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مع  نفوذها  ملوازنة  ت�سعى  التي  االيرانية  اال�سالمية  اجلمهورية  وبني  الربوز  من  اقليمي 
على  ع�سكري  حت�سيد  اىل  ادى  مما  املنطقة،  يف  وال�سيني  والرو�سي  االمريكي  النفوذ 
التحالفات  و�سكل  النفط  تدفق  مثل  مهمة  م�سارات  تغيري  من  وخماوف  امل�ستويات،  اعلى 

والتكتالت.
من  ملحوظ  غري  ب�سكل  انتقل  ورمبا  ذروت��ه  و�سل  االخر  هو  االمريكي  ال�سيني  التناف�س 
مرحلة التناف�س ال�سديد اىل مرحلة ال�سراع اخلفيف الذي مل ي�سل اىل ال�سدام رغم توقعاتنا 
من ح�سول اال�سطدام امل�سيطر عليه يف بع�س مناطق التناف�س  الن ال�سدام املفتوح �سيكلف 
اثمانًا باه�سة ال ي�ستطيعون حتملها. من هنا ت�سعى ال�سني اىل  العامل اجمع  الطرفني بل 
بقيمة  كبري  ب�سكل  �سي�سر  مما  ال�سيني  باليوان  للتعامل  هائلة  اقت�سادية  منظومة  خلق 

الدوالر) و�سلت الكتلة اىل 36 دولة اىل االن(.
يف ظل نظام يخلو من احلكومة العاملية التي تدير �سوؤونه ) نظام الفو�سى( البد من وجود 
العالقات  اليه منظرو  �سعى  ما  البلدان وهو  بينية حتكم عالقات  اتفاقات  او  دولية  قواعد 
كانت  ودولها  ال�سعوب  ولكن  الدويل،  امل�سهد  من  احلرب  �سبح  بازاحة  واملهتمون  الدولية 
ُنق�ست  التي  وي�ستفاليا  اتفاقية  من  بدًء  املواثيق(  بهذه  االلتزام  عدم   ( ازمة  تواجه  دائما 
انها  يبدو  ، وهي ظاهرة  الدولية  واملواثيق  العهود  بكل  وم��رورًا   ، عامًا  دامت 11  بحرب 

�ساربة يف اطناب التاريخ ومتعدية ذلك اىل ما قبل التاريخ.
وهنا قد مثل االتفاق النووي بني ايران وجمموعة 5+1 نقطة بي�ساء يف تاريخ العالقات 
الدولية و قبلها �سهدت بغداد لقاءات اوىل من نوعها بني االمريكان وااليرانيني لبحث �سبل 
جتاوز �سوء الظن بني الطرفني والو�سول اىل اتفاقات وح�سن نوايا توؤ�س�س لطريق جديد 
من العالقة الثنائية ، اال ان قيام الرئي�س االمريكي دونالد ترامب بن�سف هذا االتفاق اعاد 
اىل االذهان �سور احلروب والدمار الذي ت�سببت بها عقليات الديكتاتوريات الغابرة، وحلق 
ذلك ح�سار جائر ومدان على �سعب ال ذنب له اال اختياره احلياة بكرامة بعيدا عن �سلطة 
الهيمنة، ويبدو ان كل هذه اال�ساطيل وجعجعة ال�سالح جاءت لي�س للحرب بل للتغطية على 
اما احلرب  ال�سديق.  ال�سعب االيراين  ال�سيد ترامب �سد  بها  ان�سانية ب�سعة يقوم  جرمية 

فلي�س لها �سبيل على كل التقادير .

فر�سة العراق حلفظ ال�سيادة
ان وجود قوات اجنبية عالمة �سعف وتاآكل يف ال�سلطة وال�سيادة  لذا ي�سعى العراق اىل 
الناأي بنف�سه عن مهزلة احلرب التي يراد لها ان ت�ستعل- وهو خيار بعيد جدًا- حيث طالب 
جمل�س النواب العراقي احلكومة بانهاء التواجد االمريكي او تو�سيح ا�سباب وجوده وعدد 
قواته ، وقد اجابت احلكومة بكل �سفافية عن عدد ووظائق القوات االمريكية، لكن املفاجيء 
هو ما �سرح به الرئي�س ترامب من ان القوات االمريكية يف العراق وظيفتها مراقبة ايران 
وهو امر خمالف للد�ستور العراقي وال يت�سل ب�سيء مع ال�سيادة اواًل و وجود ترابط كبري 

بني ا�ستقرار ايران والعراق وهو ما يتطلب حالة ان�سجام بني البلدين.

العراق : لن ندخل �سيا�سة املحاور .. من ال�سعار اىل الفعل
“اأن العراق لن يدخل يف �سيا�سة املحاور، واالإ�سطفافات، واالإدان��ات، واالتهامات، راجًيا   
اأن تخرج املوؤمترات العربية، واالإ�سالمية املقبلة بخطاب تهدئة يخدم ا�ستقرار املنطقة التي 

عانت من ويالت احلروب والدمار”. 
يف هذه الكلمات املقت�سبة عرب رئي�س الوزراء العراقي عادل عبد املهدي عن جوهر املوقف 
العراقي وحقيقته من كل �سيا�سة خارجية او فعل دويل يقوم به اي طرف خالل هذه الفرتة 



ال�سيني  والتناف�س  )ملقه(  خليج  من  بدء  خميفة  بتحديات  والعامل  املنطقة  بها  متر  لتي  ا
االمريكي الذي قد ي�سل اىل حد ال�سدام، ومرورا بكل مناطق النزاع وال�سراع والتناف�س 
واملزاحمةحتى ي�ستقر يف قلب العا�سفة ) منطقة اخلليج( حيث التوتر الذي ي�سود امل�سهد 

بني ايران وامريكا.

العراق الفاعل:
املوقف العراقي يف قمة مكة املكرمة توج �سيا�سة العراق التي خطط لها منذ 2006 رئي�س 
العراق  ان  فيها  اعلن  والتي  حمودي  د.همام  ال�سيخ  النيابية  اخلارجية  العالقات  جلنة 
الفرقاء  بني  الو�سيط  دور  يلعب  ان  وميكن  املنطقة(  �سوي�سرا   ( احلياد  حيث  من  �سيكون 
العراق قد  ليكون  املهدي  الوزراء احلايل عادل عبد  االقليميني والدوليني، وتوجها رئي�س 
املواقف  وقيادة  الفعل  حالة  اىل  االح��داث  مع  الق�سري  والتفاعل  االنفعال  حالة  من  انتقل 

وتن�سيقها وتنظيمها.

�سورة جديدة وموقف خمتلف
من  كل  بتنظيمها  يقوم  العالقات  من  جديدة  �سورة  ت�سكل  املنطقة  �سهدت  ال�سياق  هذ  يف 
العراق وايران وتركيا وقطر والعمل جار على �سم �سوريا واالردن ورمبا الكويت و�سلطنة 
ال�سطور  التي بلغت �سبعة اجتماعات اىل حني كتابة هذه  عمان، ومتثل هذه االجتماعات 
بلورة روؤية جديدة حتكم العالقات الدولية يف املنطقة تكون املنطقة �سيدة نف�سها تت�سارك 

يف امل�سالح واالدوار والروؤى.

يف مكة املكرمة ا�ستمع العامل ملوقف عراقي وا�سح من ان العراق - وكما كان منذ تا�سي�س 
الدولة العراقية - حر وغري تابع ويخلق مواقفا وُيقِنع باتباعها، فقد بداأ الرئي�س العراقي 
د. برهم �سالح خطابه امام قمة مكة: “اإن جمهوريَة اإيران االإ�سالمية هي دولٌة م�سلمٌة جارة 
للعراق والعرب، ويقيًنا ال نتمنى اأن يتعر�س اأمُنها اإىل اال�ستهداف، وتربطنا واإياها 1400 

كم من احلدود، وو�سائُج وعالقاٌت متعددة”..
واأ�ساف فخامته ”: “اأننا يف العراق، ننظر من واقِع جتربٍة قا�سيٍة من احلروب وا�ستهداف 
العربي،  اأمِن عمِقنا  اإث��اُرُه على  واإمتدت  الداخلي  اأمِننا  الذي جاء على  ملقدراتنا،  االإره��اِب 
اأمَن اململكة  "اإن  اأمِن وا�ستقراِر املجتمع الدويل”. م�سيفًا :  وجواِرنا االإ�سالمي، بل وعلى 
العربية ال�سعودية، ال�سقيقة، هو اأمن العراق، واأمن االإمارات، واأمن دول اخلليج هو اأمننا، 
هو  الأمنها  ا�ستهداف  واأي  اخلليج،  ودول  اململكة  اأم��ن  على  حري�سون  العراق  يف  ونحن 

ا�ستهداف الأمننا، بل ا�ستهداف الأمن الدول العربية واالإ�سالمية جميًعا”.
ان  اال  اخلتامي  البيان  عار�س  ال��ذي  الوحيد  يكن  مل  العراق  ان  اىل  اال�سارة  جتدر  وهنا 
�سلطة املال واالغراءات والتبعية يف القرار حال دون اعالن كثري من الدول املعار�سة للبيان 
بخالف العراق الذي انتقل من مرحلة االنفعال- كما ا�سلفنا –فقد كان اكرث جراأة و�سجاعة 
يف اعالن رف�سه لالمالءات ولالخطاء التي ت�سر مب�سلحة املنطقة وتت�سبب يف دمار ثروتنا 

وم�ساحلنا وا�ستقرارنا.
�سيا�سة العراق 2018-2020 تدعو اىل التفاوؤل الذي نحر�س جميعا لتع�سيده ال زال ير�سم 
�سورة العراق )القائد( ولي�س العراق التابع الذي ت�سعى دول كثرية لت�سكيلها للعراق �سعيا 
ذلك موقعه  املتدفق وثرواته واالهم من  الوحيد ونفطه  البحري  منها يف حما�سرة منفذه 

اجليوبولتيكي املميز.
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كما تكمن اأهميته االقت�سادية يف كونه الرابط بني اآ�سيا واأفريقيا، ف�ساًل 
مم��رًا  ال��ع��راق  يكون  ان  ميكن  كما  والنفط،  الطبيعي  ال��غ��از  وج��ود  ع��ن 
للم�ساريع ال�سرتاتيجية كالكابل ال�سوئي ونقل الطاقة من اخلليج العربي 

اىل اوربا. 
حتقيق  من  االخرين  ومنع  امل�سالح  )حتقيق  ثنائية  فان  ذلك  اىل  ي�ساف 
م�سالح(، خلق بيئة ت�سارعية بني دول اجلوار اجلغرايف واملنطقة �سار 
التنمية  يف  كبري  وتراجع  اأمني  بانفالت  ومتظهرت  ال��ع��راق،  م�سرحها 
وخ�سو�سا البنى التحتية. قابل هذا عدم وجود م�سروع وا�سح وحمدد 
للقوى ال�سيا�سية واحلكومات املتالحقة او لنقل وجود برنامج يتعار�س 
مع االطماع اخلارجية يف العراق ومل ي�ستطع هذا امل�سروع ان يكيف بني 
امل�سلحة العراقية وامل�سالح امل�سروعة للدول االخرى يف العراق، كل ذلك 
دفع اىل ان تنتهج الدول االخرى �سرتاتيجية خفية تعتمد االخالل االأمني 

واالإعاقة االقت�سادية مما اأ�سر بالعراق كثريًا.
التوافق  وغياب  االإقليمية  بالبيئة  حتيط  التي  التناق�سات  ح��دة  ورغ��م 
التعامل  من  كبري  حد  اإىل  اإ�ستطاع  العراق  اأن  اإال  االإقليمي  واالإن�سجام 
تنازع  يف  بالتورط  رغبته  عدم  تعك�س  ب�سورة  االإقليمية  املتغريات  مع 
احلفاظ  من  ميكنه  ال��ذي  وبال�سكل  املنطقة  يف  املركزية  القوى  اإرادات 
على اأقل م�ستوى من التدخل رغم عدم �سحة نفي وجوده وقد جتلى ذلك 
العراق �سد تنظيم داع�س وخروجه  التي خا�سها  اأثناء احلرب  بو�سوح 
مكا�سبه  فر�س  وق��ادرًا على  االإرهابية  التنظيمات  منت�سرًا على  بعد  فيما 
التي حتققت على االأر�س يف �سيا�سات جترب اخل�سوم على التعامل معها 

اأو اإحرتامها على اأقل تقدير.

ال��ع��راق وج��ريان��ه  ال��ن��واي��ا ب��ني  ال��درا���س��ة يف طبيعة ح��رب  تبحث ه��ذه 
القوى  اإ�سرتاتيجيات  ي�سود  الذي  امل�سالح  منطق  عن  ف�ساًل  االإقليميني 
اخلا�سة  النظريات  الإف��رتا���س��ات  وف��ق��ًا  معها  التعامل  وكيفية  ال��ك��ربى 

بالدرا�سات الدولية واإدارة ال�سراع وبناء ال�سلم يف مناطق ال�سراع.

الجوار اإلقليمي تمثالت القيم المتناقضة
�سانع  تفكري  معظم  ي�سغل  ال��ذي  الهم  للعراق  االإقليمي  اجل��وار  مايزال 
من  باالإنتقال  تتعلق  حت��دي��ات  ي��واج��ه  جتعله  اإدارت���ه  فممكنات  ال��ق��رار، 
التفكري بامل�سلحة الوطنية اإىل االإن�سغال مب�سالح جريانه، ال�سيما وغياب 
التوافق على املنحى الذي ميكن من خالله بناء عالقات متوازنة مع جميع 
االأطراف االإقليمية، ف�سعف التوافق الداخلي الذي جاء كنتيجة لتناق�س 
القيم االإقليمية اأ�سعف من اإمكانيات التوازن بني التاأثري والتاأثر ل�سالح 

االأخري يف هذه العالقات. 
تت�سل  اأمنية  روؤى  وف��ق  به  حتيط  التي  للقوى  ال��ع��راق  اأهمية  تتجلى 
مب�سالح هذه الدول، فبالن�سبة اليران تعد العراق منطقة اإ�ستكمال لطريق 
الربط بني طهران وحزب الله اللبناين مرورا ب�سوريا ومن ثم تتمكن من 
اأمنها  م�سالح  حدود  وحماية  اإ�سرائيل،  مع  التهديد  يف  التوازن  حتقيق 
اأو  ال��ردع  على  قدرتها  من  يعزز  جيوبوليتيكي  نطاق  خالل  من  القومي 
فتعد  تركيا  اأما  لها.  املعار�سة  واالإقليمية  الدولية  ال�سيا�سات  يف  التاأثري 
تفكريها  نطاق  يف  وهي  القريبة”،  الربية  “املناطق  �سمن  العراق  موقع 
اجليوبوليتكي الذي يهدف اإىل نقل موقع تركيا يف التفاعالت الدولية من 
كتابه  يف  اأوغلو  داود  اأحمد  وبح�سب  حمورية،  دولة  اإىل  هام�سية  دولة 
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اأ�سهمت اجلمهورية االإيرانية ب�سكل وا�سح يف دعم حكومة الدكتور حيدر 
بعد  املعونة  له  وقدمت  االإرهابي  داع�س  تنظيم  على  احلرب  يف  العبادي 
اإذ عززت  بامل�ساركة يف هذه احلرب،  العراق  اإيران على موافقة  ح�سول 
من عن�سر املواجهة يف قواطع العمليات عن طريق الدعم اللوج�ستي يف 
جهة  من  الرباعي  التن�سيق  عرب  واملعلوماتي  االإ�ست�ساري  والدعم  اأحيان 

اأخرى.
ورغم تناق�س م�سالح اجلمهورية االإيرانية مع الكثري من اأطراف التحالف 
الدويل ويف مقدمتهم الواليات املتحدة االأمريكية اإال اأن العراق اإ�ستطاع 
اأن يوازن ب�سكل كبري بني متطلبات النفوذ ومتطلبات احلرب على تنظيم 
داع�س االإرهابي، ولعل معركة تلعفر ت�سور منطًا مميزًا من هذا التن�سيق 
�سري  راف��ق  ال��ذي  التوتر  رغ��م  العراقية  االإرادة  باإنت�سار  اإنتهى  ال��ذي 

العمليات �سواء من تركيا اأو الواليات املتحدة االأمريكية نف�سها.
وقد اإنعك�س ذلك على �سيا�سة العراق اخلارجية جتاه اإيران، فعلى الرغم 
االإيرانية  واجلمهورية  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بني  التوتر  حدة  من 
هذه  يف  وي�سعى  النف�س  عن  والناأي  باحلذر  اإت�سم  العراق  موقف  اأن  اإال 
اأحد حلفائه ب�سبب  القدر الذي اليجعله يفقد  اإىل  ال�سيا�سة �سبط �سلوكه 
�سغوط اأزمة التهديدات االأمريكية االإيرانية واإن�سحاب الواليات املتحدة 

من االإتفاق النووي.

المملكة المتجددة.. طرف التوازن المحتوم
من ال�سعب على احلكومة العراقية اإدارة امل�سالح املتناق�سة بني اأطرافه 
حكومات  قبل  من  معلن  اأداء  يرافقها  وا�سحة  روؤي��ة  وج��ود  عدم  ظل  يف 
الدول املجاورة، فغياب اململكة ال�سعودية عن التواجد يف العراق وعدم 
تاأثري كبري على توجهات  له  كان  لل�سراكة  اأمن��وذج  بناء  تعاونها معه يف 

القوى االإقليمية االأخرى ونفوذها يف العراق. 
كان الإنت�سار العراق على تنظيم داع�س االإرهابي تاأثري كبري على توجهات 
القوى االإقليمية ويف مقدمتهم اململكة العربية ال�سعودية، اإذ اأ�سهم ذلك يف 
التي  االأمنية  التهديدات  واإ�سراه على جتاوز  العراق  لقوة  القوى  اإدراك 
تت�سل بالتنظيمات االإرهابية، وعلى القوى االإقليمية التعاون مع العراق 
اإليه.  للو�سول  املنطقة  ت�سعى  الذي  االإ�ستقرار  م�سروع  اإجناح  اأجل  من 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفارة  اإفتتاح  االإدراك  هذا  عن  نتج  وقد 
بغداد تالها االإنفتاح يف امل�ستويات االإقت�سادية وال�سيا�سية والذي تتوج 
وتوقيع  الريا�س  اإىل  املهدي  عبد  عادل  ال�سيد  ال��وزراء  رئي�س  زيارة  يف 

جمموعة من اإتفاقيات التعاون الثنائي يف جماالت خمتلفة.
اإن طبيعة الت�سورات االأمنية للقوى املركزية جلوار العراق لها تاأثري كبري 
فحدة  املنطقة،  يف  االإقليمي  العراق  ودور  العراقي  الوطني  االأم��ن  على 
ال�سراع بني هذه القوى ي�سعف من مقدرة العراق على حماية م�ساحله 
مايفر�سه  ب�سبب  الداخلي  التوتر  حدة  من  يزيد  اأنه  عن  ف�ساًل  احليوية 
التقارب اجلغرايف والديني بني العراق وهذه القوى من اآوا�سر تعك�س 
الداخل  م�ستوى  على  بغداد  حكومة  ودور  و�سع  على  ال�سراعات  ه��ذه 

واخلارج.

القوى الدولية.. توازن المصالح وتناقض األدوار
ملعظم  االأك��رب  القلق  م�سدر  م�سالح  من  حتمله  مبا  الدولية  القوى  متثل 
دول املنطقة، فما تتمتع به هذه القوى من نفوذ ومكانة يف البيئة الدولية 
مينحها القدرة يف اأن توؤدي وظائف جديدة قادرة من خاللها �سياغة اأدوار 
التاأثري  على  القوى  فاإمكانية هذه  ت�ستهدفها،  التي  امل�سالح  مع  من�سجمة 
القائمة  التوازنات  واإدارة  التفاعالت  مب�سهد  حتكمها  فر�س  من  ي�ساعف 

على النحو الذي يجنبها ال�سدام الفعلي فيما بينها.

روسيا المترددة.. ستراتيجية ام ارتباك؟
رغم تردد القوى الكربى يف بناء اأمنوذج �سرتاتيجي لها يف العراق لكن 
مرحلة ما بعد االنت�سار على داع�س اأرخت لنوع جديد من العالقة للعراق 
التن�سيق  خلية  �سمن  حليفا  رو�سيا  فيها  دخلت  والعامل  املنطقة  دول  مع 
اكتنف  لكنه  و�سوريا،  واي��ران  ورو�سيا  العراق  ت�سم  التي  اال�ستخباري 
مع  اتفاقات  بعقد  ب��داأ  ال��ذي  الرو�سي  اجلانب  من  ال��رتدد  من  كثري  عملها 
�سوريا  االإ�سرتاتيجي يف مناطق حمددة يف  �سلوكه  واإقت�سار  ا�سرائيل، 
ت�سمل متعده عمقًا �سرتاتيجيًا لها، ومع ذلك فاإن مدى قابلية رو�سيا على 
املتحدة  الواليات  مقابل  االإي��راين  املحور  اإىل  اإقرتابًا  يّكون  دور  �سياغة 
�سيبقى اأ�سري التوازن يف امل�سالح الذي تديره الواليات املتحدة االأمريكية 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط.
يف  الكبرية  االأهمية  ذو  االإ�سرتاتيجي  الطرف  االإحت��ادي��ة  رو�سيا  متثل 
االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  جتري  التي  والتفاعالت  الدولية  التوازنات 
فقد اأدت رو�سيا وعملت ب�سكل حموري يف اإحتواء اأزمة الربنامج النووي 
االإيراين بالتعاون مع بقية اأع�ساء جمل�س االأمن واإ�ستطاعت كذلك اأن توؤثر 
اجلماعات  حكم  اإىل  ينتقل  اأن  كاد  الذي  �سوريا  يف  الو�سع  م�ستقبل  يف 
االإرهابي يف  داع�س  تنظيم  مناطق تخ�سع حلكم  تكوينها  بعد  االإرهابية 
داع�س  تنظيم  العراق يف احلرب �سد  العراق و�سوريا. ورغم م�ساعدتها 
يف  دوره��ا  اأن  اإال  املعلوماتي  التن�سيق  جمال  يف  واإ�سهاماتها  االإرهابي 
مايزال  العراق  اإىل  بالن�سبة  اأولوية  اأ�سبح  الذي  االإن�ساين  االأمن  جمال 
�سعيفًا وغري وا�سح رغم رغبة احلكومة العراقية يف بناء اأمنوذج لعالقة 

مميزة مع رو�سيا يف هذا املجال.
االإره���اب  مكافحة  جم��ال  يف  ومعلوماتية  تقنية  خ��ربات  رو�سيا  متتلك 
والدعم االإ�ستخباري، ف�ساًل عن اأن مكانتها يف �سناعة االأ�سلحة ميكن اأن 
العراق عنها منذ  التي يبحث  االأمنية  االإ�ستعداد واجلاهزية  تدعم حمور 
عام 2003، غري اأن رو�سيا مازالت مرتردة يف بناء اأمنوذج اأمني لها مع 
العراق رغم الدعوات الكثرية التي تلقتها من البعثة الدبلوما�سية العراقية 

يف مو�سكو حول رغبة العراق بتعزيز التعاون الثنائي معها.
اإن مايف�سر هذا الرتدد يف االإ�سرتاتيجية الرو�سية جتاه العراق قد يكون 
مقابل  االأو�سط  ال�سرق  الرو�سي يف منطقة  الدور  نتيجة منطقية حلدود 
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تر�سم يف �سوئها غاياتها واهدافها واولوياتها، واأي من املتطلبات امللحة 
حتتل االولوية بالن�سبة للدولة العراقية بتقدير حكومة ال�سيد عبد املهدي، 
وكيف ميكن اأن يتعامل مع التناق�سات التي �ستنتقل من البيئة االإقليمية 
وتداخلها.  امل�سالح  وت�سابك  املواقف  تطور  ب�سبب  الداخلية  البيئة  اإىل 
فالتبدل الذي ت�سهده املنطقة يف مراكز القوى االإقليمية الرئي�سية قد يجعل 
العراق يف مفرتق طرق، فالوقوف على احلياد قد اليكون ممكنًا والناأي عن 
النف�س اإ�سرتاتيجية من ال�سعب حتقيقها يف ظل غياب التجان�س الداخلي 

ب�ساأن االأزمة.
اأو ا�سرتاتيجية  ال�ساملة للدولة،  ان من م�ستلزمات و�سع اال�سرتاتيجية 
ال�سوؤون اخلارجية هي ت�سخي�س نقاط القوة وال�سعف، وحتديد الفر�س 
املتحققة فعاًل يف البيئة اأو تلك التي تتطلب تكييف اإ�سرتاتيجي لوجودها 
من  ذك  بجميع  ومايت�سل  البالد  بقدرات  والتف�سيلية  ال�ساملة  واالحاطة 
الطاقة  املنطقة، ومتثل موارد  له يف  تاأثري جيو�سيا�سي وجيواقت�سادي 
النفطية اأهم نقاط القوة للعراق، ومع حرمان اإيران اأو الدول امل�ستوردة 
العقوبات املفرو�سة عليها من قبل  النفط االيراين ب�سبب  منها �سادرات 
التي  وال�سراعات  معها،  تتعاون  قد  التي  الدول  وعلى  املتحدة  الواليات 
من  فاإنه  وليبيا،  فنزويال  مثل  للنفط  امل�سدرة  الدول  من  الكثري  ت�سهدها 
غري املمكن االإ�ستغناء عن النفط العراقي للعامل، وهذا يوفر للعراق على 
اأن  للعراق  �سي�سمن  فهو  االإ�سرتاتيجية  ح�ساباته  الإع��ادة  م�ساحة  االقل 
تكون هنالك فر�س مواتية الإ�ستثمار التوازن يف العالقات مع الدول اإىل 
جانب اإيجاد ظروف منا�سبة لتقليل التوتر عن طريق فر�س التعاون بني 

دول املنطقة. اإال اأنه يف الوقت ذاته قد يجعل العراق اأمام �سغوط اإيرانية 
تتطلب امل�ساركة امل�سرتكة يف اإدارة ت�سدير النفط على وفق املنطق الذي 
داع�س  تنظيم  �سيطر  عندما  العراق  االإيرانية  اجلمهورية  فيه  �ساعدت 

االإرهابي على جزء من اأرا�سيه.

بناء الذات وتشييد القوة الوطنية
اإعادة  اإىل  االإرهابي  داع�س  تنظيم  �سد  احلرب  دخوله  منذ  العراق  عمل 
مواجهة  يف  ق��ادرة  تكون  اأن  اأج��ل  من  ال�ساملة  قوته  مرتكزات  ت�سييد 
التهديدات والتحديات  اإىل  الوطني والت�سدي  اأمنه  التي حتيط  املخاطر 

التي ميكن اأن تتنج بعد اإنت�ساره يف هذه احلرب.
جاءت اخلطوات االأوىل يف هذا املعطى مت�سلة بتوحيد االإرادة ال�سيا�سية 
ملواجهة املخاطر املحيطة به، فاملوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية عملت 
على تطويع قدرتها لتلبية متطلبات هذه احلرب ولعل الدعم االإقت�سادي 
وال�سيا�سي والتعبئة اجلماهريية كانت من اأهم �سمات هذه املرحلة. وعلى 
التنظيمات  على  واالإنت�سار  داع�س  تنظيم  على  احلرب  اإنتهاء  من  الرغم 
من  تنفيذها  يف  االأولوية  لها  كان  التحديات  من  الكثري  اأن  اإال  االإرهابية 
كان  الذي  اخلارجي  ال�سيا�سي  واالأداء  النيابية  االإنتخابات  اإقامة  بينها 
�سروريًا يف ت�سييد عنا�سر القوة الوطنية للعراق. ومن املوؤكد اأن جميع 
هذه املوؤ�سرات قد كان لها دورًا مهمًا يف تعزيز قوة الدولة ال�ساملة وقدرتها 

على اإدراة التهديدات التي نتجت بعد االإنت�سار يف احلرب.
اإ�ستطاع العراق على اأثر ت�سكيل حكومة ال�سيد عادل عبد املهدي من �سياغة 





15حزيران آذارالسنة الرابعةالعدد 46

على  خ�سو�سا  ال���دول  بها  تقوم  التي  ال��وظ��ائ��ف  يف  التبدل  عملية  اإن 
امل�ستوى االإقليمي ت�ستهدف اإعادة توزيع االأدوار على النحو الذي ي�سمن 
البيئة اال�سرتاتيجية وهي م�سالة تتعلق بطبيعة  للدولة موقع جديد يف 
اأكرث �سهولة يف  الدولة  الهيمنة تكون حركة  فبنظام  الدويل  النظام  بنية 
لتبدالت  م�ستمر  ب�سكل  املتكونة  الفر�س  ب�سبب  جديدة  وظائف  تكوين 

متركز القوة.
ت�سعى من خاللها  التي  كهدف ميثل احلالة  التغيري  اىل  الدولة  ان جلوء 
التغري  يوؤدي  اال�سرتاتيجية بحيث  البيئة  تعزيز و�سعها يف  اىل  الدولة 
من  يزيد  مما  النظام  داخ��ل  اأك��رب  مكا�سب  وحتقيق  باالأمن  �سعورها  اىل 
الفر�س  توظيف  اىل  الدولة  يدفع  ما  وه��ذا  والتاأثري  القوة  من  ن�سيبها 
تدرك  فال�سعودية  نفوذها.  زي��ادة  الأج��ل  بها  املحيط  النظام  يف  املتكونة 
اىل  اأ�سافًة  االإقليم  يف  الدينية  ومكانتهم  وال�سيا�سية  االقت�سادية  قوتها 
املتحدة  ال��والي��ات  مع  القوية  عالقتها  ا�ستثمار  اىل  ال�سعودية  حماولة 
االمريكية يف تعزيز دورها االإقليمي يف املنطقة وان الهيمنة على املنطقة 

ت�سكل اإهتمامًا خا�سًا يف مواجهه النفوذ االإيراين يف املنطقة.
واإذا مااأرادت اململكة العربية ال�سعودية اأن تعزز نفوذها يف مناطق تداخل 
كخطوة  االإقليمي  �سلوكها  تعديل  عليها  ف��اإن  اإي��ران  مع  امل�سالح  وتالقي 
اإعتمدت  فقد  العراق  من  املبا�سر  تقربها  يف  وا�سحًا  مايبدو  وهذا  اأوىل، 
على االإ�سلوب االقت�سادي كمدخل لتعزيز التعاون والتاأثري على م�سالح 
اإيران، وهي تدرك متامًا اأن هذا التعاون االقت�سادي �سيكون له تاأثري كبري 
على فر�س اإيران يف العراق وم�ساحلها االقت�سادية يف هذا اجلانب والتي 
تعده متطلب �سروي الإ�ستمرار مواجهتها مع الواليات املتحدة االأمريكية.
تكون  لن  ال�سعودية  واململكة  العراق  بني  التعاون  تعزيز  حم��اوالت  اإن 
�سهلة يف حال جتاوزت اجلمهورية االإيرانية اأو جتاهلت االأزمة الراهنة 
بني الواليات املتحدة االأمريكية واإيران، فمنطق العقيدة االإيرانية يفر�س 
عن  ق��ادرة  تكون  لن  وهي  الإي��ران  بالن�سبة  القرى  اأم  فكرة  ال�سركاء  على 
باإيران  العراق  يرتبط  ذلك  عن  ف�ساًل  الطريقة،  بهذه  م�ساحلها  مغادرة 
مواقف  فيها  كانت  العالقات  وهذه  طويلة،  �سنوات  دامت  �سداقة  بعالقة 
واإ�سناد تتجاوز يف بع�س االأحيان منطق التعاون ولذلك لن يكون مبقدار 
مع  الثنائية  العالقات  يف  التعقيدات  ه��ذه  جتاهل  وال��ع��راق  ال�سعودية 

الطرف الثالث.
منطلق  من  تنطلق  ال  االإي��ران��ي��ة  العراقية  العالقات  ف��اإن  ذل��ك  جانب  اإىل 
بني  وثقافية  وجغرافية  تاريخية  رواب��ط  هناك  بل  فح�سب،  دبلوما�سي 
الدور  انهاء  يعني  ال  وال�سعودية  العراق  بني  العالقة  فتح�سني  الدولتني 
واي��ران  العراق  وقع  ان  بعد  خا�سًة  �سريع   ب�سكل  العراق  يف  االإي��راين 
االإره��اب  ملكافحة  الع�سكري  التعاون  اتفاقية  على    2017 متوز   23 يف 
والتطرف، فالهدف ال�سعودي من هذا االنفتاح هو حماولة احتواء الدور 
االإيراين يف املنطقة ف�ساًل عن احلفاظ على التوازن يف امل�سالح الذي بداأ 
يرتاجع بالن�سبة لل�سعودية بعد اأزمة الريا�س واإن�سمام اإيران وتركيا اإىل 
حمور تتواجد فيه قطر ميثل بالن�سبة اإىل اململكة عمق التعاون اخلليجي.

اإن الفر�سيات احلتمية التي تف�سر التفاعالت القائمة قد الميكن اأن تكون 
االإقليمية، واالأقرب  القوى  اأدوار  كافية يف تف�سري مايجري من تبدل يف 
للتحليل العلمي اأن املنطقة من املحتمل اأن ت�سهد اإطارًا جديدًا للتن�سيق يف 
ظل ال�سغوط التي تتعر�س لها اجلمهورية االإيرانية التي قد جتربها اإىل 
الواليات  مات�ستهدفه  وهذا  الداخل  متا�سك  على  للحفاظ  �سيا�ستها  تغيري 
املتحدة االأمريكية يف املدى الق�سري على اأقل تقدير وهو يبقى اأمر تقدره 

مرتبطة بعدة متغريات يقع على عاتق العراق منها الكثري.

الخاتمة
اإن طبيعة التحديات التي تواجه االأمن الوطني تعد نتيجة منطقية حلرب 
يف  الن�سبي  الثبات  من  الرغم  فعلى  برمتها،  املنطقة  ت�سود  التي  النوايا 
بنية النظام االإقليمي اإال اأن حركة املتغريات توؤثر ب�سكل كبري يف متركز 
القوة واإنتقالها بني الدول التي التزال تبحث عن املقدار الذي ينا�سبها من 
القوة ل�سمان االأمن. وتبدو التهديدات الناجتة عن حركة هذه املتغريات 
للقوى  اأن هنالك حدود امل�سالح مايزال غري م�ستقر وغري كايف بالن�سبة 

الكربى واالإقليمية.
متغرياتها  وتداخل  االإقليمية  البيئة  تعقيدات  �سوء  يف  العراق  وميثل   
املعطى املهم يف ت�سور القوى االإقليمية فهو بالن�سبة الإيران ميثل اإمتدادًا 
من  ميكن  ال��ذي  الطريق  ميثل  للمملكة  وبالن�سبة  القومي  الأمنها  حيويًا 
خالله اإحتواء التمدد االإيراين يف املنطقة، وهو بالن�سبة للواليات املتحدة 
للقوى  بالن�سبة  وتقديرها  امل�سالح  تقييد  يف  امل��وازن  ميثل  االأمريكية 

الرئي�سة يف املنطقة.
الت�ساد  ظل  يف  ب�سهولة  املتغريات  ه��ذه  مع  التعامل  ال�سهل  من  اليعد 
االإقليمي الذي ت�سهده املنطقة، ومن ال�سعب اللجوء اإىل احلياد كو�سيلة 
اإجراءات و�سيا�سات تخ�س هذا  اأن تكون هنالك  لتجاوز التهديدات دون 
اجلانب، فالعراق ينبغي اأن يتمكن من اإ�ستيعاب امل�سالح املتناق�سة والذي 
يتطلب اأن تكون لدى القيادة العراقية القدرة على تاأمني التما�سك الداخلي 
االإقليمية،  للتناق�سات  اإ�سرتاتيجيًا  والتخطي  النف�س  عن  الناأي  ب�ساأن 
فالعراق لن يتمكن من جتاوز حرب النوايا و�سدام امل�سالح دون اإعتماد 
يعد  متعددة  ب�سراكات  العراق  فاإحتفاظ  التخطي،  بهذا  تتعلق  تكتيكات 
ورغبة  املنطقة  جت��اه  الرو�سي  االإن��دف��اع  مع  خ�سو�سًا  �سروري  جانب 
ثوب  اإرت���داء  ب�ساأن  ال�سعودية  والنويا  الطاقة  اإم���دادت  ب�سمان  ال�سني 
فاإن  وهنا  العرقا،  يف  املتناق�سة  االأدوار  اإدارة  من  بداًل  الثنائية  امل�سالح 
على الدبلوما�سية اأن تنتهج هذا ال�سلوك بطريقة غري تقليدية قادرة على 

جتاوز نوايا اخل�سوم.
هذه  اإدارة  يف  مهم  اأث��ر  له  �سيكون  القرار  �سنع  موؤ�س�سات  اإن�سجام  اإن 
التهديدات، فاالإن�سجام داخل هذه املوؤ�س�سات �سيكون له تاأثري حقيقي يف 
اخليارات الناجتة عن االأداء احلكومي جتاه البيئة االإقليمية مع �سرورة 
اأن يكون هذا االإن�سجام قادرًا يف اأن ينتج روؤية وطنية تكون اأكرث و�سوحًا 

ملا يجب اأن يكون عليه العراق على املدى القريب.
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القوات األمنية - العسكرية العراقية 
يراأ�س القوات االأمنية والع�سكرية القائد العام للقوات امل�سلحة وي�سرف 
على جمل�س االمن الوطني من حيث القيادة واالإدارة والتخطيط وله 

م�ست�سار االمن الوطني ي�سرف على م�ست�سرية االمن الوطني .
القوات امل�سلحة النظامية جلمهورية العراق، وتنق�سم اإىل خم�سة اأفرع 
وطريان  البحرية،  والقوة  اجلوية،  والقوة  الربية،  القوة  رئي�سية، 

اجلي�س، والدفاع اجلوي .
املخابرات  جهاز   ، االإره��اب  مكافحة  جهاز  النظامية  االأمنية  القوات 

الوطني ، جهاز االمن الوطني ، هيئة احل�سد ال�سعبي. 
تخ�سع جميع اأفرع القوات االأمنية - الع�سكرية لرئا�سة الوزراء القائد 
ي�سغل  وال��ذي   ، العراقي  ال��وزراء  رئي�س  هو  امل�سلحة  للقوات  العام 

املن�سب حاليًا االأ�ستاذ عادل عبد املهدي . 
من  ج��زء   ) ال��ع��راق  كورد�ستان  اإقليم  حر�س   ( الب�سمركة  ق��وات  تعد 

منظومة الدفاع الوطني العراقي .
للد�ستور  وفقا  العراقية  امل�سلحة  القوات  لعمل  الد�ستوري  والبيان 

العراقي الدائم لعام 2005 ، املادة )9(: اأواًل:-
مكونات  من  االأمنية  واالأجهزة  العراقية  امل�سلحة  القوات  تتكون   اأ- 
ال�سعب العراقي، مبا يراعي توازنها ومتاثلها دون متييٍز اأو اإق�ساء، 
اأداًة  تكون  وال  العراق،  عن  وتدافع  املدنية،  ال�سلطة  لقيادة  وتخ�سع 
لقمع ال�سعب العراقي، وال تتدخل يف ال�سوؤون ال�سيا�سية، وال دور لها 

يف تداول ال�سلطة.
 ب- يحظر تكوين ميلي�سيات ع�سكرية خارج اطار القوات امل�سلحة.

 ج- ال يجوز للقوات امل�سلحة العراقية واأفرادها، وب�سمنهم الع�سكريون 
العاملون يف وزارة الدفاع اأو اأية دوائر اأو منظمات تابعة لها، الرت�سيح 
القيام بحمالت  لهم  �سيا�سية، وال يجوز  مراكز  الإ�سغال  انتخاباٍت  يف 
انتخابية ل�سالح مر�سحني فيها، وال امل�ساركة يف غري ذلك من االأعمال 
اأن�سطة  هذا  اجل��واز  عدم  وي�سمل  الدفاع،  وزارة  اأنظمة  متنعها  التي 
اأولئك االأفراد املذكورين اآنفًا التي يقومون بها ب�سفتهم ال�سخ�سية اأو 

الوظيفية، دون اأن ي�سمل ذلك حقهم بالت�سويت يف االنتخابات.
 د- يقوم جهاز املخابرات الوطني العراقي بجمع املعلومات، وتقومي 
التهديدات املوجهة لالأمن الوطني، وتقدمي امل�سورة للحكومة العراقية، 
الت�سريعية،  ال�سلطة  لرقابة  ويخ�سع  املدنية،  ال�سيطرة  حتت  ويكون 

ويعمل وفقًا للقانون ، ومبوجب مبادئ حقوق االإن�سان املعرتف بها.
الدولية  ال��ع��راق  ال��ت��زام��ات  وتنفذ،  ال��ع��راق��ي��ة،  احلكومة  ه���-حت��رتم 
النووية  االأ�سلحة  وا�ستخدام  واإنتاج  انت�سار وتطوير  اخلا�سة مبنع 
وت�سنيعها  بتطويرها  يت�سل  ما  ومُينع  والبيولوجية،  والكيميائية 
واأنظمٍة  وتكنولوجيا  وم���واد  م��ع��داٍت  م��ن  وا�ستخدامها  واإنتاجها 

لالت�سال.
ثانيًا:- تنظم خدمة العلم بقانون.

تحديات تأسيس القوات المسلحة العراقية قبل 
سقوط الموصل

جنحت القوات امل�سلحة العراقية يف قتال االإرهاب لعدة �سنوات وحقق 
ن�سرًا ناجزًا ، اإال اأن ظروف تاأ�سي�سها و�سبل ادارتها �سيا�سيًا واعتماد 
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� حت�سيد الدعم الدويل ملواجهة االإرهاب يف العراق.
� العمل على حتقيق اأمن العراق و ا�ستقراره و حماية من�ساآته.

-احلر�س على اأن توؤدي القوات االأمنية واجباتها يف حماية املواطنني 
من االنتهاكات و التجاوزات.

� ح�سر ال�سالح بيد الدولة و حظر اأي ت�سكيل م�سلح خارج الدولة.
وبالن�سبة لرئي�س الوزراء العراقي بعد �سقوط املو�سل يف 10 حزيران 
2014 كان ينبغي عليه بو�سفه القائد العام للقوات امل�سلحة العراقية، 
النظر يف بع�س م�سارات العمل التالية ع�سية اعالن التحرير الع�سكري 

للمناطق املحررة :-
1- تاأكيد التزام التحالف الدويل على املدى املتو�سط للمرحلة ) 2018 
– 2021 ( يف احلرب �سد تنظيم داع�س: بعد حترير املدن العراقية يف 
عام 2016 – 2017 �سيبداأ العمل اجلدي يف اإعادة بناء قوات االأمن 
العراقية، وتاأمني احلدود والق�ساء على االإرهابيني وتدمري خمابئهم. 
وميكن لتقليل الدعم من قوات التحالف للعراق اأن ُيعر�سه خلطر عودة 
تنظيم داع�س من جديد، مثلما حدث بعد عام 2011 الذي مكن داع�س 

من احل�سول على القوة. 
تقوده  ال��ذى  دول��ي��ة  ومنظمة  دول��ة   77 م��ن  ال���دويل  التحالف  يتاألف 
الثمان  الدول  دول من جمموعة  �ست  من  االمريكية  املتحدة  الواليات 
الكبار، وهو اأقوى حتالف دخل فيه العراق قبل اأي وقت م�سى والذي 

تا�س�س يف اأيلول 2014 .
من  كل  تقدمها  اأن  ميكن  التي  ال�سريعة  امل�ساعدات  يف  التحول  ومع 
على  يجب  ك��ان  ب��دي��ال،  حليفا  اعتبارهما  ومي��ك��ن  واإي����ران،  رو���س��ي��ا 
من  الدعم  قطع  من  امل�ستفاد  الدر�س  من  تتعلم  اأن  العراقية  احلكومة 
الواليات املتحدة يف عام 2011 ، عن طريق �سمان احل�سول على دعم 

التحالف للعراق على املدى البعيد واملتو�سط.
اأف�سل طريقة للقيام بذلك هي من خالل اإقامة م�ساريع اأمنية م�سرتكة 
متعددة اجلن�سيات ميكن اأن تدوم اأبعد من احلرب �سد تنظيم داع�س.

دوليًا  مدعومة  االأم��د  طويلة  عالقات  بناء  يف  اخليارات  اأحد  ويتمثل 
للتدريب الع�سكري يف العراق، تركز على اأمن احلدود مع اأو مكافحة 

التمرد.
اأركان  رئي�س  تعيني  الع�سكرية من خالل  القيادة  اإ�سالح  2- موا�سلة 

للجي�س موؤهل بنحو كامل على راأ�س القيادة امل�سرتكة العراقية: 
يكون  اأن  وينبغي  ق��وي  جي�س  اأرك���ان  رئي�س  اىل  ال��ع��راق  يحتاج  اذ 
الع�سكري املعرتف  النائب  ال�سخ�س �سابطًا ع�سكريًا، واأن يكون  هذا 
االأمن  اليومي لكل عنا�سر قوات  العراقي والقائد  الوزراء  لرئي�س  به 
الربملان،  قبل  من  ال�سابط  هذا  على  املوافقة  تتم  اأن  يجب   ، العراقية 
�سلطة  اأن يقو�س  �ساأنه  ما من  تنفيذي، وهو  باأمر  تعيينه  يتم  واأن ال 

املن�سب.
ع�سكرية  مبوؤهالت  �سابطًا  اجلي�س  اأركان  رئي�س  يكون  اأن  يجب  كما 
وال  العراقية.  االأم��ن  ق��وات  لتطوير  متميزة  موؤ�س�سية  وروؤي��ة  قوية 

اإذ  والطائفية،  العرقية  املحا�س�سة  بح�سب  تعيينه  يكون  اأن  ينبغي 
يجب اأن يتخلى العراق عن هذه ال�سيا�سة املدمرة.

والكتل  امل�سلحة  اجل��م��اع��ات  �سطوة  م��ن  يخ�سى  ال  اأن  ينبغي  كما 
اجل�سدية  ال��ت��ه��دي��دات  ك��ل  م��ن  احل��ك��وم��ة  حتميه  واأن  ال�سيا�سية، 
دعمًا  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  يعطى  اأن  ويجب  ال�سيا�سية،  وال�سغوط 
االن�سباط  وتعزيز  الع�سكري  القانون  فر�س  خالل  من  قويًا  �سيا�سيًا 
ومعاقبة من يخل بالكفاءة الع�سكرية ويت�سبب يف الف�ساد على جميع 
امل�ستويات، كما ينبغي مكافاأته على نزاهته وقدرته على كتابة التقارير 
التي تر�سد احلاالت ال�سيئة، ويجب اأن يحظى رئي�س اأركان اجلي�س 
اجلديد بالدعم ال�سيا�سي الكامل لنقل او ا�ستبدال اأي �سابط يف قوات 
والعمليات،  االإدارة،  يف  م�ساعديه  كبار  ذلك  يف  مبا  العراقية،  االأم��ن 
اأي  وجهه  يف  تقف  اأن  يجب  وال  اللوج�ستية  واخلدمات  والتدريب، 
حما�س�سة من اأجل االرتقاء بقدرة قوات االأمن العراقية يف الدفاع عن 

ال�سعب العراقي واأر�سه.
3- مقاومة �سغط بناء موؤ�س�سات جديدة، وتطوير املوؤ�س�سات احلالية 

مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بداًل من ذلك: 
احلكومات الذكية ال تتخلى عن موؤ�س�سات الدولة الكبرية لتبني هياكل 
جديدة متامًا، بل تعمل على ا�سالحها، يف هذا الوقت الذي يعاين فيه 
العراق من تق�سف اقت�سادي عميق، فاإنه ال ي�ستطيع بناء قوات تعبئة 

�سعبية جديدة ت�سبه الوزارات.
اإىل  يحتاج  بل  امل��وازي��ة،  املوؤ�س�سات  من  مزيد  اىل  العراق  يحتاج  ال 
اال�ستغالل االأف�سل خلربات وحدات التعبئة ال�سعبية، �سريطة اأن تقوم 

احلكومة باحتكار القوة.
4- تطوير جهاز مكافحة االإرهاب كجهاز امني – اأ�ستخباري : 

ي�سرف  ك��وزارة  ب�سكل متميز  به  العمل  االإره��اب ي�سري  جهاز مكافحة 
للقوات  العام  بالقائد  ويرتبط  االإره���اب  مكافحة  جهاز  رئي�س  عليه 

امل�سلحة ، ولديه قانون وموازنة .
وكان  الوطني  الدفاع  موؤ�س�سات  �سمن  ر�سميًا  اجلهاز  ادراج  مت  وقد 
وهذا   ،  2017  –  2014 للتحرير  الع�سكرية  املعارك  يف  الرمح  راأ�س 
من �ساأنه اأن يعطي اجلهاز و�سواًل مبا�سرًا وحرية عمل بعد الت�سويت 
على قانون جهاز مكافحة االإرهاب عام 2016 بهدف حوكمة املوظفني 
رئا�سة  يد  وتطلق  بريوقراطية  ترتيبات  اإىل  احلاجة  دون  والتمويل 
جهاز مكافحة االإرهاب لتطوير قدراته وموارده وامكانياته ، مع هذا 
التخطيط  باأمور  القيام  لهذا اجلهاز  االإداري واملايل ميكن  اال�ستقرار 
والربجمة لعدة �سنوات يف تنفيذ برامج فعالة يف مكافحة االإرهاب على 
ال�سعيد االإقليمي والدويل بعد االنت�سار على كيان داع�س االإرهابي ، 

وهو ما يتم االن ب�سورة وا�سحة  .
من  بطريقة  داع�س  تنظيم  �سد  احل��رب  هذه  من  تبقى  ما  مكافحة   -5

�ساأنها اأن تدعم امل�ساحلة الوطنية:
بحامية  تلتزم  اأن  النظرية،  الناحية  م��ن  العراقية  للحكومة  ميكن 
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على اإدارة ال�سلم االأهلي ومواجهة حالة اال�سطراب والتهديدات 
الع�سكرية واالأمنية .

لها  تعر�ست  التي  الت�سوهات  ان  الوطنية:  احليادية  تعزيز  و. 
املوؤ�س�سة الع�سكرية قبل �سقوط املو�سل كانت نتيجة حتمية لعملية 
التحول يف القوات امل�سلحة العراقية ، ولذلك معاجلة اثار االأمر 
91 )الدمج(، وتدافع االأحزاب اىل التطويع يف اجلي�س بقوائم مت 
التهاون مع اأهلية امل�سجلني فيها، ادت اإحداث انحيازات مزاجية 
مما   . الع�سكري  ال��واج��ب  ت��اأدي��ة  يف  الوطنية  باحليادية  خملة 
يتطلب من القائد العام للقوات امل�سلحة االأ�ستاذ عادل عبد املهدي 
احلكومات  عن  تولدت  التي  باالثار  النظر  اإع��ادة  على  العمل  من 
ال�سابقة و�سبل اطالق برامج اإ�سالحية لتحجيم اآثار هذه الظاهرة 
وتعزيز احليادية الوطنية للقوات امل�سلحة كون القوات امل�سلحة 
ال�سعب  م��ن  املواطنني  م��ع  وحاميه  ال��وط��ن  �سور  ه��ي  العراقية 
العراقي �سد اأي عدو يهدد االمن واال�ستقرار وال�سالمة الوطنية .

الدائم  العراقي  للد�ستور  الد�ستوري  البيان  على  بذلك  ون�ستند 
لعام 2005 ، املادة )9(: اأواًل:-

 اأ- تتكون القوات امل�سلحة العراقية واالأجهزة االأمنية من مكونات 

اأو  متييٍز  دون  ومتاثلها  توازنها  يراعي  مبا  العراقي،  ال�سعب 
العراق،  عن  وتدافع  املدنية،  ال�سلطة  لقيادة  وتخ�سع  اإق�ساء، 
ال�سوؤون  يف  تتدخل  وال  العراقي،  ال�سعب  لقمع  اأداًة  تكون  وال 

ال�سيا�سية، وال دور لها يف تداول ال�سلطة.
ال��ق��وات  اط���ار  خ���ارج  ع�سكرية  ميلي�سيات  تكوين  يحظر   ب- 

امل�سلحة.
وب�سمنهم  واأف��راده��ا،  العراقية  امل�سلحة  للقوات  يجوز  ال   ج- 
الع�سكريون العاملون يف وزارة الدفاع اأو اأية دوائر اأو منظمات 
وال  �سيا�سية،  مراكز  الإ�سغال  انتخاباٍت  يف  الرت�سيح  لها،  تابعة 
وال  فيها،  مر�سحني  ل�سالح  انتخابية  بحمالت  القيام  لهم  يجوز 
وزارة  اأنظمة  متنعها  التي  االأع��م��ال  من  ذل��ك  غري  يف  امل�ساركة 
الدفاع، وي�سمل عدم اجلواز هذا اأن�سطة اأولئك االأفراد املذكورين 
اآنفًا التي يقومون بها ب�سفتهم ال�سخ�سية اأو الوظيفية، دون اأن 

ي�سمل ذلك حقهم بالت�سويت يف االنتخابات.
املعلومات،  بجمع  العراقي  الوطني  املخابرات  جهاز  يقوم   د- 
امل�سورة  وتقدمي  الوطني،  لالأمن  املوجهة  التهديدات  وتقومي 
ويخ�سع  املدنية،  ال�سيطرة  حتت  ويكون  العراقية،  للحكومة 
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حتديد  يف  والواقعية  املنطقية  البناء  ظروف  وفق  ابنائها  وتطلعات 
االه��داف  حتديد   ( اجلهد  ه��ذا  الإدارة  الثالثة  اال�سا�سية  امل��رت��ك��زات 
الرئي�سية  الو�سائل  التحديات واملعوقات ، حتديد  وامل�سالح ، حتديد 
لتحقيقها وفق االمكانات واملوارد املتاحة(. مبا يوؤمن االحتفاظ بقوات 
للدفاع عن  م�سلحة يف حالة ا�ستعداد قتايل دائم وكفاءة قتالية عالية 

حدود الدولة وعمقها . 
 : املنفلقة  غ��ري  النا�سفة  وال��ع��ب��وات  وامل��ق��ذوف��ات  االل��غ��ام  مع�سلة   .8
وحتى  النا�سفة  والعبوات  االلغام  اآالف  وج��ود  اإىل  التقارير  ت�سري 
املقذوفات غري املنفلقة والتي تنت�سر على م�ساحات �سا�سعة وخمتلفة 
من االأرا�سي العراقية من ال�سمال اإىل اجلنوب ومن ال�سرق اإىل الغرب 
وتغطي الكثري من االأرا�سي الزراعية وال�سناعية واالقت�سادية اإ�سافة 
اآهلة بال�سكان، واأن هذه االأعداد من االألغام  اإىل انت�سارها يف مناطق 
ا�سرارا”  �ستلحق  اأعداد مرعبة وخميفة  املنفلقة هي  واملقذوفات غري 
ج�سيمة باملواطنني العراقيني و�ستعيق عمليات اعادة االعمار والزراعة 

واملوا�سالت يف مرحلة ما بعد داع�س .

