حتذٌاخ انذميمراطٍح يف عراق
يا تعذ اإلرهاب واإلنمساو

-لراءج إستشرافٍح أينٍحDemocratic Challenges of Iraq after Terrorism & Division
(Security Forward-Looking Reading)

. اإلنمساو، اإلرهاب، انعراق، انذميمراطٍح، حتذٌاخ: انكهًح ادلفتادٍح

Keywords: Challenges, Democracy, Iraq, Terrorism, Division.

 تههىل نسٍى.أستار حماضر "أ" د
كهٍح احلمىق وانعهىو انسٍاسٍح

 اجلسائر-20  انثهٍذج- ًجايعح نىنٍسً عه
Assistant Professor Dr. A. Belhoul Nacim
Faculty of Law and Political Science
University Ali Lounici - Blida 02 - Algeria
E-mail: nassaiki@yahoo.fr

املؤتمر العلمي الدولي الثالث 1161/61/61-61

مجلة العلوم القانونية والسياسية

56

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املؤتمر العلمي الدولي الثالث 1161/61/61-61

يهخص انثذث

على الرغم من اإلنقسامات الداخلية العميقة والتهديد األمني الخطير الذي مثلو تنظيم
"داعش" ،واإلنهيار المالي بسبب انخفاض أسعار النفط ،إال أن ىناك مؤشرات إيجابية في
المسار العراقي تستحق التعاون والدعم من القوى اإلقليمية والدولية .ولعل اإلنتصارات التي
حصدتها تكاتف الجهود العراقية السنية والشيعية لتحرير الجغرافيات المحلية السيادية العراقية
من بذور الرعب التي زرعتها تنظيمات إرىابية يمكن أن تكون مدخلً ىاماً ومقاربة وطنية ىامة
ستلعب دوراً كبيراً في وضع أسس إعادة الثقة بين المكونين ،بالتالي ما ينعكس على بناءات
العملية الديمقراطية للمجتمع العراقي .فعلى الرغم من التوترات والصراعات العديدة التي
أصابت العلقات السنية  -الشيعية في السنوات األخيرة .فإنو ال بديل وال أمل إال بالتعايش
في ظل دولة موحدة المركزية مع مشاركة عادلة في السلطة.
ىذا في إطار تراجع القوى اإلقليمية عن منطق الحرب اإلقليمية المدمرة واستخدام

نفوذىا للتأثير على القيادات السنية والشيعية في العراق للقبول بالتعايش والتوافق حول صيغة
سياسية أمنية مشتركة .كما يمكن للقوى الدولية وبالتنسيق مع القوى اإلقليمية ،التعاون
والسعي في ىذا اإلتجاه ،ما يمكن أن يساعد القادة في بغداد وفي الجغرافيات الطرفية
المحيطة بالعاصمة ،من سائر اإلتجاىات ،في بناء األرضية المطلوبة.
لقد واجو العراقيون صموداً منقطع النظير في وجو التحديات الضخمة التي واجهتهم
في السنوات والعقود الماضية وقد أحرزوا اليوم تقدماً ملحوظاً في الحرب ضد "داعش" ،لكن
العراق ما زال بحاجة إلى مساعدة عاجلة واستشراف أمني لتفادي اإلنهيار والوصول إلى بر

األمان.
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ادلمذيـــــح

على الرغم من انهيار وحدات من الجيش العراقي أمام ىجوم داعش عام ٕٗٔٓ ،إال
أن وحدات أخرى من الجيش ،وبدعم من الشرطة الوطنية والحشد الشعبي ومتطوعين من
رجال العشائر ،تمكنت من إخراج "داعش" ،من الرمادي ،ما منح الحكومة وقواتها األمنية ثقة
جديدة ومصداقية شعبية.
لقد بدأت الحكومة العراقية عملية التخطيط من أجل طرد "داعش" من الموصل وىو
ما تم بفضل تظافر جهود المواطنين والمقاتلين المحليين من الموصل ونينوى أصحاب
المبادرة األولى ،على الرغم من قلق الحكومة العراقية بشأن قوات البيشمركة الكردية وبشأن
وجود عسكري تركي في بعشيقة الحدودية .والحكومة العراقية بحاجة إلى دعم التحالف
الدولي في التحضير وإنهاء المعركة ضد "داعش" كما أنها بحاجة إلى الدعم السياسي من
جانب الدول اإلقليمية والواليات المتحدة وتركيا وأربيل لضمان أن تكون كل األطراف الفاعلة
موحدة ولتجنب التداخل فيما بينها .وفي حين كانت تشعر الحكومة العراقية بثقة تجاه

"داعش" ،إال أنها كانت تدرك تماماً أن ىزيمة ىذا التنظيم من دون إعادة سريعة وإيجابية
للنازحين إلى المناطق المحررة ستؤدي إلى تأسيس موجة جديدة من األزمات ستكون الحكومة
العراقية بحاجة ماسة إلى المساعدات الدولية إلزالة العبوات الناسفة من األراضي المحررة،
وإعادة بناء المنازل والمؤسسات المدمرة واستئناف خدمات المياه والكهرباء وتسوية النزاعات
المحلية.
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 -1عىدج هٍثح انىضع اإلسرتاتٍجً نهجٍش انعرالً .انتذذٌاخ وادلعىلاخ:

تعتبر الدول الغربية العراق أحد أكبر األخطار على طموحاتها في منطقة الشرق

األوسط ،حيث الصراع الدولي على أشده ،ومنذ سنوات أرادت كسر إرادتو وقدرتو على لعب
أدوار مهمة في أزمات المنطقة وأخذ مكانتو الحقيقية .إذ ورطوا نظام صدام واستفادوا من
اندفاعو فأوقعوه في حرب استمرت لثمان سنوات مع إيران ،وبعدىا جاء احتلل الكويت وما
تلىا من ويلت لحقت بالعراق جعلتو ينكب على تضميد جراحات الداخل ومتناسياً أي
طموح إقليمي.
وخلل اثني عشر عاماً بعد حرب الكويت ثبتت الواليات المتحدة األمريكية كل
مستلزمات الهيمنة على المنطقة ،وبقي العراق طوال ىذه المدة رغم ضعفو الشديد يمثل

تهديداً في نظر القيادات األمريكية ،باإلضافة إلى كونو مفتاحاً إلحكام القبضة أكثر على
المنطقة(ٔ).
وباحتلل العراق عام ٖٕٓٓ أراد األمريكيون تحطيم ما تبقى للعراق من قوة عسكرية
قد تهدد في يوم ما المصالح األمريكية في العراق أو الشرق األوسط ،فكان حل الجيش

العراقي بقرار الحاكم األمريكي بول بريمر يعني إشارة طمأنة للواليات المتحدة األمريكية(ٕ).

قرار حل الجيش العراقي لم يكن لو أن يحدث لو لم تستفد القوى المحتلة من
أصوات داخلية مؤيدة لهذا القرار (جهلً أو قصداً) ،لكنها في النهاية أعادت العراق إلى ما
قبل تأسيس الدولة في عشرينيات القرن الماضي حيث كانت أقوى طموحات العراق ىو
(ٖ).

الشعور بكيانو ووجود حماية لهذا الكيان توفرىا قوة ضاربة اسمها "الجيش العراقي"

قرار بريمر كان عبثياً وينم عن خوف كبيرة لدى القيادة األمريكية المحتلة في ذلك
الوقت ،والتكلفة الباىظة التي تحملتها من خلل انعدام األمن واإلستقرار تكشف عن عدم

وجود رؤية أمريكية طويلة األمد تجاه العراق ،ومن أخطر النتائج التي نجمت عن قرار حل

الجيش العراقي الحرب الطائفية خلل تولي أول سلطة منتخبة مقاليد الحكم في البلد(ٗ).
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وبعد سنوات تشكلت نواة الجيش العراقي بحلتو الجديدة كما أراد األمريكان لها،
لكن ىذا الجيش ظل فاقداً لبوصلة العقيدة العسكرية ،واستشرى الفساد فيو ففشل في أول
اختبار حقيقي لو عام ٕٗٔٓ حينما اجتاحت داعش ثلثي أراضي البلد في غضون أيام دون

مقاومة تذكر(٘).

