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 ملخص تنفيذي

 االنسحاب إثر، بعد أن أفل لسنوات واإلقليميالدولي  االهتمامعاد الملف العراقي يتصدر 

ساحة الحرب الرئيسة لمواجهة تنظيم  إلىل ن العراق تحو  ، ولعل السبب األبرز هو أركييألما

العراق الذي يقاتل في مقدمة دول العالم هذا ، وأحداث الموصل 2014منذ عام  ISIS داعش

 والمنطقة لمواجهة متطرفي القارات السبع.

 

الداخل المستعرة  أزماتيعيش بين نارين، وعصيبة  استثنائيةالعراق اليوم يمر بظروف 

حروب الخارج(، وسط عالم لمتحركة في منطقة الشرق األوسط )(، ولهيب الرمال ا)متاهات الداخل

 .اإلقليميالتي تنذر بظهور نمط جديد في اتجاهات النظام  واإلرهاصاتمن المتغيرات 

لعراقي، وهي صراعات وحروب مستمرة، في برز أزمات الداخل ايتطرق هذا البحث إلى أ

ما زالت ، وهي حرب شرسة لم على داعشالمتمثلة بالحرب  اإلرهابالحرب على  مقدمتها:

السياسية التي ساهمت في تعرض  واألزمة، وكذلك الحرب بين الشركاء اآلنحتى  مستمرة

ذلك ، وتأثير النفط أسعار انخفاضلعديد من التحديات، وحرب الطاقة بعد ل العملية السياسية

لى المستشري إالفساد ، بعد وصول على االقتصاد العراقي الريعي، والحرب على الفساد

بحث تسليط الضوء على كما يحاول ال .ير التظاهرات على الوضع السياسي، وتأثمراحل كارثية

إلى مع تركيا بعد دخول قواتها  واألزمة، ثيرات األزمة السورية على العراق: تأحروب الخارج، وهي

يران والسعودية األزمة بين إعلى الواقع العراقي السيما بعد  اإلقليم، تأثيرات شمال العراق

، اإلرهاب، كما يتحدث عن جدلية التحالفات في الحرب على الشيخ نمر النمر اغتيالعقب حادثة 

تقبل العراق في مرحلة ما ، ومسفي المنطقة واإلقليميقيام العراق بالدور الريادي  وإمكانية

 .شبعد داع
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 المقدمة: 

 اإلقليمي االهتماممحط يصبح و اإلستراتيجيعاد المشهد العراقي ليتصدر ميزان السوق 

، وهو 2014منذ عام  ISISساحة الحرب الرئيسة لمواجهة تنظيم داعش  إلىبعد تحوله  والدولي

يتخيل مهندسو الحرب على العراق  ، ولممة لمواجهة متطرفي القارات السبعيقاتل في المقد

 .في البحث عن مشروع دولة  األنن التجربة في العراق لم تنضج حتى أ

 إلىالعراق  انتماءفي مذكرة رفعها بمناسبة قرب  األولا كما يقول الملك فيصل العراق تاريخي  

مؤسسة على أنقاض الحكم  مملكة تحكمها حكومة عربية سنية" 1932عصبة األمم المتحدة عام 

، أشخاص ذو مطامع شخصية ، بينهمأكثريته جاهلة اا كردي  ، وهذه الحكومة تحكم قسم  العثماني

ا ، وأكثرية شيعية جاهلة منتسبة عنصري  ى أنها ليست من عنصرهموا بدعيسوقونه للتخلص منه

، الذي لم ت تلحق بهم من جراء الحكم التركيكان إال أن االضطهادات، الحكومة نفسها إلى

ا بين الشعب العربي ا عميق  ، ففتح خندق  في الحكم، والتمرن عليه االشتراكيمكنهم من 

ن هذا التوصيف التاريخي للحالة العراقية ما زالت بعض أ ، يبدو"هذين المذهبين إلىالمنقسم 

تجديد متغيراته الحالية مع ظهور أنماط جديدة من  إلىعلى الحالة العراقية ولكن بحاجة  آثاره

 األزمات السياسية الحادة.

الداخل المستعرة )حروب  أزماتيعيش بين نارين، وعصيبة  استثنائيةالعراق اليوم يمر بظروف 

أزمات الخارج(، وسط عالم من لمتحركة في منطقة الشرق األوسط )، ولهيب الرمال االداخل(

 .اإلقليميالتي تنذر بظهور نمط جديد في اتجاهات النظام  واإلرهاصاتالمتغيرات 

ا لمجتمع مفكك تتفاعل فيه الكثير ن يتعامل مع الملف العراقي بكونه أنموذج  ويحاول البعض أ

 . عن الخارجية، فضال  لتي تغذيها بعض األطراف الداخليةلمخاوف امن الهواجس والصراعات وا

المستعصية في فهم الحالة العراقية تكمن في غياب التفسيرات  اإلستراتيجيةالعقدة على أن 

، وطبيعة تفاعل مشكالت الداخل مع واإلقليميينالالعبين المحليين  أدوارالمنطقية في تحليل 

 الخارج .

 

 من منظارين: دراسات والبحوث مع الحالة العراقتعاملت اللقد 

كما يذهب كثير من بين الشيعة والسنة  اجتماعيةأزمة  ا: تفسير الحالة العراقية بأنهاألول

ا، ال يحل المشكلة وال يساعد في فهم هذه العقدة بقدر ومن وحي كالم مبسط جد   التحليالت

الفراغ عبر  ، ومحاولة ملءواإلقليميةرجية ما يدخل في سياق التغاضي عن طبيعة التدخالت الخا

 .اإلقليميتوازن القوى 

في مراكز األبحاث وبنوك التفكير كية ريالتحليالت الغربية وخاصة األم وهو ما تركز عليه: الثاني

باألرض المحترقة مثل  ، وتشبيه العراقن العراق مجرد ساحة حرب )محرقة( لقتال داعشأ من

 .ستقرارعدم االنه مجرد فضاء للفوضى وحالة ، وأاليمن
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ث وبنوك نماذجها حول الحالة العراقية من قبل مراكز األبحاويمكن تلخيص تلك الدراسات و

 :بالجدول التالي التفكير

 التعامل مع الحالة العراقية الدراسات
هل تتعامل تلك الدراسات 

 مع العراق على أنه دولة؟

كية يرالدراسات األم

 2012قبل 

تتعامل مع العراق على أنه أرث ثقيل 

يجب التخلص منه، وقد سبب الكثير 

 .2من الخسائر المادية والبشرية

 كإطارحاولت التعامل مع العراق 

 صديق وليس شريك(دولة )

كية ريالدراسات األم

 2014بعد 

تتعامل مع العراق على كونه ساحة 

تصفية المتطرفين الجهاديين، ويجب 

 القوة غير المباشرة لدعمه.استخدام 

 لم تتعامل مع العراق كدولة.

 الدراسات العربية

 2003بعد 

تعاملت مع العراق على أنه ساحة 

الشيعي، والصراع  –للصراع السني 

 الطائفي.

 لم تتعامل مع العراق كدولة.

 بيةوالدراسات األور

 2003بعد 

تعاملت مع العراق كأنه يمثل تركة 

 كية عليه.ريثقيلة للحرب األم
 غير واضح التعامل.

بعض دول الجوار 

 العراقي

تتعامل مع الحالة العراقية كمركبات 

 اجتماعية منفصلة.
 لم تتعامل مع العراق كدولة.

 

ن ل نعترف أطبيعة الحالة العراقية، بالمقاب وتجزئكل هذه التحليالت هي بعيدة عن الواقع 

النثربولجية الحديثة لفهم ا مع غياب الدراسات ،هناك صعوبات بحثية في فهم الحالة العراقية

، وطبيعة التراكمات التي تركها النظام 2003نمطية السلوك السياسي العراقي بعد 

خر في خلق حالة التي أسهمت بشكل أو آطريقة التغيير الخارجية  تأثير، ناهيك عن االستبدادي

  ،) المؤسسات السياسية(السياسي المبني على أسس البنى الفوقية  االنسجاممن عدم 

من مرحلة الديكتاتورية واالستبداد  واالنتقالكل الكتابات تتحدث عن كوارث التغيير باتت ولهذا 

قرب لهزات أها، ميدانا تصاحبها تحوالت كبرى في مرحلة الديمقراطية بأنها مرحلة انتقالية جد   إلى

 –الدولةالتي تستحضر مدلوالت )صطحابات حادة لكل األسئلة المجتمعية التاريخية واعنيفة 

الترياق  Consensus democracyن يجعل من الديمقراطية التوافقية وحاول البعض أ، األمة(

 المجرب لألنظمة الحديثة في النادي الديمقراطي.

، ، الثقافة السياسية للجمهور(ن الثالثية المتالزمة لبناء الدول )الدستور، النظام السياسيإ

سلوكيات مجتمعية  إلىاعتمدت قاعدتها األساس على تحول فلسفة وجوهر الديمقراطية 

 أمراض إلى اأيض  تقتصر على المؤسسات السياسية ومفاهيم التداولية، وتشير  ال شائعة

                                                           
ان ما يقارب ريكلفت الواليات المتحدة األم 2  كي.يرترليون دوالر، وأكثر من خمسة آالف قتيل أم 3,5كية الحرب على العراق وأفغانست
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العنف المجتمعي، المراهقة السياسية، فقدان الثقة بالشركاء، التهديد مثل: االنتقال 

 ، التدخالت الخارجية.اإلرهابة مبطنة، باالنقالبات، ديكتاتوري

 

شروطها، فال حديث عن ديمقراطية إال بالديمقراطية في المجتمعات االنتقالية لن تنجح إن 

قضاء مستقل وشفاف، وجامعات علمية رصينة، وتنشئة من دون وجود مؤسسات حقيقية، 

بناء الدولة المؤسساتية، وبناء الثقة  إلى، والخوض في التمرين الديمقراطي للوصول اجتماعية

أو الدولة التنموية التي يعمل فيها رجال االقتصاد تحت  ،السياسية لتأسيس مشروع الدولة

ن أمظلة الدولة كما قال لي المفكر العربي األستاذ سيد ياسين في القاهرة، والتي رأى فيها 

 عصر الديمقراطية النيابية قد انتهى بال رجعة.

