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 تمهيد:
 

مطلمما القممرن لممم يشممعر العممرب السممنة فممك العممراق بكممونهم اقليممة منممذ ت سممي  الدولممة 

حتمى سمقوط نظمام  ذلك الحين لبالد منذل، اذ كانوا المؤسسين للنظام السياسك العشرين

 هويتم... وكانت هذه اللحظة بالذات بداية الم زق العربك السنك فمك 2003عام  البعث

، للنظمام المديمقراطك الجديمد، وبمين معمارض لم.تشظى المجتمما السمنك بمين مؤيمد لقد 

المعارضمممة المممى قوميمممة بعثيمممة، وقوميمممة يسمممارية، وإسمممالمية وطنيمممة، فيمممما انقسممممت 

وإسممالمية امميممة، وعشممابرية قبليممة، ومممزيك مممن كممل ذلممك فممك  حيممان  خممرى. كممما ان 

الممداخلين فممك العمليممة السياسممية تشممظوا الممى االوصممال ذاتهمما  يضمما، فممك حممين وضمما 

 .  خارجهامنهم قدما فك العملية السياسية وقدما  خرى البعض 

، فيممما ارادتمم.وفهممم كممل ذلممك ضمميا علممى المتممابعين البوصمملة الحقيقيممة للمجتممما السممنك 

وبعممد تحريممر المنمماطق  2014كممل هممذه التعقيممدات بعممد سممقوط الموصممل عممام زادت 

 .  2011بنهاية العام  تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(المسيطر عليها من قبل 

التعمرف علمى توجهمات النخبمة السمنية المثقفمة التمك ان هذه الورقة البحثية تهمدف المى 

تشممكل رافممدا مممن روافممد الممر س العممام السممنك العربممك فممك العممراق، حيممال شممكل الدولممة 

 .ونظامها السياسك ومستقبلها المتصور

لمم  2003 لعرب السنة فك العراق انهم طيلة األعموام التمك تلمت عمامالتوج. العام لان 

سك الجديمد. يبلوروا اتجاها واضحا سوى المعارضة السياسية والعسكرية للنظام السيا

اتجاه محدد قومك او دينك إسمالمك او على قارب العرب السنة  اما اجتماعيا فلم َير   

غير ذلك. وبذلك فإن معرفة هذا االتجاه ي مّكننا من حل الغموض فمك التعاممل مما همذا 

المجتما العراقك الذس تم التعامل مع. بافتراضات غير مبنية علمى  القطاع الواسا من

 سمما  علمممك كمم ن يحشممروا كلهممم فممك اتجمماه قممومك بعثممك، او إسممالمك داعشممك، او 

بحمممث مبنيمممة علمممى الغيمممر  نمطيمممة عشمممابرس بمممدوس او مممما المممى ذلمممك ممممن تصمممنيفات

 والتمحيص. 
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 المنهجية والمفاهيم والمقاربة النظرية:
 

المقمممابالت باالعتمممماد علمممى اداة تحليلمممك السمممتطالعك االممممنهك القمممة همممذه الور تتبنمممى

، ناشططططين المممذين يقصمممد بهمممم اجرابيممما ةيالسمممن يمممةالعرب"االنتليجنسممميا" المباشمممرة مممما 

مطلعين وحاضرين وفاعلين فك المجال العام، ضمن توزيما  ،واعالميين، وأكاديميين

يممالى، باإلضممافة الممى شمممل محافظممات نينمموى، واالنبممار، وصممالد الممدين، ودجغرافممك 

ويعود سبب اختيمار همذه المحافظمات دون غيرهما المى وجمود اعمداد كبيمرة ممن بغداد. 

المواطنين العرب السنة فيها، اذ يشكل العرب السنة اقليمة ضمبيلة العمدد فمك غيمر همذه 

 المحافظات. 

الموقمف ممن التمك تناولمت متنوعمة مقابلة ضمن مصفوفة من األسمبلة ال 11وتم اجراء 

ة المممى الموقمممف ممممن افخمممر الطمممابفك، الدولمممة والنظمممام السياسمممك واالدارس، باإلضممماف

 ..ذاتالمجتما العربك السنك نحو والقومك، فضال عن تصورات 

، ينتممممون لشمممتى 2018والنخبمممة التمممك جمممرت مقابلتهممما فمممك شمممهر نيسمممان ابريل عمممام 

مسممعى لتمثيممل  الصممنوف اإلسممالمية والليبراليممة والقوميممة والمناطقيممة والعشممابرية، فممك

  وسا يشمل جميا فبات النخبة العربية السنية. 

. اثنيطا انثروبولوجيطا" بالمعنى المتبا فك هذه الدراسة يتضمن معنى العرب السنةان "

بمعنى ان القصد من هذا المفهوم لي  بالضمرورة االعتقماد الممذهبك المدينك بالممذاهب 

مما معيمار تشمخيص "السمنك العربمك" السنية، او تبنك  يديولوجيا سياسمية عروبيمة، وان

فك هذه الدراسة هو االنتماء لتلك الثقافة او الفضاء او الجغرافيا او الهويمة الفلكلوريمة 

 التك تدعى التسنن العربك فك العراق. 

معتاارب باامن باام  بقعااة   را يااة القااانين  ال -سياساا  الكيااا  الذلكك  ويقصممد بالدولممة 

 .  ن وا  مؤسساتم تعمل على التيحيد بينهممحددةن يشعر مياطنيه بأنهم  زء منم

تشممييد  يممتم بموجبمم.وبككطلع ف نككلد لل ولككذ نككح لككمش لل طلككذ بنكك وس مر،ككف ل  ككط  ب كك     

جهاز ادارس، ومالك وقضابك وعسكرس مستقر، تقوم من خاللها هذه االجهمزة بمهمام 

دولمة  ،الدولمةوتكمون النتيجمة الطبيعيمة لعمليمة بنماء  .(1)احتكارية لفرض سملطة القمانون

وبمذلك تتم طر الدولممة   (2)حديثمة بمالمعنى الفيبمرس التمك تحتكمر العنمف فمك ارض معينمة

وممن الواضما ان بنماء  .االرض والسميادة والشمعب بخصابص اربا وهمك الحكوممة و
                                                           

1 - Tomas Ertsman, "State Formation and State Building in Europe", Ed, Thomas Janoski, The 
handbook of political sociology, (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), P:367 . 