مرتكزات البناء بعد النصر على كيان داعش اإلرهابي
نحتاج يف بناء مرتكزات البناء للقوات امل�سلحة العراقية اىل العديد 
والفاعلية  القتالية  واجلاهزية  التنظيمية  البنية  لتطوير  اخلطى  من 

والتاأثري للقوات امل�سلحة العراقية واملتمثلة ب� :-
 – التدريب   ( العراقية  الع�سكرية   – االأمنية  القوات  ق��درات  بناء   -1

التجهيز – التمارين (
اخلدمة   – ال�سيا�سات   – ال�سلوك   ( االأمني  القطاع  ا�سالح  خطة   -2

العامة – الدفاع الوطني ( 
اإع��ادة   – الفل�سفة   ( االحت��ادي��ة  العراقية  الع�سكرية  العقيدة  بناء   -3

توزيع االأدوار – ال�سالحيات ( 
 ( على  الربملانية  الرقابة   – الذكي  الدفاع  االنفاق  اأب��واب  تطوير   -4

الت�سريع – ال�سياق العام (
5- العالقات املدنية – الع�سكرية 

6- اال�ستثمار يف القوات االأمنية – الع�سكرية 
تواكب  ق��وات  الإنتاج  الع�سكرية   – االأمنية  القوات  تدوير  اإع��ادة   –  7

املخاطر اجلديدة يف بيئة العمليات الهجينة .
القومي  االم��ن  دوائ��ر   ( اخلارجية   – العراقية  الدفاعية  العالقات   -8

اجليو�سرتاتيجية املعقدة ( 
9 – التحالفات الدفاعية املعا�سر

المصادر 
جمل�س   ، العراقي  الوطني  االم��ن  اأ�سرتاتيجية   ، الوطني  االم��ن  جمل�س 

االمن الوطني – العراق 2018 
HYPERLINK "http://    2005 لعام  الدائم  العراقي  الد�ستور   
ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%
D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7
%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
%D9%8A/" http://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9
%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8
%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8

/%A7%D9%82%D9%8A
اال�ست�سارية  الهيئة   ، االأمنية  امل�سلحة  القوات  قطاع   ، العبيدي  �سعد  د.   
تاريخ   ، النباأ  موقع  على  من�سور   ، لندن   ، والتطوير  لالإعمار  العراقية 

اال�سرتجاع 3 /2019/5 
https:/ /m.annabaa.org/arabic/authorsart i-

cles/16746
البيان  مركز  ترجمة   ، العراقية  االأمنية  القوات  م�ستقبل   ، نات�س  مايكل   
للدرا�سات  ال��ب��ي��ان  م��رك��ز  ا���س��دارت  �سل�سلة   ، والتخطيط  ل��ل��درا���س��ات 

والتخطيط ) 8  ( ، بغداد – العراق ، اذار / مار�س 2016 .
للعام  العراقية  امل�سلحة  القوات  ، بحث موجز يف ملف  العبادي  د. علي   

2015 و ما بعده ، موؤ�س�سة النور ، تاريخ اال�سرتجاع 3 /2019/5
HYPERLINK "http://www.alnoor.se/article.  
asp?id=264863" http://www.alnoor.se/article.

asp?id=264863
البيان  مركز  ترجمة   ، العراقية  االأمنية  القوات  م�ستقبل   ، نات�س  مايكل   
للدرا�سات  ال��ب��ي��ان  م��رك��ز  ا���س��دارت  �سل�سلة   ، والتخطيط  ل��ل��درا���س��ات 

والتخطيط ) 8  ( ، بغداد – العراق ، اذار / مار�س 2016 .
البيان  مركز  ترجمة   ، العراقية  االأمنية  القوات  م�ستقبل   ، نات�س  مايكل   
للدرا�سات  ال��ب��ي��ان  م��رك��ز  ا���س��دارت  �سل�سلة   ، والتخطيط  ل��ل��درا���س��ات 

والتخطيط ) 8  ( ، بغداد – العراق ، اذار / مار�س 2016 .
اال�ست�سارية  الهيئة   ، االأمنية  امل�سلحة  القوات  قطاع   ، العبيدي  �سعد  د.   
تاريخ   ، النباأ  موقع  على  من�سور   ، لندن   ، والتطوير  لالإعمار  العراقية 

اال�سرتجاع 3 /2019/5 
https:/ /m.annabaa.org/arabic/authorsart i-

cles/16746
 الد�ستور العراقي الدائم لعام 2005  د. عماد علو ، م�ستقبل اال�سرتاتيجية 
ملكافحة  االأورب���ي  الدرا�سات  مركز   ، داع�س  مابعد  العراقية  الع�سكرية 

االإرهاب  ، 2017 
.https://www.europarabct"  
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وقد كانت املربرات االأ�سا�سية خليار �سحب القوات االأمريكية مرتكزة على 
ثالث اأ�سباب اأ�سا�سية ميكن اإجمالها باالآتي)1(:

القوات  بزيادة  بو�س  دبليو  جورج  الرئي�س  لطلب  الكونغر�س  رف�س   .1  
القتالية يف العراق يف كانون االأول 2007م، اإذ رف�س الطلب من قبل 246 
نائبًا يف جمل�س النواب، ف�ساًل عن 56 �سيخًا يف جمل�س ال�سيوخ االأمريكي.
هذه  خ�سرت  قد  املتحدة  ال��والي��ات  ب��اأن  االأمريكي  الكونغر�س  قناعة   .2  
احلرب واإن اأي زيادة يف عدد القوات لن حتقق اأي �سي ح�سب تعبري زعيم 

االأغلبية يف جمل�س ال�سيوخ االأمريكي.
 3. بروز حوارات داخل جمل�س االأمن القومي االأمريكي توؤيد فكرة �سحب 
"جورج دبليو بو�س" ذلك يف جل�سة  القوات من العراق كما بني الرئي�س 
من  الداعي  فما  لننت�سر  هناك  نكن  مل  )اإن  ن�سه  ما  اأك��د  وال��ذي  حوارية، 

وجودنا(.
القوات  بزيادة  االأمريكي  للرئي�س  ي�سمح  ت�سريعي  اإط��ار  وج��ود  عدم  اإن 
التي  باالأطر  التفكري  تعيد  االأمريكية  االإدارة  جعلت  العراق  يف  امل�سلحة 
امل��رتاك��ة  االأح����داث  فطبيعة  ال��ع��راق،  م��ع  طريقها  ع��ن  تتعامل  اأن  ميكن 
الواليات  رغبة  من  �ساعف  االأمريكي  الع�سكري  اجلهد  تعزيز  و�سعوبة 
اإ�سطراريًا  خيارًا  ميثل  كان  االن�سحاب  هذا  اأن  غري  باالإن�سحاب،  املتحدة 
لالإدارة االأمريكية ب�سبب �سغوط الكونغر�س، مما يعني اأن حجم امل�سالح 
املراد حتقيقها يف العراق مل تكن مكتملة وهو يف�سر يف الوقت ذاته دوافع 
باإعتبارها  اال�سرتاتيجي  االإط��ار  اتفاقية  على  التوقيع  االأمريكية  االإدارة 
ومينع  ال��ع��راق  دور  بتقييد  ي�سمح  م�ستقبلي  اإط��ار  توفري  على  �ستعمل 

خ�سوم الواليات املتحدة االأمريكية من الهيمنة الفعلية عليه.

اإن االعتماد على هذه املربرات يف التعامل االأمريكي مع العراق ت�سهم يف 
واعتماد  جهة  من  االأمريكية  القوات  ل�سحب  االأمريكية  امل��ربرات  تف�سري 
مع  العالقة  لتنظيم  كمدخل  ثانية  جهة  من  اال�سرتاتيجي  االإط��ار  اتفاقية 
اإعادة تقييم امل�سالح والبحث عن ماميكن تاأطريه من  العراق وفقًا ملنطق 

حدود للعالقات بني الطرفني.

إعادة تقييم المصالح: سحب القوات وبناء أنموذج التفاعل
اإن اإعادة تقييم امل�سالح وفقًا لفهم املربرات ودوافعها وما يرتبط بهما من 
القرار  التي حتيط بها يدفع �سانعي  تبدل يف حركة امل�سالح واملتغريات 
اإىل فهم الكيفية التي ميكن من خاللها تو�سيع امل�سالح اأو حمايتها، االأمر 
فهم  اإع��ادة  طريقها  عن  ميكن  التي  املعايري  من  جملة  اأم��ام  يجعلنا  ال��ذي 

االأحداث وتقييم منطق امل�سالح وفقًا ملا تعك�سه من نتائج. 

أواًل: المعلومات والتحليل االستراتيجي
ذا  العراق  من  االأمريكية  القوات  �سحب  ب�ساأن  اال�سرتاتيجي  املوقف  كان 
ظل  يف  �سهلة  تكن  مل  املعلومات  على  احل�سول  فعملية  معقدة،  تداخالت 
االأمريكية ولذلك كانت  االإدارة  التي عا�ستها  البريوقراطي  التعقيد  اأجواء 
تقدمي  اىل  ت�ستند  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  يتم  اأن  هو  اإقناعًا  االأكرث  الطريقة 
ذلك  اىل  وا�ستنادًا  ال��ع��راق،  يف  العمل  ب�ساأن  وتو�سيات  مف�سل  تقرير 
عرفت  بيكر"  "جيم�س  االأ�سبق  اخلارجية  وزير  برئا�سة  جلنة  ت�سكيل  مت 
تقييم  بو�سع  اأعمالها  بداأت  والتي  هاملتون(،  )بيكر–  جلنة  با�سم  بعدها 
املتغريات  بني  التفاعل  حركة  عن  ف�ساًل  االأمريكية  لال�سرتاتيجية  �سامل 
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متطلبات ال�سراكة املرجوة. وهي بحاجة اإىل جملة من املراجعات لتاأمني 
الوطني  االأم��ن  تواجه  التي  التحديات  مواجهة  يف  املنا�سبة  املتطلبات 
كانت  التي  املتغريات  طبيعة  اأن  اإذ   .2014 ع��ام  بعد  خ�سو�سًا  العراقي 
ت�سهدها مرحلة توقيع االتفاقية تختلف متامًا عن مات�سهده البيئة االإقليمية 

من تفاعالت االأمر الذي قد يتطلب اإعادة تقييم االلتزامات وتو�سيعها.
اإن اأحد م�ستلزمات التخطيط اال�سرتاتيجي للتفاو�س مع الواليات املتحدة 
حجر  العراق  ي�سكل  اإذ  االإقليمية،  التوازنات  يف  العراق  موقع  فهم  هو 
الزاوية االإقليمي بالن�سبة للواليات املتحدة االأمريكية، فما يتمتع به العراق 
من موقع جيوبوليتيكي مهم يدفع بالواليات املتحدة والقوى الكربى اإىل 
حتقيق  يف  طرف  اأي  املح�سلة  هذه  وت�ساعد  فيه،  النفوذ  تعزيز  �سرورة 
موازنة مهمة يف املعادالت االإقليمية التي �ستحكم النظام االأمني للمنطقة، 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  اجلغرافية  البنية  هذه  �سمن  العراق  فوجود 
ال�سعيد  على  الفاعلة  للقوى  اال�سرتاتيجية  االأدوار  تعزيز  يف  ي�ساعد 
اال�سرتاتيجية  اخليارات  ح�سم  فاإن  ثم  ومن  خا�س.  ب�سكل  اال�سرتاتيجي 
للقوى الرئي�سة يف املنطقة الميكن اأن يتحقق من دون العراق وهذا مايوؤثر 
على ت�سورات الواليات املتحدة االأمريكية ب�ساأن اأهمية العراق يف تفكريها 

اال�سرتاتيجي.
اال�سرتاتيجي  االإط����ار  اتفاقية  اأن  يف  ال��ع��راق  مايعتقده  خ��الف  وع��ل��ى 
العراق  منها  يعاين  التي  التحديات  مع  للتعامل  اأمنية  ا�سرتاتيجية  هي 
املتحدة  الواليات  اأن  اإال   ،2008 عام  يف  االأمريكية  القوات  اإن�سحاب  بعد 
اأنها اإطار لالتفاق ولي�ست اتفاقية اأمنية، ولعل  اإليها على  االأمريكية تنظر 
لي�س  فالعراق  املنطقة،  دول  معظم  لدى  معروفة  تكون  تكاد  احلقيقة  هذه 
بني  اأمني  التزام  اأي  واليوجد  االأمريكية  املتحدة  للواليات  حقيقي  حليف 
يف  تل�سمه  ماميكن  وه��ذا  امل�سرتك.  ال��دف��اع  م�ستوى  اإىل  ي�سل  الطرفني 
االتفاقية ذاتها باالإ�سافة اإىل ماحتدث به الكثري من الدبلوما�سيني من بينهم 
ال�سيد لقمان الفيلي �سفري العراق ال�سابق يف الواليات املتحدة االأمريكية. 
الروؤية  هذه  تكوين  يف  ت�سهم  التي  االأ�سباب  من  الكثري  هنالك  اأن  ويبدو 
لعل يف مقدمتها هي �سيا�سة العراق اخلارجية و�سلوكه اال�سرتاتيجي مع 

القوى االإقليمية يف املنطقة.
يتفق هذا املعطى ب�سكل كبري مع اإدارة الرئي�س ترامب، فالفريق الرئا�سي 
الذي مت اإختياره يدرك متامًا هذا الت�سور يف حني اأن العراق يرى خالف 
ذلك، ومن ثم فاإن �سوء التقدير هذا اأثر ب�سكل كبري على خيارات العراق يف 

التفاعل اخلارجي مع القوى العاملية يف جمال االأمن.
نهائي  ب�سكل  يح�سم  مل  اللحظة  لغاية  العراق  اأن  ترامب  الرئي�س  ي��درك 
توجهه اال�سرتاتيجي نحو اخلارج، فهو �سمن احل�سابات اال�سرتاتيجية 
على  واالإنت�سار  معها  التوازن  على  اإي��ران  �ساعدت  مركبة،  �سورة  يحمل 
اأكرب  علي  مااأكده  وهذا  ال�سعودية  اململكة  مقدمتهم  ويف  �سركائها  بع�س 
واليتي يف حديثه عن اإنت�سار اإيران يف العراق ولبنان. اإىل جانب ميوله 
الي�ساوي  الإي��ران  االأمريكي  االأمني  فالت�سور  اإي��ران،  باإجتاه  ال�سيا�سي 

عدو  بكونها  اإيران  اإىل  فالروؤية  اأوباما،  باراك  الرئي�س  اإدارة  مات�سورته 
و�سيا�سات  مواقف  من  ترامب  الرئي�س  مايفهمه  على  كبري  ب�سكل  توؤثر 
تتعلق بهذا االأمر. وقد كان يف مقدمة ذلك ال�سعي اإىل عزل قطر باإعتبارها 

متثل �سريكًا للجمهورية االإيرانية.
اإن ا�سرتاتيجية البحث عن ال�سركاء يف منطقة ال�سرق االأو�سط ب�سكل عام 
واخلليج ب�سكل خا�س قد تتيح للعراق اإمكانية التفكري مرة ثانية بالعالقة 
الرئا�سي  الفريق  ت�سورات  �سوء  يف  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  مع 
للواليات املتحدة االأمريكية والذي يركز على اأمن امل�سالح اأكرث من تركيزه 
منطق  ان  اإذ  فقط.  املرحلة  هذه  على  يقت�سر  االأم��ر  كان  واإن  التفوق  على 
تركيز  فاإن  ثم  ومن  ترامب،  الرئي�س  تفكري  على  يهمني  الذي  هو  امل�سالح 
العراق على هذا املنطق �سي�سهم ب�سكل كبري يف فهم ال�سراكة االأمريكية مع 

العراق.
ودعم  الت�سليح  ب�ساأن  املتحدة  الواليات  ت�سورات  فاإن  اأخرى  زاوية  ومن 
اإقناع  يف  العراق  من  كبرية  جهود  اإىل  بحاجة  العراقية  امل�سلحة  القوات 
الواليات املتحدة االأمريكية خ�سو�سًا يف جمال �سمانات الت�سلح والعقيدة 
الع�سكرية، فعلى الرغم من اأن ت�سورات االإدارة االأمريكية متيل اإىل �سرورة 
على  وال�سيطرة  االإره��اب  مراكز  العنيف وتدمري  التطرف  مراكز  اإ�سعاف 
اأن  اإال  التمدد ال�سريع الذي تقوم عليه ا�سرتاتيجية اجلماعات االإرهابية، 
عملية دعم ال�سركاء يف هذه احلرب تبقى مرتهنة بااللتزامات التي �سوف 

تقدمها الدول امل�ستفيدة ويف مقدمتها العراق.
ب�سبب  الت�سلح  يف  م�سكلة  اأم��ام  العراق  يكون  �سوف  الت�سور  لهذا  وفقًا 
للجماعات  الدولة  اإدارة  كيفية  على  ترامب  الرئي�س  اإدارة  اطمئنان  عدم 
مابعد  فمرحلة  ثانية،  االإجتماعية من جهة ول�سيا�سته اخلارجية من جهة 
تنظيم داع�س لن تنهي التحديات االإرهابية التي تواجه العراق بل �سوف 
تزيد منها خا�سًة مايتعلق باإدارة امللفات الداخلية التي تتعلق بالنازحني 
روؤية  �سوء  يف  االإيرانيني  امل�ست�سارين  ودور  البي�سمركة،  قوات  وو�سع 
ترامب وفريقه ال�سلبية لالتفاق النووي والتي انتهت بان�سحاب الواليات 
املتحدة االأمريكية من االتفاق النووي وال�سغط على اإيران يف الكثري من 

املجاالت ال�سيما االقت�سادية منها.
االلتزامات  فمدى  ال�سركاء،  دعم  يف  وا�سحة  روؤية  ترامب  اإدارة  وتتبنى 
التي يقدمها العراق اإىل الواليات املتحدة االأمريكية ينبغي اأن تكون كافية 
مل�ساعدته يف جمال الت�سلح وبناء قوته الدفاعية باأ�سلحة قادرة على ردع 
ب�سبب  معقد  موقف  يف  �سيكون  العراق  فاإن  وهنا  االإرهابية،  التهديدات 
متكنت  جديدة  تفاهمات  من  داع�س  تنظيم  على  احلرب  ظروف  مافر�سته 

فيها اإيران من احل�سول على مكا�سب جديدة.
املتحدة  ال��والي��ات  مع  اأك��رب  تفاو�سي  ملركز  العراق  تاأمني  دواع��ي  من  اإن 
البيئة  يف  املتعددة  امل�سالح  طبيعة  االإعتبار  بعني  ياأخذ  اأن  هو  االأمريكية 
االإقليمية وت�سخي�س التهديدات التي حتاط بها، فالتقرب ب�سكل غري مبا�سر 
ال�سلوكيات  بهذه  يتاأطر  اأن  ينبغي  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تعزيز  بهدف 
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اإن موقع العراق املجاور لطريف معادلة التناق�س يف منطقة اخلليج ب�سكل 
ميكن  التي  الدولة  العراق  من  يجعل  عام  ب�سكل  االأو�سط  وال�سرق  خا�س 
اأن تّكون معادلة التوافق يف امل�سالح دون اأن يوؤ�س�س دولة التوازن، فمن 
ال�سعب على العراق يف ظل ماميتلكه من مقومات القوة باملقارنة مع هذه 
اأن يكون دولة  امل��وازن يف القوة، يف حني ميكن  اأن يكون الطرف  الدولة 
التوازن يف امل�سالح بحكم ماميتلكه من موؤهالت وموارد ميكن اآاأن جتمع 

اأطراف التناق�س.
حدود  وتداخل  االإقليمية  القوى  �سلوك  ترافق  التي  التعقيدات  طبيعة  اإن 
املتعلقة  املواقف وال�سيا�سات  فهم  امل�سالح ت�سهم ب�سكل كبري يف �سعوبة 
باأدوار القوة والنفوذ، ويدرك �سانع القرار العراقي اأن هنالك �سعوبة يف 
اإيران يف ظل  مع  االإيجابية  بالعالقات  لالإحتفاظ  املنا�سبة  املواقف  تقدير 
الرئي�سة فيه،  القوى  اأدوار  التي تعج بها املنطقة والتبدالت يف  الفو�سى 
وكذلك مايخ�س امل�ساعي ال�سعودية يف اعتماد ا�سرتاتيجية جديدة قادرة 
على ت�سحيح �سورتها يف العراق، وجلميع هذه املوؤ�سرات تاأثري كبري يف 
العالقات بني العراق واجلمهورية االإيرانية. اإال اأن االإطار املمكن احلديث 
عنه يف ظل جميع هذه التناق�سات هو تاأطري ال�سلوك العراقي مبجموعة 
التعاون  منطقة  اإىل  التناف�س  طريف  جذب  على  تعمل  التي  املمكنات  من 
وحتويل م�سار التفاعالت التي جتمعهما عن طريق تن�سيق امل�سالح، وهذا 
ماميكن اأن يتج�سد يف القطاعات االقت�سادية والتجارية التي ميكن العمل 
التي  الطاقة  جمال  يف  ال�سيما  الثالثة،  االأط��راف  بني  م�سرتك  ب�سكل  بها 
ت�سعى فيها كل من اململكة العربية واجلمهورية االإيرانية اأن تزيد من حجم 

وجودها يف العراق ف�ساًل عن ال�سياحة وعنا�سر اأخرى ذات �سلة بالقوة 
الناعمة.

اال�سرتاتيجي  الفعل  ت�سحيح  اإطار  تدعم  �سوف  املعطيات  هذه  جميع  اإن 
بعدهما  ال�سعودية  واململكة  فاإيران  العراق،  جتاوز  التي  الرئي�سة  للقوى 
العب عقالين �سوف جتمعهمها امل�سالح اإذا ما اقت�ست ال�سرورة ذلك واإذا 
ما متكن العراق من التن�سيق بينهما يف ظل نقل معادلة التفاعل من املعادلة 
ال�سفرية اإىل غري ال�سفرية. االأومر الذي �ستنعك�س نتايجه ب�سكل مبا�سر 
التي  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  واإط��ار  االأمريكية  العراقية  العالقات  على 

جتمعهما.

المصادر 
وم�سار  االأمم  طالئع  حول  تاأمالت  العاملي:  النظام  كي�سنجر،  )1(ه��ري 
�س   ،2015 ب��ريوت،  العربي،  الكتاب  دار  جكرت،  فا�سل  ترجمة  التاريخ، 
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جمموعة   ،)60( رقم  تقرير  العراق،  يف  مالعمل  هاملتون:  بيكر  (بعد   2(

االأزمات الدولية، 2006م.
للطباعة  ال�سنهوري  اخل��ارج��ي��ة،  ال�سيا�سة  النعيمي،  ن��وري  اأح��م��د   )3(
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العراقي يف  ملاذا تفكك اجلي�س   : املهم يف هذا اجلانب هو  وال�سوؤال 
املو�سل بالعا�سر من حزيران 2014؟، رغم انه كان يف ت�سنيف اذار 
املرتبة  "يحتل  �سهرين:  من  باأكرث  املو�سل  �سقوط  قبل  اأي   2014
 2014 عام  يف  عربية  جيو�س  ع�سرة  اق��وى  ت�سنيف  �سمن  الثامنة 
 Global fire( واملرتبة 68 عامليا، وفقا للرتتيب الذي اعده موقع

power( املهتم بال�سوؤون الع�سكرية" )1(.
الع�سكرية؟ وكيف جرى هذا  لالأداء االمني واخلطط  الذي جرى  فما 

الرتاجع؟ وملاذا حدث بهذه ال�سرعة؟ وما ال�سبل ملنع تكراره جمددا؟.

االحتالل وتأسيس الجيش العراقي:
العراق  عن  افكار  موقع  عن  مرتجمة  ن�سخة  يف  امل��دى  جريدة  نقلت 
درا�سة بعنوان: جتربة ت�سكيل اجلي�س العراقي اجلديد.. اإعادة بناء 

جي�س ف�ي منطقة حرب، واهم ما جاء فيها:
"بعد االجتياح االأمريكي عام 2003 مبا�سرة مل تكن �سلطة االئتالف 
املوؤقتة تعتقد ب�سرورة تاأ�سي�س جي�س عراقي جديد، حيث كان الكثري 
القوي  اجلي�س  اأن  يعتقدون  ال��ع��راق  يف  االأمريكان  امل�سوؤولني  من 
�سيعيد ذكريات �سدام ح�سني اىل اأذهان ال�سكان من الكرد وال�سيعة. 
ال  كانت  فقد  اأ�ساليبها،  خطاأ  اأخريا  االئتالف  �سلطة  راأت  عندما  حتى 
تزال تريد قوة ع�سكرية �سغرية وخفيفة. بداأ الو�سع االأمني بالتدهور 
ب�سرعة يف البالد فا�سطرت الواليات املتحدة لالعرتاف بحاجة البلد 
اإىل جي�س جديد يتوىل اأمر "املتمردين وامللي�سيات"، اإال اأن هذا اجلهد 

كان يجري بطريقة ع�سوائية." )2(.

ومن الفقرة االخرية " اإال اأن هذا اجلهد كان يجري بطريقة ع�سوائية"، 
بداأت م�سكلة تاأ�سي�س اجلي�س العراقي لعدة ا�سباب:

اوال – تدخل قوات االحتالل االمريكي يف تاأ�سي�س اجلي�س العراقي.
ثانيا – الطريقة الع�سوائية يف التاأ�سي�س.

ثالثا – املح�سوبية واملن�سوبية على ح�ساب الكفاءة واملهنية.
االلزامي(  )التجنيد  التقليدية  الع�سكرية من  – حتويل اخلدمة  رابعا 
اخلطوة  ه��ذه  لنجاح  ا�س�س  وج��ود  او  متهيد  دون  االحرتافية  اىل 

اجلديدة.
خام�سا – غياب العقيدة الع�سكرية.

�ساد�سا – ت�ستت الوالء الوطني حتت حراب املحتل.
ي�ساف اىل ذلك فقد عانت جتربة التاأ�سي�س اي�سا من االفتقار للتخطيط 
وقلة املوارد ونق�س االموال وقلة عدد املدربني قابلها العنف املت�ساعد 

من اجلماعات امل�سلحة اوال؛ واملنظمات االرهابية ثانيا.

يكمل تقرير المدى تأريخ انشاء القوات المسلحة 
العراقية:

تدريب  خ�سع   ،2004 ح��زي��ران  يف  للعراقيني  ال�سيادة  نقل  "بعد 
العراقيني اىل التعديل مرة اأخرى، حيث تن�سب اجلرال جورج كي�سي 
الواليات  العراق، كما كان على  للقوات متعددة اجلن�سيات يف  كقائد 
حتى   2004 اأواخ���ر  وم��ن  العراقية.  ال��دف��اع  وزارة  جتميع  املتحدة 
2005 ازداد عدد فرق اجلي�س العراقي من ثالثة اإىل ع�سرة، وكان على 
اجلي�س اإعادة بناء وحداته بعد ت�ستتها يف 2004. واأ�س�ست الوزارة 
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�سد  واجل��ه��اد  وال��ن�����س��ال  ب��احل��رب  ع��الق��ة  لها  لي�س  عنا�سر  ق��ي��ادي��ة 
الديكتاتورية بل لعبت املح�سوبية واملن�سوبية اثرها يف و�سول غري 
ولن�سال  العراقي  اجلي�س  ل�سورة  اأ�ساوؤوا  الذين  والدخالء  املعنيني 
الديكتاتورية وكانوا معاول هدم ال بناء يف  العراقية �سد  املعار�سة 

ج�سد القوات االمنية الغ�س الوليد.
مناطق  عن  امل�سوؤولني  تقدمي  مت  فلو  والعقاب،  الثواب  مبداأ  غياب 
�سقطت  ملا  املحا�سبة  او  للق�ساء  البداية  منذ  االجرامية  التفجريات 
املو�سل ولفكر اأي قائد امليداين مئة مرة بالعقاب والعار الذي �سيلحق 

به وبعائلته قبل التفكري باإ�سدار امر االن�سحاب.
ت�سيي�س اجلي�س واإعالن �سباط وقادة كبار عن ميولهم ال�سيا�سية علنا 

دون رادع، مبا يخالف ا�ستقاللية القوات االمنية ومهنيتها.
املدن  يف  اجلي�س  وانهاك  اإقحام  مت  عديدة  الأ�سباب  وامل��دن:  اجلي�س 
ول�سنوات؛ وفقد على اثرها اهم ميزاته وهو انه �سور الوطن، وبينما 
هو م�سرتٍخ داخل املدن ويف�سل بني اأحيائها بالكتل الكونكريتية ت�سلل 

االرهاب عرب احلدود. 
الف�ساد والف�سائيون )الوهميون( والروتني وا�سياء ثانوية اخرى ال 

جمال لذكرها هنا.
االمنية  القوى  اداء  على  �سلبا  اث��ر  ل�سنوات  ال�سيا�سية  التدخالت 

ومهنيتها.

تداعيات تراجع االداء االمني:
ال ميكن ملخت�س ان يقيم تداعيات تراجع االداء االمني لكن ادناه ملحة 

�سريعة عن بع�س امل�ستويات املهمة: 
االبرياء  املدنيني  من  االآالف  مئات  العراق  فقد  الب�سرية:  التداعيات 
النا�سفة ي�ساف  بعمليات اخلطف واالغتيال والتفجريات والعبوات 
بكافة  امل�سلحة  ال��ق��وات  اب��ط��ال  م��ن  ال�سهداء  االآالف  ع�سرات  اليها 
�سنوفها، ولو كان االداء االمني مهنيا قبل 2014 ملا حدث ما حدث وملا 

خ�سر العراق ابناءه بهذه االعداد املهولة.
موجعة  �سربة  االمني  اال�ستقرار  عدم  �سكل  االقت�سادية:  التداعيات 
لالقت�ساد العراقي من ناحية تدوير عجلة البناء والعمران واال�ستثمار 
العامل  تاأثري  وات�سح  البالد،  مدن  معظم  يف  التحتية  البنى  وتدمري 
االقت�سادي ب�سكل جلي يف فرتة 2014 – 2016 ب�سبب تراجع ا�سعار 

النفط، حيث مت رهن البلد لقرو�س البنك الدويل.
اثارا   2014 قبل  االمني  االداء  تراجع  خلف  االجتماعية:  التداعيات 
�سلبية ج�سيمة على املجتمع حيث خلف مليونني ارملة وخم�سة ماليني 

يتيم وماليني النازحني.
ال�سيا�سية هي  ان اخلالفات  البع�س  يعتقد  قد  ال�سيا�سية:  التداعيات 
اال�ستقرار  ع��دم  وحالة  االمني  االداء  تراجع  يف  الرئي�سي  ال�سبب 
االمني، ولكن احلقيقة ان تاأثري العامل االمني كان عميقا يف تدهور 
باملاء  املت�سيدين  ت�سجيع  يف  �سببا  هو  يكن  مل  ان  ال�سيا�سي  االداء 

العكر للتالعب باالأمن مع كل ازمة �سيا�سية.

الخاتمة:
لعل من يريد تقييم االأداء االمني يف العراق بعد عام 2003 فانه �سيجد 

مرحلتني تختلف اإحداهما عن االخرى، وبال�سكل التايل:
املرحلة االوىل: وتبداأ من عام 2003 اىل عام 2014.

املرحلة الثانية: وتبداأ من منت�سف عام 2014 اىل نهاية عام 2018. 
والفرق بني املرحلتني كان �سا�سعا جدًا، ففي املرحلة االوىل كان االأداء 
االمني يف تراجع م�ستمر حتى اقرتب من م�ستوى التفكك واالنهيار 
يف  كبريا  تطورا  الثانية  املرحلة  �سهدت  بينما   ،2014 حزيران  قبيل 
االأداء االمني على مراحل بداأت با�ستيعاب �سدمة �سقوط املحافظات 
معظم  هيكلة  واإع���ادة  ثانيا؛  الكفائي  اجلهاد  وفتوى  اوال؛  الثالث 
القطاعات االأمنية ثالثا؛ وك�سف ملفات الف�سائيني )الوهميني(. رابعا؛ 
والتقدم على االر�س خام�سا؛ ومل تنتِه باالنت�سار على داع�س �ساد�سا 
اإيجابية يف االأداء االمني وبحاجة  الن التقدم ما زال ي�سجل حلقات 

اىل مزيد من التقدم.

التوصيات:
ان احلفاظ على تطور االأداء االمني بحاجة اىل املزيد من اخلطوات، 

ومنها:
ال�سيا�سية  ال��ت��دخ��الت  ع��ن  �سنوفها  بكافة  امل�سلحة  ال��ق��وات  اإب��ع��اد 

واحلفاظ على ا�ستقالليتها ومهنيتها.
رديفا  تكون  حتى  وتطويرها  ال�سعبي  احل�سد  جتربة  على  احلفاظ 

للقوات االأمنية وجزءا مهما من �سنوفها.
فتح ملفات الف�ساد وحما�سبة املق�سرين.

تفعيل مبداأ الثواب والعقاب.
التطورات  من  باال�ستفادة  االأمنية  واال�سرتاتيجيات  اخلطط  تطوير 

التكنلوجية.

الهوامش:
موقع غلوبال فاير باور، لالطالع؛ املوقع االلكرتوين:
/https://www.globalfirepower.com

جريدة املدى، رقم العدد: 2628، بتاأريخ 2012/20/10.
جريدة املدى، امل�سدر نف�سه.

كارنيغي  معهد  ال��ع��راق��ي،  اجلي�س  تفكك  ا�سباب   : غ��اوب  فلورن�س 
لل�سالم، وا�سنطن، 2016.
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ومدى  املتوفرة  امل��وارد  وماهية  وطبيعته  االقت�ساد  نوعية  ت�سمل  -كذلك 
حيث  من  االجتماعي  واجلانب  ال�سليم،  بال�سكل  وا�ستثمارها  توظيفها 
ما  االجتماعي،  والتكوين  والبناء  املجتمعي  والتما�سك  التكامل  طبيعة 
بني متما�سك من�سجم اأو منق�سم، وي�سكل عن�سرا مهما وح�سا�سا يف البيئة 
الداخلية، وباالأخري ماهية املوارد املائية واحلياتية املوجودة وهي عامل 
مهم وموؤثر يف حتديد البيئة ال�سيا�سية من حيث االأمن املائي اأو الغذائي 

والبيئي.
ومركبة  جمتمعية  ظاهرة  االأم��ن  اأن  القول  نافلة  فمن  الوطني  االأم��ن  اأم��ا 
جوهرها  عديدة  م�سالح  على  واحلفاظ  بقاء  اأو  وجود  وم�سالة  ون�سبية 

الدولة واملواطن. 
واالأمن الوطني )القومي( هو تامني كيان الدولة وم�ساحلها وقيمها �سد 
االأخطار التي تهددها داخليا وخارجي، اأو تهيئة الظروف املنا�سبة لتحقيق 

اأهدافها وغاياتها الوطنية 
�سيا�سية  بيئة  وجود  بان  للقول  يدفعنا  االثنني  مابني  الع�سوي  والتالزم 
�سيا�سة  ونق�سد  �سليمة،  اأمنية  �سيا�سية  لوجود  بال�سرورة  يدفع  �سليمة 
لالأمن الوطني �سليمة و�سحيحة، كذلك احلال فان وجود �سيا�سة وا�سحة 
البيئة  ت��دع��م  اأن  ميكن  موؤ�س�ساتية  اأ�س�س  م��ن  منطلقة  الوطني  ل��الأم��ن 

ال�سيا�سية وت�سهم يف بناء اإ�سرتاتيجية وا�سحة لالأمن الوطني.
وميكن اأن تكون العالقة عالقة تبعية مبعنى يف حال وجود بيئة �سيا�سية 
تقود  اأن  املحتم  من  فانه  واال�ستبداد  والت�سدد  واالنغالق  الت�سلب  بعقلية 
الوطنية  امل�سلحة  وتتحول  النمط  ب��ه��ذا  ترتبط  وط��ن��ي  ام��ن  ل�سيا�سة 
اأ�سخا�س  موؤ�س�سة  بل  وقانونية،  �سيا�سية  كموؤ�س�سة  لي�س  واجلوهرية 

مب�سالح  االأمن  و�سيا�سة  البيئة  اختزال  �سيتم  ذلك  وعند  �سيقة  وم�سالح 
�سيقة وتكون املوؤ�س�سات االأمنية مبنية على اأ�سا�س الوالء ولي�س الكفاءة 
مع تاأكيدنا على اإن الوالء ال �سرر فيه وال عيب اإذا كان للوطن لكنه حينما 

يكون لالأ�سخا�س فهذا عيب كبري0
اأما اإذا كانت البيئة ال�سيا�سية نتاج التعددية ال�سيا�سية واحلزبية واحرتام 
حقوق االإن�سان وحرياته، فانه من املحتم اأن تقود اإىل �سيا�سية امن وطني 
تتجاوز حدود امل�سالح ال�سخ�سية واحلزبية ال�سيقة وتكون العالقة مابني 

البيئة واالأمن عالقة تعاون تام.
ثانيا: االأولوية لل�سيا�سة اأم لالأمن:

بغياب التحديد الوا�سح لنوع ال�سيا�سة ونوع االأمن �سنكون اأمام معادالت 
مغلوطة يف حتديد االأولوية. فاإذا كان يق�سد بال�سيا�سة اإدارة �سوؤون احلكم 
والرعية، وان االأمن هو الدفاع عن امن الرعية واحلفاظ على م�ساحلها فان 
االأولوية �ستكون متداخلة متفاعلة  ويف اأوقات تكون االرجحية لل�سيا�سة 
والفعل ال�سيا�سي على الفعل االأمني واأحيانا اأخرى تكون االرجحية للفعل 

االأمني على الفعل ال�سيا�سي.
واحلالة ال�سحيحة هو اأن يتمازج الفعل ال�سيا�سي مع الفعل االأمني وينتج 
ذلك  هو  به  نق�سد  ا�سرتاتيجيا  فكرا  نقول  وحينما  ا�سرتاتيجيا،  فكرا  لنا 
وامتالك  باإمرته  واالأمنية  ال�سيا�سية  والو�سائل  االأدوات  كل  يجعل  الذي 
م�ستقبلي  اإطار  يف  مفا�سلها  بكل  الدولة  �سوؤون  اإدارة  يف  وا�سحة  روؤية 

وا�سح ولي�س انفعايل مازوم.
التقليدية مثلما  اإطار الفكر اال�سرتاتيجي �ستزول املعاجلات االأمنية  ويف 
�ستزول املفاهيم ال�سيا�سية التقليدية ل�سالح �سيادة مفهوم جديد لل�سيا�سة 
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او  التوافق  او  التخادم  امكانية حتقيق  بداأ يتحول اىل منطوق  والدويل 
االتفاق وادراك هذه الدول ان �سياع العراق وا�ستقراره يعني �سياع امن 
وا�ستقرار املنطقة مبجملها. هذا التحول يف الفهم واالدراك والذي قوبل 
بفهم عراقي لقواه ال�سيا�سية و�سناع القرار ب�سرورة جتاوز االنق�سامات 
الداخلي  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  لتحقيق  جديدة  �سفحة  وبدء  واالحتقانات 
العراقية  امل�سحلة  يحقق  ومبا  اجل��وار،  دول  على  االنفتاح  يف  والولوج 
مفادها  فكرة  جتنب  جانب  اىل  االنفتاح  هذا  يقود  ان  املوؤمل  ومن  العليا 
او  العربي  املحيط غري  التباعد عن  يعني  العربي  املحيط  مع  التقارب  ان 
التباعد مع املحيط  ان التماثل مع املحيط غري العربي يكون على ح�ساب 
العربي، الن العراق ال ي�ستطيع ان يقرتب من جهه ويقرتب من جهه اخرى 
مايخدم العراق هو التقارب اال�سرتاتيجي املتوازن ومبا يحقق امل�سلحه 
العراقية العليا واالبتعاد الوحيد املقبول عن �سيا�سة املحاور الن الو�سع 

اجليوبولتيكي العراقي ح�سب راينا املتوا�سع مينعنا من ذلك.
ا�سر االإعالن الر�سمي بالق�ساء على ع�سابات داع�س نهاية مرحلة وبداية 
مرحلة جديدة، املرحلة القدمية متثلت يف ان العراق كان �ساحة لت�سفية 
والذي  الداخلي  امل�ستوى  على  ال�سيا�سية  الكتل  مابني  �سواء  ال�سراعات 
او  واح��دة  خارجية  �سيا�سة  ولي�س  متعددة  خارجية  �سيا�سات  لنا  انتج 
ال�سيا�سي  اال�ستقرار  من  ا�سعف  وال��ذي  وال���دويل  االقليمي  الت�سارع 
لنا  انتج  �سان اخر والذي  اي  اكرث من  االمني  بالهاج�س  العراق  وا�سغل 

حاالت خلل اثار �سلبية يف اجلوانب االجتماعية واالقت�سادية وال�سحية،
اقت�سادية  قيمة  اأ�سبح  ال��ع��راق  اأن  توؤ�سر  فهي  اجل��دي��دة،  املرحلة  ام��ا 
وغري  الر�سمي  ال��ت�����س��ارع  م��ن  ف��ب��دال  ك��اف��ة،  ال��ع��امل  ل���دول  ا�سرتاتيجية 
العراقية حتول اىل ت�سابق للح�سول على م�ساريع  ال�ساحة  الر�سمي يف 
يلعب  اأن  القرار  ل�سانع  ميكن  وهنا  العراقية،  ال�ساحة  يف  وا�ستثمارات 
دورا موؤثرا يف كيفية اإيجاد التوافق واالتفاقر عرب فكر ا�سرتاتيجي جديد 
الوطني  واالأمن  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  على  للحفاظ  الدولة  بروؤية  يرتبط 
العراقي، مع التاأكيد على �سرورة التوازن يف توزيع اال�ستثمارات واملنافع 
االقت�سادية وللدول كافة من دون متييز وامل�سالة الثانية االأهم هو ان هذا 
خدمة  هو  اقت�سادية  قيمة  العراق  بجعل  امل�سفوع  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 
لتقدمي  الوحيدة  ال�سانحة  الفر�سة  وهذه  العراقي،  االجتماعي  امل�سمون 
والدويل  االإقليمي  للتدخل  تابعه  ولي�ست  م�ستقلة  ناجعة  عراقية  �سيا�سة 
بل  واملحا�س�ساتية،  املكوناتية  بالبيئة  الترتبط  ناجعة  اأمنية  و�سيا�سة 
مبنطوق املواطنة. ونعتقد ان هناك حتديات عديدة وال نخجل ان قلنا انها 
خطرية ال زالت تواجه الدولة العراقية، والتي حتتاج اىل دوام اال�ستقرار 
الذي  بالقدر  التوافق  ولي�س  ال�سيا�سي،  االتفاق  وا�ستمرارية  ال�سيا�سي 
ي�سمح ملواجهة تلك التحديات، ونعتقد اأن ال�سبيل االأف�سل ملواجهتها هو 
ال�سامل  باالأمن  مرتبطة  ا�سرتاتيجي  بتخطيط  م�سحوبة  روؤي��ة  اعتماد 

االإن�ساين.
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املطلب االأول، تعريف االأمن
االأو�ساع  االأمن اىل االطمئنان وهو �سد اخلوف، وتهيئة    ي�سري مفهوم 
بالتحرر من  االن�سان  يتملك  اأو هو اح�سا�س  يهدده  املنا�سبة من كل خطر 
اخلوف. كما ي�سري االأمن اىل القدرة التي تتوفر لدى الدولة، والتي متكنها 
املجاالت  �ستى  يف  واخلارجية  الداخلية  قوتها  م�سادر  انطالق  تاأمني  من 
يف مواجهة التهديدات املختلفة الداخلية واخلارجية. ومبا يكفل ل�سعبها 
حياة م�ستقرة توفر له اق�سى طاقة للنهو�س والتقدم، ويتخذ االأمن ابعادًا 
خمتلفة �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا الخ.)2( واالأمن يف م�سمونه العام 
يت�سمن م�ستويني نظري وعملي، وي�سري اىل ال�سالم والطماأنينة ودميومة 
التهديد  عوامل  عن  بعيدا  و�سروطها  مقوماتها  وا�ستمرار  احلياة  مظاهر 
لت�سمل  لالأمن  والتطبيقية  املفاهيمية  احل��دود  ومتتد  اخلطر،  وم�سادر 
احلاالت االن�سانية الفردية واملجتمعية، وي�ستخدم يف حتقيقه كل ما يتاح 
لها من قدرات وو�سائل، لتجنب التهديدات واملخاطر، اأو الت�سدي لها والرد 
بقاء  االن�ساين هو قوام  اآن واح��د.)3( واالم��ن  اأو لالثنني معًا يف  عليها، 
ومناء االفراد واالمم، وقد يكون االمن االن�ساين اهم لالن�سان من طعامه 
و�سرابه، ومن حريته يف حياته اخلا�سة وظل حتقيق االمن للمجتمع من 
العدو اخلارجي واال�سطراب الداخلي هو الهاج�س االول للمجتمعات منذ 

فجر الع�سور.)4( 
الغزو  �سد  الدولة  ارا�سي  عن  الدفاع  هو  التقليدي  مفهومه  يف  فاالأمن    
واالأم��ن  الوطنية،  ال�سيادة  ع��ن  وال��دف��اع  احل���دود،  وحماية  اخل��ارج��ي، 
الب�سري الذي يعني االأمن ال�سامل، اأو االأمن اجلمعي يف م�سامينه واأبعاده 
املختلفة، ويت�سع مفهوم االمن ليطال اأمن االفراد واجلماعات وال�سعوب، 

ناهيك عن اأمن الدولة واملجتمع الدويل.)5(
  ويتكون االأمن االن�ساين يف اي جمتمع من املجتمعات من امتدادات ثالثة 
يت�سل اأحدها بال�سيا�سة فيعرب عنها باالأمن ال�سيا�سي، والثاين باالقت�ساد 
للمجتمع  العامة  النف�سية  االقت�سادي، والثالث باحلالة  باالأمن  فيعرب عنه 
تكوينات  اي  امتدادات  وهذه  االجتماعي،  اأو  النف�سي،  باالأمن  فيو�سف 
مع  االأم��ن  مفهوم  يتطابق  وق��د  االخ���ر.)6(  يف  منها  ال��واح��د  يوؤثر  لالأمن 
�سد  احلماية  اىل  ي�سري  وبذلك  املادية،  احلاجة  وغياب  الرفاهية  مفهوم 
املخاطر والطوارئ االجتماعية والتحرر من القلق املتعلق بتلك املخاطر اأو 
اخلطوات التي تتخذ حلماية ال�سكان من تلك املخاطر، وميكن ربط مفهوم 
الفرد،  حدود  تتجاوز  التي  والقلق  اال�سطراب  بحاالت  االجتماعي  االأمن 
تهيوؤ  ناحية، وعالمة  العي�س من  فهي متثل حالة متزق وانهيار يف نظام 
م�ستجد وا�ستعداد ل�سروب واأنواع جديدة من ال�سلوك اجلمعي من ناحية 

اخرى.) 7(
ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية    واالأم��ن هو كل االج��راءات واخلطط 
والع�سكرية وغريها، التي ت�سعى اىل توفري �سمانات �ساملة لكل فرد يف 
املجتمع ومبا ميكنه من تنمية قدراته وقواه، وتاأمني قدر من الرفاهية يف 
اطار من احلرية ال�سيا�سية والعدالة االجتماعية وحتقيق مقومات احلياة 
االن�سانية، وتعد مظاهر اخلوف وانعدام الثقة هي ثمرة ا�سا�سية للفو�سى 
مفهومه  وفق  واالأم��ن  املجتمع.)8(  يف  االمنية  املوؤ�س�سات  دور  وتال�سي 
بها  يتمتع  وان  البد  التي  الكلية  القاعدة  يعّد  والوطني  االن�ساين  ال�سامل 
املجتمع ويرتكزها النظام وتوفره ال�سلطة واال انهار نظام الدولة برمته.ان 
اعتماد منظومة متكاملة منتجة لالأمن ابتداءًا من املواد الد�ستورية الكربى 
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لت�ستطيع متزيق الن�سيج االجتماعي، بل هي يف �سورتها احلالية ب�ساعة 
وممار�سة  ال�سلطة  لت�سلق  اأداة  ت�ستخدمها  التي  ال�سيا�سية  النخب  لبع�س 
التدخل اخلارجي املقرتن بتالقي ن�ساطات  الثالث فهو  ال�سبب  النفوذ.اأما 
وخطط ارهابية من جانب بع�س العنا�سر واملنظمات الوافدة والتنظيمات 

املوروثة عن النظام ال�سابق.
  ويقرتن العامل الثاين ب�سعف اأو غياب الدولة، واهمية ا�ستعادة الدور 
الفردي  واالمن  والنظام  للقوانني  وحام  كمنظم  للدولة  والفعال  الطبيعي 
موؤ�س�سات  اإ�سعاف  على  انطوت  االحداث  جمريات  البالد.لكن  يف  والعام 
الدولة وت�سفية بع�س اجهزتها املهمة واحليوية بقررات خاطئة كما ح�سل 
بالن�سبة للجي�س ووزارة الدفاع واالجهزة االمنية، مما خلق فراغًا �سيا�سيًا 
يتالزمان  الدولة،  وغياب  االأمن  غياب  العاملني،  هذين  خطريًا.اإن  واأمنيًا 
ويتاأثر اأحدهما باالآخر، اأي بكلمة اأخرى يربز غياب االأمن وق�سور الدولة 
عن تاأدية وظائفها الطبيعية يف مقدمة التحديات التي تواجه عملية بناء 
املطلب  هذا  نتناول  و�سوف  اجل��دي��د.)17(  الدميقراطي  والنظام  الدولة 

كاالتي:
اواًل، الو�سع االأمني بعد 2003

  ادى انهيار �سلطة الدولة وجهاز ال�سرطة بعد عام 2003 اىل منو اأ�سكال 
غياب القانون واملمار�سات غري ال�سرعية كافة، وذلك ال يعيق جهود اعادة 
عن  الدفاع  عن  ناجمًا  حقيقيًا،  اأمنيًا  خطرًا  ي�سكل  بل  وح�سب،  االعمار 
املمكن  والتعاون  القانون  انعدام  ا�ستمرار  يف  الرا�سخة  القوية  امل�سالح 
العملية  يهدد  وهذا  امل�سلحة،  واملجموعات  الفا�سدة  ال�سرطة  عنا�سر  بني 
ال�سيا�سية عرب ا�سعاف �سلطة احلكومة وتقوي�س م�سداقيتها.وقد برزت 
االأط��ول،  املدى  على  االأم��ن  ان  اإذ  والتنمية،  االأم��ن،  مفرغة حمورها  حلقة 
اأواًل على تاأمني الظروف املالئمة للتنمية، لكن يف الوقت نف�سه ان  يرتكز 
لالأمن. املوؤاتية  الظروف  تاأمني  على  ترتكز  االأط��ول،  املدى  على  التنمية، 

)17(
اطرافها  بني  عديدة  معوقات  يواجه  اجلديدة  العراقية  الدولة  بناء  ان    
واالطراف املعار�سة لها، فهناك عدم اميان بني هذه االطراف بالدميقراطية 
ال�سلمي  وال��ت��داول  االق���رتاع،  �سناديق  اىل  االحتكام  م��ن  ومتالزماتها 
لل�سلطة، وغريها، واأدت اأزمة الثقة بني هذه االطراف جميعا اىل ارتكازهم 
عليها  ترتكز  قوية  دول��ة  موؤ�س�سات  لبناء  ال�سعي  بدل  املادية  قواهم  على 
واالأمني  الع�سكري  اجلانب  على  ذل��ك  كل  انعك�س  وق��د  االط���راف،  جميع 

للدولة، من خالل االآتي: )18(
)عدم بناء املوؤ�س�سة الع�سكرية واالأمنية على اال�س�س املهنية التي ا�ستبدلت 
اأعلى  من  ابتداًء  املوؤ�س�سات  تلك  طال  ما  وه��ذا  اإثنية،  اأو  طائفية  باأخرى 

هرمها:كوزارتي الدفاع والداخلية، ورئا�سة اركان اجلي�س فنزواًل.
بروز ظاهرة ما يعرف ب�)الدمج( القائمة على دمج امللي�سيات املرتبطة مبا 
واالأمنية،  الع�سكرية  باملوؤ�س�سات  العراقية  املعار�سة  بقوى  تعرف  كانت 
ومنحهم رتبًا ع�سكرية عالية لي�س على ا�سا�س التدرج املهني ال�سائد وفق 

انعك�س  الذي  االمر  الع�سكرية واالمنية،  املوؤ�س�سات  املتبعة يف  ال�سياقات 
�سلبًا على االداء امليداين فيما بعد.