بعد النكسة الكبرى في الموصل اكتشف العراقيون أنهم ال يعانون نقصاً في الرجال
إنما المشكلة في غياب البوصلة الدقيقة لمقاتليو ،فكانت فتوى الجهاد الكفائي التي أعلنها
المرجع الديني السيد علي السيستاني كفيلة ببث روح جادة وقوية في عناصر الجيش العراقي
وأعطوا أغلى ما يملكون ،وقدموا نماذج في البطولة والدفاع عن حياض البلد .لكن ىذه
العزيمة والهمة العالية لم تكن كافية لمواجهة التحديات فكان لزاماً أن تتشكل قوة عقائدية

تسد بعض الثغرات في منظومة الدفاع العراقية وىو ما تكفلت بها قوات الحشد الشعبي التي

يصل تعدادىا إلى حوالي ٕٓٔ ألف مقاتل ،وأخذت على عاتقها خوض عشرات المعارك ضد

تنظيم داعش ويوماً بعد آخر استعادت المنظومة الدفاعية الوطنية توازنها بشكل سريع جداً
أذىل الجميع بمن فيهم من استهزؤوا بنكسة الموصل(.)ٙ
منذ األيام األولى إلعلن فتوى الجهاد الكفائي باتت حماية العراق مكفولة بخطين
متوازيين ال يمكن فصل أحدىما عن اآلخر ىما الجيش والحشد الشعبي .بعد كل الويلت
التي لحقت بالعراق نتيجة التدخلت الغربية بالمنظومة الدفاعية للعراق منذ تأسيس الدولة
العراقية وحتى سقوط الموصل عام ٕٗٔٓ ،يأتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل
تدريجي للحشد الشعبي ،وكأن العراق والية فرنسية يحق لو التصريح والتقرير نيابة عنها.
المشكلة التي واجهت العراق منذ سنوات وتتكرر ذاتها ىذه األيام ىي القوى الداخلية
العراقية المعارضة للنظام الحاكم ،ىذه القوى مستعدة للتضحية بأي شيء من أجل الحصول
على مقعد الرئاسة والحكم في البلد ،حتى وإن أدى ذلك إلى حل المنظومة الدفاعية الوطنية

وتفكيكها ،وىذه القوى تستفيد منها فرنسا وأمريكا وجميع الدول الطامحة لإليقاع بالبلد.
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تصريحات ماكرون يجب أن تأخذ على محمل الجد من قبل القيادات العراقية ،وىي
ليست كلماً عابراً كما يقول منتقدو ماكرون الذين يصفونو بقليل الخبرة ،إنما ىي تعبير عن
سياسة دولية "غربية" ال تريد للعراق أن يملك قوة تستطيع حماية أراضيو .واألخطر في ىذه
القضية أن ما يصدر في عواصم القرار العالمي يترجم في األرض العراقية على شكل أزمات
داخلية وتوترات سياسية وأمنية ،وليت العقلء يتذكرون دائما أن حل الحشد الشعبي يشبو
تماما حل الجيش العراقي عام ٖٕٓٓ ،وبغض النظر عن كل التوجهات واإلنتقادات الداخلية
ضد الحشد الشعبي( ،وىنا نتحدث بلغة الوطن العراقي والمهنية األمنية) البد وأن يبقى
الحشد والجيش أحدىما يكمل اآلخر عملياتياً وأمنياً ،مع األخذ في اإلعتبار العمل على
مؤسسة الحشد وتنظيمو بإجراءات صارمة.
 -0حتذٌاخ ادلشهذ انذميمراطً نعراق يا تعذ انرعة .تفادي سٍنارٌى انهثننح:

صافرتان أطلقتا معاً في العراق ،أحداىما أعلنت نهاية حقبة الرعب والخوف ممثلة
بجماعة داعش اإلرىابية التي اجتاحت ثلث أراضي العراق في مشهد لم يسبق لو مثيل،
وبالتزامن أعلنت صافرة أخرى انطلق قطار السباق اإلنتخابي في البلد .بعض األحزاب

مألت سلتها جيداً وأخرى أفرغت ما كانت تملكو رغماً عنها أو نتيجة أخطاء سياسية لم
تحسب جيداً.

سؤاالن يؤرقان الشارع العراقي وحتى اإلقليمي اآلن ،ما شكل البرلمان العراقي المقبل

ككتلة تشريعية تحدد طبيعة قوانين المرحلة ألربع سنوات؟ .وذات السؤال يحيلنا إلى سؤال
آخر يتعلق بمن ىو رجل المرحلة أو رئيس الوزراء وىل سيكون موالياً إليران أو أمريكا أم
لكليهما معاً؟ .مع التأكيد على شدة اإلرتباط بين الداخل العراقي والصراع اإلقليمي والدولي
في المنطقة.
مشاركة الحشد الشعبي في اإلنتخابات المقبلة كانت نقطة الخلف ،لكن بعض
األطراف حسمتها وأكدت المشاركة وسط ترحيب شعبي وترقب سياسي ،فأسهمت ىذه
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جزء كبيراً من اإلجابة على السؤال المتعلق بمجلس النواب
التحديثات على المشهد العراقي ً

ومقاعده التي تنتظر مالكيها الجدد .فهادي العامري أعلنها صراحة بدخول اإلنتخابات
وبشكل مستقل عن حزب الدعوة ودولة القانون ،ليتبعو الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد
األسدي معلناً استقالتو من منصبو ونصب نفسو كمتحدث باسم "تحالف المجاىدين" الذي
سيضم "قوى مؤمنة بالنصر النهائي على اإلرىاب والتطرف" .كما يقول األسدي(.)ٚ
النصر النهائي بالنسبة لـ"تحالف المجاىدين" ىو سيطرة قوى الحشد الشعبي وداعميها
على الساحة العراقية باعتبارىم يمثلون طموحات الشعب العراقي ،ويستمدون شرعيتهم من
فتوى المرجعية الدينية التي أسست لبذرة الجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش اإلرىابي .ىذه
القوة التي خرجت من رحم المرجعية العراقية ودعوتها األولى لإلنضمام في صفوف القوات
العراقية إلى أحضان "والية الفقيو" و"محور المقاومة" التي ترى في وجود الواليات المتحدة
األمريكية داعماً ومؤسساً لتنظيم داعش اإلرىابي .وتحاول التماشي أيضاً مع النفس الشعبي
المطالب باإلصلح السياسي وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد بنفس طريقة تحرير البلد

من داعش(.)ٛ

قد تبدو معركة الحرب على الفساد محسومة وىامشية "انتخابية" فقط ،وال تتعدى
بضعة أشهر تنتهي بتوافقات سياسية واستسلم منذ الخطوة األولى نظراً لتعقيداتها وصعوبة
معالجتها التي ال تحتاج إلى رجال العسكر بقدر تعطشها إلى مشرعين لهم القدرة على زراعة
القوانين الصارمة وريها بالتطبيقات العملية من خلل الرقابة الشديدة.
أما المعركة األخرى التي يبحث من خللها الحشد الشعبي عن نصر نهائي كما يقول
األسدي فإنو يفرض معادلة صعبة بالنسبة للحكومة العراقية المقبلة وربما تزيد األمور تعقيداً
أكثر مما ىي عليو اآلن ،وسوف تقود إلى مواجهة "كبرى" بين الطموحات اإليرانية واألمريكية
على األراضي العراقي ،وأحمد األسدي الناطق الجديد باسم "تحالف المجاىدين" ألمح إلى

ىذه المواجهة وتحالفو مستعد لها مستفيداً من النصر على داعش الذي تم تسجيلو باسمو
"شعبياً" وإعلمياً ،إذ يقول األسدي إن "أي استهداف لمحور المقاومة ىو استهداف لنا
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وسنبقى ندافع عن ىذا الخط (محور المقاومة)" ،وحتى رغم حديثو عن مركزية الحشد مع
الحكومة إال أنو أبقى ىامشاً كبيراً للتحرك تحت إطار "المقاومة" وىو مسار نعرفو جيداً ما

المقصود بو وأي عدو يقاتل .ىذا المحور يعتبر أي وجود أجنبي في العراق ىو قوة احتلل

يجب أن تخرج عاجلً أو آجلً(.)ٜ

من جهة أخرى تشير التقديرات السياسية إلى أن ىادي العامري سيكون على رأس

المكون من ثمانية فصائل في "الحشد" ،في مقدمتها "منظمة بدر"
"تحالف المجاىدين"،
ّ
و"عصائب أىل الحق" ،و"حركة النجباء" ،و"التيّار الرسالي" ،و"كتائب جند اإلمام" ،وسط
احتماالت النضمام "كتائب حزب اهلل" إلى "التحالف" في ٍ
وقت الحق .كما وأن التحالف
السنية المتعاطفة مع الحشد ،إلى جانب الحشود العشائرية ،التي
سيضم أيضاً بعض القوى ُّ
قاتلت داعش في المناطق الغربية(ٓٔ).

