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بـريطانـيا إلقـاء القـبض على قادة
اجلــيش في إيــران و إحــالــتـهم
حملـكـمـة عـسـكـريـة حـكـمت عـلـيـهم
باإلعدام وجري تنفيذ احلكم  أما
ـانــيـا الــكـيالنـي فـقــد وصل إلى ا
وبـقي بـرعـايـة هـتـلـر حـتى نـهـاية
احلــرب حــيث تــمـــكن من الــهــرب
والــوصـول إلى الــسـعـوديــة الـتي

منحته اللجوء السياسي هناك .
WOKš«b « WÝUO «Ë gO'«

ــؤســســة مــا أن  تــبـــلــور بــنـــاء ا
العـسكـرية الـعـراقيـة الفـتيـة حتى
وجـدت نــفــســهــا مـعــنــيــة بــشـكل
مبـاشـر بعـكس وتـنفـيـذ سيـاسات
احلـكـومـة الـعـراقـيـة جلـهـة فـرض
نـفـســهـا و سـلــطـتــهـا في الـداخل
الـــعـــراقي خـــصـــوصـــا" بـــعـــد أن
اسـتـخدمت احلـكـومـات الـعـراقـية
ــدنــيـــة) اجلــيش الـــعــراقي في (ا
مـواجـهــة االضـطـرابـات وحـركـات
الـــتــمـــرد الــتي كـــانت تـــنــدلع في
مختلف مناطق العراق من جنوبه
الى شمـاله ومن شرقه الى غربه 
لـذلـك وجـدت الـنـخـبـة الـعـسـكـريـة
العراقية نفسها في وقت مبكر في
خــضم احلـيـاة الــسـيــاسـيـة خالل
الـسـنوات ( 1936ــ  1941) .بـعد
ان اســتـــخـــدم اجلـــيش ألول مــرة
كـــــسالح ســـــيـــــاسي فـي أحــــداث
االثوريـ في سمـيل  بقيـادة بكر
صـــــدقـي ســـــنـــــة   , 1933ثم في
ــراحـل الالحــقــة كـــان لــلــجــيش ا
الـــعـــراقي بـــاإلضـــافــة الـى قــوات
االحتالل البـريطاني دور في  قمع
ثـــورات الـــعـــشـــائـــر في الـــفـــرات
األوسـط وثـــــــــــورة األكـــــــــــراد فـي
واأليـزيدية في سنجار. كردستان 
1968) كما قام نظام صدام حس
ــ  (2003بـــاســـتــــخـــدام اجلـــيش
الـــعــراقي في قـــمع (االنــتـــفــاضــة
الــشــعـبــانــيــة) الـتـي انـدلــعت في
اعـقاب حـرب اخللـيج الثـانيـة عام
 1991في مـــعــــظم مـــحــــافـــظـــات
العـراق اجلنوبـية والشـماليـة بعد
أن عــجــزت قـوات االمـن الـداخــلي
في قمع (االنتفاضة الشعبانية) .
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في الـعـام 1948بـعـد االغــتـصـاب
الـصـهيـوني لفـلـسطـ واعالن ما
سمي بـ(اسرائيل) قامت احلكومة
العراقية بإرسال اجليش العراقي
الى االراضي العربية في فلسط

للتصدي للمغتصب الصهاينة  ,
حـيث ســاهم واشـتــرك الى جـانب
جـيـوش عـربـيـة اخـرى في احلرب
العـربية االسـرائيلـية االولى وكان
لـه دور مـشــهــود ومــؤثــر في تــلك
احلــــرب ! اال أن تـــداعـــيــــات تـــلك
احلرب ونـتـائجـهـا انعـكـست على
الداخل الـعراقي بـ عامي 1951
و 1952الـــذي شــهــد الــعــديــد من
االحـتـجاجـات والـتظـاهـرات حيث
تـــــطـــــلب االمـــــر انــــزال اجلـــــيش
لـــلـــشــــوارع والـــســـيــــطـــرة عـــلى
ـضـطربـة الـتي اعـقبت االوضـاع ا
قــيــام الــكـــيــان الــصـــهــيــوني في
فــلــســـطــ . كــمـــا  اســتــخــدام
اجلـيش وقوات الـشرطـة السـيارة
لـقـمع تــظـاهـرات عـام  1956عـلى
أثـر الـعـدوان الــثالثي عـلى مـصـر
والــــتي امــــتـــدت لــــتـــشــــمل مـــدن

وقصبات العراق كافة .
وفي عـــام  1967شـــارك اجلـــيش
الـــعـــراقي الـــتـــصـــدي لـــلـــعــدوان

احلـكـومة الـعـراقـيـة جلـهـة فرض
نــفـسـهـا و سـلــطـتـهـا في الـداخل
الــعـــراقي خـــصـــوصـــا" بـــعــد أن
استـخـدمت احلكـومـات العـراقـية
ـــدنــيــة) اجلــيش الــعــراقي في (ا
مـواجـهـة االضـطـرابـات وحـركات
الــتــمـــرد الــتي كــانـت تــنــدلع في
مـــخــتـــلـف مــنـــاطـق الــعـــراق من
جـــنــوبه الى شــمـــاله ومن شــرقه
الـى غــربه  حــيث كــان لــلــجــيش
الــعـــراقي بـــاإلضــافـــة الى قــوات
االحـــتالل الـــبـــريـــطـــاني دور في
قـمع ثـورات الـعشـائـر في الـفرات
األوسـط وثــــــــــورة األكــــــــــراد فـي
كـردسـتـان  وثـورة اآلثـوريـ في