(، 2001، ترجممة: صمالد همالل، )القماهرة، المركمز القمومك للترجممة، مفاهيم أساسطية فطي علطم االجتمطا ماك  فيبر،  -2
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هذه القابليات وتنميتها تسير وفقا ألولويات معينمة، تبمد  ممن القابليمات االمنيمة وتسمتمر 

 .(3)ك بالقابليات والقدرات االقتصادية والخدميةبالسياسية وال تنته

ارادة أل راد يعيشاي   ا  بقعاة ما  األرفن و ا  اال نظااد ا ت ااد  "ويقصد باألمة 

 .ُمَمثَّلي "وبعض الرميز الثقا ية المشتركةن ونظاد سياس  يشعرو  م  خاللم بأنهم 

تم مين تهدف المى عملية عراقية، مستمرة التفاعل ضمن  مة وبالطبا فإن األمة هنا 
 عمدة ابعماد، منهما:وهمذه العمليمة تعتممد . العراقيمة االستقرار السياسك فمك قالمب الدولمة

: توسميا العالقمات ثانياها وفلسفتها السياسية. ل  ث  : تنمية ح  االندماج ما الدولة وم  اوال
: ثالثططااالجتماعيممة بممين الجماعممات الفرعيممة والثقافممات الفرعيممة فممك مختلممف المنمماطق. 

التممدريجك لاللتزامممات االجتماعيممة واالقتصممادية والنفسممية القديمممة، واكتسمماب  نالممذوبا
 .(4)بمة على التقبل االجتماعك لآلخرالمثل والقيم الجديدة القا

-وتحاجك هذه الدراسمة ان المقاربمة النظريمة التفسميرية التمك يتبعهما العمرب السمنة 

، 2003تتبا تحوالت مختلفة بعمد عمام فك بناء الدولة واألمة العراقيتين  -)بشكل عام(

تمثممل بمجملهمما  نممماط االسممتجابة لمجتممما يعمميش حالممة االغتممراب عممن محيطمم.. وتلممك 

األنممماط تبممد  مممن تجربممة االنسممحاب، ثممم التمممرد، ثممم التكيممف ممما المحمميط الممذس يشممكل. 

األغلبية من فبات المجتمما العراقمك وافمراده. ففمك الحالمة األولمى  س االنسمحاب تمرك 

جتما العربك السنك  هداف. ووسابل تحقيقها فك موقمف سملبك ينشمد االنتظمار. وفمك الم

الحالة الثانية اختار المجتما العربك السنك  هدافا سعى الى تحقيقها ب س وسيلة كانمت، 

ومنها الوسابل السلبية مثل الخيار المسلا. وفك الثالثمة تحمول المجتمما العربمك السمنك 

مما الوسمابل اإليجابيمة ضممنتها افليمات الديمقراطيمة التمك  الى اختيار اهداف متماشية

 تسّير العملية السياسية فك العراق. 

وبالنسبة لمحّرك  نماط االستجابة، فتحاجك هذه الدراسة ان. يعود المى مما يمكمن ان 

نسمممي. ) نممماط التواصممل(، التممك تممؤثر فيمم. اللقمماء وجهمما لوجمم. ممما افخممر الطممابفك 

كممومك، فضممال عممن تمم ثيرات االعممالم، والخطمماب السياسممك والقممومك، والرسمممك الح

والخطاب السياسك المضاّد. وتؤثر هذه األنمماط ممن التواصمل، علمى شمكل االسمتجابة 

 للمجتما حيال القضايا المتعلقة ببناء الدولة وبناء األمة. 

 

                                                           
 مجماب: ترجمة ،والعشرين الحادي القرن في واإلدارة الحكم ومشكلة العالمي النظام: الدولة بناء فرانسي ، فوكوياما، -3

 . 11، ص(2001 للنشر، العبيكان الرياض،) اإلمام،
4- Ali-Asghar Kazemi, ''The Dilemma of Nation building in Post-Sadam Iraq'', Journal of Law 
and Politics,Tehran,2005, Islamic Azad University, Science and Research Campus, Vol.1, no.2.  
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 داعش: ال دمة األخيرة؟

الفين وثالثة جعلت. عام بصدمات مرهقة منذ فك العراق مَر المجتما العربك السنك 
فك عداد المجتمعات المكسورة والشاعرة بالهزيمة. كانت الصدمة األولى فك اسقاط 

، حيث وجد العرب السنة  نفسهم وحيدين وبال حماية. اما 2003عام  البعثنظام 

، اذ فك هذا التاريخ تحديدا انتهت 2006الصدمة الثانية فهك اعدام صدام عام 

ما العربك السنك. اما الصدمة الثالثة فكانت محاولة الدخول اسطورة البعث فك المجت
فك العملية السياسية من  بوابها، واستغالل مميزاتها لتحقيق المطالب، وبذا شارك 

، وبدعم إقليمك سنك واسا، ليحققوا 2010العرب السنة بكثافة فك انتخابات عام 

فقا لتفسيرات المحكمة االتحادية، القابمة األكبر فك االنتخابات. اال ان قراءة النتابك و
شكل صدمة للمجتما السنك من المشاركة السياسية وعواقبها. وكانت الصدمة 
الرابعة فك تماهك العرب السنة بتهيبة الظروف، او الصمت، او التشجيا المؤدس 

على المناطق العربية السنية. وكانت النتيجة ان  )الدولة اإلسالمية(الى تسّيد تنظيم 
لتنظيم فتك ب بناء هذه المناطق قبل غيرها، حيث شّكل ذلك الصدمة الرابعة هذا ا

،  دى بالنهاية الى اتخاذ موقف الرفض او الهروب وصوال للمجتما العربك السنك
 . الى مقاتلة هذا التنظيم

ولم تكن داعش  داة انتقامية من المجتما المحلك فك المناطق الغربية والشمالية وانما 
ولوجك يعّبر فك جوهره عن تيار اجتماعك قابم منذ زمن. وكان صعود مشروع  يدي

داعش تعبيراً عن االعتراض على ازمة الدولة فك تحّمل مسؤولياتها فك احداث 
التوازن فك االنفتاد الديمقراطك، وتنظيم التعددية
(5)

. ولم يكن االمر مقتصراً على 
ت اإلقليمية، ومنها حجم النفوذ ذلك بل ان حجم االستفزاز الخارجك المتمثل بالتدخال

اإليرانك على وج. الخصوص، الى جانب الموروث الفقهك والدينك المتراكم منذ 
سماد نظام البعث فك التسعينيات لموجة النسخة السلفية من اإلسالم بالعمل فك 
مختلف محافظات العراق، كلها كانت عوامل متضافرة فك ظهور داعش فك المناطق 

 ة. العربية السني

السنك المجتما الكثير من  بناء وتتفق النخبة العربية السنية على ان  سباب تعاطف 

تعود باألسا  الى تراكم اإلجراءات  2014عام  تنظيم )الدولة اإلسالمية(ما 

. ومن بين اهم األسباب هك مدى التضييق واإلهانة التك كان 2003الحكومية منذ 

األمنية، وعلى يد القوات العسكرية فك  يشنقاط التفتيتعرض لها المواطنون فك 
 محافظات نينوى وصالد الدين واالنبار بحسب ترتيب شدة اإلجراءات.