أغلب التوقعات تشير إلى أن "تحالف المجاىدين" سوف تكون حظوظو كبيرة

واإلنتخابات المقبلة ،والمقاعد األكبر تعني القدرة على تحديد شخصية رئيس الوزراء المقبل،
ورغم صعوبة التنبؤ بهذه الشخيصة إال أن طبيعة التحالفات الجديدة تؤكد استبعاد شخصيات
كانت كل األنظار موجهة نحوىا للعودة مجددا وعلى رأسها نوري المالكي زعيم دولة القانون
الذي يطمح لوالية ثالثة عبر بوابة الحشد الشعبي والذي سوف تتراجع حظوظو بشكل كبير إذا
ما استمر مسلسل تفكيك التحالفات القديمة.
انتخاب شخص رئيس الوزراء عملية معقدة جداً ،فهي تخضع لتوازنات الداخل كما
تحتاج إلى ضوء أخضر خارجي أو املءات في الكثير من األحيان ،والسنوات السابقة
أوضحت أن اختياره لم يكن ىينا بالمرة ،وزيادة منسوب الصراع اإلقليمي قد يعني انهيار
العملية السياسية أو ابقائها على سرير اإلنعاش كما ىو الحال في المشهد اللبناني الذي قد
يكون تمرينا الختبار مدى القدرة على المناورة في انتخاب أعلى سلطة تنفيذية في الدولة

العراقية.
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 -3حتذٌاخ إعادج اإلستمرار وادلصاحلح .يعىلاخ عهى طرٌك األين:

السؤال األبرز والمثير للجدل منذ سنوات في العراق ،يدور حول كيفية تعامل الحكومة

العراقية مع الفصائل المسلحة التي يتزايد عددىا ،ومستقبل تواجد القوات األمريكية في البلد؟
وبعد سقوط الموصل بيد داعش وبعض المدن الغربية ،تصاعد النقاش في أغلب األحيان إلى
صدام كلمي ،بين مؤيد لبقاء الفصائل المسلحة بشكلها الحالي أو حتى توسيع نطاق عملها،
ورافض لوجود أي قوة تحمل السلح خارج سلطة الدولة ،ويقابلو نبرة تصعيدية ضد القوات

األمريكية وتهديدات باستهدافها(ٔٔ).

األصوات المؤيدة  -بصوت ٍ
عال -لبقاء سلح الفصائل العراقية تكاد تكون محصورة

في األطراف الموالية إليران تحديداً ،إذ أنهم ورغم ما يرفعونو من شعارات التبجيل والثناء
لعناصر الحشد الشعبي تجدىم يقفون في صف الحياد من ىذه المسالة المعقدة أو يؤيدون
في الخفاء لكن القرارات العلنية متروكة لقيادتهم العليا ،إذ تمثل ىذا التوجو مرجعية السيد
علي السيستاني الذي دعا منذ اليوم األول لفتوى الجهاد الكفائي أن يكون تطوع المجاىدين
تحت راية الجيش العراقي والقوات األمنية حصراً ،إال أن بعض األمور لم تجري على ىذه
الطريقة ألسباب لسنا بصدد الحديث عنها ىنا .وفي الوقت عينو ترى المرجعية ضرورة الحفاظ
على استقللية العراق من أي وجود أجنبي لكن بنبرة ىادئة(ٕٔ).

وفي الجهة المقابلة تتمثل الكتلة الرافضة لحيازة السلح خارج إطار الدولة ،لدى
القيادات السياسية "السنية" ،التي تنادي وبقوة بنزع سلح الفصائل العراقية المسلحة ،بل
وحتى تفتيت الحشد الشعبي وتوزيعو على مختلف وحدات الجيش العراقي من أجل ضمان
عدم حصول تكتلت معينة داخل إطار المؤسسة العسكرية العراقي ،والمبررات كثيرة في ىذا
المجال ،ويسوق بعض الساسة بعض المزاعم حول انتهاكات في معركة تحرير تكريت تحديداً،
في الفترة التي كان اإلعلم الخليجي فيها على وفاق تام(ٖٔ).
وال يخفى على أحد وال يمكن ألحد أن ينكر الدور الذي لعبت فيو فصائل الحشد
الشعبي بتحقيق النصر على تنظيم داعش اإلرىابي ،بل إن قيادات الحشد تقول والشعب
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العراقي في غالبيتو يرى أن وجود الحشد كان الركيزة األولى لتحقيق النصر ،وبدونو ربما
أعيدت تسمية العراق إلى "دولة الخلفة" ،فالحرب لم تكن تقليدية والهجوم الداعشي كان
أيديولوجيا أكثر منو عسكرياً وىو ما تطلب عناصر تتسلح بقوة العقيدة واإليمان لهزيمة
العقائد المنحرفة لداعش ،وقد أخذ الحشد الشعبي بمختلف فصائلو على عاتقو ىذه المهمة
ليحرر آخر شبر من أرض العراق ويعلن نهاية اإلحتلل الداعشي(ٗٔ).

إذن فالموجبات لوالدة الحشد كانت منطقية وضرورية للحفاظ على كيان الدولة
العراقية في أكثر الفترات التاريخية خطورة ،والنقاش الذي يجري ىذه األيام في العراق إذا ما
أردنا تفكيكو فهو ينطلق من نقطة محورية تتعلق ببناء الدولة التي كان الحشد الشعبي العباً
أساسياً في الحفاظ عليها من السقوط واإلنهيار ،وأنصار الدعوة لدمج الحشد في القوات
الحكومية يقولون إن ما يطلبونو ليس بغضاً بالحشد بل رغبة في االستمرار من حيث انتصر
أبطال الحشد(٘ٔ).

لكن في المقابل ترى بعض الفصائل المسلحة أن مرحلة الخطر لم تنتهي بعد

وموجبات وجود قوة عقائدية موجودة لحد اآلن وفي تصاعد مضطرد وىو ما يعني بالضرورة
إبقاء ىذه القوة ،كما أن بناء الدولة ال يتأثر بوجود ىكذا تشكيلت ما دامت تتمتع بشخصية
معنوية ضمنها لها القانون تحت مظلة "ىيئة الحشد الشعبي" ،رغم عدم التوافق التام عليها

()ٔٙ

أيضاً ىناك التواجد األمريكي الذي يزداد يوماً بعد آخر يوفر حجة كافية لبقاء الفصائل
المسلحة ما دامت تنادي برفض المحتل كونها ترى في اإلتفاقات بين الحكومة وواشنطن
مفروضة من طرف واحد بحكم القوة والهيمنة.
كل ىذه المبررات سواء بالنسبة للفريق المؤيد لبقاء الحشد أو الرافض لو تبدو
منطقية ،ولسنا بصدد تقييمها بقدر ما نبحث عن األسباب التي تؤدي إلى تصعيد األمور
وإيصالها إلى مستوى األزمة التي قد تعصف في البلد ،وىو التدخل الخارجي بمختلف

مسمياتو ،الذي يزيد األمور تعقيداً ويشحن األجواء بشكل كبير ،وتوتر العلقات اإليرانية
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السعودية وإعلن األخيرة الحرب الشاملة ضد إيران ودعم واشنطن للرياض (وكيل واشنطن في
أحد مستويات الصراع) يفرض على ساسة العراق أن يفهموا ما يجري قبل فوات األوان.
الواليات المتحدة األمريكية ترى في استمرار الحشد تهديداً لوجودىا في العراق،
وتعتبره جزء من المنظومة اإليرانية ،في الوقت الذي تريد ىي حضوراً طويل األمد في العراق،
وىذا ما كشفتو صحيفة وول ستريت جورنال األمريكية (األربعاء  ٛأكتوبر  )ٕٓٔٚفي مقال
مطول لها عن دراسات أمريكية أكدت على ضرورة إبقاء القوات األمريكية لفترات ممتدة