، بين ضبابية الهوية وهالمية االختالالتن يواجه العراق هذه ي هذه المسيرة أوال بد ف

التي يدفعها العراقيون في حربهم التي يخوضونها ضد  "الكلفة الغالية" أمامالمشروع، لكن 

والحروب التي يواجهها العراق، البلد األهم في  األزماتداعش يقتضي تقديم استقراء ألهم 

 رؤية علمية تقترب من طبيعة تلك األزمات وتفكيكها.ب ،قلب الشرق األوسط

 :على المستوى الداخلي 

 .اإلرهابالحرب على  -

 حرب الشركاء. -

 حرب الطاقة. -

 الحرب على الفساد. -

 :على المستوى الخارجي

 الحرب على سوريا. تأثير -

 مع تركيا. األزمة -

 .اإلقليمية األزمة -

 الدولية. األزمة -

 

 متاهات الداخل:

 الدولة تبنى على تحالفات اجتماعية تتحصل لها الغلبة في الصراع السياسي نأيرى غرامشي 

ي بعد ذلك جهازها القمعي الذي يوفر لها بنتاالجتماعي ضمن الحدود الجغرافية للدولة، و –

اإلدراكية، أي تبنى عبر عنصر الهيمنة  أنها عن الداخلي، فضال   "القمع القانونياحتكار "قدرة 

ي دولة دون وجود نسق من األفكار المعيارية التي وهويتها، وبالتالي ال تقوم أ ولةيدولوجية الدإ
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ن حق الدولة في الطاعة ا قد قيل في أدبيات علم السياسة أ، ولهذ3تتحدث عن الخطأ والصواب

 :4يرتهن بأدائها ثالث وظائف هي

 كفالة النظام. -1

 تهيئة وسائل التطور السلمي. -2

 على أوسع نطاق مستطاع.التمكن من تحقيق مطالب الشعب  -3

 

، ووفق بعد ن مشروع بناء الدولة العراقية الجديدة عقب انهيار حكم البعث لم يكتملال شك أ

ن مشروع الدولة في أرى أأنا وجهة نظر البعض أنه ما زال يعيش حالة التمرين الديمقراطي، و

 العراق ، قد تم تأجيله لثالث مرات:

، والذي سبق ما يعرف اليوم 1991د عام اقي الذي وئ: مشروع الربيع العرالمرة األولى -

بربيع العرب، من خالل االنتفاضة الشعبانية جنوب العراق، حيث كان المشروع سيولد 

 خر.إلى أشعار آتأجيله  يقافه، أوتم إ ي داخلي،بمخاض عراق

 إلى، حيث أريد لمشروع العراق أن يتحول 2003بعد حرب  : مشروع العراقالمرة الثانية -

ن لعدة أسباب مة في المنطقة، ولم ينجح حتى اآلظاهرة الدومينو الكفيلة بتغيير األنظ

 كية لحكم عراق ما بعد صدام حسين.ريبينها الرؤية األم

العراق في ما  إدخال، عبر 2012كي ريالمرة الثالثة: مشروع العراق بعد االنسحاب األم -

 باتجاه وموارده، وجعل قدراته اإلرهاب، ودائرة الحرب على 2011ي بالربيع العربي سم  

 في حرب ليست بالقصيرة. االستنزاف

ي محطة بناء استراتيجية عقب مرحلة ع بناء الدولة العراقية الجديدة أوهكذا لم يسجل لمشرو

والدولي يمثل أحجية في  واإلقليميما زال العراق على المستوى المحلي  انهيار الديكتاتورية

 : جموعة من الحروب والصراعات، أهمهم أمامهمنظار المستقبل، وتبرز 

 

 : اإلرهابحرب 

، مع تقلبات عدة تحوالت في نمطياته 1921شهد الجيش العراقي منذ تأسيسه عام 

، فقد مثل في مرحلة من المراحل الجيش الذي يشكل بؤرة القلق لدى الضيوف الجدد السياسة

 بنيامينا في مذكراته المنطقة العربية )الكيان الصهيوني(، وكما يذكر هذا الموضوع تحديد  في 

ن هناك ثالث جيوش عربية هددت األمن القومي نتنياهو في )مكان تحت الشمس( أ

ن حاولت السلطات السياسية أ وبمرور الزمن .5هي المصري والعراقي والسوري اإلسرائيلي

                                                           
3 See: Antonio Gramsci, Geoffrey N. Smith, Selections from the Prison Notebooks, International Publishers, 

December 1971. 

 . 20، ص  2015أنظر : هارولد السكي ، قواعد علم السياسة ، ترجمة : جماعة من األساتذة ، دار البيروني ، بيروت ،  4

ايمين نتنياهو ، مكان تحت الشمس  5 ازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، للمزيد أنظر : بن  2014، ترجمة محمد عودة الدويري ، دار الي

 .347، ص 
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ا في ألهدافها كما حصل الحق   أداةتستحوذ على مقدرات الجيش العراقي لتتحكم به واستخدامه 

بغداد في  إلىكية ريعهد صدام حسين، ثم تفكيك المؤسسات األمنية بعد دخول القوات األم

 .2003نيسان 

، وسيطرة تنظيم داعش 2014حزيران  10عقب أحداث  أدى ذلك إلى انهيار مؤسسة الجيش

جماعات عنيفة من غير الدول )داعش( وبروز  ،احدة من أكبر المدن العراقية هي الموصلعلى و

 احتدامالعراق وسوريا، عبر  نذ قيام الحرب العالمية الثانية هماتسيطر ألول مرة على دولتين م

 .في العالقات الدولية اإلرهابفوضوي لمتغير 

ا في الملف األمني يبقى تحدي الدولة، مشروع الدولة الوستفالية، وعموم   إنهاءداعش يريد 

األمن، واألمن بدوره هو الشرط الذي يقوم عليه التحقق السلمي  يستتبفعند قيام الدولة 

السلطة هو فوضى القرارات ن بديل فإتحقيقها، ولهذا  إلىللرغبات التي يسعى الناس 

 6.الفردية

هو كيان ثالثي األبعاد:  Joseph Nyeجوزيف ناي  ركييكما يقول المنظر األمتنظيم داعش إن 

فهو مجموعة إرهابية عابرة للحدود الوطنية، وشبه دولة، وإيديولوجية سياسية ذات جذور دينية، 

كية للعراق ريفقد انبثق من تنظيم القاعدة بعد الغزو المضلل الذي قادته الواليات المتحدة األم

ة المتطرفين كما يرى ناي، ويشن هجماته ليس حد قولهعلى  ، وهو يستميل اإلسالميين الُسن 

الشيعة والمسلمين المتصوفة، الذين يكفرهم أو ال يعتبرهم  ضد اأيض  ضد الكفار فحسب، بل 

 عن حالة فضال  فكانت العوامل الداخلية والخارجية التي ولدت داعش،  .7مسلمين موحدين حقا  

رد  يودور المال ه االفتراضيبصناعة المتفجرات والعالم  واختزالهاثة العداء األعمى للحدا

 كما أنمن بلدان النفط والغاز،  اآلتيالمشترك بين التكفيري العراقي ونظيره  االبتدائيالفعل 

السياسي  واالنغالقحالة الفصام التي خلقها النظام السعودي بين ليبرالية السوق 

 .8لعودة من جديدباالثقافي والتلوث الوهابي سمحت للظاهرة  واالستعصاء

 

 سباب داخليةألالعنف المتوحش،  أشكالقسى رة التي ولدت في العراق، ومثلت أالظاه هذه

ت المجتمع بعيون علم إذا ما قرأالعربية، فهي لم تكن وليدة اليوم، ليست منفصلة عن البيئة 

، ، على مستوى السلفية الجهاديةالتاريخ الممزوج بالدمذلك وجدت االجتماع، وفي سجل التاريخ 

، ونعتقد ش وحركة الشباب وأبو سياف وغيرهااإلرهابية مثل داعو النسخ المختلفة للتنظيمات أ

 :9هي من صنعت داعش أدناهن المعادلة أ

 (.= داعشإقليميفكر سلفي متطرف + دولة فاشلة + استبداد + فقر               صراع )

                                                           
 .37، ص 1963يق، ترجمة كامل زهيري وأحمد غنيم، دار الطليعة، بيروت، ، الدولة في النظرية والتطبهارولد السكي 6

7 JOSEPH S. NYE, How to Fight the Is lamic State, .project syndicate, SEP 8, 2015, at: https://www.project-

syndicate.org/commentary/how -to-fight-the-is lamic-state-by-joseph-s--nye-2015-09  

اع  8  .23، ص 2015، خالفة داعش، بيسان، بيروت، د. هيثم المن
الثة داعش والعراق وإدارة التوحشد. ياسر عبد الحسين 9  .2015، ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، الحرب العالمية الث

https://www.project-syndicate.org/commentary/how-to-fight-the-islamic-state-by-joseph-s--nye-2015-09
https://www.project-syndicate.org/commentary/how-to-fight-the-islamic-state-by-joseph-s--nye-2015-09
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وبالتالي هي منتج خالص للعجز االجتماعي العربي، وفشل إكسير التعايش في مسارات 

صناعة عسكرة ، وFailed Statesالدول الفاشلة  جتَمع العربي ونتاج طبيعي لظاهرةالم

المجتمعات، ووحش البطالة، وفوبيا اغتراب الهويات في الذهنية العربية، وهو مشِكلة تربوية 

فت هذا السرطان ألهدافها، فأصبح حقيقـية في مدراس ال تعليم العربية، ناهيك عن دول وظَّ

