحيف الذي أحاق بهم، فرحبوا بهؤالء باألحضان وبالرقصات العفوية 

 .العميقة الداللة
اء والكره المصطنع بين الشيعة وما الذي يعنيه ذلك؟ إنه يعني أن أحداً ما أسس خفية ذلك العد

جهة أو جهات تستفيد من هذا العداء لتسيطر على البلد، أو تثرى على . والسنة لهدف في نفسه
ويعني ذلك أن على الشعب العراقي سنة . حساب شعبه، وتبقى في السلطة رغم افتضاحها

، ، وأنهم ليسوا فقط وشيعة اعتبار هؤالء المثيرين للطائفية بالكالم المباشر أو غير المباشر
غير صالحين كقادة، بل أنهم اعداءه الصريحين الهادفين قصداً إلى تدميره وأن معركته معهم 

 .معركة حياة أو موت
إنه يعني أيضاً أن على السنة أن ال يصدقوا مسبقاً كل إشاعة عن جرائم يرتكبها الحشد أو 

استفهام لفحص مصداقيتها، ألن أكثر الجيش في المناطق المحررة، وأن يضعوا أمامها عالمات 
وهو يعني من الجهة األخرى أن . ما قيل هو قصص من الخيال، كتبت لتدغدغ مشاعر الخوف

على الشيعة ان ال يكذبوا مسبقاً كل شكوى سنية بحدوث اعتداء، وأن يكون لقادة الحشد الصبر 
  . واألمانة للتحقيق في الشكوى وطمأنة المشتكي أو اعطاءه حقه كامالً 

تحرير تكريت كشف لنا أيضاً خرافة حالة اليأس التي وضعنا فيها اإلعالم العالمي وإعالمنا، 
وكذلك األحداث، وأن هزيمة داعش ال تتطلب ثالثين سنة من الدولة العظمى كما قال وزير 

 .دفاعها السابق، وال حتى ثالث سنين كما قال رئيسها مشاركا في الكذبة والوهم
 .لك؟ إنه يعني أن ساسة الواليات المتحدة كانوا يكذبون علينا في هذا األمروماذا يعني ذ

وماذا يعني ذلك؟ إنهم يريدون أن نقتنع ونرضى باحتالل داعش كأمر واقع ننطلق منه، وربما 
معركة . نقبل بتقسيم بالدنا وإبقاء قواتهم على أرضنا، هم وبقية ذيولهم من عرب وغير عرب

ذا كله هراء، وأن ال حاجة ألية قوات عسكرية أمريكية أو ذيولها على تكريت كشفت لنا أن ه
 .أرض العراق

ثانيا معركة تحرير تكريت قدمت لنا الدليل القاطع على أن داعش فرقة إرهاب أمريكية شأنها 
، وأن أميركا مازالت (سليزنجر ، كلنتون)شأن القاعدة التي اعترف كبار ساستهم بتأسيسها 

إنه يعني أن . المعونات إليها، وأيضاً بقصف قواتنا عندما تكون في مواجهتهاتدعمها بإنزال 
 .أميركا الموجهة باألجندة اإلسرائيلية عدو للشعب العراقي

هل هناك ما يؤكد هذا اإلستنتاج أو ينفيه من التصرفات األمريكية السابقة؟ إن أبرز األحداث 
وقد رأينا كيف قامت أميركا باستالم  .المتعلقة بمعركة تكريت وداعش هو موضوع التسلح

المليارات من أموال العراق في صفقات بيع سالح وتدريب جيش، وفي النهاية امتنعت عن 
وهذا يعني أن احتالل داعش ألرضنا كان ! تسليم السالح، وقدمت لنا جيشاً يهزم أمام عصابة

ومنذ أثاروا الدنيا على محاولة مخططاً أمريكياً إسرائيلياً منذ زمن، منذ رفضوا تسليم السالح، 
إذن فهذا ! شراء السالح من روسيا، وأثاروا ذيولهم في كردستان ليعترضوا على ذلك ويمنعوه

 !الموقف العدواني ليس حدثاً طارئاً، بل مخطط قديم
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وماذا يعني هذا؟ عندما تكتشف الدولة جاسوساً له أجندة أخرى غير التي كانت تظنها، فإنها 
رعة القصوى، كل عالقات ذلك الجاسوس وكل تأثيراته وما قام به بحثاً عن األلغام تراجع وبالس

وهذا يعني أن علينا أن نراجع كل آثار اإلحتالل ومؤسساته . التي وضعها وفق األجندة المكتشفة
فال يعقل أن يسعى لتدمير البالد من خالل داعش، ويسعى إلى بنائها في . وكل ما أنشأه في البالد

الدستور وتأسيس البنك المركزي وأن ال يخترق الجيش العراقي وقوى األمن التي أسسها  كتابة
 !بعمالء إلسرائيل وله

كأشخاص مثل ( وإسرائيل)إنه يعني ضرورة مراجعة العالقة مع األصدقاء المقربين من أميركا 
( ب عن هذاسنكت.. وهما يختبئان اليوم وراء مهاجمة أميركا ( )ومثال اآللوسي)اياد عالوي 

 .وما قاما به من نشاطات
وكذلك علينا مراجعة عالقاتنا المقربين من أميركا على المستوى الدولي مثل العالقة مع 

كردستان، والتي سنرى أنها عالقة نهب وابتزاز مستمر وتأييد لكل مشروع مدمر وممثلين 
العالقة المثيرة للتقزز، وكذلك مع األردن، لنكتشف تلك . إلسرائيل في مجلس النواب العراقي

والسعودية، لنرى بوضوح ذلك البلد الزومبي الذي حوله األمريكان إلى عدو للبشرية، 
والسيسي، لنفهم عميل إسرائيل الذي تفوق على مبارك في اجتهاده، وتركيا التي يحكمها من 

 .حهاسنراه جاسوس سري واختراق إسرائيلي لتركيا والمكلف بتحطيم سوريا والعراق لصال
. إن مراجعة مسيرة العراق السياسية لكشف تأثيرات هذا العدو، ستكشف لنا خلالً هائالً وخطيراً 

فسنكتشف بسهولة أنه هو من قام بتنصيب حكوماتنا طيلة ما بعد اإلحتالل، وبالرغم من 
وغيرها كما كتبنا عن " ناشطة"ولقد فعل ذلك بتزوير اإلنتخابات من خالل شركة . الديمقراطية

ذلك في سنين اإلنتخابات األولى، ومن خالل الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات التي وضع عليها 
فرج الحيدري وكشفت النائب الفتالوي أن الهيئة، إضافة إلى فسادها الشديد، كانت تحوي 

 !إرهابيين اشتبكوا مع الشرطة في الشوارع
لمناسب لحكم البالد، فإنهم كانوا يغيرون وعندما لم يكن التزوير كافياً للحصول على العميل ا

رئيس الحكومة المنتخب كما يغيرون مالبسهم الداخلية، ولم يحكمنا حتى اآلن إال من انتخبوه 
فقد أزالت كونداليزا . فبعد أياد عالوي، لم يبق الجعفري المنتخب في مكانه إال لحظة زمن! هم

ثم قام اوباما بإزاحة . قادتها كردستانرايس إبراهيم الجعفري وجاءوا بالمالكي بمؤامرة 
المالكي، بعد ثمان سنين من اإلنبطاح، واإلتيان بالعميل األكثر قدرة على القيام باألعمال المخلة 

 .بالشرف، حيدر العبادي، الذي رأينا أنه لم يخيب أملهم وال أمل ذيولهم في شيء
مريكية بعد إزالة سلطتهم عليها، إن مهمة العراقيين اليوم في تنظيف بالدهم من اآلثار األ

كمهمة الحشد الشعبي في تنظيف بيوت وعمارات تكريت من األلغام التي تركتها داعش فيها 
وما لم يقم . ينظفها من ألغامها" حشد شعبي"إن كل زاوية في العراق بحاجة لـ ! قبل مغادرتها

ه يعانون طويال من انفجاراتها الشعب العراقي بمهمته في كشف وإزالة تلك األلغام فسيبقى أبناء
 .القاتلة، وكلما تأخر بذلك زادت التكاليف والضحايا

كشفت لنا تلك األحداث أيضاً من هو الوطني الشجاع الذي يكشف الحقائق ويضعها أمام أنظار 
حنان الفتالوي ، حاكم الزاملي، قادة الحشد الشعبي وجنود وضباط الحشد الشعبي .د)الشعب 
لذي وضع نفسه ستاراً ليحمي األمريكان من الفضيحة على حساب شعبهم ومن ا( وغيرهم
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رئيس الحكومة حيدر العبادي، رئيس هيئة الحشد :)الخطر" الصداقة"واستمروا بتأكيد وهم 
 (.الشعبي فالح الفياض، القطط السمان في المجلس األعلى، وغيرهم

األصدقاء، ويفترض أن ال يتمكن وماذا يعني ذلك؟ يعني أن الخط أصبح واضحاً بين األعداء و
و " الحاجة"و " الصداقة"اإلعالم والساسة المأبونون أن يشوهوا ذلك الخط علينا بالحديث عن 

 "..اإلنفتاح على الجميع"
هل هذا حدث طارئ وخلل تاريخي نشاز يمكن أن نأمل بزواله لتصحح العالقة مع أميركا وبناء 