لسنوات( .)ٔٚوقبل ذلك شهدت الساحة العراقية أكبر مستوى من المواجهة اإليرانية األمريكية
حول شرعية بقاء الحشد الشعبي ،كان أبطالها وزيري خارجية البلدين على خلفية دعوة ريكس
تيلرسون إلى حل الحشد الشعبي وعودة المقاتلين إلى بيوتهم ،فيما رد عليو الوزير اإليراني
محمد جواد ظريف في تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها متهكماً "إلى أي بلد يعود العراقيون

الذين نهضوا للدفاع عن أنفسهم لمواجهة جماعة "داعش" ،متابعاً أنو أمر "مخجل للسياسة
األمريكية المملة من طرف البترودوالر" ،في اتهام مبطن على أن تصريحات تيلرسون مدفوعة

الثمن من الرياض(.)ٔٛ

أمريكا التي خسرت على حربها في العراق تريليونات الدوالرات منذ عام ٖٕٓٓ
وحتى اآلن ال يمكن أن تخرج بهذه البساطة كما تريد الفصائل المسلحة العراقية ،وبالمقابل
فإن ىذه الفصائل تجد من البقاء األمريكي الدعم الشعبي لها الرافض لهذه القوات األجنبية
فضلً عن رصيدىا الكبير في الدفاع عن العراق يزيد من كفتها في تبرير استمرار حيازتها
للسلح.
المهم في المستقبل على قادة العراق أن يفهموا كيف يتعاملون مع ىذا الواقع المتضاد
بين قوتين كبيرتين محلية توفر الشرعية اللزمة لبقاء الحكومة وديمومتها وأجنبية يمكن أن
تمثل مظلة لحماية العراق في المحافل الدولية ولو بأضعف اإليمان.
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 -4اإلصالح وتناء انذونح انراشذج يف انعراق:

وبعيداً عن أروقة التجاذبات اإلقليمية لعراق ما بعد داعش .إن أي نظام سياسي يسعى

إلى تحقيق أىداف عامة متعلقة بضمان األمن واإلستقرار ،وتعزيز التنمية البشرية ،عبر
سياسات تعزز القدرة على اإلختيار وتضمن األمن وتقلص الفوارق اإلقتصادية بين المواطنين،

وتوفر الرفاىية والتعلم ،وتجاوز الحرمان) في إطاري الحاضر والمستقبل (سواء ما تعلق منو
بالرفاىية واألمن والقدرة على اإلختيار ،وبعبارة أوسع فإن ىدف أي نظام سياسي ىو ممارسة
إدارة صالحة للدولة والمجتمع الذي تحكمو ،وال يمكن تصور أن العراق ببعيد عن ىذه
الحالة ،فنظامو السياسي يفترض بو أن يلبي ىذه المطالب ،فهي جزء من مكونات وجوده ،كما
أن طبيعية الظرف الذي يمر بو البلد يجعلنا ال نتغافل عن ىذه الغاية ،فالمواطن ىو اللبنة
األساس في بناء الدولة ،دولة المستقبل ،إذا ما جعلت كغاية سياسية للقوى المختلفة الداخلة

في اللعبة السياسية.
استخدم مصطلح الحكم الصالح منذ أكثر من عقد من الزمن تقريباً من قبل األمم
المتحدة ومؤسساتها لتقويم ممارسة السلطة السياسية في إدارة الشأن العام للمجتمع باتجاه
التطوير والتنمية والتقدم ،وقد عرف بأنو "ذلك الحكم الذي تقوم بو قيادات سياسية منتخبة
وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد وقدرات المجتمع وبتقديم الخدمات للمواطنين وبتحسين

نوعية حياتهم ورفاىيتهم وذلك برضاىم وعبر مشاركتهم ودعمهم( .)ٜٔإن الحكم الرشيد ىو
أيضاً ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع بما فيها الجوانب اإلقتصادية
واإلجتماعية وإدارة الموارد الطبيعية والبشرية ،وىو بذلك يعني مفهوماً أوسع من مفهوم
الحكومة ،ألنو يتضمن عمل أجهزة الدولة الرسمية والمؤسسات غير الرسمية كمنظمات

المجتمع المدني والقطاع الخاص ،وتتحدد معالم ىذا المفهوم ابتداء من إدارة وممارسة

السلطات(ٕٓ) .فالدولة وحدىا الكفيلة والقادرة على تجسيد التوازن بين المجاالت اإلقتصادية
والسياسية واإلجتماعية والتي تقوم على الترابط بين كافة مستويات النشاط السياسي
واإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي والبيئي ،باإلستناد إلى نهج متكامل يعتمد على مبدأ
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المشاركة والتخطيط الطويل األمد في حقول التعليم والتربية والثقافة واإلسكان والصحة والبيئة
وغيرىا ،ويتوخى قدراً من العدالة والمساءلة والشرعية والتمثيل ،ومن ىنا نشأت العلقة بين

مفهوم الحكم الصالح الراشد والتنمية اإلنسانية المستدامة ،ألن الحكم الراشد ىو الضامن
لتحويل النمو اإلقتصادي إلى تنمية إنسانية مستدامة .وإذا لم يعد الرأسمال المادي ىو وحده
الضامن الحقيقي لرفاه وسعادة اإلنسان ،بل البد أن يكون ىناك استثمار في الرأسمال البشري
ذاتو بغية تحقيق الغايات اإلنسانية األسمى ،بتجاوز المفهوم المادي للرفاه اإلنساني ،عليو
فالتنمية البشرية عبارة عن صيرورة تؤدي إلى توسيع الخيارات أمام الناس ،عبر وضع البشر في
صميم عملية التنمية وجعلهم ىدفها وموضوعها ،مثلما تدعو إلى حماية الخيارات اإلنسانية
ألجيال المستقبل واألجيال الحاضرة.
لقد عانى العراق لسنوات طوال من ضعف المشاركة ومركزية الدولة الشديدة الصرامة
وعدم إعطاء دور كاف لهيئات الحكم المحلي ،ناىيكم عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني

من المساىمة وعدم توفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك ،سواء على
صعيد التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات
األساسية(ٕٔ) .إن إدارة الدولة العراقية والمجتمع بصورة نموذجية ،ىي أمور أساسية لتحقيق
تنمية بشرية مستدامة ،وإن بناء القدرة على إدارة فعالة وسليمة باتت أولوية خصوصاً وأن
العراق بعد احتللو واجو تحديات جديدة ،فضلً عن الفقر واألمية ،منها إن طروحات
اإلصلح التي جاء بها التغيير السياسي للعراق (إزالة النظام الشمولي وإصلح نظام الحكم،
وإشاعة الحريات )..،صار يواجهو تحدي اإلنغلق السياسي والطائفي -اإلجتماعي ،بالتالي
بات من الضرورة تحقق حكم صالح وتنمية بشرية فاعلة في العراق ويتم ذلك عبر تهيئة
القدرات على تحقيق تنمية تعطي األولوية لمعالجة الفقر ،وفرض األمن واإلستقرار ،وتماسك
المجتمع ،وتولد فرص العمل المطلوبة وبمستوى معاش مقبول وتدعم دور المرأة ،والحفاظ

على البيئة.
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إن العراق يواجو تحديات في مجال تطوير مؤسساتو السياسية القادرة على إرشاد نموه
اإلقتصادي واإلجتماعي في سبيل التنمية المستدامة ،وعليو أن يعيد صياغة نظامو السياسي
على نحو يثبت ويظهر شرعيتو ،ويؤمن المشاركة ويوفر حداً مقبوالً من اإلتفاق حول األىداف

السياسية ،ويولد العوامل التي تدفع إلى التفاعل اإليجابي مع المجتمع المدني ،ويشجع القادة
السياسيين والمدنيين .وفي حقل األعمال ،عليو إطلق أولويات اجتماعية واقتصادية

ومتابعتها ،ويرشد المتبقي من مؤسسات القطاع العام (طالما أن البلد قد اعتمد اإلصلح
الهيكلي لإلقتصاد) والمجتمع المدني إلى السير في خطى اجتماعية وثقافية واقتصادية تحقق
المنفعة المستمرة للشعب .وىذا في إطار بعض المعوقات التي منعت من الوصول للحكم
الرشيد والتنمية البشرية في العراق والتي ىي متعددة :أولها على الصعيد القانوني فالعراق
تحتاج إلى أسس قانونية سليمة تبنى عليها عملية اختيار أصحاب القرار كي تصل للحكم
الرشيد ،فالعراق ومنذ عام ٖٕٓٓ ال نجد عنده آليات قانونية سليمة تفرز حكماً رشيداً بل
على العكس من ذلك نجد آليات كلها تنصب المحاصصة ىذا بدوره أبرز برلمان معطل