 .10مثل شركة متعددة الجنسيات توظف من أجل مصالحها اإلقليمية

شديد على مستويات  بإحباط أصيبلقطاع واسع من الشباب  اولهذا يبقى داعش مشروع  

التنظيم في بزوغه في جاذبية تكمن ومعيشية وثقافية وسياسية واجتماعية، و اقتصاديةعدة 

 .11لحظة تاريخية مفصلية، منحته فرصة االستيعاب البشري الذي تراكم على هامش الدول

مايكل نايتس حول مستقبل القوات األمنية كي ريسة مهمة أجراها الباحث األموفي درا

 ضعف كبير في إلى، حيث تعرضت قوات األمن العراقية 2016عام  إلى 2009العراقية من عام 

القوة القتالية على خط المواجهة قبل سقوط الموصل بفعل تأكل القوى الداخلية الفعلية بين 

 :12موضح في الجدول التاليهو ، كما 2013وسقوط الفلوجة في كانون األول  2009عامي 

 2016كانون الثاني  2015كانون الثاني  2014أيار  2009أواخر  

 
ة  معادل

 اللواء

القوة 

 األمامية

ة  معادل

 اللواء

القوة على 

الخط 

 األمامي

ة  معادل

 اللواء

القوة على 

 الخط األمامي

ة  معادل

 اللواء

القوة على 

الخط 

 األمامي

الجيش 

 العراقي
55 151.250 55 110.000 36 54.000 54 81.000 

الشرطة 

 االتحادية
30 82.500 30 60.000 24 36.000 25 37.000 

مكافحة 

 اإلرهاب
3 8.250 3 7.250 3 4.500 4 8.500 

حماية 

 الشخصيات
5 13.750 5 13.750 5 13.750 2 7.000 

 13.500 9 13.500 9 30.000 15 41.250 15 قوات الحدود

 77 221.000 108 297.000 108 العدد الكلي
121.750 

 تقريبا
15 

22.500 

 تقريبا

    الحشد الشعبي

عدد غير 

 معروف

8 

15 22.500 15 22.500 

الحشد السني / 

 القبائل
    2 3000 3 6000 

األمن و الحشد 

 الكلي
    102 159.250 113 178.500 

 إقليمقوات 

ان  كردست
47 94.000 47 94.000 54 108.000 54 108.000 

                                                           
اني  6، األربعاء ، بغدادالداعشي؟، صحيفة العالم الجديدد. ياسر عبد الحسين، كيف يصنع    10 انون الث  .2016ك

ا الخالفة، مركز أوال للدراسات والتوثيق، بيروت، فؤاد إبراهيم 11 الجي  .274، ص 2015، داعش من النجدي إلى البغدادي نوست

ان للدراسات 12 ايتس، مستقبل قوات األمن العراقية، مركز البي  .25، ص2016والتخطيط، بغداد،  نقال  عن: د. مايكل ن
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، ومعادل تاريخية لمواجهة تنظيم داعش كاستجابة "الحشد الشعبي"أهمية صناعة  تكمن

 .والمدن لمواجهة وحشية التنظيمرع ، وأنموذج عملياتي في حرب الشواعقائدي

الجيوش الرديفة تقوم على مبدأ المساندة ف، رة الجيوش الرديفة ليست بالجديدةفكإن 

وترجع فكرة  اإلنساني. األمنوالمعاضدة للقوات األمنية )المؤسسية( لهدف تكامل تحقيق 

حيث تشكلت قوات عسكرية شبه نظامية للدفاع  1789عهد الثورة الفرنسية  إلىالجيش الرديف 

 .13في الداخل أعدائهاعن مكتسبات الثورة الفرنسية ضد 

الحشد أصبح ، وقد ظاهرة الحشد الشعبي إلىينظر العراقيون بفخر  2014منذ حزيران 

والسياسية  14القيادة الدينيةإن  ذإ .هم عن فشل األجهزة الحكوميةا يعوض  ا وطني  للعراقيين رمز  

 من الشعور بالضعف شعر ، وبدال  قوية االستجابة، وكانت نتيجة التعبئة إلىقد دعت الشعب 

 ألف متطوع على الفور 120 إلىالعراقيون بالقوة مرة أخرى، ووصل التجنيد في تلك الوحدات 

القادة  وهؤالء .تالنسبة صغيرة منهم خبرة عسكرية مباشرة في القلكان و .بعد سقوط الموصل

، ا النوع من الحروب ضد تنظيم داعشهم الوحيدون في العراق الذين لديهم خبرة قتالية في هذ

وقد شعرت العائالت العراقية بأمان أكثر لقيام أبنائهم بالقتال في وحدات تمتلك الحافز الكبير 

 .15العدو إلىيلقوهم  ولمتحت قيادة ضباط لم يتخلوا عن أبنائهم 

 

هيئة رسمية ترتبط بالقائد  وتشكيالت القوات المسلحة العراقية، وهأحد ُيعد  الحشد الشعبي 

تتولى عمليات القيادة والسيطرة التي و الدكتور حيدر العبادي،وهو اآلن العام للقوات المسلحة 

لم يتشكل من الشيعة فقط، كما هو موضح  هذا التشكيل .والتنظيم لقوات الحشد الشعبي

، بينما  يبلغ عدد امتطوع   4747  األنبار الحشد الشعبي من أهالي  أبناء، حيث يبلغ عدد باألرقام

 3570  ، ومن أهالي الموصلامتطوع   4896الدين   صالح الحشد الشعبي من أهالي  أبناء

  سامراء  أهاليالحشد الشعبي من  اءأبن، ويبلغ عدد امتطوع   4635، ومن كركوك بلغ امتطوع  

يشارك  ،تحت مسمى كتائب بابليون  المسيحيين متطوع من  500يشارك  ، كما امتطوع   1740

في الحشد   التركمان من  امتطوع   3520كثر من أ، ويشارك  متطوع من الشبك 800كثر من أ

 وأعداد عن العديد من الفصائل الشيعية التي لها الخبرة العسكرية الجيدة، ، فضال  16الشعبي

في تحرير  االنتصاراتا من المحافظات الجنوبية، وقد حقق الحشد الشعبي العديد من كبيرة جد  

 : ، ومنها2015العديد من المناطق خالل عام 

ترتبط جرف الصخر  .غرب بغدادكم جنوب  60هي ناحية تبعد حوالي : تحرير جرف الصخر -

 2003كانت تمثل منذ وبجغرافية منبسطة مفتوحة مع مدينتي الفلوجة وعامرية الفلوجة 

                                                           
اسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 13 الي، الموسوعة السي  .220، ص 1990بيروت، 2، ج2عبد الوهاب الكي

ي يوم الجمعة، ) 14 حزيران  13تشكلت فصائل الحشد الشعبي بعد دعوة ممثل المرجعية الدينية في كربالء الشيخ عبد المهدي الكربالئ

اء على فتوى الجهاد الكفائي.( القا2014  درين على حمل السالح إلى التطوع في الحرب ضد اإلرهاب بن

ايتس، مصدر سبق ذكره، ص  15  .30د. مايكل ن

اسم الحشد الشعبي احمد األسدي في بغداد. 16  حديث الباحث مع الناطق ب
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تحرير هذه المنطقة العراقي  الحشد الشعبي والجيش دة، واستطاعبرز حواضن القاعأ

 .المهمة

 .الح الدينهي مدينة تقع في قضاء طوز خرماتو التابع لمحافظة صتحرير مدينة آمرلي:   -

مدينة آمرلي بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي الذين  إلىالعراقية  األمنيةدخلت القوات 

ن خاضوا معارك هجومية ناجحة تمكنوا خاللها من وا الطريق نحو آمرلي بشجاعة بعد أشق

 كسر الطوق الصعب الذي فرض حول المدينة .

تبعد عن شمال بغداد ومدينة تقع في محافظة صالح الدين  هي: تحرير مدينة بيجي  -

كيلومتر في وسط الطريق المؤدي إلى الموصل، وفيها أكبر مصفاة نفط  ۲۱۰بحوالي 

 8ما يقارب محاصرتها من قبل تنظيم داعش تمت  .في العراق المسماة بمصفى بيجي

ير مدينة بيجي خاض الجيش والحشد الشعبي معارك شرسة تمكن خاللها من تحرو .شهرأ

، الرابط بين القضاء ومحافظة نينوىالخط السريع  إلىا ووالمصفى بشكل كامل ووصل

تحرير  وباتجاه وصالح الدين وكركوك األنبار عن تحرير العديد من مناطق محافظة فضال  

 مدينة الفلوجة.

، اإلرهابيةهم في حرب شرسة تقودها التنظيمات األبرياء دماءالعراقيون يبذل بالمقابل 

 :201617إلى عام  2003من عام  اإلرهابيةالشهداء جراء الهجمات  أعدادويوضح الشكل التالي 

 

 

ن ينتظر ردة فعل المجتمع الدولي الباردة ضد تنظيم داعش، والذي كان  كان ال يمكن للعراق أ

ن بعد أدولة،  أربعين، يضم أكثر من يادة الواليات المتحدة األميركيةعبارة عن تحالف دولي بق

لألوضاع السيئة في العراق، ‘‘نه نتيجة أ 2014ب آ 8كي باراك أوباما في ريالرئيس األماعلن 

واالعتداءات العنيفة الموجهة ضد اإليزيديين، أقنعنا اإلدارة األميركية بضرورة تدخل قواتها 

ف تقدم المسلحين لحماية المواطنين األميركيين في المنطقة واألقلية اإليزيدية، إلى جانب وق

، حيث أعلن أوباما أنه 2014أيلول  10 ال في يوم، لم تبدأ الحملة الفعلية إالكن الحق  ، ‘‘إلى أربيل

                                                           
17 Documented civilian deaths from violence ,at: https://www.iraqbodycount.org/database/ 

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

1
-J
an
-0
3

1
-A
u
g-
0
3

1
-M

ar
-0
4

1
-O
ct
-0
4

1
-M

ay
-0
5

1
-D
ec
-0
5

1
-J
u
l-
0
6

1
-F
e
b
-0
7

1
-S
e
p
-0
7

1
-A
p
r-
0
8

1
-N
o
v-
0
8

1
-J
u
n
-0
9

1
-J
an
-1
0

1
-A
u
g-
1
0

1
-M

ar
-1
1

1
-O
ct
-1
1

1
-M

ay
-1
2

1
-D
ec
-1
2

1
-J
u
l-
1
3

1
-F
e
b
-1
4

1
-S
e
p
-1
4

1
-A
p
r-
1
5

1
-N
o
v-
1
5

1
-J
u
n
-1
6
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أوعز ببدء شن الغارات في سوريا دون انتظار موافقة الكونغرس، وأمر بتكثيف الغارات في 

 العراق.