ال�����س��الح... وارت��ب��اط حمايات  ن��زع  اإج���راءات عمليات  االخ��ف��اق و�سعف 
احلكومية  اجلهات  اىل  ال  �سخ�سيًا  اليهم  يعود  وا�سلحتهم  امل�سوؤولني 
الر�سمية التي تتوىل ت�سجيل ا�سماءهم ومنح ا�ستحقاقاتهم املالية فح�سب، 
االمر الذي ادى اىل اتهام حمايات اكرث من م�سوؤول عراقي بعمليات خمالفة 

للقانون، اأو حتى عمليات ارهابية.
الو�سول  اىل  الهادفة  التنفيذية  االج���راءات  بع�س  يف  احلكومة  اإخفاق 
اليه، اىل  ادى  فيما  ادى  قد  ال�سيا�سية واالمنية  امل�سكالت  لبع�س  اىل حل 
بحوزة  وج��دت  ما  �سرعان  اال�سلحة  من  كبرية  كميات  وتهريب  ت�سريب 

اجلماعات االرهابية.
خروج �سالح اجلماعات احلزبية الكردية امل�سلحة )البي�سمركة( عن حمور 
للقوات  العام  بالقائد  د�ستوريا  املرتبطة  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة 
اىل  دع��وات  اط��الق  اىل  البع�س  دف��ع  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  امل�سلحة/ 
االحتادية،  الدولة  اطار  خارج  ال�سالح  يكون  كي  العراق  اقلمة  اأو  فدرلة 
عرب  املناطقية،  الزعامات  بيد  واالمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  وتكون 
ت�سكيل ما يعرف باحلر�س الوطني املماثل حلر�س االقليم الذي هو الو�سف 

الد�ستوري للبي�سمركة.(.
اخلربة،  ميتلكون  ال  اجلدد  العراقيني  ال�سيا�سيني  غالبية  )اإن  واحلقيقة   
وال القدرة على ادراك ماهية االأمن، والعوامل ال�سائكة املوؤثرة فيه، وهذا 
االإدعاء  يف  عيب  لكنه  احلال،  بطبيعة  ال�سيا�سية  تركيبتهم  يف  عيبا  لي�س 
اىل  العملية  احللول  عن  التفتي�س  من  وبدال  البع�س  دفعت  التي  بالقدرة 
ي�سرتكون  التي  واللجان  الهيئات،  بت�سكيل  املقرتحات  لتقدمي  االجت��اه 
التي  ال�سيا�سة  تناق�سات  اليها  فينقلون  عنهم  ممثلني  اأو  فيها  جميعهم 
االأمن  م�ساألة  واال���س��ط��راب.ان  الفو�سى،  ب��ذرة  ايجاد  يف  اأ�سال  ت�سببت 
م�ساألة فنية تخ�س�سية، والقتال على ار�س الوطن، ويف قراه، ومدنه مع 
البع�س من االهل، والدخالء من اعقد انواع القتال التي ال ت�ستوعب كرث 
االجتهاد والت�ستت، وال تتحمل و�سع التدخل الفني لل�سيا�سيني الذي يثري 
جوانب  يف  ويخل  امليدان،  يف  امل�سلحة  القوات  ابناء  من  املقاتل  حفظية 
القيادة، وال�سيطرة املطلوبة مبا يزيد من هام�س التعقيد....والبد ان يلزم 
امليدان،  يف  للمهنيني  املجال  ترك  يف  انف�سهم  وامل�سرعون  ال�سيا�سيون، 

ويركزوا جهدهم على التفوي�س بالقتال.(.)19( 
  وجاء الد�ستور الدائم لعام 2005 ليوؤكد يف املادة 9 منه : )تتكون القوات 
العراقي، تراعي  ال�سعب  العراقية واالأجهزة االأمنية من مكونات  امل�سلحة 
توازنها ومتاثلها دون متييز اأو اإق�ساء(.والن�س يو�سح خ�سوع القوات 
االإثنية-  واملحا�س�سة  التقا�سم  العتبارات  االأمنية  واالأج��ه��زة  امل�سلحة 
الطائفية، يف حني كان ينبغي اأن تكون القوات امل�سلحة فوق اأي ا�سطفاف 
حزبي اأو فئوي اأو طائفي اأو اثني، اعتمادًا على معايري الوطنية والكفاءة 
امل�سلحة  ال��ق��وات  اخ�ساع  )اإن  اخ���رى.  اع��ت��ب��ارات  الأي��ة  ولي�س  واخل���ربة 
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تزال غري كافية لتحقيق التفوق احلا�سم على اخل�سم.)26( لكن احلكومة 
العراقية عملت على الرتويج مل�ساألة التح�سن يف االو�ساع االأمنية، والقول 
بامللف  االم�ساك  على  ق��ادرة  ا�سبحت  اجلي�س  وق��وات  ال�سرطة  اجهزة  ان 
االمني، وتقليل االعتماد على القوات االمريكية، متهيدا لفر�س االأمن يف 
جميع انحاء العراق.اال ان التفجريات التي توزعت على مدى ن�سف عام 
ابتداء من تفجريات االربعاء يف 19 اب )اغ�سط�س( 2009، و�سوال اىل 
يقطنها �سحفيون عراقيون واجانب، وا�ستهداف  التي  الفنادق  تفجريات 
اأكدت  )يناير(2010،  الثاين  كانون   26 يف  اجلنائية  التحريات  مديرية 
االماكن  واخطر  الأهم  احلماية  تاأمني  على  قادرة  غري  العراقية  القوات  ان 
احلكومية، وان اجلهد اال�ستخباري الذي �سرفت عليه احلكومة مليارات 
الدوالرات، مل يحقق الهدف املن�سود، اذ متكن املهاجمون من الو�سول اىل 
اهم مفا�سل احلكومة ودمروها. وكان وا�سحًا ان احلكومة ال ت�ستطيع ان 

ت�سيف جهودا اخرى اىل كل ما فعلته خالل ال�سنوات املا�سية.)27(  
ني�سان  منذ  ال��ع��راق،  يف  االأم��ن��ي  للو�سع  الدقيقة  املتابعة  وتو�سح     
منا�سبتني،  يف  لها  مدى  اأق�سى  تبلغ  العنف  موجة  بان   ،2003 )ابريل( 
اإىل  ال�سلطات  االأوىل تتمثل يف قرب انعقاد االنتخابات وخالل فرتة نقل 
اإذ تن�سط اجلماعات امل�سلحة يف ا�ستهداف  احلكومات املنتخبة اجلديدة، 
ال�سخ�سيات ال�سيا�سية واالأهداف احلكومية.اأما املنا�سبة الثانية، فتتمثل 
يف فرتات تراخي ال�سيطرة االأمنية على مداخل وخمارج املدن العراقية، 
وهذا يف�سر ا�ستمرار معدالت العنف يف االرتفاع مع بدء ان�سحاب القوات 
وكذلك  حزيران)يونيو(2009.  منذ  العراقية  املدن  خارج  اإىل  االأمريكية 
خالل احلقب االنتقالية لنقل ال�سلطات وامل�سوؤوليات االمنية، وهي موؤ�سر 
جيد على ه�سا�سة الو�سع االمني، فخالل احلقبة من ني�سان)ابريل(2010-
و�سامراء  واملو�سل  بغداد  اىل  بقوة  العنف  عاد   ،2010 )اغ�سط�س(  اب 
2011-كانون  )يوليو(  متوز  حقبة  وبعقوبة.وخالل  والفلوجة  وكركوك 
للقوات  القتالية  املهمات  ان��ه��اء  اع��الن  مت  ح��ني  االول)دي�����س��م��رب(2011، 

االمريكية، عاد اىل العنف اىل هذه املناطق.)28(  
  وميكن تف�سري ه�سا�سة الو�سع االأمني يف العراق خالل ال�سنوات املا�سية 
بعاملني، يتمثل العامل االأول منهما يف �سعف قوات االأمن العراقية فنجاح 
العراقية  االأمن  قوات  قدرة  وعدم  عملياتها  تنفيذ  يف  امل�سلحة  اجلماعات 
على الت�سدي لها اأو اإحباطها، كان يعني عمليا ا�ستمرار �سعف قوات االأمن 
وتدين كفاءتها اىل جانب ا�ستمرار االأ�سباب احلقيقية للعنف قائمة وهي 
.اإما  ال�سيقة،  وال���والءات  ال�سيا�سي،  االق�ساء  وا�ستمرار  الثقة،  انعدام 
العامل الثاين، فيتعلق بحقيقة ح�سا�سية الو�سع االأمني العراقي لعالقات 
اأمن داخل العراق يتوقف بدرجة  العراق مع دول اجلوار.فما يتحقق من 
كان  وبالتايل  العراق،  مع  حلدودها  اجل��وار  دول  �سبط  مدى  على  كبرية 
لتوتر العالقة باأي منها اأثره الوا�سح على اأمن العراق.)29( ف�سال عن ذلك 

يوؤثر الو�سع االأمني على االقت�ساد بطرق عدة ابرزها:)30(
تاأكيد  مع   ،%30  -20 بني  ما  ع��ادة  التاأثري  يقدر  اإذ  االنتاج،  اأك��الف  يرفع 

ا�ستحالة قيا�سه بدقة.
االجنبية  ال�سركات  يجرب  اإذ  االعمار،  اإع��ادة  جهود  على  الوا�سح  تاأثريه 
العاملة، واملنظمات غري احلكومية، على مغادرة العراق، ويعرقل اإمكانية 

اال�ستثمار واإعادة تاأهيل قدرات االنتاج املوجودة.
اإن انعدام االأمن ي�سع عائقًا ماديًا اأمام دخول املقاولني االأجانب اىل البالد، 

ويعيق ا�ستئناف الن�ساط االقت�سادي الطبيعي.
الكهرباء،  وبخا�سة  العامة  اخلدمات  انتاج  يف  حاد  نق�س  من  يحدثه  ما 
ال�سوداء  ال�سوق  انت�سار  اىل  ي���وؤدي  مم��ا  النفطية،  امل�ستقات  وان��ت��اج 

والن�ساطات االأخرى غري امل�سروعة.
ال�سرائية  القدرة  وانخفا�س  العي�س،  وظ��روف  العامة  االو�ساع  تدهور 
وتزايد ال�سخط، مما يقو�س الثقة العامة باحلكومة وبالعملية ال�سيا�سية، 

ويزيد من قوة جمموعات املعار�سة املختلفة.
اإعادة  اإىل  بحاجة  فالبالد  االأك��رب  هو  االأمني  التحدي  اإن  اعتقادنا  ويف     
بناء القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية ب�سكل مهني قائم على اأ�سا�س الوالء 
للوطن، وينبغي اإن يدرك القائمون على االأمر يف العراق انه ال ميكن حفظ 
االأمن والنظام من دون قيام مثل هذه املوؤ�س�سات املهنية، واإال بقيت ق�سايا 
موؤ�س�سات  بناء  هي  االأهم  فاملهمة  لال�ستقرار،  فاقدة  والبالد  م�ستتة  االأمن 
واالعتماد  ومو�سوعية  علمية  اأ�س�س  على  الداخلي  االأمن  وقوى  اجلي�س 
واأمنه  الوطني  اأمنه  حتقيق  اإىل  احلاجة  باأم�س  فاملواطن  ال���ذات،  على 

ال�سخ�سي وهما موؤ�سران اأ�سا�سيان على جناح اأو ف�سل احلكومة .
  فاال�ستقرار ال�سيا�سي يف التحالفات بني القوى ال�سيا�سية العراقية يعني 
ا�ستقرار الو�سع االأمني، فه�سا�سة الو�سع االأمني توجد �سرورة التعجيل 
على  ال�سيا�سية  والقوى  التيارات  كافة  بني  حقيقية  �سراكة  تاأ�سي�س  يف 
متفق  �سيغة  اإىل  ت�ستند  بحيث  املذهبية  وانتماءاتها  توجهاتها  اختالف 
عليها ومقبولة من جانب تلك القوى لتوزيع الرثوة وال�سلطة داخل املدن 
العراقية، فمن �ساأن تلك ال�سيغة، يف حال التو�سل اإليها اإن تلعب دورا مهما 
يف حت�سني االأو�ساع االأمنية، فقد ارتبط تردي الو�سع االأمني يف العراق 
اأمنية  ظاهرة  العراق  يف  ال�سيغة.فالعنف  تلك  بغياب  منه  كبري  جزء  يف 
املدن  امل�سلح يف  العنف وال�سراع  ما يحرك  اإن  اإي  �سيا�سية،  اأ�سباب  ذات 
العراقية عوامل �سيا�سية مرتبطة ب�سورة رئي�سة بتوزيع ال�سلطة والرثوة 

بني القوى العراقية على اختالف توجهاتها وانتماءاتها.
 )2014-2006( املالكي  ن��وري  ال���وزراء  رئي�س  حكم  حقبة  متيزت  لقد    
ودمج  الع�سكرية،  والعمليات  االحتقانات  وا�ستمرار  االن�سداد،  من  بحالة 
وفقدت  للمالكي،  اخلا�سعة  اخل��ا���س��ة  االم��ن��ي��ة  االج��ه��زة  يف  امللي�سيات 
املوؤ�س�سات االأمنية العراقية التنوع الذي يج�سد الوطنية كاأ�سا�س للتجنيد، 
على  ال�ٌسنة  العرب  ن�سبة  اقت�سرت  فقد  واح��د.  ملكون  انعكا�سًا  وا�سبحت 
3% من ت�سكيل خمتلف املوؤ�س�سات االمنية. وا�سبح هدف حتالف املالكي- 
امللي�سيات كل خ�سومه ال�سيا�سيني من التيارات والقوى ال�سيعية االخرى، 
االمنية  االأجهزة  بجانب  امللي�سيات،  وحتولت  وغ��ريه.  ال�سدري  كالتيار 
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ثالثًا، غياب دور حكومة اقليم كرد�ستان يف دعم وا�سناد احلكومة املركزية، 
بل انها اعتربت الهزمية فر�سة ذهبية للتمدد يف املناطق التي كانت تطالب 

بها مثل كركوك و�سنجار وغريها.
يف  العراقية  ال�سيا�سية  االط��راف  لكل  ال�سيا�سية  احل�سابات  خطاأ  رابعًا، 
اربيل  ابواب  اىل  داع�س  تهديد  ان و�سل  بعد  واالقليم وخ�سو�سًا  املركز 
ال��دويل  ال��دع��م  وو���س��ع االقليم حت��ت تهديد ج��دي، وب���روز احل��اج��ة اىل 

ملواجهته ب�سكل جدي.)41( 
يكون  اأن  ال��ع��راق،  دول��ة  بناء  م�سعى  �سمن  العراقيني  طموح  م��ن  )اأن    
للعراق جي�س نظامي وطني قوي وا�سرتاتيجية ع�سكرية دفاعية يتوليان 
بجدارة م�سوؤولية الدفاع عن البالد، واأن جي�سنا احلايل بحاجة اىل اإعادة 
امل�سوؤولية.(.)42(  من  امل�ستوى  هذا  ليبلغ  اأو�ساعه  من  الكثري  النظر يف 
التوغل  النظام وا�ستمرار حماوالت  اركان  ال�سيا�سي بني  التوافق  فغياب 
تلك  على  للهيمنة  املتناف�سة  الرئي�سة  ال�سيا�سية  القوى  لبع�س  ال�سيا�سي 
بع�س  يجعل  امل�سلحة  ت�سكيالتها  وبع�س  واالمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�سات 
الت�سكيالت جزءًا من م�سكلة االمن الوطني، بل من املمكن ان تتحول بع�س 
للنظام  اال�سا�سية  املكونات  �سمن  ال�سيا�سية  لل�سراعات  اذرع��ًا  مكوناتها 

ال�سيا�سي القائم.)43(
  ويظهر الو�سع االأمني عدة موؤ�سرات مهمة هي:)44(

ال�سغرية  امل�سلحة  ت�ستهدف اجلماعات  كانت  العراقية  االمنية  القوات  ان 
لها  للعمليات واملمول  القائد  العن�سر  اأو  الهرم  من دون الو�سول اىل قمة 

مما يوؤدي اىل جتديد الف�سائل الع�سكرية وا�ستمرارها.
تورط العديد من ال�سيا�سيني يف احلكومة وجمل�س النواب يف ق�سايا ذات 

عالقة باالرهاب والف�ساد املايل.
دور بع�س الكيانات واالأحزاب ال�سيا�سية يف تعيينات املوؤ�س�سات االأمنية، 
مما جعلها عاماًل �ساغطًا على املواطن من اجل تلبية طموحاته، وحتديد 

الوالء �سمن هذه الفئات.
العراق هو ان يكون لدى  التعامل مع االزمة االمنية يف    ان اهم مداخل 
ان  اج��ل  م��ن  بالبالد  حتيط  التي  التهديدات  ردع  على  م��ق��درة  احلكومة 
التهديدات  تلك  ال�سيما  م�ستمرة  امنية  ازم��ة  اىل  التهديدات  تتحول  ال 
اجلماعات  حت��دي  ي���زال  م��ا  اإذ  ال��دول��ة،  ب��وج��ود  ترتبط  ال��ت��ي  الو�سيكة 
االرهابية واملتطرفة يهيمن على امل�ساهد املحتملة لالمن الوطني حتى بعد 
للتحول نحو  فاالمكانية متوافرة  االرهابي،  داع�س  تنظيم  االنت�سار على 
اخلاليا النائمة والتح�سري ملرحلة جديدة �سي�سكل مالمح التوجه الفكري 
تعزيز  اىل  بحاجة  االمنية  الت�سكيالت  يجعل  مما  املتطرفة،  للتنظيمات 
عن�سر الردع والقوة ب�سكل م�ستمر ومبا يقلل من فر�س متدد التنظيمات 

االرهابية.)45(
ا�سبح  فقد  العراقية،  االمنية  للت�سكيالت  القتالية  العقيدة  تطورت  لقد   
العراق امام �سكل جديد من العمليات القتالية يقوم على التعاون وال�سراكة 
االأق��رب  الطرف  االخ��ري  بدا  فيما  ال�سعبي،  واحل�سد  امل�سلحة  القوات  بني 

القتالية، اىل جانب اجلي�س والت�سكيالت االخرى  يف املواجهة واملناورة 
امل�سرتكة يف عمليات احلرب على االرهاب، اإذ ا�سبحت املبادرة بيد القوات 
امل�سلحة بدال من انتظار الفعل، ما يعني ان طبيعة اال�سرتاتيجية القتالية 
انتقلت من الدفاع اىل الهجوم، مبا يعني باملح�سلة قابلية القوات امل�سلحة 

على الردع والتحرير.)46(
  ان االهداف اال�سرتاتيجية لالأمن الداخلي يجب تركز على مواجهة املخاطر 
التي متثلها التنظيمات االرهابية التكفريية واعمال التخريب والتج�س�س 
النظام  وا�ستمرار  ا�ستقرار  �سمان  واهمية  وامل���ايل،  االداري  والف�ساد 
امل�سلحة  التهديدات  باحتواء  اال  يتحقق  لن  ذل��ك  وك��ل  القائم،  ال�سيا�سي 
وغري امل�سلحة التي ت�سمل اجلوانب الفكرية واالقت�سادية وال�سيا�سية ذات 
ال�سلة باالرهاب وقطع االمدادات اخلارجية عنها، وان تكون اهداف هذه 
وحقوق  الداخلي  االأمن  اهداف  بني  املوازنة  يف  من�سجمة  اال�سرتاتيجية 
االن�سان وال�سعي اىل حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي وتو�سيع قاعدة االتفاق 
العليا،  الوطنية  امل�سلحة  هدفها  متطورة  دميقراطية  بو�سائل  الراأي  على 
ايجاد  واهمية  اخلارجي  واالأم��ن  الداخلي  االم��ن  بني  الرتابط  عن  ف�سال 
بيئة اقليمية مالئمة معتمدين ال�سيغ ال�سلمية ورف�س التدخل يف ال�سوؤون 

الداخلية باأ�سكاله كافة.)47( 
ال��ت��ي ���س��درت عن  ال��ع��راق��ي  ال��وط��ن��ي  االم���ن  ا�سرتاتيجية   وق���د ح���ددت 
م�ست�سارية االأمن القومي لعام 2016 مكافحة االرهاب كاأحد ابرز التحديات 
عراقية  روؤي��ة  لر�سم  كمحاولة  وب��دت  ال��ع��راق،  تواجه  التي  والتهديدات 
وعدم  وامل��ايل،  االداري  الف�ساد  مو�سوع  عن  ف�سال  االره��اب،  ق�سايا  يف 
العراقي. ال�ساأن  االقليمية يف  التدخالت  ال�سيا�سي، اىل جانب  اال�ستقرار 
)( فاملطلوب هو تع�سيد اجلهد االأمني من خالل تع�سيد اجلهد الع�سكري 
واال�ستخباراتي، للق�ساء على مكامن التهديد االرهابي يف الداخل، وو�سع 
ا�سرتاتيجيات تنطلق من روؤية مفادها ان من اأ�س�س مكافحة االرهاب يف 
�سيطرة  وك�سر  االره���اب،  �سد  للمعركة  الع�سكري  باحل�سم  تبداأ  العراق 
ور�سد  ومراقبة  اال�ستخباري  اجلهد  وتطوير  ع�سكريًا،  داع�س  تنظيم 

توجهات وحتركات املنظمات االرهابية املختلفة.)48(
اأدى اإىل تخفي�سات    اال ان تقليل العمليات الع�سكرية �سد تنظيم داع�س 
كبرية يف االإنفاق على االأمن والدفاع يف ميزانية عام 2018. لكن موازنة 
وخف�ست  منت�سب،   122،000 مت��وي��ل  على  حافظت  ال�سعبي  احل�سد 
يف  ذلك  ويرجع  2017؛  بالعام  مقارنة   %12 بن�سبة  االإنفاق  خم�س�سات 
الغالب اإىل انخفا�س االإنفاق على امل�ساريع اال�ستثمارية. ويف الوقت عينه، 
انخف�ست موازنة وزارة الداخلية بن�سبة 6، 5%، مع تخفي�س عدد املوظفني 
من 595000 اإىل 587000. وتبنّي املقارنة بني موازنة عام 2018 مع عام 
وبحدود  تقريبًا   %15 بن�سبة  انخف�ست  الدفاع  وزارة  موازنة  اأن   2017
ذلك  ويعود  امل�ستوى  رفيعة  املنا�سب  ذوي  من  معظمهم  موظف   4000

جزئيًا اإىل اإحالة بع�ٍس منهم على التقاعد.)49(
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فر�سة  منحته  مف�سلية،  تاريخية  حلظة  يف  بزوغه  يف  جاذبيته  وتكمن 
اال�ستيعاب الب�سري الذي تراكم على هام�س الدول.وللمزيد انظر:يا�سر عبد 
ابحاث  االرهاب.جملة  على  واحلرب  املتموجة  احل�سني.العراق:االزمات 
اال�سرتاتيجية. واالبحاث  للدرا�سات  بالدي  ا�سرتاتيجية.العدد13.مركز 

بغداد.ت�سرين االول 2016.�س16- 17.
 - عبد احل�سني �سعبان.داع�س واأخواتها واإعادة تدويل امل�ساألة العراقية.

جملة حمورابي للدرا�سات.العدد10.م�سدر �سابق.�س32- 34.
جهات  لعمل  نتاج  وه��و  القاعدة،  تنظيم  رح��م  من  داع�س  تنظيم  ول��د   -  
القوات  قبل  من  اعتقلوا  ممن  قياداته  معظم  وكانت  ك��ربى،  ا�ستخبارية 
االمريكية، ودخلوا �سجن بوكا)الب�سرة( خالل مدة 2004- 2010، الذي 
املعتقلني ممن هم منظمني  بفعل جمع  القاعدة  لتنظيم  مدر�سة  حتول اىل 
املخابرات  وكالة  جتنيد  عن  ف�سال  املنتظمني،  غري  مع  القاعدة  يف  فعال 
ك��م��ا اخ��رج��ت  ع��ن��ه��م،  االف����راج  م��ق��اب��ل  للكثري منهم  امل��رك��زي��ة االم��ري��ك��ي��ة 
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من اصداراتنا
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ال�سيء  تعومي   (( معانيها  اب�سط  يف  تعني  والتي  بالعوملة  �سمي  ما  وهو 
ت�ستهدف  موجة  من  تعاين  اليوم  الب�سرية  فاملجتمعات   ، عامليًا((  وجعله 
التغيري والتي فر�سته تغريات العامل يف اجلوانب العلمية والتقنية حيث 
اأ�سبحت الو�سائل احلديثة، تهدم الفوا�سل بني اأالمم �سيئا ف�سيئًا  ،ومن 

هنا جاءت حاجة النا�س اىل االمن الفكري العتبارات عديدة منها :- 
1-  ان االمن الفكري حماية لوجود الدولة 

الفكري  يوؤدي اىل اختالل امن االمة يف اجلوانب  2- ان اختالل  االمن 
االخرى : اجلنائية واالقت�سادية وغريها .

3- ان �سرر االخالل باالمن الفكري يتعدى اىل كل �سرائح املجتمع وعلى 
اختالف م�ستوياته 

 4- ان منافذ الغزو الفكري او�سع من ان حتد فاالأمن الفكري يحتاج اىل 
حرا�سة  كل دار بل كل عقل وحمايته من االخرتاق قدر االمكان  وهذا يو�سع 

امل�سوؤولية
5- ان املنافذ التي يت�سلل منها الغزو الثقايف وا�سعة �سعة احلياة متعددة 

تعدد الو�سائل  والتي مل ي�سهد التاريخ لتطورها مثيل.
6- ان منظومة االمن ال�سامل م�سوؤولية االمة بجميع فئاتها  وعلى اختالف 
النا�س واعمالهم ومهامهم ولكن االمن الفكري اخ�س من ذلك  تخ�س�سات 

فهو م�سوؤولية كل فرد ولو كانت تلك امل�سئولية متعلقة بذاته .
7- ان  االمن الفكري معقد متداخل بينما غريه من �سور االمن وانواعه 

لي�ست كذلك.  
وبناءًا على ماتقدم �سوف نخو�س او نتطرق اىل هذا املفهوم لالمن والذي 
يتعلق بالفكر وهو ) االمن الفكري ( ذلك الن متطلبات مرحلة ما بعد تنظيم 

داع�س ت�ستلزم الوقوف عليه ملا له من اهمية كبرية ال تقل �ساأن او تاثريًا عن 
مفهوم االمن ب�سكل عام لذا �سننطلق من فر�سية مفادها ) كل �سيء يتجزء 
اال معادلة االمن ب�سكل عام واالمن الفكري ب�سكل خا�س متثال كًل مرتابط ( 
التحليلي  املنهج  على  اال�ستناد  مت  الفر�سية  �سحة  من  التاأكد  اجل  ومن 

ف�ساًلعن  مت تق�سيم البحث اىل حمورين :- 
املحور االول : ماهية االمن والفكر  

املحور الثاين : معوقات ومقومات االمن الفكري يف العراق
املحور االول : ماهية االمن والفكر 

اواًل : مفهوم االأمن .
1- االأمن لغًة :-

اأمنًا فهو  قال ابو فار�س يف معجم مقايي�س اللغة ان االمن  من امن ياأمن 
اأمن ، واأمن امنًا وامانًا ،اطمًان ومل يخف ، فهو امن واأمن واأمني ، واالمن 
يعني اال�ستقرار واالطمئنان ، تقول : اأمن  منه اي م�سلم منه ، واأمن على 
ماله عند فالن اي جعلة يف �سمانه واالمان واالمانة تاأتي  مبعنى واحد ، 

فاالمن �سد اخلوف ، واالمانة �سد اخليانة . َ)1(
2- معنى االأمن ا�سطالحًا :- 

يف احلقيقة اليخرج التعريف اال�سطالحي لالأمن عن املعنى اللغوي املذكور 
فاالأمن هو الطماأنينة  من اخلوف . ومن اجل التو�سل اىل تعريف ا�سطالح 
االمن البد لنا اخلو�س يف املدار�س الفكرية املعا�سرة التي تناولت تعريف 
االمن . فاالمن من وجه نظر دائرة املعارف الربيطانية يعني )) حماية االمة 
من خطر القهر على يد قوة اجنبية (( )2( ومن وجه نظر هري ك�سنجر 
ي�سعى  ت�سرفات  اي   ( يعني  االمن  ان  اال�سبق  االمريكي  اخلارجية  وزير 
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اهم  لالمة  يحقق  انه  يف  تتج�سد  الفكري  االمن  اهمية  ان  نقول  هنا  ومن 
والغايه  واملنهج  الفكر  يف  والوحدة  التالحم  بتحقيق  وذل��ك  خ�سائ�سها 
ويعترب حتقيقه مدخال حقيقيا لالبداع والتطور والنمو حل�سارة املجتمع 
وثقافته كما يف حتقيقه حماية للمجتمع عامه ولل�سباب خا�سه ووقايه لهم 

مما يرد عليهم من افكار دخيله هدامة 
املحور الثاين : معوقات ومقومات االمن الفكري يف العراق 

اواًل : املعوقات : 
ومتنوعه  متعددة  كثريه  ا�سباب  الفكرية  االن��ح��راف��ات  �سهور  وراء  ان 
خطرها  ويظل  جماالته  ب�ستى  االم��ن  تهدد  االحيان  اغلب  يف  ومرتابطة 
مراجعة  انعدامها ومن خالل  وتذليل حلول  معاجلتها  يتم  اذا مل  م�ستمرا 
االدبيات والدرا�سات اذ يرى الباحث ان لالمن الفكري معوقات ومقومات 

قد تظهر كاالتي:-
1-  املعوقات الدينيه :

ان من معقوات االمن الفكري الدينيه تتمثل يف الق�سور يف فهم ن�سو�س 
اال�سالم وتعاليمة وتف�سريها مبا ال حتتمل، والتحم�س واالندفاع، وتغليب 
العاطفة دون الرجوع اىل ا�س�س الدين ال�سحيحة والعقل ال�سليم ف�سال عن 
تكون فجوة بني علماء الدين وال�سباب فهناك من ال�سباب من ال يثق براأي 
انهم  يعتقد  اخرين  انا�س  باراء  فتواهم  وي�ستان�س  او  املعروفني  العلماء 
هم العلماء احلقيقون وهم حمل الثقة ، وان كانو يف احلقيقة خالف ذلك 
ومن ثم ي�ستطيع هوالء التاثري يف افكار ال�سباب وتوجيهها اىل االنحراف 

والتطرف. )21( 
يف احلقيقة ان من ا�سباب االنحراف الفكري اخللل يف منهج التلقي حيث 
عليه  ملا  واليهتدون  يعتقدون   فال  عنده  من  على  الغالة  من  طائفة  تتلمذ 
العلماء والرا�سخون بل يقدحون فيهم ويلزموهم وهوؤاله الغالة يعتدون 
يف  ويقعون   ، النافع  العلم  فيحرمون  اهوائهم  مع  وين�ساقون  بارائهم 
�سروب من ال�سالل والقول على الله بغري علم واالخذ بظواهر الن�سو�س 
دون فقه وال اعتبار لدالله املفهوم والقواعد اال�ستدالل وال اجلمع بني االدلة 

وال اعتبار لفهم العلماء. )22(
فاالفكار  الفكر والدين واالخالق  اثار خطرية يف  الفكرية  ان لالنحرافات 
املنحرفة واملتطرفة ذات تاثري كبري على الطبقات غري املثقفة يف املجتمع 
ف�سال عن تناق�سها مع الدين واالخالق والفطرة التي فطر الله النا�س عليها 
ومن اخطر الفنت التي تفو�س بنيان اية امه من االمم تلك الفنت التي تتخذ 
بينما  نبيال  الظاهر  فيكون هدفها يف  لها وتت�سرت وراءه  �سعار  الدين  من 
�سيا�سية  االغرا�س  تلك  كانت  �سواء  خفية  اغرا�س  اىل  تهدف  الباطن  يف 
او دينية او غري ذلك كما قد توؤثر اقوال وافعال املنحرفني يف نفو�س افراد 
احداث  الدينية  الفكري  االنحراف  تاثريات  اهم  ومن  وافكارهم  املجتمع 
�سراعات دينيه وفتنه طائفيه داخل املجتمع بني خمتلف طوائفه وطبقاته 
مما ي��وؤدي اىل العداوة وزي��ادة العنف ورمبا اىل حرب اهلية ت��وؤدي اىل 
يف  وعمليًا  واقعيًا  جت�سد  وه��ذا  للمجتمع.  ال�سكانية  بالرتكيبة  االخ��الل 

العراق بني العام )2003 – 2014( عندما تواجدت تلك االنحرافات الفكرية 
ارهابيه  تنظيمات  بت�سكل  املنا�سبة  االر�سية  لها  وج��دت  والتي  الدينية 

تكفريية بدءًا بالقاعدة وانتهاءًا بتنظيم داع�س االرهابي .
2-  املعوقات االجتماعية:- 

يف احلقيقة ان للموؤ�س�سات االجتماعية اثر يف ن�سوء االنحراف الفكري ما 
مل تقم بدورها الوقائي مما تقف عائقها لتحقيق االمن الفكري ذلك الن من 
ا�سباب ن�سوء االفكار ال�ساله ظهور التناق�س يف حياة النا�س ومايجدونة 
كبري  تناق�س  فهناك  ي�ساهدون  وما  ماي�سمعون  بني  عجيبة  مفارقات  من 
احيانا بني مايقراه ف�سال عن ان تفكك املجتمع وعدم ترابطه الي�سعر الفرد 
امام هذا املجتمع املفكك بامل�سووؤلية جتاهة وال احلر�س عليه وال االهتمام 

به وال مراعاة االخرين 
كما انه من ابرز اال�سباب االجتماعية لالنحراف والتطرف وجود الطبقية 
والطائفية التي �سادت يف بع�س املجتمعات حيث توؤدي اخلالفات العقدية 
بني  التوتر  من  املزيد  اىل  املختلفة  العرقيات  بني  وال�سراعات  واملذهبية 
للن�سيج االجتماعي ولالنحرافات االجتماعية ا�سباب منها  الفئات املكونة 

 )23(  -:
اأ- ق�سور املوؤ�س�سات االجتماعية ذات العالقة بال�سباب عن القيام بدورها 
اىل  ادى  مما  واملتابعة  التوجيه  يتفقدون  ال�سباب  من  كثريًا  جعل  مما 
جلوئهم اىل افراد او جماعات م�سكالتهم وارائهم عليهم ومن ثم  اىل غر�س 

افكار منحرفة يف عقول هوالء ال�سباب 
الوالدين  ب��ني  التوا�سل  يف  خلل  ووج���ود  اال���س��ري  ال�سبط  �سعف  ب- 
واالبناء بل ا�سبحت العالقات داخل بع�س اال�سر تت�سف بالطابع الر�سمي 
وافتقدت العمق يف العالقات ال�سخ�سية بني افرادها فقد ال يعرف الوالدان 

مايدور يف عقول ابنائهم وبناتهم او توجهاتهم .
العنايه  وع��دم  االهمال  ذل��ك  وم��ن  ال�سباب  تربية  يف  اال�سرة  تق�سري  ج- 
اال�سرة  اف��راد  احد  من  ال�سيئة  والقدوة  اال�سرة  قبل  من  ال�سباب  برتبية 

والتفكك اال�سري وعدم مراعاة خ�سائ�س النمو وحاجاته .
فاملناهج  الرتبوية  م�سوؤوليتها  اداء  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  تق�سري  د- 
غري اجليدة يف م�سمونها واخراجها وبع�س املعلمني الذين ميثلون قدوة 
�سيئة واالن�سطة غري الهادفة جميعا توؤثر يف الطلبة  يف خمتلف مراحلهم 

التعليمية ممايجعلها �سببا من ا�سباب انحرافهم.
وبناءًا على ذلك ن�سري اىل  ان هنالك ثالثة عنا�سر اذا توفرت زادت قوة 
وهذه  االجتماعي  االمن  ب�سعف  ت�سببت  �سعفت  ومتى  االجتماعي  االمن 

العنا�سر هي : 
اأ- العدالة .

ب- امل�ساواة
ج- تكافوؤ الفر�س 

3-  املعوقات االقت�سادية :
من  االدن��ى  احلد  التتحقق  والتي  امل�ستقرة  غري  االقت�سادية  الظروف  ان 
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ويكون  النا�س  على  �سهداء  لتكونو  و�سطًا  امة  جعلناكم   وكذلك   ( العزيز 
الر�سول عليكم �سهيدًا ( ) 27(

للدين  ال�سحيح  الفهم  احياء  على  يقوم  تيار  هي)   واالعتدال  فالو�سطية 
واحكامه ونظامة وي�سعى اىل جتديد معانيه يف عقول ونفو�س ومواقع 
امل�سلمني (  وهي ت�سعى اىل ان تقدم اال�سالم وتدعو اليه يف �سفائه ونقائه 
حاولو  التي  والتطرف  الغلو  مظاهر  من  وحت��ري��رة  واعتدالة  وت��وازن��ه 
البع�س منهم ربطها به فاالأمة الو�سط هي امة احلق وامة املرجعية وامة 

ال�سعي واحلرية وامة العدل وال�سهادة .
الدين  الية من اجل فهم  باأم�س احلاجة  فالو�سطية واالعتدال منهج نحن  
والعمل به يقوم على نبذ الغلو يف الدين والتزيد فيه بالتجديد على النف�س 
بعقيدة  والت�سييع  التفريط  نبذ  على  يقوم  كما  االخرين  على  التجديد  او 

التوحيد واحكام ال�سريعة واداب اال�سالم واخالقة وانظمتة .
يف احلقيقة ميكن القول ان اال�سل يف احلياة االن�سانية هو التعاون الذي 
يعد مبثابة ا�سا�س للتوا�سل والت�سامح والتعاي�س بني املجتمعات بع�سها 
البع�س عن طريق عدة قوا�سم م�سرتكةتعمل يف تفعيل التعاي�س االيجابي، 
والذي الينح�سر يف ا�سا�س معني،وامنا يف العديد من ا�سا�سيات التفاهم 
ام  اجتماعية  ام  دينية  كانت  �سواء  واملجتمعات  ال�سعوب  والت�سامنبني 
اقت�سادية ام ثقافيه من اجل ايجاد نقاط التقاء لتكون منطلقًا الإر�ساء دعائم 
اال�سا�س   ( خالل  من  تتج�سد  التي  االخرين  مع  واالعتدال  الو�سطية  قيم 

الديني – االجتماعي – الثقايف ( .
ي�سعى  التي  اال�سا�سية  الركائز  من  تعد  التعليم  و  الرتبية  منظومة   -2
لن  فاالمن واال�سقرتار  االمن واال�ستقرار  املجتمع من خاللها اىل حتقيق 
بني  التمييز  على  والقدرة  بالعقيدة  العميق  الوعي  خالل  من  اال  يتحققا 
املعرفة  من  املزيد  الكت�ساب  الذات  حتفيز  على  والقدرة  واخلطاأ  ال�سواب 
املختلفة  وانواعها  مبراحلها  التعليمية  املوؤ�س�سات  اليه  ماتهدف  وه��و 
ويرتبط االمن الفكري  ارتباطا وثيقا بالرتبية والتعليم اذ بقدر ماتغر�س 
املجتمع  ذلك  ي�سود  املجتمع  افراد   لدى  النبيلة  القيم االخالقية والغايات 
االمن واال�ستقرار وتعد الرتبية احد االن�ساق االجتماعية التي تلعب دورًا 
مهمًا يف احلفاظ على بناء املجتمع وا�ستقراره حيث يرى علماء النف�س ان 
للرتبيه وظيفة مهمة وحيوية يف بناء املجتمع وبقاءه من خالل مايقدمه 

النظام التعليمي من معايري وقيم للمجتمع من جيل اىل اخر 
3- منهج احلوار الوطني اذ يعرف هنا احلوار بانه )) حديث يجري بني 
�سخ�سني او اكرث يف ق�سيه ما عن طريق ال�سوال .((  ان احلوار �سرورة 
وفاق  لبلورة  ناجحة  الية  كونة  الوطني  الوفاق  على  للحفاظ  م�ستدمية 
مو�سوعي  �سفاف  نحول  على  ممار�س  وطني  اجتهاد  خ��الل  من  �سعبي 
واالدي���ان  االع���راق  متعددة  غالبها  يف  املعا�سرة  فاملجتمعات  ومن�سف 
لذلك  وهي  واالهتمامات  امل�سالح  ومت�سعبة  ال��روىء  ومتعددة  واملذاهب 
لي�ست يف غنى عن ممار�سة حوار �سريح ن�سط ومتوا�سل حوار يحاجج 
االحوال  جميع  ويف  الثقة  يوطد  احلقائي  يعري  ال�سبهات  يزيل  باملنطق 

يف  كهذا  وطني  ح��وار  غياب  ويف  العام  ال�سالح  مقت�سيات  اىل  يحتكم 
ا�سوء عواقبه يفجر �سراعات  الوطني ويف  اثاره يجه�س املجهود  اي�سر 
الوطني   ال�سعيد  على  فادحا  دمارا  ت�سبب  ان  قبل  اخمادها  ي�سعب  اهلية 
ان ثقافة احلوار ثقافة مطلوبة من اجلميع وعلى خمتلف الفئات العمرية 
اىل  والعنف  التطرف  دعاة  من  الكثري  ويفتقر  االجتماعية  او  الثقافية  او 
منهجية احلوار مما يدفعهم اىل العمل حتت مظلة العمل ال�سري وال�سلوك 

القمعي وذلك لعدم قدترهم على املواجهة االقناعية 
ويف نهاية هذا البحث جند ان حتقيق االمن الفكري يف العراق يتطلب ما 

يلي :- 
اطرافها  احدى  ليكون  واال�ستخباراتيه   االمنيه   املعادلة   �سياغه  اع��ادة 
الرئي�سيني املواطن انطالقًا وتاكيدًا على مفهوم االمن الفكري واملجتمعي 

كجزء اليتجزء من امن املواطن بالدرجة اال�سا�سية .
من   تتالف  م��وح��دة  عمليات  بغرفة  اال�ستخباراتية  املنظومة  توحيد 
. االمن الوطني ، جهاز مكافحة االرهاب  الدفاع  ، وزارة  الداخلية  وزارة 

واال�ستخبارات ، وال�سرطة االحتادية ،واحل�سد ال�سعبي .
ف�سل امللف االمني الداخلي للمحافظات عن وزارة الدفاع وذلك بان تتوىل 
وزارة الداخليه االمن يف داخل املحفاظات مع ال�سرطة االحتادية  واملحلية 
االجهزة  داخ��ل  يف  النف�سيه   العمليات  ووح���دات  و�سعب  مراكز  توحيد 
االمنيه وجعلها تابعه لغرفة موحدة تتوىل ا�سدار التعليمات والتوجيهات 

املركزية 
التدخالت  الع�سكري  واالمني واال�ستخباراتي عن  امللف  التوجيه بف�سل 
م�ساحة  ثلث  على  االرهابي  داع�س  تنظيم  �سيطرة  تكرار  لعدم  ال�سيا�سيه 

العراق يف حزيران 2014. 
متطلبات  وفق  اال�ستخباراتيه  واالمنية  الع�سكرية   العقيدة  بناء  اع��ادة 
مرحلة ما بعد داع�س االرهابي وفق �سعار ) ان االعمار والبناء يف املناطق 

املحررة  اليكون اال با�ست�سباب باالمن ( 
و  ال�سراعات  عن  واال�ستخباراتي  واالمني  الع�سكري  القرار  ابعاد  يجب 
القرار  ليكون  واالثنيه  والعرقيه  واملذهبيه  والقومية  الطائفيه  امل�ساكل 

ا�سا�سه الوالء للوطن فقط  .
ان تنظيم داع�س االرهابي قد هزم ع�سكريًا ولكن فكريًا وايديولوجيا مازال 
تنظيم جديد يف مناطق  فقد يتحول بني احلني واالخر اىل  لذلك  موجود 
النائية لذلك فان املرحلة االمنيه تتطلب اعادة االنت�سار يف املناطق النائية 
وعدم اعطاء املجال للخاليا النائمة الفر�سه اوالتمكني وهذا يتطلب و�سع 
ا�سرتاتيجية وا�سحة تعامل مع تطورات املرحلة بال�سكل الذي ي�سهم يف 

جتفيف منابع االرهاب.
لدول اجلوار من اجل مزيدًا  الداخلية  احياء اجتماعات وزراء  اعادة   -9
من التن�سيق االمني واال�ستخباراتي بني الدول املجاورة للعراق ذلك الن 
تبادل  بالتعاون وال�سراكة يف  اال  املجاورة اليتحقق  للدول  االمن  حتقيق 

املعلومات عن االرهابيني 
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قد  ال���روؤى  ه��ذه  واأن  �سيما  ال   ، املثال  �سبيل  على  الفل�سطينية  امل�سكلة 
طرحت من جانب مراكز االأبحاث االأمريكية )Think Tanks) وحتى 

الكونغر�س االأمريكي يف حينها اأي�سًا )7(. 
جديدة  ا�سرتاتيجية  بتد�سني  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بداأت  هنا  من 
واحل��روب  ال�سراعات  لفو�سى  ال�سلبية  النتائج  ا�ستيعاب  على  تعمل 
االأخذ  مع   ، االأو�سط  ال�سرق  يف  الراهنة  االأمنية  التداعيات  �سّببت  التي 
باحل�سبان تاأثري مراكز القوى الفاعلة غري الطرفية املدعومة من مناف�سها 
التقليدي الرو�سي وال�سيني وما �سواه حيال مناطق النفوذ يف عموم تلك 
املنطقة وما �سواها ؛ ولكن الو�سول اإىل تغيري املعادالت اجليو�سيا�سية 
يعتمد على ا�ستثمار مقومات قوى ال�سبط العابرة لالإقليمية ، و�سواًل اإىل 
ما يعرف بتوزيع االأدوار التبادلية بني تلك القوى مبا يخدم واعتبارات 
مدى  على  املنطقة  دول  من  دول��ة  لكل  واالإقليمي  القومي  االأم��ن  م�سالح 
امل�ستقبل القريب )8( . ال �سيما واأن الواليات املتحدة االأمريكية وحلفائها 
احلرب  مرحلة  �سابقًا  انتجتها  التي  املفرطة  التناف�سية  من  ج��زًءا  باتوا 
الذي  االأمني  اال�سرتاتيجي  التحليل  من  واالق��رتاب   ، من جانب  الباردة 
و�سفه هري كي�سنجر باأنه نظام تتحكم به الواليات املتحدة على االأقل 
تلك  يف  لها  املناف�سة  الكربى  القوى  مل�ساركة  نظرًا   ، العامل  ن�سف  من 

امل�سالح والنفوذ امل�سرتكة معها من جانب اآخر )9( .
الطرفية  غري  الفاعلة  ال��دول  م�سالح  تق������ارب  حتليل   : الثاين  املطلب 

وتباينها :
اأن تقارب الدول الفاعلة غري الطرفية على م�ستوى امل�سالح االإقليمية اأو 
حتى تباينها قد بداأ منذ مدة لي�ست بالق�سرية من اأجل �سريورة اأمناط 
العالقات  تقوية  ب��وادر  اأن  وجدنا  هنا  من   ، خ�سومها  حيال  تناف�سية 
الرئي�س  عهد  يف  وبالتحديد   1998 عام  منذ  ب��داأت  الرتكية   – االإيرانية 
االأ�سبق حممد خامتي ) الرئي�س اخلام�س للجمهورية االإ�سالمية يف اإيران 
( ، ال �سيما عند و�سول ال�سفري الرتكي اإىل طهران يف الرابع من �سباط 
للعام نف�سه ، ليعقبه عقد العديد من االتفاقيات الثنائية يف جماالت االأمن 
والطاقة ، اإذ واجهت حكومة الرئي�س الرتكي م�سعود يلماز وقتئذ �سغوط 
من  الغاز  انابيب  خط  اتفاق  على  التوقيع  دون  للحيلولة  عدة  اأمريكية 
تركمان�ستان اإىل تركيا مرورًا باإيران ؛ ولكن احلكومة الرتكية مل ت�ستجب 
لل�سغوط االأمريكية وجرى عقد االتفاق مع اإيران وتركمان�ستان لتزويد 
فاعلة  عالقات  لقيام  اإي��ران  �سعي  ظل  يف   ،  )10( الطبيعي  بالغاز  تركيا 
وموؤثرة مع الدول االأوربية فقد قام وزير اخلارجية االإيطايل ملربتو ديني 
العام نف�سه زارها  اآذار عام 1998 ، ويف حزيران من  اإيران يف  بزيارة 
لدور  االأخري  وتاأكيد   ، اأي�سًا  االأ�سبق  الفرن�سي  الرئي�س  د�ستان  جي�سكار 
الدويل  امل�ستوى  على  مهمة  ومواقف  عالقات  بناء  يف  االإيرانية  القيادة 
و�سواًل اإىل زيارة حممد خامتي الإيطاليا يف اآذار عام 1999 والتي عّدت 
، ومن  الرئا�سة  اأوربية بعد توليه  اأول زيارة ر�سمية يقوم بها يف دولة 
ثم اعقبها زيارة الرئي�س النم�ساوي االأ�سبق توما�س كلي�ستل الإيران يف 

اإيران  اأن ظهور تاأثري  اأيار من العام نف�سه )11( . من هنا ميكننا القول 
كقوة اإقليمية فاعلة غري طرفية بات منذ مرحلة انهيار االحتاد ال�سوفيتي 
االأو�سط   ال�سرق  يف  لالإقليمية  العابرة  التاأثريية  قوتها  واق��ع  ليكون   ،
ملحوظًا ، كونه ميثل املجال التناف�سي املرن واحليوي الذي عملت عليه 
الواليات املتحدة االأمريكية وحلفائها ، من اأجل تقلي�س مناطق نفوذها يف 
املنطقة املُمتدة �سمن حدودها اجلغرافية ال�سيا�سية االإقليمية املعروفة ، 
االإيرانية  اال�سرتاتيجية  جتاوز  الباحث  ل��راأي  وفقًا  ال�سهل  من  لي�س  اإذ 
الدويل  االإره��اب  ظاهرة  خماطر  تداعيات  ظل  يف  االأمني  امل�ستوى  على 
قوى  وذاك  ه��ذا  وب��ني   ، ا�ستثناء  بال  العامل  دول  جميع  يهدد  ب��ات  ال��ذي 
اإقليمية اأخرى بداأت تن�سط حركتها على طول خطوط املواجهة وجماالت 
التناف�س وح�سرًا قرب تخومها اجلغرافية املتمثلة بدول اخلليج العربي 
، مع االأخذ باحل�سبان قوة التاأثري الفاعلة غري الطرفية الإيران ب�ساأن ما 
الدول وهذا  العراق و�سوريا واليمن ولبنان وما �سواها من  يجري يف 
�سيء طبيعي ، طاملا اأن حدود اجلغرافية ال�سيا�سية امل�سرتكة م�سرعة اأمام 
القادرة على مواجهة التحديات وال�سعوبات كافة  اإيران الع�سكرية  قوة 
التاأثري  اأما ما يوازي ذلك فقد بدت تركيا هي االأخرى قادرة على فعل   .
اأي�سًا ، بعد اأن متكنت من جتاوز م�سكالتها الداخلية يف ظل و�سول حزب 
االنتعا�س  معادلة  بتحقيق  والبدء   ،  2002 عام  للحكم  والتنمية  العدالة 
يف  الواعدة  االقت�سادية  االإقليمية  القوة  لتكون   ، بعد  فيما  االقت�سادي 
النهائية ُت�ساف تلك امليزة  ، وباملح�سلة  ال�سرق االأو�سط  اأ�سواق منطقة 

اإىل اأهمية فاعلية قوة اجلغرافية ال�سيا�سية املميزة لها .
ال�سرق  منطقة  يف  االأك��رب  الفاعل  ال�سعودية  تاأثري  باحل�سبان  االأخ��ذ  مع 
االأو�سط كونها متثل الثقل اال�سرتاتيجي اأي�سًا ، على الرغم من التعاون 
اال�سرتاتيجي امللحوظ مع الواليات املتحدة االأمريكية ، من اأجل حماية 
على  العربي  واخلليج  االأو�سط  ال�سرق  منطقتي  يف  امل�سرتكة  امل�سالح 
اأن تكون دولة مناف�سة  بالتوازي يف  تركيا  ، ف�ساًل عن �سعي  حٍد �سواء 
جلميع دول اجلوار االإقليمي للعراق ، فعلي �سبيل املثال ال احل�سر اأكدت 
تركيا على �سرورة يف اأن تكون اأكرث من جمرد قوة اإقليمية �ساعدة يف 
ال�سرق االأو�سط وحتى يف اأوربا ، وهذا ما اأعلنه وزير خارجيتها اأحمد 
داود اأوغلو يف االأول من اأيار عام 2009 حينما توىل م�سوؤولية الوزارة 
يف احلكومة ، اإىل جانب دوره يف رعاية الدبلوما�سية املكوكية لت�سوية 
النزاع بني اإ�سرائيل وغزة ، اإذ اأرتبط  اأ�سمه مبفهوم العثمانية اجلديدة 
العاملية )12(.  ال�سيا�سة  تاأثريًا يف  اأكرث  اأن تكون  فيها لرتكيا  اأراد  التي 
من هنا وجدنا تركيا حا�سرة يف جميع ملفات ق�سايا ال�سرق االأو�سط يف 
ظل التفوي�س الذي منحه الربملان الرتكي للجي�س يف اأن يوؤدي االأدوار 
االأمنية  اإجراءاتها  م�سمون  مع  يتداخل  اأن��ه  طاملا  املنا�سبة  الع�سكرية 
والع�سكرية يف مواجهة االأخطار التي تهدد االأمن القومي الرتكي ، وهذا 
اأيلول عام  اأردوغ��ان يف  اأكد عليه خطاب الرئي�س الرتكي رجب طيب  ما 
2016 )13( . وعلى هذا االأ�سا�س بداأت التو�سعة يف العمليات الع�سكرية 
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االأو�سط  ال�سرق  اأم��ن  مل�ستقبل  اال�سرتاتيجية  املقاربات  باتت  هنا  من 
يف  وامل��وؤث��رة  الطرفية  غري  الفاعلة  االإقليمية  ال��دول  مبقاربات  مرتبطة 
التعاون  اآفاق  اأمناط جديدة من  اأمل �سريورة  اأمن املنطقة ،على  معادلة 
يف العالقات البينية املوجّهة من االأعلى وبتفاهمات تخدم م�سالح القوى 
اأمن  م�ستقبل  اأن  القول  ميكننا  ل��ذا  �سواء.  ح��ٍد  على  والكربى  العظمى 
املنطقة يعتمد على ت�سويات املرحلة القادمة يف العراق و�سوريا واليمن 
وليبيا وما �سواها من الدول ، من اأجل مواجهة ظاهرتي االإرهاب الدويل 
، ومن  العنيف احلا�سلة بدوافع مذهبية وقومية وما �سواها  والتطرف 
ثم ال�سروع يف اإعادة بناء جمتمعات تلك الدول على اأ�س�س جديدة تخدم 
بالنتيجة النهائية م�سالح القوى الدولية واالإقليمية الفاعلة غري الطرفية 

العابرة لالإقليمية عمومًا .
املطلب االأول : التناف�سيات العابرة لالإقليمية وحدود �سمان م�ستقبل اأمن 

ال�سرق االأو�سط :
اأمام حتديات  من هنا ميكننا القول باأن منطقة ال�سرق االأو�سط �ستكون 
عدة مما يتطلب من االإدارة االأمريكية اتباع �سيا�سات جديدة غري م�سبوقة 
يف ظل تزايد القوة التناف�سية العابرة لالإقليمية لكل من رو�سيا وال�سني 
، ال �سيما واأن االأخريتني بداأتا تقّو�س جهود الواليات املتحدة يف ك�سب 
االأ�سدقاء اأو حتى احتواء مناف�سيها ، مما يقيد عالقاتها مع اأقرب حلفائها 
مقارنة بغريها اإذا ما وجدنا باأن الولوج يف معادلة التحول الدميقراطي 
غري  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يجعل  ���س��واه  وم��ا  االقت�سادي  والتحرر 
ظل  ففي  بالفعل   ح�سل  م��ا  وه��ذا   .)17( النهائية  بالنتيجة  م�ستقرة 
املتغريات الراهنة احلا�سلة يف منطقة ال�سرق االأو�سط حتددت اجتاهات 

اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية يف االآتي )18( :
منط  �سيادة  مع  العربية   – العربية  العالقات  يف  التحوالت  تزايد   -  1
القطبية االإقليمية والقطرية ، يف ظل تراجع قدرتها على اتخاذ املواقف 
العربية  املنطقة  يف  احلا�سل  ال�سراع  واق��ع  مع  التعاطي  يف  امل�ستقلة 

عمومًا .
تعددية  ثم  وم��ن  حاكمة  اأح��ادي��ة  قطبية  نحو  ال��دويل  النظام  تطور   -  2
ل�سالح  كبرية  حت��والت  اأي  يجري  اأن  دون  من  لالإقليمية  عابرة  موؤثرة 

املواقف العربية ح�سرًا .
3 - عدم قدرة الواليات املتحدة االأمريكية على حتقيق اال�ستقرار يف دول 
منطقة ال�سرق االأو�سط ، لتكون النتيجة النهائية اعالنها االن�سحاب من 

بع�س تفا�سيل اإدارة ق�سايا املنطقة والذي ُعّد حتواًل �سلبيًا .
4 - ا�ستمرار الدعم االأمريكي حلليفها اال�سرتاتيجي اإ�سرائيل ، مما عّمق 
يف  روؤيتها  ومنها  املنطقة  يف  االأمريكية  لل�سيا�سات  الرف�س  اجتاهات 

ت�سوية ال�سراع الفل�سطيني - االإ�سرائيلي ) م�سروع �سفقة القرن ( .
من  العربية  الدول  من  الكثري  يف  ال�سعبية  احلركات  موجات  تزايد   -  5
ال�سيا�سية  اال�سالحات  متكني  نحو  والتحول  الدميقراطية  تطبيق  اأجل 
واإعادة املراجعة يف الكثري من املواقف املتعلقة بهذا ال�ساأن ، يف ظل تزايد 

حالة اال�ستقطاب ال�سيا�سي داخل منظومة الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة من 
دون القدرة على ا�ستيعاب ذلك النوع من احلراك ال�سعبي املُمتد . 

