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بالد ـها يف العـحوات ووضـالص
 
 

يبدو أن ملف الصحوات الذي فُِتح سوف لن يُغلق إال بوضع النقاط على حروف األساس الذي ُأسست من أجلو 
يريد ال ىذه اجملاميع اليت خّلصت العراق والعراقيني من ظلم القاعدة ، ولكن ىذا ال يعين أن من يف الصحوات من 

على رأس وأكتاف الضعفاء ، فمن قبل أن تشتد العالقة سوًء بني احلكومة العراقية أن يقتات على األزمات ليعلو 
كانت ىناك تصرحيات حتتاج اىل أتمل ووقفة لنأخذ القرار ادلناسب جتاه من ( وىم القلة ) وبعض قادة الصحوات 

يقصد أو ال يقصد قد يؤدي اىل عرقلة الوضع األمين والسياسي يف العراق من حيث يشعر أو ال يشعر ومن حيث 
 .

يصرح يف أكثر من تصريح ولقنوات  ( رئيس رلالس صحوة العراق )أمحد أبو ريشة حيث نسمع مثاًل الشيخ 
فضائية سلتلفة يهدد ابلسالح ويتوعد من يراه ىو خارجاً عن القانون ابلتصفية ، ىذه التصرحيات ومع إحًتامنا 

شة فإهنا تضع ادلراقب للشأن العراقي يف ختوف شلا سيحدث يف للشيخ أيب ريشة وأخيو الشهيد الشيخ ستار أبو ري
. ادلستقبل من جّراء سيطرة الصحوات على مفاصل مهمة يف الدولة 

ومشتقاهتا يف أكثر من لقاء إعالمي وذلك ضد من ( استخدام السالح)حيث استخدم الشيخ أمحد أبو ريشة عبارة 
وااتً ىي من حق الكيان الذي يقوده أبو ريشة ، وىذا كلو غري مربر يتهمو أبو ريشة أبنو زّور االنتخاابت وأخذ أص

الستخدام السالح ، فإذا كان الطرف اآلخر سلطئاً وسلالفاً للقانون فهناك وسائل قانونية لتجرديو ومعاقبتو ، أما 
. استخدام السالح فهذا أمر مرفوض مجلة وتفصياًل 

وكما نقلو الفضائية يقول الشيخ أبو ريشة ابحلرف الواحد ( العربية)انة الذي تبثو ق( من العراق)ففي لقاء يف برانمج 
يعين اللي جيي ويفوت على كيان وايخذ أصواتو حيوذلا إىل كيان اثين ىذا مو حاسب )) :  ابلنص( نت.العربية )موقع 

 حساابت لصاحب الكيان وال صاحب حساب للذين صوتوا وال للشعب، ىل ىو رجل يقدر ايخذ حقوق ىي
يعين إحنا ال تلوموان إذا استخدمنا السالح ألن ىذه مسألة مصري إما أن تكون ! الناس؟ والناس الباقني مو رجال؟

وإما أن ال تكون، جيي واحد يضحك عليك ضحك ويقول وهللا أخذ أصواتك ويروح يف أمان هللا وىي ىي 
 .(( ىي مو دديقراطية، ىذول أساؤوا للدديقراطية! الدديقراطية؟
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لقاء آخر وبدبلوماسية أكرب اعترب الشيخ أبو ريشة أن ادلقصود من السالح ىو ليس السالح العسكري وإمنا  ويف
أؤكد لك إنو يعين من أمن العقاب أساء األدب، حاشى السامع، لكن ذكرت ذلم سوف  : ))سالح الواثئق قائاًل 

لكن مو ابلضرورة إنو يعين السالح، . رفنتجو إىل القانون ولكن عندما نرى أن األبواب سدت أمامنا سوف نتص
(( .  السالح ىو اليوم الواثئق كما ذكرت لك ىذه واثئق، ىذه ال تُعترب سالحًا؟ ىذا سالح

بنّي أبن ىناك استخداماً ( ابنوراما)الفضائية يف برانمج ( العربية)يف لقاء مع قناة  –أي الشيخ أبو ريشة  –ولكنو 
ادلعًتضة على التزوير يف االنتخاابت ، وعندىا ستكون الصحوة غري قادرة على  للسالح ولكنو من قبل اجلماىري

التزوير ضلن ال نكفل غضب الشارع، ضلن ال نكفل غضب الشارع، إذا  إذا استمر : ))ردع اجلماىري الغاضبة قائاًل 
 س احتملوىم أربعنكفل غضب الشارع، غضب اجلماىري اليت أدلت أبصواهتا وتظهر ذلا ان استمر التزوير ضلن ال

يذحبون وىربوا إىل سوراي، ىربوا  سنني وبعدىا يعودون إليهم، لن حيتمل اجلماىري ىذه ادلرة بقاء ىؤالء الذين تركوىم
 (( ةاجملاور إىل عمان، ىربوا إىل الدول العربية

 
الصحوات يف العراق ورلالس ( سين)ىناك احتقان بني طرفني سياسيني مها احلزب اإلسالمي العراقي  صلد تقدمشلا 