 

 .السابقة التي كانت في العراقالتحالف الجديد لمحاربة داعش عن التحالفات العسكرية يختلف 

ومن خالل المقارنة مع التحالفات العسكرية السابقة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية نالحظ ما 

 :18على سبيل المثال يلي

 التحالف

 الدولي
ا ا أفريقي  أسي

اريأم  ك

 الالتينية

العالم 

 العربي

ا  أوروب

 والناتو
ا  نيوزلندا أسترالي

كندا 

والواليات 

المتحدة 

 كيةرياألم

عدد 

 أعضاء

 التحالف

حرب 

الكويت

1991 

3 5 1 9 12 1 1 2 34 

حرب 

العراق  

2003 

- 11 3 - 19 1 1 2 37 

حرب 

داعش 

2014 

- 7 - 10 28 1 1 2 49 

 

شكلية من حيث نسبة ، الذي تبدو فيه مشاركة بعض الدول على الرغم من إعالن التحالف

بدت غير جادة في القضاء  اآلنيةنتائج هذا التحالف  أنالكثير من المراقبين  وجد، القوات وعملها

، ال تأثير يذكر شكلية وأنها عمليات محدودة أ، ونها سوف تمتد لسنوات، أو أعلى هذا التنظيم

لها في األحداث العسكرية، عدا سرقتها للنصر الذي بدأت تحققه القوات العراقية والحشد 

 .19لها الشعبي المساند

 

هذه النتيجة مع مقارنة ومتابعة حجم الضربات الجوية المحدودة  إلىكذلك يمكن الخلوص 

التحالف الدولي  ، أن يبذليقول بضرورة، ولذلك ثمة رأي اأيض  والمتقطعة في العراق وسوريا 

العصابات التي حرب الشوارع و ففي قتال، من خالل تسليح الجيش العراقي أوضحجهده بشكل 

وهي  األرضلقوات البرية على الى دعم وتسليح الجيش إلمقاتلة التنظيم يحتاج  اآلنتجري 

ما  طارمحدودة للتحالف الدولي ستبقى في إالفاعلية ال نيبدو أ ا، وعملي  العراقية األمنيةالقوات 

 :20يلي

                                                           
اير 199نقال  عن: د. عبد المنعم النشاط، التحالف الدولي األهداف والتناقضات، السياسة الدولية، العدد  18  .83، ص 2015، ين

 حديث الباحث مع أحد قادة الحشد الشعبي في سامراء. 19

اير ، العدد التاسع والاإلرهاب(، مجلة السياسة الدوليةتحالف الدولي في مواجهة ، )حدود فاعلية الكمال حبيب 20 تسعون بعد المئة، ين

 .99 -89، ص 2015
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 يمكنه القضاء على تنظيم داعش. ن سالح الجو وحدة الأ -1

مستشارين وخبراء عسكريين للمساعدة في  إرسالوم على هندسة استراتيجية التحالف تق -2

 ا الجيش العراقي.التدريب وخصوص  

 العراقية والسورية. األراضياستمرار فعاليات تنظيم داعش على  -3

 ا موقفها من التحالف الدولي.، وخصوص  ية تركيا الفعلية في محاربة داعشعدم جد -4

، فالرئيس نفسها كيةرياألم اإلدارة لدىالتحالف الدولي وتناقض الرؤية  أولوياتغياب  -5

هي  األولويةن األسد بينما يقول وزير الدفاع إ إسقاطن هدف التحالف يقول إ مثال  وباما أ

 التخلص من داعش.

يمكن فصلها عن  ن استراتيجية التحالف الدولي في العراق الكية أرياألم اإلدارةاقتناع  -6

 سوريا.

، لكون داعش حيالكية ريستراتيجية األماتجاهات اإلفي  المفاجآتولن نتوقع الكثير من 

 .2017واشنطن مقبلة على االنتخابات الرئاسية في شباط 

ن  سيما أ وال ؟ماذا بعد داعش :نينبغي اإلجابة عنه من اآلا، والذي ويبقى السؤال األكثر تحدي  

النازحين حيث يقدر عدد النازحين  أزمةا، منها كبيرة جد   أزمةتركت خلفها هذه الحروب مستمرة وقد 

نسان الذي إعادة اإلليات ، وآعن المهاجرين خارج العراق ، فضال  مليون نازح 3,5في العراق بحدود 

 عمار المدن والبنى التحتية المدمرة.، وإفي ظل حكم داعشظروفا قاسية  عاش

 

 

  :اء  أزمة الشرك

كبرى تعيشها الكتل  ازمهن هناك ، ويبدو أ" هكذا قالها هوبزحرب الجميع ضد الجميع" 

 وثمة إشكاليات( في العراق والتنفيذيةالتشريعية ، ومنظومة السلطات )ية العراقيةالسياس

، ولهذا شهدت اهم الدستور في صناعتها، وطبيعة النظام التوافقيا، ربما سكبيرة جد  

تور عالوي، حكومة الدكتور الجعفري، حكومتي الحكومات العراقية منذ التغيير )حكومة الدك

 .( ظاهرة عدم االستقرار المستمرة، حكومة الدكتور العباديالمالكي

 

سيما  ، والفي العراق المراجعة الشاملة Political Processطبيعة العملية السياسية تقضي 

 Conflictتداخل العوامل الداخلية والخارجية عبر ما يعرف بصراع المصالح  األبرز هين السمة أ

Interestsأو حاصل جمع األصفار قة التعاطي بمنطق اللعبة الصفريةو طري، أ ،Zero sum 

game   الكاملة بين األطراف و الخسارةالكامل أ الربح أساسالتي تقوم على. 
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في واقع الحال محصلة لتأييد كل هي ن القرارات الصادرة عن النظام السياسي إا، فوعموم  

 21من:

 .لفكرية األخرى، والسياسة السائدةا اتأيدولوجية الحكم في تفاعالتها مع التيار -1

 لبلورة الخيارات. وإدارةالسياسية بوصفها قنوات للمشاركة السياسية  األحزاب -2

 .ومات وتطرح البدائلقوم على المعلالنخب السياسية التي ت -3

 .والدولي اإلقليميطار اإل -4

 

ووضع  ،وطنية تتسع للجميع في بناء البلدويبقى التحدي الداخلي في صناعة وبلورة رؤية 

 .ليعمل الجميع وفقها مع احترام بقية الهويات الفرعيةفي المقدمة المصلحة الوطنية العراقية 

لكن ثمة تعقيد للمشهد السياسي الداخلي مع تزايد الطموحات الشخصية لدى الزعماء 

 .22السياسيين بالشكل الذي يزيد في تعقيد تشكيل الحكومة

ا صراع   بأنه يشهدا لتوصيفه ن الشعب العراقي أكثر الشعوب رفض  وحسب المشاهدات فإ

يوجد في  يعني أنه ندرسنيندكت أمن اختراع ب، وهو "المجتمع المتخيل"مصطلح  إن .اطائفي  

، وأهمية التخيل تكمن يالية للصالت الحميميه في مجتمعهمخيلة كل فرد في مجتمع ما صورة خ

وبقدر تعلق األمر بالمجتمع المتخيل  ،لخيال قبل بنائها على أرض الواقعفي أن األمم تبنى في ا

ولكل واحدة منها غايتها ومجتمعها العربية والكردية هما ن ين هناك بالفعل قوميتإفي العراق ف

 .23المتخيل

 

–األكرادتخطى التقسيم الثالثي التقليدي )ن تاالجتماعية ينبغي أن دراسة الديناميكات إ

مكونات أساسية لتركيبة العراق والمجتمع  ةأربع االعتبارن نأخذ بنظر ، حيث يجب أالسنة(–الشيعة

 :24حتوائها وهيبل اامكيات النزاع وُس ، وهي تعقيدات بالغة األهمية في ديناالنتقالي

 .لة بفضل التاريخ الطويل والمشتركهوية وطنية عراقية شام -

 .ئف من النخب المثقفة والتكنوقراطحديثة ذات أمكانية عابرة الطوا اجتماعيةنمو قوى  -

 .، وعوامل أخرىثنية غير المحددة مثل النساء، والجيلهناك عدد من المجموعات اإل -

 .العشائرية ذات األساسات المتنوعةو االجتماعيةالقوى  -

 

 

 

                                                           
ا األستمرار والتغيير، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 21 ، 5د. علي الدين هالل، نيفين مسعد، النظم السياسية العربية قضاي

 .48، ص 2010

 .25، ص 2012والقوى المؤثرة فيه، بيت الحكمة، بغداد،  2003م في العراق بعد د. خيري عبد الرزاق جاسم، نظام الحك 22

 .332ص  2015أنظر للمزيد: شيركو كرمانج، الهوية واألمة في العراق، دار الساقي، ترجمة عوف عبد الرحمن عبد الله، بيروت،  23

اميكات النزاع في العراق )تقييم أستراتيجي 24 ، 2007بيروت،  –أربيل  –(، معهد الدراسات األستراتيجية، بغداد أنظر: فريق أبحاث، دين

 وما بعدها. 42ص 
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 :الشركاء في السياسة العراقية هي أبرز مشكالتن أرى أا فأنا وعموم  

األزمات المتكررة بين الحكومة المركزية ب: والموضوع متعلق اإلقليممشكلة االندماج مع  -

، وتنظيم العالقة بين ت، والتشريعاقليم كردستان حول توزيع الثرواتإفي بغداد وحكومة 

واضحة ، وال تبدو بوادر مازالت مستمرة بين شد وجذب األزمات، وهذه واإلقليمالمركز 

من أن األكراد  1920حذر أرنولد ويلسون في العام  لحل هذه المشكلة المستعصية. وقد

تي ال – ن األمة الكرديةلبعض أ، وباعتقاد االحروب لن يقبلوا بأي حاكم عربي الذين يحبون