سميل  واأليزيدية في سنجار.
ـــو قــدرات وكـــان لـــتـــصــاعـــد و
اجلــيش الــعـراقي دور كــبــيـر في
تشـجيع العـديد من قادته لـلبحث
عن مــوقـعــاً مـتــقــدمـا" في مــراكـز
احلــكم في الـبالد  وكـان بـاكـورة
تــلك الــنــشــاطــات االنــقالب الـذي
قـاده الـفـريق بـكـر صـدقي في 27
تـشرين األول  1936باالتـفاق مع
اإلصالحــــيـــ الـــذيـن كـــان عـــلى
رأســهم حــكــمت ســلــيــمــان الـذي
تـولى رئـاسـة الـوزارة بـعـد جناح
االنقـالب وإسقاط حـكومـة ياس
الــهـــاشــمي  وتــشـــكــيل الــوزارة
بـأغـلـبيـة من اإلصالحـيـ . األمر
الـذي اثـار مخـاوف بـريطـانـيا من
ــقـارعـة حتـول اجلــيش وقـدراته 
النفوذ والهيمـنة البريطانية على
مـقـدرات الـعـراق  فـكـان أن دبرت
اخملـابـرات الــبـريـطــانـيـة عــمـلـيـة
الغـتـيـال الـفـريق بـكـر صـدقي في
ـوصل وحتـريك بـعض قـطـعـات ا
ــــوصل وبــــغــــداد اجلــــيـش في ا
إلجـــبــار حـــكـــومــة االصالحـــيــ
بـرئــاسـة حــكــمت سـلــيـمــان عـلى

االستقالة.
±π¥± f¹U  W dŠ

كما بـرز الدور السيـاسي للجيش
الـعـراقي اثــر حـركـة رشـيـد عـالي
الــكـيالني  1941الـذي اســتــعـان
بــالـعـقــداء األربـعــة قـادة اجلـيش
وهم كل من صالح الدين الصباغ
وفـهـمي ســعـيـد  وكـامل شـبـيب
ومــحـمــود سـلــمـان  حــيث جـرى
إقصـاء الوصي عبـد اإلله وتعي
الشـريف شرف بدالً عنـه وتشكيل
حــكــومــة بــرئــاســة رشــيــد عــالي
الـكــيالني  الــتي اعـلــنت احلـرب
عــلـى بــريـــطــانـــيــا وطـــالــبـــتــهــا
بـاخلــروج من الـعــراق . فـكـان أن
ســارعت بــريــطــانــيــا لــلــتــصـدي
لـلـجـيش الـعـراقي والـقـيـام إنزال
جــيـوشــهـا في الــبـصــرة  والـتي
زحــــفت إلـى بـــغــــداد وأســــقـــطت
حكومة الكيالني وهرب الكيالني
والـعـقـداء األربـعـة  واسـتـطـاعت

هــو صـعــودهـا إلى ســدة احلـكم
واحــتاللـهــا مــكــانـة مــركــزيـة في

عملية صناعة القرار.
 W¹dJ F « V M « —Ëœ

كــانت ثــورة الــعــشـريـن اخلــالـدة
الـتي انتـشر لـهيبـها لـيشـمل كافة
أنـحـاء العـراق من أقـصى جـنوبه
حــــتى أقــــصـى شــــمــــاله   ضــــد
االحـــتالل الـــبــريـــطــاني  في  30
حزيران  1920قد كلفت بريطانيا
عدات ثمناً باهـظا في اجلنود وا
 واجبرت لندن على أثرها تغيير
ـباشر أسـلوبـها في حـكم البالد ا
 فقـررت تشـكـيل حكـومـة عراقـية
وتــنـصــيب فــيـصل ابن احلــسـ
ملكاً على العراق وإقامة ما سمي
بــاحلــكم الــوطــني  مــسـتــعــيــنـة
ـجـمـوعـة من الـضـبـاط والـبـالغ
عددهم  62ضابـطاً والـذين كانوا
يـســمـون بــالـشـريــفـيـ [ نــسـبـة
لــلـشـريف عــلي بن احلــسـ مـلك
احلـــجــــاز ] الــــذين خــــدمــــوا في
اجليش العـثماني  وكان لهم دور
بـارز في الـثورة الـعربـيـة الكـبرى
ضــد الــعــثــمـانــيــ الــتي قــادهـا
الشـريف علي بن احلـس ! وكان
فـي مــقــدمــتــهم نــوري الــســعــيــد
وعـلي جـودت ــدفـعي  وجـمـيل ا
األيــــوبي ويـــاســـ الـــهـــاشـــمي
محمد أم زكي  وأم العمري
 وجعـفر العـسكري  بـكر صدقي
 ورشـيـد عـالي الـكـيالني  وعـبد
احملــسـن الــســـعــدون  وتـــوفــيق
الــــســــويــــدي وشــــاكــــر الـــوادي
الـــذين ومـــصــــطـــفى الـــعــــمـــري 
تداولوا عـلى السلـطة ايام احلكم
ــلــكي . وفي  6كــانــون الــثــاني ا
 1921ولــــد اجلــــيـش الــــعــــراقي
عــنــدمــا شــكل أول فــوج مــنه هـو
فــــوج مــــوسى الــــكـــاظـم (عـــلــــيه
ــا وتــطــور هـذا الــسالم) حــيث 
ـــــــو وتـــــــطـــــــور اجلـــــــيـش مع 
مؤسسات الدولة الـعراقية الفتية
وعـاصـر ارهـاصات تـكـون الـدولة
الــعـراقـيـة احلـديــثـة في مـخـتـلف
مــراحـل تــطـــورهــا حـــتى أصــبح
مؤسـسة كـبـيرة واسـعـة وشامـلة
خملــتــلف الــصــنــوف واخلــدمــات
واالختـصاصات العـلمية والـفنية
والــقــانـونــيــة والـطــبــيـة وخــبـرة

تدريبية و قتالية كبيرة . 
 WÝUO «Ë gO'«

ــــا كــــان هــــذا اجلــــيش الــــذراع
الـضـاربـة لـلمـؤسـسـة احلـكـومـية
العراقيـة ورمز قوتها وهـيبتها  
باإلضافـة الى اخللفية الـعسكرية
لــقــادة الـعــراق ورمــوز حـكــومـته
الـفتيـة  فكـان سرعـان ما  وجدت
ـؤسـسـة الـعـســكـريـة الـعـراقـيـة ا
الـفـتــيـة نــفـسـهــا مـعــنـيــة بـشـكل
مـباشـر بعـكس وتنـفيـذ سيـاسات

