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الــعــراقـيــة جلــهـة فــرض نــفـســهـا
وسـلــطــتـهــا في الــداخل الــعـراقي
خــصـوصــا" بــعــد أن اســتـخــدمت
ـدنــيـة) احلــكـومــات الــعـراقــيــة (ا
اجلـــيش الـــعــراقي فـي مــواجـــهــة
االضــطـرابــات وحــركــات الــتــمـرد
الــتي كـــانت تــنــدلع فـي مــخــتــلف
مـــنــاطق الــعــراق من جــنــوبه الى
شـــمــــاله ومـن شـــرقه الـى غـــربه 
حـــيث كـــان لــــلـــجـــيش الـــعـــراقي
بـــاإلضـــافــــة الى قـــوات االحـــتالل
الـبــريـطـاني دور فـي  قـمع ثـورات
الــــعـــشـــائـــر في الـــفـــرات األوسط
وثـــورة األكـــراد فـي كـــردســـتـــان 
وثـــورة اآلثــــوريـــ في ســــمـــيل 
واأليـــزيــديــة فـي ســنـــجــار. وكــان
ــو قــدرات  اجلـيش لــتــصـاعــد و
الــعــراقي دور كـبــيـر فـي تـشــجـيع
العديد من قادته للبحث عن موقعاً
مـــتــقـــدمــا" فـي مــراكـــز احلــكم في
الـــــبالد  وكـــــان بــــــاكـــــورة تـــــلك
الــنــشــاطــات االنــقالب الــذي قـاده
الفريق بكر صدقي في  27 تشرين
األول  1936بــــــــاالتـــــــــفـــــــــاق مع
اإلصـالحـــيــــ الــــذين كــــان عـــلى
رأسهم حكمت سليمان الذي تولى
رئاسة الوزارة بعد جناح االنقالب
وإسقـاط حكومـة ياس الـهاشمي
 وتــشـكــيل الـوزارة بــأغـلــبـيـة من
اإلصالحـــيــ . األمـــر الـــذي اثــار
مـــخــاوف بــريـــطــانـــيــا من حتــول
ـقـارعـة الـنـفـوذ اجلـيش وقـدراتـه 
والهيمنة الـبريطانية على مقدرات
العراق  فـكان أن دبرت اخملابرات
البريـطانية عـملية الغـتيال الفريق
ـوصل وحتـريك بـكـر صـدقـي في ا
وصل بعض قطعات اجليش في ا
وبـــــغـــــداد إلجـــــبـــــار حـــــكـــــومــــة
االصـالحــيـــ بـــرئــاســـة حـــكــمت