، وىذا االحتقان كان بدرجة كبرية حبيث يصرح أحد األطراف ابستخدام السالح ضد الطرف اآلخر ( رلاميع سنية)
نشر ثقافة ، حيث يسعى السياسيون والنخب اىل  2003وبصورة علنية وىو ما يرفضو الوضع العراقي العام بعد 

فاصل احلياة العراقية وخصوصاً السياسية منها ، وىذا يدعوان اىل وقفة حتليلية صغرية ذلذه احلوار وتبنيها يف كل م
:- التصرحيات وذلك عرب النقاط التالية 

ىناك أطراف مستفيدة من ىذا االحتقان وىذا النزاع السين السين إما لكي تثبت أن التخندق الطائفي يف  -
رفني أساسيني يف زلافظة األنبار لتستقوي قوى أخرى على العراق ذىب اىل غري رجعة ، أو لكي ُيضعف ط

 .حساب ىذا النزاع 

من األطراف ادلتوقع أن تستفيد من ىذا النزاع ىي احلكومة العراقية ، فإما أن تستفيد من خالل إضعاف  -
اجلانب السين مقابل الثقل الشيعي يف احلكومة ، أو إضعاف احلزب اإلسالمي الذي تنامت قوتو ونفوذه 
حبيث أصبح لو شلثل يف الرائسات الثالث وىو ما مل يستطع حزب عراقي حتقيقو مقابل األحزاب ادلهيمنة 

، خاصة وأن رلالس الصحوات مدعومة من قبل احلكومة العراقية ( الشيعية منها والكردية)على احلكومة 
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ر ، وىو ما ديكن أن صلعلو سبباً ومقربة جداً منها أبدلة كثرية منها ادلواقف ادلعلنة من اجلانبني جتاه اآلخ
 .النارية اليت حياسب عليها القانون  "ريشة أبو"لصمت احلكومة على تصرحيات 

إن بلوغ الصحوات اىل مستوى تستطيع بو أن تطلق تصرحيات هتدد هبا ابستخدام السالح ضد من تعتقد  -
ية والربدلان وحىت القضاء العراقي أنو خارج عن القانون أمر ال ديكن السكوت عليو من قبل احلكومة العراق

حبيث ال تبايل ابخلطوط احلمراء اليت تؤطر العملية ، ألن ىذا يثبت أن الصحوات بدأ نفوذىا ابلتزايد 
 .السياسية يف العراق 

إن إعالن نتائج انتخاابت رللس زلافظة األنبار بفوز رلالس الصحوات والقوى ادلؤتلفة معها وادلنضوية  -
أن أعلنت مفوضية األنبار أن القائمة األوىل ىي القائمة اليت يرعاىا احلزب اإلسالمي تبني  حتت لوائها بعد

أن مفوضية األنبار قد تكون فعاًل غري زلايدة وابلتايل جيب تغيري ادلسؤولني فيها : لنا عدة أمور منها 
لتعديل النتائج  للضغط على ادلفوضية، أو قد يكون ىناك تدخل سياسي من جانب احلكومة وزلاسبتها 

جتنباً حلدوث مشاكل يف زلافظة األنبار وىذا ما خيّل بسمعة ادلفوضية واستقالليتها ، إن مثل حدوث ىذه 
احلالة يعطي الضوء األخضر جلماعات أخرى ابستخدام السالح لكي حتصل على مكاسبها ، إن فوز 

حوات ابالستمرار بضغطها ادلسلح الصحوات على عكس ما أعلنتو مفوضية األنبار يعطي قوة وزمخاً للص
يف الوقت ويثّبت قناعتها أبن الدولة بكل مفاصلها ال تستطيع كسر قراراهتا على األقل ألهنا زلتاجة إليها 

 .على حساب أمن الدولة وسيادة القانون  وبقوهتا العسكرية وىو ما يعزز ثقتها بنفسهااحلايل 

رحيات اليت قد تؤجج النار بني طرفني سياسيني يكشف إن سكوت احلكومة العراقية على مثل ىذه التص -
عن عدم حيادية احلكومة بدرجة معتربة أمام القوى السياسية ، وابلتايل قد تستغل القوى ادلهيمنة على 

. احلكومة مثل ىذا الصراع دلصاحلها السياسية 
 

ن النتائج وخيمة ، فإما اىل حرب أىلية ويف اخلتام ال بد من ادلوضوعية يف التعامل بني أي فريقني سياسيني وإال فإ
من ودويل آخر واضحة وعلنية أو سلفية وادلتضرر األول وليس األخري ىو ادلواطن العراقي ، وإما اىل تدخل إقليمي 

وىو ما دلسو العراقيون على أرض  ومن دول ادلنطقة عموماً والقوى الكربى مثل الوالايت ادلتحدة ، دول اجلوار
سنوات اليت أعقبت تفجري سامراء وما مّر بو العراق من عنف طائفي وتدخل سافر من قبل معظم الواقع خالل ال

. على حساب حياة الشعب العراقي والدويل دول اجلوار لتعادل التوازن اإلقليمي 
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