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مقدمة 
العراقية  كاعبهات الثقافية كالدينية بسبب كثرة النقاش كاحتداـ الصراع الكبلمي كالسياسي بُت القول السياسية

، كجدان من الضركرم إعداد دراسة كلو مبسطة تضيء درب اؼبسؤكلُت حوؿ الفيدرالية كحىت غَت العراقية 
 منكتبُت تعريف الفيدرالية اليت نود أف نناقشها كاؼبستفيد من تطبيقها يف العراؽ كالسياسيُت كصناع القرار العراقي 

 كأالعراقية أك دكؿ اعبوار كدكؿ اؼبنطقة أك دكؿ العادل، كما تناقش ىذه الدراسة فوائد كمنافع كاألطراؼ القول 
فقد تكوف نتائج تطبيق الفيدرالية سلبان أك إهباابن يف اؼبستقبل ك .رل مساكئ كأضرار تطبيق الفيدرالية يف الوقت اغبا

ـبتلفة سبامان عما لو طبقت اآلف ، كعندىا يكوف التحليل كفق الظركؼ احمليطة ابلعراؽ كاؼبنطقة كلكل حادث 
. حديث 
يد منها صبيع األطياؼ أف تكوف ىذه الدراسة أقرب اذل اؼبهنية كاؼبوضوعية منها اذل السياسية ، لكي يستف كسنسعى

اعتمدان آراء ابحثُت كـبتصُت ابلشؤكف اإلسًتاتيجية عراقيُت كعرب كأجانب لكي نشبع  لذاالعراقية كأحزاهبم ، 
( . الفيدرالية)اؼبوضوع حبثان كنقًتب أكثر كبو الرأم العلمي ؼبوضوع 

 
للبحوث كالدراسات اإلسًتاتيجية ( أضواء)مركز 
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الفصل األكؿ 
عريف الفيدرالية ت

 
 

لفيدرالية لكي نتمكن من ربديد ؿبور النقاش لكي ال نبتعد عن ؿبور البحث بداية ال بد من تقدصل تعريف ؿيف اؿ
أك اشتبو اؽ كاغبقيقة كغَتىا من اؼبشتتات ، فهناؾ مصطلحات تشابو مصطلح الفيدرالية كالتشتت يف فركع اؼبصد

ما الفرؽ بُت ذه اؼبصطلحات البلمركزية اليت تقابل اؼبركزية ، ؼالناس يف فهمهم ؽبذه اؼبصطلحات ، كمن ق
كما أتثَت تطبيق كل منها على الواقع العراقي ؟ ؟ كما ىي البلمركزية ؟  البلمركزية كالفيدرالية

تعدد اللهجات كاللغات كالعقائد كالقيم كيتميز ب، وبمل خصوصية كطنية يتفاعل معها  من البلداف قالعراؽ كغَتك
عراؽ كالتقاليد ، كىذه اػبصوصية ربتاج إذل ذبربة ديبقراطية تؤسس لدكلة اإلنساف كالقانوف دكلة اؼبساكاة كاأل

عطاء سبثيل شعيب ؼبختلف إىذه التجربة تؤيت نتائجها يف ظل  ، كالتكافؤ كاؼبواطنة الصاغبة كابلتارل اغبكم الصاحل
ثل ذلك بتحقيق مبدأ البلمركزية السياسية اليت ىي ىذه الفئات كاألعراؽ يضمن حقوقهم ضمن دستور موحد كيتم

 1. السمة اؼبميزة ؼببدأ الفيدرالية اليت تتمتع بنوع من اؼبركنة ضمن مفهـو االرباد
 

  ماىية الفيدرالية

كرغم اػبلط الكبَت الذم يعًتم بعض اؼبفكرين كالباحثُت ( الفيدرالية)ـ من تعدد التعريفات اؼبتناكلة ؼبسألة غابلر
ال أنو إماىية الفيدرالية شكبلن كمضموانن، كحوؿ ما يتصوره البعض من أهنا تعد سبيبلن لبلنفصاؿ كاالستقبلؿ، حوؿ 

كابلرغم من ىذا التعدد كالتنوع يف اآلراء كاليت يبكن أف تضفي نوعان من الصعوبة حوؿ كضع تعريف دقيق شامل 
  :- 2 منها ـبتلفةية كمن جهات يبكن تناكؿ بعض التعاريف فيما ىبص الفيدراؿكللفيدرالية، 

اؼبشاركة السياسية كاالجتماعية يف السلطة من خبلؿ رابطة طوعية بُت شعوب كأمم كأقواـ أك تعٍت  الفيدراليةإف 
تكوينات بشرية من أصوؿ قومية كعرقية ـبتلفة أك لغات أك أدايف أك ثقافات متباينة كذلك يف ارباد طوعي يوحد 

                                         
 .لتنمية والدراسات اإلسًتاتيجية ل( الفرات)مركز   -ماجستري عالقات اقتصادية دولية / ايسر خالد عبد بركات  1
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دة أك نظاـ سياسي كاحد، مع احتفاظ الكياانت اليت توحدت هبويتها اػباصة من حيث بُت كياانت يف دكلة كاح
 .  التكوين االجتماعي كاغبدكد اعبغرافية كصبلحيتها اإلدارية

نظاـ سياسي تتقاسم كتوزع فيو اغبكومة اؼبركزية صبلحياهتا الدستورية ككاجباهتا ان أبهنا أيض الفيدراليةفيما تعرؼ 
ف الدكلة، كبذلك فإف األقاليم اؼبختلفة أتخذ بعض مهمات كصبلحيات قاليم اؼبختلفة اليت تكوِّو  اإلدارية مع األ
كالكانتوانت يف سويسرا أك اؼبناطق اليت سبتلك صبلحيات، كإمكانيات منبثقة قانونيان على صعيد )حكومة اؼبركز 

 . (الدكلة

الغرض منها يف األصل تنظيم تقاسم  ، ت غايةأف الفيدرالية يف حد ذاهتا كسيلة كليسمن ىذا التعريف يتضح، 
السلطات اؼبركزية اإلدارية كالقانونية مع السلطات احمللية، لكي وبصل التوازف يف توزيع اغبقوؽ كالواجبات 

 .كاؼبسؤكليات الوطنية

تطبيق يبكن كضع تعريف مبلئم للفيدرالية، يبكن االستفادة منو على صعيد األخذ بو كنموذج ؿ كألغراض الدراسة
إدارم يقـو على توزيع النشاط اإلدارم أك الوظيفية  نظاـ المركزمتعٍت ابختصار  فالفيدراليةالفيدرالية يف دكلة ما، 

اإلدارية بُت حكومة مركزية كفركعها اإلقليمية من جهة كىيئات مستقلة منتخبة من جهة أخرل على أف يبقى 
 3 . للحكومة اؼبركزية نوعان من األشراؼ العاـ

بُت كل من اغبكومة اؼبركزية كاؽبيئات احمللية يف اؼبناطق اليت تتألف منها الببلد، ( توزيع السلطة)يقصد هبذا التوزيع ك
كىذا التقسيم يف العمل ىبضع لعدة . أف يكوف ىناؾ تقسيم يف العمل اإلدارم بُت كل من ىاتُت السلطتُتأم 

 . ل التوفيق بُت صبيع اؼبتطلبات الضركرية لئلقليم أك احملافظةاعتبارات منها توافر سلطة أك مرجع تنفيذم قادر عل
سلطة الدكلة أك السلطة اؼبركزية كسلطات اؼبناطق احمللية أك  :مستوايت يف السلطة االرباديةة قـو يف الدكؿتكىكذا 

د نطاقها بطبيعة تتمتع اؽبيئات احمللية بصبلحيات تشريعية كتنفيذية يتحد الفيدراليةكيف ظل ، السلطات الثانوية 
 .  اؼبهاـ كالواجبات اؼبلقاة على عاتقها

عطاء تشكيل إإف ىناؾ أنواعان ـبتلفة للفيدراليات يف العادل، منها الفيدرالية القومية القائمة على أساس  يف الواقع
ظيم نفسو رية يف تنسياسي يستند على مبدأ التعدد كالتنوع يف اللغات كاألدايف كالثقافات، يكوف لو اغبق كاحل

 .كتشكيل دكلة منفصلة كمستقلة انفصاؿ ىذا اإلقليم عن الدكلة اؼبركزية اذل يؤدمال كدبا  قكإدارة إقليم
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يضاؼ إذل ذلك، فيدرالية من نوع آخر تقـو على أساس إعطاءىا حكمان ذاتيان مستقبلن دبعٌت أف ال زبضع يف 
كىذا قراراهتا مستقلة سبامان عن السلطة اؼبركزية يف الدكلة،  هتا إذل اغبكومات اؼبركزية أم إف تكوفادارإسلطاهتا كيف 

، انطبلقان من شعور أبناء ذلك النوع من الفيدرالية ردبا يقود مستقببلن إذل تقوية الشعور كاالنفصاؿ عن الدكلة اؼبركزية
 .اإلقليم ابلغنب كإىدار اغبقوؽ كعدـ االعًتاؼ ابػبصوصيات التارىبية ؽبم

عطاء األقاليم أك إلبلمركزية اإلدارية القائمة على نشَت إليو ىنا يف ىذه الدراسة ىو نوع الفيدرالية ا لكن ما ينبغي أف
اجملالس احمللية يف احملافظات نوعان من السلطات اإلدارية اليت تتميز ببعض اؼبركنة يف ازباذ القرارات فيها ىبص تلك 

 . األقاليم أك احملافظات
ىي مبدأ يف التنظيم السياسي يسمح ( الفيدرالية)أف نشَت إذل أف اغبكومة االربادية كعلى أساس ما تقدـ، يبكن 
، كىذا النظاـ تتحد ربت حكومة مركزية مشًتكة يف حُت ربتفظ ببعض سلطاهتا ككحدهتاابتداءن للوالايت اؼبستقلة أف 

مع أف كبلن من اؼبستويُت من يتصف ابؼبركنة ضمن مفهـو االرباد الذم تضمنو بعض الدساتَت يف بعض اغبكومات ك
اغبكومة يتمتع بقدر كبَت من السلطة، فإف استخداـ السلطات كأنبيتها النسبية قد ينتقل بينهما استجابة لظركؼ 
معينة، خصوصان األمر حباجة إذل اؼبركنة بسبب البيئة إذا رافق التغيَت النمو الضخم يف عدد السكاف، فإف زايدة 