ا نحو ا ومنهجي  ا بطيئ  توجه  تتوجه  –ال في وجود مبهم في الخارطة العثمانية إال وجود لها 

 .25كردستان ناضجة 

 النظام السياسي الجديد هو فعل اضطراري نوع من التقاسم في مرحلة بناء إلىن االتجاه إ    

، ركيةيخطة أمأنه نوع القول بمرية له من آ، وال يصح البحث عن تفسيرات تال بديل عنه

 .26ةبين خيارات مفتوح افنظام التقسيم التوافقي ليس خيار  

العراقية في والكتل السياسية  األحزاب: فقدان الثقة واضح بين فقدان الثقة بين الشركاء -

بتاريخ العمل السياسي في العراق  ما تتعلقمنها  أسباب، ولذلك مراحل العمل السياسي

 58تم تشكيل  على سبيل المثال في العهد الملكيف، خبة محددةالذي كان يتقصر على ن

، سنة 32فقط على مدى  اشخص   166حتاللها تناوب على ا اا وزاري  منصب   778وزارة ضمت 

 أعضاء، وفي العهد البعثي شغل بعض مرة 14نوري السعيد وحده الوزارة رأس توقد 

مناصبهم مدى الحياة، وفي العهدين احتكرت  ، عن رئيسه، فضال  مجلس قيادة الثورة

 .27عوائل وعشائر محدودة السلطة في العراق

 :28نطالق العملية السياسيةت الخارطة الحزبية العراقية منذ اومن سما    

 .بية في العراق غير محددة المعالمالخريطة الحزأن  -1

موسومة ية ن القوة السياسأي ، أبالشخصنةتتسم أن بعض القوى السياسية  -2

 .بشخص زعيمها

حول مشروع وطني، ولم تصل  ة لم يتم استقطابهاالقوى السياسية العراقي أن -3

 .األخرىمع القوى السياسية  اجتماعيبرام عقد إلى إفي الوقت نفسه 

واالبتعاد عن الحالة لى تجارة الربح والخسارة انتقلت إالقوة السياسية  نأ -4

 .األيدولوجية

 على أساس مصلحي. ن تحالفات كانتكوي إلىلجوء القوة السياسية أن  -5

 .لتعاطي مع قضايا العراق الرئيسيةااتسمت بالتحالفات الديناميكية  أن -6

                                                           
اشرون، بيروت،  25 اني، السلطة والسطوة في النظام العالمي الجديد، الدار العربية للعلوم ن ا، العالم الث ان اراج خ  .319، ص 2009ب

د. وحيد عبد المجيد، النظام السياسي، العراقي الجديد قراءة في نموذج الديمقراطية التوافقية، كراسات استراتيجية، األهرام،  26

 .5-4، ص 2004، أكتوبر، 14السنة الرابعة عر، العدد 

ابر، االنسداد السياسي االستبداد وحلم الديمقراطية في العراق، دار التنوير ل 27 اعة والنشر، بيروت، د. جابر حبيب ج  .22، ص 2015لطب

 .74د. خيري عبد الرازق جاسم، مصدر سبق ذكره، ص  28
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 ا: النزاع السياسي والفساد المستشري سببفي بناء مشروع الدولة أن ال وجود للتخطيط  -

 .االستقرار، وتحقيق اب التخطيط الممنهج لبناء الدولةأزمة كبيرة في غي

 

  الطاقة:حرب 

كبر في قائمة الدول التي تحتوي على أ المرتبة الثانية بعد السعوديةفي يأتي العراق 

 عن طول أمد النضوب بالنسبة للنفط احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، فضال  

 %10.7يعادل  ي ما( مليار برميل، أ115العراقي، إذ يبلغ االحتياطي النفطي في العراق حوالي )

 االحتياطي العالمي.من 

 

 

يعيش حالة من التقشف  أن العراقا واالقتصاد العراقي خصوص   وللنفط أهمية كبيرة في

ا في بنسبة عالية جد   ى النفطعلى المستويات كافة كونه من الدول المنتجة للبترول ويعتمد عل

 .ا، لكون االقتصاد العراقي ريعي   2003موازنته السنوية منذ عام 

 

ا ، ونظر  النفط أسعارارتفاع  إلىن عدم االستقرار السياسي في المنطقة يؤدي معروف أمن ال

ا في العراق سوف ينعكس هذا االنخفاض وتحديد   األوسطفي الشرق  األوضاعلعدم استقرار 

مليار دوالر(  105تريليون دينار ) 119بلغ تموازنة ب، النفط أسعارعلى ميزانيته طيلة انخفاض 

في هذا الشأن قال وزير المالية  .مليون برميل 2.9ليون دينار على أساس تصدير تري 25وبعجز 

بالمئة من  11.9 ىلإن يصل أالعراقي هوشيار زيباري إن العجز في ميزانية العراق من المتوقع 

وكانت الميزانية  .النفط الهابطة أسعار، وفي ضوء 2016 عام في اإلجماليالناتج المحلي 
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مليار دوالر( مع  95تريليون دينار ) 106.9من الحكومة تتوقع نفقات قدرها 2016المقترحة لعام 

 .29تريليون دينار 23.5عجز قدره 

 

ن بلغ حسب وزير النفط ، بعد ألزيادة إنتاج النفط بمعدالت أعلىلى الرغم من سعي الحكومة ع

النفط بعد  نتاجولكن ثمة مفاوضات حول تخفيض سقف إ، 30ابرميل يومي   ماليين 3العراقي 

 :31نتجي للنفط هم وفق الجدول التالين أعلى م، حيث إإقليميةجوالت 

اج الدولة المرتبة ا( اإلنت  فاقاآل ) مليون برميل يومي

 هبوط 10.1 روسيا 1

 هبوط / غير مستقر 9.8 السعودية 2

 فقاعة 8.1 الواليات المتحدة 3

 ثابت / هبوط 4.2 الصين 4

 ثابت 3.5 كندا 5

 غير مستقر 3.3 العراق 6

 هبوط / غير مستقر 3,3 يرانإ 7

 

 االقتصاد العراقيسلبية كبيرة على  اثار  شك فيه أن هذا الموضوع سوف يترك آ مما ال

 .ين وكذلك مستحقات الحرب على داعشا في دفع رواتب الموظفوخصوص  

 

 حرب الفساد : 

وكما جاء في ، 2005تظاهر حق دستوري لكل مواطن عراقي، وفق الدستور الدائم لعام ال

، حرية االجتماع ما ال يخل بالنظام العام واآلداب، بتكفل الدولة أن، (38الثاني، المادة )الفصل 

نه ال يكون تقييد ممارسة أٍي من أ( 46، ووفق المادة )، وتنظم بقانون32والتظاهر السلمي

ن ال يمس أال بقانون أو بناء  عليه، على إلحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الحقوق وا

 ذلك التحديد. 

 2014تشرين األول  9ا على تسلم حكومة الدكتور حيدر العبادي في بعد مرور عام تقريب  

ت التظاهرا جاءت ،ئيس الوزراء السابق نوري المالكيلر السلطة التنفيذية في العراق خلفا  

، كظاهرة اجتماعية وسياق 2016ذار ونيسان ، وفي آ2015في  آب االحتجاجية في وقتين: 

                                                           
اريخ  29 اري بت ار زيب ة العراقي هوشي ، على الرابط اإللكتروني: 2016-1-2انظر تصريح وزير المالي

http://www.ara.shafaaq.com/48184 

اريخ  30  على الموقع: 2016 -3 -10تصريح وزير النفط العراقي الدكتور عادل عبد المهدي بت

http://almasalah.com/ar/news/45388/D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A 

اسة الدولية، المركز  31 اج أم السي العربي لألبحاث نقال عن: ممدوح سالمة، أسباب الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام فائض اإلنت

 .99، ص2015ودراسة السياسات، بيروت، 

 .38، المادة 2005انظر الدستور العراقي الدائم لسنة  32
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ثيرها على شكل التحديات الداخلية للعملية السياسية سياسي مؤثر في البنى السياسية وتأ

مراحل التعبير الصريح والمراجعة  إلى، لما تمثله من المزاج العام ووصوله أبعادهاالعراقية بكل 

العملية السياسية  إصالح، وفي رغبتها الجادة في تشكلت في الرأي العام العراقيتي ال

 .2003تها منذ عام العراقية برم  

فيه تبرز  االجتماعين كل مجتمع يتعرض للتغيير صموئيل هنتغتون أالمفكر األمريكي  يرى

الحكم  إلىا فئات جديدة للمشاركة في العمل السياسي، وحين يكون النظام السياسي مفتقر  

ة مع التنظيمات السياسية ن تكون متطابقخل هذه الفئات مجال السياسة دون أالذاتي تد

 .33السياسية المتبعة لإلجراءات اإلذعان، أو دون القائمة

ببساطة  اإلصالحيجابي، فمفهوم إال لمعنى واحد ال يؤدي إ Reform اإلصالحمفهوم إن 

السياسي  اإلصالحن إللتغيير نحو األفضل، وعليه ف، من خالل السعي يعني نقيض الفساد

نه تعديل أو تطوير غير جذري في النظام السياسي ي كما ورد في الموسوعة السياسية أيعن

لمواجهة الفساد السياسي واالستبداد، عبر تعديل غير جذري في شكل الحكم أو العالقات 

حيث مراحل متقدمة،  إلىلبالد ، بعد وصول الفساد في ا34دون المساس بأسسها االجتماعية

في مدركات الفساد، كما جاء في التقرير السنوي  168من أصل  161المركز  إلىوصل العراق 

 األكثرلمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم، حيث يقع العراق ضمن الدول العشر 

  .201535في العالم لعام  فسادا  

 

 :36ن السياسي هناك معادلة مفادها أ في علم االجتماع

 .( االقتصادي) التطور  االجتماعي اإلحباط= التحريك االجتماعي

 .ركة السياسية ) الفرص المتحركة (= المشا االجتماعي اإلحباط

 .السياسي ) المؤسساتية السياسية ( االستقرار= عدم المشاركة السياسية

 