الخ؟ هناك الماليين من األدلة على أن التدمير هو .. "منفعة متبادلة"معها وتحقيق " شراكة"
المنفعة "النهج األساسي في تعامل أميركا مع العالم وأن إداراتها ترى مصالحها فيه وليس في 

ويكفي المرء أن . بل في اإلستيالء على كل الثروة وكل السلطة الممكنة في أي بلد" المتبادلة
أو مجموعة كتب " غير المروي للواليات المتحدةالتاريخ "أو " قتل األمل"يقرأ كتاب 

ليطلع على سلسلة " ال تثقوا بأميركا حسين سرمك: "جومسكي، بل يكفي أن يكتب في كوكل
مقاالت جمع فيها الدكتور حسين سرمك الحقائق المذهلة من التاريخ األمريكي الحديث، خاصة 

ت، ليعرف أن السم األمريكي الذي في التعامل األمريكي مع الشعوب الضعيفة والعربية بالذا
يحقن في بالدنا ليس إال قرار منهجي مقصود، وهو ليس إال استمرار للسموم التي وزعتها هذه 

الدولة على شعوب األرض خالل تاريخها األسود القصير، بهدف هيمنتها على العالم وعمال 
 .بمبادئ وأخالقيات الرأسمالية وحرية السوق التي تتبناها

انتهينا من تلك النقطة واتفقنا أن الخط بين األعداء واألصدقاء اصبح واضحاً، وأن مصالحنا إذا 
أصبحت واضحة والخطر الذي يهددها أصبح أمامنا، فأن ذلك يعني أنه صار أمامنا واجب 

واضح في العمل بكل السبل على تخليص بالدنا من الوجود األمريكي والتأثير األمريكي، وأن 
عى لتثبيته وبقائه، هو عدو لنا بالضرورة ويجب التعامل معه بالحزم الالزم، إن من كل من يس

 .أردنا النجاة مما نحن فيه
إنه يعني أيضاً أن الحكومة التي تتربع على السلطة في العراق، والتي نعلم جيداً كيف جاءت 

ة على بجهد أمريكي مع ذيولهم في كردستان، حكومة معدومة الثقة وبالتالي حكومة خطر
كذلك يجب . مصالح العراق وشعبه ويجب العمل على إزاحتها بأية وسيلة وبأسرع وقت ممكن

العمل على مراقبتها بدقة والضغط عليها لمنعها من اتخاذ اية إجراءات مدمرة للبالد لحساب من 
 .تأكدنا أنه عدو للبلد

ات أخذت فيها مصلحة هل هناك ما يؤكد مقالقنا من هذه الحكومة، أم أنها جاءت وفق توازن
البلد بنظر اإلعتبار؟ أنه يحمل االعالم اليوم في مقدمة المحتلفين بانتصارات الحشد الشعبي، 

إنه يريدنا أن ننسى ما . راكباً على نصر صنعه غيره، بل كان هو جزء من المشروع المضاد له
فقد جاء . دي وأجندتهالذي الذي جاء العبادي يحمله، والذي ال يبقي أية شكوك في دوافع العبا

األول تسليم كردستان كل ما تريد من ابتزاز للنفط وثروة البالد، ووضع : يحمل مشروعين
العراق في حالة عدم استقرار بسبب ذلك حين تطالب بالمساواة بقية المحافظات، ودون أن 

 .ظاتهيقلقه ذلك األمر الذي يؤدي إن تم، وكنتيجة حتمية إلى تمزيق العراق وانقسام محاف
والثاني مشروع إسرائيلي واضح لتمزيق العراق، بتحويل السلطة العسكرية من سلطة وزارة 

. الدفاع المركزية والجيش العراقي، إلى مجموعة جيوش تفرض سلطتها كل على محافظته
وجاء في نصوص المشروع بشكل صريح ما يستنتج منه أن الغرض من تلك الجيوش هو منع 
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كما جاء بشكل . ول أية محافظة بدون موافقة الحكومة المحلية فيهاالجيش العراقي من دخ
واضح أن قيادة هذه الجيوش سوف تكون من ضباط صدام الذين تم استبعادهم بعد مكافأتهم 

وجاء بوضوح أيضاً في المشروع منع منتسبي الحشد الشعبي من دخول هذه . برتب أعلى
ات انفصالية يقودها ضباط بعثيين كبار عديمي أي أنه جويش". الميليشيات"الجيوش بتسميتهم 

الشرف تم تجنيدهم ليأتمروا بالتوجيه األمريكي تماماً مثل اؤلئك الذين سلموا الموصل لداعش، 
 !وبنفس األهداف

هذا كله يؤكد استنتاجنا المنطقي بأن الذيل الذي أتت به أميركا بطرق كردستانية ملتوية وغير 
جزء من المؤامرة األمريكية اإلسرائيلية على العراق، وأنه عدو دستورية ليحكم العراق، هو 

العراق الذي يجب إنهاء وجوده الخطر على كرسي الحكم قبل أن يتاح له الفرصة لتنفيذ أجندتها 
 .المدمرة في البالد

وهذا يعني أيضاً، أنه حتى يأتي ذلك اليوم للتخلص من سلطة هذا الرجل في العراق، فأننا يجب 
به لما يقوم به وتقوم به حكومته من توقيع اتفاقيات دولية واتفاقات مع عصابات المال أن ننت

الدولية المسماة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي يعلم الجميع أنها تعمل لصالح 
المؤسسات المالية الثرية في الغرب وأنها تسببت في تدمير اقتصاد الكثير من البلدان النامية 

إننا ال نعرف ما يوقعه هذا الرجل وهو يتجول في العالم أكثر مما (. ب عن ذلك الحقاً وسنكت)
لقد . يتواجد في العراق، ويوقع اإلتفاقيات بدون علم مجلس النواب مستغال اإلنشغال بداعش

حكومته مع كردستان ما يجب أن يثير الرعب فيما يمكن أن " مفاوضات"رأينا في ما يسمى 
من " فاشل العصر"شخص أمام األردن أو مصر أو أميركا، ليكمل ما بدأه ينبطح به هذا ال

ويجب على الشعب العراقي . سلسلة تسليم مقدرات العراق بيد أميركا وحثاالتها في المنطقة
اإلنتباه إلى ذلك لما سوف يلزمه به من تركة ثقيلة جديدة فهؤالء ال يؤتى بهم إلى حكم بالدهم 

 .ود على أجيالها التاليةإال لنهبها وتثبيت القي
وحجم .. ما الذي يراد للعراق؟ شاهدت هذا اليوم فيديو مخيف عن الدمار الذي لحق بالرمادي

الدمار المتحقق اليوم، ينبئ عما سوف يتحقق في القريب العاجل، وأن ما يراد للعراق هو ذات 
ذيال أميركا والحقائق في الموقف من أميركا وأ" المداراة"ما أريد لسوريا من دمار، إن هذه 

التي تكشفهم، والتردد الذي يتبناه ويعتمد عليه ساسة العراق لضمان مصالحهم والتضحية 
 .بالعراق، هو ما شجع اعداء العراق على اإليغال به، وأوصل الدمار في بالدنا إلى ما وصل إليه

ي أن من يقف وراءه ال ما الذي يعنيه هذا الدمار بالنسبة لنا؟ إنه يعن: إذن السؤال األخير هو
يقف عند حد حتى نهاية ضحاياه، فهل من تردد ومداراة أمام هذا؟ هذا الدمار يحيل تشويش 

المجامالت إلى صورة مميزة حادة المالمح، يجب أن يراها المثقف العراقي بكل وضوح 
 .وشجاعة، ويعمل على وضعها بجالء أمام أبناء شعبه
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ى التعايش السلمي التغيير الديموغرافي وأثره عل

في العراق
2 

 

 

 
 
فهو التحول من حالة إلى أخرى، .. بداية ال بّد لنا من أن نعرف معنى التغيير الديموغرافي 

والتحول الذي يطرأ على التنظيم أو البناء، وبهذا يعد واحد من العلوم االجتماعية التي تعنى 
بمسائل السكان وعوامل نموهم بقضايا المجتمع اإلنساني ومشكالته وتغيراته، ويختص 

وتوازنهم النوعي والكمي، وتتأثر مفاهيمه بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي 
تشهدها المجتمعات اإلنسانية المعاصرة، فضالً عن انه يدخل في قياس خصائص معينة للسكان 

تماء السياسي والديني مثل حجم السكان وتوزيعهم حسب نوع العمل والصناعة والتوطن واالن
 .والقومي

يعرف التعايش السلمي عادة بانه نمط من العيش يسود في مجتمع معين يتم فيه رفض أشكال  
العنف بصوره المتعددة، أو التحريض عليه، وعدم اللجوء إليه لحل النزاعات بين اإلفراد 

ميع حكاما ومحكومين، والجماعات، وهذا يتطلب توافر أركان عدة منها سيادة القانون على الج
مأسسة الدولة، نشر ثقافة التسامح وقبول األخر، العدالة االجتماعية واالقتصادية، وتوفير 

 .اشتراطات المشاركة السياسية على الوجه الصحيح
ينذر استمرار نزوح األقليات في العراق من مناطقها األصلية بعد استيالء تنظيم الدولة  

طر جمة، منها مخاطر صحية نتيجة سكن النازحين في أماكن ال اإلسالمية داعش عليها بمخا
تصلح للعيش البشري، ومخاطر نفسية ناجمة عن حجم الرعب والخوف الذي عاشه النازحون 