W bI*«
الشـك في أن الــــــتــــــعـــــرف عــــــلى
ــتـعـلـقـة اإلشـكـالـيــات الـنـظـريـة ا
بــتـشــكل ودور اجلــيش الــعـراقي
يـــعــــد مـــدخـالً الزمـــاً لــــفـــهم دور
ؤسسة العسكرية في مجتمعنا ا
الــعـــراقي. فــقــد شــكـــلت الــنــخب
الـــــعــــــســـــكـــــريــــــة اجلـــــمـــــاعـــــة
االستـراتيـجيـة األولى في العراق
مــنــذ ظــهــور الــدولــة الــعــراقــيــة
حيث احلـديثـة في الـعام  1921. 
أصـبح اجلـيش مـكـونـاً اسـاسـيا"
في بـــنــاء الـــســـلــطـــة وفى بـــنــاء
اجملتـمع في آن واحد. ولـقد ذهب
إيـــفــرز إلـى أن الــســـبق الـــزمــنى
لـلـجـمـاعـة االسـتـراتـيـجـيـة يؤدى
إلى أن حتتل هذه اجلماعة مكانة
أكــبـر من اجلـمــاعـة الـتـي يـتـأخـر
ظــهـورهـا الــزمـنى (أحــمـد زايـد 
الــنـخب االجــتــمـاعــيــة  الـنــاشـر
مركز البحوث العربية واإلفريقية

 القاهرة: (  2005ص 35). 
ولــــقـــد تــــزامن ظــــهـــور الــــدولـــة
الـعــراقـيـة احلـديــثـة مع تـأسـيس
اجلــــيـش الــــعــــراقي عــــام 1921
ولــذلك بــقي هــذا اجلــيش يــنــمـو
ـــــو وتـــــطــــور ويـــــتــــطـــــور مع 
مؤسسات الدولة الـعراقية الفتية
فاعتبر هو العمود الفقري للدولة
ـــخـــتـــلف مـــراحل الـــعـــراقـــيـــة 
تــطـورهـا حــتى أصـبح مــؤسـسـة
كـبـيـرة واسـعـة وشـامـلـة خملتـلف
الــــــــصــــــــنــــــــوف واخلــــــــدمـــــــات
واالختـصاصات العـلمية والـفنية
والــقــانـونــيــة والـطــبــيـة وخــبـرة
تدريـبية و قتـالية كبـيرة  جمعت
و وحـــــدت  حتـت لـــــوائـــــهـــــا كل
ـخـتـلف قـومـيـاتـهم الـعــراقـيـ 
ومـــذاهــــبـــهم مـن الـــشــــمـــال إلى
اجلـنـوب ومن الشـرق إلى الـغرب
فـكـانت بـحق رمـزا لوحـدة الـدولة
الـعـراقـيـة ووحـدة شـعـبـهـا حـيث
ـــخـــتـــلف قـــاتـل الـــعـــراقـــيـــون 
مــكـونــاتـهم الــعـرقــيـة والــديـنــيـة
ـذهـبـيـة  في صـفـوف اجليش وا
الـعـراقي دفـاعـا" عن الـعـراق ومن
أجل أمــنه وعـزتـه واسـتــقـراره  .
ـؤسـسـة الــعـسـكـريـة وذلك فــان ا
الـعـراقـية كـانت دائـمـا" في مـوقع
الـــتـــأثــيـــر والـــتــأثـــر بـــاألحــداث
السـياسـية الـداخـليـة واالقلـيمـية
والــدولــيـة  ومــقــصـدنــا فى هـذه
الــدراســـة هــو اســتـــجالء بــعض
ـرتـبـطـة بـتـفـسـيـر اإلشـكـالـيـات ا
ـــؤســـســـة غـــلـــبــــة وبـــروز دور ا
العسـكرية في اجملـتمع العراقي 
عـلى جـمــيع اجلـمـاعـات األخـرى
ـبــكــر الـذى وظـروف ظــهــورهــا ا
أدى إلى أن حتـــصـل عـــلى أعـــلى
ـكــاسب عـبـر مـسـيـرة درجـة من ا
اجملـتـمع وكـان مـكـسـبـهـا األكـبـر
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اخلوض في بـواطن التـاريخ بقدر
مـا يـطـلـعـنـا علـى بعـض احلقـائق
ا حصل لكنه أيضا صورة قاتمة 
عــلى األقل خالل قــرن من الـزمـان
ومـن هـــنـــا أريـــد أن اســـتـــعـــرض
وبسـرعة لـكي ال أثقل عـلى القار
بصـفـحـات مـؤذيـة من تـاريخ هذه
ـــنــطــقـــة الــتي مــا زالـت تــغــلي ا
وتـــنـــدفع حـــمـــمـــهـــا من بـــراكــ
وضـعت أســســهــا عـبــر الــتـاريخ
لـتـحرق األخـضـر واليـابس ألقوام
ــوبـوءة ــنــطــقــة ا ســكــنت هــذه ا
بـــالــعـــقــائــد واإليـــديــولـــوجــيــات
والقبـليـة والعـنصـرية والـطائـفية
ـقـيتـة حـمم حتـولت إلى حروب ا
ومـآس وكوارث كـما وصـفهـا احد
الـدبـلـومـاسـيـ األمـريـكـيـ أبـان
تـــوقـــيـع اتـــفـــاقـــيـــة لـــوزان وراح
ضــحـــيــتــهـــا ماليــ الـــبــشــر من
مختلف األقوام واألعراق واألديان
ذاهـب ولعل مـا حصل لألرمن وا
والـكرد نهـاية الـقرن التـاسع عشر

ومــطــلع الــعـشــرين بــدايــة لــتـلك
ــآسي ومـــا يــؤكــد الــكـــوارث وا
إصرار العنصـري بكل أشكالهم
ـذهبية على القوميـة والدينية وا
ـقيتـة هو تلك احلمم الشـمولية ا
الـتي تــنـدفع بــضـراوة ومـا تـزال
حــرائــقــهــا مــســتـعــرة وهــا هي
داعش وردود أفعـالـهـا الطـائـفـية
ـآسي في تـمـثل آخـر مـبتـكـرات ا

العراق وسوريا.
وفي الـعـراق وكـردسـتـان الـعراق
ومــنــذ أكـــثــر من مــئــة عــام عــمل
الـكردسـتانـيون عـلى إنشـاء دولة
ـقراطـية مع مـدنـية مـتحـضرة د
شــركـائــهـم الـعــرب وغــيــرهم من
ـنطـقـة من الـعالم شعـوب هـذه ا
ـواطـنة في دولة تـعـتـمـد أسس ا
بنـائـهـا االجـتمـاعي والـسـياسي
وكــــانت اخلــــطـــوة األولى بــــعـــد
اتـفـاقــيـة سـايــكس بـيـكــو سـيـئـة
وصل الصيت أن منحوا والية ا
العـثمـانيـة هويتـها الـعراقـية في