تتجاذبو األحزاب .وكذلك أنتجت للعراق حكومة ليست بالمستوى المطلوب رافق ذلك
ظروف أمنية حرجة ،ىذا كلو أسباب ربما دعت إلى عدم الوصول للحكم الرشيد ،ىناك أيضاً
أسباب إقتصادية عصفت بالعراق منذ العام  ٕٓٓٛوإلى اآلن أزمة اجتماعية حقيقية السيما
في المناطق الجنوبية والغربية من العراق ،أزمات صحية عادة ما تضرب العراق بين فترة
وأخرى .كلها عوامل اجتمعت ووقفت بوجو التنمية البشرية ومن بناء الحكم الرشيد ،ال أتصور
ستصل العراق إلى الحكم الرشيد في ظل قانونها االنتخابي الحالي ما لم تجرى عليو تغيرات
تسمح للمستقلين وللكفاءات العراقية أن تصل للبرلمان.
إن الحكم الرشيد يحتاج إلى مستلزمات مهمة منها :وجود حكومة مستقلة تتمتع
بوحدة السلطة وبيئة مستقرة من الناحية السياسية .من سوء حظ العراق أنو موجود بمنطقة

مضطربة سياسياً خاصة وأنو موجود بين إمبراطوريتين قويتين مختلفتين في العقيدة وفي المنهج.
ىذا اإلختلف سبب للعراق الكثير من المشاكل وجعلو غير مستقر .الديمقراطية العراقية تمتد
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لعشرينيات القرن الماضي حيث كانت ىناك إنتخابات وحكومات لكن بسبب تعقيد المشهد
اإلجتماعي واإلختلف في األفكار والمصالح جعل التناحر والخلف السياسي مستمر وغير
منتهي ،ففي ظل ىكذا بيئة ال تتحقق حكومة ذات رشد(ٕٕ).

فكل شيء مرىون باإلرادة المتوفرة لدى الشعب والحكومة في آن واحد ،فاليوم إذا
ما كانت القيادة المتولية صاحبة القرار إرادتها وتوجهها ذاىب لترسيخ مبادئ العدل والمساواة
والقضاء على الطبقية ،فإن ىذه اإلرادة ىي التي توفر الحكم الرشيد ،وحتى لو كان لدى
العراقيين مئات القوانين وال توجد عندىم إرادة لتطبيق ىذه القوانين الصالحة .إن اإلرادة
اإلجتماعية دون باقي اإلرادات ىي التي تأسس للحكم الرشيد ،فذلك الحكم يقوم على
مجموعة أعراف وقيم موجودة في المجتمع ،الحكم الرشيد .فالحكم الرشيد القائم على سبيل
المثال في بعض دول شرق آسيا ،ىو نتيجة لتجارب ومعاناة مرت بها تلك المجتمعات
وخصوصا من ناحية الفقر واستغلل الحاكم للفقراء وظلمو ،أدى إلى حتمية تشكل أو ظهور

الحكم الرشيد(ٖٕ) .إن الدولة العراقية بعد ثورة العشرينيات حيث قامت على أنقاض الدولة
العثمانية ،وىي تعيش شكل الدولة الحديثة لكن جوىر الدولة العثمانية في عمقها ،وال زالت
إلى اآلن تعيش تلك األعراف العثمانية .فأثناء مراجعة العراقيين ألي دائرة حكومية يسترجعون
القيم الموجودة نفسها حيث الرشوة والفساد وحتى مبدأ شراء المناصب الحكومية وىو شيء
متوارث من الحكم العثماني .وأن المسؤولية األولى تقع على عاتق النخب وعليها أن تغير
تفكيرىا ألن الحكم الرشيد يخرج من رحم المعاناة إلى والدة جديدة .ليست لدى العراقيين
إرادة اجتماعية لبناء الحكم الرشيد عندىم حالة من التضاد يزيد من حجم المعاناة واأللم،
وصلوا إلى اإلستنزاف والحرب الصفرية حيث الجميع ضد الجميع.
إال أنو ال يوجد شيء مستحيل ،فتحقيق الحكم الرشيد والتنمية ممكن ،لكن يجب أن
يجد العراقيون حلوالً للمشاكل التي تعيق ذلك وشيوع ثقافة اجتماعية تسعى إلى التغلب على
المشاكل من الداخل تدريجياً ،اليوم إذا ما أردوا أن يسعون إلى تنمية مستدامة يجب أن
يقضوا على المعوقات التي تعيق ذلك ،ومنها مشاكل التعليم اليوم فنسبة ال يستهان بها من
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أبناء المجتمع العراقي تحت خط اإلبتدائية .ىذا بالتأكيد معوق أساسي لحصول التنمية
البشرية .ىناك النظام الصحي في العراق متخلف إلى أبعد الحدود ،لذلك اليوم ىناك في
العراق كم كبير من الوالدات إما معاقة عوق والدي أو ذىني أو اإلصابة بأمراض مستعصية،
وىذا أيضاً أكبر معوق للتنمية المستدامة .ال يوجد بيئة صحية سليمة للعيش في العراق ،أيضاً
البيئة الزراعية والصناعية متخلفة(ٕٗ) .كيف تتغلب العراق على تلك المشاكل كي تصل إلى
بيئة مستدامة يتم فيها اختيار ممثلي الحكومات المحلية والنواب والشخصيات الحكومية،
وفق آليات صحيحة وسليمة :لن يكون ذلك إال بإعادة النظر في القاعدة القانونية العراقية من
جديد حتى تتحقق تنمية صالحة وناضجة.
كما وتجدر اإلشارة ىنا ،أن غياب المتلزمتين الحق والكرامة تعطي صاحب القرار
السياسي مساحة ال يستهان بها من التمادي على الحقوق ،خاصة وأن الحقوق تتشكل عبر
الحق في الخدمات والتعليم والسكن والصحة .كل ىذه الحقوق غير مسموح التجاوز عليها،

وأيضا الكرامة فل ينبغي المساس بها ،وفي حال صيانة تلك النقطتين لزاما تتحقق التنمية
والصلح.
 -5اإلصالح تمفازاخ وطنٍح عرالٍح .خارطح طرٌك سٍاسٍح:

في الحقيقة ،لم تجد كلمة طريقها إلى التداول الواسع ،والفهم المتعدد ،كاإلصلح،

فرغم أن الجميع يلوك ويسترجع بهذه الكلمة ،إال أن الكل متمسك بما يفهمو منها ،دون
العناية -أو حتى اإلكتراث -إن كان ىناك من يتشارك معو ىذا الفهم .فلحظات عديدة كم
شاركت ىذه الكلمة مجالسنا وحواراتنا وتختلس الفائض من أذىاننا دون أن يكون ىناك أي
جهد أو مسعى لتعميم استيعاب معين لها ،وىذا قد يكون السبب في أن عراق اليوم أصبح

يعاني من فوضى اإلصلح بدالً من اإلىتمام بإصلح الفوضى .بل إن اإلصلح أصبح ىما
بحد ذاتو تردده األوساط النخبوية العراقية كعبارة مأزومة أقرب إلى عناوين األخبار الملفقة التي
تقض الفسح القليلة ما بين إحباط وآخر ،وما بين حيرة وأخرى.
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فعلى الرغم من أن الجميع في العراق متفق على اإلصلح ،إال أن التساؤل عن طبيعة
اإلصلح قد يفضي بنا إلى العديد من اإلجابات المختلفة قد تقترب من عدد من يتصدون
لإلجابة على السؤال ،مما يشكل تهديداً فعلياً لجهود اإلصلح في العراق واألىداف المتوخاة

منو .وىذا الواقع يدفعنا لمحاولة البحث عن األرضية المتفق عليها لكي نستطيع عبرىا
اإلنطلق إلى مقاربة عقلنية للموضوع ،وىنا قد يكون من المفيد البناء بالنسبة لعراق الغد
على التبني المفرط لجميع القوى المشكلة للخارطة السياسية العراقية للدعوة إلى تنفيذ
اإلصلحات كمدخل جيد نحو تأسيس بصيص فهم لما يضطرم أواره من تناقضات أقلقت
الرأي العام وأدخلتو في متاىات التساؤل المر عن الوجهة التي تسير نحوىا األحداث.
ولكننا نصدم ىنا بالرفض -المفرط أيضاً -للعديد من القوى السياسية المعلية من
شعار "اإلصلح" للعديد من الخيارات المطروحة والرغبة -المستترة طبعاً -باإلكتفاء بوضع
بعض المساحيق اإلعلمية على جثمان الحكومة المنهكة بالفساد واألزمات وانعدام التوافق