اإذ ا�ستطاعت رو�سيا منذ نهاية اأيلول عام 2015 اأن يكون لها الدول املوؤثر 
يف جمريات االأحداث يف �سوريا كما ا�سلفنا �سابقًا، ال �سيما منذ موافقة 
جمل�س االحتاد الرو�سي على تفوي�س الرئي�س فالدميري بوتني با�ستخدام 
القوات امل�سلحة خارج بالده وفقًا لطلب احلكومة ال�سورية الر�سمي ، من 
اأجل العمل على مكافحة ظاهرة تطور وتنامي خطر االإرهاب الدويل ، ال 
اأكدت فيما بعد باأن االأو�ساع الراهنة  �سيما واأن وزارة الدفاع الرو�سية 
يف �سوريا تتوجه نحو اال�ستقرار يف ظل الق�ساء على ما يقارب )35( األفًا 
من املقاتلني االإرهابيني وتدمري ما يقارب )700 ( مع�سكرًا للتدريب )19(.
ال�سادر  العربية  ال��دول  جامعة  قرار  رو�سيا  انتقدت  اأخ��رى  ناحية  ومن 
ال�سلطة  عن  االأ�سد  تنحي  ب�ساأن   2012 متوز  من  والع�سرين  الثاين  يف 
وت�سكيل حكومة انتقالية ، الأنها ترى يف ذلك باأنه ال يخدم ت�سوية االأزمة 
وقد يغلق �سبل اال�سالح ال�سيا�سي ، كما �سوتت مو�سكو اأي�سًا �سد قرارات 
جمل�س حقوق االن�سان التابع لالأمم املتحدة ب�ساأن �سوريا ، وذلك لرف�سها 
ا�ستخدام االآليات احلقوقية من اأجل التدخل يف �سوؤون الدول الداخلية 
االأمن  ال�سوري اىل جمل�س  النووي  امللف  احالت  كما عار�ست رو�سيا   ،
يف اجتماع جمل�س حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف حزيران 
اأما   .)20( امل�سوتني  باأغلبية  القرار  ذلك جرى مترير  ، ومع  عام 2011 
منذ  بقوة  احلا�سرة  الرو�سية  الو�ساطة  فكانت  ال�سالم  مباحثات  رعاية 
اأحداث ما عرف بثورات الربيع العربي عام 2011 للحيلولة دون تغيري 
املعادلة ل�سالح املعار�سة على ح�ساب بقاء ب�سار االأ�سد يف ال�سلطة ، وهي 
من دعت لعقد موؤمتر جينيف حتت رعاية االأمم املتحدة يف الثالثني من 
حزيران عام 2012 ، مقابل مقاطعتها موؤمترات جمموعة اأ�سدقاء �سوريا 
كونها ترمي اإىل دعم املعار�سة اخلارجية وا�سقاط نظام حكم االأ�سد ، وقد 
ف�سرت خمرجات موؤمتر جينيف بتباين الروؤى مع الواليات املتحدة حول 
م�سري الرئي�س االأ�سد ، من هنا بداأت رو�سيا با�ستحداث م�سارات موازية 
جلينيف يف االأ�ستانا عا�سمة كازاخ�ستان و�سوت�سي الرو�سية بالت�سامن 
مع حلفائها تركيا وايران ، و�سوال للجولة الرابعة التي عقدت يف متوز 
2017 باتفاق رو�سي - تركي - ايراين الأن�ساء مناطق منخف�سة الت�سعيد 
ا�ستمرار جوالت  باحل�سبان  االأخ��ذ  مع   .  )21( �سورية  مناطق  اأرب��ع  يف 
تنهي حالة  مقاربات وتفاهمات  اإىل  التو�سل  مباحثات جينيف من دون 
احلرب يف �سوريا ، وبدليل عقد ثمان موؤمترات خالل االأعوام 2012 – 
الالفت  ال�سيء  ؛ ولكن  املتحدة  االأمم  رعاية  �سوي�سرا وحتت  2017 يف 
للنظر هو ا�ستمرار حجم اخلالفات واالختالفات اجلوهرية بني اأطراف 

ال�سراع ب�ساأن م�ستقبل الدولة والنظام احلاكم يف �سوريا )22( .    
اأما ان�سحاب الواليات املتحدة االأمريكية من االتفاق النووي االإيراين يف 
الثامن من اأيار عام 2018 ، فمما ال �سك فيه ميثل تغريًا غري م�سبوق على 
م�ستوى االلتزام بقواعد العمل الدبلوما�سية الدولية النافذة ؛ ب�سبب عدم 
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اخلليجية  والعوا�سم  وا�سنطن  بني  م�سرتك  بعمل  القيام  بدافع  وذلك   ،
اأي ت�سعيد  الع�سكرية يف حالة حدوث  اإيران  ومن ثم حماولة ردع قوة 
االأمريكية  وامل�سالح  اخلليج  منطقة  على  هجمات  وق��وع  اأو  ع�سكري 
حتديدًا من دون الدخول يف حرب �ساملة اأو مواجهة ع�سكرية تقليدية ، 
من هنا قامت الواليات املتحدة ب�سحب عددًا من موظفيها الدبلوما�سيني 
يف  للنفط  ناقالت  اأرب��ع  على  هجمات  وق��وع  عقب  ببغداد  �سفارتها  يف 
لعمليات  �سعوديتان  نفط  ناقلتا  تعّر�س  �سيما   ال   . العربي)26(  اخلليج 
تخريب قبالة ال�سواحل االإماراتية وهذا ما اأكدته وكالة االأنباء الر�سمية 
�سفن  اأرب��ع  تعّر�س  املتحدة  العربية  االإم��ارات  اإع��الن  ظل  يف  ال�سعودية 
جتارية للتخريب يف املياه االإماراتية قبالة ال�سواحل االإقليمية االإيرانية 
اأي�سًا ، اإذ عّدت طهران اأن هذه االأحداث مقلقة وقد تنذر مبغامرة يقوم بها 
�سببًا يف  ليكون   ، املالحة  اأمن  العبني خارجيني مع عرقلة جهود �سمان 
وقوع اأي مواجهة اأو حرب و�سيكة وبح�سب ما اأكده بيان املتحدث بوزارة 
اخلارجية االإيرانية عبا�س مو�سوي ، من هنا دعت احلكومة االإيرانية اإىل 
�سرورة اإجراء حتقيق ب�ساأن هذه الهجمات )27( . مما يدلل على جدية 
الالزمة  االإج���راءات  اتخاذ  اأج��ل  من  الطرفية  غري  الفاعلة  القوى  جميع 
الحتواء فتيل االأزمات الالحقة التي قد تلحق ال�سرر باأمن منطقة ال�سرق 
االأو�سط ، مع االأخذ باحل�سبان دور القوى الدولية الكربى ال�ساعدة مثل 
ال�سني ورو�سيا اللتان تعمالن من اأجل احليلولة دون وقوع اأي مواجهة 

مبا�سرة يف امل�ستقبل القريب .    
االأو�سط  ال�سرق  ق�سايا  يف  االأمن  حتديات  تقييم  اإعادة   : الثاين  املطلب 

الراهنة :
اأن حتليل واقع البيئة االأمنية ملنطقة ال�سرق االأو�سط يتطلب اإعادة تقييم 
ال�سرق  منطقة  اأمن  م�ستقبل  جماالت  �سمان  ب�ساأن  احلا�سلة  التحديات 
االأو�سط املختلفة ، اإذ ال ُبّد هنا من فهم درا�سة واأبعاد تلك التحديات من 
خالل حتليل التقرير ال�سادر يف ني�سان عام 2015 من املعهد الهولندي 
املحنة   ( ب��ع��ن��وان  ج���اء  ال���ذي   Clingendael ال��دول��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات 
االأو�سط  ال�سرق  يف  واالأم��ن  ال�سيا�سة  حتديات  مواجهة   ... والفر�سة 
مدير   Daniel Byman باميان  دانيال  الباحثان  اأعّدهما  ال��ذي   ،  )
و�سادي  بروكينجز  مبعهد  االأو�سط  ال�سرق  �سيا�سة  مركز  يف  البحوث 
حميد  Shadi Hamid الباحث يف املركز نف�سه ، اإذ ركّز باميان على 
بني  ال�سالم  مفاو�سات  ف�سل  عن  الناجتة  واالأمنية  ال�سيا�سية  التداعيات 
االإ�سرائيليني والفل�سطينيني على حٍد �سواء ، ال �سيما واأن الطرفني مازاال 
�سمن معادلة ال�سراع من دون اال�ستعداد الإبداء املرونة الكافية من جانب 
اأحدهما يف تف�سيل حل الدولتني دبلوما�سيًا على ا�ستمرار ال�سراع نف�سه 
التو�سل  تراود اجلميع من دون جدوى  التي  ال�سكوك  تزايد حالة  ، مع 
املوؤ�سرات  اأن  وجدنا  وبالنتيجة   ، الطرفني  بقبول  يحظى  اتفاق  اإىل 
متيل نحو ارتفاع ن�سبة التاأييد ال�سعبي للتيارات اليمينية وقوى اليمني 
النيابية  االنتخابات   ( اإ�سرائيل  داخل  �سيا�سيًا  باملجمل  الفاعلة  املتطرفة 

ا�ستمرار  م��ع   2019 ع��ام  ني�سان  م��ن  التا�سع  يف  ج��رت  التي  االأخ���رية 
الليكود  ، وهو يقود حزب  ال�سلطة منذ عام 2009  بنيامني نتنياهو يف 
 ،  ) له  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  دعم  ا�ستمرار  ظل  يف  اليميني 
�سيا�سية  ا�ستمرار  ج��ّراء  من  الفل�سطيني  االحباط  ا�ستمرار  وباملقابل 
املناطق  من  �سواها  وما  والقد�س  الغربية  ال�سفة  يف  امل�ستوطنات  بناء 
اإ�سرائيل  لتبقى   . عنها  البعيدة  حتى  اأو  بالتحديد  القد�س  من  القريبة 
العنف  ممار�سة  منهج  يف  واال�ستمرار  القد�س  تهويد  ب�سيا�سة  متم�سكة 
�سد الفل�سطينيني ، مما جعل عملية ال�سالم متاأرجحة ما بني الرف�س اأو 
التاأجيل على اأقل تقدير حاليًا ، اأما التحدي االأمني االآخر واخلطري فيكمن 
اأوطانهم بعد امل�ساركة  يف التهديدات التي ي�سكلها االأفراد العائدون اإىل 
التقديرات  اختالف  مع  العراق  االأخرية وقبلها يف  ال�سورية  يف احلرب 
لعددهم وبح�سب االح�ساءات الر�سمية غري الدقيقة ، مع االأخذ باحل�سبان 
املخاوف االأوروبية من ت�ساعد موجات العنف والهجمات االإرهابية التي 
باأن  الباحثان يف تقريرهما  اأكدا  . وقد  ت�سرب دولها بني احلني واالآخر 
مبا�سرة  ترتبط  ال  اأوروب��ا  يف  وقعت  التي  االأخ��رية  االإرهابية  الهجمات 
بالقتال احلا�سل يف العراق و�سوريا ، وبدليل الهجوم على مقر �سحيفة 
ت�ساريل اإبيدو يف ال�سابع من كانون الثاين عام 2015 على �سبيل املثال 
اإذ مل يكن االأفراد املتورطني بهذا الهجوم من امل�ساركني يف   ، ال احل�سر 
التي وقعت يف  الثالث  للهجمات  ، وال�سيء نف�سه بالن�سبة  تلك احلروب 
العا�سمة الدمناركية كوبنهاجن بالرابع ع�سر واخلام�س ع�سر من �سباط 

للعام نف�سه . 
اأما اأحداث ما عرف بثورات الربيع العربي احلا�سلة منذ عام 2011 فقد 
انتجت حروبًا اإقليمية معّقدة جتري اإدارتها بالوكالة ، من اأجل دعم امتداد 
مناطق النفوذ يف تلك املناطق اأو ما �سواها ل�سالح قوى دولية واإقليمية 
ال�سرق  دول  يف  واال�ستقرار  االأم��ن  تثبيت  معادلة  ح�ساب  على  فاعلة 
وبالنتيجة   ، فيها  امل�ستعلة  احل��روب  من  تعاين  مازالت  التي  االأو���س��ط 
اأمنية و�سيا�سية واجتماعية  لتحوالت  الدول عر�سة  تلك  بع�س  �ستكون 
غري م�سبوقة ، من دون اأن تقوم الدول العظمى اأو الكربى  بال�سيء الكثري 
اأو  التقليديني  االإقليميني  �سركاءها  مع  البينية  اإعادة �سبط عالقاتها  يف 
تقييم ما جرى يف املرحلة ال�سابقة ، اإذ قد ن�سهد باملقابل حتواًل نحو منط 
دون  ومن  التبادلية  اال�سرتاتيجية  العالقات  اأمناط  من  وخمتلف  مغاير 
اال�سرار بامل�سالح االأمنية لتلك الدول عمومًا على مدى امل�ستقبل القريب 

. )28(
كما اأن اإعادة تقييم اال�سرتاتيجية االأمريكية منذ عهد اإدارة باراك اوباما 
ال�سابقة كان ي�ستند يف البداية اإىل ف�سح املجال للعمل الدبلوما�سي لت�سوية 
امللف النووي االإيراين يف حينها ، من اأجل حل م�سكالت ال�سرق االأو�سط 
والتفرغ نحو مناطق اآ�سيا واملحيط الهادئ يف ظل تزايد تناف�سية رو�سيا 
وال�سني حيال مناف�سها االأمريكي يف تلك املناطق وما �سواها ، الأنها ترى 
االأو�سط  لل�سرق  التقليدية  النفوذ  مناطق  حيال  امل�ستمر  ان�سغالها  يف 
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اأما الواليات املتحدة االأمريكية وحلفائها فقد بداأوا بتد�سني ا�سرتاتيجية 
ال�سراعات  لفو�سى  ال�سلبية  النتائج  ا�ستيعاب  على  تعمل  ج��دي��دة 
 ، االأو�سط  ال�سرق  الراهنة يف  االأمنية  التداعيات  التي �سّببت  واحلروب 
مع االأخذ باحل�سبان تاأثري مراكز القوى الفاعلة غري الطرفية املدعومة من 
مناف�سها التقليدي الرو�سي وال�سيني وما �سواه حيال مناطق النفوذ يف 
الفواعل  ال�سهل قبول  لي�س من  النهائية  ، وباملح�سلة  عموم تلك املنطقة 
غري الطرفية العابرة لالإقليمية مبا يجري يف املنطقة من ترتيبات ملرحلة 
االأمن  ت�ست�سعر خماطر  دامت  ما   ، ال�سراعات واحلروب  ما بعد فو�سى 
الذي قد ُيلحق ال�سرر بكيان دولها وجمتمعاتها حا�سرًا وم�ستقباًل على 
اأقل تقدير ، ولدينا العديد من التجارب منها جتربة اعالن دولة اجلنوب 
كدولة م�ستقلة عن الدولة االأم ال�سودان يف التا�سع من متوز عام 2011 
ت�سنيفات  كاأحد  اله�سة  الدولة  �سمن  من  ت�سّنف  االأخ��رية  زال��ت  ما  اإذ   ،
موؤ�سرات الدول الفا�سلة ، ب�سبب انعدام اال�ستقرار االأمني واالجتماعي 

املُتاأتي من ال�سراعات الداخلية التي تع�سف به منذ مدة .  
ال��ق��وى  ب��ني  ال�����س��راع  ح��ت��ى  اأو  التناف�س  ا���س��ت��م��رار  اح��ت��م��االت  لتبقى 
االإقليمية الكربى ال�ساعدة غري الطرفية م�ستمرًا ل�سياغة معادلتي االأمن 
واال�ستقرار يف عموم منطقة ال�سرق االأو�سط ، مع االأخذ باحل�سبان حجم 
اجلغرافية  ح��دود  خ��ارج  اأخ��رى  مناطق  تواجه  التي  االأمنية  التحديات 
العراقية وحتديدًا يف �سوريا و�سواًل اإىل ما يجري من تداعيات االأو�ساع 
اإقليمية ودولية تروم زعزعة كيان  االأمنية يف ليبيا املدعومة من فواعل 
الدولة واملجتمع على حٍد �سواء ، وبدليل ما يجري حاليًا قرب العا�سمة 
التي  الوطني  الوفاق  حكومة  قوات  بني  ما  معارك  من  طرابل�س  الليبية 
يراأ�سها فائز ال�سراج واللواء املتقاعد خليفة حفرت منذ بداية ني�سان عام 
2019 ، لنكون اأمام احتماالت عدة يف معادلة �سبط االأمن واال�ستقرار يف 
مناطق االأزمات املتوالية واحلروب امل�ستعلة بني احلني واالآخر ، والتي 
�ستطرح  التي  الدولية واالإقليمية  بالت�سويات  القبول   ما بني  �ستتاأرجح 
يف نهاية املطاف اأو القبول با�سرتاطات غري متوقعة قد تكون على ح�ساب 

م�ستقبل اأمن وا�ستقرار تلك الدولة اأو ما �سواها . 
ال�سيما واأن مع�سلة االأمن باتت اأكرث تعقيدًا يف ظل تفاقم حالة الرتاجع 
يف اتخاذ املواقف احلا�سمة على م�ستوى تعاطي النظام االإقليمي العربي 
مع هذا النوع من التحديات ، وبدليل البيان اخلتامي لقمة جامعة الدول 
عام  اآذار  من  والثالثني  احل��ادي  يف  وال�سادر  بتون�س  االأخ��ري  العربية 
2019 ، الذي اأكد على رف�سه لقرار الرئي�س ترامب يف االعرتاف ب�سيادة 
اخلام�س  يف  ال�سادر  ال�سورية  اجلوالن  ه�سبة  مرتفعات  على  اإ�سرائيل 
والع�سرين من اآذار من العام نف�سه ، ورف�سه للكثري من اخلطوات التي 
اأن  اأي�سًا ، من دون  اأر�س فل�سطني املحتلة  اأر�س الواقع يف  جتري على 
يوازيه اتخاذ مواقف عملية من �ساأنها اأن توقف هذا الرتاجع العربي على 
م�ستوى الفعل ورد الفعل ، مع االأخذ باحل�سبان �سعوبة ت�سوية ومعاجلة 
اأو  ال�سالم  مقابل  االأر���س  ملبداأ  وفقًا  االإ�سرائيلي   - الفل�سطيني  ال�سراع 

التدخل  ظاهرة  تنامي  ظل  يف  تاأتي  م�سروطة  بت�سويات  القبول  حتى 
املُعلن ب�سوؤون دول املنطقة الداخلية .

للنظام  النظر  على  اعتمدت  املتحدة  الواليات  باأن  القول  ميكننا  هنا  من 
لتكون   ، احلقيقية  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عن  بعيدًا  العربي  االإقليمي 
االأقرب ملفهوم امتداد هذه املنطقة وارتباطها مع االأمن القومي االأمريكي 
متوازنة جتمع  بينية  انعدام وجود عالقات  االإ�سكالية يف  تكمن  ، وهنا 
الفواعل  جميع  على  حاكمة  م�سرتكة  ا�سرتاتيجية  ل��روؤى  وفقًا  اجلميع 
ال�سكوك  اأو  املخاوف  وحتى  التوتر  حدة  تقليل  اأجل  من   ، الطرفية  غري 
التي تراود دول املنطقة العربية باأكملها ، وبقدر تعلق االأمر يف تو�سيفها 
م�ستقبل  مع�سلة  لتكون   ، االأمريكي  القومي  االأم��ن  منظومة  من  كجزء 
اإىل  ت�ستند  ثالثية  معادلة  تدور حول  التي  لالإ�سكالية  اأقرب  املنطقة  اأمن 
 ، املنطقة  يف  عظمى  كقوة  النوعي  تفوقها  لزيادة  الع�سكرية  الرتتيبات 
الرتكيز  الع�سكرية من جديد واملُ�سي يف  القوات  انت�سار  اإعادة  ثم  ومن 
من  �سواها  ما  اأو  واالت�ساالت  ال�سالح  تكنولوجيا  �سناعة  تطوير  على 
الرابعة  للثورة  اخلام�س  اجليل  �سمن  ت�سّنف  ب��داأت  التي  ال�سناعات 
الفواعل  بني  يجري  مبا  مقارنة  ال�سناعي  الذكاء  تقنية  يف  املتخ�س�سة 
املتناف�سني يف هذه املجالت ، و�سواًل اإىل اإحداث تغيري جوهري يف ُبنية 

القوة وطبيعتها على امل�ستويني الدويل واالإقليمي حا�سرًا وم�ستقباًل .

الهوامش :
- د . بدر ح�سن �سافعي ، اجتاهات وامكانات اإعادة اال�ستقرار يف العامل 
درا�سات  مركز   ، اأو�سطية  �سرق  درا�سات  جملة   ، منوذجًا  م�سر  العربي 
ال�سرق االأو�سط ، عّمان ، ال�سنة / 20 ، العدد / 75 ، ، ربيع 2016 ، �س 

. 13
 ، اجلزيرة  قناة  اأخبار   ، رو�سيا  يف  بوتني  لتدخل  احلقيقية  االأه��داف   -

الدوحة ، قطر ، 7 / 3 / 2018 ، �س 1 .
ال�سرق  النتفا�سات  التاريخية  اخللفية  املديد  االنهيار   ، �ساغّية  حازم   -

االأو�سط العربي ، دار ال�ساقي ، بريوت ، 2015 ، �س �س 1 - 2 . 
- بومبيو: �سنتخلى عن املعايري القدمية بخطة �سالم ال�سرق االأو�سط ، 

اأخبار �سكاي نيوز ، االإمارات العربية املتحدة ، 28 / 3 / 2019 .
 : الكبري  االأو�سط  ال�سرق  دورة حياة   ، املغازي  الغفار  عبد  . �سحى  د   -
جتربة اأنرثوبولوجية اإعالمية م�سرية ، ج 3 ، االأطل�س للن�سر واالنتاج 

االعالمي ، م�سر ، 2018 ، �س 1146   . 
- نقاًل عن ، امل�سدر نف�سه ، �س 1151 

- امل�سدر نف�سه ، �س  1340 .
- حممد رم�سان اأبو �سعي�سع ، ملفات معقدة : م�ستقبل ال�سراع االإقليمي 
يف ال�سرق االأو�سط ، املركز العربي للبحوث والدرا�سات ، م�سر  ، 12 / 

3 / 2018 ، �س 1 . 
حممد   : ترجمة   ، االأمريكي  القرن  اأنتهى  هل   ، ناي  جوزيف   : عن  نقاًل   
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 فر�سية البحث : يعد اخلطاب الديني احد ادوات التطرف التي ت�ستخدمها 
املتطرفني  و�سد  وارهابها  تطرفها  لتربير  العنفية  اال�سولية  اجلماعات 
و�سبل  ادوات  اهم  احد  الوقت  بذات  يعد  كما  داع�س،  تنظيم  ومنها  اليها 

املواجهة .
التاأريخي  املدخل  �سن�ستخدم  البحث  فر�سية  الثبات   : البحث  منهجية 

واملنهج التحليلي ومنهج حتليل اخلطاب ) البنيوي(.
الدينّي  اخلطاب   : االأول  حمورين:  يف  البحث  انتظم   : البحث  هيكلية   

والعالقة مع االآخر.
 اما الثاين: اخلطاب املعتدل واآليات �سناعته وانت�ساره

المحور األول: الخطاب الديني والعالقة مع االخر
     اخلطاب لغة متاأتٍّ من الفعل الثالثّي )خطب( �سبب االأم��ر، فتقول ما 
وجمعه  ي�سري،  وخطب  جليل  خطب  هذا  ونقول  اأم��رك،  ما  اأي:  خطبك؛ 
ف��ه��و خ��ط��ب��ة، وي��ق��ول  ���س��رح خ��ط��ب عظيم  ك���الم يت�سمن  خ��ط��وب، وك���ّل 
وكذلك  ونحوه،  ال�سجع  املنثور  الكالم  هي  اخلطبة  اإن  اآب��ادي  الفريوزي 
بالكالم  خاطبه  وقد  الكالم،  مراجعة  هو  واملخاطبة  اخلطاب  ب��اأّن  القول 
خماطبة وخطابًا وهما يتخاطبان)1(، وقد وردت لفظة اخلطاب يف القراآن 
الكرمي يف عّدة موا�سع؛ منها يف "و�سددنا ملكه واآتيناه احلكمة وف�سل 
اخلطاب")*(، و"اإن هذا اأخي له ت�سع وت�سعون نعجة ويل نعجة واحدة 

فقال اكفلنيها وعزَّين يف اخلطاب")**(.
    اما اخلطاب ا�سطالحًا فهو عملية متوا�سلة من التعاطي امل�ستمّر بني 
فكر  اأو  مو�سوع  ذات  بني  اأو  م�ستقبل،  والثاين  مر�سل  اأحدهما:  طرفني 

وواقع اإن�سان؛ فاخلطاب لي�س الن�ّس فح�سب واإمنا هو الن�ّس م�سافًا اإليه 
�سل�سلة من التفاعالت بني مر�سل اخلطاب ومتلقيه، فعلى هذا فاخلطاب هو 
�سكل من اأ�سكال التوا�سل يتحقق باللغة ومن خالل اللغة)2(، واخلطاب 
الديني هو كّل ما ين�سر الإظهار حقائق االإ�سالم و�سرائعه وتاريخه وتراثه 
يف �ستى جماالت احلياة، وذلك مبختلف الو�سائط والو�سائل االإعالمية، 
اأي�سًا  الدينّي  اخلطاب  مفهوم  يف  يدخل  ولذلك  امل�سجد،  راأ�سها  وعلى 
االأ�سلوب والو�سائل والتقنيات، وعلى هذا النحو فاإّن اخلطاب اال�سالمّي 
االآخرين  عقول  يف  االإ���س��الم  م��راآة  وه��و  االآخ��ري��ن،  مع  التعامل  اآلية  هو 
وجذب  بناء  عن�سر  اأ�سبح  اخلطاب  هذا  اإعداد  اأح�سن  فاإذا  وت�سرفاتهم؛ 
لهذا الدين)3(، وهذا يعني اأّن اخلطاب االإ�سالمّي يتكون من عن�سرين اأو 

مكّونني متمايزين؛ هما)4(:
به  ج��اء  ال��ذي  ال�سرعّي  البيان  به  ونعني  ال�سرعّي:  املكّون  اأو  العن�سر 

الوحي االإلهّي قراآنًا او �ُسّنًة    ثابتة.
من  الب�سر  ا�ستنبطه  اأو  فهمه  مبا  ويتعلق  الب�سرّي،  املكّون  اأو  العن�سر 

البيان ال�سرعّي فقهًا كان،اأو قانونًا، اأو فكرًا، اأو اأدبًا، اأو علمًا.
اأّن  العرب  ل�سان  يف  منظور  ابن  يذكر  واال�سطالح:  اللغة  يف  االآخ��ر  اأما 
االأ�سياء  وتغايرت  ح��ول��ه،  االأم���ر  عليه  وغ��ري  التغري،  م��ن  اال���س��م  ال��غ��ري: 
من  واالآخ���ر  ل��ل��ذات)5(،  املخالف  االآخ���ر  ال�سخ�س  ه��و  وال��غ��ري  اختلفت 
االملاين  الفيل�سوف  مع  حديثًا  املفهوم  هذا  ظهر  حيث  الفل�سفية،  املفاهيم 
)دي��ك��ارت(  على  ّردًا  وا�سكاالتها  الغري  ت�سّورات  ناق�س  ال��ذي  )هيجل( 
هو  الوعي  اأّن  هيجل  يرى  حيث  االأن��ا،  وفل�سفة  الذاتي  التمركز  �ساحب 
الذات واالآخر، واأّن هذا الوعي يتكّون من خالل العالقات  اأ�سا�س وجود 
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متطرفة تبيح قتل امل�سلم قبل غريه، وميّهد ويرّبر االأعمال االإرهابية غري 
عجزه  يف  الديني  اخلطاب  م�سكلة  متثلت  لذلك  بتداعياتها)15(،  عابئ 
التطرف،  من  املجتمعات  هي،حت�سني  اأ�سا�سية؛  مهام  ثالث  حتقيق  عن 
واملذاهب،  االأدي��ان  بني  امل�سرتكة  القوا�سم  وتفعيل  العنف،  فكر  وجرائم 
واأ�سبح اخلطاب يف اجتاهه  االإ�سالم)16(،  اإيجابية عن  وتقدمي �سورة 
انبثقت  فكرية  ازمة  خلقت  اأفكار  نحو  يتجه  الراهنة  حقيقته  ويف  العام 
العنف  اجتاهات  ع��ّززت  واأخطاء  مثالب  من  حواه  وما  اخلطاب  ذلك  عن 
وع��ّززت  اخل��وف  واأث��ارت  واملتطرفني،  االإرهابيني  و�سنعتا  والتطرف، 
مرادفًا  جاء  الذي  االإ�سالمّي  االره��اب  م�سطلح  وظهر  فوبيا)*(،  االإ�سالم 
والتكفري  والتطّرف،  بالغلّو  متيزت  التي  االأ�سولية  احل��رك��ات  لن�ساط 
على  وال�سيما  االإ�سالمية  املجتمعات  يف  اأفكارها  انت�سرت  التي  وه��ي 
ح�ساب خطاب الو�سطية ونهج االعتدال والتنوير)17(، بل اإنه وّظف يف 
اخلطاب املت�سّدد اأنواع الكفر، وبذلك اأ�ساف مفهومًا اآخر لتكري�س الفرقة 
الذي  )الهجر(  وال��رباء، ومفهوم  الوالء  نتج عنه مثل  امل�سلمني، وما  بني 
تكتيكيًا  واأ�سلوبًا  البدعة،  �ساحب  عن  واالنعزال  الف�سل  من  حالة  ميثّل 
لتغيري املنكر، وعمق اخلطاب املتطّرف ذلك بتحويله اإىل ا�سرتاتيجية يف 
مواجهة من يختلف معه يف الفهم، ومّت نقل هذا املفهوم من دائرة العالقة 
مع االآخر )الفكرّي والعقائدّي( اإىل دائرة العالقة بني امل�سلمني اأنف�سهم؛اذ 
تكمن خطورة  الطائفية وت�سعيدها، وال  تكري�س  ا�سهم هذا اخلطاب يف 
اأبناء  اأنه يكّر�س ال�سرخ الطائفّي، ويعمق االنق�سام بني  هذا اخلطاب يف 
املجتمع فقط، لكنه يقود اإىل التطّرف والعنف الفعلّي يف ال�سارع، ويفتح 

الباب اأمام التدخالت االأجنبية )18(. 
اإن تنظيم داع�س ا�ستطاع اأْن ي�ستغل اخلطاب املتطرف ا�ستغالاًل حمرتفًا 
وتطوير  وانت�ساره،  تنّوعه  يف  كافة  وال��ق��درات  االمكانيات  فيه  وّظ��ف 
اأ�ساليبه وال�سيما اأّن املوؤّ�س�س االأول الزرقاوي كان باالأ�سل مار�س واأدار 
عماًل اعالميًا ودعائيًا لتنظيم القاعدة وعندئذ فهو يعرف اأهمية ذلك وقيمته 
يف الك�سب والتاأثري، فكان التطّور بهذا املجال متزامنًا مع تطور التنظيم 
جلماعات  جهاديٍّ  خطاب  ت�سويق  من  داع�س  تنظيم  فا�ستطاع  وقدراته؛ 
من  م�ستمّدة  دينية  روؤي��ة  على  يرتكز  تعوي�سّي  خطاب  عن  تبحث  كانت 
�سلفّي  تنظيم  الأّن��ه  ودوره،  وروؤيته  هويته،  فيها  ينتج  حم��ّددة  مرجعية 
لذلك  األوانًا مذهبّية متنّوعة،  التي ت�سّم  القاعدة  العك�س من  خال�س على 
و�سف خطاب داع�س باأنه خطاب دعائي رّكز على �سرعنة مواقفه، واإبراز 
م�ستمّر  حقيقي  قائم  كيان  اأن��ه  على  نف�سه  وت�سدير  امل�سلمني  مظلومية 
ويتمّدد()، ثّم اإّنه جنح يف ا�ستغالل الورقة الطائفية بو�سفها ورقة رابحة 
يف جمتمع منق�سم على ذاته طائفيًا اىل حٍد ما، وكان اخل�سم ال�سيعّي هو 
هدف ذلك اخلطاب، ويف ظّل انهيار اأ�س�س الدولة الوطنية، وهذا ما �ساعد 
بانت�سار حجم اخلطاب وتو�سعه بعد جّر العدّو التقليدي لهذه ال�ساحة من 
خمتلف اأنحاء العامل وهو ما �سّجع كثريًا من امل�سايخ الوهابية على دعم 
هذا اخلطاب اأو متويله فكانت لبع�س امل�ساجد يف العراق دور حموري يف 

تاأجيج اخلطاب الطائفّي، وت�سري بع�س الدرا�سات بهذا املجال كيف وّظف 
العنفّي يف رف�س  تنظيم داع�س كّل االمكانيات والقدرات باجتاه خطابه 
االآخر واإق�سائه عن الوجود من خالل جملة من اال�ستنتاجات؛ منها )19(:
وا�ستمالة  العاّم،  ال��راأي  ك�سب  يف  وقّوته  االإع��الم  اأهمية  اأدرك  داع�س  اإّن 
االأن�سار، واملتعاطفني منذ بدايات ظهوره على يد اأبي م�سعب الزرقاوي 
ن�سر  فر�سة  يوفر  "االإعالم  الأّن  القاعدة،  تنظيم  جتربة  من  باال�ستفادة 

ق�سيتهم ويح�سلون على ح�سور اعالمي درامي عاٍل بات�ساع العامل(
)، ثّم اإّن للخطاب اجلهادّي االلكرتوين رهانني ا�سا�سيني:رهان ايديولوجي 
الدينّي  مايدمج  وه��ذا  والهوية،  االأم��ة  مفهومّي  ي�ستدعي  ثقايّف  وره��ان 
بال�سيا�سّي، فال يخلو ن�ّس اأو ت�سجيل اأومادة فلمية من كثافة اال�ستدالالت 
باالأدبيات الدينية، فت�سبح اأعمااًل �سيا�سية، مثل: العنف، اأو الرف�س، اأو 
املواجهة، اأو القتل، وهذه كّلها مو�سوعة يف ا�سطالحات دينية قوية ذات 

اأثر �سرعّي يف املخيال االإ�سالمي(.
التمدد وجناحه يف  بعد عمليات  للتنظيم  اإّن عوامل قوة م�سافة حتققت 
احتالل املدن يف العراق، و�سوريا نتيجة منّو موارده املالية وا�ستقطابه 

خرباء وتقنيني جددًا.
والعمليات  اال�ستمالة  اأ�ساليب  �ستى  ا�ستعمل  لداع�س  الدعائي  اجلهاز  اإّن 
له  التاأييد  رقعة  لتو�سيع  واالأطفال  والن�ساء  بال�سباب  لالإيقاع  النف�سية 

ولتنفيذ عمليات م�سلحة ذات طبيعة نوعية.
ا�ستعمال التنظيم اخلطباء، واأئمة امل�ساجد، ومواقع التوا�سل االجتماعي، 
والر�سوم التقنية املكملة كاالنفوغرافيك واملنتديات االلكرتونية، و�سائل 
لتوريط املجندين وتعليمهم طرق االنتماء اإليه والقيام ب�سناعة املتفجرات 

وغريها بتزويدهم باملعلومات عرب �سبكة االنرتنت.
جلي�سه  ال��ف��ق��رّي  ال��ع��م��ود  ت�سكل  ع��دة  دع��ائ��ي��ة  اأذرع����ًا  ميتلك  داع�����س  اإّن 
االلكرتوين، منها: مراكز �سمعّية وب�سرّية واإنتاجية، ف�ساًل عن املطبوعات 

كمجالت دابق، وال�ساخمة، واخلن�ساء.
اإّن داع�س ال يكتفي باالعتماد على االت�سال اجلماهريّي بالو�سائل اجلديدة 
والتقليدية فح�سب، بل يعمد اإىل و�سائل االإقناع املبا�سر من دعاة مدربني 
احلما�س  تهيج  التي  االحرتافية  الفردية  الدعوية  املمار�سات  وبع�س 

والعاطفة واأ�سرطة الت�سجيل العادية واالأقرا�س املمغنطة )�سي دي(.
اإّن داع�س ي�ستخدم الت�سليل يف الك�سب عن طريق مبداأ اإطالق الت�سميات 
يف وجهها االإيجابّي وا�ستعمال األفاظ التعميم الرباقة خللق عمق تاأريخّي 
االإ�سالمية  منه مع اخلالفة  املزعومة  واإظهار �سلة )اخلالفة(  لت�سكيالته، 
على عهد الر�سول حمّمد )�سلى الله عليه واآله و�سلم( واخللفاء الرا�سدين.
اإّن التنظيم يعمد اإىل تكنيكات االإقناع يف علم النف�س، وي�ستدرج ال�سباب 

والن�ساء، ويجّند املوؤّيدين وُتزرع عقيدته املت�سدّدة يف نفو�سهم.
ب�سل�سلة  دعايته  يف  اأخلالفة  ا�سبال  ي�سّميهم  الذين  االأطفال  داع�س  اأظهر 
من االأفالم الق�سرية بعد ممار�سة اأ�ساليب التن�سئة التدريجية وزجهم يف 

برامج نف�سية وميدانية )ع�سكرية(.
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مطلبًا ملحًا بني التيارات واجلماعات والفئات االإ�سالمية)28(، و�سرورة 
اآرائ��ه  وتفهم  االآخ��ر  مع  االإيجابّي  التعامل  �سرورة  يوؤكد  خطاب  وج��ود 
واأفكاره، بعيدًا عن االنغالق الذاتي الذي اليحرتم ال�سلم االجتماعّي؛ لذلك 
يتحتم علينا االنطالق بدون ترّدد لتجديد الفكر ونغّذي الروؤية بّكل ما هو 
ليلقى  اعتدااًل،  اأكرث  وجعله  الدينّي،  اخلطاب  تطوير  على  والعمل  جديد 
بكل  الفقهّي  االجتهاد  على ممار�سة  والعمل  واعية،  وقلوبًا  اآذانًا م�سغية 
ظهور  اإىل  املت�سّدد  اخلطاب  يوؤدي  �سوف  ذلك  بخالف  واعتدال؛الأنه  ثقة 
حالة من التطرف ب�سبب القراءة احلرفية للن�سو�س التي يعتمدها تنظيم 
)ابن  ومّن��اه  غر�سه  ال��ذي  اجلهادّي  ال�سلفّي  للتيار  منهج  اأن��ه  على  داع�س 
تيمية( النواة ال�سلبة لهذا التنظيم فكريًا، ثّم اإّن هذه القراءة ترتبت عليها 
التي تكمن يف معاجلتها �سناعة خطاب معتدل، وهذه  النتائج  جملة من 

النتائج هي ب�سبب القراءة احلرفية للن�ّس ؛ مثل:
ف�ساًل عن  العقل  الفكرّي، وحماربة  والتجديد واالنغالق  االجتهاد  رف�س 

تر�سيخ احلاكمية ال�ساملة)29(.
اإاّل  ال�سلف الوقوف على ظاهر الن�ّس وترك اخلروج عنه  اإّن االأ�سل عند 
بدليل واملراد من ظاهر الن�ّس هو ما ترّجح اأنه مق�سود الكالم او مل ياأِت 
كالم  حمل  الواجب  اأّن  يف  اجلوزية:  قيم  ابن  وذكر  يخالفه)30(،  بق�سد 
الله تعاىل ور�سوله على الظاهر بالن�سبة للمكّلف وال يتّم التفهيم والفهم ال 
بذلك، ومّدعو غري ذلك على املتكلم القا�سد للبيان والتفهيم كاذب عليه)31(، 
ويطلق على هوؤالء بالظاهرية،اأي: وقوفهم على ظاهر الن�ّس، واإن ن�سوء 
الفقهاء  منهج  على  رّدًا  الهجرّي  الثالث  القرن  اإىل  يعود  الظاهرّي  الفكر 
االأربعة يف ا�ستنباط االأحكام ال�سرعية، واأّن املذاهب االأربعة اإمنا هي بديل 
واأّن  و�سلم(  واآله  عليه  الله  )�سلى  النبي  به  الذي جاء  الواحد  الدين  عن 
هذه املذاهب هدم لل�سريعة، ثّم اإّن اأبرز االأدلة للظاهرية هي قوله �سبحانه 
لكم  ور�سيت  نعمتي  عليكم  واأمتمت  دينكم  لكم  اأكملت  "اليوم  وتعاىل 
االإ�سالم دينًا")32(، ومنهم من يذهب اإىل اأّن ن�سوء الظاهرية يف احلقيقة 
اأبعد من ذلك ويرجع اخلوارج و�سعارهم يف �سّفني)ال حكم اإال الله( وهي 
له باخلروج  ال�سماح  العقل، وعدم  الن�ّس والنقل على  اإىل ترجيح  تهدف 
عن الن�ّس وعندئذ ما ميز فكر اخلوارج هو ارتكازهم على حتكيم ظواهر 
الن�سو�س ورف�س االآخر الذي نتج عنه تكفري االآخر، وهو ما امّتد لفكر ابن 
تيمية وكانت االإفرازات املعا�سرة نتاجًا لهذا الفكر مل تقف بحدود رف�س 
االآخر وتكفريه بل قادته اإىل اجتاهات عنيفة �سفكت دماًء، وهدمت اأركان 
اأبناء  بني  والطائفية  واخل��الف،  الفرقة  حالة  وعّمقت  كبرية،  جمتمعات 
هذا  مغادرة  �سرورة  اإىل  كثرية  دع��وات  ارتفعت  لذلك  االإ�سالمية؛  االأم��ة 
اجلمود الفكري االإ�سالمي، ويرى حممد ح�سني ف�سل الله)33(: "�سرورة 
ذاتيًا  اأّن االجتهاد وهو يف احلقيقة ال يكون  االجتهاد ويوؤكد عليه وبنّي 
اإّن هذا  اأّي: جتربة االإن�سان بل  مطلقا بحيث يتحرك من خالل التجربة؛ 
االجتهاد خا�سع للن�ّس الدينّي الذي جاء به ر�سول الله )�سلى الله عليه 
واآله و�سلم( والذي يحّدده الكتاب وال�سنة كم�سدرين اأ�سا�سيني والتحرك 

:اأّن  عمارة")34(  حممد  يرى  اآخر  جانب  ومن  االإطار"  هذا  �سمن  يكون 
التقليد  العقل لكي يقوم بوظيفته يف احلياة البد من حتريره من جمود 
االأعمى لل�سلف؛ فاجلمود على الن�سو�س انه �سواء كانت هذه الن�سو�س 
فاإّن  باملقابل  اأخ��رى  ح�سارات  من  م�ستوردة  ن�سو�س  اأو  كمورث  نحن 
باإدراك ّكل  اأَن للعقل اال�ستقالل والقدرة  للذين يزعمون  للغرور العقالين 
�سيء اإمنا يرمون مبا ال تدركه عقولهم باال�ستمالة وعدم الوجود"، ويرى 
اأي�سًا اأّن االجتهاد ينبغي اأن نخرجه من االإطار ال�سيق الذي عرفه تراثنا 
الفقّهي، وهذا ما طالب به اأغلب علماء االأئمة الأن امليزان احلقيقي هو اأمور 
الدنيا ونظم العي�س ولي�س اإحلاق فروع الدين باأ�سولها؛ الأن االأ�سول قد 
متت بتمام الدين والفروع قد اأو�سعت بحثًا)35(. وهذا يف احلقيقة كان 
م�سلك جملة من العلماء الذين اأدركوا اأّن االأحداث متغرية وكذلك الق�سايا 
واإّن لكل زمن وع�سر خ�سائ�سه التي يجب اأن تاأخذ منطلقًا ملحاكاة الواقع 
والعي�س معه ولي�س عليه وهذا الطرح بحّد ذاته ال يروق للتيار ال�سلفّي، 
وا ان الن�سو�س ال�سرعية واجتهادات ال�سلف ال�سابقة  بل قوبل بالرّد وَعدُّ
عالج  يف  االأم��ة  على  واأن��ه  ومكان،  زم��ان  لكّل  و�سالح  ومقد�س  دي��ن  هي 
ال�سلف دون احلاجة  اأزمتها بالعودة والرجوع لالإ�سالم ال�سايف واأعمال 
اإىل التجديد، ومن اأبرز الذين ت�سّدوا لهذه الدعوات املعا�سرة كان )�سيد 
قطب( الذي دعا اىل الت�سّدي للدعوات التي تقول بتقنني الفقه االإ�سالمي 
وو�سفها اأّنها �سخرية هازلة ما ي�سّمى تطوير الفقه االإ�سالمّي يف جمتمع 
ال يخ�سع لله تعاىل ويرى اأّن باب االجتهاد ال يفتح اإال بعد قيام املجتمع 
االجتهاد  واأّن  عليه  وي�ستند  منه  ينطلق  اأ�سا�س  هناك  ليكون  االإ�سالمّي 
غري جُمٍد يف املجتمعات اجلاهلة؛ الأّن هذه املجتمعات ال تتقيد بحاكمية 
ت�سعى  املجتمعات  ه��ذه  ان  بل  االإ�سالمية  ال�سريعة  و�سيادة  تعاىل  الله 
للموائمة بني املنهج االإ�سالمّي واملناهج الب�سرية الغربية، مع اال�سارة اأّن 
هذه الروؤية ل�سيد قطب مل تكن اأ�سيلة بل لها جذورها يف فكر اأبي االأعلى 
احلياة  من احلياة،واإمنا هو  ج��زءًا  لي�س  الدين  اأّن  يرى  الذي  امل��ودودي 
هذا  واأّن  الدافعة،  وقوتها  الرئي�س،  وحمّركها  الناطقة  روحها  و  باأ�سرها 
النظام ي�سمل كلَّ احتياجات الب�سر وال يرتك �سغرية اأو كبرية يف اأّي فرع 
من فروع  احلياة اإال ونظمها واأن النظام لعامة النا�س على اختالفهم، واأّن 
هذا النظام �سيجّنب الفرد واملجتمع من التمّزق على النف�سّي واالجتماعّي 
النا�سئ من تعّدد م�سادر الت�سريع الو�سعّي)36(، وهذا الفكر هو م�سمون 
مثريًا  ك��ان  اأنتجه  وم��ا  ال��ط��رح  ه��ذا  و  داع�����س،  تنظيم  ل��دى  نف�سه  الفكر 
واجلمود  االنغالق  بهذا  الفكر  هذا  اأّن  ي��رون  الذين  املفكّرين  من  للكثري 
ايدلوجية  �سبغة  ذو  اأنه  به  يو�سف  ما  اأقل  دينّي  خطاب  تكوين  اإىل  قاد 
ال يت�سامح مع التعددية وي�سعى اإىل فر�س االإ�سالم ب�سيغة جامدة، ومن 
هوؤالء املفّكرين )ن�سر حامد اأبو زيد( الذي كان نتاجه الفكرّي يدور حول 
االإ�سالمّي، وكان  العقل  داخل  املعرفية  للمنظومة  املوؤ�ّس�س  الن�س  دار�سة 
الفكر  يف  مهّمًا  دورًا  للن�س  اأّن  فيه  وي��رى  الدينّي(  اخلطاب  )نقد  كتابه 
االإ�سالمّي، وت�سكيل احل�سارة، واأّن االإميان بال�سدر االإلهي للن�ّس اأمر ال 
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االإ�سالمية  االأم��ة  به  وقعت  ما  وه��ذا  الن�ّس،  ق��راءة  عند  الوقوف  لفكرة 
نتيجة لهيمنة الفكر ال�سلفّي اجلهادّي وتنظيم داع�س على اأّنه متظهراتها، 
الفكرّي ومواكبة م�ستجّدات  التخّلف  ذلك بو�سوح من حيث  اإىل  وي�سري 
فيها، وانعدم  العقل  ُغيِّب  تنه�س وقد  اأن  الأمة  الع�سر ومتطلباته، وكيف 
الفكُر للنهو�س والتجديد، وكيف ي�ستعا�س بفكر ميت ملعاجلة واقع حّي، 
ح�سر نف�سه بقواعد جامدة اأخرجته من دائرة الزمان، ووفق هذا نرى اأّن 
اخلطاب املعتدل الذي البّد من ت�سويقه ، ي�ستند على م�سمون فكرّي ينطلق 

من املنطلقات االآتية:

أواًل: إبراز دور العقل أمام النقل:
واإمن��ا هو و�سع  داع�س( حدثًا طارئًا،  )تنظيم  التطّرف عند  يكن        مل 
املرِجع  ُيَعّد  الذي  تيمية  ابن  اأّلف  فقد  الكالمية  واأفكارها  بالعقيدة  يت�سل 
التاأريخي والفقهّي لداع�س ومثيالتها كتابًا �ّسماه )نقي�س املنطق( هاجم 
من  واملتكلمني  الفال�سفة  اإن  ويرى  واملناطقة،  والفال�سفة،  املتكلمني،  فيه 
اأعظم بني اآدم قواًل للباطل، وتكذيبًا للحق يف م�سائلهم ودالئلهم، وال تخلو 
تعار�س  كتابًا حول عدم  تيمية  ابن  األف  ذلك)40(،كما  م�ساألة واحدة من 
اأ���س��دق،  لكونه  للنقل(  العقل  )تبعية  �ّسماه  ك��ان  ول��و  النقل،  م��ع  العقل 
باالأدلة  ي�ستدلون  الذين  يهاجم  و  الن�سو�س،  ظواهر  على  اعتمد  وفيه 
وحتّول  العقلية،  التنمية  توقف  اإىل  ت��وؤّدي  الطريقة  العقلية)41(،وهذه 
دون حت�سيل املعرفة الدينية ال�سحيحة، وهي خمالفة متامًا ملنهج القراآن 
الكرمي يف االإميان باالأ�سول واملعارف الدينية؛ اإذ اإّن اآيات القراآن الكرمي 
تدعو اإىل العقل، والتدبر، والتفكري، واإّن اأهل االإميانهم اأولو االألباب؛ اأي: 
وا�ستعمال  اآياته،  يف  التدبر  الأجل  نزل  قد  القراآن  واأّن  العقول،  اأ�سحاب 
اأُْولُ��وا  َر  َوِلَتَذكَّ اآَياِتِه  ُروا  بَّ ِلَّيَدّ ُمَبَارٌك  اإَِلْيَك  اأَنَزلَْناُه  لفهمه،)ِكتَاٌب  العقول 
املناهج  اأَْقَفالُُهاآ())، ولكن  ُقلُوٍب  َعَلى  اأَم  الُقرءاَن  ُروَن  َيَتَدبَّ )اأََفاَل  االأَلَباِب(، 
االإن�سان  عقل  على  و�سيادته  التاأريخي  املنهج  ذل��ك  دوام  على  الرتبوية 
الذي  النقدّي  املنهج  غياب  هو  ذلك  وراء  احلقيقّي  وال�سبب  ووج��دان��ه؛ 
اإطار  خارج  حيادية،  علمية  بطريقة  التاأريخية،  املناهج  تلك  مع  يتعامل 
املقد�س الذي اكتنف معظم جوانب االإنتاج والعمل وال�سلوك يف التاريخ 
للرتاث  النقدية  العقالنية والنزعة  تنامي  للم�سلمني)42(، ومع  العقائدّي 
فاإن فر�س ظهور موجات التطّرف تقّل، الأّن هذه اجلماعات توؤّجج االنفعال 
والعقل اجلمعّي، وت�ستثري التاريخ ال�سراعّي الإثارة احلروب االأهلية على 
خلفية طائفية)43(، و تربمج عقل االأ�سويّل وال�سلفّي املتطّرف بالطريقة 

االآتية )44(: 
"ارتباطه بالدين ال�سيا�سّي االأ�سويّل وااليديولوجي، يعني لديه، اأو يلزم 
عنه، يف راأيه، متيزه عن االآخرين بارتباطه بالله اأكرث منهم، ويلزم عنه:اأّن 
عدد التزام االآخرين بذلك املفهوم للدين يخرجهم، يف راأيه، من الدين نف�سه 
ويلزم عنه: ت�سنيفهم �سمن الكفار اأو املرتدين، ويلزم عن هذا: تقرير حكم 
املرتّد عليهم، بالقتل، ويلزم عنه: يف جمتمع املرتدين اأو الكفار ميكن تربير 

اأ�ساليب العنف واالإرهاب جميعًا، ويلزم عنه هذا: الغاية تربر الو�سيلة، 
ميكن  التي  الو�سائل  األ��وان  كّل  تنفيذ  لديهم  تتطلب  اإ�سالمية  دولة  فقيام 
املجتمع  بت�سفية  اأو  االإره��اب،  بالعنف،اأو  �سواء  الهدف،  على  تو�سل  اأن 
العقلية  التنمية  يتطلب  مما  متخيل"،  اآخ��ر  مبجتمع  وا�ستبداله  نف�سه 
تربية  منهج  هذا  على  والرتكيز  العقل  دور  واإظهار  التقدي�س  غطاء  لرفع 
عقل امل�سلم وتنميته، وذلك بالرتكيز على التفكر، وتثقيف االأمة عليه باأنه 
اأهّم العبادات؛ فقد روي عن النبي )�سّلى الله عليه واآله و�سلم( قوله: )ال 
عبادة كالتفكر()45(،وعن النبّي )�سّلى الله عليه واآله و�سلم(: )تفكر �ساعة 
�سنة( )�ستني  اأخ��رى  �سنة( ويف  )عبادة  ليلة(، ويف رواي��ة  قيام  خري من 
الله عليه واآله و�سلم( �سمع �سحابته  النبّي )�سّلى  اأّن  )46(، ويف رواية 
ميتدحون رجاًل بكرثة عبادته فقال لهم النبي )�سّلى الله عليه واآله و�سلم(: 
)كيف عقله؟(، فقالوا يا ر�سول الله نخربك باجتهاده يف العبادة، و�سروب 
اخلري، وت�ساألنا عن عقله، فقال )�س(: )اإّن االأحمق لي�سيب بحمقه اأعظم 
مّما ي�سيبه الفاجر بفجوره، واإمنا العباد غدًا يف درجاتهم،وينالون من 
�ستكون  وامل�سكلة  االإ�سكالية  عقولهم()47(.اإّن  قدر  على  هم  ربِّ من  الزلفى 
قائمة ما دام هوؤالء يعيدون رموزًا ت�ستقي منها احلركات العنفية، مثل: 
)حّيدوا  اأنهم  الفكرية  اإ�سكاليتهم  واأّن  و�سرعيتها  اأفكارها  داع�س  تنظيم 
االإطار  داخل  ومن  العقلّي،  املنهج  اإحياء  يتطّلب  ومّما  وحاربوه(،  العقل 
اأ�سا�س  النقد  الأّن  املفيد هنا؛  الناقد هو  )ابن ر�سد( ونهجه  ال�سّنّي، ولعّل 
االإبداع وهو الذي ناق�س م�سائل تغليب النقل على العقل والتفريق بينهما، 
للربهان  تخ�سع  بحيث  الن�سو�س  يف  التاأويل  �سرورة  ر�سد  ابن  واك��د 
العقلّي ويجري حتليلها مبنطق املالحظة والتجربة واال�ستنتاج، وعر�س 
الغزايل يف  على  رد  اأْنه  على  التهافت(  )تهافت  كتابه  االأفكار يف  كّل هذه 
كتابه )تهافت الفال�سفة(، ويرى ابن ر�سد اأّن االإن�سان هو العامل االأ�سا�س 
يف احلياة بكل حقولها وم�ستوياتها، واأّن االن�سان حّر مبا يفعل، ويقول 
وم�سوؤول عن ذلك؛ لذلك ينبغي علينا مواجهة تراثنا وما فيه من توح�س 
البن تيمية بربهان ابن ر�سد وعقله)48(، ثّم اإّن العالقة وطيدة بني النظر 
)ال�سيوطي(  عند  احلكم  الأن  وذلك  الكرمي؛  القراآن  يف  واملت�سابه  العقلي 
ال يتحمل اإال الوجه الواحد اأما املت�سابه فيحتاج اإىل فكرة ونظر ليحمله 
العقلّي  النظر  العالقة بني  اإب��راز  بّد من  املطابق، ومن هنا ال  الوجه  على 
واملت�سابه يف القراآن الكرمي، وهذه الق�سية كانت حَمل جدل وخالف، بل 
اأّدى اإىل علم  اأّن هذا االختالف هو الذي  اإّن ابن خلدون يف مقدمته يرى 
الكالم الذي اأّدى اإىل ظهور الفرق ما بني م�سوؤول ومفو�س؛ فظهرت ق�سية 

التاأويل وقامت بدور كبري: اإظهار عالقة العقل بفهم القراآن الكرمي)49(. 

ثانيًا: تجديد الخطاب الدينّي:
اأ�سبحت الدعوة اىل جتديد اخلطاب الدينّي يف مقدمة االأولويات للنخب 
ال�سيا�سية والدينية والثقافّية حتى عّدها بع�سهم فري�سة حتمية يف هذه 
واأفكار  ممار�سات  من  املجتمعات  له  تتعر�س  ما  ظّل  يف  الفارقة  املرحلة 
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الفر�س  ج��دوى،  عدم جدية وال  االأق��ل  على  اأو  بانعدام،  االعتقاد  علة   -2
والو�سائل ال�سلمية املتاحة للمتطرف للتعبري عن اأفكاره وحتقيق اأهدافه.

علة تعر�س املتطرف للعنف ابتداًء، مبا يدفعه دفعًا للعنف امل�ساد انتهاء، 
وا�سطرارًا  دفعًا  يدفعه  مبا  ابتداًء،  والعنف  للتطرف  املعتدل  تعر�س  اأو 
للتطرف للتخلي عن االعتدال اأواًل، ثم للعنف انتهاء على غري رغبة �سابقه 

منه.