اسـتــفـتــاء عـصــبـة األ بــالـربع
اضي أمال في األول من القـرن ا
أن يـحـقق الـشـركـاء اآلخـرون في
ـمـلـكة الـعـراقـيـة ( واليـة بـغداد ا
وواليــة الــبـصــرة ) وعــودهم في
تـنـفـيـذ مـطـالب شـعب كـردسـتـان
في شــكل الـدولــة وأسـاسـيــاتـهـا
ـا يضمن حـقوقهم وحـيثيـاتها 
اإلنـــــســــانــــيــــة والـــــثــــقــــافــــيــــة
والسيـاسية وطيـلة ما يقرب من
ثـمـانـ عـاما لـم يـتلـق الكـرد من
ـتـعاقـبـة في وعـود احلـكـومـات ا
بـغـداد وعلى مـخـتـلف مـشـاربـها
دمرة وتوجـهاتهـا إال احلروب ا
الــتي اســتــخــدمت فــيــهــا أبــشع
ـــا في ذلك أنـــواع األســـلـــحـــة 
احملــــرمـــة دولـــيـــا كــــاألســـلـــحـــة
الكيماوية والعنقودية والنابالم
نـــاهـــيـك عن عـــمــــلـــيـــات األرض
احملـروقــة الــتي أتت عـلى أكــثـر
من ثـلث كـردســتـان في عـمـلـيـات
األنفال سيئة الـصيت (ثمانينات

الـــقــرن الــعــشــرين ) والــتي ذهب
ضحيـتها ما يـقرب من ربع مليون
إنسـان وتدميـر خمسـة آالف قرية
ـا فــيـهــا من بـســاتـ ويـنــابـيع
ومنشآت إضافة إلى قتل أكثر من
ثـمــانــيـة آالف بــارزاني وتــغــيـيب
مئات اآلالف من الكرد الفيلي في
وسط العراق وإسقاط جنسياتهم
الـعـراقـيـة وتـهـجـيـر عـوائـلـهم إلى
إيران (سبعينات القرن العشرين)
وأتـبـاع سـيـاسـة الـصـهـر الـقـومي
ـوغـرافي لـسـكـان والـتــغـيـيـر الـد
ــتــاخــمـة ــدن الـكــردســتــانــيــة ا ا
حلدود العراق العربي مثل كركوك
وســنـجـار وزمــار ومـنــدلي وسـهل
نــيــنــوى ومــخــمــور والــشــيــخــان
وعقـرة وغـيـرهـا طيـلـة نـصف قرن
1958-  2014 وأخــيـرا تــســهـيل
احــــتالل أجــــزاء من كــــردســــتــــان
الــعــراق من قــبل مــنــظــمــة داعش
اإلرهــابــيــة واقـــتــراف واحــدة من
أبــــشـع جــــرائـم الــــتــــاريـخ بــــحق
ـسيحي في كل من االيزيدي وا
ســنـجـار وســهل نـيـنــوى حـزيـران

وآب  2014.
wÝP Ë À—«u

ـآسي      ورغم تــلك الــكــوارث وا
بقي الكرد يعـملون ويناضلون من
اجل تــــأســــيس دولــــة مـــواطــــنـــة
ــقــراطــيــة حتــفظ مــتــحــضــرة د
الـعـراق مـوحـدا بشـراكـة حـقـيـقـية
ــعـاجلــة جـروح وتــوجه مــخـلص 
ــاضي وتـعـويـض الـسـكــان عـمـا ا
أصابـهم من ويالت وبـهذه الروح
ذهــبـوا إلى بــغـداد في آذار 1970
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اربيل

الــصـهـيــوني عـلـى االردن ومـصـر
وسوريا وبـقي في االردن مرابطا"
حــتى جـرى سـحـب قـطـعــاته بـعـد

انقالب 1968.
وفي عـــام  1973انـــدفع اجلـــيش
الــعـراقي الى ســوريـا لــلـدفـاع عن
دمـشق ضـد القـوات الـصـهـيـونـية
في احلـرب الـعربـيـة االسـرائـيـلـية
الــرابـعــة في وقت كــانت طــائـرات
الـقـوة اجلـويــة الـعـراقـيـة أول من
وجه ضربـات جوية عـلى مطارات
ومــعـسـكـرات الـعــدو الـصـهـيـوني