سليمان على االستقالة.
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كـما بـرز الدور الـسيـاسي للـجيش
الــعـراقي اثــر حـركــة رشـيــد عـالي
الــكــيالني  1941الــذي اســتــعــان
بـالــعــقـداء األربــعــة قــادة اجلـيش
وهم كل من صالح الـدين الـصـباغ
وفــهـمي ســعـيــد  وكـامل شــبـيب
ومــحـمــود ســلــمــان  حـيـث جـرى
إقـصـاء الوصي عـبـد اإلله وتعـي
الـشـريف شـرف بدالً عـنه وتـشـكيل
حــكــومــة بــرئـــاســة رشــيــد عــالي
الــكــيالنـي  الـتـي اعــلـنـت احلـرب
على بريطانيـا وطالبتها باخلروج
من الـــعـــراق . فـــكـــان أن ســـارعت
بــريــطــانـيــا لــلــتــصــدي لــلـجــيش
العـراقي والـقـيـام إنزال جـيـوشـها
في الــبــصــرة  والــتي زحــفت إلى
بـغداد وأسـقطت حـكومة الـكيالني
وهـرب الكـيالني والعـقداء األربـعة
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كانت ثورة العشرين اخلالدة التي
انـتشر لـهيبـها ليـشمل كافـة أنحاء
الــعـراق مـن أقـصى جــنــوبه حـتى
أقـــصى شـــمــاله   ضـــد االحــتالل
الـــبــريـــطــاني  في   30 حـــزيــران
 1920قــد كـلـفت بـريـطــانـيـا ثـمـنـاً
ــعــدات  بــاهــظــا فـي اجلــنــود وا
واجبـرت لـنـدن على أثـرهـا تغـيـير
باشر  أسلوبـها في حكم الـبالد ا
فـقـررت تــشـكـيـل حـكـومــة عـراقـيـة
وتــنـصــيـب فـيــصـل ابن احلــسـ
ملـكاً على الـعراق وإقامـة ما سمي
بــاحلــكم الــوطــني  مــســتــعــيــنــة
ــجـمـوعــة من الـضـبــاط والـبـالغ
عددهم  62 ضـابطـاً والذين كـانوا
يــســمـون بــالـشــريــفـيــ [ نـســبـة
لــلــشــريف عــلي بن احلــســ مـلك
احلــــجــــاز ] الــــذيـن خــــدمــــوا في
اجلـيش العـثـماني  وكـان لهم دور
بـارز في الـثورة الـعـربـيـة الـكـبرى
ضــد الــعــثــمــانــيــ الــتي قــادهــا
الـشـريف عـلي بن احلـسـ ! وكان
في مــقـــدمــتــهـم نــوري الــســـعــيــد
وعــلي جـودت ـدفــعي  وجــمـيـل ا
محمد األيوبي وياس الهاشمي 
أمـــ زكـي  وأمــــ الــــعــــمـــري 
وجـعـفر الـعسـكـري  بكـر صدقي 
ورشــيـد عــالـي الـكــيـالني  وعــبـد
احملـــسـن الــســـعـــدون  وتـــوفـــيق
الـــــســــويــــدي وشــــاكــــر الــــوادي
الذين تداولوا ومصطفى الـعمري 
لكي . على الـسلطـة طيلـة احلكم ا
وفي  6 كـانون الـثاني  1921 ولد
اجلـيش العـراقي عـندمـا شكل أول
فـــــوج مـــــنه هــــــو فـــــوج مـــــوسى
ى الـكـاظـم(عـلـيه الــسالم) حـيث 
ـــو وتــــطــــور هـــذا اجلــــيش مـع 
وتطور مـؤسسات الدولـة العراقية
الـفـتـيـة وعـاصـر ارهـاصـات تـكون
الـــدولــة الــعــراقــيــة احلــديــثــة في
مــخـتــلف مــراحل تــطــورهــا حـتى
أصـبح مــؤسـســة كـبــيـرة واســعـة
وشـــامــــلـــة خملـــتـــلف الـــصـــنـــوف
واخلـــدمــــات واالخــــتـــصــــاصـــات
الـعـلــمـيــة والـفــنـيـة والــقـانــونـيـة
والطـبية وخبـرة تدريبيـة و قتالية
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ـــــا كــــان هـــــذا اجلــــيـش الــــذراع
الــضـاربـة لـلـمـؤسـسـة احلـكـومـيـة
الـعراقيـة ورمز قـوتها وهـيبـتها  
بـاإلضافـة الى اخللـفيـة العـسكـرية
لــقــادة الــعــراق ورمــوز حـكــومــته
الفـتـية  فـكـان سرعـان مـا  وجدت
ـؤســسـة الــعـسـكــريـة الـعــراقـيـة ا
الفتية نفسها معنية بشكل مباشر
بعكس وتـنفيذ سيـاسات احلكومة
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الشـك في أن الـــــــتـــــــعــــــرف عـــــــلى
ـتــعـلــقـة اإلشـكــالـيــات الـنــظـريــة ا
بتـشكل ودور اجلـيش العـراقي يعد
ـؤســسـة مــدخالً الزمــاً لـفــهم دور ا
العـسكـرية في مـجتـمعـنا الـعراقي.
فـقــد شــكــلت الــنـخـب الـعــســكــريـة
اجلـماعـة االستـراتيجـية األولى في
الـعراق منـذ ظهور الـدولة العـراقية
حـيث احلـديــثـة في الــعـام  1921. 
أصبح اجلـيش مكونـاً اساسيا" في
بناء السلـطة وفى بناء اجملتمع في
آن واحـد. ولـقـد ذهب إيـفـرز إلى أن
الـــســــبق الــــزمـــنـى لـــلــــجـــمــــاعـــة
االسـتراتـيجـية يـؤدى إلى أن حتتل
هــذه اجلــمــاعــة مـــكــانــة أكــبــر من
اجلــمـاعــة الــتي يـتــأخــر ظـهــورهـا
الـــزمــنـى (أحــمـــد زايــد   الـــنــخب
االجتماعية  الناشر مركز البحوث
العربية واإلفريقية  القاهرة:2005
ص 35).  ولقد تزامن ظهور الدولة
الــعــراقـيــة احلــديــثــة مع تــأسـيس
اجلـيش العـراقي عام  1921ولذلك
بقي هذا اجليش يـنمو ويتطور مع
ــو وتــطـــور مــؤســســات الــدولــة
العراقيـة الفتية فاعـتبر هو العمود
ـخـتلف الفـقـري للـدولـة العـراقـية 
مـــراحل تــــطـــورهـــا حــــتى أصـــبح
مــؤسـسـة كـبـيــرة واسـعـة وشـامـلـة
خملــتـــلف الـــصـــنـــوف واخلـــدمــات
واالختـصـاصات الـعـلمـيـة والفـنـية
والــقــانــونــيــة والــطــبــيــة وخــبــرة
تدريبيـة و قتالية كـبيرة  جمعت و
وحدت  حتت لـوائهـا كل العـراقي
ـخـتلف قـوميـاتـهم ومذاهـبهم من
الـشمـال إلـى اجلـنوب ومـن الـشرق
إلى الـــغـــرب فـــكــــانت بـــحق رمـــزا
لـوحــدة الـدولــة الـعــراقـيــة ووحـدة
شــعــبــهـا حــيث قــاتل الــعــراقــيـون
ــخــتــلـف مــكــونــاتــهم الــعــرقــيــة
ـذهـبـيـة  في صـفوف والـديـنيـة وا
اجليش الـعراقي دفاعـا" عن العراق
ومن أجل أمـنه وعــزته واسـتـقـراره
ـؤسـســة الـعـســكـريـة . وذلك فــان ا
الــعــراقـيــة كـانت دائــمــا" في مـوقع
الـــتــــأثـــيـــر والـــتــــأثـــر بـــاألحـــداث
الـسـيـاسـيـة الـداخـلـيـة واالقـلـيـمـية
والـــدولــيــة  ومــقـــصــدنــا فى هــذه
الـــدراســـة هـــو اســـتــــجالء بـــعض
رتبـطة بتفسـير غلبة اإلشكالـيات ا
ؤسسـة العسكرية في وبروز دور ا
اجملــتــمـع الــعــراقي  عـــلى جــمــيع
اجلــــمــــاعـــــات األخــــرى وظــــروف
ـبــكـر الـذى أدى إلى أن ظـهــورهـا ا
حتـــــصـل عـــــلى أعـــــلـى درجـــــة من
ــكـاسب عــبــر مــسـيــرة اجملــتـمع ا
وكان مـكسبهـا األكبر هـو صعودها
إلى سـدة احلـكم واحتاللـهـا مكـانة

مركزية في عملية صناعة القرار.

 واســتــطــاعت بــريـطــانــيــا إلــقـاء
الـــقـــبض عـــلـى قـــادة اجلـــيش في
إيـــران و إحــــالـــتـــهـم حملـــكـــمـــة
عـسـكـريـة حـكـمت عـلـيـهم بـاإلعدام
وجري تنفيذ احلكم  أما الكيالني
انـيا وبقي برعاية فقد وصل إلى ا
هـتــلـر حــتى نـهــايـة احلــرب حـيث
تــمــكن من الــهــرب والــوصـول إلى
الـســعـوديـة الـتي مـنـحـته الـلـجـوء