الصدر تختلف عن تلك التي جرت ليها زعيم التيار الصدري مقتدى لكن المظاهرات التي دعا إ

قالة الوزراء إخر بعد اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد والمطالبة بوأخذت منحى آ 2015في آب 

 .في حكومة العبادي

، سواء مت بهل  أابن الكرادة الشرقية في بغداد، يواجه اليوم تحديات جمة من تركة ثقيلة إن 

ثر ، أو ميزانية خاوية على إمساحته في حرب مع عصابات داعشى بلد فقد ثلثي على مستو

 .النفط، وفساد مستشر أسعارانخفاض 

                                                           
 .32 -31، ص 2015، بيروت، 2صموئيل هنتغتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة سمية فلوعبود، دار الساقي، ط 33

اسة 34 الي، موسوعة السي  ,207-206، ص 2015، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1، جأنظر: د. عبد الوهاب الكي

35   CORRUPTION BY COUNTRY / TERRITORY, at: https://www.transparency.org/country/#idx99  

 .73مصدر سبق ذكره، ص  36



 / د. ياسر عبد الحسين العراق : العقدة اإلستراتيجية المستعصيةأوراق بحثية: 

 
19 

 

جامعة مانشستر  من، صاحب شهادة الدكتوراه والماجستير والسؤال هو هل أن حيدر العبادي

المستعصية في العراق رباء يجاد حل ألزمة الكه، يستطيع إفي الهندسة الكهربائية إنكلترافي 

ة وسريعة نقلة نوعي يحققن هل يستطيع أ صاحب االختصاص في النقل السريعو، الالهب

زالت العملية السياسية في العراق تعيش حالة من التحديات  ؟ ماللواقع السياسي العراقي

 الكبرى .

 :حروب الخارج

، النظام الدولي من جهةبحكم طبيعة من منظورين،  اإلقليميكن التعامل مع النظام مي

 SUB-System، أو تابع للمنظور األول نظام فرعي ، فهو وفقا  من ناحية أخرى اإلقليميةوالدولة 

 إقليميللمنظور الثاني نظام  ، وهو وفقا  أي أنه يتفرع من النظام الدولي، للنظام الدولي

Regional System   إلقليمبة تنتمي ، أو متقارا لدول متجاورةعلى أساس كونه يمثل تجمع 

 .37ن بينها من الخصائص والتفاعالت ما يميزها عن غيرها من األقاليمجغرافي معي  

خر على حالة عدم اإلقليمية في الشرق األوسط تنعكس بشكل أو آالمشكلة في التوازنات 

 إلىالتي تؤدي   Status Inconsistencyالمكانة انسجامما يعرف بحالة  إلىالتوازن الذي يؤدي 

، وبالتالي تكون العالقة بين توزيع القوة اإلقليميليات تفاعلية متميزة داخل النظام آخلق 

المنحنى، والعراق مثل محطة للتأثر بطبيعة  إلىواحتماالت الصراع ليست عالقة خطية بل أقرب 

ية تشهد المنطقة اإلقليمية اشتداد االستقطاب للمحاور الدول حيث والدولية اإلقليميةالتحديات 

في سوريا متمثلة باإلسناد والتدخل الروسي بعد طلب  تتطور األوضاعحيث وواإلقليمية 

التدريجي، وتشكيل مكتب التنسيق  االنسحابسالح الجو الروسي ثم مشاركة الحكومة السورية 

رض الواقع بالتحالف الرباعي، غير أنه تحالف على أ ااألمني في بغداد، والذي بات يعرف إعالمي  

السعودي(،  - التركي – كييراإليراني(، مقابل المحور )األم - الروسي – بالمحور )السوري متمثل

جدية الحرب على  مثل: ورؤى هذه المحاور في موضوعات أهدافعلى أوجه في  االختالفو

العالقات  شهدته الحرب على اليمن وغيرها، وفي ظل ماوزمة السورية، ألاوتنظيم داعش، 

المقاتلة الروسية من قبل سالح الجو الروسي في  إسقاطالروسية التركية من توتر عقب 

 إثرالسعودية  – اإليرانيةبعد سوء العالقات  اإلقليمية، وطبيعة الظروف 2015الثاني  تشرين

، جعلت من العراق حادثة السفارة السعودية في طهرانالشيخ نمر النمر، وكذلك  إعدامحادثة 

 : العاصفة، ومنها األزماتللتأثر الشديد بهذه عرضة ، وساحة لنقل الرسائل حيانا  أ

                                                           
ة د. محمد السعيد أدريس، تحليل النظم األقليمية دراسة في أصول العالقات الدولية  37 واألقليمية، االهرام مركز الدراسات السياسي

 .21، ص 2001واألستراتيجية، القاهرة، 
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 الحرب السورية: 

لخصوصية ل انظر   والعراق ينظر إليها بترقب 2011آذار  15في  السورية األزمةمنذ اندالع  

كم،  650بحدود تبلغ  االجغرافية السياسية واألمنية التي يرتبط بها، إذ يشترك العراق مع سوري

ع للموقف العراقي تجاه األزمة السورية منذ البداية يالِحظ الحذر والترقـب، ويرى  ولهذا فالمتابـِ

 :سورية بعد األزمة ينبع من سببين بعض المتابعين أَن الحذر في الموقف العراقي تجاه

 ها.ل الحراك السلمي واالحتجاجات إلى عنف مسلـح بعد أشهر من اندالعتحو    -1

في العام  العسكريين نار الحرب الطائفية التي عانى منها العراق منذ تفجيرات اإلمامين  -2

2006. 

ن الحكومات الغربية قد فهمت الوضع في أا نه كان واضح  أولهذا نتفق مع باتريك كوكبيرن 

ا، فعلى مدى عامين كان السياسيون العراقيون يحذرون كل من العراق وسوريا بطريقة خاطئة كلي  

في سوريا سيزعزع الوضع الهش  األهليةن استمرار الحرب إليهم من أ لالستماعهو مستعد 

في سلسلة  األخيرةن سقوط الموصل لم يكن سوى الحلقة ، وعليه فإالراهن في العراق

العالم الخارجي على حين غرة  مفاجآةلاألليمة وغير المتوقعة في الشرق األوسط  األحداث

فشل الغرب في  أسبابا خطرة للتدخل الخارجي ولكن العديد من رض  ألطالما كانت المنطقة 

 .38حديثة العهد وذاتية األوسطقراءة الوضع في الشرق 

ا زالت المواقف العراقية واضحة سواء بشكلها الدبلوماسي عبر دعوات وزير الخارجية مو

و من خالل الرأي العام العراقي أ، إلى الحل السلمي لألزمةالجعفري  إبراهيمر العراقي الدكتو

 .والسالم االستقرارالذي يرفض وجود بديل لجار متطرف وتابع ألجندة ال تريد للمنطقة 

 

 ا األزمة  : مع تركي

أفواج  ةثالث قوامهارسال قوات عسكرية إتصاعد التوتر بين العراق وتركيا بعد قيام األخيرة ب     

، محيط محافظة الموصلفي كم  100لى داخل األراضي العراقية بعمق إ 39بعتاد متوسط وثقيل

ورافق هذا التدخل اتهامات الحكومة  .ا في معسكر الزلكان القريب من مدينة )بعشيقة(وتحديد  

تركيا  نفتبالتجارة مع تنظيم داعش بالنفط العراقي المهرب، بالمقابل  للحكومة التركيةالعراقية 

هي بطلب وعلم الحكومة ن القوات العسكرية التركية داخل العراق االتهامات وقالت إهذه 

و ما يسمى من محافظة الموصل، أ اين وتحديد  لين مهمتها تدريب المتطوعين المحالعراقية وأ

 بقوات الحشد الوطني في معسكر الزلكان.

ن دخول هذه القوات بعلم وطلب على لسان رئيس الوزراء أن يكوالحكومة العراقية نفت 

ئاسة الجمهورية، بيانات )مكتب رئيس الوزراء، ور وصدرتا، الحكومة العراقية وطالب بخروجها فور  

                                                           
ارتريك كوكبيرن، داعش عودة الجهاديين، ترجمة ميشلين حبيب، دار السافي، بيروت،  38  .167 -166، ص 2015ب

افذ اإلقليم، أما الرواية ( عسكري في معسكر الزلكان دخلت مع البيش200-150الرواية التركية تقول أنها أدخلت )  39 مركة وعبر من

 كاسحات الغام. 3مدرعة، و 25جندي تركي، و 1200العراقية فتؤكد وجود 
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للسيادة العراقية والقانون  اخطير   اانتهاك   باعتباره( حول التدخل العسكري التركي 40ووزارة الخارجية

ن دخول قوات وزارة الخارجية العراقية أ، فيما أكدت حسن الجوار بين العراق وتركيا ومبادئالدولي 

العراق دون علم الحكومة المركزية في بغداد خرق وانتهاك لسيادة البلد  أراضيداخل  إلىتركية 

ن العراق يعتبر وجود أي قوات عسكرية الجوار واالحترام المتبادل، حيث إوتجاوز على مبادئ حسن 

 . ا معادي  ودون علم حكومته عمال   أراضيهداخل 

 .أراضي أي دولة في رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن بالده ليس لها أطماع قالو

وفي قوات قتالية تركية خارج حدود تركيا بدون تصويت البرلمان التركي  بأنه ال يمكن إرسال اعلم  

رسال وحدات عسكرية تركية تابعة من الدستور التركي على السماح بإ 92تنص المادة  هذه الحالة

على  أجنبيةوالسماح لتواجد وحدات عسكرية  أجنبيةدولة  أراضي إلىلقوات المسلحة التركية ل

 .41التركية األراضي

، باإلجماع، إدانة الحكومة التركية النتهاك ئ لوزراء الخارجية العربالطار االجتماعبالمقابل قرر  

م  ضرورة قياب الألمن القومي العربي، مطالب   االعراقية، وعد هذا الفعل تهديد   لسيادةاقواتها 