بسبب بطش عناصر داعش، ومنها ما يتعلق بترك أعداد كبيرة من األطفال مقاعد الدراسة، 
 .لتعايش السلمي ومستقبل العراق برمتهإضافة إلى ما يحمله ذلك من تداعيات مخيفة على ا

اختالل بنيوي ووظيفي، لم تستطع العملية  1003وقد أصاب المجتمع العراقي بعد االحتالل عام  

السياسية المصاحبة له إدراكه لينتج لنا في المحصلة النهائية مجتمعا منقسما تجاه كثير من 
تها سلطة االحتالل التي لم تكن قادرة المواقف واألحداث، وزاد الطين بله القواعد التي وضع

على فهم واستيعاب طبيعة المجتمع العراقي، هذا إذا ما أخذنا األمر بحسن نية، أما إذا ما اتجهنا 
إلى التفسير األخر لوجدنا إن هناك نظرة مفادها إن قوات االحتالل هي الفاعل الرئيس في 

ماعي منه والنظرة المتباينة تجاهه بين إحداث االنقسام، الذي ابتدأ من خالل الموقف االجت
مرحب وصامت ورافض، ثم البناء السياسي الذي أقامته، السيما مجلس الحكم الذي قسم 

السلطة على أساس عامودي، بمعنى النظر إلى المجتمع العراقي على انه مجموعة من 
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ت دون النظر إلى المكونات، وان التمثيل السياسي البد وان يعكس من خالل تمثيل هذه المكونا
ابسط مدخالت البناء الصحيح للدولة الحديثة، وهذا ما أدى إلى إن يكون الحراك السياسي فيما 

بعد لعبة صفرية بين األطراف السياسية قائما باألساس على مفهوم المكونات، وهو مفهوم 
توتر مضلل استطاعت من خالله نخب سياسية إن تهيمن على هذا التمثيل من خالل إثارة ال

الطائفي والعرقي ليكون هو العامل األساس في عملية االستقطاب السياسي، مثلما كان مدخال 
للعنف االجتماعي وغطاءا امثل للفساد الذي تحول في العراق من ظاهرة إلى بنية ليأخذ شكل 

المؤسسة الصلدة التي اليمكن االن وال في المستقبل المنظور مواجهتها أو الحد من قوتها 
وذها، واألمر األكثر دهشة إن هذه المؤسسة في إطارها الشكلي تعد بحق المؤسسة الوحيدة ونف

العابرة للهويات والجهويات والعرقيات والطوائف، وتشكل شبكة منسجمة ومتآلفة يخدم بعضها 
البعض ويسود العمل التكافلي فيما بين أفرادها على أفضل وجه وصورة، لتكاد أن تكون 

 .ة الوحيدة من حيث الشكل، لكنها األكثر تدميرا للعراق ولمجتمعه ولثرواتهالمؤسسة الوطني
وإذا عدنا إلى التغير الديموغرافي في العراق، لوجدنا انه منذ االحتالل األمريكي للعراق عام  

، ولحد االن الزالت هناك عمليات تغيير ديمغرافي في إنحاء العراق على أساس طائفي 1003

العملية عندما نشط تنظيم القاعدة في العراق وتحديدا في المناطق الغربية، وقومي، فقد بدأت 
بحجة مقاومة االحتالل األمريكي وإخراجه من العراق، إال أن اغلب العمليات كانت ضد طائفة 

واحدة ومكون واحد في العراق، وشملت اغلب محافظات العراق، إذ أن عملياته قد أعلنت 
وضد الشيعة أو ما يسميهم التنظيم  - ظاهريا فقط-ألمريكي صراحة أنها ضد االحتالل ا

بالروافض، وهو ما اعتبر إبادة جماعية تقوم بها القاعدة ضد العراقيين، فقد تم تهجير كل أبناء 
الطائفة الشيعية من األنبار وأبو غريب والموصل مركز نينوى، واللطيفية في بابل وشمل 

ية، على الرغم من أن هناك عدد غير قليل من العراقيين التهجير كل الشيعة في المناطق السن
السنة يسكنون محافظات الجنوب وتحديدا في البصرة والناصرية والسماوة، لم يتعرض أحدا 

منهم للتهجير، وما زاد من هذا الوضع هو سقوط ثلث مساحة العراق بيد تنظيم داعش 
ب األكبر في تفريغ الكثير من المناطق اإلرهابي، إذ إن أعمال داعش اإلرهابية كان لها النصي

من سكانها األصليين وتهجيرهم، كما حدث للتركمان في تلعفر وكركوك وللمسيحيين والشبك 
في سهل نينوى وااليزيديين في سنجار وللشيعة في وصالح الدين، وفي موازاة الحرب على 

رافية محتملة ناتجة في العراق، تتصاعد وتيرة المخاوف من تغييرات ديموغ" داعش"تنظيم 
من عمليات النزوح والتهجير، ستكون تداعياتها، سياسياً، طرح مشاريع تقسيمية يحذر 

سياسيون عراقيون من التغيير الديموغرافي الذي حصل بعد سقوط ثلث مساحة العراق بأيدي 
هاء ونحو إن" ثالث دول طائفية"على اعتبار أنها خطوة نحو تقسيم البالد إلى " داعش"تنظيم 

التعايش السلمي بين المكونات العراقية، ولم يكن التغيير الديموغرافي وليد اللحظة، بل شكل 
عام " الحرب الطائفية"امتداداً للتغيير في التركيبة السكانية التي حصلت خالل اندالع ما سمي 

 .أصبحت هذه المناطق تسكنها طائفة واحدة" داعش"، ولكن بعد احتالل 1005

التي تمثل خليطاً متجانساً لجميع مكونات الشعب العراقي، ولكنها شهدت بعد احتالل ففي ديالى  
داعش لمناطق منها تغييراً ديموغرافياً من قبل جهات خارجية، ألنها تتمتع بموقع جيوسياسي 
متميز وذي تأثير كبير نتيجة إحاطتها بكل من إيران وبغداد وإقليم كردستان، فبعد تحرير بعض 
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ن سيطرة داعش مثل جلوالء والسعدية، رفضت القوات الكردية إعادة سكانها المناطق م
 .األصليين بحجة أن الطرق والمنازل مفخخة

وألول مرة نرى في العراق مناطق أصبحت من طيف واحد ومناطق أخرى أصبحت من الطيف  
علم األخر، وكأننا نعيش في عصر ال يمت للحداثة بصلة، ومن المؤسف أن نجد في عصر ال

والحداثة والتطور انكفاء المجتمع العراقي الذي كان احد النماذج الحقيقية للتعايش والسلم 
األهلي، وكان العراق من أوائل المجتمعات المتحضرة في منطقة الشرق األوسط، وكان يضم 

مسلمين ويهودا ومسيحيين وصابئة وايزيديين وعرب وأكرادا وتركمان وهلم جرا، وقد يكون 
نه كانت تحدث مشكالت بين فترة وأخرى إال إن الصحيح أيضا هو إن نمط التعايش صحيحا ا

وقبول األخر هو السائد، وكانت ابرز مشكلة هي المسألة الكردية التي واكبت جميع نظم الحكم 
 .المختلفة في العراق منذ التأسيس لغاية أالن

طائفية والكراهية بين مكونات إن هذا التغيير بالغ الخطورة ألنه يهدف إلى زرع الفتنة ال 
المحافظة، وهو قد يقود المحافظة إلى أكثر من صراع لتغيير هويتها، وهذا ال يستبعد وجود 

مؤامرة دولية وإقليمية لتمزيق النسيج العراقي واللحمة الوطنية، تنفذها بعض األجندات العربية 
لمشروع نائب الرئيس األميركي، وإسرائيل وأمريكا، خاصة وأن التغيير الديموغرافي هو تنفيذ 
 .جو بإيدن، الذي يهدف إلى تقسيم العراق إلى ثالث دول طائفية

أن نزوح المكونات المسيحية والشبكية واأليزيدية والتركمانية من مناطقهم في الموصل مثال  
كفيل بتغيير ديموغرافية مناطقهم التي ستقود مباشرة لتغيير جغرافية بعض المناطق، خاصة 

من الدستور، إن فشل كل محاوالت  240تي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها حسب المادة ال

، في ضم بعض المناطق في سهل نينوى له بسبب وجود مكونات 20/6/1024اإلقليم قبل 

تعارض التصويت لصالح االنفصال عن نينوى، هو ما لم يعد موجودا حاليا، وذلك بسبب 
 .يموغرافي في تلك المناطقعمليات التهجير والتغيير الد

لقد دعم بعض السياسيين الداعين إلى االنفصال التغيير في التركيبة السكانية، ألن بعض  
المحافظات أصبحت تضم لوناً واحداً من الطيف العراقي مثل األنبار والموصل، ويوضح هذا أن 

إلى التقسيم وإلى نبذ  التعايش بين المكونات العراقية أصبح ينكسر لصالح أجندات وأفكار تدعو
استفادة من التغيير " القوميات"اآلخر والدفاع عن المكون وليس الوطن، ويعتبر األكراد أكثر 

الديموغرافي، بعدما وضعوا أيديهم على العديد من المناطق في محافظات صالح الدين وديالى 
حزيران الماضي، ونينوى، إضافة إلى سيطرتهم الكاملة على محافظة كركوك بعد العاشر من 

 ".الدولة الكردية"وهي قد تكون أمور تمهيدية إلعالن 
يضاف إلى ذلك إن بعضا من رجال الدين في العراق بدال من إن يكونوا بمثابة عامل أساسي  