السياسي هناك .
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ـــؤســســة مــا أن  تـــبــلــور بـــنــاء ا
الـعسـكـرية الـعـراقيـة الـفتـيـة حتى
وجدت نفسها معنية بشكل مباشر
بعـكس وتنفيـذ سياسـات احلكومة
الـعــراقـيـة جلـهـة فـرض نـفـسـهـا و
ســلـــطــتــهــا في الـــداخل الــعــراقي
خــصــوصــا" بــعــد أن اسـتــخــدمت
ــدنــيـة) احلــكــومـات الــعــراقــيـة (ا
اجلـــيش الـــعـــراقي في مـــواجـــهــة
االضطرابات وحركات التمرد التي
كـانت تــنـدلع في مـخــتـلف مـنـاطق
العراق من جنوبه الى شماله ومن
شـــرقـه الى غــــربه  لــــذلك وجـــدت
النخبـة العسكرية العـراقية نفسها
في وقت مــبـكــر في خـضـم احلـيـاة
السـياسيـة خالل السنوات (1936
ــ  1941) بعد ان استخدم اجليش
ألول مــــرة كــــسالح ســــيــــاسي في
أحـــداث االثـــوريــــ في ســـمـــيل 
بـقـيـادة بكـر صـدقي سـنة  , 1933
ـــــراحـل الالحـــــقـــــة كـــــان ثم فـي ا
لــلـجــيش الـعــراقي بـاإلضــافـة الى
قوات االحتالل الـبريطاني دور في
 قـمع ثـورات الـعـشـائـر في الـفرات
األوســط وثـــــــــــورة األكــــــــــــراد فـي
واأليزيـدية في سـنجار. كـردستـان 
1968) كمـا قام نظـام صدام حس
ــ  2003) بـــاســـتـــخـــدام اجلـــيش
الـــعـــراقي في قـــمع (االنـــتــفـــاضــة
الــشــعــبــانــيــة) الــتي انــدلــعت في
اعقـاب حـرب اخلـلـيج الثـانـيـة عام
 1991في مـــعـــظــــم مـــحــافـــظــات
الـعراق اجلـنوبـية والـشمـاليـة بعد
أن عـجــــزت قــوات االمن الـداخـلي
في قـــــــمع (االنـــــــتـــــــــــــفـــــــاضــــــة
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في الــعـام 1948بــعـد االغــتــصـاب
الـصـهيـوني لـفـلـسـطـ واعالن ما
سـمي بـ(اسرائـيل) قامت احلـكومة
العـراقيـة بإرسال اجلـيش العراقي
الى االراضي العـربية في فـلسط

للتصـدي للمغتصـب الصهاينة  ,
حــيث ســاهم واشــتـرك الـى جـانب
جـيـوش عـربــيـة اخـرى في احلـرب
الـعربـية االسـرائيـليـة االولى وكان
له دور مــشـــهــود ومــؤثـــر في تــلك
احلــــرب ! اال أن تــــداعــــيـــات تــــلك
احلـرب ونـتائـجـهـا انـعـكسـت على
الـداخل الـعـراقي بـ عامي 1951
و 1952الــذي شـــهــد الــعـــديــد من
االحـتجـاجـات والـتـظـاهـرات حيث
تـــــطـــــلـب االمـــــر انـــــزال اجلـــــيش
للشوارع والـسيطرة على االوضاع
ضطربة التي اعقبت قيام الكيان ا

الـصـهيـوني في فـلسـط . كـما 
استـخدام اجلـيش وقوات الـشرطة
الــســيــارة لــقـــمع تــظــاهــرات عــام
 1956عـلى أثــر الـعــدوان الـثالثي
عـلى مـصـر والـتي امـتـدت لـتـشـمل
مـدن وقصـبات الـعراق كـافة . وفي
عام  1967شارك اجلـيش العراقي

التصدي للعدوان الصهيوني على
االردن ومـصـر وســوريـا وبـقي في
االردن مـرابـطا" حـتى جـرى سحب
قـطـعـاته بـعـد انـقالب 1968. وفي
عام  1973اندفع اجلـيش العراقي
الى سوريـا للدفـاع عن دمشق ضد
الـقــوات الـصـهـيــونـيـة في احلـرب
العـربـية االسـرائـيلـيـة الرابـعة في
وقت كـانت طائـرات الـقوة اجلـوية
الــعــراقــيــة أول من وجـه ضــربـات
جـويـة عـلى مـطـارات ومـعـسـكرات
الــعـدو الــصـهــيـوني انــطالقـا" من
ـصرية ! وفي عام 1980 اجلبهة ا
تــــــصــــــدى اجلــــــيش الــــــعــــــراقي
ناطق لالعتداءات االيرانـية على ا
احلدودية لـتندلع احلرب الـعراقية
ــدة االيـــرانــيــة الـــتي اســتـــمــرت 
ثـماني سـنـوات سطـر بهـا اجليش
الحم الـبــطـولـيـة الـعــراقي اروع ا
بانتصار لتنتهي في 8/8/ 1988 
اجليـش العـراقي . اال أنه بدال" من
اعادة اجليش العـراقي الى ثكناته
واعــادة تـــنــظـــيــمه بـــعــد ثـــمــاني
سـنوات من احلـرب الضـروس قدم
خاللـهـا اجلــيش الـعـراقي الـعـديـد
من الشهـداء  زج به صدام حس
في أتـــون مــغــامــرة جــديــدة غــيــر
مـحسـوبـة العـواقب أال وهي حرب
غـــزو الـــكــويـت عــام 1990والــتي
انــتـهت بــتـدخـل  قـوات الـتــحـالف
الــدولـيــة الــتي احلــقـت بـاجلــيش
ـة كبـيـرة في معـركة الـعـراقي هز
غير مـتكافئـة تسببت بـتدمير جزء
كبـير من اآللـة العسـكرية الـعراقية
الــتي كـانت قــد بـلـغت مــسـتـوى ال
يـسـتهـان به من الـقـوة في السالح
والـــعـــتـــاد  االمـــر الــذي أضـــعف
اجلـيش العـراقي الى درجة كـبيرة
خصوصا" بعـد أن حرم طيلة فترة
 13عامـا" من احلصار والـعقوبات
الـــولـــيـــة مـن اعـــادة تـــســــلـــيـــحه
وجتـهـيـزه بـاحلديـث من االسـلـحة
ـعـدات  فـكـان أن ظـهـر عـاجزا: وا
عن مـــــواجـــــهــــة قـــــوات الـــــغــــزو
االمريـكيـة والبـريـطانـية في الـعام
 2003 الـتـي تـمــكـنـت من احـتالل
الــــعــــراق وقـــامـت بـــحـل اجلـــيش
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ومـع تـــــنــــــامي ســــــوء االوضـــــاع
الــــســـيـــاســــيـــة واالقـــتــــصـــاديـــة
واالجـتمـاعـية في الـعراق قـبل عام
ـشاعـر الـقويـة التي  , 1958فـأن ا
كــانت جتــيش في أعــمـاق الــنـاس
كـــانت جتــيش أيــضــاً في أعــمــاق
اجلــــــيش  ,لـــــــذلك فـــــــقــــــد مــــــال
الــعــسـكــريــون  الى ان يــعــكــسـوا
هــمـوم اجملـتــمع وتـطــلـعـاته ,ومن
ـــنـــطـــلق جنـــد ان اعـــضـــاء ذلـك ا
النـخبـة العـسكـرية هم اكـثر فـئات
اجملــتـمع الـتــصـاقـا وتــعـاطـفـاً مع
هــمـــوم اجملـــتــمـع في تــطـــلـــعــاته
الــــســـيـــاســــيـــة واالقـــتــــصـــاديـــة
واالجــتـمـاعـيـة . وكــان لـلـتـغـيـرات
الــســـيــاســـيــة فـي عــمـــوم الــوطن
ـنـطـقــة بـاإلضـافـة الى الـعــربي وا
الــوضع الــدولـي آنــذاك تـأثــيــراته
عـــلى حتـــفـــيـــز عـــدد من ضـــبـــاط
اجلـــيش الـــعـــراقي لـــلــســـعي إلى
لكي بـاالتفاق مع إسقـاط النظـام ا
عــدد من الــتــنــظـيــمــات احلــزبــيـة
الـــعــراقـــيـــة  واســـتــطـــاعت تـــلك
ـنـظـمـات أن تـوحـد جهـودهـا في ا

الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـضـبـاط األحرار
بـقـيـادة الـزعـيم عـبـد الـكر قـاسم
حـيث تـمـكنت في  14تـموز 1958
ـلـكي وأعـلن من أسـقـاط الـنـظام ا
اجلمـهـورية بـالـتعـاون والـتنـسيق
مع جـبهـة االحتـاد الوطـني وأنهت
الـوجـود الـبـريـطـاني في الـعـراق .
اال أن عدم النضج السياسي لقادة
االنـقالب واخلالفـات احلـزبـيـة ب
اركـــان جــبـــهـــة االحتــاد الـــوطــني
انـــعـــكس ســـلـــبــا" عـــلـى تــمـــاسك
ـؤسـسـة الـعـسـكـريـة وهـيـمـنـتـها ا
على مـقاليد االمـور في البالد وهو
مـا تـمـثل بـالـصـراع عـلى الـسـلـطـة
بــ عـبــد الـكــر قــاسم وعـدد من
رفـاقه الضـبـاط في الـلجـنـة العـلـيا
للضباط األحرار وكان على رأسهم
عـــبـــد الـــسـالم عـــارف الـــشـــخص
الــثـــاني في قـــيــادة االنـــقالب  ثم
كـانت مـحــاولـة االنـقالب الـفـاشـلـة
الـتي قام بـها الـعقـيد عـبد الـوهاب
ـوصل  واعدام عدد الشواف في ا
من ضباط اجليش في أم الطبول !
كل تـلك االمـور أدت الـى قـيـام عـدد
من ضـباط اجلـيش وبـالتـعاون مع
ـنــحل بــانـقالب 8 حــزب الــبـعـث ا
شباط  1963واعـدام  الزعـيم عـبد
الــكــر قـــاسم وتـــنــصــيـب  عــبــد
الـسالم عـارف مكـانه اال أن االخـير
سرعان ما قاد انقالبا" آخر في 13
تـشـرين الـثاني 1963ضـد حـلـفائه
البـعـثـي الـذين أتـوا به عـلى قـمة
الـسلـطة . وبـعد مـقتل عـبد السالم
عـــارف في حــادث ســقــوط طــائــرة
جـنـوب الـعــراق تـولى أخـوه عـبـد
الـــرحــمن عـــارف الــســلـــطــة بــدعم
وإســنـاد مـن اجلـنــاح الــعــســكـري
هيمن على السلطة في البالد من ا
أتــبــاع عـبــد الــسـالم عــارف . وقـد
تــخـلـلت فــتـرة حـكم عــبـد الـرحـمن
عــارف بــالـضــعـف عــدة مــحـاوالت
انــقالبـيــة عــسـكــريــة كـان ابــرزهـا
مـحــاولــة أحـد الــعـســكـريــ وهـو
عارف عبد الـرزاق الذي كان يشغل
مــنـصب رئــيس الــوزراء  ولـكــنـهـا
بــــاءت بــــالـــفــــشـل ايـــضــــا" . وفي
17تــمـوز 1968قـام حــزب الــبـعث
نحل بـانقالب عسكـري بالتعاون ا
مع مــجــمــوعـــة عــســكــريــة اخــرى
بزعـامـة عـبـد الرزاق الـنـايف مـدير
االستخـبارات العسـكرية وابراهيم
عـبد الـرحـمن الـداود قـائـد الـقوات
الـــعــراقــيــة في االردن  وســعــدون
غــــــيــــــدان  آمــــــر لــــــواء احلـــــرس
اجلمهوري  حيث أطيح بحكم عبد
الـرحـمن عـارف. لـكن الـبـعـثـيـ لم
يــكـونــوا مــرتـاحــ لـلــشــراكـة مع
مــجـمــوعـة الــنــايف الـعــسـكــريـة 
فبـادروا إلى تنـفيـذ انقالب ثانٍ في
 30 تـمـوز  1968واسـتـولـوا عـلى
الـــســـلـــطـــة الـــكــامـــلـــة في الـــبالد
ـؤثر وتمـكـنـوا من حتـييـد الـدور ا
لـلـنـخـبـة الـعـسـكـريـة الـعـراقيـة في
مراكـز الـسلـطـة والنـفـوذ وصنـاعة

القرار . 
خـصـوصــا" بـعـد اغــتـيــال الـفـريق
حردان الـتكـريتي و اقصـاء الفريق
صـــالح مــــهـــدي عـــمـــاش  ومن ثم
ـهـيب احـمـد حـسن الـبـكر رئـيس ا
اجلــــمـــهــــوريــــة في عـــام  1979و
السيطرة التامة على مقاليد احلكم
والـسلـطة ومـراكز صنـع القرار في
الـدولة واقـصاء الـنخب الـعسـكرية