كتابة البحث  حتىو .42من األراضي العراقية دون قيد أو شرط احكومة أنقرة بسحب قواتها فور  

، في ظل عدم رغبة القوى الكبرى في العراقية األراضيما زالت هذه القوات تتواجد على 

 .هذا التواجدفي شجب مجلس األمن 

، فتركيا التي السوريةالحالة يمكننا مالحظة الفارق في الموقف التركي بين الحالة العراقية و

أن  واعتقدت، اكي في سوريريأي شكل من أشكال التدخل العسكري األم في البدء عارضت

تدعم الحل دأت ، بالحاليةالسورية ال بتعزيز العالقة مع الحكومة االستقرار ال يمكن أن يكون إ

تركيا تعارض سياسة حكومة بغداد تجاه األكراد في حين كانت  وأصبحت .2011العسكري بعد 

ا تعد أربيل شريك  اليوم لكن أنقرة  .فكرة الفيدرالية في العراق إلىلوقت طويل تنظر بعين الريبة 

ا مؤازر   اموقف  واآلن تتخذ  ا محتمال  تعد شمال العراق منافس   وكانت قبل سنوات قليلةا ي  أساس

 .43النفط وحول استثماراتألربيل في سياق التوترات العسكرية في المناطق المتنازع عليها 

 

  اإلقليميالصراع : 

الحساسية لجهة ا وخصوص   (2003)بعد مرحلة الحرب  اإلقليميالصراع  يمثل العراق أس  

العراق كمتغير في  إلىويمكننا العودة  .الواضحة في التعامل السعودي مع الملف العراقي

حرب الخليج الثالثة  وحتى 1991 عام منذ حرب الخليج الثانية في كية السعودية.رياألمالعالقات 

                                                           
اريخ  40  .6/12/2015قدمت وزارة الخارجية العراقية مذكرة احتجاج بعد استدعائها السفير التركي فاروق قايمجي إلى مقر الوزارة بت

 من الدستور التركي. 92انظر المادة  41

الي:  2015ديسمبر  25أنظر: وزراء الخارجية العرب يدينون التوغل التركي في العراق، الشرق األوسط ، 42 على الرابط الت

http://aawsat.com/home/article/5277 

سنوات هزت أنظر: سرهاد أركمان، )تحوالت الدور التركي في المنطقة بعد االحتالل األميركي للعراق(، في: مجموعة مؤلفين، عشر  43

 .644، ص 2015، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2013-2003العالم، عقد على احتالل العراق 
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، كانت المملكة العربية السعودية الشريك العربي الرئيسي للواليات المتحدة في 2003عام 

من بعض . وعلى الرغم 44التهديد العراقي لألمن اإلقليمي والدوليما تسميه مواجهة 

وبعدها،  2003التحديات التي واجهت السياسة الخارجية السعودية حيال العراق قبل حرب عام 

سيما من المواطنين السعوديين الذي  ــ ال1990حرب عام عن الضغوط الشعبية الناتجة  بسبب

القوات األجنبية على أراضي الدولة السعودية وعدم  لوجود اونظر   -عادوا من أفغانستان

صبح داخلية العراقية عقب الحرب، حيث أ، وما نتج عن الفوضى ال45ابها بعد انتهاء الحربانسح

م فيه نكي للمقاتلين المتطرفين من كل دول العالم بمريالعراق نقطة جذب بعد االحتالل األم

بشأن مكافحة تدفق المقاتلين  كيةرياألملذا كان هنالك اتفاق مع الواليات المتحدة  .نالسعوديو

 الحد منن طبيعة الحدود الصحراوية الطويلة لم تحل دون إال إعبر حدودها الشمالية مع العراق، 

تدفق مرين لمعالجة أطار ، ولذلك طرحت السعودية في هذا اإلتسلل المقاتلين السعوديين

وبقيت  .عراقية السعوديةنشاء جدار عازل على طول الحدود الالمقاتلين إلى العراق: األول إ

ا عن ارتياحها للجهود السعودية المبذولة على حدودها مع العراق على ر علن  تعب   كيةرياألماإلدارة 

كي الميدانيين في العراق ريالرغم من الشكوك المتزايدة التي كانت تساور ضباط الجيش األم

داخل  إلىعن تلك الجهود التي تبذل بالفعل من قبل السعودية لمنع المقاتلين من العبور 

 األراضي العراقية.

تغيير  ثم حاولت السعوديةولكن  .واضحة بين العراق والسعودية السيئةواستمرت العالقة 

، وعقدة التخلص داعشتأثير صعود  ناهيك عن، العراق بعد تشكيل حكومة العبادي سياستها تجاه

السعوديين والدولية من خالل مشاركة  اإلقليميةالتي تركزت في المحافل  اإلرهابمن تهمة 

 المشاركة إلى، ولذلك سعت القيادة السعودية 2001يلول أ 11المتطرفين الواضحة في أحداث 

 .في التحالف الدولي لمحاربة داعش

 

السعودية من خالل  - يمكن تحجيم أثره على العالقات العراقيةن التنافس السعودي اإليراني إ

ن الدبلوماسية العراقية الجدية ماضية في هذا أا االبتعاد عن سياسة المحاور، وخصوص  

 :47نجد أنوأمام واقعية الدبلوماسية العراقية في منطق السياسة الخارجية ، 46االتجاه

 .وديةبين ايران والسع لمواجهةفي ان العراق هو الخاسر األكبر الواقعية تقتضي أ -

                                                           
اني  44 انون الث احر طويل مستمر(، معهد السالم األميركي، ك جوزيف مكميالن، )المملكة العربية السعودية والعراق والنفط والدين وتن

اح على الرابط2، ص 2006  . http://www.usip.org، ، مت

 .450ص إيريس غلوزماير وآخرون، مصدر سبق ذكره،  45

اني  46 الك برود في العالقات اإليرانية السعودية، فنحن 2014أنظر تصريح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في تشرين الث ان هن ،" إذا ك

اردة". موقع التقرير  اني  4 اإللكتروني،ال نريد أن نكون جزءا  من هذه المنطقة الب انون الث اح على الرابط  ،2015ك مت

http://altagreer.com/. 

ة، صحيفة العالم الجديد، على الرابط اإللكتروني:  47 ة الوقائي  ادرة العراقية والدبلوماسي  -http://alد. ياسر عبد الحسين، المب

aalem.com/author/yas ir/ 

http://altagreer.com/
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، ونظام وهابي هنظام والية فقي: ننا نعيش بين نظامين متناقضين هماالواقعية تعني أ -

في  اإلسالميةا باردة ليست بالجديدة منذ بدايات قيام الثورة ن يعيشان حرب  ان النظاماوهذ

 .الجغرافية والتاريخ ارخيهو و السعودية جنبنا بل أن تكون ايران أليس خيارنا و، ايران

 اإليراني – كيريوكلما كان الخالف األم .الثالثة األرضعلى الدوام مسرح صراع العراق كان  -

، وفي السابق واليوم بكل أشكاله يجري في العراق feed backالرجعي  األثريتوسع كان 

يجري  أشكالهالسعودي كان االنعكاس السلبي بكل  – اإليرانيكلما اتسعت دائرة الخالف 

، والسبب في ذلك عوامل شتى قد تبدأ من موضوع طبيعة النظام السياسي في العراق

 .نتهي بضعف الخطاب العراقي الموحدالحالي في بغداد واالستقطاب الطائفي وال ي

نا عدام الشيخ النمر بالمقابل رفض انتهاك اتفاقية فييإ منموقف الخارجية العراقية المرن  -

 .بلوماسيةفي حماية البعثات الد

 "الشؤون الداخلية"حذف كلمة ت األوسطفي الشرق  اإلقليميطبيعة الصراع والتنافس  إن

حصل في وما ي، في الرباط يؤثريحدث في الخرطوم  ما، من القاموس السياسي للمنطقة

المتحركة  األوسطيةرمال الشرق أن سيما  ، الفي بنغازيولم يعد ما تكون له تداعيات المنامة 

 يراه البرفسور المصري الدكتور أسماعيل صبري مقلد ووفق ما حركتها رياح الطائفية العاتية.قد 

نها وزنه السياسي ا العتبارات كثيرة ميجابي  وإا مكن أن يكون مثمر  ين الدور العراقي الوسيط إ

 , وقنوات اتصالهواألدبي الكبير, وخبرته الدبلوماسية الثرية, وعالقاته الجيدة بالسعودية

ألداء هذا الدور لقربه الشديد  يجعله الطرف المؤهل أكثر من غيره, وهو ما يرانإالمفتوحة مع 

, وما يكتنف هذا الخالف من محاذير بكل تفاصيل خالفاتهما مع بعضهما منهما ولمعرفته

وحساسيات متبادلة قد يكون العراق هو األقدر على االقتراب منها بمدخل  وإشكاليات

 .48للطرفين دبلوماسي مقبول

ن العراق سوف ينهي أكثر المتفائلين أيزعم  ، والق دولة مؤهلة لقيادة هذا التقاربيبقى العرا

، بل والدولية اإلقليميةموازين العالقات والخيالية  "تصفير المشكالت"الموضوع وفق نظرية 

المبادرة  هذهصيرية العراقية لمواجهة داعش. وعلى الحرب الم لتالفي االنعكاسات األقلعلى 

، ولهذا كان موقف يؤمن بها العراقا عن القضايا التي العراقية ال تعني بالضرورة الوقوف بعيد  

في اجتماع  اإلرهابيةعلى الئحة المنظمات  "حزب الله"ا برفض وضع اسم وواضح   العراق صريحا  

 .2016 أيارجامعة الدول العربية في 

 

   :الصراع الدولي 

من أصل عراقي كيين ري، التقى ثالثة أمركييممحور الشر األبعد مضي عام على خطاب 

تعراضهم اس، الرئيس بوش اإلبن. وفي ص، ورند رحيم(الدكتور حاتم مخلو، )الكاتب كنعان مكية