لقد كانت مظاهر التضييق الشديد من قبل تلك القوات، واالستفزاز التك شكلتها 
إجراءات غير مهنية الى جانب الشعور بالتهميش االقتصادس التك شكلتها قضايا 

                                                           
، )بيمروت، المركمز العربمك داعش والمجتمع المحلي في العطراق –دولة الخالفة: التقدم الى الماضي فالا عبد الجبار،  -5

  .12(، ص2011لألبحاث ودراسة السياسات، 
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ارد المخصصة لهذه المحافظات، وغياب برامك التنمية، هي ت بمجملها البطالة والمو
 ظروفا مؤاتية للترحيب بداعش احتجاجا على تلك الظروف. 

مّثلت لحظة دخول داعش الى المناطق العربية السنية لحظة الخالص بالنسبة 
تلك للكثيرين، بحسب النخبة العربية السنية، هروبا من االحتقان الشديد الذس عاشت. 

المناطق منذ سنوات. واستغلت داعش تلك افمال المحبطة، ومشاعر "خسارة 
السلطة" وساحات االعتصام، وضغط االعالم الطابفك، لعقد تحالفات ما الكثير من 

  نصار حزب البعث فك هذه المناطق. 

وبذا بدت داعش مستقوية ببيبة متعبة حد االنتحار، وباحثة عن حام  لها، ومتهورة 
 س شكء، فيما كان لقصور التعامل وانعدام الرؤية لمختلف القوى السياسية لفعل 

الشيعية والسنية فضال عن مؤسسات الدولة الرسمية و جهزتها دور كبير فك النجاد 
المتحقق لداعش. وعلى الرغم من ان النخبة العربية السنية شددت على ان المجتما 

عاً على الموقف المؤازر لتنظيم داعش، فك المحافظات الغربية والشمالية لم يكن م   جم 
اقّرت ب ن اغلبية النا  ومنهم الكثير من المثقفين وقادة المجتما  - س النخبة–اال انها 

 كانت لهم مواقف مؤيدة لداعش ال سيما فك بدء احتاللها مدنهم وقصباتهم. 

وصالد كان األمر على ما يرام حتى  يام قليلة بعد سقوط مدن االنبار والموصل 
الدين وحزام بغداد، لكن لحظة االنقالب على داعش من قبل المجتما العربك السنك 
بد ت مبكرا منذ ان استهدف التنظيم  بناء هذه المناطق تهجيرا، وتنكيال، وعقابا على 
 مور لم يعتدها المواطنون مثل التدخين، وممارسة األلعاب واالحتفاالت الراقصة 

 وما شاب. ذلك.

إجراءات اشد قساوة على المواطنين مما كانت  )الدولة اإلسالمية(نظيم لقد فرض ت
علي. الحكومة المركزية، حتى بات النا  تدرك ان داعش ال تمثل ثورة للثوار وانما 

 عصابة إرهابية.

وكانت خطوة داعش بتهجير األهالك تحديدا نقطة مفصلية فك انقالب المواطنين من  
 لداعش، الى مرحلة التكيف المساير لتوجهات الحكومة.مرحلة التمرد الموازس 

وفك مقابل كل ذلك يشير عدد من النخبة العربية السنية الى ان قسطا مهما من 
المجتما السنك مازال مؤمنا ب ن داعش لم تكن لتتواجد فك مناطقهم سوى بمؤامرة 

ريكك تسيره من إيران. فك حين  شار عدد منهم الى اعتقاد سابد ان داعش تنظيم ام
 واشنطن من اجل مصالحها. 

مل بالقوات وفك كل األحوال فإن المجتما العربك السنك مازال غير واثق بالكا
من وحررت مناطقهم، لشكوك تساورهم من  داء هذه القوات األمنية التك فرضت األ

 التك تخلت عن مناطقهم لصالا داعش فيما سبق. 
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ة!تنا ضات المي ف م  حكٍم يقيده الشيع  

تحرير المناطق العربية السنية كانت إيذانا بتحول مواقف المواطنين هناك من 
الحكومة واجراءاتها. فتحول تسمية )جيش المالكك( من قبل النا  الى )جيش 
العراق(، بفعل رغبة المجتما باستعادة الدولة زمام األمور، وانقاذهم من بطش 

دالء بما يمتلكون من معلومات داعش، اذ ما يزال المواطنون يتسابقون فك اإل
لألجهزة العسكرية ضد من يرونهم )دواعش( او مخربين. وتغيرت نظرة النا  
بطريقة دراماتيكية نحو الحكومة باإليجاب، اذ ال يجد كثير منهم ب سا فك قيادة 
سياسية تتولى زمام األمور فك حكومة بغداد تكون منتسبة للمذهب الشيعك، 

عادال ومنصفا لمطالبهم كمواطنين. وبذا ال يشكل اليوم مشترطين ان يكون ذلك 
التوتر الطابفك شيبا يذكر فك اذهان المواطنين لكون من يقود دفّة الحكم فك بغداد من 
المذهب الشيعك. حتى ان المثقفين رصدوا ظاهرة جديدة هك ان مفردات االنتقاص 

لمجتما السنك نفس.، من الشيعة مثل )الرافضة، والصفويين(، باتت تجد رفضا من ا
)الرتباطها ربما بمنظومة داعش العقابدية(
(6)

. ولم يتبق من الشعور الطابفك فك هذه 
المناطق اليوم سوى تلك الدعوات بالتضامن واالنسجام فك "البيت السنك" دون ان 

 ينسحب ذلك فك الدعوة الى مواجهة افخر وعداب..

رفان تسود المجتما العربك السنك ومن الواضا للعيان ان شعورا باالمتنان والع
حيال ربي  الوزراء حيدر العبادس، بوصف. صاحب اإلنجاز األكبر فك تحقيق 
النصر على تنظيم داعش، وتخليص محافظات كاملة من عبث.. وال  دّل من ذلك من 

)قابمة -النسب المهمة من األصوات التك حصلت عليها قابمة العبادس االنتخابية 
حافظات العربية السنية، وهو  مر لم يكن متصوراً لقابمة يقودها فك الم -النصر(

 شيعك قبل بضعة سنوات. 

وساهمت موجة النزود الكبيرة التك شهدها المجتما العربك السنك الهارب من نير 
داعش الى المناطق الكردية فك إقليم كردستان، والمناطق الشيعية فك الوسط 

خر القومك والطابفك. فللمرة األولى بعد عام والجنوب، فك تغيير النظرة تجاه اف

يكتشف العرب السنة انهم ليسوا مشاريا للقتل بالضرورة، وهم يلج ون الى  2003

المناطق الشيعية، اذ وجد السنة  نفسهم فك تجربة اندماج اجتماعك لم يختبروها فك 
   السابق، محورها الهوية الوطنية، والعروبة التك جمعتهم بشيعة العراق.

