
 
 

 
 

                           

 فـــعــــالـــيــــات            

  

 

 

 دوة: العراق بين الثورة الشعبية ن
 ودعاوى الحرب على اإلرهاب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                            

 *محمد الراجي                           

                        

               

 

 

 

 4302يونيو/حزيران  03             
Al Jazeera Centre for Studies 
Tel: +974-44663454 
jcforstudies@aljazeera.net 

http://studies.aljazeera.net 



 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص

، وفي محافظات ومدن 4302يونيو/حزيران  03لم يكن انهيار المؤسسة العسكرية العراقية أمام المسلحين في الموصل فجر الثالثاء 

ا لعمهها أخرى، ُمْنِشًئا لأل ًً مزمة الراننة، اليي قد ععف  االكيان العراقي، أو سببًا مبارًرا في اندعاهها، ال اان ااعانهيار  ااِر

؛ ونو 4330مارس/آذار  43وجونرنا وجذورنا، واميدادنا هبر مراحل العملية السياسية اليي خرجت من رحم الغزو األميراي منذ 

الًاصلة اين الثورة الشعبية هلى ُمْخَرجاتِ "العملية السياسية الطائًية" ودهاوى الحرب هلى  ما يثير سؤاعًا إركالي ًا اشأن الحدود

اإلرناب. وقد اان نذا السؤال اإلركالي محور الندوة الحوارية، اليي نظمها مراز الجزيرة للدراسات اعنوان "العراق اين الثورة 

ك فروضه، وإهادة قراءة األحداث الميسارهة، ههب انهيار الموصل، في الشعبية ودهاوى الحرب هلى اإلرناب"، في محاولة ليًكي

  سياق الميغيرات المحلية واإلقليمية والدولية. وننا، يبرمز اليحال  الموضوهي اين عشكيالت المسلحين، ودور الًاهلين اإقليميًا ودوليًا

يدة، وخطر الحرب األنلية في العراق، واحيمال هبور في نذه األمزمة، ومسيهبل الحل السياسي اعد اايساب المسلحين لمساحات جد

 "الحالة الداهشية" إلى دول الجوار، وعأثيرات ذلك هلى الجغرافيا السياسية للمنطهة.

 

 مقدمة

 

يثير اليطور السريع لألحداث في العراق، اعد انسحاب الهوات النظامية أمام المجموهات المسلحة في هدد من المحافظات 

والمدن، قضايا إركالية احهل اسيًهامي مرا ب ييناول قضايا ميشااكة وميرااطة اما سنرى  اشأن همق األمزمة الراننة 

ل النزهة "الطائًية السياسية" اليي يحًل اها المشهد السياسي العراقي، واحيماعات وجذورنا، وأاعادنا المحلية في ظ

الحرب األنلية ههب الدهوات الميواعرة اوالميبادلة  إلى الجهاد. اما عميد عأثيرات نذه األمزمة إقليميًا ودوليًا؛ حيث علعب 

جيوسياسية اأدوار الًاهلين والنًوذ في المنطهة ، ال قوى اثيرة دوًرا واضًحا في مساراعها؛ ما قد يعيد رسم اليوامزنات ال

 الجغرافيا السياسية للمنطهة امهوماعها وحدودنا السياسية المعروفة .

 

وفي سياق نذه اليطورات الميدانية عاايساب المسلحين مساحات جديدة، وانسداد أفق المخارج السياسية، عحاول الندوة اليي 

نوان "العراق اين الثورة الشعبية ودهاوى الحرب هلى اإلرناب"، مهاراة جونر ههدنا مراز الجزيرة للدراسات اع

األمزمة، لًهم وعًسير صيرورعها وعحديد عداهياعها واسيشراف مآعاعها، من خالل الحهل اعاسيًهامي اآلعي: نل ما يجري في 

 (الجزيرة) ندوة الحواريةمن ال جانب
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الراننة، اليي عرسخت ههب اعاسيًياء العراق إهالن صريح االيأس من العملية السياسية اهواهدنا ومرعكزاعها وعهاليدنا 

؟ ونل أسلوب الحكم، الذي نهجه رئيس الومزراء نوري المالكي في إدارة 4331أايوار/عشرين األول  01هلى الدسيور في 

الدولة، نو السبب الرئيس في نذه األحداث أم نو اار  لها؟ ونل اليدخل اإليراني له دور في اندعاع األمزمة؟ واي  