مـــنـــهــا  ورغـم ارتــداء الـــنـــخـــبــة
ـدني ) الـسيـاسيـة ( وجلـها من ا
لــــلــــمالبس والــــرتـب والــــشـــارات
الــعــســكـــريــة  اال أن واقع احلــال
ـــؤســـســـة وحـــقـــيـــقـــة االمـــر أن ا
الـعـســكـريـة ونـخـبـهــا الـعـسـكـريـة
كـانـت مـغــيـبــة عن مـراكــز الـنــفـوذ
وســلـطــة صـنع الــقـرار فـي الـدولـة
ولــغــايــة احــتالل الــعـراق مـن قـبل
الــقــوات االمــريــكــيــة الـغــازيــة في
2003/4/9. ومـن اجلـديـر بـالـذكـر
أن اعضـاء الـنـخبـة الـعسـكـرية في
الــعـــراق حــمــلـــوا وجــهـــات نــظــر
سـيـاسيـة مـخـتلـفـة كـانوا يـسـعون
الى وضعهـا موضع التـنفيذ  ,وان
كـان ال ينـبـغي الـتـغـافل عن تـوقهم
الواضح الى السلطة  ,الذي يجمع
بـيـنـهم جـميـعـاً وبـدون اسـتـثـناء ,
فـهم يــعـتـبـرون انــفـسـهم مــثـقـفـ
حـمــلــة رسـالــة عــقـائــديـة  ,وهم ال
يـــخـــتـــلـــفـــون فـي كل ذلك عـن أيــة
جماعة أو فئة اجتماعية اخرى من
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       لـقـد كان لـلـفراغ االمـني الذي
تركه قرار حل اجليش العراقي من
ـــدنـي االمـــريــــكي قـــبـل احلـــاكـم ا
تـداعــيـاته وآثــاره الـســلـبـيــة عـلى
مـــجــمـل الــســـيــاســـة األمــريـــكــيــة
واسـتـراتـيـجـيـتـهـا الـعـسـكـريـة في
العراق . االمر الذي دفعها لتشكيل
جــــيـش عــــراقي جــــديــــد تـــــتالفى
ــوجـبه تــلك االثـار والــسـلــبـيـات
تـسرع بحل الـتي خلـفهـا قرارهـا ا
اجلـــيش الـــعــراقي . حـــيث اصــدر
ـرقم ـر االمـر ا ـدني بــر احلـاكم ا
وقتة في  (22) لسـلطة االئتـالف ا
 23حـــزيـــران  2003 بــــتـــشـــكـــيل
New ) الـفــيـلق الـعــراقي اجلـديـد
 Iraqi Corps NIC) وقـــد ابــدلت
هــذه الــتــســمــيـة فـي مــا بـعــد الى
New) اجلـيـش الـعــراقي اجلــديـد
 Iraqi Army  NIA)وقد شجعت
ســـلـــطــة االحـــتالل االمـــريـــكي في
ــيــلـيــشــيـات الـعــراق لــعــنـاصــر ا
احلــزبــيـة بــاالنــتــســاب لــلــجــيش
ـــوجـب الــــقــــرار الــــذي اصـــدره
ـرقم 91 ــر وا ــدني بـر احلـاكم ا
في 6/7/ 2003والـذي اتـاح لـهـذه
خـتـلف اجتـاهاتـها يـلـيشـيـات  ا
الطائـفية والعرقـية أن تنتسب الى
ــؤسـسـة الــعـســكـريــة الـعــراقـيـة ا
اجلديـدة . في مطلع كـانون الثاني
 2004 تـــأســــست وزارة الــــدفـــاع
الــعـراقــيـة اجلــديـدة عـلـى انـقـاض
وزارة متجذرة في قدمها ومتأصله
في نـفوس الـعـراقـيـ ومـشـاعرهم
ابتداء من تأسيس الدولة العراقية
احلــــديـــثــــة في الــــعـــام 1921. ثم
ـــــو وتــــطـــــور اجلــــيش تـــــوالى 
زيد من العراقي اجلديد وتشكيل ا
الـوحـدات والـتـشـكـيالت حـتى بـلغ
عـــدد فــرق اجلـــيش اجلــديــد (14)
فـرقة من ضمـنهـا فرقة آلـية واحدة
هي الـفرقـة الـتـاسـعـة . علـى الرغم
من اقرار الدستور العراقي اجلديد
الــذي صـــوت عــلــيه الـــشــعب عــام
 2005بـــــــإبــــــعــــــاد اجلــــــيـش عن
السياسة وحصر واجباته بالدفاع
عن الــــعـــــراق من الــــتـــــهــــديــــدات
اخلــارجــيـة اال أنه اســتــخـدم مــنـذ
تشـكيـله في العام  2003 ألغراض

حفظ االمن الداخلي في احملافظات
ــــدن الـــعـــراقـــيــــة والـــتـــصـــدي وا
لـتـظـاهـرات واحتـجـاجـات شـعـبـية
في عدد من مـدن الـعـراق بضـمـنـها
الــعــاصــمــة بــغــداد  !  ومــواجــهـة
تـنظيـمات حـزبية مـسلـحة  فضال"
عن الــتــصــدي لــعــنــاصــر االرهـاب
ـتـمثـلـة بـتـنـظيم داعـش االرهابي ا
الـتي اسـتـهــدفت الـشـعب الـعـراقي
وبــنــيــته الــتــحــتــيــة  االمــر الـذي
انـعــكس بــشـكل واضح عــلى شـكل
تــسـلـيـحه وتـدريـبـه وعـلى مـكـانـته
ودوره االجـتماعـي ! وهو ما جـعله
يـــقـــتـــرب في ادائه الـى أداء قــوات
االمن الـداخـلي والـشـرطـة مـنه الى
جـيش نظـامي ! وهـو ما جـعل عدد
مـن كـــبـــار قــــادته يـــقــــرون بـــعـــدم
ــهـمــة الـتي جــاهـزيــته لـلــقـيــام بـا
اسس من اجـلـها وأقـرهـا الدسـتور
وهـي الــــدفــــاع عن الـــــوطن حــــيث
شـــكـــلـت احـــداث حـــزيـــران 2014
بــدايـة مـرحـلـة تــاريـخـيـة جـديـدة 
عـــنــدمـــا ســيـــطــر تـــنــظـــيم داعش
ـــــدن االرهـــــابي عـــــلـى عـــــدد من ا
واحملـــافـــظــات الـــعـــراقـــيـــة  ومــا
ؤسسة العسكرية من تعرضت له ا
هـزة مـعـنـويـة حفـزت اخلـيـرين من
ابناء هذا الوطن على اعادة تنظيم
سـلحة وتـأهيل وتـسلـيح القـوات ا
الـــعـــراقــيـــة لــتـــنـــهض من جـــديــد
وتـتــصـدى إلرهــاب داعش وحتـقق
الــنــصـــر تــلــو الــنــصـــر عــلى تــلك
الــعـصــابــات الـتـي جـاءت من وراء
احلدود وتطردها مـحققة انتصارا"
حـاسـما" عـلـيـهـا اشـاد به الـقاصي