بين الشركاء .وىذا ما بقودنا مباشرة إلى ما يهمس بو الجميع في العراق بأن ىناك الكثير من
التدليس فيما يرفع من شعارات لبعض الكتل السياسية والتي قد يكون أول الصواب أن يتوحد
الجهد نحو تشخيصها والتعامل الحازم معها وسد الذرائع والمناكفات السياسية بين الفرقاء
قبل الحديث عن أي فرصة حقيقية لإلصلح.
نتفق بأن من الصعوبة بمكان أن يحقق الجميع في العراق إجماعاً تاماً على مسألة
شائكة كاإلصلح اإلقتصادي والسياسي ،خاصة في ظروف بالغة التعقيد كالتي يعيشها
العراقيون ،ولكن ال يعد من الترف أن يدفع بالكتل السياسية نحو القيام بواجبها في إدارة
الحوار نحو التوصل إلى مسارات مقننة وواقعية لإلصلح مما يمكن للمجتمع أن يبلور خياراتو
للتعاطي معها .فالكتل السياسية ،بصفتها ممثلة للشعب العراقي ،يجب أن تكون السباقة
بمهمة بلورة وفرز وتنقية المطالب الشعبية وتأطيرىا كخارطة طريق وخطة عمل منطقية قابلة
للتحقيق ،تتمتع بمقبولية ودعم فئات المجتمع وفعالياتو الحية ،لتسليك مثل ىذه الخطط التي

تشوبها دائمة بعض القرارات الصعبة التي ىي بحاجة لتفهم وقناعة وصبر المجتمع.
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ولكننا لألسف من الملحظ -وبرتابة -تزايد التوظيف السياسي المخجل لمصطلح
اإلصلح من قبل العديد من الكتل السياسية العراقية التي أخذت تتمترس أكثر وأكثر خلف
فئويتها وفرعيتها بصورة تتعاكس مع بعدىا الوطني الجامع الذي تحتاجو العراق في ىذه
الظروف القاىرة .وىذا ما جعل الحوار اإلصلحي يبتعد عن عقالو إلى تشعبات وتشتتات
تهدد بتحول الجهد اإلصلحي إلى أزمة مجتمعية خانقة تضاف إلى اإلختناقات التي أدت إلى

إعلء مصطلح اإلصلح وإضفاء األىمية واألولوية عليو(ٕ٘).

العراق اآلن بحاجة إلى إصلح بإطار وطني وذو أىداف محددة وواضحة وضمن
سياقات تستحضر المصالح العليا للعراق وأمن ورفاه المواطن ،وتحقق المشاركة والقناعة
الشعبية الواسعة ضمن عملية سياسية واقتصادية واجتماعية محصنة بالشفافية والتعاطي الواقعي
مع مطالب المواطنين.
إن فوضى اإلصلح والتراشق بالبرامج الملفقة -المنتحلة اإلصلح -تزيد من

منسوب القلق لدى المواطن العراقي الذي تتسرب الثقة بجهد الحكومة من بين أصابعو مما
يزيد من فرص التدخلت الخارجية -وأدواتها الداخلية -التي تستغل الفجوة المتعاظمة ما بين
الحكم والمواطن ،لتشتيت المطالب الشعبية وتحويلها إلى أداة للتكسب السياسي المحض.
أول الصواب -وآخره -ىو الفرز بين الشعار الملفق والواقعي ،وبين المشروع
والمفخخ ،وأن تعي الدولة العراقية بأن لها مصلحة فعلية في تأطير ومأسسة حوار اإلصلح
بهدف عقلنتو ،ليكون ذا مصداقية سياسية وشعبية قادرة على احتواء مصالح جميع أطياف
المجتمع العراقي ،وقد يكون ىذا التعاطي الواقعي والمسؤول مع مصطلح اإلصلح ىو
الفرصة الوحيدة لحشد الصوت خلف المسارات والقرارات المؤدية إلى إصلح حقيقي
وفاعل .وعندىا سيكون في كل بيوت العراقيين وشوارعهم ومضائفهم ساحات لرفع النداء
بالدعم واإلسناد لخطط اإلصلح لقناعتهم بأنها الطريق الوحيد إلى العدالة والتنمية والحكم

الرشيد.
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 -6انمىج وادلىاطنح .يفاتٍخ هٍثح انىضع انسٍاسً نهذونح (دروش تارخيٍح):

يعد موضوع التنشئة اليوم من المواضيع التي تحظى بأىمية كبيرة من قبل الباحثين

والمختصين في مجال علم اإلجتماع وعلم النفس والطب النفسي فضلً عن المجتمع
والسياسة وفي مختلف دول العالم ،وذلك لمواكبة المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية
المتسارعة ،نظراً لما يترتب على ىذه أي (التنشئة) من بعد مستقبلي يتحكم في بقاء واستمرار
المجتمع والنظام السياسي وتحقيق الهوية الوطنية واإلندماج واإلستقرار من عدمو .فعبر عملية

التنشئة الحقيقية يُل ّق ْن األفراد قيم ومعايير وثقافة المجتمع الذي يعيشون فيو مما يؤىلهم ألداء
أدوارىم المطلوبة التي تصب في خدمة المجتمع والنظام السياسي وسلمة بلده(.)ٕٙ

وتؤثر التنشئة في تنمية الشعور باالنتماء والوالء الوطني لدى األفراد عبر إسهامها في

تقليص آثار التفاوت اإلجتماعي المتمثلة باختلف اللغة والدين والعرق ....إلخ ،السيما في
أوقات األزمات والحروب التي تتعرض لها البلد ،والتي بالرغم من دورىا الحيوي في التنوع
اإلجتماعي والثقافي والتي تعد مصدر إثراء للمجتمع ،غالباً ما تمثل تهديداً لتماسك المجتمع
وتفسخ ىويتو ووحدتو الوطنية ،إذا لم يحسن التعامل مع ىذه المكونات المتباينة عبر
استراتيجية ملئمة تقوم بها عملية التنشئة بجميع صنوفها وبكل مصادرىا والتي تعمل على
غرس ثقافة اإليمان بالمساواة بين األفراد بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة.
كما تؤدي التنشئة اإلجتماعية  -السياسية دوراً مهماً في تنمية المجتمع والنهوض بو
عن طريق بناء شخصية المواطن على وفق قيم علمية ووطنية مقصودة بما يحقق إيمانهم
بالمشاركة السياسية التي بدورىا تحقق المنفعة المتبادلة بين المجتمع ونظامو السياسي ،فَلِكي
يشارك المواطن في سياسة دولتو مشاركة فاعلة وإيجابية مبنية على الوعي أو الفهم الصحيح

لدوره الفاعل فلبد من تنشئة سليمة يتفاعل المواطن عبرىا مع أنظمة دولتو ومؤسساتها التي
تنظم العلقات بين أفراد المجتمع.

فالتنشئة الوطنية الفاعلة التي يتم تدعيمها وتقويتها بمشاعر الوالء واالنتماء للوطن
تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع والدولة فضلً على خلق ىوية وطنية
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جامعة على حد سواء ،وىو الهدف المهم واألسمى الذي كان وما يزال محور اىتمام النظم
السياسية بصفة عامة وعلم اإلجتماع وعلم النفس والطب النفسي بصفة خاصة.
وعليو فكلما اتسعت عملية التنشئة بأنواعها اإلجتماعية والسياسية كلما تعززت لدى
األفراد مشاعر اإلنتماء والوالء للوطن والتضحية في سبيل األخير أي الوطن .األمر الذي
يسهل من عملية التعايش واالندماج ويؤسس لبناء ىوية وطنية (مجتمعية) جامعة.
ّ

وعليو نجد أن دور التنشئة اإلجتماعية  -السياسية في تعزيز الهوية الوطنية عبر ما تقوم

بو مؤسساتها من غرس قيم نبيلة تقتضي اإليمان بثقافة الحوار وقبول اآلخر كشريك أساس في
الوطن الواحد ،وتوعية المواطنين بواجباتهم وحقوقهم ،وحثّهم على المساىمة في الحياة
ويتمحور ذلك الدور المهم عندما تنّسق تلك المؤسسات (األولية
اإلجتماعية والسياسيةّ ،
والثانوية) فيما بينها للوصول إلى غاية أسمى وىي إعداد مواطن وإعلء حقوقو وواجباتو .