لتعزيز التعايش السلمي، أضحوا هم نجوم الفتنة واحد عوامل العنف المجتمعي األساسية، ومما 
الدين إلى احتالل الوظيفة السياسية دونما إلمام حقيقي بقواعدها، أو  زاد األمر تعقيدا سعي رجل

صيغ البناء السياسية للدولة الحديثة، أو القضايا التي تواجه الدولة في بيئة سياسية داخلية 
وإقليمية ودولية مركبة ومعقدة، وهو ما انعكس واقعا على المنتظم السياسي، بمدخالته 

ة، وهذا ما تجلى في نواح عدة لعل من أهمها الدستور الكسيح الذي ومخرجاته والتغذية العكسي
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أضحى عامل نزاع بدال من إن يكون مرجعا لحل النزعات، أي انه أصبح جزءا من المشكلة بدل 
 .أن يكون هو مفتاحا لمعضالت شتى، فضال عن نواح أخرى من المشاكل

ية في ضمان التعايش السلمي، فان ومع هذه التحديات واحتمالية فشل السلطة والنخب السياس 
األمر منوط بحراك اجتماعي لتعزيز السلم االجتماعي واألمن اإلنساني، هذا الحراك ينبغي أن ال 

يستبعد أحدا حتى البني التقليدية وفي مقدمتها العشائر التي ساهمت فعال في إخماد الفتنة من 
سلطة العشائرية أكثر رحمة من التسلط خالل امتداداتها المتنوعة، ومن المفارقة القول إن ال

الديني، وعلى منظمات المجتمع المدني الذي نمتلك أرقاما خيالية إلعداد مؤسساته داخل العراق 
أن يكون فاعال حقيقيا في صناعة بيئة صالحة للتعايش السلمي، بدال من أن يكون كثرة بال فعل، 

هلي الن البديل المقابل بحر من الدماء لن نحن فعال بحاجة إلى الحفاظ على اشتراطات السلم األ
يكون فيه احد رابح حتى الذين يدعون أنهم يدافعون عن طوائفهم ومبشرو أوهام النصر 

 .وأعداء العراق وهم كثر
وأخيرا يجب أن نقف وبحزم بوجه جميع عمليات التغيير الديموغرافي، ال سيما تلك التي تطال  

كركوك، وإلزام الحكومة المركزية والحكومات المحلية في سهل نينوى وصالح الدين وديالى و
المحافظات لاللتزام بالدستور واتخاذ مواقف جدية وصريحة تجاهها وسن قوانين فاعلة تحد 

 .منها ومن آثارها السلبية، فضالً عن حثها لرفع كافة التجاوزات التي طالت أمالك شعبنا
 
 
 

 لدراسات اإلستراتيجيةباحث مشارك في مركز الفرات للتنمية وا* 
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(!نتائج..أسباب..تساؤالت)الدفاع العربي المشترك 
3 

 

 
 
 

صيغة نظرية يمكن وصفها كأحدى بروتوكوالت تأسيس جامعة , معاهدة الدفاع العربي المشترك

المفاجأة إّن العرب قرروا تطبيقها بعد ما , 2152الدولة العربية؛ تاريخ المعاهدة يعود إلى سنة 

فضالً عن المداليل الطائفية , واألغرب أن يتم تطبيقها على شعب عربي, من سبعِة عقوديقرب 

 ..!للتوقيت والتعامل وفك جليد تلك المعاهدة المجمدة
كيف توّحد العرب في هذه الطريقة السريعة؟ : من التساؤالت الكثيرة التي تطرح في هذا اإلطار

ا يهد حراكاً مشابها لما حصل في مصر وليبولماذا لم تحصل وحدهم إال مع اليمن التي تش
اليمن ولم يحرّكوا ساكناً تجاه شرعية النظام ( شرعية)وتونس؟ ولماذا ثارت حمية العرب على 

العراق الذي أُعلنت به ..أكثر المنظمات اإلرهابية خطراً؟( داعش والنصرة)السوري الذي يواجه 
وما هو دور باكستان وتركيا في معاهدة ..ما هو الموقف العربي تجاهه؟, إرهابية( خالفة)

 ..!الدفاع العربي المشترك؟
يعكس , لحلف الجيوش المحاربة للشعب اليمني( باكستان وتركيا)إعالن السعودية عن إنتماء 

فمن ناحية ال يوجد ربط بين تبرير حرب اليمن على إنها جائت , تخبطاً في القرار وتّسرعاً غريباً 
ومن !..بي المشترك وبين إنضمام وتأييد باكستان وتركيا لهذه المعاهدةضمن معاهدة الدفاع العر

وما الوجود , ناحية أخرى؛ فهذا اإلنتماء يثبت بوضوح إّن اليمن وسيلة إلهداف أخرى
حالة من الرعب موّجهة للقوى المستهدفة بهذه ( إلضفاء)الباكستاني والتركي إال محاولة 

خاوف السعودية من أي تدخل إيراني محتمل وإدراك الخليج هو إرتداد للم: بمعنى آخر, العملية
وبالتالي أرادت السعودية القول إن أي رد إيراني هو إعتداء , بعدم قدرته على مواجهة إيران

 ..!وعندها ستشتعل الحرب اإلسالمية األولى( السنيتين)على باكستان وتركيا 
كي وحتى المصري الفعلي في معركة اليمن والظاهر لغاية اآلن؛ إّن اإلشتراك الباكستاني والتر

 .بل هناك مواقف تم شراؤها بشتى الطرق, لن يتحقق
والذي يفترض أن يواجه , ينطلق من معاهدة الدفاع( جيش عربي مشترك)بالعودة على إنشاء 

فهل اإلختالف العقائدي مع أصحاب , اإلرهاب؛ فهنا ينبغي وضع تعريف واضح وشامل لإلرهاب
, ما شكل القيادة, وما هي المساحة التي ستقاتل بها تلك الجيوش! ي يمّثل إرهاباً؟المال الخليج

 ..وما هي قواعد اإلشتباك الخاصة بها؟, ما طبيعة العقيدة العسكرية لها
إّن هذه األسئلة تفّند إمكانية قيام تحالف عربي بهذه السرعة؛ إلن العملية بحاجة إلى تفاوضات 

من القضية الفلسطينية ومروراً بتحديد أعداء العرب من أصدقاؤهم  إبتداءاً , وقناعات مشتركة
, ومن هنا. وصوالً إلى تعريف الشرعية في كل بلد عربي وما هي المقومات التي ترتكز عليها

                                                           

 مركز النور – محمد الحسن 3
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ما هو إال معالجة لمشكلة سعودية , يتضح إّن القرار السعودي بتنفيذ غارات جوية على اليمن
بيد إّن هذه المعالجة تفتقد للشرعية والقناعة . تهديداً هناكأكبر من إستشعار خطر هنا أو 

فضالً عن كونها ال تعكس إستشعاراً لخطراً حقيقياً بقدر ما هي عملية تسّيد عبر , الراسخة

 ..!عالقات مشبوهة يدفع ثمنها العرب أنفسهم
الجديد الذي أفرزته لم يمنع األمريكان من التعامل مع , السعودية-إّن التمّيز بالعالقة األمريكية

ولعل أبرز تلك (. سعودي-إيراني)معادلة الميدان في كثير من القضايا التي محورها خالف 
والوضع العراقي؛ إذ إّن التقّدم الميداني الذي فرضته القوات , القضية السورية, الملفات

الدعم اإليراني؛  يعود بدرجة كبيرة إلى, المسلحة في كال البلدين الحليفين للجمهورية اإلسالمية
فقد حصلت تطورات مهمة في ملفات , وبما إّن السياسة األمريكية البراغماتية تتعامل مع األقوى

, الملف النووي..أهم يمكن أن تقود إلى شكل جديد في العالقات المبنية على مصالح مشتركة
رهاب؛ كلها اإلصرار األمريكي على مساندة القوات العراقية ضد اإل, الحل السوري السياسي

هذا األمر إستفز السعودية التي تعتبر (. األرض لألقوى)معطيات تثبت تبني األمريكان لنظرية 
يجب أن تأتي من خالل بوابة المشروع , أي عالقة شرق أوسطية مع الواليات المتحدة

أرادت ( األرض لألقوى)وكنتيجة لهذه التطورات التي أحدثها الميدان ومن مبدأ , السعودي
من خالل فرض قوتها وإثبات قدراتها , مملكة أن تضيف عامالً آخراً لعالقتها مع األمريكانال

, الذي يمّثل بنظر السعودية الحلقة األضعف في محور المقاومة, جاء إختيار اليمن. العسكرية
سيما بعد , فضالً عن غياب فرصها في كل من الساحة العراقية والسورية, واألكثر قرباً لها

وإصرار أمريكا على دعم " األسد جزء من الحل في سوريا"وزير الخارجية األمريكي  إعالن

 .القوات العراقية الضاربة لإلرهاب
وعلى , بيد أّن السعودية أرادت محاصرة أي إحتماالت واردة تحبط هذه التدخالت ضد اليمن

فضالً ..ومصر, تركيا, فأعتمدت على باكستان, رأس تلك اإلحتماالت؛ التدّخل اإليراني المباشر

 .عن توسيع قاعدة حملتها العسكرية لتشمل أغلب البلدان العربية
تعد , من خالل الجو( إعادة الرئيس منصور)إّن فرضية إنهاء عملية عسكرية بأهداف معلنة 