�ساد�سًا: دور االإعالم يف �سناعة اخلطاب املعتدل:
املتطرف  اجل��ه��ادّي  اخلطاب  تطوير  من  متكنت  التكنلوجية  الثورة  اإّن 
ر�سائل  واكت�سف  التقنية  الثورات  لوال  تفتح  كانت  ما  جم��االت  وفتحت 
الدعاية  فّن  واأتقن  ممكنة،  �سريحة  اأكرب  اإىل  للو�سول  جديدة  واأ�ساليب 
جهود  تظافر  رغ��م  الكاملة  امل�سروعية  نف�سه  ومنح  اخلطاب،  واح��رتف 
الدينّي  اخلطاب  تعزيز  على  العمل  ينبغي  لذلك  مواجهته؛  يف  اجلميع 
املعتدل)املتوازن( وانت�ساره يف احلياة املعا�سرة والبّد من اإف�ساح املجال 
التي  املعتدلة  املختلفة   االإع��الم  و�سائل  طريق  عن  مكانته  يتبواأ  لكي  له؛ 
املختلفة  بو�سائله  االإعالم  الأن  ووا�سحة)57(،  �سليمة  هيكلية  على  تقوم 
االأمور  الكثري من  االأ�سا�سية يف �سياغة  الدعائم  اإحدى  اأ�سبح  واملتعددة 
الب�سر،  الرئي�سة يف �سلوك  املوؤثرات  اأهم  اليومية، وواحدًا من  احلياتية 
وقد ا�ستفاد االإعالم كثريًا من االأدوات التي اأتاحتها الثورة، التكنولوجية 
احلديثة، االأمر الذي اأدى اإىل تعاظم اأهمية تاأثري و�سائل االإعالم يف ع�سر 
التوعية لدى املواطنني وتوجيههم توجيهًا �سحيحًا  الف�ساء املفتوح يف 
والتاأثري يف توجهاتهم وانتماءاتهم مبا يخدم م�سلحة الوطن واملواطن، 
ومن املعلوم اأن الدور االإيجابّي الذي ميار�سه االإعالم يف درا�سة ومناق�سة 
وتفنيد  والتطرف  االإره��اب  ظاهرة  ومنها  امل�ستحدثة  الظواهر  وحتليل 
مزاعمها واأباطيلها التي تتطلب من االإعالم و موؤ�س�ساته توخي الدقة يف 
اأداة  االأعالم  يكون  ان  اإذ البّد  التهويل)58(،  والبعد عن  عر�س احلقيقة، 
اإيجابية خلدمة ال�سالم االجتماعّي وحتقيق التقارب بني اأفراد املجتمع،اإال 
اأنه يف اأغلب االأحيان حتّول اإىل اأداة هّدامة تزعزع ا�ستقرار املجتمع ببث 
االأفكار املتطرفة، االأمر الذي يوؤدي اإىل حدوث ت�سادم بني اأفراد املجتمع 
اال�سطراب؛اإذ  عوامل  اأهم  اأحد  الطائفّي  االإعالم  ُيَعّد  لذلك  الواحد)59(، 
يتم ا�ستخدامه الإثارة ال�سراعات بني اأبناء الوطن الواحد وبني اأ�سحاب 
الفكر  ذات  املتطرفة  املختلفة واملذاهب،عن طريق بث اخلطابات  االأدي��ان 
االجتماعّي؛اإذ  ال�سلم  يهدد  حقيقيًا  خطرًا  ميثل  ماجعله  وهذا  املتع�سب، 
التكفري  مرحلة  اإىل  االأم���ر  َفَي�سل  التكفريية؛  االأف��ك��ار  ب��ث  على  يعمل 
اأّنه واجب دينّي لت�سحيح امل�سار،وهذا يقود اىل  وا�ستخدام العنف على 
لذلك البّد من  امل�سلحة؛  ال�سدامات  الفكرية احلادة و�سواًل اىل  النزاعات 
مراعاة وجود اإعالم يقوم على اأ�س�س �سليمة لكي ي�ساهم يف منع انت�سار 
االأفكار التكفريية بل يعمل على ن�سر االأفكار املعتدلة)60(، ثّم اإّنه يتحمل 
القيام بعمليات  اأداء االإعالم احلكومي دورًا يف جناح داع�س يف  تراجع 

ال�سائعات  بن�سر  تنتهي  وال  املواطنني،  معنويات  با�ستهداف  تبداأ  نف�سية 
التي تهدف اإىل حتطيم التما�سك الداخلّي للمواطنني، وزرع اخلوف يف 
االأح��داث  من  ح��دث  ب�سدد  �سائعة  ظهور  "احتمال  يكون  حيث  قلوبهم، 
دالة، عك�سية لكمية االإعالم التي تقدمها لقنوات الر�سمية عن هذا احلدث؛ 
فاالأفراد يعّو�سون نق�سًا يف امل�سادر املوؤ�س�سية؛اإذ يعدون قولهم اخلا�ّس، 
ويفرت�س املرء على هذا النحو اأّن االأفراد يح�سون باحلاجة اإىل حد اأدنى من 
االإعالم، واأنهم ي�سعون اإىل تلبية هذه احلاجة بو�سائلهم اخلا�سة")61(، 
ن�سر  على  ي�ستند  الذي  الداع�سي  االإعالمّي  اخلطاب  مواجهة  يحتم  لذلك 
اأكرب قدر ممكن من االإرهاب واأكرب كمية من الرعب، وتربير تلك العمليات 

وذلك الرعب �سرعّيًا((.

الخاتمة واالستنتاجات
   تو�سلنا يف ختام  هذا البحث اىل : ان جتديد وت�سذيب اخلطاب الديني 
مقنع  حداثوي  بديل  خطاب  وانتهاج  اال�سولية   واجلماعات  للحركات 
ومقبول من املوؤكد ان ير�سخ التعاي�س والت�ساكن ، وي�سبح خيار ا�سا�سي 
اجتماعي وحتى �سيا�سي بدل تفكك املجتمعات العربية واال�سالمية التي 
ياأ�ست من الليرباليون من جهة واال�سالميون املت�سددين من جهة اخرى، 
نحتاج خطاب مت�سالح و�سلوكيات اكرث ت�ساحلا، نحتاج اىل ممار�سات 
تعرب عن حقيقة الدين اال�سالمي املت�سامح الذي يعرب عن اقرار بالتعددية 
وادارة التنوع بعيدا عن مفاهيم العنف والتحكم والت�سدد التي ا�سبحت  
واال�سالمية  العربية  املجتمعات  �سرائح  من  ومرفو�س  مقبول  غري  خيار 
اأنه  االآخ��ر  �سيقراأه  االإ�سالمّي   - الديني  اخلطاب  ف��اأن  ذلك  فخالف  كافة. 
خطاب عنف واإق�ساء، و�سواء كان هذا االآخر هو �سمن االطار االإ�سالمي 
التعامل مع  يوؤكد �سرورة  يتطلب  �سياغة خطاب  مّما  االط��ار،  اأم خارج 
التنوع  واأّن  ال��ذات��ي،  االن��غ��الق  عن  بعيدًا  واأف��ك��اره  اأرائ���ه  وتفهم  االآخ��ر 
َوااْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�سَّ َخْلُق  اآَياِتِه  )َوِمْن  االن�ساين يعرب عن جمالية احلياة 
ّن يِف َذِٰلَك اَلآَياٍت لِّْلَعامِلِنَي()*( ، لذلك ينبغي  لَْواِنُكْم اإِ َنِتُكْم َواأَ َواْخِتاَلُف اأَلْ�سِ
اأن ينطلق اخلطاب االإ�سالمّي من قاعدتي امل�ساواة بني الب�سر والعدل مع 
فكرة  بدياًل عن  االآخر  مع  ال�سلمي  التعاي�س  على  والرتكيز  امل�سلمني  غري 
الفكر  اأّن  يف  االإ�سالمّي  اخلطاب  يعرف  الب��ّداأن  نف�سه  وبالوقت  ال�سراع، 
ال�سلفّي اجلهادّي والتكفريي ومنه فكر داع�س ال ميثل االإ�سالم، واأّنه فكر 
واخلطاب  واالختالف،  التنوع  مبداأ  وحماربة  العقول  حتجري  يف  ا�سهم 
االإ�سالمّي اليوم عليه اأْن يتجّدد ويتطور، لريتفع اإىل م�ستويات متطلبات 
املرحلة والع�سر، وينبغي اأن يركز اأ�سحاب اخلطاب الدينّي على حقيقة 
اأمام  عائقًا  يقف  مل  واملذهبّي،  والعرقّي،  الطائفّي،  التنوع  اأّن  هي  مّهمة 
قيام دولة،  اأو جمتمع م�ستقّر؛ فالتنوع واالختالف يف ذاته اآية من اآيات 
الله يف الكون والنف�س، وال ميكن حموها واإلغاوؤها، ولكن وجودها يف 
جمتمع من املجتمعات يحتاج اإىل عقول مفّكرة، و�سدور مت�سعة، واآليات 

على حتّول التنّوع اإىل ثراء، ولي�س اإىل عداء وتنازع.
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للطباعة والن�سر، بغداد ،2019م.
ه�سام �سرابي،  املثقفون العرب والغرب، النهار، بريوت،1978م.

املنظمة  العونلي،  ناجي  ط1،ترجمة:   ، ال��روح  فينومينولوجيا   ، هيجل 
العربية للرتجمة،مركز درا�سات الوحدة العربية،بريوت، 2006.

وائل لطفي ، ظاهرة الدعاة اجلدد: حتليل اجتماعي – الدعوة – الرثوة – 
ال�سهرة، موقع كتب عربية ، 2006م.

التاريخي،نيو  امل�سهد  اإط��ار  يف  الديني  اخلطاب  اخلواجة،جتديد  يا�سر 
بوك للن�سر والتوزيع،القاهرة،2017م.

ثالثا / املجالت :
االأف��راد:  جتنيد  يف  داع�س  لتنظيم  االإقناعية  املجيد،االأ�ساليب  عبد  اأحمد 
مقاربة علمية، بحث من�سور يف جملة الباحث العلمي، كلية االإعالم جامعة 

بغداد، العدد 31،  2016م.
اأمل هندي اخلزعلي،اخلطاب االإ�سالمي املعا�سر: واقع التطرف ودعوات 
العدد  النهرين،  �سيا�سية،جامعة  ق�سايا  التجديد، بحث من�سور يف جملة 

45-46، 2016م.
الفل�سفي  التحليل  �سوء  يف  والعنف  التطرف  جربية  اجلابري،  �سالح 
ال�سيكولوجي، بحث من�سور يف جملة االآداب، كلية االآداب جامعة بغداد، 

العدد 122،2017م.
�سالح اجلابري، م�ساريع نهو�س ام م�ساريع انتكا�س، جملة ف�ساءات،ليبيا 

، العدد 17 ،2005م.
عبد االأمري كاظم زاهد، التطرف والعنف الديني: قراءة يف عوامل الن�ساأة 
االإن�سانية،  للعلوم  القاد�سية  جملة  يف   من�سور  بحث  املواجهة،  و�سبل 

املجلد 19، العدد 1، 2016م.
عبد الغني عماد، ال�سلفية واإ�سكالية االآخر :بني املفا�سلة واملفا�سلة، جملة 

امل�ستقبل العربي، لبنان، العدد 324، 2006م.
جملة  يف  من�سور  بحث   ، اإن�سانية،  �سناعة  التطرف   ، م��راد  عبا�س  علي 
-37 العدد  النهرين،  جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  كلية  �سيا�سية،  ق�سايا 

38، 2014م.
رابعا : الر�سائل واالطاريح :

غري  ماج�ستري  ر�سالة  لالإرهاب،  االجتماعية  االآث��ار  ع��ودة،  جا�سم  �سباح 
من�سورة، كلية االإعالم جامعة بغداد، 2006م.

رابعا : االنرتنيت :
تيمية،  ابن  مقابل  ر�سد  ابن  وحوا�سرها،  االأم��ة  ب��داوة  بني  ا�سقر،  اأحمد 
HYPERLINK "http:// ن��ت  امل��ي��ادي��ن  م��وق��ع  على  من�سور  بحث 

.www.almayadeen.net"www.almayadeen.net
مقال  امل�سلم،  العقل  حما�سرة  يف  الدنية  ال�سطلة  اأ�ساليب  ج��رار،  ب�سام 
/http://www.maaber.org/issue_june05 االنرتنيت  على 

htm.spotlights1
 HYPERLINKwww.liberal( حسن حنفي – ما الخطاب الديني
بتاريخ  ال��راب��ط  زي���ارة   ،)  democratic party of iraq.com

.2018/12/10
ح�����ريان، ال���وق���ف ع��ن��د ظ���واه���ر ال��ن�����س��و���س، م��ق��ال��ة ع��ل��ى االن��رتن��ي��ت 
HYPERLINK "http://hayran.info/en/)

.)407/http://hayran.info/en/node"407/node
الديني  اخل��ط��اب  وجت��دي��د  العربية  ،ال�سحافة  اللبان  دروي�����س  �سريف 
HYPERLINK "http://www.acrseg.org"www.

. acrseg.org
حممد ال�سحات اجلندي، جتديد اخلطاب الديني، مقال، البوابة نيوز،14 
HYPERLINK "http://www.albawabh.     2017 يوليو 

.news.com"www.albawabh.news.com
�سبكة  الوطنية،  الهوية  على  الطائفي  االإع��الم  خطورة  ال�سيوخ،  حممد 
HYPERLINK "http://www. ال��دول��ي��ة،االن��رتن��ت  املعلومات 

ainoor.com"www.ainoor.com
�س  بي���روت،1993م،  العلمية،  دارالكتب  العرب،  ل�سان  منظور،  1-ابن 

. 347
)*(�سورة �س، االآية )2(.

)**(�سورة �س، االآية )23(.
الدين  عز  ترجمة   ،1 ط  اخلطاب،  نظريات  يف  مقدمة  ونيل،  مكد  ديان   -

اإ�سماعيل، املكتبة االكادميية، القاهرة، 2001م، �س 165 .
-ح�سنني املحمدي بوداي، االإرهاب الفكري: اأ�سبابه مواجهته، دار الفكر 

اجلامعي، اال�سكندرية، 2006م، �س 39 . 
التطرف  واق��ع  املعا�سر:  االإ�سالمي  اخلزعلي،اخلطاب  هندي  )4(-اأم���ل 
ودعوات التجديد، بحث من�سور يف جملة ق�سايا �سيا�سية،جامعة النهرين، 

العدد 45-46، 2016م، �س74 .
- ابن منظور، ل�سان العرب، م�سدر �سبق ذكره، �س 289 .

املنظمة  العونلي،  ناجي  ترجمة:  ط1،  الروح،  فينومينولوجيا  -هيجل، 
2006م،���س  العربية،بريوت،  الوحدة  درا�سات  للرتجمة،مركز  العربية 

�س160-158.
 HYPERLINKwww.liberal) الديني  اخلطاب  ما  حنفي،  -ح�سن 
بتاريخ  الرابط  زيارة   ،)  democratic party of iraq.com

.2018/12/10
-تزفيتان تود وروف، م�ساألة االآخر، ط1،ترجمة: ب�سري ال�سباعي، �سينا 

للن�سر، القاهرة، 1992 م، �س197.
-اأحمد حممد هليل، حتديات اخلطاب الديني: يف ظل التحوالت املجتمعية 
اال�سالمية،  وال�����س��وؤون  االأوق���اف  وزارة  من�سورات  الراهنة،  والدولية 

االردن، د.ت، �س �س 13-11.
-عبد الغني عماد، ال�سلفية واإ�سكالية االآخر:بني املفا�سلة واملفا�سلة، جملة 

امل�ستقبل العربي، لبنان، العدد 324، 2006م، �س �س 71-70 .
-اأمل هندي اخلزعلي،اخلطاب االإ�سالمي املعا�سر: واقع التطرف ودعوات 

التجديد، م�سدر �سبق ذكره، �س2 .
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- ن�سر حامد اأبو زيد، نقد اخلطاب الديني ،ط3، املركز الثقايف العربي، 
الدار البي�ساء، املغرب، 2007م، �س 93.

-امل�سدر نف�سه، �س �س27-26 .
- حممد عمارة، اأزمة الفكر االإ�سالمي، م�سدر �سبق ذكره،1990م،�س57 

.
- ه�سام �سرابي، املثقفون العرب والغرب، النهار، ب��ريوت،1978م، �س 

. 20
- ح�سني رحال، اإ�سكاليات التجديد االإ�سالمي املعا�سر، ط1 ، دار االأمري، 

بريوت ،2011م، �س �س315-314 .
مقال  امل�سلم،  العقل  حما�سرة  يف  الدنية  ال�سطلة  اأ�ساليب  جرار،  -ب�سام 
http://www.maaber.org/issue_june05/ االنرتنيت  على 

spotlights1.htm
)*(�سورة ال�سافات، االية69- 70، �سورة املائدة، اية،10.

القاهرة،  املحمدية،  ال�سنة  ط1،مطبعة  املنطق،  نق�س  تيمية،  -اب���ن 
1951م،�س 24 .

للجماعات  والعقائدية  الفكرية  البينة  يف  ق��راءة  موؤلفني،  جمموعة   -
2015م،  االإ�سالمية،  للثقافة  العرفان  موؤ�س�سة  ط1،  ج2،  التكفريية، 

�س84.
- امل�سدر نف�سه،�س85.

الفل�سفي  التحليل  التطرف والعنف يف �سوء  -�سالح اجلابري، جربية 
ال�سيكولوجي، بحث من�سور يف جملة االآداب، كلية االآداب جامعة بغداد، 

العدد 122،2017م، �س8 .
الديني: قراءة يف عوامل  التطرف والعنف  االأمري كاظم زاهد،  )4 )عبد 
للعلوم  القاد�سية  جملة  يف  من�سور  بحث  امل��واج��ه��ة،  و�سبل  الن�ساأة 

االإن�سانية، املجلد 19، العدد 1، 2016م،�س �س31 -32 .
- �سال ح اجلابري، جربية التطرف والعنف يف �سوء التحليل الفل�سفي 

ال�سيكولوجي، م�سدر �سبق ذكره، �س9 .
- اأحمد بن حممد االأردبيلي، زبدة البيان يف براهني اأحكام القراآن،ط2، 

موؤمنني للن�سر، قم املقد�سة، 1421ه�، �س140 .
وبحر  الدقائق  كنز  تف�سري  امل�سهدي،  القمي  ر�سا  حممد  ب��ن  حممد   -

الغرائب، موؤ�س�سة �سم�س ال�سحى،قم املقد�سة،2009م، �س357
- ابن اأبي احلديد املعتزيل، �سرح نهج البالغة، ج20، دار اإحياء الرتاث، 

بريوت، �س41 .
-اأحمد ا�سقر، بني بداوة االأمة وحوا�سرها، ابن ر�سد مقابل ابن تيمية، 
HYPERLINK "http:// ن��ت  امليادين  موقع  على  من�سور  بحث 

. www.almayadeen.net"www.almayadeen.net
التكفري،  جت��رمي  التكفري:  و  التفكري  بني  االأم��ة  الهميم،  اللطيف  عبد   -

مطبعة الوقف احلديثة، بغداد،2015م، �س �س51-50.
البوابة  م��ق��ال،  ال��دي��ن��ي،  اخل��ط��اب  جت��دي��د  اجل��ن��دي،  ال�سحات  -حم��م��د 

HYPERLINK "http://www.albaw- 14 يوليو 2017   ،نيوز
abh.news.com"www.albawabh.news.com

الديني  اخلطاب  وجتديد  العربية  ال�سحافة  اللبان،  دروي�س  -�سريف 
HYPERLINK "http://www.acrseg.org"www.acr-

seg.org
- ���س��الح اجل���اب���ري، م�����س��اري��ع ن��ه��و���س ام م�����س��اري��ع ان��ت��ك��ا���س، جملة 

ف�ساءات،ليبيا، العدد 17 ،2005م،�س �س34-33.
- ف��خ��ر ال���دي���ن ال��������رازي، ا����س���ا����س ال��ت��ق��دي�����س ،م��ط��ب��ع��ة ك��رد���س��ت��ان 

العلمية،1328ه�،�س99.
- عامر الكفي�سي، م�سدر �سبق ذكره ،�س17.

مركز  واالخ��ت��الف��ات،  القوا�سم  اجل��دد:  ال�سريف،الدعاة  ح�سن  -حممد 
امل�سبار للدرا�سات والبحوث،دبي، 2016م، �س73 .

-امل�سدر نف�سه، �س76
- وائل لطفي، ظاهرة الدعاة اجلدد: حتليل اجتماعي – الدعوة – الرثوة 

– ال�سهرة، موقع كتب عربية، 2006م، �س �س18-15.
التاأ�سيل  االإ�سالمية:  ال�سيا�سية  التن�سئة  مو�سوعة  باحثني،  جمموعة   -
والتوزيع  والن�سر  للطباعة  ال�سالم  دار  م2،  املعا�سرة،  واملمار�سات 

والرتجمة، اال�سكندرية، 2013م، �س 685.
العقائدية،  البنية  يف  ق��راءة  التكفريية:  اجلماعات  موؤلفني،  -جمموعة 

م�سدر �سبق ذكره، �س198.
-حممد يتيم، الو�سطية واالعتدال: من اأجل ا�سرتاتيجية ال�ستيعاب فكرة 

الغلّو والتطرف، موؤ�س�سة االنت�سار العربي، بريوت،2011م، �س 9 .
جملة  يف  من�سور  بحث  اإن�سانية،،  �سناعة  التطرف  مراد،  عبا�س  علي   -
العدد 37- النهرين،  ال�سيا�سية يف جامعة  العلوم  ق�سايا �سيا�سية، كلية 

38، 2014م،�س �س280 -282 .
نيو  جديدة،  نقدية  روؤية  الديني:  اخلطاب  جتديد  منهج  رجب،  جمال   -

بوك للن�سر والتوزيع، القاهرة ،2018، �س 40.
االإره���اب:  ملكافحة  العربية  االإع��الم��ي��ة  اإال�سرتاتيجية  وزان،  جمال   -
غمو�س الروؤية وق�سور املقاربة، مركز اجلزيرة للدرا�سات،2015م، �س 

�س،6-2.
ال�سيوخ، خطورة االإعالم الطائفي على الهوية الوطنية، �سبكة  - حممد 
HYPERLINK "http://www.ai-  املعلومات الدولية، االنرتنت

noor.com"www.ainoor.com
- امل�سدر ال�سابق. 

الب�سائر  دار  اأ�سعد،  ال�سائعات، ترجمة: وجيه  لوي�س روكيت،  مي�سال   -
للطباعة والن�سر والتوزيع،دم�سق، 1994م، �س18.

العلمية  الكتب  دار  ط2،  العقول،  وحب  داع�س  حمدان،  جا�سم  -ن�سيف 
للطباعة والن�سر، بغداد ،2019م، �س148-147.

)*(�سورة الروم، االية 22.
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احلا�سنة  البيئة  يف  ترتب�س  غالبا  الراديكالية  والتنظيمات  اجلماعات   
ولي��س  تع�ددي  جمتمع  العراقي  املجتم�ع  ان  علمنا  اذا  خا�سة  اله�سة، 
النقي�س  االآخ��ر  الط�رف  يف  الف�سيف�س�ائي  املجتمع  يكون  ف�سيف�س�ائيا: 
للمجتم�ع املتجان��س، فه�و يتاأل�ف م�ن ع�دة جماع�ات تغل�ب هويته�ا اخلا�س�ة 
ع�لى الهوي�ة العامة، وتت�س�ف العالق�ات في�ما بينه�ا بال�رتاوح ب�ني عمليت�ي 
ير�س�خ  وم�ما  العام�ة،  االأ�س��س  ح��ول  االتفاق  وع�دم  والن�زاع  التعاي��س 
حما�س�سة  وجود  الن�زاع،  اإىل  وي�وؤدي  اجلماع�ات  هذه  ب�ني  االنق�س�امات 
االجتماعي�ة،  املكان�ة  ويف  واملدني�ة  واالقت�سادي�ة  ال�سيا�س�ية  احلقوق  يف 
املجتم�ع  يتك�ون  بين�ما  الفرعية،  الهوي�ة  يف  الفروق�ات  اإىل  باالإ�ساف�ة 
التع�ددي م�ن ع�دة جماع�ات حتتف�ظ بهويته�ا اخلا�سة، ولكنه�ا متكنت م�ن 
اإيجاد �سيغ�ة تاآل�ف ب�ني الهوي�ة اخلا�س�ة والهوي�ة العام�ة، ولكن املجتمع�ات 
التعددي�ة ق�د تع�اين ب�ني ف�رتة واأخ�رى م�ن اأزم�ات داخلي�ة ب�س�بب تدخ�الت 
مراك�ز  ع�لى  االأقلي�ات  اإح�دى  اأو  االأكرثي�ة  ت�س�لط  ب�س�بب  اأو  اخل�ارج،  م�ن 
النف�وذ والق�وة، مرتافق�ة م�ع غي�اب الدميقراطي�ة واإق�رار التعدد، وه�ذا م�ا 
ح�س�ل م�ع عام 2003 وحتى عام 2013 يف املحافظات العراقية ذات غالبية 

العرب ال�سنة. 
متي�ل اجلماعات الراديكالية اجلهادية الرئي�س�ة يف العراق اإىل الرتكز يف 
فالع�سائر  العراق،  �سرق  و�سمال  غرب  �سمال  م�ن  معينة  جغرافية  مناط�ق 
العربية ال�سنية يرتكزون ب�س�كل ٍّ اأ�س�ا�سي يف تلك املناطق من العراق، بين�ما 
ترتكز االأقليات الدينية والقومية بجوارهم �سمن مناطق عرفت باملناطق 
عن  الدفاع  حا�سنة  بيئة  �سناعة  يف  اأ�س�هم  الرتكيز  ه�ذا  عليها.  املتنازع 
الف�رد  التي ي�س�تطيع  العملية  الثقايف هي  الدفاع  الثق�افية، فدعاية  الهوية 

انه حامي  القرية  او  الع�سرية  ان يقنع  الراديكايل  الفكر  الع�سائري حامل 
الهوية  اكت�س�اب  طريقه�ا  ع�ن  اجلماع�ة  اأو  الثقافية  ولهويتهم  حلقوقهم 
الثقايف  الدفاع  اأن  غ�ري  بينه�ما،  التفاع�ل  اأو  االت�سال  خ�الل  م�ن  الفرعية 
الربغماتية  من  الكثري  فيها  تكتيكية  خطوة  يعترب  للراديكايل  بالن�س�بة 
اأ�س�به  الدعوي  بالتدرج  املجتمع  على  الهيمنة  ه�و عملية  الدينية،  والتقية 

بعملية التن�س�ئة االجتماعي�ة.

البيئة العشائرية وعودة الفكر الراديكالي الجهادي:
على  فعل  ردة  باعتبارها  اجلهادية،  ال�سلفية  اجلماعات  مع�سكرات  ن�ساأت 
املنطقة  ال�سنية يف  والع�سائر  املالكي  قيادات حكومة  العالقات بني  تردي 
ال�سمالية والغربية. يف نهاية 2012ظهرت من�سات االحتجاج التي عرفت 
واملت�سوفة  البعثيني  من  خليطًا  و�سمت  ال�سعبي"،  ال�سني  ب�"احلراك 
احتدام  وب�سبب  الع�سائرية،  والقيادات  اجلهادية  وال�سلفية  واالأخ���وان 
تعزيز  على  العي�ساوي  راف��ع  حينها  املالية  ووزي��ر  املالكي  بني  ال�سراع 
امل�ساجد  وائمة  الع�سائر  �سيوخ  من  ع��دد  تداعى  فقد  والنفوذ،  ال�سلطة 
لالإطاحة  ال�سنية،  املناطق  يف  االأح���زاب،  وق��ادة  ال�سني  االف��ت��اء  وعلماء 

بطموح املالكي بوالية ثالثة.
البيئة  ه��ذه  ا�ستثمرت  ال��ع��راق،  ف��رع  القاعدة  تنظيم  من  ال�سلبة  ال��ن��واة 
الغا�سبة على احلكومة وبداأت تنت�سر يف مدن وخميمات االعت�سام، وتعقد 
جمال�س الأخذ البيعة ل� "البغدادي"، فحققت هناك االنت�سار والتو�سع الكبري 
وجنوب  الرثثار  حو�س  مناطق  عدا  نفوذها  انح�سر  اأن  بعد  وال�سريع، 
اأق��ل من 1000  بعدد هو  وب��داأوا  راوة،  ح��وران وجزيرة  نينوى ووادي 
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من القاعدة الى داعش:
وقد ظهرت تنظيمات جهادية م�ستمدة اأفكارها من تنظيم قاعدة اجلهاد االأم 
ورمبا تبنت نهج اأكرث عدوانية، حيث ما تركته حرب العراق من ا�ستمرار 
تغلغل مد جهادي اإ�سافة اإىل ما خلفته الثورات العربية وعدم مباالة املنتظم 
العديد  م�سالح  لتحقيق  والتهافت  امل�ست�سعفة  ال�سعوب  بظ�روف  ال�دويل 
من الدول اأدخل بع��س املن�اطق يف ح��سابات ت�وؤدي ثمنه�ا جمتمع�ات عربية 
ال�سام والعراق. فبعد اغتيال الزرقاوي من طرف  واإ�سالمية، خا�سة بالد 
الق�وات االأمريكي�ة ب�العراق يف حزي�ران، يوني�و 2006؛ والذي ترك وراءه 
التنظيم وبع�د �س�هر تقريب�ا  اأبو حمزة املهاجر زعامة  نارا م�ستعلة، توىل 
االإ�س�المية"  العراق  "دولة  ت�سكيل  االإعالن عن  ت�م  االأخ�ري  ه�ذا  قي�ادة  م�ن 
بزعام�ة اأب�و عم�ر البغ�دادي، لك�ن الق�وات االأمريكي�ة م�رة اأخ�رى جنح�ت يف 
ا�ستهداف البغدادي وم�ساعده اأبو حمزة وذلك يف ني�سان، اأبريل 2010، 
البغدادي  بكر  باأبي  حاليا  املعروف  البغدادي  بكر  اأب��و  التنظيم  فاختار 
احل�سيني القري�سي اأو كما ينادونه اأبو دعاء وتطلق عليه القوات االأمريكية 
الفرتة  اأن  بالذكر  وحري  البدري.  اإب�راهيم  احلقيق�ي  وا�س�مه  "ال�سبح"، 
القوات  التنظيم من طرف  اإ�سعاف  �سهدت  ما بني 2006 و2010  املمتدة 
االأمريكية والعراقية ب�سكل كبري، بعدما �سكلت قوات ال�سحوة العراقية من 
مقاتلي الع�سائر يف املناطق ال�سنية، وقتل�ت ث�م اعتقل�ت اأك�رث م�ن 34 من 
�سنة 2011  العراق  االأمريكية من  القوات  ان�سحاب  القياديني، وبعد  كبار 
يف  العنيفة  التفجريات  م�ن  ع�دد  االإ�س�المية  الع�راق  بدول�ة  ع�رف  ما  �سن 
املدن العراقية خا�سة يف العا�سمة بغداد. ت�سببت يف ح�سد اآالف ال�سحايا 
اأالف  ع��سرة  تع�ر�س  االأمريكي�ة  القي�ادة  جعل  مما  عارمة.  اأمنية  و�سيولة 
دوالر مكاف�اأة مالية للقب�س على اأبو بكر البغدادي اأو قتله، وكان رد فعل 
العراقية  ال��سجون  ك��سر ج�دران  اأطل�ق عليه�ا  اإع�الن حمل�ة  االآخ�ر  الطرف 
�سملت ع�سرات الهجمات واأدت لالإفراج عن املئات من املعتقلني خا�سة من 
�سجن اأبو غريب. وغني عن البيان اأن ظهور الدولة االإ�سالمية يف العراق 
ق�د م�ر مبراحل  اإعالن اخلالف�ة  فالتنظيم قبل  اأمرا اعتباطيا  لي�س  وال�سام 
عمل من خاللها على مللمة اأوراقه وا�ستيفاء كل ما ميكن اإ�سفاء طابع مفهوم 
الدولة يف املنطقة. ويف 29 حزيران، يونيو 2014 اأعلن الناطق الر�سمي 
واأن  اخلالف�ة  دول��ة  قيام  "عن  العدناين  حممد  "اأبو  داع�س  تنظيم  با�سم 
هذه االأخرية ممثلة باأهل احلل والعقد، فيها من االأعيان والق�ادة واالأم�راء 
وجمل��س ال��سورى وتن��سيب خليف�ة امل��سلمني ومبايعة اأبو بكر البغدادي 
فقبل البيعة و�س�ار ب�ذلك اإم�ام وخليف�ة لفرع القاعدة يف العراق و�سورية 
الدولة  تنظيم  بني  اندماج  اإىل  م��سريا  البي�ان  ج�اء  وق�د  اخ��رى.  وف��روع 
االإ�سالمية يف العراق، التابع لتنظ�يم القاع�دة وجبه�ة الن��سرة ال��سورية، 
اإال اأن ه�ذه االأخ�رية رف��ست االندماج على الفور. ما �سبب يف اندالع معارك 
"ق�د خ�رج  "داع��س  اإن تنظ�يم  الق�ول  الطرفني ب�سكل متقطع، وميك�ن  بني 
ع�ن طاعة زعيم تنظيم القاعدة ال�سيخ اأمين الظواهري حيث اعرت�س على 
�سوريا  وترك  الع�راق  ع�لى  للرتكي�ز  لدعوت�ه  اال�س�تجابة  ورف��س  �س�لطته 

راية  حتت  امل�سلمني  كل  ل�سم  الدعوة  البيان  �سمل  كما  الن�سرة،  جلبهة 
وحيدة، ولتبني ا�سرتاتيجية جديدة اأكرث راديكالية على م�ستوى اجلهاد، 
فقبل اأن ت�م الرتكي�ز م�ن قاع�دة اجله�اد ع�لى قت�ل العدو البعيد املتجلي يف 
مالم�ح  لتبل�ور  البغدادي  بكر  اأبو  �سيا�سة  جاءت  له.  املواليني  اأو  الغرب 
دولة  تاأ�سي�س  على  العمل  اأهمها:  االأ�سول  م�ن  ع�دد  ح�ول  ترتك�ز  فكري�ة 
اخلالفة االإ�سالمية بالقوة امل�سلحة، والدعوة اإىل تطبيق الف�وري لل��سريعة 
االأمنية واحلكومية يف  العمل يف االأجهزة  االإ�س�المية، وك�ذلك عدم جواز 
الدولة، ورف�س التعليم الغربي وثقافته وتغيري نظام التعليم، كما ترتكز 
وحت��رمي  وح��ده  لله  احلاكمي��ة  اإثب��ات  على:  اجلماعة  واأفكار  مبادئ  اأهم 

الدميقراطي��ة، وك��ل حك��ام الدميقراطية كفار.
لل�سيد  ال�سيا�سي  والطابع  ال�سلفي  العقدي  الطابع  ب�ني  امل�زج  يتم  وهنا 

قطب.
كاأ�سا�س  ويعتمد  الكافر،  به  ترت�س  اإذا  امل�سلم  قتل  ج��واز  وهو  الترت�س: 
�سرعي لتربير بع�س العملي�ات الع��سكرية اأو االنتحارية التي ترتتب عنها 
قتل بع�س امل�سلمني، وهذا املبداأ ت�ستند اإليه بع�س التنظيمات الراديكالية 

املت�سددة.
عرب  ف��ت��اوى  لعمق  ام��ت��داد  يعد  وه��و  امل�سلمني:  غ��ري  قتل  وج��وب  مذهب 
االإرهاب  "ود�ستور  ماردين  فتوى  احلراين  تيمية  ابن  كفتاوى  الع�سور 
واالإرعاب، وللنهج الوهابي لل�سيخ حممد بن عبد الوه�اب ... واع�تماد فك�ر 
"ي�ستمد مقومات هذا املبداأ من ال�سيوخ  "داع�س  اأن تنظيم  االإخ�وان .كما 
واأبو  املقد�سي  حمم�د  اأب��و  مث�ل  الع��سرية  اجلهادي�ة  لل��سلفية  املنظ�رين 
اأخ�ذ  اأن هذا املذهب مبني على  اأغلب العلماء  قتادة الفل�سطيني ... ويرى 
م�ذاهب الفقه�اء ال�ذين بن�وا اجتهاداتهم ح�سب واقعهم .كما يف�سر للمنظور 
ملفه�وم  املتناول�ة  النبوي�ة  واالأحاديث  القراآنية  االآي��ات  لبع�س  ال�سطحي 
التغيري  يدها  على  �سياأتي  التي  اجلماعة  اأنهم  داع�س  اجلهاد.-معتقدات 

والنجاة. 

من داعش الى القاعدة:
خالفات�ه  ونهاية  "داع��س"  عليها  ي�س�يطر  الت�ي  االأرا�سي  انك�ما�س  يعني 
املتوهمة اأن القاع�دة �ست�س�تعد لت�س�در امل�س�هد اجله�ادي من جدي�د بعد اأن 
تراجع�ت مكانتها ب�س�ورة كب�رية عق�ب ظه�ور تنظيم "داع�س"، وهن�اك عدة 

موؤ�سرات ع�لى ذلك منها؛
عق�ب  ال��ع��راق  يف  انهيارها  وبعد  �سوريا  يف  لداع�س  الو�س�يك  االنهي�ار 
العمليات الع�س�كرية املكثفة �سده هن�اك، ف�س�ال عن تراجع متدد "داع�س" 
يف واليات خرا�سان وغرب افريقيا و�سرق ا�سيا ب�س�بب وج�ود تنظيمات 

متطرف�ة مناوئ�ة للتنظي�م هن�اك، خا�س�ة تنظيم القاع�دة.
 ف�سال ع�ن امتالك االأخري اأتباع�ا اأك�رث عددا واأقوى يف الق�ارة االأفريقية. 
وحت�ى بالن�س�بة للتنظي�مات التي كان�ت تتبع تنظي�م القاعدة يف اأفغان�س�تان، 
يف  حققه�ا  الت�ي  امليداني�ة  النجاح�ات  عق�ب  "داع��س"  اإىل  والءه�ا  ونقل�ت 
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انت�سار  لتف�سري  مداخل  �ستة  ال�سر:  “حما�سن  مم��دوح.  ال�سيخ،  انظر:    
وا�ستمرار ظاهرة االإرهاب يف ال�سرق االأو�سط" اجتاهات االأحداث.2015، 

العدد10، �س8..
  البيئات التي يتواجد فيها االإرهاب، ثالثة اأنواع؛ بيئة من�سجمة بالعقيدة 
واملنهج مع اجلماعات االإرهابية وهذه اأ�سبحت نادرة يف العراق بعد عام 
االأبرز  املنفذ  تعترب  وهذه  ع�سائريا  او  اجتماعيا  متخادمة  وبيئة   ،2017
كركوك،  وجنوب  االنبار  وغرب  نينوى  جنوب  يف  االإرهابية  للجماعات 
يف  تنت�سر  التي  القرى  يف  نا�سط  منفذ  وه��ذا  اقت�سادية  وظيفية  وبيئة 

اأطراف مدن حمافظة �سالح الدين وحمافظة دياىل.
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the- انظر:    
story/14/1/2019/احلركات-اجلهادية-كيف-ن�ساأت-وملاذا-حتولت-

من-االإقليمية-اإىل-العاملية.
  انظر: حيدر �سعيد، جمموعة موؤلفني، تنظيم الدولة املكنى داع�س، املركز 

العربي، ط1 بريوت 2018، ج2، �س173-172.
العراق  جلمهورية  وزراء  ورئي�س  االإ�سالمي  ال��دع��وة  ح��زب  ع��ام  اآم��ني    

.)2014-2006(
  اأبرز الوجوه القيادية ال�سنية للفرتة بني )2013-2006( .

  انظر: جيل كيبيل، الفتنة، ترجمة نزار اورفلي، دار ال�ساقي، ط1 بريوت 
2004، �س 139-144 مطاردة القاعدة وقابليتها للظهور.

  انظر: نوزت �سمدين، ع�سائر نينوى ودولة اخلالفة، حتقيق ا�ستق�سائي 
1234=http://www.nirij.org/?p ،2015 ل�سبكة نرييج عام

  انظر: فالح عبد اجلبار، دولة اخلالفة التقدم اىل املا�سي، املركز العربي، 
بريوت 2017، �س155.

  انظر: حممد جمال باروت، التكوين التاريخي احلديث للجزيرة ال�سورية، 
املركز العربي..

بني  االأهلي�ة  امل�س�لحة  للنزاع�ات  مب�ا�سر  نت�اٌج  ه�و  االأه�لٌي:  ال��سراع    
وف�ق  بالتعري�ف  وه�����ي  ال��ن��زاع�����ات.  تل�ك  الأط����راف  احلا�سن�ة  البيئ�ات 
)الربوتوكول( الث�اين االإ�س�ايف اإىل اتفاقيات جني�ف املعقودة يف 12 اآب/ 
اأغ�س�ط�س 1949 املتعل�ق بحماي�ة �سحاي�ا املنازع�ات امل�س�لحة غ�ري الدولي�ة 
يف مادت�ه االأوىل: النزاع�ات الت�ي ت�دور ع�لى اإقلي�م دول�ة معين�ة ب�ني قوات�ه 
اأخ�رى،  م�س�لحة  نظامي�ة  جماع�ات  اأو  من�س�قة  م�س�لحة  وق�وات  امل�س�لحة، 
مت�ار�س حت�ت قي�ادة م�س�وؤولة ع�لى ج�زء م�ن اإقليم�ه ال�س�يطرة، م�ا ميكنه�ا 
يازج�ي،"  اأم�ل  انظر:  ومن�س�قة.  متوا�سلة  ع�س�كرية  بعملي�ات  القي�ام  م�ن 
النظري�ة  ب�ني  امل�س�لحة  ال��ن��زاع��ات  وق��ان��ون  االإن�س�اين  ال���دويل  القان�ون 
والواقع"، جملة جامع�ة دم�س�ق للعل�وم االقت�سادي�ة والقانوني�ة، دم�س�ق: 

جامع�ة دم�س�ق، املجل�د 20، الع�دد االأول، 2004، �س 137.
عانت  التي  االجتماعية  ال�سيا�سية  الق�سايا  من  ي��زال  وال  االإره��اب  كان    
منها ال��سعوب وال�دول واالأم�م، وب�الرغم م�ن تغ�ري واختالف النظرة اإليه 

واختالف النظر اإىل االأعمال التي ت�سمى اإرهابا والت�ي ال ت��سمى اإرهاب�ا، 
اإال اأن �س�ور االإره�اب تتع�دد وتتغري من زمن الآخر ومن جمتمع الآخر، فما 
م�ا  ب�الطبع  وه�ذا  ذل�ك،  غري  غريه  يف  يعد  اإرهابيا  عمال  جمتمع  يف  يعد 
اأثناء  االإره��اب، وهو ما �سنالحظه  املفاهيم حول  اإىل اختالف وتغري  ق�اد 
ن�سميه  اأو م�ا  التاريخ  عرب  وتناميه  االإره��اب  لظاهرة  الفل�سفي  حتليلنا 
باأركيولوجيا االإرهاب، كما نالحظ تطور هذه الظاهرة وانت�سارها خا�سة 
ي�سمى  ما  وظهور  بل  واالنرتن�ت،  التكنولوجيا  ع�سر  الع�سر،  ه��ذا  يف 
وارتباطه  للقارات،  والعابر  والبيولوجي  التكنولوجي  العلمي  باالإرهاب 

بظاهرة تعد االأداة املغذية له اأال 
ب��ال��دول��ة و�سلطتها  ال��داخ��ل��ي  االإره����اب  ارت��ب��ط  م��ا  العنف. وك��ث��ريا  وه��ي 
تقول  وهنا  اال�ستبدادية،  وقوانينها  التوتاليتارية  االأنظمة  خ�سو�سا 
يف  الو�سعية  ال��ق��وان��ني  مكانة  اأرندت Hannah Arendt "اإن  حنة 
ج�سم النظام التوتاليتاري ال�سيا�سي ال يني يت�سلط عليها االإرهاب الكلي 
الطبيعية وواقعها”.  اأو  التاريخية  احل��رك��ة  مانح  باعتباره  وينتزعها 
فل�سفي  منظور  م��ن  واالإره����اب  “العنف  الغني.  عبد  ال�سكك،  ب��و  ان��ظ��ر: 
 Une Perspective Philosophique de la Violence  =
 et du Terrorisme = Violence and Terrorism from a
 ,50 Issue 223.2017-210.Philosophical Perspective. pp

pp
اال�س��تقرار  يجل��ب  اأن  الع�س��كري  للن���سر  ميك��ن  ال  اأو�س��ع،  نح��و  ع��لى    
للمناط��ق املح��ررة م��ن دون ق��وات �سرط��ة فعال��ة وم��ن دون حك��م القان��ون.

  انظر: عزمي ب�سارة، تنظيم الدولة املكنى داع�س، املركز العربي، بريوت 
2018، ج1، �س175-169.

جان��ب  �س��ورة  كوكب��رن"  "باتري��ك  الربيطاين  ال�سحف��ي  وير�س��م    
ل���  احلا�سن��ة"  "البيئ��ة  ت�س��كل  الت��ي  املنطق��ة  موق��ف  يف  التح��والت  م��ن 
"داع���س" م��رزا الفاع��ل االأك��ر – ب��ل رمب��ا احلا�س��م– في��ا اأح��رزه "داع���س" 

بالع��راق اإىل التهمي���س ال�س��يا�سي للع��رب ال�س��نة؛ فق��د ا�س��تفاد 
االحتجاج��ات  وكان��ت  الع��راق،  يف  ال�س��ني"  "التغيي��ب  م��ن  "داع���س" 
ف�س��ل  لك��ن  البداي��ة،  يف  �س��لمية  دي�س��مر2012  يف  ال�س��نة  بداأه��ا  الت��ي 
رئي���س ال��وزراء ن��وري املال��كي يف احت��واء غ�س��ب ال�س��نة، باالإ�ساف��ة اإىل 

جم��زرة يف خمي��م الحتج��اج يف اأبري��ل 2013 )اأ�س��فر ع��ن مقت��ل م��ا 
"مقاوم��ة  اإىل  ال�س��لمي"  "االحتج��اج  ح��ول  �س��خ�سا(  ع��ن خم�س��ن  يزي��د 
م�س��لحة" انظر: باتريك كوكربن، داع�س: عودة اجلهادين، ترجمة: مي�سلن 

حبيب )بريوت، دار ال�ساقي، الطبعة االأوىل، 2014( �س 49.
  انظر: ال�سي�ساين ، مراد بطل ."ما بعد القاعدة : ثالثة حتوالت كربى يف 
العدد  ال�سلفية اجلهادية" اجتاهات االأحداث. 2014، املجلد 1،  تنظيمات 

1، �س39-36.
متميزة"  تنظيمية  خ�سائ�س  ال��ق��اع��دة:  “منظمة  م���راد.  ج��اين،  ان��ظ��ر:    

جيوبوليتيكا. 2015، العدد3، �س42.
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من اصداراتنا
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 اشكاليات الدراسة
يف مراحل التحول االجتماعي واجهت املوؤ�س�سة الع�سكرية العراقية العديد 
املراحل  يف  ال�سيا�سي  دورها  عن  وجنمت  �ساحبت  التي  اال�سكاليات  من 
الرتكيز  �سنحاول  اننا  اال   ،  1921 عام  منذ  العراق  بها  مر  التي  املختلفة 
على مرحلة ما بعد االحتالل االمريكي الربيطاين للعراق عام 2003 ، وما 
العراقية  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  الوظيفية  االأ�س�س  تدمري  من  عنه  متخ�س 
االحتالل  قوات  قبل  باإ�سراف من  بنائها  اعادة  و   ، االحتالل  قبل  الوطنية 

االمريكي .

اهداف الدراسة
 ت�سليط ال�سوء على مراحل تطور املوؤ�س�سة الع�سكرية العراقية اجلديدة 
حتليلية  ق���راءة  يف   ،2019 ع��ام  اىل  و���س��وال   2004 يف  ت�سكيلها  منذ 
هذه  ب��ه  م��رت  ال���ذي  واالخ��ف��اق  النجاح  مل�����س��ارات  وحم��اي��دة  مو�سوعية 
املوؤ�س�سة طيلة �سنوات تطورها املتزامن مع �سراعها �سد اعتى وا�سر�س 
التنظيمات االرهابية املتمثلة بتنظيم داع�س االرهابي ، وانت�سرت عليه يف 

حرب �سرو�س ا�ستمرت الأكرث من اربعة �سنوات .

أهمية الدراسة
تنطلق اأهمية الدرا�سة من كونها تبحث يف االإ�سكاليات املت�سلة و املتعلقة 
بت�سكل ودور املوؤ�س�سة الع�سكرية العراقية اجلديدة  يف 2004 و�سوال اىل 
عام 2019، فعلى الرغم من حلها و تراجع دورها بعد االحتالل االمريكي 
للعراق يف العام 2003 ، اال اأن طبيعة التوترات االجتماعية وال�سراعات 

للعراق  االمريكي  االحتالل  وطئة  حتت  وتفاقمت  ظهرت  التي  الطائفية 
اإعادة تاأهيل املوؤ�س�سة الع�سكرية العراقية يف  )2003-2011( جعلت من 
العراقي  املجتمع  ي�سهده  ال��ذي  الطائفي  وال�سراع  االنق�سام  ظ��روف  ظل 
منذ عام 2003، �سرورة ملحة حلماية ال�سلم االهلي واالمن املجتمعي و 
املوؤ�س�سة  على  احلفاظ  عرب  والتمزق  االنق�سام  من  العراقية  الدولة  اإنقاذ 

الع�سكرية واأجهزتها واعادة تاأهيل ت�سكيالتها الع�سكرية . 

فرضية الدراسة 
املوؤ�س�سة  لدور  الواقعية  املقاربة  اأن  اأ�سا�س  على  الدرا�سة  فر�سية  تقوم    
البحتة  الع�سكرية  االعتبارات  يف  تنح�سر  تكن  مل  العراقية  الع�سكرية 
بالرغم  الداخلية  االأمنية  االعتبارات  اأو   ، بردع اخلطر اخلارجي  املت�سلة 

من اأهميتها ، بل تعدى دورها الأبعد من ذلك .

منهجية الدراسة 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  لعبته  الذي  ال��دور  بيان  الدرا�سة  هو  كان هدف  ملا    
العراقية يف املجتمع العراقي املعا�سر  ، فاإن هذه الدرا�سة �ستعتمد باالأ�سا�س 
على املنهج التاريخي يف عر�س تطور الدور االجتماعي وال�سيا�سي للنخب 
عر�س  يف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  عن  ف�سال"   ، العراقية  الع�سكرية 
عرب  واالحداث  املواقف  لتحليل  العراقية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  عن  االأفكار 

مراحل تطور دورها االجتماعي يف العراق املعا�سر .

هيكلية الدراسة 
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ات�سمت به �سخ�سية )برمير( جعلته ينكر وجود اجلي�س العراقي يف كتابه 
ونفاق  مفارقة  وهذه   .  )11( العراقي  اجلي�س  حل  لقرار  تربيرا"  الحقا" 
�سريح، فاجلي�س كان موجودًا وكان ميكن تدارك االأمور لو اأن نية القوات 
الغازية مل تكن متوجهة اأ�سا�سًا لتدمري اجلي�س العراقي والدولة العراقية 
العراق  من  باالنتقام  ال�سهيونية  ال��دواف��ع  تطابقت  فقد   ، بالكامل)12( 
بالثقافة االأمريكية التي تدعو دائمًا اإىل �سحق اخل�سم عندما تتمكن منه. 
لذلك فاإن القوات امل�سلحة العراقية اأو اأي من نخبها ، مل تعرتف للعدو باأي 
ن�سر اأو فوز يف النزاع ، والرئي�س االأمريكي جورج دبليو بو�س ، مل يعلن 
مل  حيث   ! الرئي�سية  القتالية  االأعمال  انتهاء  اإال   2003 اأيار/مايو  اأوائ��ل 
يجروؤ على اعالن الن�سر لعدم توقيع اأي من القادة الع�سكريني العراقيني 
الأي وثيقة ا�ست�سالم ، يف وقت حتتم فيه قواعد اال�ستباك يف احلروب اأن 
يتم ترتيب وقف اإطالق النار اأو عقد الهدنة كو�سيلة الإنهاء القتال والتفاهم 
على اخلطوات الالحقة ، بوثائق خا�سة ، وهذا ما مل حت�سل عليه القوات 
االمريكية الغازية حتى ان�سحابها من العراق نهاية عام 2011، عندما اأعلن 
الرئي�س االمريكي باراك اوباما يف خطابه من قاعدة فورت براج بوالية 
نورث كاروالينا )13( اكتمال ان�سحاب القوات االمريكية و انتهاء احلرب 

يف العراق ولكنه ، مل يعلن الن�سر فيها .
 