اإلقليمية الوامزنة االسعودية، عرايا..  مع نذه اليطورات السريعة؟ وما حدود دورنا في إيجاد حل أو عسوية  عيًاهل الدول

سياسية لألمزمة اسيناريونات الحل ؟ وما موق  الوعايات الميحدة األميراية مما يحدث؟ وما عأثيرات ذلك هلى الجغرافيا 

 السياسية واألمنية للمنطهة العراية؟ 

 

احث نذه اإلركالية ومناقشة فروضها مجموهة من الباحثين والخبراء في الشأن العراقي، منهم: الباحث في  وقد رارك في

 الشؤون والهضايا العسكرية الدايور هبد الوناب الهفاب، واإلهالمي هامر الكبيسي اشبكة الجزيرة اإلهالمية. 

 

 جذور األزمة.. وسرعة انهيار "المؤسسة العسكرية" العراقية

 

هد اثير من الباحثين، والخبراء العسكريين، أن اعانهيار السريع لهوات الجيش العراقي امدينة الموصل، في األسبوع يعي

، وسيطرة المسلحين هلى أجزاء ابيرة من محافظات أخرى ارمال ررق البالد ثم في 4302األول من يونيو/حزيران 

يشهدنا العراق، أو سببًا مبارًرا في اندعاهها، ال اان ااعانهيار  اارًًا  الغرب والوسط ، لم يكن ُمْنِشئًا لألمزمة الراننة اليي

مارس/آذار  43لعمهها وجذورنا، واميدادنا هبر مراحل العملية السياسية اليي خرجت من رحم الغزو األميراي منذ 

رية في صًوف الجيش . ونو الطرح الذي دافع هنه أحد الميدخلين في الندوة، من ذوي الخبرة المهنية والعسك4330

العراقي؛ إذ اهيبر البنية الدسيورية، اليي أفرمزعها مخرجات العملية السياسية لالحيالل األميراي، سببًا رئيًسا لألمزمة اعد أن 

عبنَّى الدسيور مًانيم اليمييز الطائًي، وأُسَِّس هلى ثالثة أريات، وانحامز اشكل واضح إلى اثنين منهما، ال "إن وارنطن 

منذ اليوم األول للغزو سياسةً فَيَّيت المجيمع العراقي هلى أُُسٍس طائًيٍة وإثنيٍة، ثم سلَّمت الحكم ارهاييها لنوري  اهيمدت

المالكي، الذي قاد العراق اسياساعه اإلقفائية الطائًية إلى نذا المأمزق؛ حيث َوَسَم الًشُل إدارعه لثمانية أهوام ميعاقبة". وفي 

ل ِهْبئَها األابر ضد نذا السياق ادأت ارة ا نِّي وعحمَّ ُن السُّ لثلج عيعاظم؛ حيث اريد هود المهاومة، اليي انخرط فيها الُمَكوِّ

اعاحيالل وعوااعه، اينما راط أحد المشاراين في الندوة، ممن اايسبوا خبرة مهنية ابيرة في عغطية مناطق الفراع 

في المحافظات الست المنيًضة االموصل واألنبار وديالى  واألمزمات، عًاقم األمزمة اهوة الحراك الجمانيري الشعبي

مطلبًا دسيوري ًا؛ عُعبِّر االمطالب  هن رغبة العراقيين في  02وصالح الدين، واراوك، وأحياء في اغداد ، والذي اان يرفع 

واجه اعاهيفامات  العيش المشيرك اعزة وارامة دون عهميش أو إقفاء، لكن نذه المطالب لم عيحهق، ال إن نوري المالكي

السلمية االهوة، والحل العسكري االهف  االطائرات والبراميل الميًجرة ، واسيخدم جميع الوسائل عاسيبعاد خفومه 

السياسيين وعرسيخ سلطيه الًردية هبر مداخل دسيورية وقانونية. وننا يرصد الميدخل الوضع المحيهن في الموصل، اليي 

أمام المسلحين. فهد هارت نذه المدينة، ثاني أابر  4302يونيو/حزيران  03الثالثاء  انهار فيها الجيش العراقي فجر

الحواضر العراقية اليي يبلغ هدد سكانها مليوني نسمة، عهميًشا وإقفاء ممنهجين، وأخضعيها سلطة اغداد لهبضة أمنية غير 

ناعها؛ ما جعلها مدينة محيهنة عيفدى ليسلُّط مسبوقة هبر اثرة الحواجز ونهاط اليًييش، دون مراهاة نوييها وعجانس ُمك وِّ

الحكومة والمشروع اإليراني، عاسيما أن معظم ضباط الجيش العراقي، الذي حلَّه اعاحيالل األميراي، ينحدرون من نذه 

 المدينة.

