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االسرتاتيجية عامة وتحديدا بالدراسات االمنية ان اصدار مجلة اكاد�ية مختصة بالدراسات 
يعد نقلة نوعية اكاد�ية لباحثينا يف مجايل االمن والسياسة ايل مجاالت جديدة ارحب لطاملا 

 كانت مستحوذة من قبل نخبة ضيقة من العسكري�( االسرتاتيجي�) والباحث� غ� االكاد�ي�.
مجاالت االمن والدفاع محطة مهمة يف مس�ة  يعد االنخراط والتوسع البحثي االكاد�ي يف

تطور هذا  الحقل العلمي اىل املجال املجتمعي املد� وطرح االسرتاتيجيات االمنية واالسرتاتيجية 
كقضية أكاد�ية تهم وتؤثر عىل املجال العام وإخراجه من قوقعة الدوائر االمنية واالسخباراتية 

قضايا االمن القومي عىل األسس املهنية االكاد�ية وبعيدا الرسمية الضيقة للدولة، والتعامل مع 
  عن املسائل االيدولوجية( املذهبية و العنرصية).

ان الحديث عن االمن والسياسة يف املجتمعات التعددية كالعراق موضوع شائك وذو 
جوانب و مستويات عدة، فدراسة وصياغة مفهوم االمن الوطني يتطلب قبل كل يشء دراسة 

االمن يف املجتمعات ذات التعدد االثني وتأث� الهوية الوطنية والهويات الفرعية، القومية  مفهوم
منها واملذهبية عىل صياغة هذا املفهوم، واعتقد  هنا اننا لسنا بحاجة اىل القول ان العراق 
كدولة جامعة للقوميات ومذاهب عديدة كانت والتزال مفتقرة اىل مفهوم جامع لالمن الوطني 

القومي متفق عليه من قبل اثنيات العراق الرئيسة، االمر الذي أثرت ومازالت تؤثر عىل ـ 
  استقرارها االمني واملجتمعي منذ نشوئها كدولة قبل حواىل مئة عام.

ان القوميات واملذاهب واملكونات املشكلة لــ(الشعب) العراقي مازالت تشعر بعدم 
االصلية، لذلك فان جميع محاوالتها تتلخص يف فرض االستقرار واالمن خارج ج�عتها االولية 

مفهومها الخاص للهوية واالمن املجتمعي عىل كافة مناحي الحياة، ك� ان الدولة العراقية 
فشلت وبأمتياز يف بناء مفهوم جامع للقومية او الوطنية العراقية العابرة لالثنيات حيث تشعر 

  ا. ت�ء الوطني القوي للدولة وشعبهنمكونات العراق فيها باالمن واالستقرار واال 
ن هكذا مجتمع متعدد االثنيات يتطلب قبل كل يشء صياغة سياسات وطنية جامعة و غ� ا

متصادمة مع مجتمعاتها املحلية، فاملعروف ان املكونات العراق الرئيسة (الشيعة، الكرد، السنة) 
فاملجتمع الكردي العراقي هو جزء من املجتمع( مازالت تبني سياساتها عىل اسس قوميةـ اثنية. 

 االكرب يف ايران وتركيا وسوريا، وكذلك الحال بالنسبة للسنة والعا� العر� كوردستا�او العا�) ال

                                                           

   العراق –اقليم كوردستان  التشكيلة الثامنة ملجلس وزراءوزير التعليم العايل والبحث العلمي يف.  
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السني واملجتمع الشيعي العراقي والعا� الشيعي. ان هذه االمتدادات االثنية العابرة للحدود 
يتطلب من صناع السياسات االمنية الخارجية منها والداخلية  واملشكلة لكيان الدولة يف العراق

  ادراك هذه الطبيعة الفريدة للدولة وجعلها اساسا لصياغة سياساتها االمنية.
اخذت الحديث عن سياسة غ� طائفية وعابرة  ٢٠٠٥منذ اقرار الدستور العراقي عام 

ستويات وافاق جديدة، والحقيقة للهويات واملجت�ت العراقية والدولة الوطنية و املواطنة م
ورغم الثغرات الحقيقية، واحيانا الخط�ة، يف الدستور العراقي وخاصة ما يتعلق بتعريف 
الطبيعة (الثقافية) للدولة وعدم حسمها لكيفية تشكيلة الدولة الفدرالية وطبيعتها و�ثيل 

ولة فيدرالية جامعة لكل وضع اساسا جيدا لد ٢٠٠٥املجتمعات املحلية يف العاصمة، فان دستور 
ت الكث� من بنودها مجمدة عىل صدورها مازال ١٢االثنيات وطموحاتها، ولكن بعد اك� من 

تلك املواد الخاصة �صالح اثنية محددة (الكرد والسنة) ويبدو ذلك جليا يف البنود  وخاصة
  عليها.الخاصة بتشكيل املجلس االتحادي(الفدرايل) واملتعلقة باملناطق املتنازعة 

ان بناء دولة عرصية وفق اسس غ� طائفية يف العراق يتتطلب اك� من الشعارات السياسية 
واالنتخابية، فعىل سبيل املثال عىل صناع السياسة يف العراق ومن اجل تقوية الشعور باالنت�ء 

تها االمنية للدولة ودع� لسياساتها العابرة للطوائف إرشاك كافة االثنيات الرئيسية يف صنع سياسا
  واالخذ بع� االعتبار مخاوفها وطموحاتها السياسية والثقافية.

ي� يف مجايل االمن والدفاع طرح مشاكل كوردستانيقع عىل عاتق الباحث� االكاد�ي� ال
ومخاوف املجتمع الكرستا� وفق اسس أكاد�ية وواقعية بحتة تؤدي يف نهاية املطاف اىل طرح 

قليم العالقة مع املركز وتخدم االمن واالستقرار املجتمعي، سواء ما حلول عملية ملشاكل اال 
يتعلق بالقضايا الخاصة باالقليم كاملناطق املتنازعة عليها وادارة امللف االمني فيها لح� حسمها 
و دور ومستقبل قوات البيشمركة (حرس االقليم) داخل النظام الدفاعي واالمني الفيدرايل، أو ما 

السياسات والقضايا االمنية الخاصة بالعراق وعىل املستوى الفدرايل كالدور  يتعلق �جمل
الداخيل والخارجي الذي يجب ان يتطلع به الجيش العراقي وطبيعة تشكيالت القوات املسلحة 
وأسس ومعاي� صياغة االسرتاتيجيات االمنية والعسكرية ومدى مشاركة االقليم واملجتمعات 

ية ومعاي� توزيع املناصب االمنية يف املركز واالتفاقيات واالحالف االمنية االثنية يف رسمها وكيف
والعسكرية ب� العراق ودول الجوار والعا� وتأث�ها عىل مفهومي السيادة واالمن الداخيل 
والخارجي للعراق واالقليم عىل حد سواء، كل هذه املواضيع وغ�ها، يتطلب من باحثينا وعلـى 

   والعراقي.كوردستا�دراستها وتقديم استنتاجاتهم العلمية لصناع القرار الاملستوى الوطني 
وختاما أ�نى ان تكون هذه املجلة رافدا اكاد�يا مه� يف مجال دراسة السياسات 
واملؤسسات و املشاكل االمنية يف االقليم ويف العراق، وان تلعب دورا يف حث مراكز القرار ذو 

ات والقرارات املتعلقة باالمن واالستقرار املجتمعي واملؤسيس يف العالقة عىل صياغة السياس
 والعراق واملنطقة. كوردستان