اعادة تشكيل المؤسسة العسكرية العراقية
       ن�سرت الدكتورة ليندا بيلمز يف كانون الثاين 2007 ورقة عمل حتت 
عنوان ) اجلنود العائدون من العراق واأفغان�ستان : االكالف طويلة االأمد 
اأيلول 2006 عدد االإ�سابات غري القاتلة  ( ، واأوردت �سمن التقرير لغاية 
وكيل  من  ات�ساال  الثاين  باليوم  فتلقت   ، جريح  األ��ف  خم�سني  من  باأكرث 
وزارة الدفاع وليام وينكنفردر م�ستف�سرا عن م�سدر معلوماتها ، فدلته على 
موقع وزارة املحاربني القدامى وموقع وزارته على ال�سبكة ، ويف اأعقاب 
اإىل  األ��ف  خم�سني  من  املوقع  على  االإ�سابات  ع��دد  تخفي�س  ج��رى  املكاملة 
خم�سة وع�سرين األف ، فيما �سار الدخول عل موقع وزارة الدفاع متعذرا 
)(. كما ورد يف حيثيات التو�سية 77 من تقرير جلنة بيكر – هاملتون: " 
فعلى �سبيل املثال ، يف اأحد اأيام �سهر متوز 2006 مت ت�سجيل 93 هجوم اأو 
عملية عنف هامة . ولكن بعد اأجراء مراجعة دقيقة الأحداث ذلك اليوم تبني 
اأن عمليات العنف بلغت 1100 عملية")14( .  وهذا يدل مبا ال يقبل ال�سك 
على اأن للفراغ االمني الذي تركه قرار حل اجلي�س العراقي من قبل احلاكم 
الو�سع  جممل  على  ال�سلبية  واآث��اره  تداعياته   ، برمير  االمريكي  امل��دين 
االمني الداخلي بعد اأن ع�سف حجم اخل�سائر املادية والب�سرية يف �سفوف 
القوات االأمريكية الغازية يف العراق بال�سيا�سة االأمريكية وا�سرتاتيجيتها 
جي�س  بت�سكيل  لالإ�سراع  دفعها  ال��ذي  االم��ر  ال��ع��راق)15(.  يف  الع�سكرية 
قرارها  خلفها  التي  وال�سلبيات  االث��ار  تلك  مبوجبه  تتالفى  جديد  عراقي 
برمير  امل��دين  احلاكم  ا�سدر  حيث  العراقي)16(.  اجلي�س  بحل  املت�سرع 
االمر املرقم )22( ل�سلطة االئتالف املوقتة يف  23 حزيران 2003 بت�سكيل 

ابدلت هذه  New Iraqi Corps(( ) NIC( وقد  العراقي اجلديد  الفيلق 
  New Iraqi Army(( العراقي اجلديد  ما بعد اىل اجلي�س  الت�سمية يف 

NIA(( على ان يتم ت�سكيل اول فرقة عراقية خالل �سنة )17(.. 
باإعطاء   ، االمريكي  �سارع اجلي�س   ، ي��وم 25 حزيران 2003          ويف 
 $48 بقيمة  عقدا   )Vinnell Corporation  ( االمريكية  فينيل  �سركة 
مليون دوالر امريكي ، لتدريب اجلي�س العراقي اجلديد) NIA( ، كما تعاقد 
اجلي�س االمريكي مع �سركتني اخريني هما �سركة املوارد الع�سكرية املهنية 
 )SAIC  ( العلمية والتقنية  لالأمور  الدولية  التطبيقات  �سركة  )MPRI( و 
بعقد قيمته 30$ مليون دوالر يف اطار برنامج تطوير اللوج�ستيات املدنية 
لغر�س تامني اال�سناد اللوج�ستي لعمليات تدريب اجلي�س العراقي اجلديد) 

 . )18( )NIA
          ويف �سهر اب 2003 بدء ت�سكيل اول فوج عراقي يف اجلي�س اجلديد 
، وبدء تدريبه بدورة تدريبية ملدة 9 ا�سابيع ، حيث تخرج هذا الفوج يف 
�سهر ت1/ 2003  . ولقد �سدر يف حزيران 2003 اي�سا امر �سلطة االئتالف 
 Civil Defense املوقتة املرقم )28( بت�سكيل افواج الدفاع املدين با�سم 
Corps ،  وقد اطلق عليها ت�سمية احلر�س الوطني الحقا" يف العام 2004 ، 
وهي عبارة عن وحدات من امل�ساة �سريعة احلركة وم�سلحه ت�سليحا بدائيا 
خفيفا . وقد و�سعت مالكات الأفواج الدفاع املدين )وهو يختلف عن تنظيم 
، ليالئم واجبات االأمن الداخلي . هذه االفواج  وحدات اجلي�س ال�سابق( 
القوات  باإمرة  تعمل  لتكون قوة حملية  �سكلت   ICDC با�سم  والتي عرفت 
االمريكية ، لتنفيذ واجبات االنقاذ وامل�ساعدة االن�سانية وحماية املن�سئات 
الثابتة وقوافل الطرق . وكان برمير قد اعلن يوم 20 متوز عن خططه يف 
ان يلحق بكل فرقة من القوات املتعددة اجلن�سيات فوجا من هذه االفواج 
من  لكل حمافظة  يكون  ان  ، جعلت يف  والعملية  الفعلية  ان احلاجة  اال   ،
املحافظات العراقية فوجا من هذه االفواج . ان النقطة املهمة هنا هي ان 
املتطوعني لهذه االفواج مل يكونوا من الع�سكريني ال�سابقني بل من املدنيني 
ومعظمهم   2003 عام  بعد  ظهرت  التي  ال�سيا�سية  القوى  عنا�سر   من  اأو 
كان ممن ال خربة ع�سكرية �سابقة لديه ، وكانوا يدربون بدورة امدها 3 
ا�سابيع فقط )19(، واحيانا بدورة ال تزيد مدتها عن ا�سبوع ، وعلى ا�سا�س 
اخرى  ير�سلون اىل حمافظات  فقط وال  مناطقهم  �ستكون يف  ان خدمتهم 
خارج مناطقهم ، لذا كان تدريبهم �سعيفا جدا بل مل يكن باالإمكان ت�سميتهم 
االمريكان  واجهت  التي  اال�سا�سية  املع�سلة  عك�س  الذي  االأمر  ع�سكريني. 
واملتعاونني معهم عند ت�سكيل االفواج االوىل و هي اختيار عنا�سر وافراد 
هذه االفواج الذي مل جتد لها حال" اال من خالل االنتقاء من عنا�سر اجلي�س 
القوى  قبل  من  قاطع  رف�س  حمل  كانوا  وال��ذي��ن  اال���س��ل��ي)20(  العراقي 
ال�سيا�سية التي كانت تتطلع لتكون البديل ال�سيا�سي لنظام �سدام ح�سني 
ا�سقطه االمريكان يف 2003/4/9 وهذا ما يوؤكده برمير يف كتابه  الذي 

عام ق�سيته يف العراق)21(. 
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والثالثة ، التي انطلقت يف �سهر اب من العام 2008 )50(.
ب�ساحات  ما عرف  ملهاجمة  التي جرت   : االعت�سام  �ساحات  ف�س  عمليات 
 ، ونينوى  ال��دي��ن  و���س��الح  ودي���اىل  واحلويجة  ال��رم��ادي  يف  االعت�سام 

با�ستخدام قوات م�سرتكة من اجلي�س وال�سرطةعام 2013)51(.
 ا�ستنادا" ملا �سبق ، فان ا�ستخدام اجلي�س العراقي اجلديد لفر�س االأمن 
الداخلي وتعزيز �سلطة احلكومة العراقية التي ا�ستلمت ال�سلطة من ادارة 
وتدريب  ت�سليح  �سكل  على  وا�سح  ب�سكل  انعك�س   ، االمريكي  االحتالل 
ما جعله  ، وهو  االجتماعي  مكانته ودوره  عن  ف�سال"  العراقي   اجلي�س 
الداخلي منه اىل جي�س  ال�سرطة واالمن  اأداء قوات  ادائه اىل  يقرتب يف 
نظامي )52(، وقد اأقر عدد من كبار قادته بعدم جاهزيته للقيام باملهمة التي 
ا�س�س من اجلها واأقرها الد�ستور وهي الدفاع عن الوطن )53(. والدليل 
ال�سمالية وال�سمالية  العراق واجوائه  الف�سل اخلروقات حلدود  على ذلك 
ال�سرقية من قبل القوات االيرانية والرتكية . كذلك ف�سل اجلي�س يف الدفاع 
عن حقول نفط الفكة يف دي�سمرب / كانون االول 2009 )54(. واخريا" 
الف�سل بل والنك�سة الكبرية التي متثلت بانهيار اجلي�س العراقي اجلديد ، 

اأمام تنظيم الدولة )داع�س( االرهابي يف حزيران 2014  .

الفساد اإلداري والمالي في المؤسسة العسكرية
ظاهرة  العراقية  امل�سلحة  ال��ق��وات  يف  وامل��ايل  االداري  الف�ساد  �ّسكل      
منذ   ، املقاتلة  وال��وح��دات  والت�سكيالت  القيادات  اأداء  يف  اث��رت  �سلبية 
تاأ�سي�س اوىل ت�سكيالت اجلي�س اجلديد يف 2004 ، وت�سبب هذا الف�ساد 
هيئة  ر�سدت  فقد   .  )55( الف�سائيني(  ب�)اجلنود  �سمي  ما  ظاهرة  بتفاقم 
التي  وامل��ايل  االداري  الف�ساد  ق�سايا  من  الكثري  العراقية)56(  النزاهة 
�سابت عملية ت�سلح اجلي�س  العراقي اجلديد . و يف اأول تقاريرها قدرت 
الوزارات  االإداري يف  الف�ساد  النزاهة)57( االأموال املهدورة جراء  هيئة 
العراقية يف العام 2005   بحدود )7.5( مليار دوالر موزعة ح�سب ح�سة 
الف�ساد  ج��راء  دوالر  مليار   )7.5( املحدد  الهدر  من  دائ��رة  اأو  وزارة  كل 
االإداري االأمر الذي جعل العراق يحتل املركز الثالث عامليًا يف هرم الف�ساد 
االإداري واملايل. وكان ملف الف�ساد االداري واملايل لوزارة الدفاع وخا�سة 
) عقود الت�سليح ( كبريا ويقدر باملليارات من الدوالرات كما اأ�سار اىل ذلك  
رئي�س هيئة النزاهة ال�سابق ، مو�سى فرج ال�سويلي يوم 13 ت1 2007 
اإىل اأّن وزارة الدفاع ترتبع على قمة الف�ساد املايل واالداري بني وزارات 
وموؤ�س�سات الدولة تليها وزارة الداخلية)58(  . االمر الذي يوؤكد ما ذهب 
العراق  اإعمار  الإع��ادة  اخلا�س  االمريكي  العام  املُفت�س  مكتب  تقرير  اليه 
ملف  يف  الف�ساد  ق�سايا  ح��ول  ال�سنوية)59(  رب��ع  تقاريره  يف   SIGIR
الت�سلح العراقي والتي يعززها ذكره الكثري من الوقائع واالأمثلة التي ال 

ترتك جماال لل�سك حول هذا املو�سوع.
العامة  النزاهة  لهيئة  ال�سنوي  التقرير  مل�ستمالت  ب�سيطا"  ان حتليال"     
التقرير  بال�سفحة )145( من  الوارد  ، يف ملحقه اخلام�س  ل�سنة 2005  

 )  179 ال�سفحة)  م��ن   2005/12/31 حتى  اجلزائية  الق�سايا  ج��دول 
ولغاية ال�سفحة )187 ( ،  �سيتبني لنا اأنه من جمموع )330( ق�سية ف�ساد 
يف عموم وزارات ودوائر الدولة ، حفظ منها )9( ق�سايا وبقيت )321( 
جمموعه  ما  منها  العراقية  الدفاع  وزارة  ح�سة  كان   ، التحقيق)60(  قيد 
)102( ق�سية ف�ساد مايل واداري يف وزارة الدفاع العراقية  من �سمنها 
)29( ق�سية جزائية تتعلق بوجود ف�ساد اداري ومايل يف عقود ت�سليح 
وجتهيز اجلي�س العراقي اجلديد ، يف حني تتعلق بقية الق�سايا والبالغة 
من  قريبة  ع�سكرية  ووح��دات  لدوائر  وم��ايل  اداري  بف�ساد  ق�سية   )73(

ديوان الوزارة وقياداتها العليا .  
    

الفساد في ملف تسلح المؤسسة العسكرية 
حتمية  نتيجة  جاء  اجلديد  العراقي  للجي�س  القتالية  القدرات  �سعف  ان 
وجتهيز  بت�سليح  اخلا�سة  الت�سليح  عقود  يف  وامل��ايل  االداري  للف�ساد 
واملعلومات  االرق��ام  ان   ! اجل��دي��دة)61(  العراقية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
الف�ساد  النزاهة ل�سنة 2005 / 2006 تظهر بان  الواردة يف تقرير هيئة 
االداري واملايل املتعلق باأ�سلوب وطريقة الت�سرف باالأموال املودعة يف 
�سندوق تنمية العراق PFI، لت�سليح اجلي�س العراقي اجلديد ، ُيعد ت�سُرفًا، 
االأمريكية  الدفاع  ب��وزارة  القرار  اأ�سحاب  قبل   من  لُه  وخُمطط  ُمربجماُ 
DOD االأمر الذي ي�سري اىل نية مبيته م�سبقا" )62( الإبقاء العراق وجي�سه 
اأن  كما  االو�سط)63(..  ال�سرق  االقليمية يف  التوازنات  �سعيفا" وخارج 
االعتبارات ال�سيا�سية واحلزبية للقوى ال�سيا�سية العراقية قد تداخلت يف 
العديد من �سفقات وعقود ت�سليح وجتهيز اجلي�س العراقي اجلديد )64(. 
حيث مررت عمليات ن�سب نفذتها عدد من ال�سركات اخلا�سة والوهمية مع 
فيها وهدرت مبوجبها  كبار  و �سباط  م�سوؤولني  الدفاع مب�ساعدة  وزارة 
نوري  عادل  اأعلن   ،  2016 �سباط/فرباير  ويف  ال���دوالرات)65(.  ماليني 
الع�سو يف جلنة النزاهة مبجل�س النواب العراقي، " اأّن “اللجنة راجعت 
عقود الت�سليح التي اأبرمها العراق يف ال�سنوات ال�سابقة”، مبينًا اأّن “تلك 
الدوالرات تتعّلق  املراجعة نتج عنها ك�سف ملفات ف�ساد كبرية مبليارات 
التي  العقود  عن  ف�ساًل  الت�سيكّية،  والطائرات  الرو�سّية  االأ�سلحة  بعقود 
كبرية  كمّيات  �سملت  والتي  واأوكرانيا،  وال�سني  بلغاريا  مع  توقيعها  مت 
تلك  “بع�س  اأّن  موؤكدًا  ومدافع″،  ومدّرعات  دبابات  �سّمت  االأ�سلحة  من 
ب��وزارة  والعقود  التجهيز  مديرّية  يف  م�سوؤولون  بها  ت��وّرط  املخالفات 
اأّن  النيابية،  النزاهة  جلنة  ع�سو  وبنّي  ال�سابق”.  الدفاع  ووزي��ر  الدفاع 
“حجم الت�سليح يف العراق منذ العام 2003 وحتى االآن مل يكن بامل�ستوى 
املطلوب، وميكن التاأكد من ذلك من و�سع قواتنا امل�سلحة على الرغم من 
اإنفاق 150 مليار دوالر على ملف ال�سالح وفقًا لالأرقام والبيانات” )66(. 

املبحث الثاين : املوؤ�س�سة الع�سكرية العراقية م�سارات النجاح واجتاهات 
احلرب و ال�سراع �سد تنظيم داع�س االرهابي

تقول �سروة عبد الواحد ، النائب يف الربملان العراقي عن حركة التغيري 
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داع�س االرهابي)78( . 

االستخدام السياسي لجهاز مكافحة االرهاب 
ال��ت��ي كانت   ، ال���ق���وات اخل��ا���س��ة )79(  : ه��و  م��ك��اف��ح��ة االره�����اب  ج��ه��از 
بتاريخ  للعراق  االم��ريك��ي  االجتياح  بعد  ت�سكلت  قد  لها  االوىل  ال��ن��واة 
برييت  )ق���وات  وحت��دي��دا  االأم��ري��ك��ي  اجلي�س  ب��اإ���س��راف   2003/11/17
جرف  مع�سكر  يف  احلكم  جمل�س  طلب  على  بناء  ف��ور���س(  دلتا  وق���وات 
ال�سخر وكانت ت�سمى فوج بغداد وبعد اكمال املرحلة االوىل من مراحل 
التاأ�سي�س مت تبديل ت�سمية الوحدة اىل كتيبة 36 كوماندوز وكانت مهمتها 
اال�سم  تغرّي  ثم   ، العراق  يف  االإره��اب  مكافحة  بعمليات  القيام  اال�سا�سية 
من كتيبة 36 اىل )لواء العمليات اخلا�سة العراقية( واطلقت على اللواء 
الت�سمية الرمزية ) قوات �سقر الرافدين(. �سكلت فرقة العمليات اخلا�سة 
)الفرقة الذهبية ( مب�ستوى قيادة عمليات خا�سة نظرا للتو�سع احلا�سل 
يف املالك مبوافقة كتاب وزارة الدفاع القيادة العامة للقوات امل�سرتكة يف  
2005/5/7. ومت ربط الفرقة  مبكتب مكافحة االإرهاب املرتبط مبا�سرة 
اال   . الديواين يف 2007-2-7  االأمر  العراقية مبوجب  ال��وزراء  برئا�سة 
اأنه يف الواقع ظل هذا الت�سكيل يعمل حتت اإمرة قوات االحتالل االأمريكية 
منذ ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2003)80( . وقد واجهت القوة، التي يزيد 
عددها االن عن ال�20 الف مقاتل، �سكوكا واتهامات وا�سعة خالل ال�سنوات 
هذه  على  القذرة"  "الفرقة  ت�سمية  �سيا�سية  كتل  اطلقت  ولطاملا  املا�سية. 
القوة الرتباطها بالقوات االمريكية قبل ان�سحابها يف 2011. ومن اجلدير 
حل  اىل  عمد  قد  كان  املالكي   ن��وري  ال�سابق  احلكومة  رئي�س  اأن  بالذكر 
الت�سكيل االول، الذي تدرب على يد القوات االمريكية يف 2006، خ�سية 
االنقالب عليه، اال اأنه عاد بعد عام من حل القوة وب�سغوط امريكية، ل�سم 

املجموعة القدمية حتت م�سمى " جهاز مكافحة االرهاب".   

مكتب القائد العام يسيطر على جهاز مكافحة االرهاب
 يف عام 2007 �سكل مكتب القائد العام للقوات امل�سلحة ، الذي تطور بعد 
ذلك لي�سبح قيادة )غري د�ستورية( جلميع املوؤ�س�سات االمنية يف العراق 
وزارة  �سالحيات  من  الكثري  املكتب  هذا  اأخ��ذ  وقد  كرد�ستان.  اقليم  عدا 
العمليات  قيادة  به  وارتبطت   ، اجلي�س  اركان  رئا�سة  دور  والغى  الدفاع 
املكتب  لهذا  واأ�سبح  د�ستوري(  )غري  االره��اب  مكافحة  وجهاز  اخلا�سة 
اأجهزة ا�ستخبارية وعملياتية باالإ�سافة اىل ذيل اداري وربطت به عدد من 
. حيث  قيادة فرقة  اأكرث من م�ستوى  املقاتلة بحجم  الوحدات والقطعات 
ادى ا�ستخدام مكتب القائد العام للقوات املرتبطة به لدوافع �سيا�سية ، اىل 
خ�سو�سا"  االرهاب  مكافحة  قوة  طالت  التي  االتهامات  من  �سيل  توجيه 
القوة  تورطت  حيث   ، خ�سومها  ت�سفية  يف  للحكومة  ذراع��ا  باعتباره   ،
للمالكي،  معار�سني  �سد  اعتقال  بعمليات  عراقيني،  م�سوؤولني  بح�سب 

وف�ّس اعت�سامات يف املناطق الغربية ، اىل اأن الغي مكتب القائد العام ، 
من قبل رئي�س الوزراء حيدر العبادي يف 2014/9/23)81(.

 وقد توىل قيادة جهاز مكافحة االرهاب الفريق االول الركن طالب �سغاتي، 
املجوقلة  والفرقة  التكتيكية،  الفرقة  هي،  ت�سكيالت  ثالث  اجلهاز  وي�سم 
املحمولة جوا، والرد ال�سريع )�سوات( ،  وقد اأ�س�س اجلهاز خالل ال�سنوات 
املا�سية اأكادميية حتمل ا�سمه، ي�سرف عليها مدربون، خا�سوا دورات يف 
اوروبا وامريكا. ويبلغ عدد قوات جهاز مكافحة االرهاب، بني 20 اىل  25 

الف مقاتل)82(.
وقد برز دور قوات جهاز مكافحة االرهاب، ب�سكل وا�سح يف احلرب �سد 
تنظيم داع�س االرهابي ، حيث  تراجعت االتهامات �سد ا�سلوب ا�ستخدام 
اجلهاز  انخراط  بعد  ملحوظ  ب�سكل   ، االره��اب  مكافحة  جهاز  وتوظيف 
مبواجهة داع�س وتويل حيدر العبادي احلكومة يف ايلول 2014. وبداأت 
الذي  االرهاب"،  مكافحة  جهاز   " قانون  لتمرير  تدفع  ال�سيا�سية،  القوى 

فتح املجال امام القوة لتو�سيع طاقمها والتحرك حتت مظلة �سرعية .!

المؤسسة العسكرية اآلفاق المستقبلية
�ساملة  اأهلي ومبادرة  �سلم  �ستحتاج اىل  داع�س  بعد  ما  ان مرحلة   ال�سك 
وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  االط��راف  جميع  فيها  ت�ساهم  االجتماعي  للوئام 
املجتمع املدين وحتى املوؤ�س�سة الدينية' ، بهدف الو�سول اىل اعادة اعمار 
وعالقات  حتتية  بنى  من  االرهابي  داع�س  تنظيم  ودمره  هدمه  ما  وبناء 
املعني  ال��ع��راق��ي  االجتماعي  الن�سيج  يف  اث���رت  وان�سانية  اجتماعية  
اأمن  حماية  م�سوؤولية  يتوىل  وطني  جي�س  اأي  بناء  وقاعدة  اال�سا�سي 

وا�ستقرار العراق .
ب�سرورة  االهتمام  االره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  �سد  احل��رب  اأع���ادت  ولقد 
مراجعة البناء املوؤ�س�سي للموؤ�س�سة الع�سكرية واالأمنية العراقية من خالل 
االأمن  ب�سفحتي  املتمثلة  العراقي  الوطني  االأم��ن  مرتكزات  ا�ستح�سار  
والدفاع واعادة بناء مفا�سلها التنفيذية القوات امل�سلحة احلالية)اجلي�س 
معركتها  ونظام  والت�سليحية  التدريبية  املادية  وقواعدها  وال�سرطة( 
والغايات  امل��ه��ام  ووف��ق  والعرقية   الطائفية  املحا�س�سة  ع��ن  بعيدا"   ،
واالغرا�س التي من اجلها �سكلت القوات امل�سلحة ، با�ستح�سار املفاهيم 
الوطنية احلقيقية،  و وحدة القيادة ومتا�سك التنظيم و�سمولية التمثيل 
ليكون جي�س وطني متكامل قادر على تلبية املهام باعتماد معايري الكفاءة 
العراقي  اجلي�س  خ��ربات  م��ن  م�ستفيدين  الع�سكرية  واخل���ربة  املهنية 
للعراق يف حربه �سد  الداعم  الدويل  التحالف  ال�سابق وخربات جيو�س 

تنظيم داع�س االرهابي.
وا�ستنادا" ملا �سبق مناق�سته ، ويف �سوء التهديدات الداخلية واخلارجية ، 
فانه البد من اعادة النظر باال�سرتاتيجية الع�سكرية العراقية وبناء عقيدة 
قتالية عراقية ، ب�سكل اأكرث مو�سوعية متالفني االخطاء واالخفاقات التي 
وقعت يف ال�سابق وم�ستفيدين من درو�س التجربة التي مر بها العراق يف 
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عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها )84(. 
مع�سلة االلغام واملقذوفات والعبوات النا�سفة غري املنفلقة : ت�سري التقارير 
اإىل وجود اآالف االلغام والعبوات النا�سفة وحتى املقذوفات غري املنفلقة 
والتي تنت�سر على م�ساحات �سا�سعة وخمتلفة من االأرا�سي العراقية من 
ال�سمال اإىل اجلنوب ومن ال�سرق اإىل الغرب وتغطي الكثري من االأرا�سي 
الزراعية وال�سناعية واالقت�سادية اإ�سافة اإىل انت�سارها يف مناطق اآهلة 
بال�سكان، واأن هذه االأعداد من االألغام واملقذوفات غري املنفلقة هي اأعداد 
مرعبة وخميفة �ستلحق ا�سرارا" ج�سيمة باملواطنني العراقيني و�ستعيق 

عمليات اعادة االعمار والزراعة واملوا�سالت يف مرحلة ما بعد داع�س .

التوصيات
ال�سك ان مرحلة ما بعد داع�س حتتاج اىل �سلم اأهلي ومبادرة �ساملة للوئام 
املجتمع  وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  االط��راف  جميع  فيها  ت�ساهم  االجتماعي 
املدين وحتى املوؤ�س�سة الدينية' ، بهدف الو�سول اىل اعادة اعمار وبناء 
ما هدمه ودمره تنظيم داع�س االرهابي من بنى حتتية وعالقات اجتماعية  
وان�سانية اثرت يف الن�سيج االجتماعي العراقي املعني اال�سا�سي وقاعدة 

بناء اأي جي�س وطني يتوىل م�سوؤولية حماية اأمن وا�ستقرار العراق .
وا�ستنادا" ملا �سبق مناق�سته من عوامل وما انبثق عنها من م�سالك حمتملة 
، ويف �سوء التهديدات الداخلية واخلارجية ، فانه البد من اعادة النظر 
ب�سكل   ، عراقية  قتالية  عقيدة  وبناء  العراقية  الع�سكرية  باال�سرتاتيجية 
ال�سابق  يف  وقعت  التي  واالخفاقات  االخطاء  متالفني  مو�سوعية  اأك��رث 
وم�ستفيدين من درو�س التجربة التي مر بها العراق يف حربه مع االرهاب 

وخ�سو�سا" تنظيم داع�س االرهابي وهذا االمر يتطلب ما ياأتي )84(: 
خالل  من  العراقية  امل�سلحة  للقوات  املوؤ�س�سي  البناء  يف  النظر  اع��ادة 
االأمن  ب�سفحتي  املتمثلة  العراقي  الوطني  االأم��ن  مرتكزات  ا�ستح�سار  
والدفاع واعادة بناء مفا�سلها التنفيذية القوات امل�سلحة احلالية)مبختلف 
 ، معركتها  ونظام  والت�سليحية  التدريبية  املادية  وقواعدها   ) م�سمياتها 
بعيدا" عن املحا�س�سة الطائفية والعرقية  على ان حتدد املهام والغايات 
واالغرا�س التي من اجلها �سكلت تلك  القوات ، و�ساحة عملها وارتباطها 

�سمن �سل�سلة القيادة وال�سيطرة . 
تطوير قيادة العمليات امل�سرتكة اىل القيادة العامة للقوات امل�سلحة على 
اأن متنح بقانون  ال�سالحيات احلقيقية ال�ستخدام وتوظيف كافة املوارد 
اللوج�ستية املتي�سرة ملواجهة التحديات والتهديدات الداخلية واخلارجية 
لالأمن الوطني العراقي ، يف زمن ال�سلم اأو يف زمن احلرب. ويكون رئي�س 
الوزراء هو القائد العام للقوات امل�سلحة يف زمن ال�سلم ويف زمن احلرب 

بح�سب املادة )78( من الد�ستور العراقي ل�سنة 2005.
اعادة النظر بنوع الت�سليح والتجهيز املطلوب وحتديدها وفق متطلبات 
الوطني  االم��ن  لها  يتعر�س  التي  واخلارجية  الداخلية  التحديات  واق��ع 
م�سادر  تنويع  بل  واح��د  ت�سليحي  م�سدر  على  االعتماد  دون   ، العراقي 

لت�سليح  بالن�سبة  وخ�سو�سا"   ، اي�سا"  والتدريب  والتجهيز  الت�سليح 
القوات اجلوية والبحرية وال�سنف املدرع  .

اعادة التفكري باإعادة العمل بنظام الفيالق يف قيادة الفرق والت�سكيالت ملا 
يوؤمنه من مرونة و�سهولة وامكانيات دعم لوج�ستي يف القيادة وال�سيطرة 

على عمل الفرق والت�سكيالت القتالية  . 
وجتهيزها  اع��داده��ا  متطلبات  وحتديد  العمليات  م�سارح  درا�سة  اع��ادة 
واداء  بتنفيذ  القيام  من  العراقية  امل�سلحة  القوات  ميكن  ال��ذي  بال�سكل 
مهامها وواجباتها مبا يوؤمن لها درء االخطار والت�سدي للتهديدات املعادية 
 ، بناء اجل�سور   ، الطرق  مد  ، وت�سمل  العدو  االنت�سار على  لها  و يحقق 
بناء املع�سكرات واملطارات ، والقواعد اجلوية والبحرية و بناء وتوزيع 
مراكز وخمازن الدعم اللوج�ستي ، بناء وجتهيز وحت�سني ون�سر املخافر 

احلدودية...الخ( .
اعادة النظر بت�سكيل احتياطي ا�سرتاتيجي مب�ستوى فرقة مدرعة وفرقة 
قوات خا�سة ، تكون باإمرة القائد العام للقوات امل�سلحة لزجها يف منا طق 

واجتاهات التهديدات اخلطرية .
يف  البي�سمركة  قوات  ودور  و�سع  حول  ومو�سوعي  فعال  حوار  اج��راء 
اطار ما ي�سمى )منظومة الدفاع العراقية( ، واعادة النظر باأ�سلوب وكيفية 
ربطها بنظام معركة وزارة الدفاع العراقية حتقيقا" الدعاء كونها جزء من 

)منظومة الدفاع العراقية( . 
التو�سع بت�سكيل كتائب ناقالت الدبابات مبختلف اأنواعها لتاأمني املرونة 

و�سرعة رد الفعل يف املناورة بالقطعات املدرعة واالآلية .
اعادة النظر مبنظومة اعداد ال�سباط  و�سباط ال�سف ب�سكل اكرث دقة و 
ومهنية من خالل الدقة البالغة يف االنتقاء على ا�س�س اخالقية ووطنية ، 
مبا يعزز ال�سبط الع�سكري ال�سارم يف القوات امل�سلحة العراقية  وكذلك 
بالرتب  ال��رته��ل  حالة  ومعاجلة  واالخ��الق��ي��ة  واالن�سانية  املهنية  القيم 
القوات  تدريب  وخطط  مبناهج  البالغ  االهتمام  ينبغي  كما   . الكبرية 

امل�سلحة مبختلف �سنوفها .
امل�سلحة  القوات  يف  االج��ب��اري  التجنيد  تفعيل  ب��اإع��ادة  اجل��دي  التفكري 
العراقي  اجلي�س  يف  االآيل  امل�ساة  ف��رق  ع��دد  زي��ادة  جانب  اىل  العراقية  
التي افرزتها  التحديات اخلارجية والداخلية  مبا يتنا�سب مع م�ستويات 

جتربة ال�سنوات الع�سر املا�سية . 
املتو�سط والثقيل  ال�سالح  القانونية اخلا�سة بح�سر  الت�سريعات  ا�سدار 
بيد الدولة وح�سر التنظيمات والت�سكيالت امل�سلحة )امليلي�سيات( ، حماية 

لل�سلم االهلي والوئام االجتماعي.
اعادة التفكري باإعادة العمل بنظام الفيالق يف قيادة الفرق والت�سكيالت ملا 
يوؤمنه من مرونة و�سهولة وامكانيات دعم لوج�ستي يف القيادة وال�سيطرة 

على عمل الفرق والت�سكيالت القتالية  . 
تطوير عمل اال�ستخبارات  واال�ستطالع  وجمع املعلومات ور�سد حتركات 
وفعاليات اخلاليا االرهابية النائمة مبا يوؤمن التخطيط ال�سليم والناجع 
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 23 يف  ال�سادر   GAO االأمريكي  املحا�سبة  مكتب  تقرير  2008؛  ال�سادر 
 : احل��رب  خ�سائر  الإح�سائيات  االأمريكي  اجلي�س  موقع  2008؛   مت��وز 
http://siad/ app.dior.whs.mail/personnel/CASALTY/

 castop.htm
.http://www.defense/ link / news / casualty

-  اأنظر ، تقرير جلنة بيكر – هاملتون ال�سادر يف 2007 ، التو�سية 77 .
بني  العراقية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة   ، الدين  جمال  م�سطفى  حمودي    -

ما�سيها وحا�سرها، بوابة ذي قار بتاريخ : اخلمي�س  7/ 7 /2011  .  
، �س  ذك��ره  �سبق  ، م�سدر  العراق  ، بول برمير عام ق�سيته يف  اأنظر    -

210، و�س221 .  
�سباح  الفريق  انظر،  كذلك  ؛  ���س79   ، ال�سابق  امل�سدر   ، برمير  بول    )(
علوان العجيلي ، اجلي�س العراقي "اجلديد".. اخلطة االأمريكية لت�سكيل 
اللواء  ويعترب   .2008/11/25 احلرية  اآف��اق  جريدة  اجلديد،   اجلي�س 
االول تدخل �سريع الذي �سكل يف نهاية عام 2003 بذرة اجلي�س العراقي 
اجلديد. ومت ت�سكيل اللواء بدعوة العديد من ال�سباط و�سباط ال�سف من 
ليكونوا  ال�سابق  العراقي  اجلي�س  يف  وال��دروع  اخلا�سة  القوات  �سنف 
الثالثة  افواجه  بعد تدريب  العراقي اجلديد  اللواء وبداية اجلي�س  نواة 
امريكان  ع�سكريني  م�ست�سارين  يد  على  والثالث  والثاين  االأول  الفوج 
االأوىل  الفرقة  من  جزء  االآن  وهو   ..2008 �سنة  الرابع  الفوج  وتاأ�سي�س 
تدخل �سريع �سكل اللواء نهاية عام 2003 ليكون اأول ت�سكيالت اجلي�س 
العراقي اجلديد ؛ انظر اللواء االأول تدخل �سريع )العراق( من ويكيبيديا، 

املو�سوعة احلرة . 
-   انظر، جيفري وايت: حملل ا�ستخبارات للحكومة االأمريكية، متقاعد، 
متخ�س�س يف ال�سوؤون الع�سكرية االأمنية، معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق 
امل�ساكل  اجلديد:  العراقي  ،اجلي�س   771 رقم  �سيا�سية  متابعة   ، االأدن��ى 

والتوقعات .  
-  اأنظر ، بول برمير عام ق�سيته يف العراق ، مرجع �سبق ذكره ، �س 235 

  .
-  املرجع ال�سابق نف�سه، �س300 .  

علوان  �سباح  الفريق  انظر،  كذلك  ؛  ���س79   ، نف�سه  ال�سابق  املرجع    -
العجيلي ، اجلي�س العراقي "اجلديد".. اخلطة االأمريكية لت�سكيل اجلي�س 

اجلديد،  جريدة اآفاق احلرية ،  2008/11/25.  
اخلا�سة  العمليات  قائد  ب��رواري  فا�سل  للواء  الذاتية  ال�سرية  ت�سري    -
)برو�س(  احلركي  ا�سمه  واأن  البي�سمركة  ت�سكيالت  �سمن  من  ك��ان  اأن��ه 
www.isof-iq.اأنظر موقع اللواء فا�سل برواري على �سبكة االنرتنيت

com   ؛ كذلك انظر التقرير ال�سنوي لهيئة النزاهة العراقية ل�سنة 2005، 
جدول الق�سايا اجلزائية ، الق�سية رقم 85 �س179 والق�سية رقم 2447، 

�س187. 
-  اأنظر ، بول برمير ، عام ق�سيته يف العراق ، مرجع �سبق ذكره ، �س79 .  

-  ت�سريح رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي اىل تلفزيون الف�سائية 
العراقية يوم 13/اذار 2011 ، مرجع �سبق ذكره.  

العراقي  اجلي�س   ، العجيلي  ع��ل��وان  �سباح  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق  ان��ظ��ر،     -
اآف��اق  جريدة  اجل��دي��د،   اجلي�س  لت�سكيل  االأمريكية  اخلطة  "اجلديد".. 

احلرية 2008/11/25.  
يف   2007/2/19 يف  تاميز  النيويورك  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  ي�سري    -
و�سل  ال��ذي  امل��دى  يك�سف  بغداد  يف  القانون  فر�س  خطة  تطبيق  اثناء 
اليه االخرتاق لهذه امليلي�سيات للجي�س العراقي اجلديد  مفاده اأنه ))كان 
ال�سباط العراقيون يتقدمون القوات االأمريكية لتحذير ال�سكان باإخفاء ما 
لديهم من ا�سلحه وما يف بيوتهم من �سور ومواد دعائية تدل على انتمائهم 
للميلي�سيات (( وقد اح�سى التقرير على �سبيل املثال ))مرور اكرث من 150 
�سيارة دون تفتي�س مل تفتح اال �سناديق ثالثة منها خالل �ساعه من الزمن 
وعلى نقطة تفتي�س عراقية واحده يف منطقة كرادة مرمي يف بغداد ليوم 
تلم�س االختالل واالخرتاق االمني  ال�سياق ميكننا  . وعلى هذا   ))2/16

الوا�سح.  
- جيفري وايت ، معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق االأدنى ، متابعة �سيا�سية 
�سبق  مرجع   ، والتوقعات  امل�ساكل  اجلديد،   العراقي  ،اجلي�س   771 رقم 

ذكره.  
http://www.iwffo. ،جيفري وايت ،املرجع ال�سابق نف�سه ؛ وانظر -
org/index.php?option=com_content&view=article&
-05-6:2009=catid&14-14-21-09-01-9979:2010=id

  .7=Itemid&01-56-20-11
بني  ال��ع��راق  يف  ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام   ، عبا�س  خ�سر   ، ع��ط��وان  اأن��ظ��ر    -
com/ar/.www.france24 ، اال�سالح وال�سرعية ، �س28 ؛ و الرابط

  .739673/node
-   وهو قريب كل من اياد عالوي واأحمد اجللبي ، اأنظر ، بول برمير ، 

املرجع ال�سابق ، �س 402.  
-  اأنظر ، بول برمير ، عام ق�سيته يف العراق ، مرجع �سبق ذكره ، �س75 

، و �س 402.  
-  انظر قرار جمل�س االأمن رقم: 1546 اخلا�س بنقل ال�سيادة اإىل حكومة 
http://daccessdds. :موؤقتة واإقامة انتخابات ت�سريعية. يف الرابط

un.org/doc/UNDOC/وكذلك
.PDF/N0438114/14/381/GEN/N04  

.pdf?OpenElement
-  اأنظر ، بول برمير ، عام ق�سيته يف العراق ، مرجع �سبق ذكره ، �س359 

، و �س 407.  
 ( ال��وزارة  الت�سليح يف  باالإ�سافة  ملدير  ال�سعالن  الحقا"  اتهم حازم     -
اأن  بعد  وامل��ايل  االداري  بالف�ساد  اجلن�سية  بولندي  وهو   ) القطان  زي��اد 
اجلن�سية  يحمل  �سخ�س  ميلكها  اجلارية  العني  �سركة  مع  بالتوقيع  قاما 
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HYPERLINK "http://   ديال�ى ، �سحيفة االحتاد ، على الرابط
www.alitthad.com/paper.php?name=New
s&file=article&sid=41530" http://www.alit-
thad.com/paper.php?name=News&file=ar

. ticle&sid=41530
-  هي حركة �سعبية ن�سطت يف املناطق ذات االغلبية ال�سنية من العراق 
مثل الرمادي و �سالح الدين و املو�سل وكركوك و تبعتها مناطق متفرقة 
من بغداد مثل االأعظمية و الدورة وكذلك يف دياىل و طالب املتظاهرون 
خاللها باطالق �سراح املعتقلني واملعتقالت يف ال�سجون العراقية وايقاف 
نهج احلكومة الذي و�سفوه بال"طائفي" والغاء املادة 4 ارهاب وقانون 
الحقًا  "�سني"  اقليم  وان�ساء  العراقي  الد�ستور  من  والعدالة  امل�ساءلة 
حتولت املطالب اإىل ا�سقاط النظام احلاكم ذي االغلبية ال�سيعية وايقاف 
االحتجاجات  ه��ذه  اعقبت  ال��ع��راق  يف  االإي����راين  بالتدخل  ماو�سفوه 
قوات  بني  التظاهرات  فيها  حدثت  التي  املناطق  يف  م�سلحة  ا�ستباكات 
هذه  اإىل  ينتمون  �سنة  وم�سلحني  جهة  من  وال�سرطة  العراقي  اجلي�س 
املناطق من جهة اخرى. يو�سف احل�سيني وطارق ماهر ، العراق.. قتلى 
دي�سمرب،   30 االإثنني   ، عربية  نيوز  �سكاي   ، الرمادي  اعت�سام  ف�س  يف 
HYPERLINK "http://www.   2013 - 09:39 على الرابط
 skynewsarabia.com/web/article/512441"
http://www.skynewsarabia.com/web/ar-

   . ticle/512441
-   ملزيد من املعلومات ، ينظر ، عماد علّو ، الت�سلح العراقي بعد االحتالل 
– متالزمة الف�ساد و االإ�سعاف -- درا�سة حتليلية ، غري من�سورة ، مقدمة 
اىل املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ، معهد الدوحة / قطر   .   

-   عماد علو )د( ، جاهزية القوات العراقية ، جريدة الزمان طبعة العراق 
، بتاريخ 2009/8/21   .   

-   اإيران ت�ستويل على حقل نفطي للعراق ،ملو�سوع يف 'ال�سبكة ال�سيا�سية 
واالإقت�سادية العاملية' بوا�سطة درع اجلزيرة، بتاريخ  18 دي�سمرب 2009. 
http://www.nationalkuwait.com/fo- الرابط  على 

   . /rum/index.php?threads/92036
اأو املنت�سبني  اأولئك اجلنود  الف�سائيني : م�سطلح و�سف به  -   اجلنود 
الوهميني الذين ت�سجل اأو تظهر ا�سمائهم يف قوائم الرواتب دون اأن يكون 

لهم وجود فعلي يف الوحدات التي ينت�سبون اليها اأو املح�سوبني عليها .
اأن�ساأت هيئة النزاهة مبوجب االأمر 55 ل�سنة 2004 مهمتها التحقيق    -
واملح�سوبية  والر�ساوي  الهدايا  كقبول  فيها  امل�سكوك  الف�ساد  حاالت  يف 
واملن�سوبية والتمييز على االأ�سا�س العرقي اأو الطائفي وا�ستغالل ال�سلطة 

لتحقيق اأهداف �سخ�سية اأو �سوء ا�ستخدام االأموال العامة .
-   انظر، التقرير ال�سنوي لهيئة النزاهة 2005 و 2006.

"اجلديد"..  العراقي  ، اجلي�س  العجيلي  علوان  الفريق �سباح  انظر،    -

اآف����اق احل��ري��ة  اخل��ط��ة االأم��ري��ك��ي��ة لت�سكيل اجل��ي�����س اجل���دي���د،  ج��ري��دة 
www.alhurya.net/alhada-  .25/11/2008

. thshow.php?id=23
-   جملة امل�ستقبل العربي ، تقرير املفت�س العام االأمريكي املخت�س ب�سوؤون 
اإعادة االإعمار يف     العراق العدد رقم)325( اآذار 2006 �س84 ؛ د. عماد 
هادي علو ، مظاهر الف�ساد االإداري واملايل اأالأمريكي يف العراق ، مرجع 
�سابق؛ وكذلك انظر �سباح جا�سم الف�ساد يقو�س االإعمار وي�سع البلد يف 
مقدمة الدول الفا�سدة ماليًا واإداريا �سبكة النباأ املعلوماتية- االأربعاء 26/
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-  امل�سدر نف�سه ، �س101.

-   اتهم وزير الدفاع حازم ال�سعالن " باالإ�سافة  ملدير الت�سليح يف الوزارة 
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الوطنية  ال��دول��ة  وم�سروع  االح��ت��الل  م�سروع   ، ه�سام  د.   ، ال��ق��روي    -
الدميقراطية ، م�سدر �سابق ، �س7-6.

-  قامت �سلطات االحتالل االأمريكية يف العراق مبنح عقود  تزيد قيمتها 
Nour USA(، هدى  اإيه  عن 400 مليون دوالر ل�سركة )نور يو اأ�س 
الفاروقي، عام 2004 ذات ال�سالت العائلية والتجارية الوا�سعة مع اأحد 
العدد   ، الكويتية  الطليعة  جملة  انظر   ، املعروفني  العراقيني  ال�سيا�سيني 

1617 ، ال�سبت 3/3/ 2004. 
-  اأنظر التقرير ال�سنوي لهيئة النزاهة ل�سنة 2005 ، امللحق اخلام�س الق�سايا 
اأنظر  ، �س179 ولغاية �س187؛ وكذلك  اجلزائية حتى 2005/12/31 
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وزارة  ت�سليح  عقود  يف  ال��دوالرات  مبليارات  النيابية:ف�ساد  النزاهة    -
الدفاع ، �سبكة اخبار العراق ، بتاريخ 25 فرباير 2016 - 8:54 �س ، على 
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http://www.nrttv.com/Ar/birura-details.م����وق����ع
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الداخلي  �سعيديه  يف  الت�سوي�س  ه��ذا  بلعنة  مم�سو�سًا  العراقي  االأم��ن  ظل 
واخلارجي، فكان االإرهاب يف الداخل بكل �سوره ومراحله، منطلقًا من مقولة 
اأدبياته(،  )بح�سب  ووطنيًا  عقائديًا  موقفًا  بو�سفها  االحتالل  قوات  مواجهة 
اأطيافه  بكل  العراقي  لل�سعب  مبا�سر  كعدو  احلقيقية  �سورته  اإىل  ومنتهيًا 
االأبرياء مهما  وجماعاته، وقاتاًل �سفاحًا ال يتوانى وال يتورع عن �سفك دماء 
كانت اأعمارهم اأو حالتهم، كما اأنه طرح نف�سه )حمتاًل بدياًل( عرب خرافة تنظيم 
الدولة جتاوز مقولة ال �سرعية النظام اإىل �سرورة اإزالة الدولة، ويف كل هذه 
العراقيني، والكلفة باهظة، حيث خلف هذا  قا�سيًا على  الزمن  امل�سارات، كان 
يكفي  ما  وا�ستنزف  �سنوات،  لعدة  نظامية  حربًا  �سحايا  يعادل  ما  ال�سراع 
لالإيفاء بكل متطلبات البالد املادية، واأما على ال�سعيد اخلارجي، فقد كان مطية 
مواقف ق�سدية )اإقليمية ودولية( حا�سرت التجربة العراقية اجلديدة بكل ما 
واجلديد(  القدمي  )العراق  من  امل�ساد  العقائدي  ملوقفها  مغلفة  الكلمة  تعني 
عميق  ب�سكل  ات�سلت  التي  ول��وازم��ه  الت�سوي�س  ه��ذا  من  من�سوجة  باأغطية 
بق�سية اخلالفات القومية واملذهبية التي طفت اإىل ال�سطح ب�سكل وا�سح عقب 

غياب ال�ساغط الق�سري القائم على كبتها.
يتو�سط العراق يف حو�س جيو�سيا�سي م�سحون ب�سراعي )ال�سلطة والرثوة( 
اخل��الف  اأب��رزه��ا  م��ن  وال��ت��ي  الت�سعيدية،  امل��دخ��الت  اآالف  يغذيهما  اللذين 
االآيدلوجي والفكري، ف�ساًل عن �سراع امل�سالح والنفوذ، وقد كانت وال زالت 
هذه املنطقة بوؤرة انق�سام وتقا�سم، يدير لعبتها العامل اخلارجي مع اختالف 
واالأنظمة  احلكام  من  الكثري  حاجة  ذل��ك  يف  وي�ساعده  ال��زم��ن،  عرب  �سوره 
وا�ستوجب  فيها،  االأم��ن  ه�سا�سة  من  �ساعف  الذي  االأم��ر  باالآخر،  لال�ستقواء 

تدابري غري تقليدية، وربط كل االأطراف )قهرًا( مب�سري واحد.
ومع ا�ستمرار االهتزازات التي طالت بالتتابع الدول املوؤثرة يف هذا احلو�س 
)العراق، م�سر، �سوريا(، واإعادة ر�سم جيبولتك جديد قائم على رماد ما خلفته 

�سراعي  زحف  و�سوريا(،  )العراق  يف  وخ�سو�سًا  ال��دول  تلك  يف  االأح��داث 
)ال�سلطة والرثوة( اإىل املنطقة الرخوة، بحيث �سارت نقطة التقاطع مل�سارات 
االحتاد  ال�سني،  رو�سيا،  اخلليج،  دول  اإي��ران،  )اأمريكا،  املنطقة  يف  االأ�سداد 
يف  وجودها  يظهر  ورمبا  وال�سورية(،  )العراقية  اجلغرافية  على  االأورب��ي( 

العراق ب�سورة اأو�سح للخ�سو�سية العراقية.
اإن هذا ال�سراع املمول بحمولته من خارج امل�سالح العراقية، املت�سل باإ�سكالية 
اإف����رازات ملف  امل��وق��ف م��ن ال��وج��ود االأم��ري��ك��ي يف ال��ع��راق، واملت�سايف م��ع 
الدور  االإرهابية واجلدل حول  االإرهاب وخ�سو�سًا ع�سابات داع�س  مكافحة 
مثل  امل��زدوج  للتوظيف  قابلة  ف�سفا�سة  مبقوالت  واملتغطي  فيه،  االإي���راين 
الرتابط  ي�سدع  زال  ال  العربي(  حميطه  اإىل  واإعادته  العراق  عزل  )�سرورة 
الداخلي بني املكونات العراقية املتنوعة، ويخلق فجوات تنعك�س يف مواقف 
متباينة، تتجلى يف اأفعال وممار�سات تاأخذ خطًا خمتلفًا عن م�سار الرتتيبات 
احلكومية الر�سمية، وتفر�س نف�سها بدياًل عنها، تريد من اجلميع )احلكومة 
نتائجه  النظر عن  اأن يتخندقوا خلف موقفها بغ�س  )باالإكراه(،  وال�سعب( و 
وتداعياته، رافعة له اإىل م�ستوى املوقف العقائدي واالأخالقي والوطني الذي 

ال منا�س من ال�سري فيه.
ع�سكري  كوجود  االإرهابية  اجلماعات  خطر  جتاوز  يف  العراق  جنح  اأن  بعد 
ممتد ب�سكل علني على م�ساحات من االأر�س، واأجنز عمليات حترير وا�سعة، 
ا�ستطاعت اأن ت�سقط اأكرب موؤامرة مت تدبريها له، وال يزال ي�ستثمر يف عملية 
ب�سط االأمن مع االعرتاف با�ستمرار وجود داع�س الفكري وال�سيا�سي، وبع�س 
من الوجودات الع�سكرية املتناثرة هنا وهناك، والتي حتاول اأن تثبت وجودها 
يف عمليات جزئية، يقف اليوم اأمام حتدي ال يقل خطورة عن حتدي داع�س، 
واملتمثل يف قدرته على حفظ م�سافة منا�سبة ت�سعه يف املحل االآمن من دوامة 
الت�سعيد التي ت�سهدها املنطقة بني اأمريكا ومن يقف معها واإيران ومن يدعم 
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من اصداراتنا
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االمن  فيها نخبة من رج��االت  الندوة على فرتتني حا�سر  اح��داث  وج��رت 
احل�سا�سة  االمنية  امللفات  من  كبري  عدد  الندوة  خالل  وطرح  وال�سيا�سة، 

والتي �سيغت كا�سكاليات وحلول قدمت كاوراق عمل.
و����س���ارك  ال��ه��ا���س��م��ي  ه�����س��ام  االم���ن���ي  اخل���ب���ري  االوىل  اجل��ل�����س��ة  وادار 
اركان  رئي�س  الغامني  الركن  عثمان  االول  الفريق  من  كمحا�سرين  كل 
وال�سيد  الداخلية  ل��وزارة  االقدم  الوكيل  اخلزعلي  عقيل  وال�سيد  اجلي�س 
يو�سف حممد �سادق رئي�س برملان كرد�ستان ال�سابق وال�سيد احمد اال�سدي 

الناطق الر�سمي باأ�سم احل�سد ال�سعبي.
تواجهها  ال��ت��ي  االم��ن��ي��ة  امل��ع�����س��الت  اه���م  االوىل  اجلل�سة  خ���الل  وط���رح 
على  القادرة  الواقعية  واحللول  االكادميية  الكربى  االمنية  املوؤ�س�سات 
حلحلتها عرب حتليل االحداث وك�سف اخلفايا واخلو�س يف امل�سكوت عنه 
ف�سال عن اال�ستفادة من جتارب الظروف القا�سية التي مر بها العراق طيلة 
ال�سنوات املا�سية لو�سع اال�س�س املنهجية امللهمة ل�سناع القرار مبختلف 

م�ستوياتهم. 
ومب�ساركة  ال��ع��ب��ادي  اب��راه��ي��م  ال�سيد  تراأ�سها  فقد  الثانية  اجلل�سة  ام��ا 
الباحثني الدكتور �سعد معن الناطق باأ�سم وزارة الداخلية وال�سيد ابراهيم 
والدكتور  عالي  �ستار  واالمني  والدكتور  ال�سيا�سي  اخلبري  ال�سميدعي 
عماد علوؤ امل�ست�سار يف مركز النهرين والدكتور ح�سني عالوي رئي�س مركز 
لتاأطري  حماوالت  الثانية  اجلل�سة  وتناولت   ، اال�سرتاتيجية  لل�سوؤون  اكد 
م�ستوى  على  القائمة  امل�سكالت  لعمق  تف�سريات  وو�سع  االأمني  الو�سع 
ال�سيا�سي،  التدافع  اجواء  عن  الناجتة  واالنعكا�سات  االمنية  املوؤ�س�سات 
لكل  الطبيعية  ادراك احلدود  االمنية، و �سرورة  املنظومة  ذلك على  واثر 

موؤ�س�سة ومنع التداخل والبقاء خارج اللعبة ال�سيا�سية ف�سال عن منح تلك 
املوؤ�س�سات العون لتجاوز حاالت التلكوؤ التي ت�سيب بع�س مفا�سلها.

وقائع الندوة
كلمة مدير املعهد العراقي حلوار الفكر ال�سيد عبا�س را�سي العامري

ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
وانوه  ال�سرتاتيجية  الندوة  هذه  وح�سوركم  الدعوة  لتلبيتكم  لكم  �سكرا 
اىل ان ال�سفر حرمنا من وزراء وخرباء مهمني كان من املفرت�س ان يكونوا 

معنا.
البنيان  علي  اال�ستاذ  العزيز  لالخ  اجلزيل  بال�سكر  اتوجه  بان  ا�سمحويل 
مدير مركز النهرين للدرا�سات ال�سرتاتيجية لقبولهم دعوة امل�ساركة معنا 
وت�سخري  ومتوا�سل  كبري  جهد  من  قدموه  ملا  و  الندوة  ه��ذه  تنظيم  يف 
الفا�سلة  الوائلي وال�سيدة  ال�سيد جميل  بال�سكر  االمكانيات واخ�س  كافة 
منتهى يارالله، و�سكري اجلزيل اي�سا لفريق املعهد العراقي حلوار الفكر 
ملا قدموه من جهود مهمة واخ�س منهم ال�سيد �سدير غازي وال�سيد عبد الله 

ر�سيد وال�سيد ح�سن حم�سن.
�سيداتي �سادتي

والهيمنة  االم���ن  م�ستوى  على  ك��ربى  حت���والت  ال��ع��امل  ي�سهد    
وت�ستقر  اخرى  وتهبط  دول  فت�سعد  والوظائف  االدوار  وتغيري  والنفوذ 

مدن وتتزعزع اخوات لها.
ففي اوربا ت�سطرب القارة العجوز وحتاول القوتان الفرن�سية واالملانية 
حما�سرة بريطانيا واجبارها ب�سكل ذكي على اخلروج من االحتاد االوربي 
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م�ستوى احلرب الناعمة، واإ�سكاليتي باأننا يجب ان نحدد املنهجية البحثية 
بعيدًا عن الو�سف التاريخي والنظمي للبيئات االمنية لذا هناك العديد من 

املرتكزات لعمليات التقييم.
اإن فعالية املنظومة و كفاءتها على املدى الطويل تعتمد على االمن كمفهوم 
االمن  مفهوم  وعلى  واال�سبقيات  واملتغريات  الثوابت  على  يعتمد  علمي 
االأر�س  و�سالمة  اجليوبولتيك  هو  ثابت  مبداأ  على  يعتمد  والذي  القومي 

وال�سعب ومبداأ متحرك ي�سم االأهداف ال�سيا�سية و املبادئ والو�سائل. 
اإن حتقيق االأمن والو�سول للدولة الر�سيدة يعتمد على عدة عنا�سر يجب 
حتقيقها وهي االمن الداخلي و االمن ال�سيادي و االأمن االجتماعي و االأمن 
التنموي واالأمن اخلارجي وهذا التفا�سيل حتتاج ملناهج علمية وا�سحة 
ت�سع يف ح�سبانها حجم التداخل الكبري بني هذه اجلزئيات و�سوال للهدف 

الرئي�سي.

اهم التحديات االمنية التي يواجهها العراق 
- االأو�ساع االإقليمية والدولية

- �سراعات املحاور االإقليمية والدولية
- ظاهرة املقاتلني االجانب

- التمويل لالإرهاب واجلماعات امل�سلحة 
- �سعف االإجراءات العربية والدولية امل�سرتكة يف جمال االإرهاب و�سعف 

اليات التن�سيق والتعاون الفعال 
- انت�سار فكر االإرهاب والتطرف العنيف

- �سعف ال�سيطرة على ال�سبكة املعلوماتية ) االنرتنت(
اإن اهم التحديات املحلية املوؤثرة يف االأمن تكون على عدة م�ستويات هي 
مالية، اقت�سادية، �سيا�سية، ت�سريعية، اإدارية تنظيمية، تربوية وتعليمية، 

اعالمية، جمتمعية، ثقافية فكرية، نف�سية و�سحية، اأمنية.
ونحن اليوم نريد اأن نتحدث ب�سراحة فقد ال يتوفر لنا فر�سة كي نتحدث 
تدفع  الداخلية  وزارة  ومنها  االمنية  املوؤ�س�سة  املو�سوع.  هذا  عن  جمددَا 

�سرائب جمة نتيجة افتقارها ملعاجلات جمموعة من الق�سايا منها:
- الق�سور الت�سريعي، هناك ثالث جملدات تنتمي للفكر اال�سرتاكي وللدولة 
الدكتاتورية وللفكر القمعي تخ�س وزارة الداخلية يف وقتنا الراهن، وهذه 
الت�سريعات مل تتطور باجتاه املواطن بل زادت البعد بني املوؤ�س�سة االمنية 
االن  �سمنها  ومن  مراجعة  اىل  يحتاج  الت�سريعي  الق�سور  وهذا  وبينه، 
قانون جرائم املعلوماتية فمنذ اكرث من ثمان �سنوات ومل ي�سرع اىل االن 
واجلرمية اليوم هي اجلرمية االلكرتونية كونها حتتل املديات االو�سع يف 
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فاأنه غري ملزم. 
تدريبها  االمنية  املوؤ�س�سات  بع�س  وجدنا  والتدريب:  التاهيل  نظام   -

اال�سا�س هو 3 % فقط 
- تلكوؤ منظومة العدالة اجلنائية.