 

ًًا، أمام المسلحين، أل 12وننا، يًُسِّر الخبير العسكري سرهة انهيار الهوات النظامية في الموصل، واليي اان يبلغ هددنا 

اهفور انيوي في نياال المؤسسات العسكرية االمنطهة؛ إذ اميألت االمؤسسة  اضباط اُِرعٍَب هاليٍة دون إهداٍد هسكريٍّ 
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سليٍم، فضاًل هن روح اعانيهام اليي مألت نًوس نذه الًئة من الضباط واألفراد؛ فغاات ههيدة الهيال، وعوجيهات اعاريباك، 

والوعاء للوطن، وحلَّت الطائًة محلَّ الوطن... وفي نًس الوقت انهمك ضباط المؤسسة وأفرادنا في نهب  ورح اعانضباط،

أموال الدولة، ميميعين اما أعاحيه لهم حالة الًساد اإلداري المسيشري في العراق، واايزامز ونهب أموال المواطنين 

وميهم هلى عحريرنم. ويسينيج الخبير العسكري أن نذا الوضع المخالًين لهم في المذنب، أو الدين، ااخيطاف أانائهم ومسا

الهيكلي لواقع المؤسسة العسكرية، والبناء النًسي والعهيدة الهيالية لضباطها وأفرادنا، رس خ نظرة هدوانية انيهامية عجاه 

عنهار الهوات النظامية في اآلخر، ونو المواطن العراقي من الطائًة األخرى، أو من الدين اآلخر. لذلك اان طبيعي ًا أن 

الموصل، ثم عيهاوى الهيادات الميدانية اهطع الدومينو في المحافظات والمدن األخرى، اينما اان يًيرض أن عكون 

المؤسسة العسكرية العراقية واحدة من أفضل المؤسسات العسكرية في المنطهة اعد أن صرفت الحكومة الحالية هلى إهداد 

ب هلى أيدي خبراء أميرايين. ملي 21الجيش ما يهارب   ار دوعار، وُدرِّ

 

 تشكيالت المسلحين واختالف األجندة والرؤية السياسية

 

أجمععع الميععدخلون فععي النععدوة 

نعععععععععة  أن اليشعععععععععكيالت الُمَكوِّ

للمسعععععلحين، واليعععععي عواجعععععه 

حكومة نوري المالكي، عجمعع 

ًهععععا وواسععععًعا مععععن  طيًًععععا مينوِّ

الثععععععوار العععععععراقيين، الععععععذين 

وضععوهية عععوافرت ظععروف م

جعلعععععيهم ييحعععععالًون اعحالًًعععععا 

موضععوهيًا  مععع عنظععيم الدولععة 

اإلسالمية فعي الععراق والشعام، 

والمعروف اخيفاًرا اـاداهش ، اعد الظلم الشديد الذي مورس هلى المجموهة اليي عشكل ثلعث سعكان الععراق. ونعذا ينًعي، 

حععوًرا فععي الفععراع اععين الحكومععة والثععوار حسععب الخبيععر العسععكري، الهععراءة اعاخيزاليععة للمشععهد، واليععي عجعععل داهععش م

العراقيين، ال نناك البعثيون، الذين دخلوا هلى الخط ولهم حضور واضح في عكريت، ثم نناك جيش المجاندين، الذي قاعل 

األميرايين خالل العهد األول من الهرن الحالي، فضاًل هن ايائعب ثعورة العشعرين، اليعي اانعت معن أوائعل حراعات المهاومعة 

ألميرايين اعد الغزو، ثم جيش أنفار السنة السلًي، والجيش اإلسالمي، العذي ظهعرت الفعحوات معن ضعمن اعوادره ضد ا

. لذلك من الخطأ اعاهيهاد اأن داهش عمثل الهوة العسكرية الوحيدة هلعى السعاحة، ونعي الحهيهعة اليعي اعدأ 4332و 4332هام 

 من يهاعل هلى األرض، ال ثمة قوات هديدة أخرى. الساسة واإلهالم الغراي يهينع اها؛ فليست داهش وحدنا

 

لكن في المهاال، نناك حهيهة أخرى عيمثل في اخيالف المنطلهات الًكرية والعهائدية، وعباين الخطاب واألجندة السياسيين 