صرية ! انطالقا" من اجلبهة ا
وفي عـام  1980تــصــدى اجلـيش
الــعـراقـي لالعــتــداءات االيــرانــيـة
ـنــاطق احلــدوديـة لـتــنـدلع عــلى ا
احلـرب الـعـراقـيـة االيـرانـيـة الـتي
دة ثماني سنوات سطر استمرت 
الحم بها اجليش العراقي اروع ا
الــبــطــولــيــة لـــتــنــتــهي في 8/8/
 1988بـانتصـار اجليش الـعراقي
. اال أنه بـــدال" من اعـــادة اجلــيش
الـــعـــراقـي الى ثـــكــــنـــاته واعـــادة
تـنـظـيـمه بـعـد ثـمانـي سنـوات من
احلــرب الـــضــروس قــدم خـاللــهــا
اجلـــيش الـــعـــراقـي الـــعـــديـــد من
الشهداء  زج به صدام حس في
أتـــون مـــغــــامـــرة جـــديــــدة غـــيـــر
مـحسوبـة العـواقب أال وهي حرب
غـــزو الــكـــويت عــام 1990والــتي
انــتـهت بـتــدخل  قـوات الــتـحـالف
الــدولــيــة الــتي احلــقت بــاجلـيش
ة كـبيـرة في معـركة الـعراقي هـز
غير متـكافئة تسبـبت بتدمير جزء
كبير مـن اآللة العسكـرية العراقية
الـتي كـانت قــد بـلـغت مـسـتـوى ال
يـستهـان به من القـوة في السالح
والـــعـــتـــاد  االمـــر الــذي أضـــعف
اجليش الـعراقي الى درجة كـبيرة
خصوصا" بعد أن حرم طيلة فترة
 13عاما" من احلصار والعقوبات
الــــولـــيـــة من اعـــادة تــــســـلـــيـــحه
وجتـهـيـزه باحلـديث من االسـلـحة
ـعـدات  فـكان أن ظـهـر عـاجزا: وا
عن مـــــواجـــــهــــة قـــــوات الـــــغــــزو
االمـريكـية والـبريـطانـية في الـعام
 2003الــتي تــمــكــنت من احــتالل
الــــعـــراق وقــــامت بـــحـل اجلـــيش
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ومـع تـــــنــــــامي ســــــوء االوضـــــاع
الــــســـيـــاســــيـــة واالقـــتــــصـــاديـــة
واالجـتمـاعيـة في العـراق قبل عام
ـشاعـر القـوية التي  , 1958فأن ا
كـانـت جتـيش في أعــمـاق الــنـاس
كــانت جتــيـش أيــضـاً فـي أعــمـاق
اجلــــــيش  ,لـــــــذلك فـــــــقــــــد مــــــال
الــعـســكــريـون  الـى ان يـعــكــسـوا
هـمــوم اجملـتـمع وتــطـلـعـاته ,ومن
ـــنــطـــلـق جنـــد ان اعـــضــاء ذلـك ا
الـنخـبة الـعسـكريـة هم اكثـر فئات
اجملــتـمع الـتـصـاقــا وتـعـاطـفـاً مع
هــمـــوم اجملــتـــمع في تـــطــلـــعــاته
الــــســـيـــاســــيـــة واالقـــتــــصـــاديـــة
واالجـتــمـاعـيـة . وكـان لـلـتـغـيـرات
الــســيـــاســيـــة في عــمـــوم الــوطن
ــنـطـقـة بـاإلضـافـة الى الـعـربي وا
الــوضع الــدولي آنــذاك تــأثــيـراته
عـــلى حتـــفـــيـــز عـــدد من ضـــبـــاط
اجلـــيش الــعـــراقي لـــلــســـعي إلى
لـكي باالتفاق مع إسقاط الـنظام ا
عــدد من الــتــنــظـيــمــات احلــزبــيـة
الــعـــراقـــيــة  واســـتـــطــاعـت تــلك
ـنظـمـات أن تـوحـد جـهـودها في ا

الـلـجنـة الـعـلـيا لـلـضـبـاط األحرار
بقـيـادة الـزعـيم عبـد الـكـر قاسم
حـيث تمـكنت في  14تموز 1958
ـلـكي وأعلن مـن أسقـاط الـنظـام ا
اجلـمهـورية بـالتـعاون والـتنـسيق
مع جبهـة االحتاد الوطني وأنهت
الوجـود الـبـريـطـاني في الـعراق .
اال أن عـــدم الــنـــضج الـــســـيــاسي
لــــــقــــــادة االنــــــقالب واخلـالفـــــات
احلزبيـة ب اركان جـبهة االحتاد
الــوطــنـي انــعــكـس ســلــبـــا" عــلى
ــؤســســة الــعــســكــريـة تــمــاسك ا
وهـيمنـتها عـلى مقالـيد االمور في
الــبالد وهــو مـا تــمــثل بـالــصـراع
عــلى الــسـلــطــة بــ عـبــد الــكـر
قاسم وعدد من رفـاقه الضباط في
الـلـجنـة الـعـلـيا لـلـضـبـاط األحرار
وكـــان عــلى رأســهم عــبــد الــسالم
عـارف الشـخص الـثاني في قـيادة
االنـــقـالب  ثم كــــانت مــــحــــاولـــة
االنـقـالب الـفـاشـلـة الــتي قـام بـهـا
الـعـقيـد عبـد الـوهاب الـشواف في
ـوصل  واعـدام عـدد من ضـبـاط ا
اجلـيش في أم الــطـبــول ! كل تـلك
االمــــور أدت الى قــــيــــام عــــدد من
ضــبــاط اجلــيش وبــالــتــعـاون مع
ـنـحـل بـانـقالب 8 حــزب الـبـعـث ا
شباط  1963واعدام  الزعـيم عبد
الـــكــر قــاسم وتــنـــصــيب  عــبــد
السالم عـارف مكـانه اال أن االخير
سـرعــان مـا قـاد انــقالبـا" آخـر في
 13تـــشـــرين الـــثـــاني 1963ضــد
حـلـفـائه الـبـعـثـيـ الـذين أتـوا به
على قمة السلطة .وبعد مقتل عبد
الـسـالم عـارف في حــادث ســقـوط
طائرة جنوب العراق تولى أخوه
عبـد الرحمن عـارف السلـطة بدعم
وإســنــاد من اجلـنــاح الــعـســكـري
ـهـيـمن عـلى الـسـلـطـة في الـبالد ا
من أتباع عبد السالم عارف . وقد
تـخـلــلت فـتـرة حـكم عـبـد الـرحـمن
عــارف بـالــضــعف عـدة مــحـاوالت
انـقالبــيـة عــسـكــريـة كــان ابـرزهـا
مـحـاولــة أحـد الــعـسـكــريـ وهـو
عــــارف عـــبـــد الـــرزاق الـــذي كـــان
يــشـــغل مـــنــصب رئـــيس الــوزراء

ولكنها باءت بالفشل ايضا" .
وفي 17تـــمـــوز 1968قـــام حـــزب
ـنـحل بـانـقالب عـسـكـري الـبـعث ا
بـالتـعـاون مع مجـمـوعـة عسـكـرية
اخرى بزعـامة عبـد الرزاق النايف
مــديـر االسـتـخـبــارات الـعـسـكـريـة
وابــراهـيـم عــبــد الـرحــمـن الـداود
قائـد القوات الـعراقية في االردن 
وســــعــــدون غــــيــــدان  آمــــر لــــواء
احلـرس اجلـمـهـوري  حـيث أطـيح
بــحـكم عـبــد الـرحــمن عـارف. لـكن
الـبــعـثــيـ لم يـكــونـوا مــرتـاحـ
لـلــشـراكــة مع مــجـمــوعـة الــنـايف
الـعـسـكـريـة  فـبـادروا إلى تـنـفـيـذ
انـــقالب ثــانٍ في  30تــمــوز1968
واسـتولـوا عـلى السـلـطـة الكـامـلة
فـي الـبالد وتــمــكـنــوا من حتـيــيـد
ـؤثـر لـلـنخـبـة الـعـسـكـرية الـدور ا
الــعــراقــيــة في مــراكــز الــســلــطــة
والــــنـــفـــوذ وصـــنـــاعـــة الـــقـــرار .
خــصـوصـا" بـعـد اغــتـيـال الـفـريق
حردان التكريتي و اقصاء الفريق
صـــالح مـــهــدي عـــمـــاش  ومن ثم
ـهـيب احمـد حـسن البـكـر رئيس ا
اجلـــمـــهــــوريـــة في عـــام  1979و
الــسـيــطـرة الــتـامــة عـلى مــقـالــيـد
احلــكم والــسـلــطــة ومـراكــز صـنع
القـرار في الدولـة واقصـاء النخب