- ثانوية اال�ستخبارات حيث يف عام 2019 و�سعت لها موازنة الأول مرة 
التح�سري  م�ساألة  يف  نوعي  تقدم  الإح��راز  اجلدية  الرغبة  عدم  يبني  وهذا 

للمعارك اال�ستخبارية ذات االولوية الق�سوى يف الوقت ال�سابق. 
فاأننا �سن�ستمر  - ع�سكرة املجتمع: اذا ما وقفنا بجدية امام هذه املع�سلة 
وقف  هو  الداخلية  وزارة  به  تقوم  ان  يجب  ما  اكرث  ال��دم  �سرائب  بدفع 
الف هوية   90 اكرث من  �سنة واحدة �سدرت  لكن و يف  املجتمع،  ع�سكرة 
حلمل ال�سالح، وترخي�س 119 حمل لبيع ال�سالح،ا�سافة اىل انه ال يوجد 
قيد او �سرط يف مو�سوع حمل ال�سالح بوجود موفور من القوات االمنية 
عالقة  وج��ود  على  توؤكد  عاملية  درا���س��ات  وهناك  ال�ساحة،  على  املتنوعة 

طردية بني ف�سح املجال حلمل ال�سالح وازدياد م�ستوى اجلرمية. 
وباخلتام فان وزارة الداخلية اذا مل ت�سلح هذه املنظومة فاأنها �ستكون غري 

قادرة على ادارة امللف االمني الداخلي لوحدها.
تعاظمت  حقيقية  ومراجعات  ت�سحيحية  حركة  نحتاج  اجلل�سة:  رئي�س 
باأماكن  ويطارد  االنت�سارات  من  الكثري  �سنع  العراقية  امل�سلحة  ق��وات 
خمتلفة يف العراق لديها الكثري من اال�سياء كيف تعاظمت هذه التجربة، 

اعادة هيكلة اجلي�س العراقي وتطويرها وتدريبها.

الفريق االول الركن عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش: 
يف البدء كل ال�سكر والتقدير للمعهد العراقي حلوار الفكر و ملركز النهرين 
يح�سرها  ل��ن��دوة  الكرمية  ال��دع��وة  ه��ذه  على  اال�سرتاتيجية  للدرا�سات 
من  ب�سيط  ب�سيء  نو�سح  ان  ن�ستطيع  والباحثني،  اخلرباء  من  كبري  عدد 
الرئي�سي  العنوان  على  لالإجابة  وذلك   2003 عام  بعد  امليدانية  التجربة 
االمنية  التجربة  تقييم  او  النكو�س  واإ�سكاليات  النجاح  م�سارات  للندوة 

بعد عام 2003 ومن �سمنها االجابة على الت�ساوؤل املطروح. 
 2003 عام  من  م�ستقاة  ميدانية  جتربة  ومن  االيجاز  من  ب�سيء  �ساتكلم 
واىل يومنا هذا، ولكي اأقيم التجربة االمنية ف�سنتحدث ب�سقني االول يبداأ 
من الثلث االخري من عام 2003 اىل 2014/6/10 وما رافقها من انهيار 

و�سقوط عدد من املدن العراقية.
بعد �سقوط النظام البائد وحل اجلي�س العراقي اأوكلت مهمة ت�سكيل اجلي�س 
املحافظات،  من  عدد  بني  موزعة  كانت  التي  التحالف  قوات  اىل  العراقي 
حيث كانت هناك 17 دولة م�سوؤولة عن ت�سكيل جي�س يف تلك املحافظات، 
جدَا  خاطئة  البداية  كانت  ولالأ�سف  افواج،  نواة  بت�سكيل  البدء  مت  وفعال 
غري  واختيار  وعرقي  وطائفي  مناطقي  ا�سا�س  على  اجلي�س  بني  حيث 

موفق يف هذا اجلانب.
ا�سرتاتيجيتها  ترتاأيه  م��ا  وف��ق  ت��درب  دول��ة  ك��ل  كانت  ال��ت��دري��ب،  ثانيا: 

ما  ثالثا  الدولة،  تلك  يهدد  باأنه  ت�سعر  كانت  ال��ذي  تهديدها  او  الع�سكرية 
يتعلق بالت�سليح اي�سًا. 

لذلك كانت القوات يف تلك الفرتة والتي �سميت احلر�س الوطني او الدفاع 
اأن و�سلنا ما و�سلنا عليه من  املدين العراقي ترتنح يف نف�س املربع اىل 
ال�سجون،  يف  ومن  املنظمة  اجلرمية  واأزالم  ال�سابق  النظام  ازالم  ظهور 
الثاين  ووجهها  القاعدة  تنظيم  ظهور  ثم  يتدهور  االمني  الو�سع  وب��داأ 
داع�س و�سقوط اكرث من 45 % من م�ساحة العراق وتدمري الكثري من البنى 
ب�سكل �سحيح  لها  البناء  يتم  مريرة جدا مل  كانت جتربة  ولذلك  التحتية، 
وانهار ما مت بناوؤه، واأ�سبحت القوات االمنية التي مت ت�سكيلها هي قوات 
رتيبة و ا�سبح داع�س على م�سارف بغداد، لوال فتوى املرجعية الر�سيدة 
 11/18 يف  اي  ا�سهر  اربعة  بعد  وحت��دي��دًا   2014/6/  10 بعد  ولذلك 
/2014 مت تغيري القيادات االمنية ومن ثم و�سعت ا�س�س معينة الختيار 

القادة واالأمرين والهيكلة.
بداأنا باإعادة هيكلة القوات يف معارك التحرير وال يوجد جي�س يف العامل 
يبني ويتدرب ويقاتل مع وجود حتديدين عليه من القائد العام هما االول 
ما ميكن من اخل�سائر والثاين احلفاظ  باأقل  االر�س  قبل  املواطن  حترير 
وبكل  االمنية،  ال��ق��وات  كانت  لذلك  املحافظات،  يف  التحتية  البنى  على 
وقوات  ال�سعبي،  واحل�سد  الدفاع  ووزارة  الداخلية  وزارة  من  م�سمياتها 
املحافظات  ابناء  من  الغيارى  و  الع�سائري  واحل�سد  االره���اب  مكافحة 
التي كانت حتت �سيطرة داع�س تتفاعل بطريقة مثالية فيما بينها و�سواًل 

لالنت�سار. 
وبداأنا هنا وانا احتدث عن جتربة حقيقية من بناء قوات اجلي�س العراقي 
بدءًا من اللبنة اال�سا�سية التي هي الفوج والذي اعتربناه النواة واعتربناه 
كعراق م�سغر �سم كل اطياف ال�سعب العراقي بكل م�سمياته وقومياته ثم 
وحدنا الت�سليح والتجهيز واأدخلنا ال�سباط يف قالب املنظومة االمنية ومت 
اىل  وو�سلنا  التحرير  معارك  وبداأنا  للت�سكيالت  واالأمرين  القادة  اختيار 
م�ستوى جيد وبهمة القوات االمنية ومبعارك �سرو�س وبت�سحيات ي�سهد 
لها العدو قبل ال�سديق متكنا من حترير االن�سان واالأر���س،واالن مل يعد 

داع�س ي�سيطر على اي �سرب من ار�س العراق.
و�سنتكلم ب�سراحة عن مرحلة ما بعد داع�س فهناك تهديدان حقيقيان: االول 
اخلاليا النائمة املوجودة يف املحافظات العراقية التي كانت حتت �سيطرة 
العراق  على  تاأثري  له  وال��ذي  االقليمي  االمن  هو  االخر  والتهديد  داع�س، 
وعلى �سبيل املثال ما ح�سل ب�سوريا وعلى احلدود ال�سورية، فالتهديد على 
اخلطوات  بداأنا  والذي  املتطرف  داع�س  فكر  هو  �سيكون  البعيد  م�ستوى 
االر�س،  كل  االن  م�سمياتها  بكل  االمنية  القوات  ملواجهته، مت�سك  الكاملة 
وال يوجد �سرب من ار�س العراق حتت �سيطرة داع�س ع�سكريا، واخلاليا 
ومنظومة  تالحقها،  جوا  املحمولة  والقوات  ال�سيطرة  حتت  االن  النائمة 
اال�ستخبارات بداأت تن�سج وبداأت تعتمد على تقنيات حديثة وهناك مراكز 
قيادة و�سيطرة يف تلك املحافظات خا�سة باملنظومة اال�ستخباراتية وهناك 
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لوزارة الداخلية ب�سكل وا�سح عن الف�ساد واثاره داخل هذه الوزارة فهذا 
يعني ان هذه االفة املنت�سرة يف معظم موؤ�س�سات الدولة ال زلت تفتك بامننا 
ال�سيا�سي واالقت�سادي واملجتمعي، وعليه ال بد من االلتفات اىل معاجلة 
هذه الق�سية، وهي بالتاأكيد لي�ست يف املوؤ�س�سة االمنية فقط، بل يف اغلب 
انهيار حزيران  ادت اىل  التي  اال�سباب  لعل واحدا من  الدولة،  موؤ�س�سات 
التدافع  هو  وهناك  هنا  التعايف  رغم  حاله  على  موجودا  والزال   2014
ال�سيا�سي ال�سباب طائفية او قومية او حزبية وحتى �سخ�سية، هذا التدافع 
الذي غذاه وجود االحتالل ما بني 2003 و 2011 يف ممار�سات معينة، 
لكنه مازال موجودًا على حاله ويزداد قوة حتى بعد خروج قوات االحتالل 

عام 2011.
من  العراق  يف  الدميقراطية  التجربة  جناح  من  اخلوف  االخرى  الق�سية 
بع�س دول املنطقة ادى اىل اندفاع هذه الدول اأو بع�س موؤ�س�ساتها لدعم 
االرهاب ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر بعد 2003 يف العراق مما اأدى اي�سًا 

لالنهيارات الكبرية التي ح�سلت. 
الت�سريعي، وفيه اجابة  �ساذكر �سببًا واحدا ولعلي اكتفي به وهو اخللل 
عن بع�س الت�ساوؤالت التي اثارها ال�سيد الوكيل االداري لوزارة الداخلية 
ال�سعف  او  الت�سريعي  باخللل  يتعلق  فيما  اجلي�س  اركان  رئي�س  وال�سيد 
الت�سريعي، هناك خلل وا�سح يف الق�سايا الت�سريعية فيما يتعلق بقوانني 
املوؤ�س�سة االمنية، وكان �سماحة ال�سيخ همام حمودي النائب االول لرئي�س 
جمل�س النواب و يعرف اال�سباب العملية لهذا التاأخري، فمثال قانون جهاز 

مكافحة االرهاب هذا اجلهاز املهم واال�سا�سي الذي �سارك مبحاربة االرهاب 
اأن  ان اجلميع يعلم  2014 ورمبا  املباركة وبعد  الفتوى  وخ�سو�سًا بعد 
قانون جهاز مكافحة االرهاب بقي 8 �سنوات يناق�س داخل جمل�س النواب 
يف جلنة االمن والدفاع ثم اقر يف عام 2016،حتى تعرف اال�سكاليات باأن 
اما جهاز االمن  8 �سنوات الق��راره،  قانونه  بهذا احلجم بقي  جهازا مهما 
الوطني والذي ال يقل اهمية عن جهازمكافحة االرهاب الزال قانون عندنا 
وغريه  هكذا،  والزلنا  لنناق�سه  نعود  ثم  نناق�سه  والدفاع  االمن  جلنة  يف 
القوى  بني  ال�سيا�سي  التدافع  هو  التاخري  و�سبب  املتعلقة  القوانني  من 
اغلب  اكمال  من  والعائق  املانع  هو  وه��ذا  اح��زاب  او  مكونات  ال�سيا�سية 
الت�سريعات التي نحن بحاجة لها وهي توؤثر على االداء االمني الي�ستطيع 
املخابرات  او  الوطني  االم��ن  اأو  الدفاع  اأو  الداخلية  وزارة  م�سوؤول  اي 
اواحل�سد ال�سعبي ال ميكن اأن يخطو خطوات حقيقية وفعالة دون اأن يرتكز 

على قانون يحميه اأواًل ويهيء له مقومات النجاح ثانيًا.
وبالعودة لل�سوؤال فاأن احل�سد ال�سعبي عندما ن�سمع الزال يثري ت�ساوؤالت 
اأو ا�سكاالت فهذا يبعث على الغبطة ويعد دلياًل على اأن احل�سد ال زال قويًا 
وفاعال ودافعًا عن العراق وال زال اعداء العراق يحتارون بهذه املوؤ�س�سة 
حينما يفكرون با�سعاف هذه الدولة او ا�ستهدافها وبالتاأكيد ال زال ا�سدقاء 
العراق يعي�سون الفرحة واالمن واالمان ان احل�سد وكل االجهزة االمنية 
تعمل �سوية حتت راية العراق ومتتلك اليوم بعدا جماهرييًا قويا وا�سعًا 

وقويًا �سي�سقط كل موؤامرات االعداء.





ال�سيا�سية يوؤثر �سلبًا على االمن، وكذلك يف نف�س الوقت فان وجود نفوذ 
على  يوؤثر  النظامية  والقوات  االمنية  القوات  داخل  ال�سيا�سية  لالحزاب 

عمل املوؤ�س�سات الت�سريعية وعمل املوؤ�س�سات املنتخبة.
وكان راأينا يف اقليم كرد�ستان اأن حزب �سيا�سي مل يكن يرت�سي مبا كان 
يدور يف برملان االقليم، قام باأغالق باب الربملان ملدة �سنتني ون�سف، لذلك 
امل�سلحة  القوات  يف  �سيا�سي  تدخل  اي  هناك  يكون  ال  اأن  ج��دا  املهم  من 
م�سالة خ��ط��رية ووج���ود جماميع  االم���ر ميثل  االم��ن��ي��ة، وه���ذا  وال��ق��وات 
قبل  م��ن  ت�ستغل  ق��د  ال��ت��ي  ال��ث��غ��رات  اه��م  اح��د  ميثل  خمتلفة  مبرجعيات 

اجلماعات االرهابية 
االمر االخر هو توطيد العالقة ما بني االقليم واحلكومة االحتادية وما بني 
املكونات املختلفة لل�سعب العراقي وما بني احلكومة االحتادية واملحافظات 
عام  يف  العراق،  م�ستوى  على  االمن  �سمان  اىل  ايجابية  ب�سورة  ي��وؤدي 
2014 عندما كانت هناك خالفات كبرية بني االقليم واحلكومة االحتادية 
على  و�سيطر  داع�س  ا�ستغلها  العراقية  الدولة  داخل  املكونات  بني  وكذلك 
العالقة بني االقليم واحلكومة  فاأن توطيد  6 حمافظات وبالعك�س  ار�سي 
وكذلك  والع�سكرية،  واالمنية  ال�سيا�سية  الناحية  من  خا�سة  االحتادية 
داع�س من  العراقي وحماربة  لل�سعب  املختلفة  املكونات  ما بني  االن�سجام 
املنظمة  هذه  وهزمية  داع�س  على  االنت�سار  اىل  ادى  املكونات  كل  جانب 

االرهابية.
اإن تر�سيخ العملية الدميقراطية و�سمان نزاهة االنتخابات اي�سًا عامل مهم 
يف توطيد وتر�سيخ االمن، وكما نعرف اأن التزوير الذي حدث يف انتخابات 
عام 2014 ادى اىل عدم ثقة كبرية من جانب الكثري من املواطنني بالعملية 
ال�سيا�سية ادى ال�ستغالل ذلك من قبل املنظمات االرهابية و�سيطروا على 

اثرها على مناطق كثرية وكبرية.
الف�ساد  حماربة  اأن  باحلقيقة  االمن،  على  وتاثريه  الف�ساد  عن  وباحلديث 
يوؤدي  الفا�سدين  وحما�سبة  للدولة  العامة  واملمتلكات  االم��وال  وارج��اع 
التي ت�ساعد على  الإعادة ثقة املواطن بالدولة ويوؤدي اىل ارجاع االموال 

التنمية وي�سد ثغرة امنية كبرية ميكن ان ت�ستغلها املجاميع االرهابية. 
هناك مدخالت على امل�ستوى االقت�سادي فق�سية توفري اخلدمات اال�سا�سية 
من  تعد  االجتماعية  واالعانة  للمواطنني  عمل  فر�س  واإيجاد  واال�ستغال 
املدخالت املهمة ال�ستتباب االمن، الن الفقر واحلرمان يوؤدي والبوؤ�س من 

املدخالت املهمة لالنتماء للجماعات املتطرفة واالرهابية.
الفكر  ملحاربة  فكرية  بحوث  مراكز  اىل  نحتاج  نحن  الفكرية  الناحية  من 
املتطرف الننا نحتاج اىل نه�سة فكرية خا�سة يف الفكر اال�سالمي ملحاربة 

اجلماعات املتطرفة. 
اىل  ي��وؤدي  للمواطنني  اال�سا�سية  واحل��ري��ات  االن�سان  حقوق  �سون  اإن 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دعم  وكذلك  للدولة،  باالنتماء  ال�سعور  تر�سيخ 
والعي�س  الت�سامح  ثقافة  وانت�سار  التوعية  عملية  يف  مهمة  دور  يلعب 
امل�سرتك، ونحن يف جمل�س النواب العراقي ميكننا ان نقوم بدور مهم يف 

والت�سريعات  الناق�سة  الت�سريعات  اكمال  يف  وخا�سة  الت�سريعي  املجال 
التي ميكن اأن ننجزها للموؤ�س�سات االمنية التي من املمكن اأن توؤدي بعمل 

هذه املوؤ�س�سات ل�سون احلريات العامة. 

ثانيًا مدخالت إستتباب االمن على المستوى الخارجي 
الذي  احلد  اىل  خارجي  ماهو  وبني  داخلي  ماهو  بني  كبري  ترابط  هناك 
خارجي  ماهو  وبني  داخلي  ماهو  بني  الف�سل  ب��اأن  الباحثني  بع�س  يرى 
منطقتنا  يف  خا�سة  الراهن  وقتنا  يف  الدولية  ال�سيا�سة  يف  خا�سة  االن، 
وبني  املنطقة  اأم��ن  بني  كبري  ترابط  هناك  االو���س��ط  ال�سرق  منطقة  ويف 
عن  بنف�سه  يناأى  ان  للعراق  الميكن  املنطقة،  دول  امن  وين  العاملي  االمن 
ال�سراعات املوجودة يف املنطقة و لكن دخول العراق يف هذه ال�سراعات 
ودخول اقليم كرد�ستان اأو بع�س القوى يف اأقليم كرد�ستان يف بع�س هذه 
ال�سراعات يوؤدي اىل زعزعة االمن واال�ستقرار على م�ستوى العراق واقليم 
والطائفية  والعرقية  الدينية  املكونات  من  الغني  التنوع  حيث  كرد�ستان، 
واأي انحياز لل�سراعات الدينية والدولية يوؤدي اىل ان يتحول العراق اىل 
�ساحة االمامية وال�ساحة اال�سا�سية لت�سوية هذه ال�سراعات، وحقيقة ان 
العراق دفع ثمن باهظ لت�سفية ح�سابات اقليمية ودولية على ار�س العراق 

ولكن احلياد ميكن ان يوؤدي اىل ان يكون العراق �ساحة لتالقي اجلميع.
الناب�س  القلب  يكون  ان  ميكن  جيوبولتيكيا  متميز  موقع  لديه  العراق 
ا�ستثمار  هناك  يكون  اذا  املنطقة،  يف  واأمني  و�سيا�سي  اقت�سادي  لتكامل 
يف جمال املوا�سالت يف العراق ميكن ان يتحول العراق اىل الرابط يف 
املنطقة من الناحية االقت�سادية وكذلك الرابط على م�ستوى العامل برمته، 
مثال  الطرق،  جمال  يف  العامل  م�ستوى  على  ا�سرتاتيجية  م�ساريع  هناك 
وال�سني  املتجمد  ال�سمايل  البحر  عرب  طريق  لبناء  م�سروع  لديها  رو�سيا 
لديها م�سروع احياء طريق احلرير واالأوربيني لديهم م�ساريع بهذا االجتاه.
االمن  ا�ستتباب  اىل  ي��وؤدي  وه��ذا  برمتها  املنطقة  يجمع  ان  للعراق  ميكن 
ت�سكيل اجلماعة  نتذكر  قد  ال��دويل،  امل�ستوى  املنطقة وعلى  م�ستوى  على 
االوربية للحديد وال�سلب ادى دورا مهمًا يف نزع ال�سراعات ال�سيا�سية يف 
اوربا بعد دخول اوربا خالل ن�سف قرن بحربني عامليتني ولكم من خالل 

التكامل االقت�سادي ا�سطروا لبناء منظومة متكاملة اقت�ساديًا وامنيًا.
اإن ال�سورة النمطية املوجودة ودوامة ال�سراعات اليومية والنظر لالأخر 
من خالل اللعبة ال�سفرية اذا كان هناك م�سروع للعراق ا�سرتاتيجي للعراق 
ان يكون  ا�ستتباب االمن ميكن  ذلك اىل  املكونات �سيوؤدي  فيه كل  ي�سارك 

العراق فاعال على امل�ستوى الداخلي واخلارجي. 
امل�ساريع  من  العديد  فيها  كان  االن  واىل  بنائها  وقت  من  العراقية  الدولة 
الفئوية ال�سيقة ويف بع�س املرات كانت هناك م�ساريع قومية �سيقة، ولكن 
اأن  ميكن  اجلميع  به  وي�سارك  دول��ة  م�ستوى  على  م�سروع  هناك  كان  اذا 
يوؤدي اىل تقليل ال�سراعات املوجودة داخليًا، وميكن اأن يكون دور العراق 

مهم يف ا�ستتباب االمن يف املنطقة.
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االرهابية  التنظيمات  اأن  ما علمنا  اإذا  كافة،  املجتمع  ال�سلمي بني طوائف 
انذاك ركزت على تلك النقطة واعتربتها رهانها االكرب، فكانت ر�سالة اعالم 
عام  ب�سكل  احلكومي  االع��الم  او  احلكومة  ر�سالة  مع  تتما�سى  الداخلية 
بف�سح كذب التنظيمات االرهابية وت�سليط ال�سوء على جرائمها املرتكبة 
ال�سوارع  يف  املواطنني  من  االبرياء  وا�ستهداف  بالدموية  ات�سمت  التي 
مع  االت��ف��اق  خ��الل  وم��ن  فعملنا  التجارية،  وامل��ح��ال  واالأزق���ة  وال�ساحات 
وزارة الدفاع واملوؤ�س�سات االمنية االخرى على �سرورة توحيد اخلطاب 
والتنظيمات  القاعدة  تعرية  مفادها  بر�سالة  واخل��روج  االمني  االعالمي 
االرهابية والتنبيه اىل خطورة ما تقوم به يف العراق، فكان التن�سيق مع 
جهود  على  تركز  امنية  برامج  با�ستحداث  الوطنية  االعالمية  املوؤ�س�سات 
قوات االمن العراقية يف القاء القب�س على الع�سابات االرهابية، وعر�س 
اعرتافاتهم على و�سائل االعالم بتف�سيل كامل على ابناء ال�سعب العراقي 
�سجل  بلدنا،وبالفعل  �سد  املوؤامرة  حجم  لبيان  انذاك  بهم  املغرر  وجميع 
االعالم االمني جناحًا يف هذا االطار، كما ركز  االعالم االمني على ق�سية 
غاية يف االهمية وهي بطالن ادعاء القاعدة ومن لف لفها باأنها جاءت اىل 
العراق من اجل خال�س طائفة دون اخرى،ولعب االعالم يف الداخلية دورا 
والعاملية  والعربية  املحلية  االع��الم  و�سائل  خالل  من  احلقيقة  اب��راز  يف 
النظر عن  العراق بغ�س  ابناء  لكل  التنظيمات  ا�ستهداف  ويو�سح حقيقة 
من  املهمة  هذه  وغريها،وكانت  والطائفية  والعرقية  الدينية  انتماءاتهم 
الوزارة ب�سبب تداعيات  التي وقعت على عاتق االعالم يف  املهام  ا�سعب 
املرحلة املا�سية وكم االعالم املوجه حينها يف العراق والذي خلق قناعة 

�سلبية لدى املواطنني �سد احلكومة وكل ماهو جديد يف البالد.
االعالم االمني بعد عام 2014 

تطور  حركة  مبتابعة  املعنيني  االخ��وة  جميع  لدى  الوا�سحة  االم��ور  من 
االع��الم  ن�سوج  مراحل  اه��م  ان  عامًا   16 منذ  العراق  يف  االمني  االع��الم 
ال�سوداء  املرحلة  تلك   2014 العام  من  حزيران  اح��داث  بعد  كانت  االمني 
التي �سهدت �سيطرة ع�سابات داع�س االرهابية على م�ساحات وا�سعة من 
البالد والتداعيات الكبرية املعروفة لديكم والتي كادت ان تع�سف بالبالد 
اىل ا�سواأ ما كان عليه احلال فبعد ت�ساعد وترية االحداث والنكبة االمنية 
والع�سكرية انربى رجاالت االعالم االمني يف املوؤ�س�سة االمنية والع�سكرية 
اي�سًا  ال�سديقة  وال��دول  ال��دويل  التحالف  ودع��م  بامل�ست�سارين  مدعومني 
يف  ترتكز  االمني  لالإعالم  جديدة  منظومة  لبلورة  كبري  حكومي  وبدعم 
عملها على اليات علمية وعملية ل�سياغة ر�سالة اعالمية موؤثرة يف الراأي 
والع�سكرية  االمنية  بالقوات  الثقة  كاملة  �سبه  ب�سورة  فقد  ال��ذي  العام 

واحلكومة ب�سكل عام.
اعتمدت هذه املنظومة يف عملها على مبداأين را�سخني:

االول: متثل يف اطالع الراأي العام على خمتلف احلقائق وعدم تغييبه عما 
يجري يف العراق من احداث واالعرتاف ال�سريح باحلقائق.

الثاين: هو العمل على ترميم العقيدة الع�سكرية وتعزيز الوالء املطلق لدى 
القوات االمنية والع�سكرية وحماولة اعادة هذه املبادئ التي تزعزعت اىل 

الواجهة من جديد واعتمادها ا�سا�سًا للعمل االمني.
وبناًء على ما مت ذكره انفًا اقت�ست ال�سرورة على ا�ستحداث وحدات و�سعب 
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للعدو اأم لل�سديق ام املحايد اأم للجمهور الداخلي اأم اجلمهور اخلارجي، 
هل املعركة هي معركة افكار اأم معركة خطاب اعالمي؟

ابراهيم الصميدعي الخبير السياسي واالمني 
 نتحدث عن 16 �سنة حول املراجعة االمنية انا �ساأبداأ مبا انتهى به القادة 
اأمني  االمنيون، لال�سف اعترب ما قدم هو ورقة براءة ذمة من االن لف�سل 
اأركان  رئي�س  ال�سيد  عر�سه  وما  الداخلية  وزارة  وكيل  عر�سه  وما  قادم، 

اجلي�س، وحتى االحباط الذي حتدث به الدكتور �سعد معن.
ب�سراحة ال توجد روؤية لبناء موؤ�س�سة اأمنية، واجلميع يعرف اأنني �سابط 
خمابرات �سابق مف�سول من اخلدمة 1997، فالتاأ�سي�س اال�ستخباري يف 
�سخ�سيتي جعلني اأطور حتى معلومتي ال�سحفية اأو البحثية على اأ�سا�س 
بقوة  االمن  حقل  يف  م�ستغال  كنت  باأنني  اأدعي  اأن  وا�ستطيع  ا�ستخباري 
يف الدولة، لكن على م�سارفها، فقد كنت م�ست�سارًا لوزير الداخلية ال�سابق 
جواد البوالين يف فرتة وجود تنظيم القاعدة، وميكنني اأن اأزعم وخالل 
القاعدة  باأننا قمنا باكرب اخرتاق يف تنظيم  الداخلية  وجودي يف وزارة 
اأن  الحظت  الداخل،  من  التنظيم  نخرتق  اأن  كموؤ�س�سة  وا�ستطعنا  ان��ذاك، 
اإعادة التنظيم بداأت بعد االن�سحاب االمريكي، وكنت قريبا وقتها من ال�سيد 
نوري املالكي رئي�س الوزراء العراقي، الحظت اعادة بناء القاعدة لنف�سها 
وكنت اأ�سر على اأن التنظيم يعيد بناء نف�سه، و�سيقوم ب�سربة قوية �سد 
الدولة العراقية، وكان �سبب اخلالف مع رئي�س الوزراء نوري املالكي هو 

التحذير امل�ستمر من هذا االمر.
من  اأو  ب��غ��داد  مطار  م��ن  اإم��ا  �ستكون  ال�سربة  ب��اأن  توقعي  وك��ان 
املو�سل، واأنهم �سي�سلون اىل العا�سمة، هذا الكالم كان يف وقت 
مبكر جدا من الن�سف الثاين من عام 2012، وكان لدي حما�سرة 
قي مركز النهرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف عام 2013 حذرت 
و�ستكون  اأمنية  نك�سة  بانتظار  باأننا  اال�سباب  ت�سخي�س  بعد  بها 
ومن  املالكي  ن��وري  ال���وزراء  رئي�س  ال�سيد  مع  واخل��الف  كبرية 
ال�سندوق  يل  فتح   2013 ع��ام  بداية  عمان  اىل  اخل��روج  بعدها 
انتقدت  عندما  واالم��ن��ي��ة،  اال�ستخبارية  املعلومات  م��ن  اال���س��ود 
وكل  االرهابية  املجموعات  يل  فتحت  اآن��ذاك،  احلكومة  موؤ�س�سة 
مهمة  مبعلومات  بتزويدي  وقاموا  �سدرها  امل�سلحة  التنظيمات 
حول توقيتات وحت�سريات لعمل ع�سكري كبري، كتبت بالتف�سيل 
حينها  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  ال�سيد  واىل  املخابرات  جهاز  اىل 
داع�س  ث��م  القاعدة  تنظيم  ب��اأن  ال��دول��ة  يف  ال��ق��ي��ادات  اغلب  واىل 
لتنفيذ  ال�سنية  املقاومة  ف�سائل  من  ف�سيال  ع�سر  احد  مع  ي�ستعد 
على  وبقيت  املو�سل،  من  �ستبداأ  وغالبا  �ست�سرب  كبرية  عملية 
تلك  من  ت�سلني  التي  املعلومات  وب��داأت  بالتحذير،  الوترية   ذات 
املجموعات واملنظمات فيها توقيتات زمنية، حيث كانت تعتقد تلك 
الحظت  لكن  كامل،  ب�سكل  العراقية  الدولة  �سد  باأنني  التنظيمات 

اأن هناك اإهماال وعدم توظيف للمعلومة اال�ستخبارية، وكنت اأقدم 
حينها معلومات تف�سيلية دقيقة، وكنت اأحدد امل�سدر، لكن لال�سف 
الحظت عدم اهتمام مطلق باملو�سوع، وعندما و�سلنا للفرتة بني 
4- 10 حزيران 2014 والتي اعتربها اكرث حلظة ايالمًا يف تاريخ 
العراق، فعندما ت�سقط 6 فرق ع�سكرية ت�سقط على يد 600 �سخ�س، 
اأن حتبط ا�ستخباريًا، وكانت لدينا  وكان من املمكن لهذه العملية 
املعلومات اال�ستخبارية يف اأن نحبط الهجوم، فحدثت اكرب هزمية 

يف تاريخنا، ولعلها اكرب من �سقوط بغداد على يد هوالكو. 
جلبت جلهاز املخابرات الوطنية م�سدرا من احلا�سية االوىل لزعيم 
داع�س ابو بكر البغدادي، وملا جل�سنا مع �سباط جهاز املخابرات مل 
تكن اال�سئلة مب�ستوى اهمية املو�سوع، حيث طلبت منه معلومات 
قلب  يخرتق  امل�سدر  ه��ذا  فيه  ك��ان  ال��ذي  الوقت  يف  ج��دا  �سطحية 
التنظيم االرهابي، حيث كانت الطلبات هي حتديد مواقع لل�سرب 

اجلوي.
نحن اليوم لدينا عدم جراأة يف االنفتاح اال�ستخباري، حيث علينا 
اأن ال نرتدد يف زراعة امل�سادر داخل منظومة العدو والعدو وفق 

الت�سنيف اال�ستخباري هو كل من يهدد منظومة اأمن الدولة.
اأمني، لو حتدثنا عن االمن االقت�سادي والذي  لدينا اليوم �سياع 
تدعم  اجل��وار  دول  كل  فمثال  عنها،  امل�سكوت  املوا�سيع  من  يعد 
مزارعيها 40% لكن اليوم يف العراق املزارع ميوت جوعًا، ال توجد 

لالأ�سف لدينا فل�سفة اأمن يف بناء الدولة.
ما ح�سل يف املف�سل التاريخي بعد عام 2014 ان العراقيني وكما 
تهديدا،  يواجهون  عندما  بب�سالة،  مقاتلون  اأنهم  عنهم  معروف 
وراأينا ال�سور التي اعادت لنا الفخر وعو�ستنا عن نكبة الهزمية، 
لكن حتى بعد 2014 مل نتمكن من بناء منظومة ا�ستخبارية،اعتمدنا 
على العن�سر االمني بعد عام 2014 وا�ستغنينا عن املواطن حتت 
يعرف  واجلميع  للمعلومات،  مهم  م�سدر  وه��م  داع�����س  اح��ت��الل 
وخا�سة القيادات االمنية قيمة امل�سدر املحلي وقيمة املتعاون، لكن 

هل ا�ستطعنا اأن نبني م�سادر داخل التنظيمات اجلواب كال.
ما اراه اليوم باخت�سار اأننا ل�سنا بحاجة اىل كتابة قانون جلهاز 
مكافحة االرهاب كونه قوة فاعلة و�ساربة فلماذا احولها اىل وزارة 

وافتح الباب لل�سراع بني القيادات.
هل  الوطني  باالمن  يتعلق  ما  االول  م�سارين:  يف  النق�س  لكن 
احوله اىل موؤ�س�سة �سبيهة باالأمن العامة، ونعطيه بع�س واجباته؟ 
مكانه  يف  ال�سرطة  رج��ل  دور  ي�سع  ق��ان��ون  كتابة  ه��و  وال��ث��اين 

احلقيقي واإرجاعه لالأمن املجتمعي.
واخريا اطالب بتفعيل دور جهاز املخابرات واإعطائه حجمه ووزنه 
الطبيعي، وفك التداخل بني االجهزة االمنية، وت�سكيل غرفة تن�سيق 

ا�ستخباري ترتبط مبا�سرة مبكتب رئي�س الوزراء.
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حوكمة  مركز  رئي�س  العيداين  منت�سر  للدكتور  بكلمة  احللقة  اب��ت��داأت 
لل�سيا�سات العامة ، مرحبا بال�سيوف الكرام ، و معرفا مبركز حوكمة ، 
و طبيعة عمله ، واأن�سطته املختلفة ، ف�سال عن مو�سوع احللقة احلوارية 
بغداد  يف  املتخ�س�سة  والور�س  الندوات  من  عددا  حوكمة  اأق��ام  حيث   ،
من   )16( للهدف  العراق  حتقيق  مو�سوع  حول  املحافظات  من  والعديد 
اهداف التنمية امل�ستدامة ، و ت�سمن فريق البحث نخبة من االكادمييني 
عن  قريبا  �سي�سدر  اأنه  موؤكدا   ، عراقية  جامعات  عدة  من  واملتخ�س�سني 
مركزنا التقرير النهائي يف �سيغة كتاب ي�سمل جميع حماور تنفيذ الهدف 

16 يف العراق .
ثم قدم د.علي عبد االمري نبذة تعريفية عن املعهد العراقي حلوار الفكر 
امل�ستدامة  التنمية  اأهمية طرح مو�سوع  ، وموؤكدا على  الدعوة  �ساكرا   ،
اأط��ار  يف  التنمية  وموؤ�سرات  م�ستويات  يف  تقدم  حتقيق  �سرورة  و   ،
عماد  اأ.د  اأ�ستعر�س  جانبه  من   . العراق  يف  الدميقراطي  التحول  عملية 
فريق  على  م�سرفا  ب�سفته  البحثي  امل�سروع  عمل  مراحل  داوود  ال�سيخ 
الباحثني ، حيث اأعرب عن �سروره بالعمل مع نخبة متميزة من اال�ساتذة 
واملتخ�س�سني ، و موؤكدا على اأهمية التزام العراق بتنفيذ اأهداف التنمية 
اأهمية  اأولوية و  الذي يكت�سب  الهدف )16(  ، ال�سيم  امل�ستدامة مبجملها 
بالن�سبة ملجمل االهداف االخرى كونه ميثل االطار احلكومي وال�سيا�سي 
الذي يلقى على عاتقه امل�سوؤولية املبا�سرة يف تنفيذ اأجندة االمم املتحدة 

للتنمية امل�ستدامة .
بعد ذلك قدم د.عادل البديوي املدير التنفيذي للمركز ملخ�سا عن التقرير 
اىل  قدمت  التي  البحثية  االوراق  يف  ق��راءة  عن  متخ�س  ال��ذي  النهائي 

احللقات احلوارية التي عقدها مركز حوكمة يف هذا ال�سدد على مدار �ستة 
ا�سهر ، مو�سحا ان اإر�ساء ال�سالم والتنمية امل�ستدامة اأ�سا�س مل�ستقبل دول 
امل�ستدامة  التنمية  الروؤية يف خطة  ، وقد اعتمدت هذه  العامل و�سعوبها 
لعام 2030 باعتمادها من قبل اأع�ساء االأمم املتحدة يف عام 2015، والتي 
تهدف اإىل الق�ساء على الفقر، وبناء املجتمعات ال�سلمية، وتعزيز الرخاء 

ورفاه النا�س مع حمية البيئة لالأجيال احلالية وامل�ستقبلية .
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  ترجمة  البلدان  هذه  على  يتوجب  اأ�سبح  لذا 
الطموحة ، وت�سمينها يف �سيا�سات وبرامج ذا اأولويات وطنية ، وح�سد 
املوارد الالزمة ، وبناء ال�سراكات ال�سرورية مع املجتمع املدين والقطاع 
اخلا�س يف �سبيل اإجناح تنفيذها . و اأ�ساف باأن الهدف )16( من اأهداف 
التنمية امل�ستدامة اجلديدة خم�س�س لت�سجيع وجود املجتمعات ال�سلمية 
ال�ساملة للجميع حتقيقا للتنمية امل�ستدامة، وتوفري اإمكانية اللجوء اإىل 
موؤ�س�سات  ببناء  امل�ستويات  جميع  على  والقيام  اجلميع،  اأم��ام  الق�ساء 

فعالة خا�سعة للم�ساءلة.
ال�ستكمال   2030 للعام  امل�ستدامة  التنمية  خطة  ال��ع��راق  تبني  ورغ��م 
م�سرية االأهداف االإمنائية لالألفية، اال اأن العراق ما يزال يخطو بخطوات 
واأن  امل�ستدامة،  التنمية  متطلبات  تنفيذ  نحو  احلثيث  �سعيه  يف  بطيئة 
واقع احلال ي�سري اإىل وجود عوائق وحتديات اأوجدتها ظروف خمتلفة 
التخطيط يف بناء املجتمعات، وو�سع حلول واقعية  اأهمية  موؤكدا على 
اإىل روؤية ا�سرتاتيجية متكاملة تتناول  ، فنحن بحاجة ما�سة  للتحديات 
املجتمع  اإعدادها  ي�سارك يف  االقت�سادية واالجتماعية والبيئية،  االأبعاد 
املدين ، و اأ�سحاب امل�سلحة ، واالأكادمييني ف�ساًل عن ممثلي الوزارات 





139 حزيرانالسنة الثالثة عشرالعدد 47





141 حزيرانالسنة الثالثة عشرالعدد 47

اأ�سلحة دمار �سامل ن�سط  على الرغم من عدم امتالك �سدام لربنامج 
فان

الذين  الدولية،  العالقات  التف�سري لقي دعما بني بع�س ا�سحاب  هذا 
يقولون اإنه بينما كانت اإدارة بو�س خمطئة فيما يتعلق بقدرات �سدام 
على امتالك اأ�سلحة الدمار ال�سامل، اإال اأنها كانت خمطئة ب�سكل كبري.

الهائل  للت�سليل  ونظرًا  وغام�سة  معقدة  موؤ�س�سة  هي  اال�ستخبارات 
ال��والي��ات  حكومة  ف���اإن  �سبتمرب،  م��ن  ع�سر  احل���ادي  هجمات  ح��ول 
املتحدة قد اأخطاأت يف فهم االأدلة على املخاطر التي �سكلها �سدام. اال 
ان هناك م�سكلة كبرية مع هذه االأطروحة وهي عدم  وجود دليل على 
اأن االإدارة االمريكية كانت منخرطة يف حملة  اأننا نعرف  ذلك. ومبا 
العراق،  حرب  �سبقت  التي  الفرتة  يف  والدعاية  اخل��داع  من  وا�سعة 

ولذا ال يوجد �سبب وجيه لالعتقاد بها.
من  باخلوف  تذكر  عالقة  له  يكن  مل  احل��رب  اأ�سباب  يف  حتقيقي  اإن 
الرغبة  مثل  االأخرى،  املزعومة  االأهداف  اأو  ال�سامل-  الدمار  اأ�سلحة 
اأو  النفطية  ال�سغط  جماعات  اإر���س��اء  اأو  الدميقراطية"  "ن�سر  يف 

اإ�سرائيل. 
اإن الن�سر ال�سريع واحلا�سم يف قلب العامل العربي من �ساأنه اأن ير�سل 
ر�سالة اإىل جميع البلدان، وخا�سة اإىل االأنظمة املتمردة مثل �سوريا 
كانت  االأمريكية  الهيمنة  باأن  ال�سمالية،  كوريا  اأو  اإيران  اأو  ليبيا  اأو 
موجودة لتبقى. بب�ساطة، كانت احلرب يف العراق مدفوعة بالرغبة 

يف )اإعادة( تر�سيخ مكانة اأمريكا كقوة رائدة يف العامل.
دون��ال��د  اآن����ذاك  ال��دف��اع  وزي���ر  راأى   ،9/11 قبل  حتى  ال��واق��ع،  يف 

ان  ذريعة  وا�ستخدم  وال�سمعة  املكانة  منظور  من  العراق  رام�سفيلد 
يف  وتاأثريها  املتحدة  الواليات  م�سداقية  "�سيعزز  ب�سدام  االإطاحة 
جميع اأنحاء املنطقة" و"يو�سح ان �سيا�سة الواليات املتحدة هي كل 

�سيء".
عندما  �سبتمرب،   11 بحلول  حقيقة  اإىل  االفرتا�سات  هذه  حتفيز  مت 
مت تدمري رموز الهيمنة الع�سكرية واالقت�سادية االأمريكية. مدفوعة 
باالإهانة، �سعرت االإدارة اأن الواليات املتحدة بحاجة اإىل اإعادة تاأكيد 

موقفها باعتبارها مهيمنة وال ميكن حتديها.
كان ال�سبيل الوحيد هو ار�سال ر�سالة تهديد واالنت�سار يف احلرب. 
كانت  فقد  كافية:  تكن  اأفغان�ستان مل  اأن  اأهمية هو  االأك��رث  االأم��ر  لكن 
بب�ساطة دولة �سعيفة للغاية. وكما يعلم البع�س،ال يتم اكت�ساب �سمعة 
رام�سفيلد  قال  كما  اأو  الفناء.  يف  االأ�سعف  �سرب  خالل  من  خميفة 
م�ساء يوم احلادي ع�سر من �سبتمرب، "نحن بحاجة اإىل �سرب �سيء 
بهذه  نتحرك  ولن  واأق��وي��اء  اأقوياء  تعلمون،  كما  اأننا،  الإثبات  اآخ��ر 

االأنواع من الهجمات على الدول ال�سعيفة".
ردة  هنالك  كانت  "عادلة"،  حرًبا  اأفغان�ستان  كانت  ذلك،  على  عالوة 
فعل متبادلة على توفري طالبان مالذا لقيادة القاعدة. نظر رام�سفيلد 
وبول وولفويتز ووكيل وزارة الدفاع، دوغال�س فيث، اىل اأن القيام 
عالمة  اأنه  على  اإليه  ُينظر  "قد  افغان�ستان  يف  العمل  تقييد  اي  بذلك 
�سعف ولي�س قوة"، ويثبت اأنه "ي�سجع  االنظمة املناه�سة للواليات 
الهيمنة  ر�سالة  اإر�سال  اأن  اأدرك��وا  لقد  تثبيطها".  من  ب��داًل  املتحدة، 
من  ع�سر  الأحداث احلادي  متنا�سبة  ا�ستجابة غري  ي�ستلزم  اجلاحمة 
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من اصداراتنا
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"عرائ�س  ت�سمية  عليهن  تطلق  الالئي  اولئك  الن�ساء،  ه��وؤالء  اأمثال 
داع�س"، ا�سبحن االن حمورًا لنقا�سات حامية بني احلكومات يف كل 
مكان من العامل، وال�سوؤال ال�سعب هو: ما هي امل�سوؤوليات التي على 

الدول املعنية حتملها جتاه هوؤالء الن�سوة؟
الذي  ما  ترى  للجدل:  املثرية  النقطة  تكمن  ال�سوؤال  هذا  �سميم  يف 
اقرتفته هوؤالء الن�ساء بال�سبط وهن يف كنف اخلالفة؟ هل كن ربات 
بيوت م�سونات جاهالت بحقيقة التنظيم، اأم هن م�ساركات ن�سطات 

يف كل ما ارتكب من اعمال االبادة اجلماعية؟
يف البداية مل يكن للن�ساء دور يف القتال

حني اعلنت "داع�س" عن قيام خالفتها يف العام 2014 دعت كل م�سلم 
ق�سيتها.  الإبالغ  الن�سال  اأو  اجلهاد،  يف  وامل�ساركة  الهجرة  اىل  قادر 
يف بادئ االأمر مل تت�سمن تلك الدعوة امل�ساركة يف القتال، كما يقول 
الدويل  التطرف  درا�سات  مركز  يف  االق��دم  الباحث  ونرت"  "�ساريل 

التابع لكلية كنغز بلندن.
زوجة  تكون  ان  هو  امل�سلمة  للمراأة  النموذجي  "الدور  ونرت:  يقول 
وتنجب االطفال، ولكنهن من خالل دورهن كزوجات وامهات ي�ساركن 

م�ساركة مبا�سرة باجلهاد الأنهن ين�سئن اجليل االآتي من املقاتلني."
وهي   – الهجومي"  "اجلهاد  ي�سمى  م��ا  ت�سن  "داع�س"  كانت  ح��ني 
ثلث  على  هيمنته  فر�س  للتنظيم  اأت��اح��ت  التي  اخلاطفة  احل��م��الت 
احدى  تو�سح  كما  الن�ساء،  دور  ك��ان   - و�سوريا  ال��ع��راق  م�ساحتي 
الأزواج��ه��ن  وال�سند"  "املاأوى  ي�سبحن  ان  ه��و  "داع�س"،  زوج���ات 

واآبائهن وابنائهن.

يف مقابلة مع املجلة التي كانت ت�سدرها ما ت�سمى "الدولة اال�سالمية" 
قدمت حياة بومدين اأرملة "اآميدي كوليبايل"، وهو امل�سلح الفرن�سي 
الذي قتل خم�سة ا�سخا�س يف كانون الثاين 2015، ن�سيحة لزوجات 
يجدوا  اأن  يجب  نا�سحات،  لهم  "كن  لهن:  قالت  االخرين.  املقاتلني 
الراحة واالمان عندكن. ال جتعلن االمور �سعبة عليهم بل �سّهلن عليهم 

�سوؤون حياتهم."
مثل زوجها ولدت بومدين يف فرن�سا، وهي اىل االن مطلقة ال�سراح 

مطلوبة لل�سلطات الفرن�سية.
تقول "ديفورا مارغولني"، حمللة االبحاث القدمى يف ق�سم درا�سات 
احلرب يف كلية كنغز بلندن، اأن الن�ساء كن اأكرث م�ساهمة يف االأدوار 
مناطق  خ��ارج  نفذت  التي  االنتحارية  الهجمات  خ��الل  العملياتية 
"داع�س"، ولكن معظم الن�ساء الالئي �سددن الرحال اىل اأر�س اخلالفة 
الو�سع  هذا  ذلك.  فعل  من  يتمكن  مل  القتال  ميادين  اىل  التوجه  بنّية 
وت�ساقط  االر�س  تخ�سر  اجلماعة  بداأت  عندما  ما  بدرجة  يتغري  اأخذ 
"اجلهاد  ا�سمته  ما  �سن  اىل  حتولت  هنا  �سرعى.  مقاتليها  من  كثري 

الدفاعي".
ي�ستبق  التنظيم  اأخ��ذ  و2018   2017 عامي  "بحلول  ون��رت:  يقول 
االحداث بدعوة الن�ساء اىل اأخذ دور يف املعارك هن اي�سًا." بيد ان 

االدلة قليلة على انهن ا�ستجنب لتلك الدعوة باأعداد كبرية.
يتلقني  ن�ساء  عن  حتدثت  ال�سائعات  بع�س  ان  مبينًا  ون��رت  مي�سي 
التدريب على ا�ستخدام ال�سالح واملتفجرات، ولكن "داع�س" مل توؤكد 

تلك التقارير ابدًا.
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عليهم،  وانق�س  �سيارتك  قد  وامل�سريات  املنا�سبات  ايام  "يف  تقول: 
ا�سفك كل ما تقدر ان ت�سفكه من دمائهم، ا�ستاأجر �ساحنة كبرية وقدها 

و�سط ح�سودهم .. اقتلهم." 
كان للن�ساء دور يف ا�ستعباد االيزيديات

يف �سهر اآب 2014 حا�سر متطرفو "داع�س" جبل �سنجار يف ال�سمال 
دينية  اقلية  وهم  االيزيديني،  يطاردون  وب��داأوا  العراق  من  الغربي 
قدمية تعر�ست منذ اأمد بعيد لال�سطهاد ب�سبب معتقداتها التي حتوي 
عنا�سر من الديانتني امل�سيحية واليهودية. اما "داع�س" فتعترب هذه 
االيزيديني  من  الرجال  األوف  قتل  هكذا  ال�سيطان.  عبدة  من  الطائفة 
يف  بيعهن  جرى  حيث  اىل  وحملن  والفتيات  الن�ساء  اختطفت  بينما 
هوؤالء  كانت  رقهن  فرتة  خالل  ومكافاآت.  كعطايا  وهنب  او  اال�سواق 
ويتعر�سن  ا�سيادهن  ل��زوج��ات  خ��ادم��ات  يعملن  والفتيات  الن�سوة 

لالغت�ساب من قبلهم.
باإماء  يحتفظن  ممن  وكانت  "داع�س"،  عنا�سر  اح��د  زوج��ة  دافعت 
مبقالة  "دابق"  جملة  اع��داد  اح��د  يف  املمار�سة  ه��ذه  عن  ايزيديات، 

عنوانها: "اإماء اأم بغايا؟"
ا�ست�سهدت هذه املراأة، التي اطلقت على نف�سها ا�سم اأم �سمية املهاجرة، 
تربر  التي  جدليتها  ط��رح  يف  الفقهاء  واع��م��ال  الدينية  بالن�سو�س 
ا�ستعباد االيزيديات واتخاذهن حمظيات. ولكنها فندت التقارير التي 
ت�سيء اىل املمار�سة ون�سبتها اىل من و�سفتهن باأنهن "اماء منحرفات 

�سريرات يختلقن االكاذيب ويروين الق�س�س املزيفة".
يقره  �سيء  االيزيديات  االماء  مع  ان ممار�سة اجلن�س  تقول  ا�سافت 

الدين بينما ترتكب العاهرات يف الغرب اخلطيئة جهارًا".

من ال�سعب التثبت مما ارتكبه كل �سخ�س بالتحديد
ال�سخ�سية  باالفعال  املتعلقة  االأدلة  يتحرون  الذين  املحققون  يواجه 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ع��دا  بذاتها،  ام���راأة  ك��ل  تدين  التي 

�سعوبة �سديدة يف العثور على ما ي�سلح للتقدمي امام املحاكم.
يقول "�سامو�س هيوز" نائب مدير برنامج التطرف يف جامعة جورج 
وا�سنطن: "عندنا يف الواليات املتحدة 16 �سخ�سًا من العائدين، على 
وهذا  الفدرالية  املحاكم  يف  منهم   13 حماكمة  اأمكن  وقد  علمنا،  قدر 

يعني اأن ثمة نظام للقيام بذلك."
بيد اأن معظم الذين حوكموا، كما ي�سيف هيوز، كانوا قد اعرتفوا مبا 
اأما من يرف�سون االعرتاف ف�سوف يرتتب على املحققني،  ارتكبوه. 
الذين ينقبون يف وثائق "داع�س" مثاًل، اأن يجمعوا �سل�سلة من االأدلة 
البيئات  التحقيق يف  اأمر �سعب  الطعن، وهذا  التي ال تقبل  الدامغة 

الفو�سوية مثل مناطق احلروب.
حتى ال�سهود، ومعظمهم من عنا�سر اال�ستخبارات اأو االمن، يعر�سون 
يف كثري من االحيان عن ال�سهادة يف املحاكم املفتوحة. اأ�سف اىل ذلك 
اأن ت�سخي�س امراأة ترتدي نقابًا مكونًا من ثالث طبقات، وهو غطاء 

الوجه النظامي، لن يكون اأمرًا معتمدًا.
ح��ت��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي ك��ان��ت اول��ئ��ك الن�سوة 
"تامبلر"  مثل  املدونات،  فمواقع  التال�سي.  يف  م�ستمرة  ت�ستخدمنها 
تعر�ست  "تليغرام"،  مثل  املرا�سالت،  ومنابر  "ووردبري�س"،  اأو 
حلملة اغالق �سر�سة �سملت ح�سابات كل م�ستخدم يعتقد باأنتمائه اىل 

"داع�س".
يكن  مل  رمب��ا  الن�ساء  ف��اإن  مارغولني،  تقول  كما  االح���وال،  جميع  يف 
يكذبن عندما زعمن اأن جل همهن كان رعاية �سوؤون االأ�سرة، ولكن هذا 
ال يعفيهن من امل�سوؤولية. اأجل، رمبا كن زوجات واأمهات، ولكن املعنى 
الذي تنطوي عليه هذه الكلمات عندهن خمتلف عما تعنيه عندنا لدى 

احلديث عن ربات البيوت."
لواء  حامالت  بو�سفهن  الن�ساء،  هوؤالء  اأن  قائلة  مارغولني  ت�ستطرد 
فكر اجلماعة الإعداد اجليل التايل من املقاتلني، اإمنا ي�سعني وراء هدف 
"اال�ستمرار  مارغولني،  نظر  وجهة  من  ميثلن،  فاإنهن  وبذلك  اأعلى. 