دمات اغبكومية، كالزايدة حباجة إذل تنظيم ـبتلف نواحي اغبياة االجتماعية كاالقتصادية السكاف معناىا زايدة اخل
 4 .كغَتىا، كىنا البد أف تواءـ اغبكومة الفيدرالية ىذه التغيَتات

 
  ما الفرؽ بُت الفيدرالية كالبلمركزية

- : 5درالية بنواٍح عديدة أنبها معن الف اإلداريةزبتلف البلمركزية 
فهو طريق أك  الفيدرارلأما النظاـ  ،الديبقراطية  اإلدارةمركزية طريق أك أسلوب من طرؽ أك أساليب إف البل .1

بُت  اإلدارية الوظيفةتتضمن تقسيم  اإلداريةالبلمركزية ك. الدكلة  أشكاؿأسلوب أك صورة للحكم ك ىو شكل من 
ىي  اختصاصاتاك الوالايت ثبلث  األقاليم تتضمن زبويل احملافظات اك الفيدراليةاؼبركز كاحملافظات، إال أف 

( . التشريعية كالتنفيذية كالقضائية )

                                         
 .للتنمية والدراسات اإلسًتاتيجية ( الفرات)مركز   -ماجستري عالقات اقتصادية دولية / بركات ايسر خالد عبد  4
 . ادلنظمة العراقية لتنسيق حقوق اإلنسان  5
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يف حُت ،  تطبق البلمركزية يف الدكؿ البسيطة كما قد تطبق يف الدكؿ االربادية مثلما ىو الوضع يف العراؽ اليـو .2
أك الوالايت أك  اإلماراتأك  يف الدكؿ اؼبركبة أم اؼبؤلفة من ؾبموعة من الدكؿ أك الدكيبلت الفيدراليةتطبق 

. األقاليم 
موضوع من مواضيع القانوف  الفيدراليةيف حُت أف  اإلدارمموضوع من مواضيع القانوف  اإلداريةإف البلمركزية  .3

. الدستورم 
ىناؾ كحدة يف التشريع كما يوجد دستور كاحد يف الدكلة ، أما يف ظل النظاـ  اإلداريةيف ظل البلمركزية  .4

كما يوجد دستوراف دستور اربادم ك  إقليمية كأخرلفيكوف ىناؾ تشريعات متعددة ، تشريعات اربادية  درارلالفي
 .فنجد اف ىذا التمييز بُت النظامُت يتبلشى اإلداريةالدكلة االربادية ابلبلمركزية  أخذت إذا أما ،إقليميدستور 

 
 6 البلمركزيػػػة

داراين مناسبان كاستجبلء آراء بعض الكتاب كالباحثُت يف إابعتبارىا نظامان  سيتم تسليط الضوء على مفهـو البلمركزية
ىي أكجو التقائها مع  ؾباؿ األدب اإلدارم عن أنواعها، مزااي كعيوب استخدامها، العوامل اؼبؤثرة يف تطبيقها، كما

 7. الفيدراليةمفاىيم اؼبركزية ك
 
مفهـو البلمركزية   : أكالن  

درجة عدـ تركيز السلطة، أم تشتت السلطة كتوزيعها بُت األشخاص كاؼبستوايت اإلدارية ) :اأبنو تعرؼ البلمركزية
نقل )البلمركزية كمفهـو شامل أبهنا ( White)كيصف ىوايت ،  8 (اؼبختلفة يف اؼبنظمة أك على مستول الدكلة

. 9( اذل اؼبستوايت الدشلالسلطة، تشريعية كانت أك اقتصادية أك تنفيذية من اؼبستوايت اغبكومية العامة ا

                                         
 .للتنمية والدراسات اإلسًتاتيجية (الفرات)مركز نقالً بتصرف عن  كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ أستاذ جامعي أكرم الياسري. د  6
يف  الفيدراليةاليت صدرت قبل طرح مفاىيم الالمركزية و  كتابة ىذا ادلوضوع على ادلراجعالبد من إعالم القارئ الكرمي انو مت االعتماد يف انهو

وذلك حفاظاً على حيادية ( 9/4/2003)النظام يف  سقوطالعملية السياسية اجلارية يف العراق أي مت االقتصار على ادلراجع الصادرة قبل 
 . طرح وادلناقشةال

 ( مركز أضواء. )بسبب كثرة تداوذلا على ألسنة العامة واخلاصة وعدم دتييزىا عن الفيدرالية ( الالمركزية)سنستعرض تفاصيل دلبدأ   7
 .222، ص1985مطبعة جامعة ادلوصل، (( مبادئ إدارة األعمال))خليل الشماع وآخرون .د  8

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوؽ النسخ كاالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

7 

 األكؿ البلمركزية: إف البلمركزية تتكوف من مصطلحُت( Henry Maddik) كيرل ىنرم ماديك
(Deconstration ) البعيدة عنها جغرافيان  اإلداراتتفويض اإلدارة اؼبركزية السلطات اؼبناسبة اذل )كيقصد هبا

ربويل السلطات )كيقصد بو ( Devolution) فويضكالثاشل الت،  10 (للقياـ دبهاـ معينة عهدت هبا إليهم
 . (الدستورية احمللية الصبلحيات البلزمة للقياـ بوظائف أك مهاـ معينة أككلت إليهم

يقصد هبا كجود درجة من تفويض السلطة فبنوحة إذل التنظيمات اإلدارية  البلمركزيةإف : بعبارة موجزة يبكن القوؿ
 11 . (االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية)ة يف الدكلة لتنظيم شؤكهنا الداخلي

يتضح فبا تقدـ اف مصطلح البلمركزية يرتبط ارتباطان مباشران ابؼبركزية، كاف كبل اؼبفهومُت يوضح درجة التفويض،     
تدؿ البلمركزية حيث يشَت اذل اف  ،هنايتُت متعاكستُت حملور التفويض  أهنماكيبكن تصور ىذين اؼبصطلحُت على 

، يف حُت تدؿ اؼبركزية على عدـ كجود للمرؤكسُتقصى تفويض لؤلنشطة الوظيفية كمن صبلحية ازباذ القرار على أ
 12. التفويض

 كإمبا(  Kind of Authority) تتعلق بنوع السلطة اؼبفوضة إف أنبية توزيع السلطات يف مبط البلمركزية ال
 فويضها، فعلى مقدار السلطة تتحدد البلمركزيةاليت يتم ت( Quantity of Authority)تتعلق بكمية السلطة 

13 : -
كلما زاد عدد ىذه القرارات  إذعدد القرارات اليت يتخذىا اؼبسؤكلوف يف اؼبستوايت الدنيا كمدل تكرارىا،  .1

 .ازدادت درجة البلمركزية 

األنبية، أمكن أنبية القرارات، إذ كلما كانت القرارات اليت تتخذ يف اؼبستوايت الدنيا على جانب كبَت من  .2
 .   القوؿ اف النظاـ يتجو كبو البلمركزية 

                                                                                                                                       
9  Leonard Dwhite “Decentralization” in Encyclopedia of the social sciences, U.S.A, 

vol, 5, 2003. p.44 

10  Henry Maddik “Democracy, Decentralization & Development” Londn.1993, p.23 
 .للتنمية والدراسات اإلسًتاتيجية ( الفرات)مركز   -ماجستري عالقات اقتصادية دولية / ايسر خالد عبد بركات  11
12  o,s:c “Moder Mnagement:Diverity, Quality, Ethics, and the Global Environment” 

6th ed, Allyen & Bacon, Bostot, 1994, p.252 

13  Harold Koontz & Cyril O’Donnell “Principles of 

Management”4th,ed,U.S.A,Mc.Graw.HILL, 1986, P.349 
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تعدد اؼبهاـ، إذ كلما تعددت اؼبهاـ أك العمليات اليت تتأثر ابلقرارات اليت يتخذىا اؼبسؤكلوف يف اؼبستوايت  .3
.  الدنيا، كاف النظاـ أقرب اذل البلمركزية  اإلدارية

ت ىذه رارات اليت تتخذىا اؼبستوايت األدسل، فكلما قلِّو مدل الرقابة اليت تفرضها اؼبستوايت العليا على الق .4
 14. الرقابة، كاف النظاـ أقرب اذل البلمركزية 

يزيد من أنبية اؼبرؤكسُت يف التنظيم يعد شكبلن من أشكاؿ  اف كل ما( 1920 - 1841)كأعترب ىنرم فايوؿ 
 15.كزية البلمركزية، كابلعكس فاف كل ما يقلل من أنبيتهم يعترب ميبلن كبو اؼبر

االذباه اؼبركزم يبثل ابلضركرة حبكم طبيعتو، كاف  االذباه البلمركزم يبثل صفة اهبابيةينبغي اف يفهم فبا تقدـ ابف لذا 
الواقع العملي قد يعكس توجهان اهبابيان يف اؼبيل اؼبركزم ابلنسبة لبعض القرارات يف ك، لنفس االعتبار  صفة سلبية

قد يعكس اؼبيل البلمركزم توجهان سلبيان ابلنسبة لقدرات ، كما ثَتات بيئية معينةكيف ظل أت اإلدارمجهاز الدكلة 
.   اإلدارممعينة يف نفس اعبهاز 

تقدـ كبناء على عمـو التوجو اؼبركزم ذا الطابع كاؼبردكد السليب يف كافة الدكؿ النامية أقًتف التأكيد  كرغم ما    
كلكن السَت يف ىذا االذباه دكف ربفظات قد يؤدم إذل  ، اإلدارية األجهزة على اؼبيل البلمركزم ابلتوجيو االهبايب يف

كخبلصة الرأم اف البلمركزية سبنح مركنة أكثر يف صنع القرارات ، نتائج غَت مقصودة ابلنسبة للمخطط اإلدارم
 16.  اإلداريةكمواجهة اؼبواقف اؼبتغَتة كبذلك كبصل على الكفاءة التنظيمية يف أجهزة الدكلة 