الــعـسـكــريـة مـنــهـا  ورغم ارتـداء
الـنـخـبـة السـيـاسـيـة ( وجـلـها من
ـــدنـــيــــ ) لـــلـــمـالبس والـــرتب ا
والشارات العسكرية  اال أن واقع
ـؤسسة احلال وحـقيـقة االمر أن ا
الـعـسـكـريـة ونـخـبـهـا الـعـسـكـريـة
كــانت مـغـيــبـة عن مـراكــز الـنـفـوذ
وسـلــطـة صـنع الــقـرار في الـدولـة
ولــغـايــة احـتـالل الـعــراق من قـبل
الــقـوات االمــريــكـيــة الــغــازيـة في
2003/4/9. ومن اجلـديـر بـالـذكر
أن اعـضـاء النـخبـة العـسكـرية في
الــعــراق حــمــلـــوا وجــهــات نــظــر
سيـاسيـة مخـتـلفـة كانـوا يسـعون
الى وضعها موضع التنفيذ  ,وان
كـان ال ينـبـغي التـغافل عن تـوقهم
الــذي الـــواضح الى الـــســـلـــطــة  ,
يــجـمـع بــيــنــهم جــمــيــعــاً وبـدون
استـثناء  ,فهم يـعتـبرون انـفسهم
مـثـقـفـ حـملـة رسـالـة عـقـائـدية ,
وهم ال يـخــتـلــفـون في كل ذلك عن
أيــة جـمــاعـة أو فــئــة اجـتــمـاعــيـة
. ثقف أو السياسي اخرى من ا
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       لقـد كان لـلفـراغ االمني الذي
تــركه قــرار حل اجلــيش الــعـراقي
ـدنـي االمـريـكي من قـبل احلــاكم ا
تــداعـيـاته وآثــاره الـسـلــبـيـة عـلى
مــجـــمل الــســـيــاســة األمـــريــكــيــة
واسـتـراتـيـجـيتـهـا الـعـسـكـرية في
الـــعــــراق . االمـــر الـــذي دفــــعـــهـــا
لـــتــشــكـــيل جــيش عـــراقي جــديــد
ـــــوجــــبه تـــــلك االثــــار تــــتـالفى 
والـسـلبـيـات الـتي خـلفـهـا قـرارها
ـتـسـرع بـحل اجلـيش الـعراقي . ا
ر دني بـر حـيث اصدر احلـاكم ا
ــــرقم (  22 لــــســـــلــــطــــة االمــــر ا
وقـتة في   23حزيران االئـتالف ا
 2003بـتـشـكـيل الـفـيـلق الـعـراقي
New Iraqi Corps ) اجلـــــديـــــد
 (NICوقـد ابـدلت هـذه الـتـسـمـية
في مـا بـعـد الى اجلـيش الـعـراقي
New Iraqi Army) اجلـــــــديــــــد
 (NIAوقــــد شــــجــــعت ســــلــــطـــة
االحـــتالل االمـــريــكي فـي الــعــراق
ـيـلـيـشــيـات احلـزبـيـة لـعـنـاصــر ا
ــوجب بـــاالنــتــســـاب لــلــجـــيش 
دني القرار الذي اصدره احلاكم ا
رقم  91في 2003/6/7 ر وا بر
ــيـلــيـشــيـات والـذي اتــاح لــهـذه ا
ـخـتـلف اجتـاهـاتــهـا الـطـائـفـيـة
والــــعـــرقــــيــــة أن تــــنــــتــــسب الى
ـؤسـســة الـعـســكـريـة الــعـراقـيـة ا
اجلديدة . في مطلع كانون الثاني
 2004تــــأســــست وزارة الــــدفـــاع
الـعــراقـيـة اجلـديــدة عـلى انـقـاض
وزارة مــــتـــــجــــذرة فـي قــــدمـــــهــــا
ومـتـأصـلـه في نـفـوس الـعـراقـيـ
ومــشـاعـرهـم ابـتـداء مـن تـأسـيس
الدولة العراقية احلديثة في العام
ـــو وتــــطـــور 1921. ثم تــــوالى 
اجليش الـعراقي اجلديـد وتشكيل
ـزيـد من الـوحدات والـتـشـكيالت ا
حــــتـى بــــلغ عـــــدد فــــرق اجلــــيش
اجلـديـد ( (14فــرقـة من ضــمـنــهـا
فـــرقــة آلــيـــة واحــدة هي الـــفــرقــة

التاسعة . 
عــلى الــرغم مـن اقــرار الــدســتــور
العراقي اجلديـد الذي صوت عليه
الشعب عام  2005بإبعاد اجليش
عـن الـسـيــاسـة وحــصـر واجــبـاته
بالدفاع عن العراق من التهديدات
اخلــارجـيـة اال أنـه اسـتـخــدم مـنـذ
تشـكيـله في العام  2003ألغراض