حتى ان العرب السنة بدوا  كثر تفهما للطقو  الشيعية التك تمأل المجال العام كل 
سنة، مبادرين  حيانا الى المشاركة فيها بمبادرات فك تكريت والرمادس تحديدا، لقيت 

 ردود  فعال متباينة كما افاد ب. عدد من النخبة.
                                                           

"،  وراق ونقاشممات مممؤتمر صممعود تنظططيم الدولططة اإلسططالمية فططي العططراق والشططام فططي سططيا   العرا ططيد. حيممدر سممعيد، " -6

تراتيجيات المضمادة، )عممان، األردن، مؤسسمة فمردريش األسمباب والمؤشمرات واالسم -الراديكالية الدينية فك العمالم العربمك
  .10( ص2014ايبرت، 
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طلبة القادمين من مناطق ويذكر النخبة المبحوثة باعتزاز اليوم وجود االالف من ال
الوسط والجنوب للدراسة فك جامعات الموصل واالنبار بشكل خاص، مذّكرين ان 

 ذلك لم يكن متصورا فك السنوات السابقة المآلى بالشحن طابفك. 

هذه النظرة اإليجابية ورغم كل ذلك لم تمنا وجود إحسا  داخلك مكبوت ال تخطب. 
طق الغربية ما يزالون يرون " ن حكم بغداد إرثهم، العين فك ان عدداً من  بناء المنا

 وهم  قدر علي.".

وفك الجانب افخر وعند التذكير بتقارب السياسيين العرب الشيعة من إيران، يالحظ 
ان الموقف العربك السنك لم يتزحزد عن ابداء مشاعر الكراهية ضد هذا البلد. 

الموقف من إيران، اذ  جمعت فالموقف من الشيعة الحاكمين، لم ينسحب ابدا على 
النخبة العربية السنية فك ان هذا البلد يعمل ب جندات تضر بمصالا العراق 
ومواطني.، مثل قطا المياه، ودعم الميليشيات. كما ان إيران بر س النخبة تشجا على 

 إرساء نظام طابفك تقسيمك بدعمها فبة سياسية من مذهب معين ضد آخر. 

لنخبة المثقفة الى ان هذا الموقف من إيران من قبل المواطنين و شار عدد من افراد ا
فك المحافظات الغربية ساهم ب. الساسة السنة بشكل خاص، وبدوافا طابفية من اجل 
ربط السياسيين العرب الشيعة بإيران وذلك بحمالت إعالمية وخطابات ذكية 

داة إيران، فضال ومرّكزة، مستفيدين من ارث ثقافك كبير ترك. حزب البعث فك معا
 عن حرب السنوات الثمانك التك احتفظ  بناء العراق بذكراها حتى افن.  

 

 البعث: الير ة المحتر ة

لم تختلف االنتليجنسيا العربية السنية فك  ن حزب البعث تنظيما ونشاطا، ال يملك 
على شيبا يذكر من الحضور فك الساحة السنية فك الوقت الراهن. بل انهم لم يختلفوا 

ان "البعث ورقة واحترقت"، سيما وان لحظة اعدام صدام، كانت نهاية رمزية 
لحزب البعث، انهت في. شعبيت. بشكل كبير، فيما كان لتحالف عدد من البعثيين ما 

 داعش نهاية فعلية لهذا الحزب فك عين المواطنين العرب السنة.

لعربك السنك يرى ان ورغم ذلك فإن القليل من النخب  شاروا الى ان الجمهور ا
البعث موجود اال ان. يراه غير فاعل وغير مؤثر بالمّرة. لكن ذلك ال يمنا من 
اإلشارة الى ان العديدين ممن ارتبطوا بحزب البعث بمصالا وامتيازات، والذين 
حرموا منها، مازالوا يرفعون مظلوميتهم التك "ت حسب على البعث"، اال انها ليست 

 منتمون لهذا الحزب وظيفيا، غير المنتمين الي. عقيدًة وانتماًء. كذلك بالضرورة. فال

وفك الجانب افخر يشير النخب الى ان النظام السياسك فك بغداد يستغل منذ سنوات 
ورقة البعث ألغراض سياسية وانتخابية، وهك ورقة تستعمل فك العلن ضد منتمك 
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واستهداف لهم، مشيرين الى حزب البعث اال انها فك الحقيقة ابتزاز للعرب السنة 
 مواقف الساسة حيال البعثيين من  بناء الطوابف األخرى.

ومن وجهة نظر النخبة العربية السنية ان انهاء ملف حزب البعث والقوانين المرتبطة 
ب. مثل قانون المساءلة والعدالة، ممكن بإلغاء هذا القانون، وتحويل. الى ملف قضابك 

تكبون للجرابم، والناشطون المؤمنون بعقيدة البعث تحت و منك، يكون بموجب. المر
طابلة القانون والدستور. ويجد مثل هذا االجراء دعما من اغلبية المواطنين العرب 
السنة الذين ال يرون ضيرا فك معاقبة المجرمين البعثيين، سيما وان البعث  صبا 

كم. الخمسة جزءا من الماضك، الذس اضّرهم كما اضّر غيرهم طيلة سنوات ح
 والثالثين.

 

 الفدرالية: تنا ض اإلمكا  واإلستحالة!

طالما شعر العرب السنة بـ"الغبن" حيال النظام الفدرالك الذس يتمتا ب. إقليم 
كردستان. فما حصل علي. اإلقليم بدعم شيعك، من خدمات واموال تعود باألسا  

ك محافظاتهم  يضا. لجميا المواطنين، كان ينبغك ان يحصل علي. العرب السنة ف
ولعل هذا الشعور بالغبن استمر لسنوات طويلة حينما كانت القوى الكردية بيضة 
القبان فك المعادلة السياسية العراقية، إذ تمدد إقليم كردستان ليوّسا حدوده لتشمل 
 راض كثيرة بعد االنهيار األمنك وتقدم داعش فك المحافظات العربية السنية، حيث 

من السيطرة على محافظة كركوك والكثير من  راضك محافظات ديالى  تمكن اإلقليم
 وصالد الدين والموصل.

لكن استعادة الحكومة لقوتها وإعادة تلك المناطق التك سيطرت عليها قوات   
البيشمركة التابعة إلقليم كردستان، وخاصة استعادة محافظة كركوك، و يضا 

يم مثل قطا الرواتب، ومنا الطيران وما اإلجراءات المتخذة من بغداد حيال اإلقل
شاب. ذلك،  عاد كثيرا من التوازن فك العالقة ما كردستان، نتك عن. مزيد من 

 التمسك بخيار الوحدة بمركزية بغداد.

ويتبنى العرب السنة مبدبيا رؤية مركزية للدولة، ال تقسيم فدرالك فيها، اذ  صّر   
فك صالد الدين او باقك المحافظات السنية هك النخبة على ان الدعوات إلنشاء إقليم 

دعوات تم اطالقها من قوى سياسية بهدف الكسب او االبتزاز، وهك لم تكن بفعل 
 مطالبة جماهيرية من  بناء هذه المحافظات. 