، بل اف الواقع ىو مزيج بينهما 17 توجد ىناؾ مركزية مطلقة أك المركزية مطلقة ، أبنو ال كعمومان يبكن القوؿ    
بنسب متفاكتة كالسبب ىو الرتباطهما بتخويل الصبلحيات كاف زبويل الصبلحيات ىذا يعترب أمران نسبيان يعرب عن 

                                         
ختذىا السلطات احمللية أو اإلقليمية اليت تدار المركزايً وتزداد أمهيتها وتتعدد ادلهام اليت يتخذىا ىذا يعين أن زايدة عدد القرارات اليت ت  14

 ادلسؤولون يف تلك األقاليم مع قلة رقابة السلطات ادلركزية للسلطات اإلقليمية ، أي إذا حتققت ىذه النقاط األربعة فإننا نتجو ابجتاه
 (مركز أضواء. )والتقسيم ، وبعكس ذلك ميكن احملافظة على وحدة العراق ووحدة شعبو  المركزية قوية قد تؤدي اىل االنفصال

 .324، ص1980دار النهضة العربية، بريوت، (( اإلدارة العامة، مدخل األنظمة))علي شريف .د  15

رسالة دكتوراه يف إدارة (( اإلدارةه يف وأتثري واإلسًتاتيجيةالتوافق بني دورة حياة ادلنظمة وكل من اذليكل التنظيمي ))أكرم الياسري .د  16
 .24، ص2005األعمال اجلامعة ادلستنصرية، 

، فاحلكومة االحتادية عليها ( مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ) ىناك مبدأ يوضح الالمركزية الناجحة يف ظل مركزية قوية وىو مبدأ   17
فظات فعليها التنفيذ فقط وفق ما خطط لو ادلركز ، وال حيق للمركز االعًتاض على مسؤولية التخطيط لكل شرب يف العراق ، األقاليم واحملا

  ( مركز أضواء. )آليات ما تنفذه األقاليم واحملافظات إال إذا خالف التخطيط ادلركزي والقانون 
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العليا أك السلطة اؼبركزية ال تستطيع زبويل صبيع  دارةاإل أفأم مدل أك درجة التخويل كما مر معنا سابقان، 
كإال كانت النتيجة توقفها عن فبارسة أعماؽبا، كذلك فاف عدـ زبويل الصبلحيات ( المركزية مطلقة)صبلحياهتا 
ؿ إذل إلغاء احمللية ب اإلدارةالدنيا أك  اإلدارةدكر  إلغاءال يؤدم فقط إذل ( مركزية مطلقة)العليا  اإلدارةكتركيزىا يف 

 18. اؽبيكل التنظيمي للمنظمة أك الدكلة ابلكامل
 

أنواع البلمركزية       :  نيان 
- : 19 يبيز أغلب الكتاب كالباحثُت يف معرض حديثهم عن البلمركزية بُت األنواع اآلتية    

الواحد اليت  لدالبكتتمثل يف عملية توزيع السلطة بُت أقاليم كؿبافظات كمناطق  :20 البلمركزية اعبغرافية .1
تتمتع بشخصية معنوية تناط دبجلس ؿبلي ينتخب صبيع أك بعض أعضاءه من قبل مواطٍت اإلقليم كيكوف 

لو صبلحية كضع ميزانية مستقلة كازباذ القرارات اإلدارية اؼبتعلقة إبدارة اؼبشركعات كاؼبرافق العامة يف 
كع من البلمركزية اإلدارية ابإلدارة احمللية أك حدكد ذلك اإلقليم أك احملافظة، كيطلق البعض على ىذا الن

 .إدارة األقاليم كاحملافظات 

كتتمثل يف عملية توزيع السلطات كالصبلحيات فقط على اؼبستوايت اؽبرمية كبُت  : البلمركزية الوظيفية .2
ا اتسعت كلم اإلدارماألقساـ اؼبتخصصة داخل اؼبنظمة أك الوزارة الواحدة، كتربز اغباجة إذل ىذا النمط 
.  مهاـ اؼبستوايت العليا كزادت أعماؽبا كضاؽ كقتها عن تسيَت األمور بكفاءة كفعالية 

التشريعية  -كىي عملية قانونية يتم دبوجبها توزيع الوظائف اغبكومية اؼبختلفة  :21البلمركزية السياسية .3
جودة يف اؼبراكز األخرل التابعة اؼبو بُت اغبكومة اؼبوجودة يف مركز البلد كالسلطات  -كالتنفيذية كالقضائية

فاالرباد  ، 22(الفيدرارلابالرباد )ؽبذا البلد نفسو كينتج عن ىذا التوزيع نوع من نظاـ اغبكم يسمى 
                                         

 .196، ص1987مطبعة اجلامعة ادلستنصرية، (( مبادئ اإلدارة العامة))حسني الدوري وعاصم األعرجي . د  18
رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة (( استخدام الالمركزية يف تطبيق نظام التقاعد ادلدين يف العراق ))أكرم الياسري .د  19

 .38،ص1988ادلستنصرية، 

 (مركز أضواء) .وىي ما تطالب هبا بعض القوى السياسية العراقية   20

(  مركز أضواء. )حث ، أما ابقي أنواع الالمركزية فنًتكها اىل وقت آخر وىو حمور ىذا الب( الفيدرالية)وىو ما يعرف بـ  21
 -:حيث تدل على ادلعاين اآلتية (   Federal)ورد لفظ فدرايل أو احتاد كًتمجة لكلمة   22
.  احتاد بني وحدات سياسية تتنازل عن سيادهتا الفردية لسلطة مركزية ولكنها حتتفظ بسلطات حكومية حمددة -

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوؽ النسخ كاالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

10 

كل كالية حكومة، كلكل ؿيتكوف من عدة حكومات مركبة تشكل دبجموعها اربادان كاحدان، ؼ الفيدرارل
كغالبان ما نبلحظ ىذا النمط من اغبكم يف الدكؿ اؼبركبة  تشريعية كتنفيذية كقضائية: حكومة سلطات ثبلثة

من كالايت كالوالايت اؼبتحدة األمريكية كسويسرا كاألرجنتُت كالربازيل كاؼبكسيك كاالرباد السوفييت 
 23. ندنوسيا كغَتىاإمؽ كيوغسبلفيا كاسًتاليا كاؽبند كالساب

 
أدكات بيد اإلدارات اؼبركزية، فهي هبذا أجهزة تنفيذية للقرارات،  إف اإلدارات احمللية يف الدكؿ النامية سبيل إذل كوهنا

كذلك تتميز ىذه اإلدارات احمللية أبهنا تتمتع بقسط ؿبدكد جدان من االىتماـ كالدعم من قبل السلطات اؼبركزية 
األجهزة  تتميز ىذهرغم كوهنا مكرسة من حيث اؼببدأ إلشباع الطلبات لؤلكثرية العظمى من أبناء الشعب، كما 

اإلدارية يف الدكؿ النامية دبحدكدية إمكاانهتا اؼبادية كالفنية بصورة عامة مقارنة ابألجهزة اإلدارية اؼبركزية كذلك 
، كمن طريف القوؿ ىنا إف مسألة نقل الشعور ابلتبعية كاؼبيل كبو عدـ ازباذ اؼببادرة يف فبارسة الصبلحيات اؼبتاحة

 .إذل األجهزة اإلدارية احمللية كثَتان ما أيخذ طابع العقود اإلدارية ابلنسبة ؽبؤالء العاملُت العاملُت من األجهزة اؼبركزية 
تعمل كفق صيغة اإلدارات احمللية دبوجب قانوف ( عدا منطقة كردستاف)البد من اإلشارة ىنا إذل إف ؿبافظات العراؽ 

دستاف فكانت تعمل دبوجب قانوف اغبكم كحىت الوقت اغباضر، أما منطقة كر 1969لسنة ( 59)احملافظات رقم 
 . 1991إذل غاية عاـ  1974لسنة  248الذايت ؼبنطقة كردستاف الوارد بقرار ؾبلس قيادة الثورة اؼبنحل رقم 

أما ظبات كفبيزات أجهزة اإلدارات احمللية يف الدكؿ اؼبتقدمة فمتباينة فيما بينها، فاإلدارات احمللية يف النظاـ 
ـ األمريكي تتميز أبهنا سبثل اذباىان ال مركزاين كاضحان مقارنة ابإلدارات احمللية يف النظاـ الفرنسي االنكليزم كالنظا

الذم يربز عكس االذباه اؼبذكور، رغم تقارب ىذه اإلدارات احمللية يف ىذه الدكؿ من حيث سبتعها بقدرات فنية 
دارات احمللية فبل زبتلف كثَتان عن ظركؼ العمل يف كمالية كمستوايت زبصصية عالية نسبيان، أما ظركؼ العمل يف اإل

.  اإلدارات اؼبركزية عكس ما مت مبلحظتو يف الدكؿ النامية 
أما يف الدكؿ االشًتاكية فاإلدارات احمللية تربز اذباىان ال مركزاين كاضحان مع التزامها ابلتخطيط اؼبركزم القومي شأهنا 

يز اإلدارات احمللية يف الدكؿ االشًتاكية بتأكيدىا على اؼبشاركة الشعبية يف يف ذلك شأف اإلدارات اؼبركزية، كما تتم

                                                                                                                                       

.  اإلقليميةيتوزع احلكم فيها من السلطة ادلركزية وعدد من الوحدات حكومة  -
 . حكومة احتاد مركزية  -

 .237، ص1998الغدير، بريوت "(( عليو السالم"اإلدارة والنظام اإلداري عند اإلمام علي ))حمسن ابقر ادلوسوي .د 23
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ازباذ القرارات كرسم اػبطط ضمن حدكد صبلحياهتا كمسؤكلياهتا اعبغرافية، أما ظركؼ العمل كاإلمكاانت الفنية 
كزية بسبب التزاـ الدكلة كاؼبادية كمستوايت االقباز يف ىذه اإلدارات احمللية فمشابو إذل حد كبَت لئلدارات اؼبر

. ابلتخطيط اؼبركزم كأتكيدىا على تطبيق مبدأ اؼبساكاة 
 

مزااي كعيوب البلمركزية :  لثان 
 مزااي البلمركزية

َـم  إلتباعإف الدكؿ اؼبتقدمة سبيل ذكران سابقان   مان من معادل تقدمها بعد أف كاف النظاـ علَم البلمركزية حيث أصبحت 
 كيبكن بياف مزااي البلمركزية من النواحي السياسية كاالجتماعية كاإلدارية على النحو اآليت ،اؼبركزم ىو السائد فيها

24:-  
 
:    مزااي البلمركزية من الناحية السياسية   -1

  تعيق االنفراد كاالستئثار يف السلطة  .
  تزيد من فرص اؼبشاركة السياسية يف اجملتمع .
 قاليم ؼبصاغبها السياسية أمران ميسوران ذبعل مطابقة القرارات اليت تتخذىا األ .
  تساىم يف تعزيز الوحدة الوطنية يف الدكؿ اؼبتكونة من شرائح قومية أك دينية متنوعة  .