امل�ستقبلي الباقي للدولة اال�سالمية."
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من  �سباط  فرارها يف  بعد  �سوريا  �سرق  �سمال  فرن�سية حمتجزة يف 
اآخر جيب ت�سيطر عليه "داع�س".
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الكماأ  جامعي  يختطفون  ه���وؤالء  ك��ان  املا�سي  ال��ث��اين  ك��ان��ون  �سهر  منذ 
يف  غالبًا  هذا  يفعلون  كانوا  يقتلونهم،  االحيان  بع�س  ويف  العراقيني، 
من   44 اأن  العراقية  االم��ن  ق��وات  توؤكد  االنبار.  حمافظة  غرب  �سحارى 
هناك  ك��ان  ورمب��ا  ال�سنة،  ه��ذه  خ��الل  اختطافهم  ج��رى  قد  الكماأ  جامعي 

اآخرون مل يبلغ عنهم اأحد. 
اعمال االختطاف لي�ست �سوى جزء من هجمات "داع�س" التي تقع االن يف 
العراق، حيث يحمل كل يوم ياأتي خربًا او اكرث عن تعر�س نقطة تفتي�س 
الهجمات  النار او مناو�سة باال�سلحة او عملية اختطاف، بيد ان  الإطالق 
التوترات  بث  حماولة  على  متجددًا  تركيزًا  تعك�س  الكماأ  جامعي  على 
الطائفية. فبينما يدفع جامعو الكماأ ال�سنة الفدية عادة ثم يطلق �سراحهم، 
وهو ما فعله مهند، ال يحظى ال�سيعة مبثل هذه الفر�سة مطلقًا، بل يقتلون، 
ف�"داع�س" تعترب ال�سيعة كفارًا، لذا داأبت منذ انطالقتها االوىل على قتلهم 

وتدمري م�ساجدهم. 
تعامل  ا�سلوب  ان  العراقية  والع�سكرية  اال�ستخبارية  ال�سلطات  تعتقد 
اجلماعة مع رهائنها ميثل حماولة لزرع فتنة طائفية مثل تلك التي مزقت 
العراق يف ال�سنوات 2003 اىل 2008 عقب �سقوط �سدام ح�سني ثم عادت 

فتكررت يف ال�سنوات 2012 اىل 2014.
يقول ابو علي الب�سري، مدير عام خلية ال�سقور )اال�ستخبارات(، اإن ا�سد 
ما يخ�ساه هو ان تفلح اعمال القتل تلك يف ا�ستدراج ال�سيا�سيني ال�سيعة 
اىل القاء التبعة، ولو كالميًا، على الطائفة ال�سنية باأكملها. عندئذ �سيلتقط 
الر�سالة وي�سخمها، وقد يوؤدي االأمر بالفعل اىل اطالق  االعالم املغر�س 

دورة عنف جديدة.
عدا  امل���ال،  على  "داع�س"  بها  حت�سل  و�سيلة  اي�سًا  االختطاف  اع��م��ال 

كونها اإ�سارة لالهايل املدنيني باأن التنظيم ال يزال قوة ذات بط�س. يعتقد 
امل�سوؤولون العراقيون، الذين يرون اأن اجلماعة تهديد مل يخرج بعد عن 
يف  متبقون  "داع�س"  مقاتلي  من  اآالف   6 اأو   5 ثمة  ان  املعاجلة،  نطاق 

العراق و�سوريا.
ذلك اخلطر املاثل مل يكن ليثني جامعي الكماأ، فهذه االكلة من االطايب التي 
لها مكانتها على املائدة العراقية، والرطل الواحد منها قد يدّر على �ساحبه 

مبلغًا ي�سل اىل 6 دوالرات يف اال�سواق املحلية.
كماأ ال�سحراء ا�سعف رائحة ونكهة بكثري من نظريه االوروبي، ولكنه يف 
العراق له متيز خا�س نظرًا لقوامه ال�سبيه باللحم ونكهته الرقيقة، وكل 
عائلة عراقية تقريبًا يف هذه االنحاء لها طريقتها املف�سلة يف طبخ الكماأ، 

الذي ي�سمى باللهجة املحلية "جمة".
كان مهند قد قاد �سيارته ملدة �ساعات يف عمق ال�سحراء مبتعدًا عن منطقة 
املنقطع اىل حد ي�سعب  املثايل  املكان  قا�سدًا هذا  يقيم،  البغدادي، حيث 
من  كثري  ن�ساط متار�سه  الكماأ  اليه. جمع  ي�سل  قد  ان اخلطر  تخيل  معه 
اللطيفة الربودة حني تك�سو  ال�ستاء  ايام  العراق خالل  العوائل يف غرب 

اخل�سرة الزاهية امل�سهد املجدب لفرتة ق�سرية من الزمن.
يقول مهند: "كانت منطقة منب�سطة جميلة خم�سو�سرة ال يعكر �سفاءها 

�سيء، اأر�س و�سماء وال �سيء اآخر."
بعد اأن ع�سب اآ�سروه عينيه، وخم�سة من ابناء اعمامه الذين خرجوا معه 
ابداه املختطفون  الذي  ذلك احلر�س  له  امل�ستغرب  بدا من  الكماأ،  اللتقاط 

على جعل املحتجزين يعلمون من الذي يحتجزهم.
على  يجيبون  ثم  نحن؟  من  عرفتم  هل  ي�ساألوننا:  "اأخذوا  مهند:  ي�سيف 

�سوؤالهم قائلني: اعلموا اأننا من الدولة اال�سالمية."
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البقاع  تاأ�سي�س منطقة دعم متينة ومعززة يف  داع�س قد متكن فعليًا من 
املحيطة مبدينة احلويجة يف حمافظة كركوك منذ �سهر اأيلول 2017.

ل�سلفها  قبلها  وم��ن  ل�ٰداع�سٰ  القدمية  املعاقل  من  احلويجة  امل�سهد: 
تنظيم ٰالقاعدة يف العراقٰ وذلك باالعتماد على تعاطف �سكان املنطقة 
من  القريب  مبوقعها  حمرين،  جبال  تتيح  كذلك  معها.  ال�سنة  العرب  من 
حمافظتي  بني  ما  واجل��ن��وب،  ال�سمال  بني  التنقل  اإمكانية  احلويجة، 
ال�سربات  �سد  منيعة  مالذات  اي�سًا  توؤمن  اجلبال  هذه  ودي��اىل.  نينوى 

اجلوية وعمليات تطهري االر�س.
�سيطرته  عن  ٰداع�سٰ  تخلى  هنا:  باالنبعاث  االآخ��ذة  داع�س  ن�ساطات 
امل�ساد  للتحالف  وتركها   2017 االول  ت�سرين  �سهر  يف  احلويجة  على 
بقيادة الواليات املتحدة بغية املحافظة على قواتها ومواردها ثم اإطالق 
حركة مترد م�ستقباًل يف مناطق �سمال العراق. احتفظ ٰداع�سٰ مبعظم 
زرع  يف  ن�سط  كما  حمرين  جبال  يف  ال��ق��درات  تلك  م��ن  ميتلكه  ك��ان  م��ا 
خالياه بني او�ساط االهايل املدنيني يف املناطق املحيطة باحلويجة. يف 
ت�سرين االول 2017 اأوجد اخلالف الذي ن�سب بني قوات االمن العراقية 
العراق على طول احلدود  ال�سعبي بخ�سو�س كرد�ستان  وقوات احل�سد 
ل�ٰداع�سٰ  اأتاحت فر�سًا ا�سافية  اأمنية  الداخلية املختلف عليها ثغرات 
كانون  �سهر  يف  احلويجة.  من  القريبة  املناطق  يف  جم��ددًا  تنبعث  كي 
االمن  قوات  �سد  الهجمات  بتنفيذ  ٰداع�سٰ  تنظيم  با�سر   2017 االول 
حينها  عنها،  مب�سوؤوليته  واالع��رتاف  ال�سعبي  احل�سد  وق��وات  العراقية 
حذر اأحد اع�ساء جمل�س النواب العراقي من تواجد 1000 مقاتل داع�سي 
اأيار  �سهر  بحلول  احلويجة.  قرب  املناطق  يف  ين�سطون  تقدير  اأقل  على 
االبتزاز  لت�سمل  املحلية  عملياتها  نطاق  و�سع  قد  ٰداع�سٰ  كان   2018

وتخريب املحا�سيل الزراعية بهدف جمع املوارد املالية الكافية وا�سعاف 
الثقة ال�سعبية بقدرات قوات االمن. وا�سل ٰداع�سٰ اي�سًا تطوير بناه 
التقارير  كانت    2018 اأيلول  ويف  حمرين،  جبال  يف  ال�ساندة  التحتية 
تتحدث عن تاأ�سي�س التنظيم بنى حتتية ثابتة �سملت مع�سكرات تدريب 
وحماكم واأماكن اإقامة لعنا�سرها يف حمرين، وقد اأخفقت قوات االمن يف 
اقتالع ٰداع�سٰ من منطقة احلويجة رغم عمليات التطهري الكربى التي 

نفذتها يف �سهر ني�سان 2018.
نهر  حو�س  �سمال  م�ستدمية  دع��م  منطقة  ان�ساء  يف  ما�سية  ٰداع�����سٰ 

دياىل.
كون  بحكم  الطائفي  للعنف  متكررًا  هدفًا  دي��اىل  حمافظة  كانت  امل�سهد: 
وقد  والكرد.  ال�سنة  والعرب  ال�سيعة  العرب  من  خمتلطًا  مزيجًا  �سكانها 
�ساعدت املناطق املختلف عليها بني احلكومة العراقية وحكومة كرد�ستان 
العراق يف مناطق �سمال حمافظة دياىل ذات االغلبية الكردية على اإثارة 
حو�س  ي�سم  ٰداع�����سٰ.  ا�ستغلته  اأم��ر  وهو  اال�ستقرار،  وع��دم  البلبلة 
لن�ساطات  فعااًل  غطاء  توؤمن  التي  الب�ساتني  من  كثيفة  �سبكة  دياىل  نهر 
املتمردين. تنتهي جبال حمرين عند �سمال حمافظة دياىل وبذلك ت�سلها 
مبحافظتي كركوك ونينوى. يف كانون الثاين 2015 ادعت قوات احل�سد 
من  ٰداع�����سٰ  ط��رد  يف  جنحت  انها  العراقية  االم��ن  وق���وات  ال�سعبي 
حمافظة دياىل دون ظهور ما يوؤيد ذلك من جانب التحالف �سد ٰداع�سٰ 

الذي تقوده الواليات املتحدة.
�سن   2015 الثاين  كانون  يف  هنا:  باالنبعاث  االآخ��ذة  داع�س  ن�ساطات 
يف  حتركها  حرية  لزيادة  ثابتة  ولكنها  متاأنية  هجمات  حملة  ٰداع�سٰ 
حمافظة دياىل. يف متوز 2018 �سعد ٰداع�سٰ م�ساعيه الإعادة تاأ�سي�س 
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معقدة تنفذ اىل الفلوجة من جهة عامرية الفلوجة، ومن املحتمل ان يكون 
وقت  يف  املدينة.  داخل  خالياه  لد�س  االنفاق  تلك  ا�ستخدم  قد  "داع�س" 
الحق القت قوات االمن القب�س على اكرث من 180 �سخ�سًا يف الفلوجة 
لهم ارتباط ب�"داع�س"، كان ذلك يف �سباط 2019. بداأت "داع�س" اأي�سًا 
لها جنوبًا  لدفع قوة تابعة  الفلوجة  الدعم يف عامرية  با�ستخدام منطقة 
باجتاه جرف ال�سخر و�سمال حمافظة بابل يف كانون االول 2018. منذ 
�سهر كانون االول 2018 اعتقلت قوات االمن العراقية عددًا من مت�سددي 
"داع�س" يف نقاط ال�سيطرة املن�سوبة على طول الطريق ال�سريع الذي 
عملية  االمن  قوات  احبطت  الحق  وقت  يف  ببغداد.  بابل  حمافظة  ي�سل 
ال�سخر يف  انتحاري يف منطقة جرف  للتنظيم ب�سيارة مفخخة يقودها 

كانون الثاين 2019.
ت�ستخدمها  التي  اجلزيرة  �سحراء  يف  احلركة  بحرية  "داع�س"  تتمتع   
�سالح  وحمافظة  االنبار  وحمافظة  �سوريا  بني  واملعدات  املقاتلني  لنقل 

الدين.
امل�سهد: �سحراء اجلزيرة، الواقعة على امتداد احلدود العراقية ال�سورية 
طرف  ل�سيطرة  تخ�سع  ال  مفتوحة  منطقة  الفرات،  نهر  من  ال�سمال  اىل 
معني، وهي م�سرح منا�سب للعمليات الن�سطة التي تنفذ عرب احلدود من 
قبل ال�سبكات االجرامية اأو من طرف "داع�س". تنظيم "داع�س" وكذلك 
احلركة  حرية  كالهما  ا�ستخدما  قبله  من  العراق"  يف  "القاعدة  تنظيم 
التطهري  عمليات  قوة المت�سا�س زخم  كعامل  املنطقة  توفرها هذه  التي 
التي ت�سن على خطوط االت�سال الربي التابعة لهما على امتداد حو�س 
نهر الفرات. تنظيم القاعدة يف العراق كان يعتمد ب�سورة متزايدة على 
هذه املنطقة لالغرا�س اللوج�ستية بعد فقدانه الدعم ال�سعبي يف مناطق 

حو�س الفرات اإبان �سحوة االنبار يف منت�سف العام 2007.
ب�سبكة  "داع�س"  حتتفظ  ه��ن��ا:  ب��االن��ب��ع��اث  االآخ����ذة  داع�����س  ن�ساطات 
لوج�ستية �سمن نطاق منطقة القائم ت�ستخدم فيها االنفاق واملنازل االآمنة 
املقاتلني وامل��خ��درات واالم���وال وامل��واد االخ��رى على ط��ول وادي  لنقل 
مكنت  التي  ال�سبكة  هي  هذه  تكون  اأن  املحتمل  ومن  االو�سط،  الفرات 
التنظيم من تهريب مقاتليه وجتهيزاته �سرًا من اآخر منطقة كان ي�سيطر 
عليها يف باغوز داخل �سوريا. يف �سهر �سباط 2019 �سرح م�سوؤولون 
مقاتل   1000 من  اك��رث  ب��اأن  ا�سماوؤهم،  تذكر  مل  وعراقيون،  امريكيون 
داع�سي قد متكنوا من عبور احلدود العراقية ال�سورية قاطعني �سحراء 
اجلزيرة منذ اأيلول 2018. متكنت قوات االمن العراقية وقوات احل�سد 
املت�سددين  تهريب  على  تعمل  التي  اخلاليا  ع�سرات  عمل  ت�ستيت  من 
واملوارد يف القرى ال�سغرية الواقعة اأبعد من ناحية ال�سرق على امتداد 
حو�س الفرات منذ �سهر ايلول 2018. رمبا يكون بع�س هوؤالء املقاتلني 
قد متكنوا من تاأ�سي�س �سبكات دعم حملية، ولكن كثريين غريهم اآخذون 
بالتحرك لتنفيذ هجمات يف مناطق ابعد اىل ال�سمال داخل حمافظة �سالح 
الدين. تفيد التقارير باأن "داع�س" قد قام بهجمات على بيجي انطالقًا من 
�سحراء اجلزيرة م�ستعر�سا قدرته على ا�ستخدام ال�سبكات اللوج�ستية 

اي�سًا  "داع�س"  هاجم  العراق.  و�سط  اىل  بقواتها  للدفع  ال�سحراوية 
قوات االمن العراقية التي توؤدي اأعمال الدورية يف �سحراء اجلزيرة اىل 
ال�سمال من منطقة القائم، ومن املحتمل ان تكون تلك حماولة من جانبه 

حلماية خطوط امداداتها عرب احلدود العراقية ال�سورية.
يتخندق عنا�سر "داع�س" يف مالذ جغرايف اآمن غرب مدينة املو�سل.

امل�سهد: توؤمن جبال بادو�س، الواقعة اىل اجلنوب الغربي من املو�سل، 
مالذًا جغرافيًا اآمنًا حلركة التمرد �ساأنها �ساأن جبال حمرين اىل اجلنوب 
ال�سناعية  املناطق  من  برقعة  يرتبط  النظام  ه��ذا  كركوك.  من  الغربي 
والقرى ال�سغرية على امل�سارف اجلنوبية الغربية ملدينة املو�سل تدعى 
هذه  ي�ستخدم  العراق  يف  القاعدة  تنظيم  كان  املا�سي  يف  اجل��رن.  ممر 
املنطقة  ا�ستخدما هذه  "داع�س" و"القاعدة"  كال  وم��الذًا.  معقاًل  املنطقة 

اي�سًا كاأر�سية انطالق ملهاجمة مدينة املو�سل.
امل�ساد  التحالف  ينجح  مل  ه��ن��ا:  باالنبعاث  االآخ����ذة  داع�����س  ن�ساطات 
"داع�س"،  من  بادو�س  جبال  تطهري  يف  اب��دًا  اأمريكا  بقيادة  ل�"داع�س" 
الذي رمبا يكون قد تلقى توافدًا من املقاتلني ودفقًا من املواد اثناء فرار 
التنظيم من مدينة املو�سل يف 2017. من املمكن اي�سًا ان يكون مقاتلو 
"داع�س"، املن�سحبون امام العمليات الربية التي نفذها التحالف امل�ساد 
بقيادة الواليات املتحدة يف �سوريا، قد اعادوا التمو�سع يف هذه املنطقة 
كرثت   2018 الثاين  ت�سرين  �سهر  يف  اجلزيرة.  �سحراء  اجتيازهم  بعد 
واعادة  وا�سناد  دعم  بعمليات  "داع�س"  قيام  عن  تتحدث  التي  التقارير 
�سد  هجمات  "داع�س"  تنفذ  بادو�س.  جبال  يف  املقاتلة  لقواتها  ت�سكيل 
قوات االمن املحلية وال�سخ�سيات القبلية يف القرى الواقعة اىل اجلنوب 
من جبال بادو�س، ومن املحتمل اأن يو�سع التنظيم هجماته على املو�سل 
يف نهاية االمر يف حماولة النتزاع منفذ بالقوة ميكنه من بلوغ الطريق 
ال�سريع بني مدينتي املو�سل وبيجي. املداهمات التي نفذتها قوة النخبة 
يف جهاز مكافحة االرهاب العراقي مل تتمكن من ا�سعاف املالذ االمن الذي 

تتح�سن فيه "داع�س" يف جبال بادو�س. 
تعيد "داع�س" ت�سكيل �سبكات ح�سورها يف املو�سل.  

امل�سهد: تعر�ست اجزاء كبرية من مدينة املو�سل للتدمري خالل عمليات 
تطهريها على يد التحالف �سد "داع�س" بقيادة الواليات املتحدة. منذ ذلك 
احلني عاد بع�س �سكانها املدنيني ولكن كثريين غريهم اختاروا البقاء يف 
قدرًا ملحوظًا  املو�سل  املو�سل. تتطلب مدينة  النازحني خارج  خميمات 
من اجلهد والعمل، ب�سمن ذلك ازالة الذخائر احلربية غري املنفلقة، الأجل 
اعادة تاأهيل مناطق املدينة التي تدمرت او تعر�ست للتلغيم املكثف على 
"داع�س". جهود اعادة البناء عكرتها �سوائب الف�ساد و�سوء االدارة،  يد 
ويعّرف جهاز مكافحة االرهاب ناحية كوكجايل، الواقعة �سرق املو�سل، 
بانها كانت املركز الرئي�س ملعامل تفخيخ ال�سيارات لدى "داع�س" خالل 

معركة املو�سل.
ن�ساطات داع�س االآخذة باالنبعاث هنا: اأن�ساأ "داع�س" �سبكة من اخلاليا 
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�سيتم تقييد موقف ال�سني مع الدول املجاورة ومنطقة اخلليج يف اإطار 
باأن  الورقة  هذه  جتادل  املتحدة.  الواليات  عليه  ت�سيطر  واإقليمي  عاملي 
اأيًا من  اأن  املنطقة، حيث  املواجهة يف  اأو  الهيمنة  اإىل  ت�سعى  لن  ال�سني 
هذه االأهداف ال ميكن حتقيقه حاليًا وال هو يف م�سلحة ال�سني احلالية. 
بعد اأن قلت اأن عالقة ال�سني باملنطقة بداأت يف الظهور لتبقى منفتحة على 
االحتماالت املختلفة، التي ت�سكلها عوامل اأخرى. كما اأعلن يف عام 2018 
التعاون  من  والعامل  ال�سني  امل�ستقبلية بني  اال�سرتاتيجية  "ال�سراكة  اأن 

ال�سامل وامل�سرتك
التنمية "هي موؤ�سر وا�سح على اأن ال�سني ترغب يف االنخراط يف املنطقة 

.)2018 ،Xinhau( قدر االإمكان
منطقة  على  تهيمن  اأن  ال�سني  ت�ستطيع  "هل  ال�سوؤال  على  االإج��اب��ة  اإن 
اخلليج" تتطلب معاجلة عدد من االأماكن االأخرى. هل تهدف ال�سني للعب 
لل�سني؟  اخلليج  منطقة  تعني  م��اذا  اخلليج؟  منطقة  يف  ال��دور  هذا  مثل 
ماذا �ستكون عواقب مثل هذه اخلطوة ؟ واأخريا، هل متلك ال�سني قدرة 
تكنولوجية وع�سكرية على تنفيذ هذا الهدف؟ واالأهم من ذلك، هل ال�سني 
جمال  يف  خا�سة  واحل��ظ��ر،  التحديات  ملواجهة  يكفي  مبا  حمليا  قوية 

الطاقة؟
جتادل هذه الورقة باأن ال�سني لي�ست لديها م�سلحة وال قدرة على مواجهة 
الواليات املتحدة، كمهند�سة لالمن، يف منطقة اخلليج الفار�سي. ومن ثم، 
"يف حني �ستوا�سل ال�سني تو�سيع ب�سمتها التجارية يف ال�سرق االأو�سط، 
من  للعديد  خالفًا  حم��دودة.  تظل  االأعمق  االأمنية  للم�ساركة  �سهيتها  فاإن 
�سور العالقات ال�سينية النا�سئة مع ال�سرق االأو�سط، حافظت بكني على 
تدرك  ولذلك،  املاوية.  ال�سنوات  اإىل  تاريخها  يعود  املنطقة  مع  عالقات 

بكني التعقيدات ال�سيا�سية واالأمنية يف املنطقة، و�سوف ترغب يف اإبقاء 
 ،Daojiong & Meidan(" اأفٍق طويل  مثل هذه الق�سايا يف 

.)2015
 

ال�سني وال�سرق االأو�سط: اخللفية
االأو�سط:  بال�سرق  ال�سني  ارتباط  كيفية  حول  نهجني  هناك  عام،  ب�سكل 
وال��ث��اين  االأخ����رى،  العظمى  ب��ال��ق��وى  يتعلق  فيما  املنطقة  روؤي���ة  اأواًل 
ك�سرورة لتلبية االحتياجات الداخلية لل�سني )كاالبري�س، 1991: 10(. 
املحلية.  واالحتياجات  العظمى  القوة  من  اكرب  العالقة  اآخ��رون  وي��رى 
لتلبية  حدودها  ال�سني  تتجاوز  اأن  والقوة  للتقدم  نتيجة  املتوقع  ومن 
احتياجاتها املتعددة. العالقة التاريخية بني التقدم )التحديث( والتو�سع: 
التقدم يجلب احلاجة والقدرات، ومن ثم الرغبة يف الذهاب اإىل ما بعد 
القوى العظمى  احلدود. مثل هذه اخلطوة لن تكون بدون حتديات من 
للواليات  بالن�سبة  خمتلف.  والع�سرين  الواحد  القرن  لكن  العامل،  يف 
املوارد والذكاء اال�سطناعي هو هياكل تتطلب  فاإن اجلمع بني  املتحدة، 

قوة لت�سبح "قوة عظمى" )بوزان، 2004(   
ال�سني جديدة يف ال�سرق االأو�سط، خا�سة باملقارنة مع القوى اخلارجية 
االأخرى. هذه احلداثة لديها عدد من االآثار. اأواًل، اإذا كانت ال�سني تعتمد 
على ال�سرق االأو�سط يف احل�سول على طاقتها، فاإن ال�سني، على عك�س 
الدول االأخرى التابعة، فاليابان، على �سبيل املثال، مل تعاين من �سدمة 
�سكل  الذي  االأخري هو احلدث  املا�سي. هذا  القرن  �سبعينيات  النفط يف 
النفطية،  ال�سدمة  عندما حدثت  البلدان.  من  العديد  النفط يف  �سيا�سات 
بداأ  العامل:  االنفتاح على  نف�سها ومعها  ال�سني ال تزال تعتمد على  كانت 
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احلكومة يف ال�سيا�سة اخلارجية، على الرغم من اأن القاعدة توفر اإمكانية 
لل�سني للتاأثري على ال�سوؤون الداخلية للدول املجاورة، وخا�سة تلك التي 
غارقة حالًيا يف النزاعات االأهلية ")االقت�ساد، 2018( (. يف عهد الرئي�س 
�سي جني بينغ، قامت ال�سني بت�سريع خطتها مع ال�سرق االأو�سط )كليمان 
�سيا�سة  وقت  "اإن  البع�س  يقول  اخللفية،  هذه  مقابل  يف  جري�س(.  اأند 
ملخاطر  املحدود  التعر�س  مع  االقت�سادية  الفوائد  جلني  الهادئة  ال�سني 
ال�سيني  الباحث  وق��ال  م�سى.  قد  االأو�سط  ال�سرق  و�سيا�سات  اأ�سواق 
مردخاي ت�سازيزا )2013( اإن بكني مل تعد قادرة على االبتعاد عن املخاطر 
اجليو�سيا�سية. كما Dorsey )2019: 2( ي�سعها؛ "اإحدى نتائج ذلك اأن 
تناف�سي مع  اإن مل يكن عاملًيا، يف تعاون  اإقليميًا،  اأ�سبحت العبًا  ال�سني 
الواليات املتحدة، الفاعل اخلارجي املهيمن يف ال�سرق االأو�سط الكبري".

لكن هذه الورقة تقول اإن �سيا�سة ال�سني جتاه املنطقة لي�ست بتلك ال�سهولة 
والو�سوح. خذ، على �سبيل املثال، عالقة ال�سني مع اإيران كمثال. يقول 
ي�سرتكان  اأنهما  على  وال�سني  اإي��ران  من  كل  اإىل  ينظر  قد  اأنه  املثال  هذا 
على  العامل،  يف  اجليو�سيا�سي  الو�سع  حول  مت�سابهة  نظر  وجهات  يف 
ذلك،  على  عالوة   .)2018  ،Lukin( الرو�سية  ال�سينية  العالقات  غرار 
والتهديدية  االقت�سادية  امل�سالح  من  العديد  يف  واإيران  ال�سني  تت�سارك 
واجلغرافية ال�سيا�سية. ومع ذلك، على الرغم من كل هذا فال�سني لي�ست 
اأكرب  هي  ال�سني  اأن  حني  يف  خطوة.  كل  يف  اإي��ران  بدعم  متاما  ملتزمة 
م�ستورد للنفط االإيراين و�سريك جتاري كبري، ... لكن حتى االآن ي�سري 
 .)2019 )جو�سي،  االأمريكية  العقوبات  �سيقبلون  اأنهم  اإىل  ال�سينيون 
اإن م�سلحة ال�سني كبرية للغاية، حيث ال ميكن الأي بلد واحد احتوائها، 
وبالتايل لن يكون الأي بلد تاأثري ا�سرتاتيجي على ال�سني، مينع الواليات 
املتحدة. قد ت�ستخدم ال�سني اأزمات دول مثل اإيران للح�سول على �سفقة 
ال�سني  مع  للعالقة  ميكن  ال  وبالتايل،  االإي���راين.  النفط  ل�سراء  اأف�سل 
اأن تكون قوية ووا�سحة  االأو�سط  ال�سرق  املقاطعات يف  وخا�سة عالقة 
تفتح  �سائلة  �ستبقى عالقة  روؤيتها.  اأو�سطيون يف  ال�سرق  يرغب  قد  كما 
للتغريات وفقا للظروف. "يف حني اأن الوجود ال�سيا�سي - االأمني   لل�سني 
لح  ا بامل�س مدفوع  االرتباط  هذا  اأن  اإال  يتنامى،  قد  االأو�سط  ال�سرق  يف 
د  الوجو يف  احل��ال  هو  كما  املعايري  تعزيز  باأهداف  ولي�س  االقت�سادية 

.)2019 ،Lyall( "االأمريكي التاريخي
 

ماذا يعني الشرق األوسط للصين؟
رمبا يكون ال�سرق االأو�سط الكبري هو املنطقة الوحيدة يف العامل املوؤهلة 
ب�سبب  االأول  املقام  يف  هذا  لل�سني.  القومي"  "االأمن  من  ج��زًءا  لتكون 
التي  الطاقة  االأو�سط ومقدار  ال�سرق  التي ميتلكها  الطاقة  كمية  الطاقة: 
عر�سة  ال�سني  يجعل  املنطقة  على  الكبري  االعتماد  هذا  ال�سني.  تطلبها 
للعديد من االحتماالت. اإن ال�سرق االأو�سط متقلب للغاية بحيث الت�سعر 
ال�سني باالأمان، واإذا مل تكن الواليات املتحدة هي االأمن، ف�ستجد ال�سني 
اأنه من امل�ستحيل توفري االأمن. عالوة على ذلك، لي�س فقط امل�سادر، فاأن 

ال�سني  ا�سترياد  "يعتمد  �سعيف.  موقف  يف  ال�سني  ت�سع  النقل  و�سائل 
ال  البحر  على  املفرط  االعتماد  اأن  حني  يف  ؛  البحري  النقل  على  للطاقة 
النفط  معظم  ياأتي  عندما  خا�سة  ال�سني،  يف  الطاقة  اأم��ن  اإىل  يف�سي 
متر  اأن  يجب  التي  واأفريقيا،  االأو�سط  ال�سرق  من  ال�سني  يف  امل�ستورد 
عرب �سمال املحيط الهندي وبحر ال�سني اجلنوبي عرب م�سيق ملقا،وهو 
قد  حني  يف   .)72  :2012  ،Lei(" ال�سديد  للخطر  النقل  اأم��ن  تعري�س 
حتاول ال�سني تنويع طرق ا�سترياد الطاقة، اإال اأن اجلغرافيا ال�سيا�سية 
والق�سايا االأمنية يف بلدان مثل باك�ستان واإيران قد تكون عقبة ال ميكن 
التغلب عليها يف الوقت احلايل. ومع ذلك، وفقا الأندرو �سكوبل: "فال�سرق 
الثاين من  العقد  اأربعة معان رئي�سية لل�سني يف  ال�سرق  االأو�سط يحمل 

القرن الواحد والع�سرين. 
اأن  يجب  التي  العظمى  للقوى  مناف�سة  �ساحة  اأنه  على  اإليه  ُينظر  اأواًل، 

ُينظر فيها اإىل قوة �ساعدة مثل ال�سني. 
ومنطقة  امل�ستوردة  للطاقة  هامًا  م�سدرًا  االأو�سط  ال�سرق  يعترب  ثانيًا، 

هامة للتجارة واال�ستثمار ال�سيني. 
الروابط  ب�سبب  املبا�سر  ال�سني  جلوار  امتداًدا  املنطقة  اأ�سبحت  ثالًثا، 

العرقية والدينية. 
طرق  مفرتق  مبثابة  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  االآن  بكني  تعترب  راب��ع��ًا، 
جغرايف ا�سرتاتيجي عاملي - اأهم منطقة للجان املقاومة ال�سعبية تتجاوز 

منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ اخلا�سة بها. )�سكوبل، 2018: 12(. 
باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن ال�سرق االأو�سط مهم ال�ستثمار ال�سني يف عملية 
تداول النفط اذ تهدف ال�سني اإىل زيادة الت�سدير اإىل املنطقة ال�ستعادة 
على  واحل�سول  والغاز  النفط  �سراء  على  ال���دوالرات  اإنفاق  من  بع�س 
ذلك،  على  عالوة  العقارات.  مثل  اأخرى  قطاعات  يف  امل�ساركة  من  املزيد 
يتعني على ال�سني اأن تكون م�ستعدة الأي تغيري حمتمل حمتمل، يف حالة 
ر�سميًا  املتحدة  الواليات  وت��رى  االإقليمي.  التوازن  اأو  العاملية  القوى 
وامل�سالح  للقيم  معادي  ع��امل  ت�سكيل  يف  "ترغب  ق��وة  ورو�سيا  ال�سني 
لي�ستا  ورو�سيا  ال�سني  لكن   .)2  :2017 االأبي�س،  )البيت  االأمريكية" 
مت�سابهتني وال تت�سرفان ب�سكل مماثل يف املنطقة. يف الواقع "امل�سالح 
للنظر"  الفت  ب�سكل  مت�سابهة  االأو�سط  ال�سرق  يف  واالأمريكية  ال�سينية 

)�سينغ، 2018(.
اإن ت�سليط ال�سوء على قيمة ال�سني يعلم كيفية تنويع �سيا�ستها اخلارجية 
واالإقليمية وال�سريع يف التغيري واال�ستجابة للتغريات. ت�ستفيد ال�سني 
املنطقة لرت�سيخ مكانتها وتطوير  االأزمات يف  من جمموعة متنوعة من 
�سورة قطرية يف نهاية املطاف. وال توجد �سيا�سة �سينيه واحدة جتاه 
اإنقاذ تركيا  بلدان خمتلفة:  فال�سني تطور �سيا�سة وظروف يف  املنطقة. 

)2019 ،Tiezzi( خالل االأزمات االقت�سادية ب�سرط عدم دعم االأويغور

ماذا تعني الصين للشرق األوسط؟
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ومزدهرة،  دميقراطية  ت�سبح  اأن  ميكن  ال�سني  كانت  اإذا  باأنه  الليربايل 
مناف�سة  يف  ت�سارك  ولن  الراهن  الو�سع  على  قائمة  قوة  �ست�سبح  فاإنها 
االأمريكية  ال�سيا�سة  �سعت  لذلك،  ونتيجة  املتحدة.  الواليات  مع  اأمنية 
االقت�سادية  تنميتها  وتي�سري  العاملي  االقت�ساد  يف  ال�سني  دم��ج  اإىل 
ال�سريعة، بحيث ت�سبح غنية، وياأمل املرء اأن يكتفي مبوقفه احلايل يف 
النظام الدويل ")2001: 402(. بالن�سبة اإىل مري�سامير "هذه ال�سيا�سة 
االأمريكية جتاه ال�سني م�سللة". فهو يعترب اأن "ال�سني الغنية لن تكون 
حتقيق  على  م�سممة  عدوانية  دولة  بل  الراهن  الو�سع  على  قائمة  قوة 
الهيمنة االإقليمية. هذا لي�س الأن ال�سني الغنية لديها دوافع �سريرة، ولكن 
املهيمن  اأن تكون  للبقاء هي  لتعظيم فر�سها  اأف�سل طريقة الأي دولة  الأن 
بالتاأكيد  ال�سني  م�سلحة  من  اأنه  من  الرغم  على  العامل.  من  منطقتها  يف 
اأن تكون املهيمن يف �سمال �سرق اآ�سيا، فاإنه لي�س من م�سلحة اأمريكا اأن 

يحدث ذلك ")2001: 402(.
الواقع  الواقع، قد يبدو  ال�سني. يف  اأنه يجب احتواء  الراأيني  يوؤكد كال 
وجهات  على   Mearsheimer و   Ikenberry من  كل  يركز  خمتلًفا. 
قد  الواقع،  يف  ولكن  والهيمنة،  والليربالية  للموؤ�س�سة  التقليدية  النظر 
ولي�س  اآخ��ر،  مكان  يف  املتحدة  وال��والي��ات  ال�سني  بني  املناف�سة  حت��دث 
للو�سف  جديدة  لغة  اإىل  نحتاج  قد  وبالتايل،  التقليدية.  ال�ساحات  يف 
والتحليل.كما يعك�س ال�سراع احلايل يف احلرب الباردة والتكنولوجيا 

اأو هواوي.
 تاريخيًا، كانت التناف�سات بني القوى اأكرث اإيديولوجية وع�سكرية ولي�ست 
اقت�سادية اأو تكنولوجية. قد ت�سبح االأخرية جمال املناف�سة يف امل�ستقبل 
مبثابة  ه��واوي  حادثة  اعتبار  وميكن  املتحدة.  وال��والي��ات  ال�سني  بني 
حدث �سغري يحمل الكثري من الرموز والبذور. هواوي هي �سركة رائدة 
عاملًيا يف اجليل اخلام�س من اجليل التايل من تقنيات �سبكات اجلوال. 
وقت  اأي  من  اأعلى  ب�سرعات  البيانات  من  املزيد  نقل  اإىل  ذلك  "�سيوؤدي 
م�سى، مما يجعل االبتكارات املتغرية للعبة مثل املدن الذكية وال�سيارات 
التي تعمل بدون �سائق ممكنة على نطاق جتاري الأول مرة. ترى ال�سني 
5G و Huawei كمفتاح لتطورها االقت�سادي والتكنولوجي امل�ستقبلي، 
وطموحاتها لتو�سيع نفوذها العاملي، ويف النهاية قوة احلزب ال�سيوعي 
املنطقة،  قد يكون  ال�سراع  الف�ساء اجلديد من  ")األي�سون، 2019(. هذا 
التقليدية.  املواجهة  يف  خ��ط  م��ن  اأك��رث  على  القوتني  كلتا  ف�ستتناف�س 
"ترى الواليات املتحدة اأن طموحات هواوي والطموحات التكنولوجية 
االأو�سع نطاقًا يف ال�سني ت�سكل تهديًدا لالأمن القومي وفًقا لتقييم االأمن 
.)2019 ،Coats( العاملي الذي اأجرته جمموعة اال�ستخبارات االأمريكية

 
تشارك ولكن ال تتصارع

ب�سكل  االأو�سط  ال�سرق  يف  واإ�سراكها  ال�ستغاللها  اأزمة  ال�سني  تخ�سر  ال 
اأن  وميكن  م�ساركة.  اأكرث  تدريجيا  ال�سني  "اأ�سبحت  �سوريا  يف  اأك��رب. 
يكون هذا اختالفًا عن النهج التقليدي لل�سني جتاه ال�سيا�سة اخلارجية، 

ال��دول��ة  �سيادة  وي��ع��زز  اخل��ارج��ي  التدخل  معظمه  يف  يتجنب  وال���ذي 
”)Saltskog & Clarke، 2019(. يف م�ساركتها يف املنطقة، ال تختلف 
تبحث عن  فال�سني  ذلك.  من  اأكرث  ت�سبح  اأو  االأخ��رى  القوى  ال�سني عن 
اأي�سا  لديها  ال�سني  ف��اإن  ذل��ك،  على  ع��الوة  والفر�س.  وامل���وارد  الطاقة 
اليوغور،  من  �سوريا  يف  الكبري  ال��وج��ود  مع  خا�سة  بحثية.  م�سلحة 
وهم اأقلية م�سلمة تعي�س يف مقاطعة Xinjiang يف �سمال غرب ال�سني، 
ب�سكل  لالهتمام  املثري  "ومن  لل�سني.  بالن�سبة  كبري  قلق  م�سدر  وه��ي 
خا�س، احتمال اأن يحاول بع�س هوؤالء االأفراد يف نهاية املطاف العودة 
االأرا�سي  على  اإرهابية  هجمات  ل�سن  االأو�سط  ال�سرق  من  ديارهم  اإىل 

.)2019 ،Saltskog & Clarke( "ال�سينية
هي  بل  املتحدة،  الواليات  مواجهة  يف  لي�ست  �سوريا  يف  امل�ساركة  اإن   
نتيجة لنق�س �سيا�سة الواليات املتحدة اأو عدم اهتمامها بهذا البلد. هذا 
ال�سرق  ف��اإن  عام  ب�سكل  لكن  "ت�ساينا"  نهج  طريقة  اإىل  بو�سوح  ي�سري 
االأو�سط وخا�سة منطقة اخلليج يحت�سن ال�سني ويعمقان عالقاتهما مع 
ال�سني. وهذا مهم ب�سكل خا�س حيث اأن كل دولة من دول جمل�س التعاون 
ال�سعودية  الروؤية  االقت�سادي:  التنويع  برامج  يف  �سرعت  قد  اخلليجي 
الوطنية  قطر  روؤي��ة   ،2035 اجلديدة  الكويت   ،2030 اأبوظبي   ،2030

2030، روؤية عمان 2040، روؤية البحرين االقت�سادية 2030.

استنتاج
العالقات بني ال�سني وال�سرق االأو�سط، خا�سة مع دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، كثيفة ومتعددة االأوجه ومتبادلة املنفعة. ومع ذلك، فاإن ال�سني 
اإ�سقاط الطاقة املبا�سرة من خالل هذه العالقة. وهذا لي�س  اإىل  ال تهدف 
اإيديولوجيا وال قوة جيو�سيا�سية. ومع ذلك، فاإن هذا لن يتم روؤيته من 
وتغتنم  االأزم���ات،  ال�سني  ت�ستغل  بينما  الطريقة.  بنف�س  االآخرين  قبل 
الفر�س وت�سارك اأكرث فاأكرث يف منطقة ال�سرق االأو�سط ومناطق اخلليج، 
يف  املتحدة  للواليات  م��وازن��ًا  اأو  مناف�ًسا  ت�سبح  اأن  عن  بعيدة  انها  اال 
اإنها  ا.  اأي�سً عدًوا  لي�ست  ولكنها  اأمريكية  �سديقة  لي�ست  ال�سني  املنطقة. 
وهي  "القنفذ"،  مثل  وتت�سرف  املخاطر  وتتجنب  حم�سوبة  حذرة  قوة 

قوة ذات هدف وا�سح وت�سري باجتاهه.
ال �سك اأن ال�سني بداأت يف الظهور يف كل املجاالت وبناء التحالف لتحقيق 
ال�سرق  ويف  مكان  كل  يف  يحدث  وه��ذا  التهديدات.  ومكافحة  ال��ت��وازن 
االأو�سط اأي�سًا، حيث اأ�سبحت املنطقة اأكرث حيوية لظهور ال�سني بطرق 
متعددة. ومع ذلك، فاإن ال�سني تلعب اللعبة بعناية ولن تقوم باية مغامرة. 
اإن بروزها كقوة اإقليمية يف ال�سرق االأو�سط ومنطقة اخلليج، �ستواجه 
لذلك ال�سني عددًا من التحديات. اأواًل وقبل كل �سيء، لي�س لل�سني تاريخ 
لهذا  �سيكون  ماألوفة.  قوة جديدة وغري معروفة وغري  اإنها  املنطقة:  يف 
تاأثري على كيفية فهم ال�سني والواليات االإقليمية ومعاجلتها. ال�سني مل 
يتم اختبارها بعد ك�سريك وحليف. التي جتعل طموحات ال�سني العاملية 
مدى  النظر عن  بغ�س  فقط،  منطقة واحدة  على  تقت�سر  اأن  ال�سعب  من 
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وحترير  واالنفتاح  واخل�سخ�سة،  املديونية  ت�سبح  ذل��ك  وف��ق  على 
وا�سعافها  الدولة  وتقزمي  االم��وال،  روؤو���س  حركة  وحرية  التجارة، 
وح�سر تو�سيفها بني دولة )رثة اأو رخوة وه�سة اأو فا�سلة( وت�سفية 
الق�سر  واخواتها  املتحدة  ال��والي��ات  دي��دن  ه��ذا  االقت�سادي.  قطاعها 
)االوربيات(، وموؤ�س�ساتها، يف جلب دول العامل اىل بيت الطاعة، ومن 

دون ذلك فهناك حزمات العقوبات واحل�سار والتجويع والتدمري. 
*   *   *   *                                      

على الرغم من مكر التاريخ ومراوغته كما يزعم )هيجل(، اإال اأن العودة 
باملزيد  مفعمًا  خا�سًا،  طعمًا  حتمل  لكونها  منها،  الب��د  ���س��رورة  اإليه 
هي  االأ���س��ول،  اأو  املنابع  اإىل  والعودة  املتحققة،  للوقائع  االث��راء  من 
ويف  �سباها  يف  الراأ�سمالية  ودهاقنة  التاريخ،  لقراءة  مفتوحة  دعوة 
ما  واأن  والنقاء،  لل�سفاء  رمزًا  هي  املنابع  باأن  ي�سايعون  �سيخوختها، 
حلق بها �سواء يف الفكر واملمار�سة هو نتيجة تفاعالت جمرى التطور 

مبا يحمله كذلك من اأزمات. 
     هذا ال�سياق يجري الدفع به كلما ت�ساعدت حدة معار�سة اأ�ساليب 
فر�سها  وموؤ�س�ساتها  الراأ�سمالية  حتاول  التي  االقت�سادي،  التوح�س 
)الليربالية  النيوليربالية  تبني  دع��وات  حتت  النامية،  البلدان  على 
اإىل  العودة  ال��دول  هذه  يف  الباحثني  على  يفر�س  ما  وهو  اجلديدة(، 
تاريخ املمار�سة الراأ�سمالية، بغية احل�سول على اجابة حقيقية ل�سوؤال 
مركزي مفاده: متى كانت الراأ�سمالية ذات طابع اإن�ساين؟ اأو اأن قراراتها 
والتكاليف  االأرب��اح  بني  ما  مقاي�سة  اأج��راء  على  بناًء  ما،  يومًا  جاءت 

االجتماعية املرتتبة على قرارتها االقت�سادية؟.

الغربية،  ال��دول  قبل  من  املبثوث  اخلطاب  مفردات  كل  من  وبالرغم     
ظلت  التي  راأ�سماليتها  ان  اال  االن�ساين،  واحل�س  باحلقوق  وامل�سبع 
تقتحم جمتمعاتنا على مر التاريخ احلديث، بق�سوة او بنعومة، ترى 
يف معاناة ال�سعوب وما يلحق بها، تكاليف طبيعية ومفرت�سة ملا حتققه 
اأ�ساليب  اأم يف  قوى االإنتاج من تقدم، �سواء يف جمال زيادة االنتاج، 
واالإفقار  املعاناة  به  تلحق  اأو  الب�سرية  من  ي�سقط  ومن  االأرب��اح،  نزح 

واال�ستغالل، فهو �سقط متاع الراأ�سمالية يف كل مراحلها.  
املتحدة  الواليات  يف  ورعايتها  تاأهيلها  جرى  التي  والنيوليربالية     
بخا�سة، لي�ست مولودًا �ساءهًا عن الراأ�سمالية، اأو مولود الأبوين غري 
متماثلني، بل هو نتاج �سرعي ملزاوجة مكينة فكريًا وتطبيقيًا، ولكنها 
من  االقت�سادية  الفوائ�س  انتزاع  يف  و�سراهة  وق�سوة  �سرا�سة  اأكرث 
دول العامل الفقرية ل�سالح الراأ�سماليات املركزية يف اأوربا والواليات 
�سعيها  يف  الراأ�سمالية،  حتتاجها  مرحلة  عن  بذلك  معربة  املتحدة، 
للحفاظ واال�ستمرار بنمط انتاجها القائم على ا�ستقاق الربح ونزحه، 

واإن ارتكبت كل الفظائع بحق الب�سرية.  
جامعة  االقت�ساد-  )كلية  �سيقة  اأك��ادمي��ي��ة  حمافل  احت�سنت  لقد       
ايديولوجي  بعد  ذات  مدر�سة  والدة  املتحدة  الواليات  يف  �سيكاغو( 
ال�سيا�سة  توظيف  اإىل  خالله  من  تدعوا  وا�سح،  و�سيا�سي  اقت�سادي 
تبني  على  االأخ��رى  العامل  دول  الإرغ��ام  الراأ�سمالية  للدول  اخلارجية 
ذلك  تطلب  واإن  حتى  )النيوليربالية(،  اجلديدة  الليربالية  خمرجات 
ا�ستخدام اأ�سلوب )ال�سدمة(، اأو)كي الوعي( لل�سعوب من اأجل قبولها، 
وتعتمد هذه املدر�سة على ن�سب الفخاخ للبلدان النامية لغر�س ايقاعها، 
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عمل  بحكم  املفهوم  لهذا  االأوىل  احلا�سنة  هي  واالأم��ن��ي،  والع�سكري 
)هارالن اأوملان( و)جيم�س وود( فيها، واإ�سدارهما كتاب حمل عنوان 
)ال�سدمة والرعب( عام 1996، اإذ اجتمعت عندهما ال�سفتان االأكادميية 
�ستكون  م�ستقباًل  العامل  �سي�سهده  ما  اأن  فيه  ويرجحان  والع�سكرية، 
وتعري�س  ال��رع��ب  الإ�سفاء  النف�سية،  احل��رب  ه��ي  االأ�سا�سية  مادتها 
العدو لل�سدمة، و�ستتوىل املاكنة االإعالمية ن�سر هذا على اأو�سع نطاق 
ما  وهو  تركيزًا،  واأق��ل  مربكًا  العدو  جعل  اأج��ل  من  مكررة،  وبطريقة 

يدفعه اإىل ت�ستيت القدرات التي يحتكم عليها.
*   *   *   *

    ومن تداول نتائج تطبيق هذه العقيدة على االأر�س، ميكن القول اإن 
البلدان التي ا�ستهدفتها الواليات املتحدة، واأغلبها من البلدان النامية 
طريق  عن  املادية،  واأبنيتها  االقت�سادية  ممكناتها  )ت�سفري(  تدمري  مت 
الع�سكرية،  القوة  وفائ�س   )Sold Power( ال�سلبة  القوة  ع�سف 
وجتريب اأخر منتجات املجمع ال�سناعي الع�سكري االأمريكي، تتويجًا 
لعقيدة ال�سدمة التي تتبناها يف اإخ�ساع اخل�سوم. ولعل وزير الدفاع 
دونالد رام�سفيلد هو من اأكرث املتحم�سني لتطبيقها، لذلك اأ�سحت مذهبًا 

ع�سكريًا معتمدًا يف اال�سرتاتيجية الع�سكرية.
     على وقع عقيدة ال�سدمة بن�سختها النف�سانية، التي اأ�سحت �سالحًا 
 Miltonاألميركي االق��ت�����س��ادي  ك��ان  االأم��ريك��ي��ة،  لل�سيطرة  جم��رب��ًا 
هذه  بتطبيق  ومن�سغاًل  مهوو�سًا   ،)2006  -1912(   Friedman
النظرية يف االقت�ساد وال�سيا�سة االقت�سادية، ال �سّيما اأنه ظل اأمينًا على 
على  كتاباته  كل  يف  �سدد  عندما  ال�سافية،  للراأ�سمالية  وانتمائه  والئه 
العودة اإىل منابع الراأ�سمالية واأ�سولها، ويق�سد بها تلك التي و�سفها 
اآدم �سميث، ومق�سده املرجتى هو تقييد الدولة واأطالق احلرية من دون 
اأية قيود لفاعلية قوى ال�سوق اأو ميكانزماته، لتكون هي اأداة الت�سبيط 
الذاتي لالأ�سواق واالقت�ساد، واأن كل تدخل من الدولة هو اإف�ساد لهذه 
ال�سوق  انحراف  باجتاه  دفع  مقداره،  كان  مهما  التدخل  اإن  بل  االآلية، 
الراأ�سمايل  فالنموذج  املوارد.  وتخ�سي�س  اال�سعار  منظومة  وت�سويه 
الذي جاء به اآدم �سميث، اأريد له اأن يحاكي اأو ي�ستلهم اأمنوذج العلوم 
الطبيعية، الذي و�سعه ال�سري اإ�سحق نيوتن )Isaac Newton(، يف 

كينونته وتناغمه. 
    لهذا يعد االقت�ساديون الليرباليون املتطرفون باأن ما قدمه اآدم �سميث 
للراأ�سمالية، هو �سفر التكوين )Genesis(، فالفيل�سوف اال�سكتلندي 
اخلالق العظيم لدعه يعمل، الذي اأ�سحى ال�سرط للنهو�س االقت�سادي 
والذي مت رفعه اإىل م�ستوى )املقد�س(، الذي ال يقبل النقا�س، انطالقًا 
الفل�سفي يتجاوز العقل(، واملقاربة هنا  من )كون املقد�س من املنظور 
ولهذا  الطبيعية،  القوانني  فعل  تفعل  الراأ�سمايل  االقت�ساد  قوانني  اأن 
فهي �سحيحة ال ميكن التجاوز عليها اأو تغيريها، اأو االعتداء عليها عن 
بروؤية ال جتعل  يدفع  النيوليربايل  فاملنظور  الدولة.  اإج��راءات  طريق 

من ال�سوق عاماًل اقت�ساديًا، وال فاعاًل اأو موؤ�س�سة من فعالية جمتمعية 
فح�سب، بل يجعل منها كيانًا له قدا�سه ال تقل �ساأنًا عن اأعتى املقد�سات، 
عنها،  خارجة  �سلطة  من  توجيهها  حتى  اأو  فيها  التدخل  َيحُرم  التي 
باأبهى  القدا�سة  وهذا يعد توثينًا جديدًا ي�سنع �سنمًا ُتخَلع عليه حلل 
�سورها، بجانب )وثنية راأ�س املال( و)وثنية ال�سلعة( بح�سب مارك�س. 
    لقد كان ميلتون فريدمان مغرمًا حد الثمالة بتطبيق االأ�سكال االأوىل 
كانت  باأنها  يزعم  وال��ت��ي  عهدها،  ح��دث��ان  يف  وه��ي  الراأ�سمالية،  م��ن 
)الراأ�سمالية النقية( اأو )الراأ�سمالية العفيفة(، التي مل تكن قد تدن�ست 
اإ�سرار  ويعك�س  االجتماعية.  االعتبارات  اأو  احلكومي  بالتدخل  بعد 
يحمله  مبا  التجريدية،  بن�سخته  النيوليربايل  التطبيق  على  فريدمان 
بفل�سفته  املعتمون  ي�ستطع  مل  وعذابات،  وتهمي�س  واإفقار  حرمان  من 
الراأ�سمالية  �سلوك  جنيع  م��ن  م�ستقاة  ك��ان��ت  اإن  دواف��ع��ه��ا،  ت�سويغ 
ومواريثها، اأو اأنها نتاج ذاتي لفريدمان ب�سبب جوانب �سيكولوجية اأو 

عداء م�ستبطن، اأو نزعة انتقامية.
*   *   *   * 

عام  منذ  لالقت�ساد  �سيكاغو  مدر�سة  اأ�س�س  الذي  فريدمان  كان  لقد       
اأ�سحت  التي  الكينزي،  املنحى  ذات  كمربدج  مدر�سة  قبالة   ،1950
م�سدرًا لن�سر الليربالية اجلديدة ومنهجًا لالإدارات االأمريكية املنتمية 
للمحافظني اجلدد، رافعة �سعار )اخل�سخ�سة- privatization( يف 
الن�ساط  كل بقاع االأر�س الإنهاء القطاع العام، وتقزمي دور الدولة يف 
خلق  يف  �ساهمت  ق��د  الراأ�سمالية  االو���س��اط  بنظر  ه��ي  االقت�سادي، 
على  االنت�سار  يف  م�ساهمتها  هو  واالأهم  التجارة،  وتو�سيع  الرثوات 

املع�سكر اال�سرتاكي.   
اأ�سحى  النف�سية وطبيبها،  ال�سدمة  ّعراب  )كامريون(  كان       ومثلما 
بطبيب  ي  �ُسمِّ حتى  وطبيبها  االقت�سادية  ال�سدمة  ّع��راب  )فريدمان( 
علم  �ساحة  من  ال�سدمة  مفهوم  نقل  عندما  االقت�سادية(،  )ال�سدمات 

النف�س اإىل �ساحة االقت�ساد ونظرياته.
     ويجمع الكثريون يف العامل )مفكرين وموؤ�س�سات(، على اأن طروحات 
)فريدمان( ومتبنياته الفكرية وما ترتب عليها من �سيا�سات اقت�سادية، 
غالبية  على  وامل�ستمر  امل��وج��ع  واحل��رم��ان  الفقر  م��ن  حممًا  األ��ق��ت  ق��د 
مواطني املجتمعات التي اأجربت على تطبيقها، ففي التقومي االأخري اأن 
الليربالية اجلديدة مل تكن تت�سم بال�سفاء االقت�سادي، من دون جت�سيد 
م�سالح الراأ�سمالية واحتكاراتها وح�سب، بل كانت يف حقيقتها منهجًا 
ايديولوجيًا �سريحًا، ظهر بقوة على اأعتاب زمن بدت فيه االيديولوجيا 
الفائ�س  الباب من جديد ملوجة عاتية من نزح  اأوزاره��ا، وتفتح  ت�سع 

االقت�سادي من دول اجلنوب. 
واملوؤ�س�سات  الكربى  ال�سركات  لدن  من  بدعم  اقت�سادي  مفكر  يحَظ  مل 
ح�سل  مثلما   )IMF-WB( وودز  بريتون  وموؤ�س�سات  اال�ستخبارية 
عديدة  اأم��ريك��ي��ة  جهات  تعاونت  ذل��ك  وف��ق  وعلى  ف��ري��دم��ان،  مليلتون 
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من اصداراتنا
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