حـــــــــفـظ االمـن الـــــــــداخـــــــــلـي في
ـــدن الـــعــراقـــيــة احملــافـــظــات وا
والــــــتـــــصــــــدي لـــــتــــــظـــــاهـــــرات
واحتـجاجـات شعبـية في عدد من
مـدن العـراق بـضمـنـهـا العـاصـمة
بـغـداد  !  ومــواجـهــة تـنـظــيـمـات
حــزبــيـــة مــســـلــحـــة  فــضال" عن
الـــتـــصــدي لـــعـــنـــاصـــر االرهــاب
ـتمثـلة بـتنـظيم داعش االرهابي ا
الـتي اسـتـهدفت الـشـعب الـعراقي
وبـنــيــته الـتــحـتــيـة  االمــر الـذي
انـعـكس بـشـكل واضح عـلى شكل
تسـلـيـحه وتـدريبه وعـلى مـكـانته
ودوره االجــــتـــمـــاعـي ! وهـــو مـــا
جـعــله يـقــتـرب في ادائه الى أداء
قــوات االمن الــداخـلي والــشــرطـة
مـنه الى جـيش نـظـامي ! وهـو ما
جـعل عـدد من كـبـار قـادته يـقرون
ـهـمـة بـعـدم جـاهـزيـته لـلـقـيـام بـا
الـــتي اسس من اجــلــهــا وأقــرهــا
الـدسـتور وهي الـدفـاع عن الوطن
حـــيث شـــكــلـت احــداث حـــزيــران
2014بــدايــة مــرحــلــة تــاريــخــيـة
جـديـدة  عــنـدمـا ســيـطـر تــنـظـيم
داعش االرهــــابـي عــــلى عــــدد من
دن واحملـافظـات العراقـية  وما ا
ـؤسسـة الـعسـكـرية تعـرضت له ا
من هـزة معـنـوية حـفزت اخلـيرين
من ابـنـاء هـذا الـوطن عـلى اعـادة
تنـظـيم وتأهـيل وتـسلـيح الـقوات
ــسـلـحـة الـعـراقــيـة لـتـنـهض من ا
جــديـد وتــتـصــدى إلرهـاب داعش
وحتقـق النـصـر تـلو الـنـصـر على
تـلك الــعـصـابــات الـتي جـاءت من
وراء احلــدود وتـطـردهــا مـحــقـقـة
انتصارا" حاسـما" عليها اشاد به

القاصي والداني .  .
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ؤسـسة ـا سبق فـان ا  اسـتنـادا" 
العسكرية العراقية منذ تأسيسها
في 1/6/ 1921وحــلـــهــا الحــقــا"
بـعـد االحـتـالل االمـريـكي لـلـعـراق
في أيار  2003وتـشـكـيل اجلـيش
الـــعـــراقي اجلـــديــد  فـي تــشـــرين
الثاني   2003لعـبت دورا" بارزا"
في احلـياة الـسيـاسيـة العـراقية .
كـمـا أنه من الـسـذاجـة الـقـول بان
ـؤسسـة الـعسـكـريـة العـراقـية ال ا
تلـعب اليوم دورا" مـؤثرا" وبارزا"
في اجتـــاهــــات تـــطــــور احلـــيـــاة
الـسيـاسيـة في العـراق ! واذا كان
هـــذا االمــر  فــيـه مــا قــد يـــخــالف
الــدسـتـور الــعـراقي فــانه  ال يـعـد
ـؤسـسة الـعـسكـرية مثـلـبة عـلى ا
الــعـــراقـــيـــة اجلــديـــدة  بل عـــلى
الـــقــوى الـــســيــاســـيــة الــفـــاعــلــة
ؤثـرة في الـعمـلـية الـسـياسـية وا
نفـسهـا من خالل اسلوب وطـريقة
ـــؤســســة تــعـــاطــيــهـــا مع هــذه ا
تـسلـيحا" وتـدريبـا" واستـخداما".
واذا كـــان مـــعـــظم ان لـم يـــكن كل
جـيـوش العـالم لـها دور مـؤثر في
احلـياة الـسـيـاسـية في بـلـدانـها 
فألن اجلـيش هو الـعمـود الفـقري
لـــلــدولــة وكـــيــانـــهــا الــســـيــاسي
وتــعـافي وقــوة ومــتــانـة الــكــيـان
الـسـياسي مـرتـبط بـشـكل مـبـاشر
بـــــــقـــــــوة و وقــــــــدرات اجلـــــــيش
ومؤسـستـه العـسكـريـة ومسـتوى

تدريبه وتسليحه . 
حتـيـة لـلــجـيش الـعـراقي الـبـاسل
فـي الـــذكــرى  (97) لـــتـــأســـيـــسه
واجملـــــد كـل اجملـــــد لــــشـــــهـــــدائه

االبطال....  
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بغداد
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حـيــنـمــا تـصــوروا إن الـقــائـمـ
اجلـــــدد عــــلـى احلــــكم يـــــنــــوون
الـتــعـامل مع الــقـضــيـة الــكـرديـة
بــجـديـة وفــعـلـوهــا قـبل ذلك في
الـســتـيــنــيـات مع عــبـد الــرحـمن
البـزاز لـكن احلـقـيقـة كـانت غـير
ذلك لــدى الـطــرف الـثــاني حـيث
سـياسة فـرق تسد الـتي اتبعـتها
كـل األنظـمـة مع شـعب كـردسـتان
وقياداته وفرض مشاريع هزيلة
كما فـعلوا في جتربتـهم البائسة
فـيـمـا سـمـي بـعد  1975بـقـانـون
احلـكـم الـذاتي احلــكــومي الـذي
انـهار وبـدأت سلـسلة جـديدة من
ــــآسي واحلـــروب الـــكــــوارث وا
الـتي راح ضـحيـتهـا خـيرة أبـناء
كــردســتــــان وبــنــاتــهــا وخــيـرة
ن تـورطـوا في شـبـاب الـعـراق 
تـلك احلـروب الــقـذرة مـجـبـورين
ــا أن تـنـتج غــيـر مـخــيـرين دو
تــــلك الــــصــــراعــــات إال الــــدمـــار
والــتـقـــــهــقـر والـتـخــلف لـلـبالد
حــتى اســقـط الـتــحــالف الــدولي
مــطـلع األلــفــــيــة الـثــالـثــة نـظـام
صــدام وحــزبه الــذي تـســـــــــبب
في مـــــعـــــظـم مـــــآسي الـــــشـــــرق

األوســط حتى يومنا هذا. 
  لقـد تـخـلى الـكردسـتـانـيون عن
اسـتـقاللهـم الذاتي الـذي فـرضته
انـتـفـاضـة الـربـيع  1991وأقرته
قــــرارات مـــجـــلس األمن الـــدولي
قرار   688وتسارعـوا إلى بغداد
حفاظـا على وحدة الـعراق وبناء
ــــواطــــنــــة والــــشــــراكـــة دولـــة ا
قراطية احلقيقية حتت خيمة د