 
: مزااي البلمركزية من الناحية االجتماعية   -2

  تزيد من الوعي لدل شعوب سكاف األقاليم أبنبيتهم كأنبية األدكار اليت يقوموف هبا  .
 كاف األقاليم يف مشاريع التنمية نتيجة الرغبة القومية إذل التقدـ كاؼبنافسة مسانبة س  .
  ربمل سكاف األقاليم مسؤكلية مواجهة اؼبشاكل احمللية كالعمل على حلها بصورة سريعة .

 25: مزااي البلمركزية من الناحية اإلدارية -3

                                         
 .240حمسن ابقر ادلوسوي، مصدر سابق، ص.د  24

25  Robbins, S.P. “Organiztion Theary” 3rd,ed.Hall, Inc, 1990.p.110 
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  التخفيف من العبء عن اإلدارات يف اغبكومة اؼبركزية .
 اإلدارميف اقباز اؼبهاـ كربقيق الكفاءة يف العمل  السرعة  .
  الواحد  اإلقليمسهولة التنسيق بُت الدكلة يف  .
  ربفيز العاملُت من خبلؿ إاتحة الفرصة ؽبم ابؼبشاركة يف عمليات ازباذ القرار  .
 زايدة خربهتم تدريب اؼبدراء يف األقاليم كاحملافظات من خبلؿ تفويض الصبلحية ؽبم كبذلك تفتح اجملاؿ ؿ

.  كالتعلم من خبلؿ العمل 
 

عيوب البلمركزية   
  إضعاؼ السلطة اؼبركزية، األمر الذم سيؤدم إذل إضعاؼ التنسيق بُت اؼبركز كاألقاليم، كبُت األقاليم

.  نفسها، كاليت ىي من مسؤكلية اإلدارة اؼبركزية 
  يف اؼبركز فبا ينعكس يف إضعاؼ تنفيذ ذباكز سلطات األقاليم كاإلدارات احمللية على اػبطط اؼبوضوعة

.  السياسات العامة للدكلة 
  على اؼبستول احمللي  كاإلداريةزايدة األعباء اؼبالية بسبب تكرار بعض الوحدات كالشؤكف القانونية  .
  اغباجة إذل تشديد الرقابة على أنشطة الوحدات احمللية  .
  مشاعر العداء القومي أك الديٍت أك العرقي اؼبيل إذل االستقبلؿ كخاصة إذا رافق البلمركزية .

 
:  عوامل مؤثرة يف البلمركزية  :رابعان  

يتأثر النظاـ اإلدارم يف الدكلة ابلعوامل السياسية ابعتباره جزء من النظاـ السياسي العاـ للدكلة، إضافة إذل     
- : ىا ابلنقاط اآلتيةالعوامل االجتماعية كالثقافية كالسكانية كاعبغرافية كاليت يبكن إهباز

، فالسلطات القائمة على أيدلوجية دكتاتورية ال رببذ البلمركزية، بينما  الفلسفة اليت تؤمن هبا اإلدارة أك الدكلة -1
. سبيل السلطات القائمة على أيديولوجية منفتحة على الشعب كاليت تعتمد مبدأ اؼبشاركة الشعبية اذل البلمركزية 

مة اليت تتكوف من شرائح قومية كعرقية متنوعة تكوف حباجة إذل البلمركزية ألهنا ربقق ، فاأل حاجة األمة -2
.  كالتقسيم االنفصاؿبواسطتها كحدهتا الوطنية كتعترب أفضل كسيلة ؼبواجهة أخطار 
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، فكلما زاد الوعي السياسي ازدادت الرغبة لدل الشعب ابؼبشاركة السياسية، كالبلمركزية ىي  كعي األمة -3
.  كسائل اؼبشاركة السياسية يف اغبكم  دلإح
النظاـ البلمركزم لئلفادة منو  استخداـ، يدعو إذل  تعدد العوامل الثقافية كاللغة كاؼبعتقدات الدينية كاؼبذىبية -4

.  كوعاء يضم ىذه التعددية كيساىم يف ضماف مشاركة اعبميع يف برامج التنمية 
ىذه األقاليم كما بينا ىذه  أمور إلدارةغرايف إذل تطبيق النظاـ البلمركزم يدعو التشتت اجل ، التشتت اعبغرايف -5

.  النقطة سابقان 
 

  شركط كاختصاصات النظاـ الفيدرارل

ألجل تطبيق كربقيق الدكلة اؼبركزية ؼببدأ الفيدرالية ينبغي أف تكوف ىناؾ شركط كاختصاصات للنظاـ الفيدرارل 
 :- 26تتطلب ما يلي للفيدرالية عدة شركط كمعايَتك، ؽبا اؼببلئمةؿ الفيدرالية تستطيع الدكلة من خبلؽبا ربديد شك

 . كحدة إقليم الدكلة. 1

 . كجود ىيئات ؿبلية مستقلة عن ىيئات الدكلة لتسيَت شؤكف اؼبناطق. 2

 . تتمتع ىذه اؼبناطق بدرجة من االستقبلؿ اؼبارل لتمكينها من سر احتياجاهتا كاإلنفاؽ على أعماؽبا. 3

 . يتحدد نطاقها بطبيعة اؼبهاـ كالواجبات اؼبلقاة على عاتقها تتمتع اؽبيئات احمللية بصبلحيات تشريعية كتنفيذية. 4

 
تعترب بنفس الوقت الشركط الناجحة لقياـ فيدرالية قائمة على أساس صبيع ىذه الشركط تتطلبها الفيدرالية كاليت 

 فيمكن حصرىا يف اختصاصات النظاـ الفيدرارلما أ .صل كاحملافظاتدارم يؤمن ضماف كافة اغبقوؽ لؤلقاؿإالمركزم 
-: 

 .  للحكومة الفيدرالية حق عقد اؼبعاىدات الدكلية كعقد الصلح مع الدكؿ األخرل. 1

 . للحكومة الفيدرالية حق تنظيم اؼبوازنة العامة للدكلة كتوزيع الثركات. 2

 .كحدة العلم. 3

 . تكوف بيد اغبكومة الفيدرالية راتكحدة التمثيل اػبارجي كالسفا. 4

                                         
 .للتنمية والدراسات اإلسًتاتيجية ( الفرات)مركز   -ماجستري عالقات اقتصادية دولية / ايسر خالد عبد بركات  26
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من أف تكوف للحكومات احمللية يف األقاليم  عغبكومة الفيدرالية، كال يبنكحدة القوانُت كالقضاء تكوف بيد ا. 5
 . دساتَت مناسبة تتناسق مع دستور الدكلة االربادم

 . كحدة اؼبؤسسات العسكرية تكوف بيد اغبكومة اؼبركزية. 6

 .كر اإلدارية لئلقليم مًتككة لشؤكف اإلقليم كاجملالس احمللية اؼبنتخبةتكوف ابقي األـ. 7

 
خذ كقباح بعض الدكؿ يف تطبيق الفيدرالية ىو قدرهتا على فهم ؿبتواه اغبقيقي كفهم طبيعة االختبلفات أإف سبب 

، كىنا تربز الؼاؼبوجودة يف البلد الواحد، كؿباكلة احتواء النزاعات كاالضطهاد الذم ينشأ نتيجة ذلك االخت
مشكلة القومية على بقية االختبلفات، إذ أف ذبانس فئة معينة من الشعب يف اللغة كالقومية كاالنتماء هبعل من 

عملية التبلحم كاالستقرار أكثر ضماانن فيما لو تعايشت مع بقية األجزاء اؼبكونة ؽبذه الدكلة كابلتارل يبكن 
.  الوطنية يف تعميق كتعزيز الوحدة االستفادة منها

 
مثاؿ توضيحي لفهم الفيدرالية 

يف ختاـ فصل التعريف يف الفيدرالية نعرض مثاالن من أرض الواقع يوضح معٌت الفيدرالية كمىت تؤدم إذل التقسيم 
: كمىت تكوف الفيدرالية مفيدة للشعب العراقي 

عدد من األفراد كتضم عوائل األبناء بعائلة كبَتة مؤلفة من  غبل مشاكلو يشبِّوو الكثَت تقسيم العراؽ إذل أقاليم
الصغَتة ، كيف ىذه اغبالة ربدث عادة مشاكل عائلية بُت العائلة الصغَتة كالكبَتة أك بُت العائبلت الصغَتة ، 

، فكل ( سواء الكبَتة أك الصغَتة)بُت تلك العوائل كاإلدراؾ الفهم مستول كتكوف ىذه اؼبشاكل بسبب اختبلؼ 
. مج معُت ىبتلف عن توجو كبرانمج ابقي العوائل عائلة ؽبا توجو كبران

لذلك تقـو بعض تلك العوائل ابلعيش على انفراد حبيث تعيش كل عائلة لوحدىا كفق الربانمج كاالذباه الذم يركنو 
تنعزؿ سبامان عن ابقي العوائل كالبعض اآلخر ( اليت تقـو ابلعيش على انفراد)مناسبان ، إال أف بعض ىذه العوائل 

اؼبشاكل كالقضااي العامة اليت زبص العائلة الكبَتة ، أما دقائق األمور  كيتواصل مع اآلخرين يف حالة حدكث مريست
. فكل عائلة تكف نفسها عن التدخل يف أمور العوائل األخرل 