خطاب طائًي للثوار المسلحين، والدولة اإلسالمية في العراق والشام؛ فهد عاحظ الخبير العسكري أن داهش عا عزال عنادي ا

عا يهلُّ خطورة هن خطاب الطائًية الشيعية، فضاًل هن اإلسراف في الماضوية وعكًير اآلخر حيى ولو اان سني ًا إن لم 

ينفع لخطااهم؛ ونو المنهج الذي َوَسَمهُ أحد الميدخلين اـ"الميطرف" غير قاال للحياة مسيهباًل في العراق؛ ألن العراقيين لم 

 نذا المنهج. يمارسوا اإلسالم وفق

 

 زيرة(الج)
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اموامزاة نذا الخطاب "الداهشي"، نناك خطاب ييسم االعهالنية، وينأى انًسه هن الدولة اإلسالمية في العراق والشام، اليي 

عا عسيهيم مع المشروع الوطني العراقي. وننا يرصد الخبير العسكري ايان نيئة هلماء المسلمين، والذي يحدد أنداف ثورة 

ن من مشروع اعاحيالل الهائم هلى اليًييت الطائًي واإلثني، مؤاًدا أن العراقيين جميًعا ميساوون العشائر في عحرير الوط

في حهوق المواطنة وواجباعها، وأن المهدسات مفانة، وأن اإلرناب ليس سالًحا للثوار، وإنما نو سالح الميليشيات 

نيئة العلماء المسلمين في النأي االنًس هن مشروع الطائًية. واان ايان حزب البعث العراي اعاريرااي مشااهًا لبيان 

ره لمسيهبل العراق، الذي سيهوم هلى أساس مشروع ارلماني ععددي ديمهراطي عا اسيئثار فيه لحزب وعا  داهش، وفي عفوُّ

 لًئة هلى اآلخرين.

 

 اإلجراءات الحكومية لمواجهة زحف المسلحين

 

مرعبكة، وعميزت االيخبط اعد انهيار الهوات النظامية في الهسم الشمالي  عاحظ الخبير العسكري أن إجراءات الحكومة اانت

ورمال الوسط؛ لذلك صدرت هن رئيس الومزراء المنيهية وعاييه نوري المالكي ردود أفعال هفبية وغير مومزونة، فمرة 

ارة اعهم اعض دول الجوار اعهم الهيادات العسكرية اليي فرَّت من المجااهة في الموصل اـ"الخيانة" وندد اإهدامهم، وع

االسعودية  االوقوف خل  الهجوم، وعارة أخرى أثار الًينة الطائًية اعدما اعهم الثوار ااسيهداف مراقد الشيعة في العراق 

وعدميرنا. وفي نذا السياق، يبرمز الرمز الكراالئي ودوره في الشحن الطائًي؛ إذ عُبيِّن قضية المراقد فكرة اليضحية ههدي ًا 

األحزاب السياسية الشيعية، ولدى الرأي العام الشيعي، ورمزية المظلومية واليضحية واعاسيشهاد في سبيل ما يطلق  لدى

 هليه "الرمز الكراالئي". 

 

فهد وظ   المالكي ال نذه الهناهات ليبين أن المجااهة اين أنفار الحسين، ويعني اهم الشيعة اهيادعه، وأنفار يزيد، ويعني 

اق الميحالًين من وجهة نظره مع اإلرناب. اما حاول إهالن حالة الطوارئ لالسيئثار االهرار السياسي اهم سنة العر

والعسكري، لكن الكيل النيااية، حيى الشيعية منها، لم عسمح له اذلك. وهندما عًاقم الموق  العسكري هلى األرض أحال 

سماه االجيش الردي  لالهيماد هليه. ثم جاءت فيوى  اافة الضباط من رعبة هميد فما فوق هلى اليهاهد، وركَّل ما

السيسياني مرجع الشيعة األابر االجهاد الكًائي ليعطي المالكي دفعة اسيغلها في ععميق الشرخ الطائًي في المجيمع. اما 

، أو لم عهدم المالكي إلى الوعايات الميحدة اطلب رسمي ليوجيه ضراات جوية إلى قوات داهش؛ ونو أمر عرددت وارنطن

 عيعجل في عنًيذه، وايَّنت اشكل قاطع هدم عورطها في النزاع هلى األرض وإرسال قطع هسكرية للهيال.