والداني.
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ـؤسـسـة ـا سـبق فـان ا  اسـتـنـادا" 
العـسكريـة العراقيـة منذ تأسـيسها
في 1/6/ 1921وحلـها الحقـا" بعد
االحتالل االمـريكي للـعراق في أيار
 2003وتـشـكـيـل اجلـيش الـعـراقي
اجلـديـد  في تـشـرين الـثاني 2003
 ?لــعــبت دورا" بــارزا" في احلــيــاة
السـيـاسيـة الـعـراقيـة . كـما أنه من
ــؤســسـة الــســذاجــة الـقــول بــان ا
العـسكريـة العراقـية ال تلـعب اليوم
دورا" مؤثـرا" وبارزا" في اجتـاهات
تــطـــور احلــيــاة الـــســيــاســـيــة في
الـعـراق ! واذا كـان هـذا االمـر  فـيه
مـا قــد يـخـالف الـدســتـور الـعـراقي
ـؤسـسة فانه  ال يـعـد مـثلـبـة على ا
العـسكـريـة العـراقـية اجلـديدة  بل
عـلى الــقـوى الـسـيــاسـيـة الــفـاعـلـة
ـؤثـرة في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية وا
نفـسـهـا من خالل اسلـوب وطـريـقة
ـــؤســـســة تـــعـــاطــيـــهـــا مع هــذه ا
تـسلـيـحا" وتـدريـبـا" واستـخـداما".
واذا كــــان مــــعــــظم ان لـم يــــكن كل
جـيـوش الـعــالم لـهـا دور مـؤثـر في
احلـيــاة الـسـيـاسـيـة في بـلـدانـهـا 
فألن اجلـيش هـو الـعـمـود الـفـقـري
للـدولة وكيانـها السـياسي وتعافي
وقــوة ومـتـانــة الـكـيــان الـسـيـاسي
مــرتــبط بــشــكـل مــبــاشــر بــقــوة و
وقــــدرات اجلــــيـش ومــــؤســــســــته
الــعــســكــريـــة ومــســتــوى تــدريــبه
وتسلـيحه . حتية لـلجيش العراقي
الــــــبــــــاسـل فـي الــــــذكــــــرى  (98)
لـــــتــــأســــيــــسـه واجملــــد كل اجملــــد

لشهدائه االبطال.
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لك سـعود شـارك في تلك الـقمـة ا
. عبد لك حس بن عبد العزيز. ا
ـغــربي رئـيس مــجـلس الــفـتــاح ا
الـسـيـادة في الـسـودان. الـرئـيس
السـوري شكـري القوتـلي. فيصل
ـمـلـكـة الـعـراقـيـة). الـثــاني(مـلك ا
كميل شمعون. مصطفى بن حليم
رئيس احلكومة الليبية نيابة عن
ــلك ادريس الـــســنــوسي. عــبــد ا
احلـميـد غـالب نيـابة عن الـرئيس
عـــبـــد الــنـــاصـــر. األمـــيــر ســـيف
اإلسالم مــحـمــد الـبـدر ولـيّ عـهـد
تـوكلـية الـيمـنيـة نيـابة مـلكـة ا ا
ـلك اإلمـام يحي. رحـمـة الله عن ا
عـــلى اجلـــمــيـع. ورغم أن كـــمــيل
شــمـعــون بـريــطـانـي الـهـوى وأن
لبنان عموماً فرنسي الهوى (هذا
قــبل ســبـعــة عـقــود) إالَّ أن فـيض
اإلحساس العـروبي تقدَّم على ما
عـداه وكــانت الـدعـوة إلـى الـقـمـة
والـتـلـبـيـة من دون أي حتـفـظات.
وأمـا الـقـرارات فـكـانت عـبارة عن
أربـــــعـــــة مـن نـــــوع مـــــا قل ودل:
مـنـاصرة مـصر وإتـخاذ الـتدابـير

سـجَّل لــبـنـان في كـتـاب الـعـروبـة
يـثاق أنه عـلى نـحو مـا دسْتَـره ا
الـوطني ومـا زاده تـثـبيـتـاً إتـفاق
الــطــائف فـي الــبــنــد الــثــاني من
"وثـيــقــة الـوفــاق الــوطـنـي" الـتي
أذاعها بنداً بـنداً وزير اخلارجية
السعـودية األمير سـعود الفيصل
(رحمة الله عليه) يوم اإلثن 18
ســبــتــمــبــر/ أيــلـول  1989وهـو
"لـبنـان عـربي الـهويـة واإلنـتـماء
وهــو عـضــو مـؤسـس وعـامل في
جــامـعـة الـدول الـعـربـيـة ومـلـتـزم
ـيـثاقـهـا...". كـمـا سـجل إضـافة
بـالـغــة األهـمـيـة وهي أنه عـنـدمـا
كروه دولـة شقيـقة فإنه يصـيب ا
يــــبــــادر إلـى مـــا هــــو أكــــثــــر من
تسـجـيل مـوقف لـفـظي. ومن هـنا
كـانـت مـبـادرة الـرئــيس شـمـعـون
تمثلـة بدعوة القادة العرب إلى ا
قــمـــة إســتــثــنــائـــيــة في بــيــروت
ــنـــاصــرة مــصــر ضــد الــعــدوان
الثـالثي (البريـطاني- الـفرنسي-
اإلسـرائيـلي) رداً على تـأميم عـبد
الـنـاصر قـناة الـسـويس. ويومـها