وبالتالي فإّن الخيارات التي تؤدي إلى , فرضية ساقطة وال يمكنها أن تقّدم حسماً ولو نسبياً 

 :المرجوة من هذه الحملة تبقى محدودة جداً النتيجة 
بدليل إّن األخبار تفيد , وهذا األمر مستبعد, نزول قوات برية سعودية أو خليجية/ الخيار األول

أي إنها تفّكر بالدفاع وال توجد معطيات , بإّن المملكة مشغولة بحماية حدودها من الحوثيين أكثر
ولو إفترضنا حصول هكذا أمر؛ فإّن المعركة . ى األرضتشير إلى إمكانية تقّدم قوات سعودية عل

إضافة إلى , وهذا يجعل فرص اإلنجاز العسكري السعودي ضئيلة جداً , لن تكون تقليدية
إذ إّن التفّوق , الفروقات العقائدية واإلجتماعية والمعنوية بين الجندي السعودي والجندي اليمني

 .لألخير بصورة ال تقبل الشك
وهنا قد يغامر السيسي بأمن المنطقة بصورة عامة , اإلعتماد على قوات مصرية/ يالخيار الثان

فهو ُيدرك صعوبة تحقيق , وكنتيجة للخبرة العسكرية للرجل, وأمن مصر على وجه الخصوص
األمر الذي يجعله أمام تضحيات كبيرة سيتحملها , الهدف المعلن من الحملة بهذه السهولة

إّن الفعاليات الثقافية . وصراعاً مائياً مع أثيوبيا, خطراً في سيناءالجيش المصري الذي يواجه 
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ما زالت تتمتع بروح قومية تقترب كثيراً من متبنيات محور , واإلعالمية والفنية المصرية
وبالتالي فأنها ستؤسس لرأي عام رافض لمثل هذه , وتبتعد عن المحور الخليجي, المقاومة

بعد الدعم اإلقتصادي الذي يعد ثمناً " مرتزقة"صار ينظر له كـالمغامرة بالجيش المصري الذي 
, إذن فعملية دخول قوات مصرية إلى اليمن!..لهذا الموقف المصري بحسب بعض المصريين
علماً إّن بعض الدوائر المقربة من الرئاسة , تعد عملية معقدة جداً ومغامرة مجهولة النتائج

 ."هاب قوات مصرية إلى اليمنإستحالة ذ"المصرية سّربت أخباراً عن 
وهذه الفرضية , وهذا باإلعتماد على الجيش الباكستاني أو التركي, قوات أجنبية/ الخيار الثالث

وجاء , فحتى اإلعالن عن إشتراك باكستان في العملية كان غامضاً , بعيدة جداً عن الواقع
بمعنى إنهم " ض لها السعوديةاإلعتداءات التي تتعر"إيضاحاً باكستانياً يؤكد إنهم سيقفون ضد 

, (الوهابية)برغم عدم تمتعها بعالقة مميزة مع السعودية ( اإلخوانية)تركيا ..لن يهاجموا برياً 
لكن , فإّن حماسها لكسر المحور اإليراني قد يدفعها لمغامرة في سوريا أو العراق وبشكل خفي

ة التركية متأهبة ألي مغامرة فاألمر يبدو بعيداً؛ إذ إّن المعارض, أن تذهب أبعد من ذلك
, سيؤدي إلى فتح باب اإلحتماالت على مصراعيه, إّن خيار التدخل األجنبي في اليمن. أردوغانية

-مصر( )مصر-تركيا)هو اللعب على التناقضات بين الحلف الهش , ولعل أهم تلك اإلحتماالت
دان العربية الكبرى وهذا ما يؤجج روحاً شعبية رافضة لدى البل, وغيرها من الدول( قطر

فضالً عن ثبات الموقف العراقي والسوري والعماني والجزائري من , (ودول المغرب, مصر)

 .هذا الحلف
لكّنه سيؤدي إلى فشل , هذا الخيار يبدو أقرب للواقع. اإلكتفاء باإلنتقام الجوي/ الخيار الرابع

بمعنى إّن ما أرادت , ة عمليةاألمر الذي يثبت الضعف السعودي بطريق, الهدف الرئيسي للحملة

 ..!ثبت عكسه, المملكة إثباته للعالم واألمريكان
وإلى فشل سياسي وعسكري في أول , ستؤدي إلى إنهيار الحلف من جهة, إّن هذه النتيجة

تحرق جزءاً من أوراقها المهمة بهذه ( المملكة)وبالتالي فهي , إختبار للقيادة السعودية الجديد
األمر الذي قد يدفع , ة أخرى فإّن الحوثيين لن يسكتوا على هذا اإلعتداءومن جه, المغامرة

وهذا يعطي عناصر قوة أخرى لجماعة أنصار هللا والقوى , بعض دول الخليج للتفاوض معهم

 .المتحالفة معها في اليمن
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مقاربة هادئة على طاولة ...داعش...الحشد

!الموضوعية 
4
 

 
يستخدمها بعض الباحثين في قراءتهم لالحداث بصورة عامة  من أهم المناهج العلمية التي

ولحركات وتنظيمات االسالم السياسي المسلحة حاليا بصورة خاصة، هو المنهج البحثي 
كأداة لمعرفة الحقيقة وكشف خفاياها، من خالل اساليب " المقايسة " المقارن الذي يستعين بـــ

ت يقتضيها هذا المنهج الذي يعول عليه الكثير معينة وبواسطة طرق معدة سلفا تتم عبر خطوا
 .من الباحثين في الدراسات االنسانية قديما وحديثا

ومع أهمية هذا المنهج في تحليل ومعرفة وتفكيك مايحدث امامنا من ظواهر على شتى 
مستوياتها، اال انه اليخلو من فخ الوقوع في المقارنات الوهمية والمقاربات المزيفة التي تضيع 

عها االصالة وتختلط فيها االباطيل بالحقائق، وتشّوش النظرة الموضوعية التي تحاول قدر م
 .االمكان ان ترى الحقيقة كما هي، ال كما يبتغي من يمارس التضليل والخداع ان يسّوقها

وعلى نحو غير منصف تجد هذا النوع من المقارنة بين الحشد الشعبي من جهة وتنظيم داعش 
ما يحتاج الى وقفة جادة امام هذه االدعاءات، ومحاولة اجراء مقارنة حقيقية من جهة أخرى م

وصريحة وواضحة بين كل من الحشد وداعش منعا للجهل الساذج او التضليل المتعمد خصوصا 
في هذه االيام التي اثبت الحشد الشعبي وجوده على االرض، واستطاع ان يكون عامل حاسم في 

 .المناطق التي حصلت فيها مواجهة بينهما هزيمة داعش في الكثير من
، على حد تعبير الباحث العراقي حارث حسن الذي تحدث "االتجاه " وال يقتصر هذا التوجه او 

عنه في منشور سابق على صفحته الرقمية، ووصفه بغير المنصف، على لسان بعض المحللين 
امتد هذا التوجه المتعلق  في وسائل االعالم العربية وبعض من نظيراتها العراقيات، بل

بالمقارنة بين الحشد الشعبي وداعش الى االعالم الغربي من خالل وسائله التي تحاول المساواة 
الى ذلك من خالل المقالة التي نشرتها " حسن"بين قوات الحشد الشعبي وبين داعش كما اشار 
داعش اليمكن ان ... كريت ربح او خسارة ت" صحيفة الغارديان البريطانية والتي كانت بعنوان 

 " .ُتدحر اال من قبل السنة
بالطبع ان المساواة بين الحشد وداعش لم تقتصر على هذه المقالة فحسب، بل ظهر ايضا بعد 

ايضا ترتكب : الميليشيات الشيعية " ذلك في مقالة اخرى في صحيفة بلومبيرج بعنوان 
حاول فيها ان يقول بان الحشد يقوم بمجازر بقلم الكاتب ايلي ليك والتي ي" بشاعات في العراق 

مشابه لما يقوم بها داعش مستندا الى فيديوات تم نشرها على الفيسبوك منحها الكاتب اهمية 
اكثر من محدوديتها وشذوذها عن غيرها من الفيديوات والمقاطع المنشورة، باالضافة الى 
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 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

16 

ي برأيهم، تقدم دعما جويا للتطهير مقاالت اخرى تنتقد حتى الواليات المتحدة االمريكية الت
 .، كما جاء ذلك في عنوان تحليل مجلة الفورن بوليسي االثنين الماضي!االثني في العراق 

ومثل هذه المقاالت وغيرها توصل الى نتيجة يبدو انها هي محل االهتمام والقلق لدى دوائر 
ة الحشد الشعبي ودعم وسيطرة القرار في المجتمع الغربي، وهي التي تتعلق بتداعيات تعاظم قو

للعراق كما جاء في افتتاحية وول " مزعوم " ايران عليه، وبالتالي يؤدي ذلك الى ابتالع ايراني
 ! ".ايران تحتل العراق" ستريت جورنال االخيرة التي كانت عنوانها 

ن شخصيا تثير حفظيتي، ان لم اقل رفضي واستنكاري، هذه المقارنة التي يجريها بعضهم، ع
المليشيات " وعي وقصد حينا او جهل واستغفال حينا اخر ، بين رجاالت الحشد الشعبي أو

كما يطلقون عليها وبين تنظيم داعش ، اذ ان االختالفات بينهما كبيرة جدا، والبون " الشيعية 
 الشاسع بين كال التركيبين جلي للعيان وال يحتاج للكثير من التفكير او الذكاء من اجل معرفته،