 

 المواقف الدولية

 

عاحظ الميدخلون أن الموق  الدولي عجاه األمزمة العراقية ادأ ييغير عدريجيًا؛ إذ ظلت األوساط السياسية واإلهالمية الغراية 

ومة العراقية عخوض حراًا هلى اإلرناب امواجهيها للدولة اإلسالمية في العراق والشام، لكن في همومها ععيهد أن الحك

سرهان ما ادأت اعض العواصم األورواية عنيبه إلى همق األمزمة وجونرنا؛ فأهلنت الحكومة الًرنسية أن من يهاعل في 

حدة وطنية علبِّي مطالب المواطنين العراق ليس داهش فهط، ودهت إلى ضرورة محاراة اإلرناب، وعشكيل حكومة و

العراقيين. اما انيهد مسؤول مل  العراق في اعاعحاد األورواي مواق  الحكومة العراقية ميهًما إيانا اممارسة سياسة 

 إقفائية قادت البلد إلى نذا المأمزق. 
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مؤررات قوية هلى عدخل إيراني في المهاال، يعكس الموق  اإليراني سياسة طهران المنحامزة للمالكي وحكوميه، ال نناك 

واضح هلى المسيوى اليخطيطي؛ حيث إن لهاسم سليماني اقائد فرقة الهدس اليااعة لحرس الثورة اإليرانية  ونيئة رانه 

أثًرا واضًحا هلى اليخطيط للعمليات. ويكاد الموق  الروسي عا يخيل  هن الموق  اإليراني؛ ألنه ينبني هلى سياسة 

ة؛ فهد أيد فالديمير اوعين سياسة نوري المالكي رغم اعانيهادات الموجهة إليها، ال إن اعض الدول المحاور اإلقليمي

اإلقليمية، اليي عسيثمر وضعها الداخلي في محاراة اإلرناب، ررهت في ايع السالح لنوري المالكي عكريًسا لشرهييها 

ء العراقي المنيهية وعاييه، واعهميه ايأجيج الطائًية السياسية؛ نذا في الوقت الذي انيهدت فيه السعودية رئيس الومزرا

والمسؤولية هن عدنور األوضاع في البالد. وعبدو عرايا مكيًية اعالقاعها مع إقليم اردسيان العراق اعد أن سحبت يدنا من 

ا لهيت صدوًدا من قبل المجموهة السنية. أما اإلدارة األميراية فطلبت رسميًا هلى لسان الرئيس ااراك  المل  العراق لمَّ

أوااما من الساسة العراقيين اعاجيماع واعاعًاق هلى عشكيل حكومة وحدة وطنية عسيجيب عانيظارات العراقيين وعزيل 

 الحي  الذي لحق االسنة العرب نييجة سياسات المالكي.

 

 سيناريوهات الحل

 

لفورة المليبسة ابغداد واعاحيماعات المًيوحة اشأن عيًاهل المواق  الدولية مع األمزمة العراقية اأجندات مخيلًة، في ظل ا

اعانهيار المًاجئ ألجهزة السلطة؛ إذ يرى أحد الميدخلين أن المشهد العراقي مهبل هلى أراعة خيارات: إما أن ييمكن 

هيؤوا المالكي امعونة إيرانية من إيهاف مد الهجوم ودحر المسلحين، أو أن ييهدم المسلحون ويكملوا عطويق اغداد ويي

عاقيحامها، أو عيدخل الوعايات الميحدة في الفراع، أما السيناريو الرااع فهو يشبه السيناريو السوري؛ حيث عيشرذم قوى 

الثورة وعضع  قوى الحكومة. اينما يعيهد أحد المشاراين أن احيمال اهاء المالكي في السلطة ضعي ، اما أن خيار عشكيل 

هالوي، يظل نو اآلخر ضعيًًا، وقد عيعرض العملية السياسية ارميها للسهوط. لكن نناك  حكومة وطنية، اما يطالب اه إياد

 أيًضا خيار عشكيل حكومة وطنية، ونو احيمال أقرب، اما دهت إلى ذلك هدة دول. 

 

واهدر ما عيعدد سيناريونات حل األمزمة العراقية، فإن الباب يظل مًيوًحا هلى أسوأ اعاحيماعات، خاصة إذا اسيمر المالكي 

م فيها البالد، فضاًل هن عأثيرات ذلك هلى دول  في هناده ُمْؤثًِرا الحل العسكري، ونو ما قد يجر البالد إلى حرب أنلية عُهس 

 اهشي هااًرا للحدود.الجوار؛ حيث سيفبح الخطر الد

___________________________________ 

 ااحث في مراز الجزيرة للدراسات - محمد الراجي* 
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