حـقـيـقـيـة ونـظـام مـدني مـتـحـضر
ـســاهـمـة في تــأسـيس دسـتـور وا
دائم يـحـفظ لـلـبالد وشـعـوبهـا كل
احلــقـوق واالمــتــيــازات ويــحــتـرم
خـيـاراتـهــا وتـطـلـعــاتـهـا في دولـة
احتادية اختـيارية ( من دون نعرة
طـائـفـــــــــيـة وال نـزعـة عـنـصـرية
وال عقـدة منـــــــاطـقية وال تـمييز
وال إقـصـاء ) و ( إن االلـتـزام بـهذا
الــدســتـــــــــــــور يــحــفظ لــلــعــراق
احتــــاده احلـــر شــــعــــبــــا وأرضـــا

وسيادة).× 
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     وبـعـد أكـثـر من عـشـر سـنـوات
(بعد تشـريع الدستور الدائم ) من
وضـع هــذه الــوثـــيــقــة اجلـــامــعــة
وشـــروطـــهـــا فـي االلـــتـــزام مـــاذا
ن يحكمون حصل وماذا جنيـنا 

بغداد?
- حتــول الــنــظــام تــدريــجــيــا إلى
نظـام طائفي بـحت بعد أن اتـفقنا
ـقــراطــيـا عــلى أن يـكــون بــلــدا د

مدنيا.
انـية الكـبرى ( دولة - الكـتلة الـبر
القانون ) تقود حـملة لفرض نظام
األغـلـبـية الـسـيـاسـية مـسـتـخـدمة
ذات األســلــوب الــذي اســـتــخــدمه
حـزب البـعث في صـناعـة مجـاميع
من الــــعــــمالء داخـل كــــردســــتـــان
ـــثــــلي الــــشـــعب وبــــوصــــفـــهـم 

الكردستاني.
- مــحـاصــرة اإلقــلـيـم اقـتــصــاديـا
ـوازنة بـحرمـانه مـن حـصتـه في ا
الــعــامــة مــنــذ  2017 – 2014مع
ــــوظــــفـــ قــــطـع كـــافــــة رواتـب ا

ـدنيـ والعـسكـري والـبالـغة ا
أكثر من خمس مليار دوالر.

- إقـــصـــاء وتــــهـــمـــيـش بـــقـــيـــة
ــــكـــونـــات وإتـــبـــاع ســـيـــاســـة ا
االحتواء والصهر على شاكلة ما
كانـت تفـعـله الـنظم الـسـابـقة في
ـرتـزقة من ـلـمة االنـتـهـازيـ وا

كونات اخملتلفة ا
- إلغاء كافة مـكاتب تمثيل إقليم
كردستان في السفارات العراقية

مخالفة للدستور
ــســلــحــة - تــصــفــيــة الــقــوات ا
واألمن واالســـتــخـــبــارات من كل
ـكـونات وتـهمـيـشهم وإبـعادهم ا

عن مواقع القرار
- تـأسـيس مـيـليـشـيـات مـسـلـحة
سـلحة خـارج منظـومة الـقوات ا
الـوطــنـيــة عـلى أسس طــائـفــيـة
وجتـــمـــيــلـــهـــا بــإكـــســـســوارات
عشـائـريـة وشخـصـية هـزيـلة من
مــكـونــات مــخـتــلـفــة ال تــمـثل إال

نفسها
- إشــــاعــــة الــــفـــســــاد وإدامــــته
وإضـــــــــــــاعـــة فـــرص الـــتـــقـــدم
وبــنـــــــــــاء دولـة مــدنــيـة بــهـدر
ـــلــــيــــارات من مـــوارد مـــئــــات ا

البالد.
- تـعطيل وإيـقاف تـطبـيق معظم
مـواد الدستـور وفي مقـدمتـها ما
يــتــعــلق بــحـــقــوق الــســكــان في
احملـافظات مـن تأسيـس األقاليم
بل ومــحـاربـتــهم كـمــا حـصل مع
مطـالب شـعب الـبـصـرة واالنـبار
وصالح الـدين ونـيــنـوى وكـذلك
تــعــطـيـل قـانــون الــنــفط والــغـاز

ـادة  140وعـدم وتــطــبــيــقــاتـه وا
إجراء تعداد عام للسكان 
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     وقـــائــمـــة اخلـــروقــات تـــطــول
وتــمـتـد عــلى كل مـســاحـة الـعـراق
ومــكــونــاته حــتى أصــبح الــيــوم
واحــــدا مـن افــــشـل دول الــــعـــــالم
وأكــثـرهـا بــؤسـا ورعـبــا وفـسـادا
نــاهـيك عن إن ســيـادته في األصل
مـثـلـومـة بـاخـتـراقـات دول اجلوار
ومــا بــعـد اجلــوار حتت مــخــتـلف
التـسميـات والعنـاوين حتى غدت
عــاصــمــته حتـــكــمــهــا عــصــابــات
ومــافـــيـــات مــســـلــحـــة تـــســتـــمــد
شــــرعـــيـــتــــهـــا من الــــرب والـــدين
ــــــذهب وفـي كـل حي وشـــــارع وا
يـلـيـشيـات وحـكم قـرقوش حيـث ا
ـقـيت لـهذه والـصـراع الـطـائـفي ا
األســـبــاب وألن شــعب كــردســتــان
يــخـتــلف كـلــيـا عن شــعب الـعـراق
عـرقيـا وقومـيا وثقـافيـا وتاريـخيا
وحضاريا وجغـرافيا فإنه بعد أن
فـــشل خالل قــــرن من الـــزمـــان في
بــنــاء دولــة مــواطــنــة وأن يــكـون
شريـكـا حقـيـقيـا في كـيان مـخـتلق
وضـد رغبـة الـشـعـب قـال كـلـمته
وطلب أن يكون الشعبان شجرت
مــثــمــرتــ بــاســقــتــ ال شــجـرة
واحـدة مـعـلــولـة بـثـمــار مـشـوهـة
لـــكي يــســـود الــسالم بـــعــيــدا عن
الـصـراعات الـدمويـة والـسيـاسات

العنصرية والطائفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
× نص من ديباجة الدستور الدائم 