كالسبب يف كجود صنفُت من ىذه العوائل صنف ينعزؿ سبامان كصنف يستمر ابلتعاكف مع ابقي العوائل ىو كجود 
ب ضعيف الشخصية غَت ؿبًـت من قبل اآلخرين ال يستطيع التأثَت على أفراد كل عائلة من العوائل الصغَتة أ
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كيف اغبالة الثانية يكوف األب عكس الصفات السابقة مثبلن قوم الشخصية ؿبًـت من قبل كالكبَتة يف اغبالة األكذل ، 
. الصغَتة كالكبَتة  اآلخرين إبمكانو التأثَت على أفراد كل عائلة من العوائل

كوف الوضع العاـ للعائلة الكبَتة مفكك ضعيف أماـ اجملتمع كسريع االهنيار ، أما يف اغبالة مكما أف يف اغبالة األكذل 
. الثانية فوضع العائلة قوم التأثَت يف اجملتمع كربسب ؽبذه العائلة حساابت قيمة ترفع من شأهنا 

الفيدرالية كسبب قباحها يف بعض الدكؿ كسبب فشلها يف دكؿ أخرل ،  بعد ىذا اؼبثاؿ يبكن فهم حكمة تطبيق
فالدكؿ اليت تتمتع بتنوع ديٍت كمذىيب كإثٍت ربتاج إذل فيدرالية لكي وبافظ كل مكوِّوف على خصوصياتو من دكف أف 

ايدة كطنية، كالضامن الوحيد ؽبذه اغبالة ىو كجود حكومة قوية متماسكة، ؽبا سيًتؾ كينفصل عن ابقي اؼبكوانت ، 
.  ال تتأثر ابلضغوطات اػبارجية، تضع مصلحة الشعب نصب عينها

كنزيهة كقراراهتا تنفذ بدكف %( 100)السلطة القضائية مستقلة قباح الفيدرالية وبتاج إذل دكلة قانوف فيها كما أف 
. يف مثالنا أعبله  اغبالة الثانيةيف ، كما  نقض من أم جهة أخرل سواء كانت ىذه اعبهة تنفيذية أـ تشريعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثاشل الفصل 
أـ منافع ؟  مساكئىل للفيدرالية 
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إال ما  ، فقط كبصورة مطلقة من دكف استثناء مساكئقد ال قبد أمران أك موضوعان معينان يف حياتنا لو منافع فقط أك 

ع أحد أبف الفيدرالية نزؿ هبا يصدر عن مصدر ظباكم أبف ذلك األمر كلو منافع أك كلو مساكئ ، كغبد اآلف دل يدِّو 
يف الفيدرالية تطبيق كوف منص ظباكم ، فكل أمر قد يكوف انفعان يف ظركؼ معينة كضاران يف ظركؼ أخرل ، لذا ؼ

كالكل متفق على أف للفيدرالية منافع كمساكئ إال أف مدار  رؼ آخر ضار كخطر ،ظظرؼ معُت مفيد كانفع كيف 
ية العراقية بشأف الفيدرالية ىو أيهما أخطر على العراؽ كاؼبنطقة تطبيقها أـ عدـ اػببلؼ اغباصل بُت القول السياس

فع كاؼبساكئ للفيدرالية كسنبحث يف ىذا الفصل ىذه اؼبنا التطبيق ؟ كيف أم زمن يبكن تطبيقها أك عدـ تطبيقها ،
. كنًتؾ خيار ربديد األكثر خطورة للقارئ الكرصل 

 
 

 ززـنسفـو م
 

 27 راليةدكاعي تطبيق الفيد
قامة كربقيق مبدأ إنتائج ىذه الدراسة اؼبنصبة على  يبكن صياغة فرضية أكلية يبكن االستفادة منها لتحقيق

أف )يف العراؽ سبيبلن لضماف الوحدة الوطنية، كفرضية الدراسة تنبع كتقـو على ( الفيدرالية)البلمركزية السياسية 
تفيد بضماف حقوؽ األقليات ( كضماف الوحدة الوطنية( الفيدرالية)ىناؾ عبلقة طردية موجبة بُت ربقيق البلمركزية 

كلما كاف ىناؾ قدران كاسعان من االستقبللية النسبية اؼبمنوحة ضمن إطار التمثيل الشعيب للمجالس كاحملافظات، إذ 
. كتعزيزىا طنيةغبكومات اإلقليم يف إدارة شؤكهنم الداخلية كتسَتىا ابلشكل اؼبطلوب كلما أمكن ربقيق الوحدة الو

كما يتوىم الكثَتكف كيعدكنو سبيبلن إلقامة  نقصد بو ىنا من االستقبللية النسبية ليس دبعٌت االنفصاؿعلى إف ما 
كأتسيس دكلة مستقلة كمنفصلة كلكن ما نعنيو ىنا ىو ربقيق التوافق كالتوازف كإعطاء ؾباؿ أكسع للتعبَت عن قدرة 

 يف إدارة شؤكهنم احمللية ابعتبارىم ىم األقدر على معرفة االحتياجات اغبقيقية لكل القائمُت على إدارة اإلقليم اؼبعُت
  . ؿبافظة أك إقليم كتنسيق العمل داخلها

                                         
 .للتنمية والدراسات اإلسًتاتيجية ( الفرات)مركز   -ماجستري عالقات اقتصادية دولية / ايسر خالد عبد بركات  27
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كجود مناطق معينة تربط بُت سكاف الواحدة منها ركابط أىم األسباب اليت تدعو إذل األخذ بنظاـ البلمركزية، ك
تعقد مشكبلت ، كعد السلطة اؼبركزية عن ىذه اؼبناطقبُب ، كاؼبشًتكة خاصة انبعة عن خصوصية ظركفهم كمصاغبهم

.  توسع مهاـ الدكلة حبيث يصعب عليها إدارة صبيع أكباء الببلد، كيبكن أف يضاؼ إذل ذلك األخَتة كتعدد حاجاهتا
( الفيدرالية)دارية كيف ؾباؿ تطبيق ىذا اؼبفهـو على مستول كحدات اعبهاز الفيدرارل للدكلة، فاف نظاـ البلمركزية اإل

تكوف ؽبا أنبية كبَتة ابلنسبة لتنظيم العبلقة اليت تنشأ بُت التنظيمات اليت يكوف ؽبا سلطات يف مثل الوزارات كبُت 
  .الفركع التابعة ؽبا يف اؼبناطق احمللية اؼبختلفة

ىو صنع التعددية ( فيدراليةاؿ)إف من أىم األسباب كاؼبربرات اؼبوضوعية اليت تدعو إذل األخذ بنظاـ البلمركزية 
كاؼبشاركة الفاعلة اغبقيقية يف اغبياة السياسية بصورة ديبقراطية كعادلة بعيدان عن التفرد يف اغبكم كحكر السلطات 

ذلك الف حكم األقلية أك  .بيد شخص أك ؾبموعة معينة سبارس ضغوطان على اغبرايت السياسية كتصادر اغبقوؽ
حكم اعبماعة  ؿد إذل اؼبزيد من األخطاء كاؼبشاكل كالظلم، بينما تؤدم اؼبؤسسات يف ظؾبموعة من األفراد ردبا يقو

  .دكرىا أفضل كبصورة أكثر عدالة يف ظل مؤسسات قانونية ككجود رقابة دستورية

ير من العوامل اليت تؤشر بشكل كاضح على درجة تفويض السلطة كتطبيق نظاـ البلمركزية اإلدارية ثىناؾ الك
اإلدارية كاليت تدعو إذل األخذ ابلنظاـ البلمركزم اإلدارم منها  ابلنجاحاتيف احملافظات أك األقاليم أك ( ليةالفيدرا)

درجة استقرار كقباح كفاعلية اجملالس كاللجاف ، كدرجة اغباجة إذل السرعة يف ازباذ القراراتاؼبثاؿ،  على سبيل
ظهور ، كعيدان عن التعقيدات لصانعي القرارات يف اغبكومة اؼبركزيةقباز األعماؿ اؼبطلوبة بإدرجة الرغبة يف ، كاحمللية

  .اعبهاز اإلدارم للدكلة ةالكثَت من تعقد العبلقات يف كحد

كتطبيق سياسة البلمركزية اإلدارية وبقق الكثَت من اؼبزااي لعل أنبها أهنا فبارسة فعلية ؼببدأ االستشارية السياسية 
كىذا ما يعرب عنو يف ، كاطنُت إلدارة شؤكهنم كاؼبشاركة يف صنع القرار أبنفسهم الذم يقـو على أساس اشًتاؾ ادل

لطة مطلقة للفرد يستمدىا من فإهنا تعبَت عن نظاـ متكامل يف الدكلة فيو س( ابلديبقراطية)السياسات اغبديثة 
فرد السلطة عن طريق النظاـ الديبقراطي السياسي يبنح اؿكيف السيطرة كالتحكم يف ازباذ القرارات،  توشخصي

ذلك النظاـ الذم يستطيع من خبللو اؼبواطنوف ربقيق أىدافهم اآلخرين الذين يبنحونو ىذه السلطة، كلذلك فهي 
حدل نتاجات التجارب البشرية العاؼبية إم قأف الفيدرالية  .عن طريق اغبكم بواسطة الشعب كمن أجل الشعب

اليت أثبتت كجودىا يف تنظيم السلطات البلمركزية كاإلقليمية دبوجب  لتأسيس الكياانت الوطنية اؼبتآلفة كاؼبتحدة
  .نظرايت ـبتلفة كظركؼ اقتصادية ـبتلفة كتطبيقات سياسية ـبتلفة
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ينبغي أف تكوف ىناؾ فيدرالية منسجمة كؿبافظة على شكل القومي كالطائفي يف العراؽ التعدد كالتنوع بسبب ك
ة ؼبختلف اؼبكوانت االجتماعية ضمن إطار المركزم إدارم يبكن أف ربافظ الدكلة كضامنة لكل اغبقوؽ الدستورم