ومن السهولة جدا، بعد توضيح الفارق بينهما، ان نصل لحقيقة ان المساواة المزعومة بين 
الحشد وداعش هي ضرب من السذاجة والتيه الفكري ان لم اقل انها محاوالت تضليلة من اجل 

 .التغطية على اجندات واغراض معينة
 :ساواة بينهماادناه بعض االختالفات بين الحشد وداعش والتي تطيح بكل محاولة م

 
  :اوال

ان تنظيم داعش يقوم على فكر ايديولوجي، عالمي النزعة ذا اهداف كونية تتعدى حدود 
الجغرافية والوطن والعرق واللون، بينما الحشد هو تشكيل محلي ليست له اهداف شمولية 

تتعدى حدود الوطن تألف من مجموعة من المتطوعين للوقوف بوجه تنظيم ارهابي اراد ان 
 .يبتلع الوطن واهله

  :ثانيا
ان تنظيم داعش هو حركة دينية ذات اهداف سياسية يقف ورائها فكر تكفيري يستأصل االخر 

ويجتث المختلف عنه ويفرض نسخته عن الدين والعالم والحياة على االخر كحقيقة وحيدة يجب 
النتيجة الطبيعية لهذا  االخذ بها والمهرب او خيار أخر غير القبول واالمتثال لها الن القتل هو

الرفض، بينما الحشد الشعبي عبارة عن افراد ينتمون الى فئات وطبقات متنوعة يختلفون في 
العقائد الدينية والمذهبية والقومية، بل ان بعضهم قد اليكون متدينا اصال، الن من جمعهم هو 

 .رابط الدفاع عن ارضهم واخراج المحتل منها
 :ثالثا

مجازر وبشاعات تندى منها جبين االنسانية وعلى نحو اليضاهيه بالعدد  ارتكب تنظيم داعش
واالسلوب والمنهج والطريقة اي تنظيم او عصابة اجرامية اخرى، لكن حينما نصل للحشد فال 
نجد لديه هذا النوع من الجرائم التي وجدناها لدى داعش، واليمكن مقارنتها اصال بما ارتكبت 

رة، اما ماحصل من أخطاء في المعارك، فكانت عبارة عن تصرفات ايدي داعش من فظاعات كبي
 .فردية الترتقي الن تكون ظاهرة ممنهجة

  :رابعا
تنظيم داعش يبرر اجرامه وسلوكياته االرهابية واليتنصل منها او يحاول النأي عن بشاعتها، 

مايفعله بعض وتمثل بالنسبة له منهج عمل واسلوب حياة يفتخر بها، اما في الحشد فنجد ان 
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من المنتسبين له من انتهاكات هو امر مرفوض ومستنكر من قبل قيادات الحشد نفسه وعموم 
افراده قبل غيرهم، وهم اليحاولون تسويغه أو يجرأون على تبريره ، وانما يدينون هذا السلوك 

 .ويحذرون من فعل نظيره
  :خامسا

عهم اال رابط االيديولوجيا الدينية يتألف داعش من افراد من اصحاب جنسيات مختلفة اليجم
المتطرفة التي اقتعنوا بها وساروا على نهجها ، اما رجاالت الحشد الشعبي فجميعهم من العراق 

وليس فيهم غريب او من بلد اخر ولهم اهداف وطنية تتعلق بالعراق فقط، وان كان تحشيدهم 
 .وتعبئتهم وانطالقهم قد جاء ،بادئ ذي بدء، بفتوى دينية

  :ادساس
داعش تنظيم ُمحتل وافراده غزاة دخلوا العراق ليحتلوا ارضه ويقتلوا اهله مثلما فعلوا في 

سوريا قبل ذلك، فهو من بدأ االعتداء والهجوم والتعدي، بينما الحشد يقوم بدور دفاعي محاوال 
 .الوقوف بوجه من احتل ارضه واستعادة المناطق التي يسيطر عليها داعش

 :سابعا
يم داعش هو حالة دائمية مستندة الى فكر اليرتبط بزمان او مكان او ظرف ، بينما ان تنظ

 .الحشد الشعبي حالة مؤقتة مرتبطة بوضع محدد في ارض معينة 
 :ثامنا

على االرض، فجعبته حافله بافكار تتعلق بالسياسة " الخالفة " داعش يسعى لتحقيق فكرة 
ة دينية مجتزأة من نصوص معينة وسياق ما، اما والسيطرة على االرض وترتبط بجوهرها بفكر

 .الحشد فال يقر بهذا الشيء وليست من افكاره اصال، وليس له عالقة بها مطلقا
 :تاسعا

تمتلك داعش اموال طائلة جنتها من بيع النفط والسرقات وعمليات االختطاف والمساومات وبيع 
  !.يقبضوا رواتبهم منذ عدة اشهراآلثار، بينما الحشد الشعبي ُمفلس واغلب متطوعيه لم 

  :عاشرا
تنظيم داعش عبارة عن حركة خارجة عن القانون وفقا لكل المعايير القانونية والدولية ويعمل 

على تقويض الحكم واركان الدولة ومؤسساتها، بينما الحشد تنظيم له هيئة مرتبطة بمستشارية 
 .الرسمية وتأتمر بأوامرهااالمن الوطني التي هي احدى أجهزة الحكومة االمنية 

النقاط المذكورة اعاله بين الحشد وداعش، وان كان بعضها متداخل مع االخر وربما يؤدي لها ، 
ومن ....اال انها تكشف لنا بجالء من هو الحشد، وماهو هدفه، واسس تشكيله، وطبيعة افكاره

 .في مقابل الحشد هو تنظيم داعش الذي يضعه صنف من الناس، سنحددهم في نهاية المقال،
االنكى في هذه االمر ان المقارنة بين الحشد وداعش التجري احيانا على لسان رجل الشارع 

البسيط ممن نعذر جهله او عدم قدرته على كشف الحقائق، بل نجدها تتردد عند بعض المثقفين 
أيهم الذي ُيطرح والمحللين السياسيين ممن النشك في معلوماتهم وثقافتهم، اال اننا ُنصدم امام ر

في هذا الصدد مما يكشف الطبيعة الطائفية لهؤالء المثقفين والتي اعمتهم عن الحقيقة وحجبت 
 .عنهم الرؤية الموضوعية والتحليل الهادئ الذي يقدم للقارئ الحقائق

 :ومع هذا، فاننا نسمع المقارنة بين الحشد وداعش من اربع اصناف من الناس 

يخ الفتنة او بعض شيوخ العشائر ممن كانوا يتحدثون باسم مايسمى وهم مشا: المهزومون -2
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، وفجأة اختفوا هم وثوارهم من ارض المدن التي احتلها داعش واصبحوا بعد "ثوار العشائر" 
 .ذلك، من شدة خجلهم من موقفهم ، يتشدقون بالقول بان الحشد مثل داعش

 .هم الالعيب الخبثاء وهم االشخاص البسطاء الذي ينطلي علي: الُمضللون -1

وهم مجموع من الباحثين والمحللين الذين يقومون بتضليل الناس السّذج :المخادعون -3

 .الغراض مرتبطة بمن يعملون لديهم مع انهم جزما غير مقتنعين بها 

وهؤالء ينظرون بعين طائفية لالحداث ويسعون لتفسير كل شيء من وجهة : الطائفيون -4

 .طائفية 
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 الصراع في العراق وفي المنطقة
5 

 
 

يتوهم الكثير من الطائفيين المتحكمين بمصائر شعوبنا في العراق وكل المنطقة أن الصراع 
والحقيقة أن . ويعمدون إلى إيهام اآلخرين برؤاهم المريضة هذه. الجاري هنا هو صراع طائفي

لكنه . السمة التاريخية لما يجريصراعاً آخر أعمق بكثير وأرقى وأشد خطورة هو الذي يشكل 
يتلبس جلود الوحوش حين يركبه هؤالء الذين يحاولون تحريف التاريخ ومجراه الحتمي بلّي 

والحقيقة أن الصراع في منطقتنا ال يخرج عن السمات . عنقه وإدارة التوحش كيفما يرون
نطوي على سمات التاريخية لكل أنواعه التي مرت بها الشعوب لكنه عندنا أصبح مركبا وي

  .عديدة في آن واحد

بمعنى هو صراع اإلنسان العراقي الذي يناضل من أجل أن يسترد كرامته  -:إنه إنساني -2

.. وإنسانيته ويتحرر من شتى أنواع الظلم واإلستغالل ومن التبعية العمياء والتضليل واإلستغالل
 –التخلف في أعماق المجتمع ومن األساليب الخفية الخطيرة الرامية إلى تهميجه وترسيخ 
كذلك العودة بنا إلى ثقافات .. وانتشار األمية وازدياد نسبتها بشكل مخيف شاهد على ذلك

كما تعهد جيمس بيكر لطارق عزيز اثناء مفوضاتهما في جنيف  –القرون الوسطى وما قبلها 
ات ذلك نفسيا وانتشار البطالة بنسبة أعلى من المعلن وتداعي –بعد دخول العراق للكويت 

واإلنخفاض الشديد في مستوى الخدمات .. واجتماعيا وأخالقيا ووطنيا معروفة لكل ذي بصيرة
خذ مثال انتشار مرض السرطان في محافظات الجنوب والتشويهات الخلقية لألطفال  –الصحية 