بـات مــألـوفــاً أن إنـعــقـاد الــقـمـة
عربـية كانت أو إسالمـية أو التي
في كتلة عدم اإلنحياز أو اإلحتاد
األفــريــقي في الــدولــة الـتـي يـتم
فــيـــهــا اإلنـــعـــقــاد هـــو نــوع من
اإلعــتـزاز بـذلـك. الـنـظــام في هـذه
الدولـة يـتبـاهى. والـشعب يـشـعر
بأهمـية وطنه وعاصـمته. وبقيت
مصـر متبـاهية منـذ إنعقـاد القمة
لك العربية األولى التي ضيفها ا
ــلــكــيــة في ــزرعــة ا فــاروق في ا
"انـشاص" عـلى مـدى يوميْ  28و
 29مـــايـــو  / أيــار  1946وكــان
ـوضـوعات اإلنـعقـاد خـالـيـاً من ا
اخلالفــــيــــة الـــصــــعــــبـــة إلى أن
قاسمها التـباهي لبنان بعد عشر
سـنــ حــيث أن الــرئــيس كــمـيل
شـمـعـون (رحـمـة الـله عـلـيه) دعـا
القادة العرب إلى قـمة إستثنائية
ضـيـفهـا فـي بيـروت يـوميْ  13و
 14/ تـــــشـــــــــــــــــرين الـــــثـــــاني
1956. وبـهـذه الـقـمـة التـي كانت
رائــدة ظــاهـــرة الــقــمم الـــعــاديــة
واإلستثنائـية والدورية بعد ذلك

إسـتـضافـهـا يوم  27مارس/آذار
 2002وبات يتباهى أمام اجلمع
الــــدولي بــــأن مــــبــــادرة الــــسالم
الـعربـية إنـطلـقت من قمـة بيروت
ـلك عبـدالله بن وهـذا أمر شاءه ا
عــبــد الـعــزيــز لــلــدور الــلــبـنــاني
وبـحـيث بـاتـت دول الـعـالم تـربط
أول مـبـادرة سالم عـربيـة حـظيت
بإجمـاع غير مسـبوق بصدورها

من بيروت.
WLJ(« WOL¼«

 وهــذه ذروة الــتــبــاهي وتــعـكس
ـقــرونـة مــدى أهـمــيـة احلــكـمــة ا
بــاحلــنـكــة عــلـى نــحـو مــا فــعــله
الـشيخ زايـد جلـهـة جتيـيـر مـكان
لك عـبدالله اإلنـعقـاد وما شـاءه ا
جلــهــة إنــطـالق مــبــادرة الــسالم
الـعربـيـة من لـبـنـان بـالذات. ومن
هـنا يـجـوز اإلفتـراض أن احلنـكة
ــقـرونــة بــاحلـكــمـة اإلمــاراتـيــة ا
تـمثلـة حديثـاً بإنفـتاح متدرج وا
ـاري بــهـدف عــلى الــنــظــام الــبــشـَّ
إسـتـعادته إلـى فضـائه الـعروبي
هي إستـحضار من جـانب األبناء
ألسـلوب األب الـراحل في إقتـحام
ـوصـدة أمـام تـصـويب األبـواب ا
مـواقف كــلـمـا تــأخـر الـبت فــيـهـا
إزدادت تــــعـــــقــــيــــداً. وعــــنــــدمــــا
يـسـتـحـضـر الــبـنـون تـخـريـجـات
األب الـــتـي تـــســـتـــهـــدف مــداواة
ا هو متيسر األحوال العربيـة 
فهذا مؤشر إلى أن القمة العربية
الـــــدوريـــــة خالل إنـــــعـــــقـــــادهــــا
الــثالثـيـنـي في تـونس مــنـتـصف
ابــريل/ نــيـسـان  2019مــرشـحـة
ألن حتقق إعادة متدرجة لسوريا
ـثل إسـتـعـادة مـصر الـبـشَّـاريـة 

ـؤتـمر إلى مـكـانـها فـي منـظـمـة ا
اإلسالمي خـالل قمـة إسـتضـافـها
ـــلك احلــسن الـــثــاني في الــدار ا
الـبيـضاء من  16إلى  19ينـاير/
كـانون الـثاني  1984وكـانت تلك
اإلســتـعــادة خـطـوة أُولـى مـهـدت
الحقاً إلسـتعادة مصر عـضويتها
عـلَّـقـة في اجلامـعـة العـربـية ثم ا
عــودة األمـانـة الـعـامـة لـلـجـامـعـة
إلى مــقــرهــا في الــقــاهـرة. وتــلك
وقائع بات مـحلَّالً في مقال الحق
الكـشف عمـا في إضبـارات شاهد
مـثل حالي واكب الـقمم وتـابع ما
عُــرف وكـــان مــثــيـــراً من مــواقف
وقــــــــــرارات ومــــــــــا خــــــــــفـي من
مـــشــاورات وإســـتـــقــطـــابــات في
لقاءات الكواليس كان أعظم. بعد
أيـام هـنــالك مـوعـد ثـالث لـلـبـنـان
كن التبـاهي به ويتمثل في أنه
 الـتـوافق قـبل بـضـعـة أسابـيع
عـلى أن يـستـضـيف  قـمـة عـربـية

تنموية إقتصادية.
 وفي الـــعــادة إن أهل احلـــكم في
أي بلد عـربي عندما يـكون هنالك
ــوعــد يـســتــعـدون له مـثـل هـذا ا
أفـــضل إســـتـــعــداد مـن تــعـــبـــيــد
الطـرقـات التي تـمـر فيـهـا مواكب
الــــقــــادة الــــذيـن وافــــقــــوا عــــلى
ـشــاركـة إلى جتــهـيــز الـفــنـادق ا
وتـفـخـيـم األجـنـحـة الـتي سـيـحل
فــيـــهــا رؤســاء الـــوفــود نـــاهــيك
بقوائم الـطعام التي سـيتم تقد

وجباتها الثالث.
 وإلى ذلك إعـداد سيـارات جديدة
وتـأثـيث الــقـاعـة الـتي ســتـنـعـقـد
فـيـهـا جلـسـات الـقـمة وتـزهـيـرها
بـــأنــواع الـــورود. وهــذا يـــســبق