                                                           
ة العراقية،  48 ادرة الدبلوماسي  ، على الرابط اإللكتروني:9/1/2016انظر: د. إسماعيل صبري مقلد، المب

http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=10220 
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إلى السنة ، كانوا يشيرون ه الوضع في العراق بعد سقوط صدامليلتوقعاتهم حول ما سيؤول إ

فأمضى  األميركي صطلحات لم تكن مألوفة لدى الرئيسن هذه الم، إال أنه اتضح لهم أوالشيعة

 .49اإلسالما من وقت االجتماع في شرح وجود طائفتين رئيسيتين في الثالثة جزء  

ن العراق وقع ، ويبدو أقبل الدخول ليس بالجديدكي في الساحة العراقية ريالجهل األمإن 

وما زال العراق يعاني من ، تعامل الخاطئ مع مجتمعه وتركيبتهكي في الريضحية الفهم األم

اء الصقور في الخارجية وهو من قدم Paul Bremerرث مرحلة الحاكم المدني بول بريمر إ

ا ا تنفيذي  ، وقد عمل في الماضي مدير  وماسيين الذين رعاهم هنري كيسنجرومن الدبل ركيةياألم

سوف يساعد ن بريمر ، وكان كيسنجر ذاته يرى أKissinger Associatesلمؤسسة كيسنجر 

النظام والتطور الذي سيحدث  إلىالواليات المتحدة األمريكية على ترتيب العالقة بين الحاجة 

 .50في العراق

عقدتين  أمامصبح ، وكأنه أتجاهات الدولية الجديدةاال أماموعند الحديث عن وقوف العراق 

التحالف " الثانية هيو "كيةريالتحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األم" متمثلة فياألولى 

 ." من خالل روسيا وحلفائهاالرباعي

بات الحديث في منطقة الشرق األوسط عن كون التحالف أصبح ضرورة الزمة لكل الدول  إذا

فإن طبيعة األوضاع والظروف في البيئة الداخلية والخارجية تقتضي مراجعة قرار االنضمام، ألن 

م فن المجاملة، أو فن العزلة، أوفن خلق األعداء مع حيثيات السياسة ال تعني في عصر اليو

ضرورة االنتباه إلى أن تقييم سياسة االنعزال، والنأي عن النفس يحتاج إلى مراجعة؛ ألن هذه 

 .ا في عالم ما وراء المحيطات، ولست في قلب األزمةالسياسة تقتضي أن تكون بعيد  

ر الحرب الطائفية، والتصعيد اإلقليمي ال يمِكن فهم هذه السياسة والمجتَمعات تـكوى بنا

 اقرار  يتخذ الدولية بحكمة، و-األقطاب اإلقليمية معالمتفاِقم؛ لذا أتوقـع أنَّ َمن ال يدخل الحلف 

نحو المجهول، لذا يسجل للنظام السوري نجاحه في صناعة  سوف يتجه اواضح   ااستراتيجي  

 .الحليف االستراتيجيِّ رغم االرتدادات العميقة في طبيعة األحداث

كان المتوقـع أن تـؤِدي أخطار تنظيم داعش على المنطقة إلى قيام سياسة مراَجعة  

صراع المصالح إلى استراتيجية في البحث عن األخطار قبل المصالح المشتركة، وأن تتحول من 

األخطار ولو بشكل مؤقت؛ لكي تكون هناك نتائج سريعة، لكَن بوصلة الخالفات  تجاه تعاون

 اإلقليمية تعلو بشكل واضح، وعقدة القلق التاريخي متالزمة واضحة لصانع القرار الشرقي.

دور فاعل أن من المفترض أن ال يساء تفسير رغبة روسيا في أداء  أفغيني بريماكوفلذا يؤكـد 

على مسرح العالقات الدولية إذ تنطوي هذه الرغبة على اليقين بأن في وسع سياسة خارجية 

                                                           
اد أحمد، الدار العر 49 بية للعلوم بيرتر وغالبريث، نهاية العراق كيف تسبب القصور األمريكي في إشعال حرب ال نهاية لها، ترجمة أي

 .97، ص 2007ناشرون، بيروت، 

اسة األميركية في إعادة تشكيل الشرق األوسط، ترجمة سعيد العظم، دار الساقي، بيروت،  50 جيف سميونز، عراق المستقبل، السي

 .412، ص 2004
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روسية أن تتكشـف عن فائدة ال يستهان بها في ترسيخ االستقرار في بعض مناطق العالم، وأن 

 .51لروسيا مصلحة في ذلك تـوازي مصلحة غيرها من الدول

في بنيات التحالف  اعليها المدرك األميركي خصوص   مينسياسة التحالف الستيني مازال يه

قد العديد من المؤتمرات واللجان السياسية الخمس الخاصة به الدولي لمواجهة داعش، وإَن عُ 

لكن هذا التحالف مازال يبحث عن هوية خاصة به، أو على األقِل تجمعه  .في العديد من الدول

في إطار مصلحي مشترك؛ لذا ثمة من يرى أن هذا التحالف الدولي بحاجة إلى مراجعة حقيقية 

بعد مرور أكثر  اداعش خصوص   من حيث الشكل والمضمون، ونية تلك الدول فعليا  لمواجهة خطر

بالمقابل يقف  .اا مهم  كثيرون أنه لم يحقق شيئ  لف الذي يرى من عام على تأسيس هذا التحا

التحالف الرباعي بقيادة روسيا الذي لم تظهر تشكيالته الواضحة إال عبر وسائل اإلعالم أكثر 

والمشروع. والواضح أن فلسفة الحرب لدى كال الطرفين تختلف  في الهدف اووضوح   تماسكا  

 اإلرهابي الذي نرى فيه ضرورة التعاون بين الجانبين.وإن اتفقت على مواجهة خطر التنظيم 

إنَّ عملية االنضمام إلى أي تحالف تتطلـب دراسة المؤشرات الميدانية على األرض وقراءة 

 زوايا المصلحة. 

عش، وعليه في حالة العراق فإنـه يرحب بأي جهد تقوم به أية دولة في حربها لمواجهة داو

ة ليس في محِل اختيار، ولكن ، ألن اإلفادة من كل األطراف العراق اليوم بسبب الظروف الحالي 

الحليف أن يبقى  .بين كل األطراف الجادة في الحرب على اإلرهاب اتكاملي   ايمِكن أن يؤدي دور  

يكون تفاعله بشكل واضح وَمن يستشعر أن أمنه القومي قريب من تلك المخاطر هو الرئيس 

 .52ورئيس في أرض المعركة 

 

 ؟قبل .. ماذا بعد داعشالمست

ية في ن تسعى لبناء استراتيجية واضحة لبناء مشروع الدولة العراقيجب على الدولة العراقية أ

 :مرحلة ما بعد داعش من خالل

ترسيخ فكرة  إعادة، من خالل روع الدولة المركزية والفيدراليةمواجهة تحديات مش -1

الذي  "االنفصال"، ومجابهة خطاب واضحالدولة العراقية عبر برنامج  إدارةالالمركزية في 

 .في مرحلة ما بعد داعش إثارتهسوف تحاول بعض الجماعات االجتماعية 

الذي عاش مرحلة السيطرة من قبل داعش،  "اإلنسان"تأهيل  وإعادةبناء  إلىالسعي  -2

ن تقوم توفير الواجبات األساس التي يجب أ وإعادةترسيخ قيم المواطنة  إعادةمن خالل 

 .بين الحاكم والمحكوم اجتماعي، وعقد لدولةبها ا

                                                           
51

، دار المدى، دمشق 11بريماكوف، العالم بعد  أفغيني   ي   .272، ص2006بغداد، -بيروت -أيلول، ترجمة أحمد الهاشم وفالح السودان

الفات، العالم الجديد،   52   .aalem.com-http://al: 2015تشرين األول  19د. ياسر عبد الحسين، فلسفة التح
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 إلىالنازحين  وإعادة، بناء المدن المحررة إعادةالدولة العراقية في  إمكانياتتوظيف كل  -3

 .لخدمات األساسية، والبنى التحتيةمدنهم بعد توفير ا

ج خطاب الكراهية والتحريض على العنف استخدام العقوبات الصارمة لكل من يرو   -4

ن أ ا، وخصوص  أجيالهبكافة  اإلرهابمؤسسات متخصصة في مكافحة  وإنشاءوالتطرف، 

 .التوحش إدارةالجيل القاعدي أو الداعشي يعيش مراحل تطور سريعة في 

ا في ، وخصوص  عراقي الذي قام عليه بعد التغييرالبناء السياسي الفي النظر  إعادة -5

، سواء كان اكثر استقرار  ام يكون أورية المطلوبة ألنشاء نظالتعديالت الدست إجراء إمكانية

 التعديالت الدستورية المطلوبة. وأذلك من خالل دراسة النظام السياسي البرلماني 

اتباع سياسة تعليمية تربوية واضحة في ترسيخ القيم الوطنية وتشجيع على استثمار  -6

 الطاقات الشابة في مشاريع مفيدة لهذا البلد.

الوطنية العراقية من خالل  األجهزةلحشد الشعبي في توظيف قدرات ا إعادةالعمل على  -7

 والقطاع العسكري في العراق. األمنيةهيكلة المؤسسات  إعادة

 النزاع. أنواعبما يضمن أقل  واإلقليمالتقليدية بين المركز  اإلشكالياتحل  -8

ترتيب طبيعة التعامل الخارجي العراقي مع دول المنطقة والعالم بما يخدم  إعادة -9

 المصلحة الوطنية العراقية.

رج مناطقها وال ترغب توفير بيئة االندماج االجتماعية بين العوائل التي استقرت خا -10

 جل صناعة مجتمع متماسك.بالعودة من أ

ف من خالل المؤسسة الدينية ترسيخ خطاب التسامح الفكري والسالم ورفض ثقافة العن -11

 الشاذة التي تسهم في توظيف التوتر والعنف. األصواتومعاقبة كل 

العمل على ترصين الحدود الخارجية للعراق من خالل استخدام الوسائل الحديثة لحماية  -12

 ستراتيجية األمنية.قية، والوسائل التكنلوجية في اإلالحدود العرا
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