وبالطبا رفض النخبة  س إمكانية إلقامة إقليم عربك سنك موحد للمحافظات ذات 
تناف  بين المحافظات حينا، وعدم الترابط الثقافك األغلبية من هذا المكون، بفعل ال

 عشابريا وحضريا وسياسيا بين هذه المحافظات حينا آخر. 
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ورغم ذلك فإن رؤية المواطنين لحجم االعمار واالستقرار واالستقالل الذاتك الذس 
تمتا ب. إقليم كردستان طيلة السنوات الماضية، بعد نزود مبات افالف منهم الى 

على يد داعش او بفعل العمليات العسكرية للتحرير، جعلت من فكرة الفدرالية اإلقليم 
على  سا  المحافظات امرا غير مستبعد بالنسبة للمواطنين فك هذه المناطق كخيار 
بديل. وسيكون المحّرك فك ذلك طريقة تعاطك الحكومة فك بغداد ما مطالبات 

 المواطنين فك هذه المحافظات.

 

ة: انكسار او تفاؤل؟!الثقة اال تماعي  

تقّيم النخبة العربية السنية مزاج النا  بشكل عام ب ن. تراكم من الشعور باالنكسار 

، رافقت. قابمة من اشكال الوصم االجتماعك بحق المواطنين 2003والهزيمة منذ عام 

 السنة. 

ية، ان لحظة الخيبة من توجهات النظام الجديد بعد اصدار قرارات حّل األجهزة األمن
والشعور بالهزيمة من عدم وجود مظلة حامية بعد اعدام صدام، ثم خسارة الصراع 

فك بغداد، والتك تلتها خسارة الرهان على  2001و 2006الطابفك الدموس عامك 

المشاركة السياسية الفاعلة بفعل قرار المحكمة االتحادية فك االنتخابات التك فازت 
يا، ومن ثم الشعور الفادد بالخط  والخطيبة الذس بها القابمة العراقية المدعومة سن

صاحب دعم قطاعات غير قليلة من المواطنين فك المحافظات الغربية والشمالية 
لتنظيم داعش، ومن بعد ذلك عدم التمكن من تحرير المناطق اال بدماء جلّها عربية 

االحداث شيعية، ومن ثم عودة النازحين الى مناطقهم وهك مهدمة منكوبة، كل هذه 
المتالحقة لم تترك مزاجا فك خبايا النف  العربية السنية فك العراق سوى مشاعر 

 اإلحباط واالنكسار.

ويبدس المجتما فك هذه المناطق امتعاضا من  وصاف التعميم على  بناب. مثل )ازالم 
 النظام السابق، البعثيون، الدواعش، األقلية، الخ(. 

الذس اعتادت الخطابات السياسية واإلعالمية  كما بدا وصف مثل )حاضنة داعش(،
استعمالها، شتيمة هازبة، وتشفياً غير مبرر، اذ كيف يمكن تصور مجتما كامل 
الدعم، والتناغم، والتماثل ما داعش ما وجود الماليين من النازحين من  بناء هذا 

المناطق، فضال عن وجود من  طل َق عليهم بسنة المالكك، والصحوات وغيرهم؟
(7)

    

وينسحب انكسار المجتما العربك السنك الى الثقة االجتماعية التك بدت فك  ضعف 
حاالتها، اذ تصر النخبة ان مشاعر النا  تجاه السياسيين العرب السنة يكتنفها الكثير 
من اإلحباط بفعل حجم فسادها، وضعفها، وعدم قدرتها على تحقيق شكء يذكر 

 للمواطنين فك هذه المناطق.
                                                           

  .14فالا عبد الجبار، مصدر سابق، ص -7
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موقف ذات. شمل  يضا زعماء العشابر ورجال الدين الذس يبدس المجتما تذمرا وال
عاليا منهم، محملين إياهم مسؤولية ما مّروا ب. من محنة بسبب جّر المجتما الى 

 ساحة داعش. 

و شار الكثير من المثقفين الى انحسار مكانة شيوخ العشابر بعد حضور الكثير منهم 
لداعش، فيما بد ت طبقة جديدة من شيوخ العشابر  فك ساحات االعتصام الداعمة

الشباب بالظهور فك محافظات مثل االنبار، لتولك زعامة العشابر فك جانبها 
 الفلكلورس والعرفك وحل المشكالت اليومية ألبناء العشابر.

وكانت الثقة بالعشابر مهزوزة باألسا  ال سيما فك مناطق غرب االنبار، اذ كان 
لداعش تشفياً وانتقاما من بعض تلك العشابر، بفعل التناف  على استقبال النا  

المكانة والت ثير واالمتيازات المحلية،  كثر من كون. موقفا سياسيا او  يديولوجيا 
 معينا، وكما افاد بذلك بعض افراد النخبة. 

وباإلضافة الى اهتزاز مكانة الشيوخ بعد داعش، انحسر االهتمام بالعشيرة بفضل 
د القوس للدولة ب جهزتها القانونية والضبطية، ولعل ذلك بالضبط ما دفا بشيوخ الوجو

العشابر الى الحرص على االرتباط الرسمك ب جهزة الدولة تحت عناوين "حشد 
العشابر" او "الصحوات" وغيرها، بوصفها بديال عن انحسار المكانة االجتماعية 

 التقليدية.

والثقة بها فك  ضعف حاالتها لدى فبة الشباب وبشكل عام بدا االهتمام بالعشيرة 
بشكل خاص، ما مالحظة ان العشيرة وثقافتها هك باألسا  غير قوية فك مراكز 

 حضرية مثل تكريت والموصل.

دينيا، رصد الغالبية الساحقة من النخبة تفشياً لممارسات تحررية من الدين ال سيما 
فور، واحتساء المشروبات الكحولية لدى الشباب، تمثلت بظواهر مثل االلحاد، والس

فك المحافظات الغربية والشمالية. ويبدو ان مثل هذه الظواهر ت تك ردا على قراءة 
 متشددة للدين ذاق لظاها المواطنون الذين ر وا ممارسات داعش فك مناطقهم.

وتبدو الثقة برجال الدين  يضا فك  ضعف حاالتها، اذ باتت مشاهدة الجواما الخالية 
 من بعض المصلين امرا معتادا. ان مظاهر المقت لرجال الدين ال سيما المتشددين اال

منهم تظهر على شكل عدم عودة هؤالء الى محافظاتهم بعد التحرير، فيما لم يتواَن 
المواطنون فك المحافظات السنية عن اإلدالء ب ماكن هؤالء اذ يسود انطباع عام 

ن ساهموا ب س شكل بالتواطؤ ما داعش فك المدة بالتشكيك فك نوايا رجال الدين الذي
 الماضية. 