الـفـعـالة إذا تـطـلَّب األمـر في حال
ـعـتـدية من عدم سـحْب الـقـوات ا
ــصـريــة من دون قــيـد األراضي ا
أو شـرط وإعـتـبـار سـيـادة مـصر
ـوضـوع تـأمـيم قـناة أسـاس حل 
السويس وتوجيه "حتية األُخوة
الـصـادقــة  والـتـقـديـر واإلعـجـاب
إلى ســيــادة رئـيس اجلــمـهــوريـة
صرية جمال عبد الناصر وإلى ا
ـسـلـحة وإلى ـصـريـة ا الـقوات ا
شـعب مـصر مـكْـبـرين وطـنـيـتهم
وتـفانـيـهم فـي الدفـاع عن سـالمة
مـصـر وسـيـادتـهـا وعن الـقـومـيـة
الــعـــربــيـــة وكـــرامــة شـــعــوبـــهــا
وعـــزتــهـــا". وحـــيث أن اجلـــزائــر
كــانت مــا زالت تـواجه نــضـالــهـا
ضـد اإلسـتــعـمــار الـفــرنـسي فـإن
لـبــنــان الــعـروبي شــاء أن تــكـون
القـمة مناسـبة لتضـم القرارات
"تأيـيد مـطالب الشـعب اجلزائري
في نـضـاله حـتى حتـقـيق أمـانـيه
الـــــقــــــومـــــيــــــة في اإلســــــتـــــقالل
والـــســـيــادة". وتـــشــاء الـــظــروف
الـصــعــبـة الــتي عــاشــهـا لــبــنـان
نــتـيـجــة عـشـر ســنـ من احلـرب
والـصـراعــات وتـدخالت األغـراب
في شـــؤونـه أن يـــســـجـل رئـــيس
دولــة اإلمـــارات الــشــيخ زايــد بن
ـاثـلة سـلـطـان آل نـهـيـان وقـفـة 
لــتــلـك الــتي إتـــخــذهــا الـــرئــيس
شــمــعـــون وتــمــثـــلت في أنه من
ــــثـــخن أجْل تــــدعـــيم لــــبــــنـــان ا
بتـداعـيـات احلـرب وحـرصـاً على
تــمـتـ أسـاسـاتـه الـتي وضـعـهـا
إتفاق الطائف إرتأى جتيير دور
اإلمـارات فـي إسـتــضــافـة الــقــمـة
الـعربيـة الدوريـة إلى لبـنان الذي

تــوجــيه الــدعــوات الــتي تــتم من
خالل مـبعوثـ بتـفاوت مـراتبهم
الــرســـمــيــة. ويــبـــذل أهل احلــكم
إياهم الـكثيـر من اإلهتمـام باألمر
سـتضافة على أساس أن الـقمة ا
ســـتـــدخـل بـــنـــداً في تـــاريـــخـــهم

الشخصي. 
وكل هـذا الذي نـشيـر إليه يـحدث
في حال توافر العنصر األساسي
لنـجاح إنعقـاد قمة وهـو أن البلد
مـــســـتــقـــر ومـــؤســـســات احلـــكم
تـــمــارس مــهــامــهـــا عــلى الــوجه
األكمـل. كمـا لـيس هـنـالك مـشاكل
عـالـقـة وال إحـتـجـاجـات شـعـبـية.
بـعض مـا نشـيـر إليـه  جتهـيزه
عـدا الـعـنـصـر األساسـي حيث أن
لـبـنــان من حـكــومـة مـنــذ بـضـعـة
أشهـر. وما هي ذروة اإلسـتغراب
أن الـدعوات إلى الـقمة كـانت تتم
من خـالل وزيـــــر في حـــــكـــــومـــــة
مــوجـــودة إســـمــاً مـن دون فِــعل
كــونــهـــا عــلى نــحــو الــتــســمــيــة
الـرسـمـية لـهـا "حـكـومـة تـصريف

أعمال".
 UŽ«d Ë n¹u ð

وفي الوقت نفسه هنالك تسويف
وصــــراعــــات وتــــبـــادل شــــتــــائم
ومـكـايدات وزرع ألـغـام سيـاسـية
قـابلة لإلنـفجار. كـما هنـالك حالة
من الـتردي في قـطاعـات التـجارة
والـصـنـاعـة نـاهـيك بـالـهـواجس
واخلشـية من إفالسـات قد حتدُث
تــبــاعـــاً وال يــســلم مـــنــهــا حــتى
صارف اللـبنانية.. إالّ إذا كانت ا
ظـاهــرة اإلكـثـار من فــتْح الـفـروع
صارف تـعني أن ال خوف لهـذه ا
ـــــا هــــــو أعـــــظم. وإلـى ذلك إن

ــــدعــــويـن إلى الـــــقــــمــــة ال بــــد ا
يـتسـاءلـون: كيـف تكـون الـتنـمـية
هي عـنـوان هـذه الـقـمـة  واحلال
مـستمـر على نـحو مـا هو حاصل
في لبنان. ومـثل هذا التساؤل قد
يــنـــتــهي إلى اخلـــشــيــة من أحــد
أمريْن: إما تـنعقد القـمة الشتوية
على مستويات الصف الثالث من
ـــســـؤولــــ وفي ذلك خـــســـارة ا

معنوية للبنان. 
وإمـا ال يكـون هنـالك إجمـاع على
احلـــــضـــــور. وفي احلـــــالـــــتـــــيْن

خسارة.
 وأمــا بـــالـــنـــســـبـــة إلى الـــقـــمــة
الربيعـية (القمة الـعربية الدورية
الثالثـون) التي ستـستضاف  في
تــونس فــإن مـــا يــقــال في شــأن
نـقوص احلـكومة أحـوال لبنـان ا
يـــقـــال فـي شـــأن أحـــوال تـــونس
ـــعـــلـــولـــة احلـــكـــومـــة لـــكـــثــرة ا
ـنـاكفـات وبـالذات بـ الرؤوس ا
الكبيرة. هذا عدا أن الشارع قابل
في إسـتـمـرار إلسـتـقـبـال األصـفـر
مثلما حدث في السودان وما زال
ومـــرشح دائـــمــــاً لـــلـــحـــدوث في
لـبــنـان. هـنـا نـتـسـاءل: أي مـعـنى
لـلـتـبـاهي إذا كـانت الـقـمـة سـواء
تـــلك الــشـــتــويــة فـي بــيــروت إذا
كــــانـت أمــــور أهل احلـــــكم عــــلى
الــنـــحــو الــذي ال يــشـــجع وتــلك
الـربيعـية في تـونس إذا كان أهل
احلـكم ال يـبـذلون جـهـوداً وفاقـية
لـكـي تـكون إسـتـضـافـتـهـم لـلـقـمة
فرصة لبلـسمة ما على قادة األمة
بلسمته للجراح العربية وأكثرها

نزفاً اجلرح السوري.
 والله التواب.
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