ر وما يقابل ذلك من عودة الطب المخجل الذي يقوم على السحر واألدعية وكتابة الطالسم غي
ومعها إنتشار الفكر الديني ليس بوجهه اإلنساني الكريم والتحرري الذي نعرفه بل . المفهومة

يجري اليوم تسييسه وتحريفه وتلغيمه بالميثيولوجيا والخرافات التي بمجموعها تصب في 
ومن الظواهر غير اإلنسانية هي ظاهرة . سياسة تهميج اإلنسان العراقي وتعميق ظاهرة التخلف

اإلجتماعي والتفسخ األخالقي متمثالن بانتشار ظواهر الفساد والسرقات والخطف مقابل  التسيب
.. وتسول األطفال في الشوارع بدال من وجودهم في المدارس ودور التربية والرياض.. فدية

لكن .. إن تعداد مظاهر ضياع إنسانية العراقي وهدر كرامته يأخذ وقتا ومكانا طويال .. وهكذا
علنا نقول أن الشكل األول والجوهري في الصراع الجاري والذي يجب أن يجري هو هذا كله يج

 .الشكل اإلنساني 

من يعمل على ربط : إن األساس الجوهري الثاني للصراع في العراق هو صراع وطني بين  -1

العراق ومصيره ومستقبله بدول أخرى قد تكون بعيدة وقد تكون إقليمية أو من دول الجوار 
م بخنوع لتدخالتها الفظة في شؤوننا الداخلية وما تفاعلهم مع هذه التدخالت إال حفاظا ويستسل

من جهة , على مصالحهم األنانية الضيقة وأرصدتهم وتسلطهم وتالعبهم بمصير العباد والبالد 

                                                           

 بورصة هذا اليوم –شاكر كتاب  5
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وبين الوطنيين األبرار واألحرار من أبناء شعبنا البطل الذين يدعون إلى استكمال تحرير , 
واسترداد سيادته الوطنية والمباشرة في بناء دولة المواطنة ال دولة المكونات والدولة العراق 

الراعية الضامنة لحياة ومستقبل أبناءها جميعهم بال استثناء أو تفرقة ألي سبب كان وبناء 
اقتصاد عراقي متكامل يقوم على أساس الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والسياسة 

دة والضرب بيد من حديد على رؤوس سارقي المال العام واسترداد حقوق المالية الرشي
  .العراقيين المهدورة أينما كانت

إذ أن الغالبية العظمى من أبناء شعبنا هم . كما أن األساس الجوهري الثالث هو صراع طبقي -3

فلدينا . من الفقراء المعدومين والمحرومين من أبسط أسباب العيش الكريم والحياة اآلمنة
الماليين من العاطلين عن العمل من شباب خريجي الكليات والمعاهد والمدارس ال بل حتى 
. الدراسات العليا التي حصرت لتصبح من نصيب أعضاء األحزاب المتسلطة والمتنفذة فقط

أضف إلى هؤالء أرامل وأيتام ومعوقي الحروب بما فيها الحروب الطائفية التي أشعل نيرانها 
وهناك العمال الكادحون ذوو األجور اليومية الذين ترتبط . بها اليوم من جديد من يلوح

مصائرهم ومصائر عوائلهم على ما يجنونه من أجر وهذا يرتبط أيضا بإرادة أرباب العمل 
وبقدرة العمال الجسدية على القيام باألعمال الشاقة والمضنية وهم بال أي ضمان صحي أو 

العاملة العراقية من أسباب ضنك العيش الكثير وليس هناك في األفق وتعاني الطبقة . اجتماعي
واألمر نفسه يقال بالنسبة للفالحين وصغار التجار . ما يشير إلى أي تحسن في أحوال أبنائها

كما أن تدمير اإلقتصاد . والجنود والطلبة والمعلمين والموظفين وغيرهم من شرائح المجتمع
بعده على يد الطائفيين وسراق المال العام والمتالعبين بما العراقي على يد المحتل ومن 

أئتمنتهم عليه أصوات الناخبين أدى إلى تفكيك الطبقة العاملة شيئا فشيئا وبروز ظاهرة العمالة 
الرثة واليومية التي ربطت مصير الكادحين وعوائلهم برغبة المقاولين وأصحاب المصالح 

 .تاجية وذات الطابع الخدمي والطفيليالصغيرة وإنتشار الشركات غير اإلن
إن التفاوت الطبقي الحاد وانقسام المجتمع إلى فقراء وأغنياء داخل الطائفة الواحدة والدين 

الواحد والعالقات المصيرية بين أغنياء العراق والدول الخارجية التي تدعمهم ضد أبناء وطنهم 
فهو صراع إنساني . التأويل وال الخداع في مقابل رهنه لهم يجعل هوية الصراع واحدة ال تقبل

وبناء على كل هذا فإن تلبيس الصراعات األخيرة لبوسا طائفيا هو . طبقي في آن واحد –وطني 
وهو ليس توهما بل تعمد يرتكبه الطائفيون ألسباب عديدة منها . ليس فقط خطأ بل خطيئة

هم استغالل عواطف الناس والؤهم الخارجي ومنها مصالحهم األنانية الضيقة التي تزين ل
  .والتالعب بمقدراتهم ومنها أيضا ما جنوه من فوائد في المجازر الطائفية التي أقاموها

لذلك أنتهز الفرصة ألتوجه بالنداء لكل أبناء شعبنا العظيم بالوقوف صفا واحدا من أجل 
المتالعبين  اإلنسان العراقي ومن أجل الوطن وفقراء الوطن ومن أجل تعرية وفضح-المواطن 

بأفئدة المواطنين ومصائرهم لنبدأ بالمطالبة الشجاعة الجريئة من استكمال تحرير العراق وبناء 
 .دولة المواطنة المدنية وتحقيق مبدأ العدالة االجتماعية والمساواة التامة بين العراقيين
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األبعاد اإلقتصادية .. الحداثة والتكنولوجيا

والسياسية
6
  

 
 
 

والسباق الدولي على اشدِه في هذا المجال .. والتحديث سمة العصر وعنوان الحضارة الحداثة 
تكنلوجيا العصر وفيض المعلوماتية طريق الشباب نحو المستقبل المنشود وهو الطريق االمثل 

امم كثيرة تسلقت سلم العلم والتكنلوجيا وقطعت فيها اشواطاً .  لبناء االمة وتطور الشعوب
مور وراحت تتحكم بمصائر االخرين في حين امم اخرى مازالت تحبو متثاقلًة وملكت زمام اال

خلف االخرين ال تملك من امرها سوى ما تتفيء بِه من تراث مزعوم متهالٌك ال يغني وال ينفع 
وربما صارت سبًة على االخرين وشعوٌب تراجعت وحكمت عليها االفكار الماضوية وقٌطعت .

لتاريخ امم ادمنت الخراب والدمار حتى انطبق عليها وصف مؤرخ اوصالها ورمت بها خارج ا
افكاٌر ُخرافية متحجرة وصراعاٌت وتقاطعات ال .. العرب الكبير ابن خلدون في مقدمتِه الشهيرة 

تفضي الى طريق واضح محدد سوى اقتتال عبثي يأكل االخضر واليابس وصار أمراؤها فرسان 
وفق هذا التوصيف اصبحنا نتقاطع مع امم . ل زمان ومكانالعصر وبيادق وادواٌت للفتنة في ك

وكيف نتعامل مع االخرين وبيننا . االرض جميعاً في كل شيء وما عدنا نمتلُك زمام امورنا
ال تعرف الحضارة وطعم السالم   عقول صدأ ال تمتلك من مستلزمات الحياة اال العبثية المطلقة

عرُف ماذا تعني الحداثة وماذا تمثل لنا هذه المفردة وما تستهلك انفسنا وشبابنا ومستقبلنا وال ت
هو دور التراث وهل يصلح لنا ليكون تجارة بين االمم في وقتنا الحاضر؟ وفق هذِه التساؤالت 

التكنلوجيا والعلوم االخرى كي نجد المتعة   الحداثة  الحضارة.. علينا ان نبحث اوالً عن معني 
بنا هل تبني الشعاراُت الفارغة جيوشاً تتسلُح الكترونياً وتقنياً ؟ الالزمة ألمننا ولحياتنا ولشع

حتى يكون وطننا في َمنعٍة من االعداء ؟ ثم كيف نبدأ وفق هذه المعطيات الضاغطة والصادمة 
لرجال الدولة والمفكرين والقادة من الذين يمتلكون حيًزا ولو محدوداً بالشعور بالغيرِة على 

خرج حقيقي فعال ؟كيف نبدأ وما هي االشتراطات الواجب توفرها اذا كنا بلدنا؟ وهو يبحث عن م
وهل ان .جادين في هذا المجال ؟ لنبحث اوالً عن معنى الحداثة وسبلها وطرقها وحدودها 

التكنلوجيا والمعلوماتية بعيدة المنال او انها ال تنسجم مع بداوتنا كما يصفنا بعض علماء 
ُيعرف علماء .. وسائل النهوض بجدية عالية وبأراده حقيقية دعونا نتحدث عن .. االجتماع

نظام من المعرفة والخبرة تم اختيارهُ عن قصد ألداره وسائل : التكنلوجيا هذه المفردة بأنها 

                                                           

 الزمان - وماس الشاطين 6
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والمعرفة التي تكمن (كالسلع والخدمات والمعلومات ) االنتاج والحصول على مردود معين 
يعتها على مبادئ علمية مترابطة ومتداخلة كونها تمثل النمط وراء التكنلوجيا الحديثة تستنُد بطب

فالتكنلوجيا بطبيعتها تختلف . التطبيقي للمبادئ العلمية من زاوية انعكاسها على التنمية الوطنية
عن العلوم االخرى فهي ليست شاملة او عامة ذلك انها تمتلك القابلية على االنتقال من محيط 

وهذا ما يفسر التفاوت في االداء . ة من الشروط والظروف المالئمةالى اخر اذا ما توفرت جمل
يحدد علماء التكنلوجيا شروطاً خمسة تمثل . التكنلوجي بين الشعوب وحسب الزمان والمكان 

اشتراطات اساسية تستنُد عليها التكنلوجيا الحديثة بشكل ثابت وهذه الشروط مترابطة يسند 
) وثالثهما ( الموارد البشرية ) وثانيهما ( ما تسمى بالطاقة المواد او ) بعضها بعضاً اولها 

( االسواق ) وخامساً ( االدارة وحسن التصرف واالشراف ) ورابعاً ( توفر اآلالت ومستلزماتها 
وعند الوقوف امام هذه المستلزمات والشروط اجد اننا نمتلك منها الكثير الكثير فعلى سبيل . 