كبذلك تكوف الفيدرالية  ، (التنوع يف إطار الوحدة)أك (  إطار التنوعيفالوحدة )على الوحدة الوطنية كفقان ؼببدأ 
سيطة من جهة، كال تريد البلمركزية اإلدارية حبلن توفيقيان لدكلة ال تستطيع أف ربافظ على كحدهتا االندماجية الب

من جهة أخرل، كيبدك أف الدكلة العراقية قد كصلت إذل ىذا اؼبفًتؽ  ىاؼبكوانهتا االجتماعية أف ينفرط عقد
السياسي، لذا يبدك خيار الفيدرالية حبلن كاقعيان ؽبذا اؼبأزؽ، ذلك أنو حُت زبتار ؾبموعات متنوعة من الناس 

هنم يتوقعوف إعادات ثقافية ـبتلفة العيش ضمن إطار دستورم متفق عليو، ؼ األحرار، بلغات أك معتقدات دينية أك
أم السلطة )ف النظاـ الفيدرارل اغبكومة درجة من االستقبلؿ احمللي كالفرص االقتصادية كاالجتماعية اؼبتكافئة، كيبكِّو 

كتنفيذ سياسات منسجمة مع اؼبسؤكلُت اؼبنتخبُت يف كضع  (اؼبشًتكة على اؼبستوايت احمللية كاإلقليمية كالوطنية
 .اغباجة احمللية كاإلقليمية كالوطنية

جزئيان من اؼبركزية، لكنها تعتمد  رفالعملية الفيدرالية تضمن عمليات عديدة تبٍت أسسان كمؤسسات ديبقراطية تتحر
 . العراقيف اجملتمع يعزز من الوحدة الوطنية بُت القوميات اليت تكوِّو نتخاابت بشكل أساسي، كذلك ما سعلى اال

 

 28 النظاـ البلمركزمفبيزات 

إف نظاـ اإلدارة البلمركزية يشكل القاعدة األساسية لؤلنظمة القائمة على الفيدرالية اؼببنية على األقاليم أك إدارة 
قامة كإرساء حكومة تتسم إلتمييزه دبميزات كمربرات عديدة تساعد على  اتؼبقاطعات أك الوالايت أك احملافظا

كىنا نسلط  .كاإلدارة الناجحة لتحقيق مطالب اجملموعات السكانية اؼبمثلة ؽبا حسب مناطقها ككحداهتاابلشفافية 
الضوء على اؼبميزات اليت يتسم هبا النظاـ البلمركزم الذم يعترب الوجو اآلخر للفيدرالية يف ىياكلها التنظيمية 

 . كاإلدارية

عد بدء أكؿ خطوة للمسار الديبقراطي من خبلؿ انتخاب ؾبالس أنبية الفيدرالية كالبلمركزية للعراقيُت ب زكترب
 . احملافظات يف العراؽ بصورة عامة كانتخاب اجمللس الوطٍت يف إقليم كردستاف

العراؽ من خبلؿ إسناد إدارة مصاحل كمصَت كؿبافظات كأتيت أنبية اإلدارة البلمركزية ابلنسبة إلقليم كردستاف 
كؽبذا فإف . اإلدارية اؼبمثلة ابحملافظات إذل اجملالس اؼبنتخبة كاؼبمثلة لتلك الكياانتسكاف تلك األقاليم كالوحدات 

                                         
 .للتنمية والدراسات اإلسًتاتيجية ( الفرات)مركز   -ماجستري عالقات اقتصادية دولية / ايسر خالد عبد بركات  28
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أكؿ ما يقًتف بو النظاـ الفيدرارل كالبلمركزم أنو مقًتف مع النهج الديبقراطي كىو ضامن رئيسي لتحقيق التنمية 
ة الصغَتة كالبلدايت يف اإلطبلع على نظاـ كفيل بتوفَت الفرصة لسكاف اإلدارات احمللي"كالتطور للمجتمعات، كىو 

 ".ؾبرايت سَت عمل اإلدارات كالتأثَت فيو

كضمن ىذا اؼبفهـو فإف اؼبيزات اليت يتميز هبا النظاـ الفيدرارل كالنظاـ البلمركزم ىي ميزات مهمة كربتل األكلوية 
 يت يُبراد منها صبلة من اإلقبازات منهاضمن اىتمامات الدكلة العراقية اعبديدة كذلك ألنبيتها اإلدارية كالسياسية، كاؿ

-: 

إذ تساىم ىذه اؼبيزة يف زايدة دكرىم يف  :دعم الديبقراطية كضماف حقوؽ سكاف الوحدات اإلدارية الصغَتة . 1
اؼبسانبة يف إدارة مناطقهم كإيصاؿ صوهتم كرغباهتم كحاجاهتم إذل اغبكومات احمللية كاليت بدكرىا ربوؽبا إذل سياسات 

 . ت عملية دبوجب خطة مناسبة بغية تنفيذىاكإجراءا

يطبق يف األنظمة  دبا أف النظاـ البلمركزمؼ:  التوازف كالتوافق بُت اؼبصلحة العامة كاجملموعات العرقية كالدينية. 2
الديبقراطية، فأهنا هتيئ الفرصة لسكاف يف ـبتلف الوحدات اإلدارية الكبَتة كالصغَتة يف التعبَت عن رغباهتا يف 

ختيار فبثلُت يتم اختيارىم ضمن عملية انتخاابت ديبقراطية كالبد للفائزين يف االنتخاابت من العمل على تلبية ا
كابلتارل دعم السكاف ؽبم كإلداراهتم كتعزيزىا كمن خبلؿ ، اغباجات األساسية للسكاف كتقدصل أفضل اػبدمات ؽبم 
 .ة األمن كاالستقرار كتعزيز الوحدة الوطنيةاؽبيكل اؽبرمي اإلدارم للدكلة فإف ذلك يؤدم إذل زايد

دبا إف أسلوب اإلدارة البلمركزية قائم على : 29 التوازف بُت مصلحة الدكلة كمصلحة الوحدات اإلدارية الدنيا. 3
أساس دستورم كقانوشل، فأنو يبكن أف يسهم يف تنظيم العبلقات بُت اؼبستوايت اإلدارية اؼبختلفة كتقسيم اغبقوؽ 

ت فيما بينها ككذلك الصبلحيات كمبط العبلقة بُت األعلى كاألدسل كابلعكس كضمن اإلطار البلمركزم كالواجبا
كراه إية اؼبختلفة بصورة طوعية من دكف يبكن أف وبدث نوع من التنسيق كالتكامل كالتعاكف بُت اؼبستوايت اإلدار

 . أك فرض أك تشدد

ؽ مزااي اقتصادية مهمة منها على سبيل اؼبثاؿ، االستغبلؿ األمثل يضاؼ إذل ذلك، إف أسلوب اإلدارة البلمركزية وبق
لصاحل التنمية اؼبتوازنة بُت اؼبناطق اؼبختلفة بغية تلبية حاجات السكاف ( البشرية كالطبيعية كاؼبالية)للموارد احمللية 

                                         
ىذه النقطة حمل اختالف بني أنصار تطبيق الفيدرالية يف الوقت احلايل وبني معارضيو ، فادلعارضون يرون أن ىذه النقطة يصعب حتقيقها   29

ة القانون وضعف احلكومة العراقية احلالية حبيث أصبحت اآلن مصاحل األقاليم واحملافظات تغلب يف الوقت احلايل بسبب غياب دول
  (مركز أضواء. )ببساطة شديدة على ادلصاحل الوطنية و
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 الدخل احمللي كربقيق مستول احملليُت، كخلق تنمية حقيقية تزيد من أنبية اإلقليم أك الوحدة اإلدارية كمسانباهتا يف
معاشي جيد للسكاف تكوف موازية للمستول العاـ يف البلد، كما أف مثل ىذا النظاـ يبكن أف ىبلق دعامة أساسية 

للنهوض االقتصادم كاالجتماعي للمحافظات أك اغبكومات احمللية أتيت عن طريق التنافس االهبايب بُت بقية األقاليم 
ف أسلوب اغبكم الفيدرارل أسلوب يبٍت مؤسسات لكل من السلطات اؼبركزية بعض منها قائم ألالتابعة للدكلة ذلك 

بذاتو كبعضها اآلخر متداخل مع بعضو بعضان حبيث ربمي ىذه اؼبؤسسات حقوؽ كىوايت ـبتلف اجملموعات 
 .كاؼبناطق اعبغرافية ضمن إطار قومي موحد

 :فيض حدة النزاعات كالتوتر بُت اؼبناطق كاألقاليم اؼبختلفةيساعد نظاـ اإلدارة البلمركزية يف تخ من جهة أخرل
ألسباب قد تنشب يف كثَت من األحياف داخل اإلدارة اإلقليمية أك احمللية الواحدة نزاعات أك توترات أك صراعات 

ضمن بُت سكاهنا تتعلق دبشاكل زبص استغبلؿ كملكية األراضي أك على اؼبوارد الطبيعية األخرل فتكوف السلطة 
 .أسلوب اإلدارة البلمركزية عادة أكثر فعالية يف مثل تلك النزاعات كاؼبشاكل كالقضاء على أسباهبا

ف البلمركزية زايدة مشاركة سكاف اؼبناطق كاألقاليم يف كضع السياسات كازباذ القرارات، إذ تؤسس كذلك تؤِّـو  
للمناطق الصغَتة صعودان إذل األعلى كمن مث زايدة  البلمركزية نظامان أساسيان يسهم يف تعزيز دكر اإلدارات الفرعية

إؼباـ الناس يف مناطقهم يف أمور اإلدارة كالسلطة كالسياسات كاالسًتاتيجيات كإاتحة الفرصة ؽبم لئلطبلع كإبداء 
الرأم، كاؼبشاركة يف األنظمة اػباصة، فإف البلمركزية اإلدارية زبلق الثقة لدل السكاف كتضعهم أماـ الشعور 

 .ؼبسؤكلية كأداء الواجب كااللتزاـاب

كدبا أف البلمركزية ىي النظاـ النابع من األنظمة الديبقراطية اليت زبضع غبكم اؼبؤسسات الدستورية كالقانونية كعدـ 
مبا توزيعها ضمن اؽبيكل اإلدارم الفيدرارل أك غَتىا من إجهة مركزية كاحدة ك يفحصر السلطة كالصبلحيات 