وبشكل عام فإن المجتما العربك السنك فك العراق بشكل خاص )متدين على مستوى 
العادة( ولي  )التعّبد(، ما يشير الى مستوى عال من الفصل بين الدين والمجال العام 
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فك قاع المجتما، فت ثير الدين في. لي  حاسما بل حتى لي  ذا ت ثير كبير اال فك تلك 
 المرحلة التك اختار فيها المجتما التمرد، اذ  مسى الدين بنسخت. 

 السلفية الحاّدة  داة للتعببة والتوجي. األيديولوجك ضد افخر. 

السنك، و يضا مدى عدم ويمكن تلم  حجم االنكسار والتشتت فك المجتما العربك 
الثقة االجتماعية بالزعماء المحليين في.، فك السلوك االنتخابك للمواطنين فك 

 يار الماضك. فللمرة األولى نافست قوابم  12االنتخابات النيابية التك جرت فك 

شيعية مهمة مثل )النصر( بربيسها حيدر العبادس، و)الفتا( بقيادة هادس العامرس، 
غربية والشمالية، اذ حصدت هذه القوابم نسبة مهمة من  صوات فك المناطق ال
 الناخبين هناك.

ان السلوك االنتخابك للمواطنين، ترافق  يضا ما شعور عام باإلحباط من المشاركة  
فك االنتخابات  صال، بفعل بقاء الوجوه القديمة ضمن قوابم وتجمعات سياسية عربية 

م هذه اإلحباط بالمشاركة المتدنية فك العملية سنية شاركت فك االنتخابات، اذ ت رج
 االنتخابية األخيرة.

ومن المالحظ  يضا ان كثيرا ما يمار   بناء هذه المناطق جلدا للذات، فك تحميلهم 
مسؤولية ما مر ب. المجتما فك المحافظات الغربية والشمالية الى سلوك  بنابها الذس 

 عن الدمار والخراب.جّر الجميا الى التشتت واالنقسام، فضال 

وفك الجانب افخر بدت الثقة حيال الحكومة والسياسيين الشيعة فك تقدم مستمر، 
رافقت. مشاعر التفاؤل بالمستقبل ال سيما فك محافظة نينوى. و شار المثقفون العرب 
السنة الى تحسن فك صورة الحكومة بوصفها المظلة األسا  للمواطنين جميعا. 

تحسن واضحا بشكل خاص فك صورة اشخاص محددين مثل وكحالة عامة بدا ال
ربي  الوزراء حيدر العبادس، والفريق عبد الوهاب الساعدس  حد قادة جهاز مكافحة 
اإلرهاب المشارك فك معركة تحرير الموصل. اال ان الموقف من المؤسسات 
زال الحكومية و جهزتها األمنية اكتنفها الحذر رغم تحسن صورتها بشكل كبير. فما 

العرب السنة فك هذه المناطق لم يبدوا الكثير من الثقة ب نَّ الحكومة ستساعدهم فك 
 اعمار مناطقهم، كما ان الموقف من الحشد بدا شديد االضطراب. 

 

 المطالبات: م  القضايا الكبرى الى الشؤو  الييمية

الستار  األزمة فك المحافظات الغربية والشمالية "عّرت القيادات السنية"، و"ك ن
 زيا عن عيون النا " كما وصف ذلك اثنان من افراد النخب المبحوثين. ولم يعد 
العزف على وتر الطابفة والتهميش، والدعوات لتعديل الدستور وهوية الدولة، 

المؤسسات العامة، والحد من النفوذ فك ، وتحقيق التوازن والعفو عن المعتقلين
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، موضا اهتمام المجتما العربك السنك، اذ وغيرها من المطالب الكبرى االيرانك،
 جمعت االنتليجنسيا السنية على ان المطلب األول واألهم هذه األيام ال يعدو ان 

 يختصر بالحصول على مستلزمات الحياة الكريمة. 

ولم يعد اهل الموصل مثال يريدون  كثر من رفا بقايا الجثث واالنقاض، فيما اشترك 
النبار وصالد الدين فك  مل ضعيف بالحصول على  بناء محافظات نينوى وا

 تعويضات او قروض تساهم بإعادة اعمار بيوتهم المهدمة بفعل عمليات التحرير. 

ويشتكك المواطنون فك هذه المحافظات من بطالة الشباب، وتوقف التعيينات فك 
وهك الوظابف الحكومية، وعدم انتظام و حيانا انعدام مفردات البطاقة التموينية، 

حتى  2014مشكالت عامة يعانك منها العراق منذ  زمت. المالية منتصف عام 

 اللحظة. 

وبذلك فقد اختصر األغلبية الساحقة من النخبة المبحوثة مطالب المواطنين العرب 
السنة حاليا بالجوانب االقتصادية، اذ ان المطالبات السياسية لم تعد ضمن قابمة 

 االهتمامات العامة. 

البعض من افراد النخبة المثقفة  شار الى ان المجتما ال يطالب  كثر من حتى ان 
االعتراف بالمواطنة وحقوقها، مثل عدم التعامل بازدواجية ما  بناء المناطق الغربية 

 والشمالية فك دوابر المرور والمعامالت الرسمية األخرى، ولي   كثر من ذلك. 

ء بالمطالب الخدمية للمواطنين قليلة، اذ وبدت الثقة بالحكومة وقدرتها على اإليفا
 شار بعض المبحوثين الى ان  هالك هذه المناطق بد وا باالعتماد على المنظمات 
الدولية التك تساعد فك إعادة االعمار، بعد ان "تنصلت الحكومة عن اإليفاء 

 بواجباتها تجاه النا ".

 

 الحشد: القنبلة المي يتة!

لم تخف النخبة المبحوثة خشيتها من الحديث عن الحشد. فالموقف من هذا األمر يبدو 
 شديد التعقيد فك محّركات. ودوافع.. 

وبشكل عام يشعر النا  فك المناطق العربية السنية ب ن للحشد دوراً حاسما فك 
 القضاء على تنظيم داعش، وان هذا األمر يجعلهم يشعرون بعمق العرفان واالمتنان
لكن من دون ان ي بدو ذلك للحشد مباشرة! ويميل النا  فك هذه الحالة الى اإلشارة 

 الى  بناء الوسط والجنوب، او  سماء محددة مثل العبادس والساعدس.
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ور س النخبة العربية السنية بشكل عام  يضا ان الحشد يتحمل مسؤولية ارتكاب 
لكات، والقتل بالظن والشبهة، انتهاكات بحق المواطنين، منها الحرق وسرقة الممت

 وسجن النا  ابتزازا واكراها، للحصول على اعترافات، او حتى الرشوة والمال.  

وينشطر الموقف من الحشد الى حشد المرجعية ) س المقاتلين المرتبطين بشكل 
مباشر بالمرجعيات الشيعية(، وحشد الفصابل المسلحة )مثل ميليشيات حزب هللا 

(، وحشد العشابر المتكون من  بناء المناطق الغربية والشمالية والعصابب وغيرها
 السنية. 