والتي يزخر بها وطننا و منها ما يمكن ان يكون اساساً ( لطاقة ا) المثال المواد االولية 
للصناعات الثقيلِة والمتطورة اذا ما توفرت النيات الصادقة واالمينة على مصالح البلد واستبعد 

) اما الشرط الثاني . فمصانعنا المدنية والعسكرية شواهد على ذلك.الفاسدون والمفسدون 
ثير من العلماء وفي مختلف االختصاصات العلمية والتي استهدفها فلدينا الك( الموارد البشرية

العدوان الغاشم في اكثر من مرة واليوم تشهد لهم مصانع الغرب والتي تتوقف عليهم اسس 
اآلالت ) اما الشرط الثالث وهي. التكنلوجيا الحديثة في اوربا وامريكا وباعتراف الجميع 

في العراق فهي شواخٌص عالية للتطور ( لبناء التقنيوالمستلزمات الواجب توفرها في اسس ا
الصناعي والتقني ما قبل العدوان االمريكي االوربي الذي استهدف البنى التحتية المتطورة حيث 

( االدارة وحسن التصرف ) اما الشرط الرابع فهي .. ُجندت لها اعتى جيوش العالم آنذاك 
درنا العلمية يشهد لها العالم اجمع وهناك امثلُة فالخبرة العراقية اصبحت مضرب االمثال وكوا

( االسواق ) اما خامساً واخيراً . كثيرة على ادارة العراقيين ألعلى مصانع العالم حداثٌة وتقنيةً 
فالمنتج العراقي حاز على ثقة االسواق العالمية واالقليمية شهرًة واسعًة ويسأل عن ذلك دول 

 ..ة على المنتج العراقي المتطور الجوار واستحواذ االسواق العالمي
وعلى ضوء ما تقدم تظهر الحاجة ماسًة الى ولوج عالم التكنولوجيا والحضارة االلكترونية 

سيما ونحن كنا وما نزال نتعرض الى اعتى اعصار عالمي مدمر ذلك هو العدوان االمريكي في 
ومنا هذا اليوم وما انتجُه من تسعينيات القرن الماضي والذي التزال اثارهُ باقية وشاخصة حتى ي

الدواعش الذين أتوا على ما تبقى من مظاهر )برابرة العصر   وكالء محليين ووافدين من
فهل نستسلم لهذا الوباء ام نشد .. الحضارة في بلدنا وما يزالون يتوالدون عدواناً وتخريباً 

لحضاري وسبله المتعددة السواعد ونسلح انفسنا وعقولنا بتقنيات العصر واستحقاقات البناء ا
حتى يمكن ان نبني عراقاً ديمقراطياً حضارياً موحداً يتسع للجميع ويقطع الطريق على ساكني 

علينا ان نسلح شبابنا . القبور ولصوص الثغور وحملة القشور دواعش التخلف والجحور 
ل نحو غدها بسالح العلم وان نفتح لهم مصانع البناء التقني والفكري وان نوجه هذه االجيا

المشرق حتى نقطع دابر المتخلفين والوصوليين واالميين وهنا يظهُر دور وزارات بعينها 
كالثقافة والصناعة والعلوم والتكنلوجيا والخارجية وعليها ان تمتلك القرارات الجريئة وتكون 

حتى تحقق  وزارات مهنية تمتلك القرارات الجريئة بعيداً عن محاور التقاطعات الطائفية البغيضة
ان االمة .. لنا استقاللنا االقتصادي التكنلوجي وصوالً الى تحقيق االستقالل السياسي المنشود
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الحية تحتاُج كي تقوَم وتستمر اضافة الى العلم والتقنية تحتاج الى أطر مرجعية روحية ورمزية 
 .علينا ان نضع ذلك بالحسبان ..واخالقية 
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العراق واالتفاق النووي
7

 

 
ما الذي سيفيد منه العراق من اتفاق : هذه المرة سوف أدخل الى الموضوع مباشرة ألسأل

إيران والواليات المتحدة حول البرنامج النووي إليران؟ كيف سينعكس على الساحة العراقية، 
علما أن هذه الساحة مأزومة منذ سقوط صدام بالخالف الجذري بين الدولتين الكبيرتين، إيران 

وأميركا؟ هل بإمكاننا استثمار االتفاق لصالحنا والخروج منه بفوائد قد تحلم بها أي دولة شبيهة 
 بوضعنا؟

ألقل أوال اننا ربما، للمرة األولى في تاريخنا الحديث، نكون على عالقة وثيقة بقوتين عظميين 
الجمهورية مال  في العهد الملكي، كان العراق محسوبا على الغرب، وفي العهود. في اآلن نفسه

بعد ذلك، أي في مرحلة سيادة القطب الواحد، انعزلنا . إلى الشرق، أي إلى القطب السوفيتي
وضعفت عالقاتنا الخارجية بسبب غباء النظام السابق وإصراره على االنفراد وحيدا عن العالم 

ر في المعادلة أما في مرحلة ما بعد ذلك النظام، فظهر القطب اإليراني المؤث. في سجنه الرهيب
السياسية والتوازنات في الشرق األوسط، وكان له، في العراق، أوضح األثر بسبب تميز عالقتنا 

وإلى جانب إيران، كان ثمة القطب اإلميركي الذي احتل . بايران ووجود مشتركات كثيرة بيننا
ير وئام وهو العراق ثم خرج باتفاقية إطار ستراتيجي مهمة، ولسوء الحظ، كان الطرفان على غ

 .ما انعكس على الساحة العراقية طوال السنوات المنصرمة
اآلن، اعترف الغرب اليران بحق امتالك الطاقة النووية وسيرفع عنها العقوبات االقتصادية، ما 

يعني عودتها القوية للعالم وتطبيع عالقاتها بالغرب واالعتراف بها العبا أساسيا في الشرق 
فما الذي علينا فعله الستثمار هذه الوضعية غير المسبوقة في . ذلكاألوسط بكل ما يعنيه 

تاريخنا، أي أن نكون حليفا لقوتين جبارتين متصالحتين غير متعارضتين؟ كيف علينا ان نتعامل 
معهما وهل نستطيع تقوية وضعنا السياسي واألمني واالقتصادي عبر العالقة المتميزة التي 

 تربطنا بهما؟
. األيام المقبلة، وهو موجه للقوى السياسية العراقية بكل انحداراتها وأطيافها سؤال تجيب عنه

  وإنني ألتصور، هنا، أن أول ما يجب التفكير به هو الجلوس
إلى مائدة حوار هادئة وعملية لالتفاق على ستراتيجية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع ويكون 

الشيعة والسنة والكرد . فقا للمعادلة الجديدةهدفها تغليب مصلحة العراق والتفكير بها و
  والليبراليون مدعوون لهذا، وعليهم إثبات براعتهم في السياسية التي هي فن الممكن،

  نحن اليوم في لحظة. ال فن العناد والرومانسية واالنعزال
  لن تتكرر، واالتفاق هذا يمنحنا فرصة نادرة في

 . اللعب
                                                           

 جريدة الصباح – غازي االخرسمحمد  7



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

25 

جاد في التفكير الستراتيجي، ولنقتبس بعضا من براغماتية لنتعلم بعض مهارات صانع الس
ولنوظف مهارتنا في التعامل االزدواجي ـ وهذه ميزتنا الثقافية . األميركان التي سادوا بها العالم

القوتان المتناطحتان اتفقتا أخيرا، وأول انعكاس التفاقهما يفترض أن يظهر على . األهم ـ

 .أرضنا
ليج، الطرف الثالث المؤثر في ساحتنا، فانني أتوقع أنها سوف تهدأ قريبا، فيما يتعلق ببلدان الخ

لعلها هي األخرى تفكر للخروج برؤية تحفظ لها مصالحها، وهذا . وتعلن التسليم باألمر الواقع
من حقها كما هو من حقنا، ويجب أال ننسى أن لنا عمقا عربيا يجب أن يؤخذ في الحسبان، 

 .ذا العمقوالخليج أبرز تجسيد له
اتفاق سيقلب سير األمور في هذه المنطقة، وعلينا . نعم، إنه اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة

 .فهل نستطيع؟ آمل ذلك. استثماره بكل ما نملك من ذكاء وحرص على بلدنا
 

 