كعلى صعيد البلد، ليس فقط يف ربديد  ،ية كزايدة دكر السكاف يف األقاليم كاؼبناطقاإلدارات البلمركز
االسًتاتيجيات كاألىداؼ كإمبا البلمركزية أيضان تلعب دكر اؼبساىم كاؼبراقب على سياسات الدكلة كإجراءاهتا دبا يف 

 .ذلك عبلقاهتا الدكلية كضماف إهباد موقع طبيعي ضمن اجملتمع الدكرل

ثنية أـ إة كاجملموعات األخرل، سواء كانت لفيدرالية ال يكوف بديبلن عن االلتزاـ السياسي لؤلحزاب الوطٍتمبدأ اك
 إبمكافة حسنة مع االلتزاـ اؼبشًتؾ دبستقبل يتقاظبو اعبميع كدكلة كاحدة لكن جغرافية، أبف تقـو ابلتفاكض بٍتِّو 

ؿ ىذه االنقسامات كتكوين ربالفات خارج أحزاهبا من النظاـ الفيدرارل البلمركزم تشجيع األحزاب على ذباكز مث
 .أجل كسب السلطة كالتأثَت يف السياسة
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اؽبيكلية الفيدرالية عدـ تشجيع اػبوؼ من استبداد األغلبية كتستطيع  إبمكافكمع كجود مراكز متعددة للسلطة، 
على تورل السلطة الكاملة من " اؽبوية اؼبستندة إذل"البلمركزية السياسية منع األحزاب الدينية أك األحزاب األخرل 

ف فازت يف انتخاابت حرة، كمنعها أيضان من أف هتدد سلطة أك ىوية كحىت إالسيطرة على اغبكومة اؼبركزية، كخبلؿ 
سبلمة اجملتمعات األصغر حجمان، من خبلؿ توزيع السلطة بُت مستويُت للحكم كإعطاء اجملموعات احمللية سيطرة 

لسياسية، االجتماعية كاالقتصادية، كيف الوقت نفسو جعلهم يشعركف أبهنم غَت مستغلُت كأبهنم أعظم على شؤكهنم ا
 .أكثر أماانن 

 

 
و وززــو مس

 
عند تطبيقها على أرض الواقع ، فكل ما تقدـ من منافع كإهبابيات مساكئ الفيدرالية ابلدرجة األساس  تظهر

ؽبا من انحية عملية ككاقعية قبد اؼبساكئ تطفو على السطح للفيدرالية ىي على اؼبستول النظرم ، كعندما ننظر 
بسبب الظركؼ اغبالية للعراؽ ، كقد زبتفي ىذه اؼبساكئ عند تغَت ظركؼ العراؽ كتزداد كفة اؼبنافع على كفة 

. اؼبساكئ 
طبيق كيرل معارضو تطبيق الفيدرالية يف ىذا الظرؼ الصعب الذم يبر بو العراؽ أف أكضح النتائج السلبية لت

ضعف ، كيرجعوف أسباب كضع ىذا االحتماؿ اؼبأساكم على العراؽ كاؼبنطقة إذل  تقسيم العراؽالفيدرالية ىو 
مقارنة ابغبكومة ( لو تشكل)اغبكومة يف بغداد كقوة األقاليم اؼبنشأة خصوصان إقليم كردستاف كإقليم اعبنوب 

،  فبا يؤدم إذل غياب التفكَت ابؼبصلحة الوطنية كالعلياأزمة الثقة بُت األطراؼ السياسية ، ك اؼبركزية االربادية
التدخل اؼبباشر كغَت اؼبباشر ، ك غياب دكلة القانوف كضعف السلطة القضائية كأتثَت الضغوط السياسية عليهاك

ة عدـ نضج الفكر الديبقراطي لدل النخب السياسي، إضافة إذل  لدكؿ اؼبنطقة كالعادل يف الشؤكف الداخلية العراقية
بيق الفيدرالية ىبدـ مصاحل أحزاب ؽبم سطوة يف البلد ، معتربين أف التسارع يف تط كعدـ تقبلهم الرأم اآلخر

. كعبلقات مع دكؿ اؼبنطقة كالوالايت اؼبتحدة 
عن العراؽ ، فبل العلم  يف كثَت من اعبوانبإقليم ضمن العراؽ أما عمليان فنجده بعيد  من الناحية النظريةاألكراد ؼ
يرفع يف أرض كردستاف كال اللغة العربية موجودة كال اغبكومة اؼبركزية ابستطاعتها أف ربرؾ أم  (قبل تغيَته) راقيالع
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إصدار أكامر ألم جندم يف ( القائد العاـ للقوات اؼبسلحة)، كليس إبمكاف رئيس الوزراء ساكن داخل اإلقليم 
، ككل زاب الشيعية اليت ؽبا عبلقة إسًتاتيجية مع األكراد البشمركة ، رغم أف رئيس الوزراء عادة ما يكوف من األح

ىذا بسبب ضعف اغبكومة مقابل قوة اإلقليم لذلك فكردستاف أشبو ابإلقليم اؼبنفصل ، كىذا يبُت ما يصل إليو 
. تطبيق الفيدرالية حاليان 

أكباء الشرؽ األكسط، فانو أدل  كافة يفكما أدل كصوؿ الشيعة العراقيُت إذل السلطة إذل إحياء األمل بُت الشيعة ك
قد أزالت  العراقياؼبنطقة، فإذا كانت عملية اجتثاث حزب البعث  يفالوقت ذاتو إذل حدكث قلق بُت السنة  يف

كالواقع أف رد . اؼبستمر السٍتمن التمرد  كبَتان  العراؽ، كلكنها أحدثت جانبان  يفالعقبات اؽبامة أماـ سبكن الشيعة 
عد بكثَت من حدكد العراؽ، فمن سوراي إذل ابكستاف، زاد الصراع على السلطة بصورة أكسع بُت بدا أب السٍتالفعل 

ر اؼبلك عبد هللا ملك األردف من أف حذِّو  ثرار اؼبنطقة برمتها، حييبكن أَمف يهدد استق الذمالطائفتُت كىو األمر 
 30.الغالبية السنية اؼبسيطرة جديد يبتد من بَتكت إذل طهراف قد يهدد الشرؽ األكسط ذا شيعيقياـ ىبلؿ 

 
احتمالية التقسيم 

إف اغبديث عن التقسيم يف السابق كاف ؿبض ربليل ككاف اذل حٍد ما قابل للرد كالنقض ، أما اآلف كبعد إصدار 
بتقسيم العراؽ اذل ثبلث دكؿ شيعية ، سنية ككردية ، فأصبحت ( كإف كاف غَت ملـز)ؾبلس الشيوخ األمريكي قراران 

. ة التقسيم أكرب كأقرب للواقع عما سبق احتمارل
ف اغبديث عن تقسيم العراؽ ليس جديدان؛ حيث سبق للعديد من اػبرباء كالسياسيُت األمريكيُت طرح ىذه الفكرة إ

ابعتبارىا اغبل األمثل للخركج من األزمة السياسية العراقية، السيما بعد فشل كل اعبهود اؼببذكلة لتحقيق اؼبصاغبة 
ين أبناء العراؽ كطوائفو، لكن اعبديد كاػبطَت ىو أف يتم تداكؿ ىذه األطركحة على اؼبستوايت الرظبية، بل الوطنية ب

. كيصدر هبا قرار من الكوقبرس األمريكي كأبغلبية كبَتة تعكس قبوالن كاسعان يف أكساط األمريكيُت جبدكل تطبيقها
ة أعلنت رفضها للقرار كأكدت أف ىدفها يف العراؽ دل كأف ىذه اإلدار، "بوش"صحيح أف القرار غَت ملـز إلدارة 

يتغَت كىو رؤية عراؽ موحد كديبقراطي كفيدرارل، بل كاعتربت يف البياف الذم أصدرتو سفارهتا يف بغداد أف أية 
، كلكن ما الذم يضمن أال ؿباكلة لتقسيم العراؽ ابلتهديد كالقوة سينتج عنها قدر كبَت من اؼبعاانة كسفك الدماء

ضطر ىذا اإلدارة لؤلخذ بتلك األطركحة ربت كطأة الضغوط اليت يبارسها الكوقبرس عليها، السيما مع استمرار ت
                                         

 .للدراسات اإلسًتاتيجية مركز األىرام  –علي حمجوب   30
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الوضع اؼبتفاقم يف العراؽ؟ كما الذم يضمن كذلك أال تسفر االنتخاابت الرائسية األمريكية اؼبقررة يف نوفمرب 
ين خركج سريع للقوات األمريكية من اؼبستنقع عن فوز مرشح يؤيد ىذه الفكرة كيشرع يف تطبيقها، لتأـ 2008

العراقي أبقل التكاليف السياسية كالبشرية، كىو األمر الذم بدأ يلقى قبوالن ضمن قطاعات كاسعة من السياسيُت 
 31 !!.كاإلعبلميُت األمريكيُت

ديبقراطيان كصبهوراين يف كعرب اللويب الصهيوشل كمن مث احملافظُت اعبدد، أصبح تقسيم العراؽ بشكل أك آبخر مشركعان 
إف تقسيم العراؽ الوالايت اؼبتحدة حىت أف السيناتورة كام ابيلي ىاتشنسوف تقوؿ على موقعها على اإلنًتنت 

مع العلم أف التقسيم التاـ للعراؽ  32"! سينجح يف كقف العنف مثلما قبح تقسيم يوغسبلفيا يف كقف العنف فيها"
حريقان إقليميان ىائبلن ، ألنو ليس حبلن مبوذجيان أك خاليان من األخطار كلكنو  إذل ثبلث دكؿ مستقلة يبكن أف ينتج

 33. أصبح االختيار الوحيد الذم لو تركناه سيتجو العراؽ إذل حرب أىلية 
ف مشركع تفكيك العراؽ ىو يف األساس مشركع يهودم قدصل، كلعل أقدـ كثيقة صهيونية تتحدث رظبيان عن إ