وكذلك أن تمنح الثقافة المتجانسة قوة مميزة خاصة بالمجتمع ،وتساعد على حس

وتسهل عملية التواصل والتماسك الداخلي بين األفراد ،وتم ّكن المجتمع
مجتمعي تكافليّ ،
من االعتماد على والء أفراده وحشد تأييدىم عند الضرورة .وىذا يعني أن المجتمع بحاجة
إلى تبني تنشئة سليمة ونشر ثقافة حوار مشتركة باعتبارىا ضرورة إنسانية ومنهاج عمل يؤسس
لسلوك اجتماعي قويم ومتوازن ،ىذه التنشئة يجب أن تسهم بشكل فاعل في إشاعة ثقافة
سياسية تكون نتاج لخطط إيجابية إذ تؤدي األخيرة دوراً مهماً في إعداد مواطن يؤمن بحرية
الرأي ومتكيف مع النسق السياسي من خلل شعور األفراد باالنتماء والوالء لنظامهم السياسي
وفق ىوية وطنية سليمة جامعة .وأن يسود جو من الثقة والرغبة المتبادلتين في التعاون
المشترك للوصول إلى الحلول التي تلبي طموحات الجميع ،وأمر كهذا يقتضي أن يتوسع دور
التنشئة لتوسع دائرة الحوار ،وأن ال يحصر بمسميات ضيقة مثل (الحوار السياسي) ،وأن
يكون مفتوحاً أمام كل القضايا واألمور ويدار بشفافية ونزاىة كفيلة بإجلء حقائق "الهوية
الوطنية" وتقويتها وبذلك يش ّكل الخطوة األولى الصحيحة باتجاه المصالحة الوطنية.
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في إطار خلق التعايش بين العراقيين أي (عراقياً  -عراقياً) بالمعنى الدقيق للكلمة
سيمهد حتماً إلى ترسيخ وحدة
وتحقيق اإلنسجام والتعايش والتفاعل بين مكوناتو ،وكل ذلك ّ
وىوية المجتمع العراقي الوطنية .وعليو يكون اتجاه التنشئة إلى رفع الوعي للفرد وبالتالي
تعريفو وتعليمو بالنسق السياسي وربطو بو وكيفية تعاملو معو ،ىذا النسق الذي يقوم أساساً على

القوة المؤسسة للدولة حيث تعد الدولة عاملً للتماسك بين المؤسسات المختلفة المكونة
للتشكيلة اإلجتماعية .وال يتحقق ذلك إال عن طريق عملية التنشئة اإلجتماعية -السياسية
التي تعمل على رفع مستوى الوعي الثقافي والسياسي لألفراد على نحو يجعل أفراد المجتمع
يدركون تماماً بوضوح أىداف التقدم اإلجتماعي نحو بناء ىوية وطنية سليمة .وعلى ذلك فإن

يكمن في وجود أن تكتسب الجماىير أيضاً -ال الحكومات
جوىر تحقيق الهوية الوطنية ّ
وحدىا -الشعور بالمسؤولية في الحكم وإدارة الشؤون العامة للبلد وبعكسو فإن ضعف الدور
الجماىيري في الحياة السياسية والعزوف عن المشاركة السياسية يؤدي إلى تكريس اإلنتماءات

العرقية والطائفية والقبيلة التي تفرز مؤسسات سياسية غير قادرة على تجاوز اإلنقسامات

المجتمعية وبناء الهوية والوحدة الوطنية.
وىنالك متطلبات رئيسة يجب اتباعها باآلتي:
ٔ -صياغة ثقافة سياسية موحدة تقوم على القيم والمعتقدات المشتركة لعموم مكونات
المجتمع.
ٕ -إيجاد نوع من الملءمة بين السلوك السياسي ألفراد المجتمع والقيم والمعتقدات
المشتركة للثقافة السياسية.
ٖ -إيجاد مشاركة سياسية حقيقية في الشؤون العامة مبنية على ثقافة سياسية مشاركة
وسلوك سياسي عقلني يضع اإلعتبارات والمصالح الوطنية في المقام األسمى.

ٗ -ضـمان تطبيـق نصـوص دسـتورية تتعلـق بـالحقوق والحريـات تـرد فـي دسـتور يتفـق عليــو
الشــعب والرقابة على حسن تطبيقها لمنع انتهاكها من قبل السلطات.
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٘ -ضــمان المســاواة بــين العــراقيين دون تمييــز بســبب الجــنس أو العــرق أو القومي ــة أو
األصــل أو اللون أو المذىب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع اإلقتصادي أو اإلجتماعي.
 -ٙضـمان تمتـع المـواطن العراقـي بحـق الجنسـية وعـدم إسـقاطها عنـو ألي سـبب مـن
األسـباب.
 -ٚضـمان أن تكـون (المواطنــة) مصـدراً للحقـوق ومناطـاً للواجبـات ألفراد المجتمـع
العراقـي دون تمييـز.
 -ٛضمان الدولة ونظامها السياسـي فـرص النمـاء اإلقتصـادي واإلجتمـاعي والعلمـي
والثقـافي للعـراقيين من دون تمييز.
 -ٜضمان سيادة حكم القانون وقيام دولة المؤسسات القانونية.
ٓٔ -ضمان حرية الفكر والتعبيـر والـرأي والمعتقـد.
ٔٔ -ضـمان التطبيـق الفعلـي لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات واسـتقلل القضـاء إسـتقلالً تامـاً
ولـيس شــكلياً.
ٕٔ -التوزيع العادل للثروات والتي تكون ملكاً عاماً للشعب العراقي وبناء عراق مستقر عبر
ىوية وطنية سليمة.

ٖٔ -نشـر روح التسـامح والحـوار والتعـايش السـلمي بـين التكوينـات اإلجتماعيـة للمجتمـع
العراقـي ولعل اعتماد مبـدأ المواطنـة ىـو الحـل األفضل لبناء ىوية وطنية سليمة.
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اخلامتـــــــح

(يطثاخ عهى انطرٌك وأيم لائى)

لعل الكثير من العراقيين ومسار الدولة لبناء دولة متماسكة ،ما بعد مرحلة الرعب
والتشظي الداخلي ،كان يتخوف من أن أزمة المناطق المتنازع عليها والتي ستكون في مقدمات
األزمات لمرحلة ما بعد داعش ،إال أن تلك المخاوف تبددت إلى حد ما بعد دخول القوات
اإلتحادية إلى تلك المناطق وسيطرتها على معظم المنافذ الحدودية ،وىنا نجد التساؤل يعيد
نفسو ،ما التحدي األىم للحكومة العراقية في المرحلة المقبلة .ىل ىو بناء الديمقراطية أم
األمن؟.
أعتقد أن اإلجابة عن ذلك التساؤل يتطلب متابعة دقيقة لألحداث والتصريحات
ومواقف األطراف المؤثرة ،وأن نظرة سريعة لواقع المنطقة يجعلنا نعتقد أنها تحولت من مرحلة
المواجهة باألدوات إلى مرحلة المواجهة المباشرة ،فبعد أن كانت داعش والنصرة والجبهة
اإلسلمية وغيرىا العشرات من الجماعات اإلرىابية تؤدي دوراً فاعلً في تحريك مناطق النفوذ

وإضعاف الخصوم أصبحت تلك األدوات ورقة محروقة اآلن ،وأصبحت األمور أكثر وضوحاً،
وأن محورين رئيسيين يتنافسان على مد نفوذىما في المنطقة ،ىما المحور الروسي والمحور
األمريكي ،ويحاول كل منهما بسط نفوذه على أكبر قدر ممكن من المنطقة ،لذا نجد أن كل
من الواليات المتحدة والدول المتحالفة معها ،وروسيا والدول المتحالفة معها موجودة على

األرض في سوريا وبقوة ،والمتابع لحركة االحداث يدرك تماماً أن سوريا أصبحت مقسمة على

طرفي الصراع.