وبشكل عام لم يبد   حد من المثقفين المبحوثين موقفا عدابيا حيال حشد المرجعية، 
لتواصل. ربما ما النا ، ومساهمت. فك المشاركة بمشاريا تتعلق ب بناء الموصل 

كنية وإبطال العبوات الناسفة ومساعدة تحديدا تمثلت برفا األنقاض من المناطق الس
المحتاجين. فيما بدت صورة الحشد العشابرس شديدة السلبية فك صالد الدين 
والموصل، لكنها إيجابية بعض الشكء فك االنبار، فيما اتفق جميا النخب العربية 
السنية على موقف سلبك حاّد من حشد الفصابل، معتبرين إياها مليشيات طابفية 

 ن إيران. مقربة م

وتحّمل االنتليجنسيا السنية الحشد العشابرس ابتزاز النا  فك مناطق صالد الدين 
والموصل فك قضايا تتعلق باالنتخابات، وحماية مجرمين دواعش  حيانا، باإلضافة 
الى االبتزاز المالك، اذ يجرس ذلك بغطاء من الحشد الشيعك. لكن النخب فك االنبار 

 لة من حشد العشابر فك محافظتهم. شاروا الى مواقف معتد

ويمكن القول ان اجماع المجتما السنك يتج. نحو ابعاد الحشد عن االحتكاك 
بالمواطنين فك المحافظات الغربية والشمالية، عبر اخراج. الى تخوم المدن، وابعاده 

 عن مراكزها.

فّجر توتراً ويمكن اإلشارة  يضا الى ان هذا الملف تحديدا يشكل "قنبلة موقوتة" قد ي
 طابفيا فك  س لحظة كما  شار الى ذلك عدد كبير من النخب.

 

 خالصة وتقييم:

ان الثقة االجتماعية المهتربة فك المجتما العربك السنك، والذس يرافق. مطالبات ال 
تزيد عن الحاجات األساسية للحياة، بدال من القضايا الكبرى، وتراكم الصدمات لهذا 

 لمرحلة )التكيف( ما الواقا السياسك واالجتماعك العام فك العراق.المجتما هّي ت.  

وت تك هذه المرحلة بعد  ن جّرب المجتما العربك السنك االنسحاب واالنتظار عقب  

وذلك عبر التخلك عن الدفاع المسلا عن  2003العملية العسكرية االمريكية عام 

اية البعث اثناء العملية، النظام السابق. فلم يكن العرب السنة موحدين تحد ر
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فالليبراليون كانوا يرون ضرورة التجديد، فيما كانت الفتاوى الصادرة من المدار  
الدينية السنية الكبرى )السلفية والصوفية واإلخوان( تحّرم القتال تحت راية البعث 
بوصفها "راية عميلة". اال ان انتظار المجتما العربك السنك وانسحاب. لم يدم سوى 

ضعة  شهر، ليدخل هذا المجتما فك مرحلة )التمرد( بعد صدور قرارات الحاكم ب
المدنك بول بريمر بحل األجهزة األمنية بشكل خاص، ليبحث المجتما العربك السنك 
عن خيار )األمة السنية( بعمقها العربك، رافعا السالد بوج. العملية السياسية او 

 . صامتا على هذا الخيار على اقل التقادير

وبعد سنوات طويلة من خيار التمرد والشعور العميق بالهزيمة بعد تجربة داعش 
المريرة و يضا بفعل نمط التواصل ما افخر الطابفك والقومك بعد تجربة النزود 
التك جّربها الماليين من  بناء المنطقة الغربية والشمالية، فضال عن التضحيات 

ل تحرير األراضك، وحضور الحشد الشيعك الوطنية العابرة لحدود الطوابف من اج
فك المناطق العربية السنية، يشهد اليوم المجتما ذات. تجربة الدخول فك مرحلة 

 التكيف والمسايرة ما العملية السياسية. 

ويدفا بهذا االتجاه  يضا بوادر التغير المهنك فك التواصل بين األجهزة األمنية 
الحكومة من جهة، ما األهالك فك المحافظات والمسؤولين السياسيين الرسميين فك 

العربية السنية من جهة  خرى، اذ ساهم هو افخر فك تغير استجابة المواطنين لحالة 

 . 2003االغتراب من النظام السياسك الم نش  عام 

ويظهر تكيف العرب السنة فك رفضهم للخيار المسلا، وتحسن صورة بعض 
ث. ويمكن اإلشارة الى ان االنتهاء من كل هذه الشخصيات الشيعية، وحتى ملف البع

َقد التك كانت تشكل عببا على بناء الدولة واألمة العراقية، يستلزم محاوالت  خيرة  الع 
 للتواصل البّناء ما المجتما فك المحافظات الغربية والشمالية. 

ثل وفك جانب آخر تبرز ملفات  خرى يظهر فيها العرب السنة عدم التكيف الكامل، م
 قضية الحشد، وبدرجة اقل المطالبة بالفدرالية والعالقة ما إيران.

ويبدو ان مس لة التعامل ما الحشد يمكن ان تشكل حجر الزاوية لبناء عدم بناء 
قاً فك طريق التخفيف من االحتقان الطابفك  الدولة، اذ بدا هذا الملف خطراً محد 

 اجتماعيا وسياسيا. 

إن المجتما العربك السنك يبدو متكيفا ما ارث النظام اما ما يتعلق بالفدرالية ف
المركزس الذس تتعامل مع. بغداد حاليا، اال ان الخلل فك نمط التواصل الحكومك، 
وعدم االلتفات لمطالب هذه المناطق الملّحة فك اإلعمار بعد التحرير، والتنمية 

بآليات دستورية هذه المستدامة، قد يدفا  بناء هذه المناطق الى التمرد على بغداد 
 المّرة، تكفل ت سي  الفدرالية بدال من التمرد المسلا.
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وفك الجوانب  كثر تفصيلية، فمن الضرورس اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بمزيد 
من التواصل االجتماعك بين  بناء المحافظات المختلفة، بهدف تحقيق بناء األمة 

 العراقية. 

ات وزارة التعليم العالك المتعلقة بإلزام الطلبة فك ومن هذه اإلجراءات الغاء قرار
العديد من االختصاصات بالبقاء فك جامعات محافظاتهم، بدال من تحقيق االختالط 
الجامعك ألبناء المحافظات المختلفة. كما يمكن لوزارتك التربية، والتعليم العالك، 

محافظات المختلفة قوميا تشجيا السفرات المدرسية، وتبادل الخبرات التعليمية بين ال
 وطابفيا. 

وفك سياق اعداد المناهك، يمكن لوزارة التربية اشراك مديريات التربية فك 
 المحافظات، بدال من حصر هذا االمر فك دابرة مركزية فك العاصمة.