أما العراق فحالو ال يختلف كثيراً عن الوضع في سوريا ،إال أنو أفضل من ناحية عدم

وجود قوات أجنبية على األرض استثناء من ذلك القوات التركية الموجودة في نينوى منذ فترة
والتي ال تكاد تشكل خطراً يهدد العراق في الوقت الحاضر على أقل تقدير.
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والمتابع للتصريحات الصادرة عن اإلدارة األمريكية مؤخراً يجد أنها تركز بشكل الفت

على الحشد الشعبي ،وأخذت طابعاً أكثر عدوانية من ذي قبل ،وتحديداً بعد زيارة وزير
الخارجية األمريكي تيلرسون األخيرة إلى المملكة العربية السعودية والتي أطلق منها تصريحاً
استفزازياً قال فيو" :حان الوقت لعودة مستشاري إيران والفصائل المدعومة من قبلها لديارىم

بعد أن ساعدوا العراق على ىزيمة داعش" ،والذي القى ردود أفعال مختلفة ،كان أبرزىا
موقف مكتب رئيس الوزراء العراقي التي وصف فيها تلك التصريحات "بأنها تدخل في
الشؤون الداخلية ،وأكد على أن المقاتلين في صفوف الحشد عراقيون وطنيون قدموا

التضحيات للدفاع عن بلدىم"( .)ٕٚعلى ما يبدو أن موقف الواليات المتحدة ىذا لم يكن

أحادياً بل أن بعض الدول اإلقليمية والمجاورة كذلك تدفع باتجاه إضعاف الحشد الشعبي،
وىذا ما كشف عنو مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون العراق "جوزيف بينيغتون" عندما

قال" :إن كلفة إعمار العراق تبلغ عشرات المليارات من الدوالرات والسعودية أبدت

استعدادىا شرط خروج إيران وفصائلها المسلحة من العراق"( .)ٕٛوقال في تصريح آخر" :إن
السعودية ودول المنطقة أبدوا اىتمامهم إلعادة العراق للصف العربي ومحاربة الطائفية

واإلرىاب وبناء عراق جديد بل ميليشيات طائفية"(.)ٕٜ

ىذه التصريحات وغيرىا تكشف عن أن أزمة المرحلة المقبلة تتمثل بمحاولة إضعاف
قوات الحشد الشعبي ،وأن ىدف اإلنفتاح السعودي على العراق ىو إبعاده عن إيران،
وإضعاف تلك القوة العراقية التي أصبحت مصدر خطر يهدد مصالح الكثير من الدول ،وإال
كيف يمكننا تفسير استعداد السعودية لبذل عشرات المليارات من الدوالرات مقابل ذلك.
وانطلقاً من تلك القناعة يمكن القول أن الواليات المتحدة األمريكية بدأت الخطوات

األولى إلضعاف الحشد الشعبي من خلل سيل التصريحات التي استهدفتو واتهامو بشتى

التهم الخطيرة التي يمكن من خللها الوصول إلى تصنيفو ضمن المنظمات اإلرىابية ،ولعل

ما صرحت بو المتحدثة باسم الخارجية االمريكية ىيذر نويرت بشأن قائد الحشد الشعبي "أبو
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مهدي المهندس" ،ونعتو باإلرىابي يكشف عن وجود توجو لدى الواليات المتحدة األمريكية
إلى تصنيف الحشد الشعبي أو بعض قياداتو ضمن المنظمات أو الشخصيات اإلرىابية.
ما يهم العراقيين اليوم ىو التعرف على األساليب التي يمكن أن تتبعها الواليات
المتحدة والمتحالفين معها إلضعاف تلك الفصائل في المرحلة المقبلة .ولعل البعض يعتقد أن
الخيار العسكري سيكون حاضراً بقوة إلضعافها ،إال أني أعتقد أن مواجهة الحشد الشعبي في

العراق ال يمكن أن تكون عسكرية على اإلطلق ،ألنهم جربوا في السابق صبر العراقيين
وجلدىم في مواجهة األعداء .لذا أرى أن المواجهة ستكون باتجاىات عدة أىمها اآلتي:
ٔ -إختراق فصائل الحشد الشعبي من خلل زج بعض األشخاص فيها وتوجيههم على
اإلساءة للشعب بهدف إضعاف ثقة العراقيين بو.
ٕ -إطلق حملت إعلمية لتشويو صورتو والتركيز على الجوانب السلبية التي يمكن أن
تصدر من بعض المحسوبين عليو.

ٖ -استدراج بعض المنتسبين لفصائل الحشد الشعبي إلعلن التمرد على قياداتهم وصوالً
إلى تفكيك بعض الفصائل القوية.
ٗ -تنفيذ عمليات اغتيال نوعية لعدد من قادتو المؤثرين على أيدي مأجورين.
٘ -العمل على إيجاد فتنة داخلية بين فصائل الحشد الشعبي بهدف الوصول إلى حالة عداء
مستقبلية بينها ،ولعل منها اإلختلف المرجعي لتلك الفصائل.
 -ٙمحاولة تأسيس منطقة توتر خارجية تستقطب فيها مقاتلي الحشد الشعبي لتصفية أكبر
عدد ممكن منهم.
 -ٚالضغط على الحكومة العراقية إلضعافو إلى أقل حد ممكن.
 -ٛإستدراج فصائل الحشد للتمرد على الحكومة المركزية تمهيداً الستهدافها بوصفها
خارجة على القانون.

ىذه األساليب وغيرىا يمكن أن تستخدمها الواليات المتحدة األمريكية مستقبلً
إلضعاف قوة الحشد الشعبي ،إال أن المهم في ذلك ىو الموقف الداخلي سواء على مستوى
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الحكومة المركزية أو على مستوى قادة تلك الفصائل ،ألن المرحلة القادمة ستكون مرحلة
حرب العقول والمنتصر فيها سيكون الرابح األكبر .قبل أن تبدأ المواجهة البد من إيجاد
آليات مناسبة لتحقيق اإلندماج الكامل بين القوات األمنية العراقية والحشد الشعبي ،فهل
يا ترى يمكن أن نجد ىذا االندماج أم سيجد العراقيون أنفسهم الخاسر األكبر في معادلة
الحرب الناعمة .آمل أن يكون خيارىم األول ألنهم يستحقون أن يكونوا في الصدارة.
انتىصٍاخ:

 إعادة النظر في ثقافة المجتمع العراقي وصنع ثقافة بديلة لفسح المجال أمام األفكارالتقدمية والكفاءات المبدعة.
 أن يكون الشعور بالتنمية ثقافة يومية يعيشها المجتمع. تحديد الحكم الرشيد على أي شيء تستند أيديولوجيتو وأفكاره. حوكمة الكتل واألحزاب السياسية ومراقبة ممارساتها وعدم إفلت الفاسدين من العقاب. إعادة النظر في الخيارات الشعبية والتوجو نحو قيم المشاركة والتكافل ،والتنصل منالنزاعات اإلستنزافية.
 -البدء بتنشئة الطفل على قيم الحرية والمشاركة والتعايش السلمي.

 كل مواطن عراقي البد أن يقدم مبادرة إنسانية تحقق سعادتو اإلجتماعية. على القوى الخيرة في العراق أن تتصدر المشهد وأن ال تترك الساحة للقوى الشريرة. اعتماد شعار السلطة من أجل التنمية في مشاريع األحزاب. بناء ثقافة ومسؤولية المبادرة في وعي األفراد العراقيين واعتماد شعار" :أنا عراقي .أنامبادر".
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Abstract
Despite the deep internal divisions, the serious security threat
posed by the "Daesh" organization and the financial collapse due to
low oil prices, there are positive signs in the Iraqi track that deserve
the cooperation and support of the regional and international powers.
The victories achieved by the Iraqi and Shiite efforts to liberate the
local Iraqi nationalities from the seeds of terror planted by terrorist
organizations can be an important input and national approach that
will play a major role in laying the foundations for restoring trust
between the two components. Despite the many tensions and conflicts
that have affected Sunni-Shiite relations in recent years. There is no
alternative but to coexist under a unified and decentralized State with
a fair participation in power.
This is part of regional powers retreating from the logic of the
destructive regional war and the use of its power to influence Sunni
and Shiite leaders in Iraq to accept coexistence and consensus on a
common political security formula. The international forces, in
coordination with the regional powers, can cooperate and pursue in
this direction, which can help the leaders in Baghdad and in the
peripheral geographies surrounding the capital, in other directions,
in building the required ground.
Iraqis have faced unprecedented resilience in the face of the
enormous challenges they have faced over the past decades and
decades and have made significant progress in the war against
Saddam Hussein. But Iraq still needs urgent help and security to
avoid collapse and safety.
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