وينبغك على دابرة المنظمات غير الحكومية تشجيا المنظمات بالعمل على تحقيق 
 طاتها المجتمعية.التنوع الجغرافك فك نشا

ويمكن فك هذا السياق ان تبادر هيبة االعالم الوطنك ووزارات الثقافة، والتجارة، 
والتخطيط وغيرها بالعمل على تحقيق مشاركة المحافظات، فك النشاطات الثقافية 

 واالقتصادية لتحقيق التساند الثقافك واالقتصادس بين المحافظات.

لعراق يبدو اليوم مهي   كثر من  س وقت مضى ان المجتما العربك السنك فك ا  
لقبول التسويات والتكيف الكامل ما العملية السياسية إن وجد فك الطرف افخر ما 
يقابل. من وعك يقابل مجتمعاً مستعد لمغامرة الهوية الوطنية الواحدة. ان مثل هذا 

لدستور، الوعك يستلزم إضافة الى كل ما سبق حّل القضايا الكبرى المتمثلة با
والقوانين، وتفعيل مجل  االتحاد، ومجل  الخدمة االتحادس وصالحيات 
المحافظات، والعفو عن المعتقلين، فيما يبدو ان التخلص من قانون المساءلة والعدالة 
وتحويل. الى ملف  منك وقضابك، من الطرق القصيرة التك يمكن بها ضمان 

 الغربية والشمالية.المسايرة للمواطنين القاطنين فك المحافظات 
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 السير الذاتية للمبحيثي  )بحسب الحروب االبجدية(

 
 رئيس جامعة الموصل –د. أبي سعيد الديوه جي 

 
: اعالمية ومراسلة حربية، مكتب اعالم مجلس محافظة نينوى، عضو شوكت سناء احمد

والوكاالت المركز العراقي للمفاوضات وحل النزاعات، عملت في مجموعة من الصحف 
 اإلخبارية

 
، استاذ االقتصاد في الجامعة العراقية، ناشط مدني د. عبد الرحمن نجم المشهداني

 وسياسي
 

 اعالمي وتدريسي في كلية القانون والسياسة بجامعة االنبار –عبد العزيز عليوي 
 

 : ناشط في المنظمات المدنية وعام في قضايا بناء السالم فيعبد العزيز يونس الجربا
 نينوى، رئيس جمعية التحرير والتنمية الخاصة ببناء السالم

 : اعالمي وناشط مدني مستقل، رابطة التضامن الشبابية في االنبار علي تحسين الحياني
 

 اعالمي وناشط مدني –عمر الشاهر 
 

: رئيس قسم االعالم كلية اآلداب جامعة تكريت، نائب د. عيسى عيال مجيد المزروعي
 في صالح الدين نقيب الصحفيين

 
: مهندس الكتروني في قطاع االتصاالت، لديه دبلوم في االدارة، ناشط غيالن قحطان حمزة

في بناء السالم، يعمل على تأسيس منظمة الغد للحوار والتنمية، يعمل حاليا في مناطق 
 شمال بغداد في مجال بناء السالم
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 م السياسية في جامعة االنبارمعاون عميد كلية القانون والعلو  –د. محمد خالد برع 
 

 سكرتير منتدى السالم في هيت  –محمود عبد السميع الهيتي 
 

: الجامعة العراقية كلية العلوم االسالمية، ناشط مدني في د. منير مروان شهاب الشهواني
الموصل في بعض القضايا الخيرية )مشروع السالم ال العنف(، يعمل في دائرة االوقاف 

 السنية 
 

 رئيس مجلس شباب تكريت التطوعي  –طارق فالح  نصير
 

: مديرة قسم االعالم في جامعة تلعفر، صحفية وناشطة مدنية تعمل في نغم طالل نوري
 االغاثة والعمل التطوعي في الموصل، تعمل في فريق نينوى اوال، ووكالة صوتنا لألنباء

 
 باحث في الشؤون األمنية واالستراتيجية –د. هشام الهاشمي 

 
 أستاذة القانون التجاري في كلية القانون جامعة االنبار –ورود خالد

 
: محامي، رئيس الفريق القانوني لمنظمة العدالة في الموصل، ناشط يوسف ياسر النجدي

مدني، وناشط في منظمة صوتنا في بغداد مع امل الجبوري، حاصل على شهادات تدريب 
 دولية

 
 

 

 

 

 

 

 



22  

 

 

 لتعريف بالكاتب:ا

 

 طاهر الحمود د. علي

مترجم كتاب )العولمة واثرها على  استاذ علم االجتماع السياسي بكلية االداب جامعة بغداد,
الثقافة والهوية االيرانية( الصادر من بيت الحكمة ببغداد, مؤلف كتاب )العراق: من صدمة 

, بغداد وبيروت -الهوية الى صحوة الهويات( الصادر عن مؤسسة مسارات ودار الرافدين 
)جمرة الحكم: مخاضات التجربة الشيعية ببناء الدولة واالمة في عراق بعد  مؤلف كتابو 

 بيروت. –( عن مركز دراسات الكوفة ودار الرافدين 3002

 

 األرد  والعراق –مؤسسة  ريدريش إيبرت ع  
 

تعتبررررررر مؤسسررررررة فريرررررردريش إيبرررررررت منظمررررررة غيررررررر ربحيررررررة ملتزمررررررة بقرررررريم الديمقراطيررررررة 
كرررث  8631تعتبر أقدم مؤسسرة سياسرية ألمانيرة حيرث تأسسرت عرام االجتماعية. كما 

 سياسي ألول رئيس ألماني منتخب ديمقراطيًا )فريدريش إيبرت( .
األردن والعررررراق إلررررى تعزيررررز وتشررررجيع الديمقراطيررررة  –تهرررردف مؤسسررررة فريرررردريش إيبرررررت

والمشرراركة السياسررية، دعررم التقرردم نحررو العدالررة االجتماعيررة ومسرراواة النرروع االجتمرراعي. 
فضرراًل عررن المسرراهمة فرري االسررتدامة البيئيررة والسررالم واألمررن فرري المنطقررة .إضررافة إلررى 

ردن والعررررراق  بنرررراء وتقويررررة المجتمررررع المرررردني األ -ذلررررك يرررردعم مكتررررب فررررردريش إيبرررررت
األردن والعرررراق مرررن خرررالل  -والمؤسسرررات العامرررة. كمرررا تعمرررل مؤسسرررة فرررردريش إيبررررت

شررراكة واسررعة النطرراق مررع مؤسسررات المجتمررع المرردني وأطيرراف سياسررية مختلفررة إلنشرراء 
صررردار أوراق سياسررريات و منرررابر للحررروار الرررديمقراطي، عقرررد المرررؤتمرات وورش العمرررل،  ا 

 علقة بأسئلة السياسية الحالية.مت
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