، الصحفي اؽبندم الذم أعطاه الرئيس "كثيقة كارينجا"العريب ىي تلك اؼبعركفة ابسم تفكيك العراؽ كالوطن 
حوؿ تفكيك اؼبنطقة، فنشرىا يف كتاب وبمل " ىيئة األركاف اإلسرائيلية"صباؿ عبد الناصر كثيقة  اؼبصرم األسبق

. 1957عاـ " خنجر إسرائيل"عنواف 
دار "عن  1967يوليو /صر، كنشرت ابلعربية يف سبوزكىي كثيقة كضعت على خلفية العدكاف الثبلثي على ـ

، كدكلة شيعية يف جبل "منطقة الصحراء كجبل تدمر"، كتتحدث تلك الوثيقة عن إنشاء دكلة درزية يف "دمشق
عامل كنواحيو يف لبناف، كدكلة ماركنية يف جبل لبناف، كدكلة علوية يف البلذقية حىت حدكد تركيا، كدكلة كردية يف 

دمشق، : تبقى اؼبناطق العربية التالية: "كتضيف الوثيقة. اؽ، كدكلة أك منطقة ذات استقبلؿ ذايت لؤلقباطمشاؿ العر
كمن اؼبرغوب فيو إنشاء فبرات غَت عربية تشق طريقها عرب  ،ر، كسط العربية السعودية كجنوهباجنويب العراؽ، مص
اعتبارات إسًتاتيجية، ألف الكياف الصهيوشل كقول ينبع من التقسيم مشركع  فإضافة إذل أ". ىذه اؼبناطق العربية

- : 34 اؽبيمنة اػبارجية لن تعرؼ الراحة كال األمن حىت

                                         
 .مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية  –فتوح ىيكل   31

 .ادلعرفة  –موقع اجلزيرة  – إبراىيم علوش  32

 .ترمجة مركز الكاشف للمتابعة والدراسات  –مركز ساابن لسياسة الشرق األوسط يف معهد بروكينغز   33

 .ادلعرفة  –موقع اجلزيرة  – إبراىيم علوش  34
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. يتم تفكيك دكؿ اؼبنطقة إذل دكيبلت متصارعة على أسس طائفية كعرقية -1
. فالتفكيك للهوية قبل اعبغرافيا ،ؽبوية العربية اإلسبلمية لببلدانيتم شطب ا -2
 
، فهناؾ عوامل داخلية أخرل يبكن أف تدفع موحدة ضد قرار التقسيمغَت ؿبصنة ك غَت لية العراقيةف اعببهة الداخإ

ابذباه ربقق ىذا االحتماؿ، كمن ذلك على سبيل اؼبثاؿ موقف األكراد، الذين ما زالوا يراكدىم حلم إقامة الدكلة 
رار التقسيم الذم أصدره ؾبلس الشيوخ الكردية اؼبستقلة يف مشاؿ العراؽ، كانعكس ذلك بوضوح يف موقفهم من ؽ

كىو األمر الذم يضع عبلمة استفهاـ كبَتة على ". اغبل األمثل ؼبشاكل الببلد"األمريكي، كالذم كصفوه أبنو 
اؼبوقف الكردم؛ ففي الوقت الذم يشاركوف فيو يف العملية السياسية كيؤكدكف سبسكهم ابلعيش ضمن دكلة 

كمن ىذه العوامل أيضان األزمة !!. بتهم يف االنفصاؿ كتكوين دكلتهم اػباصة هبمكاحدة، ال يتورعوف عن إظهار رغ
السياسية اؼبستمرة اليت تعصف ابلعراؽ نتيجة تفاقم اػببلفات بُت القول العراقية اؼبختلفة كفشل مشركع اؼبصاغبة 

التقسيم كمربر لتدعيم  كىو األمر الذم يستخدمو دعاةالوطنية كتراجع أفق التسوية السياسية يف ىذا البلد، 
، معتربين أف حل ىذه األزمة السياسية لن يتم إال من خبلؿ الفصل بُت الطوائف الثبلث الرئيسية يف دعواىم
 35 .العراؽ

 
  مشركع ابيدف لتقسيم العراؽ

ر تقسيم اليت استثمرىا السيناتور ابيدف يف طرح مشركع قرا تبدك ىناؾ ضركرة للوقوؼ على احملاكر الرئيسية للدراسة
، يف سياؽ تقييم اسًتاتيجي عاـ لذلك التطور كانعكاساتو احملتملة، فقد ركزت الدراسة يف البداية يف بياف العراؽ

كعلى الرغم من أتكيدىا أف التقسيم ليس حبلن مناسبان للصراعات الطائفية، فإهنا منطلقات كآليات عملية التقسيم، 
، كاستندت اخلي، هبعل من تبٍت خيار التقسيم أفضل اػبيارات اؼبتاحةأشارت إذل أف الواقع اغبارل من اقتتاؿ د

أف العراقيُت يريدكف العيش معان داخل دكلة كاحدة  : "الدراسة بدكرىا إذل أف التجربة أثبتت عدـ صحة اؼببدأ القائل
األخَتة، اليت ، كدللت على ذلك خبريطة التصويت يف االنتخاابت العراقية خبلؿ السنوات " ذات حكومة مركزية

  36. ساىم العامبلف الطائفي كالديٍت يف ربديد اذباىاهتا
                                         

 .مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية  –فتوح ىيكل   35
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أف العنف الطائفي ساىم يف بلورة شعور لدل العراقي أبف العيش  -كفق الدراسة  -كما كشفت البيئة الداخلية 
ح الداخلية بُت طائفتو اليت ينتمي إليها، توفر لو قدران من األماف، األمر الذم يبكن معو تفهم حاالت النزك

اؼبلحوظة، اليت أفرزت إعادة ترتيب اؼبناطق ديبوجرافيان يف احملافظات اؼبختلفة، من دكف سابق زبطيط رظبي على 
.  األقل

رأل القائموف على الدراسة أف آليات عملية التقسيم تبدأ برسم اغبدكد، اليت البد ؽبا  ،كيف ضوء اؼبعطيات السابقة
جانب الوالايت اؼبتحدة عرب االكبياز لطرؼ دكف اآلخر، لذلك شبة ضركرة لدكر أف تتم حبرص كمن دكف تدخل من 

األمم اؼبتحدة، كجامعة الدكؿ العربية، كىو ما يعد أمران : فاعل من قبل كسطاء ؿبايدين للقياـ هبذه العملية، كنبا
لدكر فإف مصداقيتهما صعب التحقيق يف ظل التزاـ الطرفُت بوحدة العراؽ، حىت إف قبوؿ ىاتُت اعبهتُت ىذا ا

 . سوؼ تنتفي لدل الفصائل احملورية يف العراؽ
 -: كيف ىذا السياؽ طرحت الدراسة عدة مبادئ ينبغي االلتزاـ هبا عند القياـ بعملية رسم اغبدكد، اليت سبثلت يف

 قيُت متساكين مراعاة أال تؤثر اغبدكد اعبديدة يف عملية توزيع اؼبوارد النفطية، بل البد أف يكوف صبيع العرا
.  يف ىذا األمر

  عدـ إجبار أم مواطن على االنتقاؿ إذل إقليم آخر على أساس طائفتو، بل تًتؾ اغبرية كاملة للمواطنُت يف
.  االختيار

  ضركرة كضع قواعد صارمة الحًتاـ األقليات يف كل إقليم كضبايتهم لتجنب حدكث أم أعماؿ عنف
.  طائفي

  عملية التقسيم، ينبغي عقب عملية التقسيم أتسيس نظاـ جديد إلصدار كيف سياؽ بياف إجراءات ترسيخ
بطاقات ىوية خاصة بكل إقليم يتم التحقق منها عن طريق كضع نقاط تفتيش على حدكد كل إقليم، كيتم 

.  تدعيمها ابلبياانت الكاملة حوؿ اؼبواطنُت يف صبيع أكباء العراؽ كذلك حملاصرة العناصر اؼبتطرفة
ة ضركرة استمرار كجود قوات التحالف كقد قدرت اؿ بل  -دراسة كلفة ىذا النظاـ دبا يقرب من مليار دكالر، مؤكدن

غَت كاردة إذا مت  -كفق الدراسة  -ألف جندم، حيث إف فكرة تقليل حجم قوات التحالف  300إذل  -زايدهتا 
 37. شهران  18إذل  12تنفيذ خطة التقسيم، كذلك لفًتة انتقالية من 
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فيما يتعلق دبربرات كآليات التقسيم، يتضح أهنا تتجاكز طبيعة التعقيدات السياسية  إذل ما تناكلتو الدراسةكابلنظر 
فاؼبتتبع ػبريطة التوزيع  كاألمنية اليت خلفتها السياسات األمريكية كالعراقية على السواء خبلؿ السنوات اؼباضية،

ضحة على خلفيات عمليات التهجَت القسرم الناذبة عن رايف بعد االحتبلؿ، يرل أهنا شهدت تغَتات كاغالديبو
أعماؿ العنف الطائفي من جانب، كعمليات النزكح اؼبنتظمة كبلن ؼبناطق كجود طائفتو بكثافة من جانب آخر، كىو 

ذل ع -، كابلتارل فإف عملية التقسيم ما دفع ابلببلد إذل ما يبكن اعتباره خلطان طائفيان يتسم ابلشحن كالعداء البيٍت
.  مت خبلؿ اؼبرحلة الراىنة أك يف اؼبستقبل اؼبنظور على األقلتال يبكن أف  -خبلؼ اؼببدأ الذم تبنتو الدراسة 

أف الدراسة أكدت أف ما يشهده اجملتمع العراقي من زكاج ـبتلط بُت أبناء الطوائف اؼبختلفة هبرب  ،اعبدير ابلذكر
رسم اغبدكد على أساس جغرايف كليس طائفيان، كذلك من خبلؿ النظاـ اعبديد على احًتاـ األقليات، فبا هبعل 

  .استخداـ الظواىر الطبيعية كاألهنار كاعبباؿ
رأت الدراسة أف جعل بغداد مدينة دكلية مستقلة سيؤدم إذل مزيد من عدـ االستقرار، كخاصة أف ثلثي  يف اؼبقابل

اصمة جزءان من عملية التقسيم، كذلك على الرغم عمليات النزكح حدثت يف العاصمة، كابلتارل البد أف تكوف الع
من أف الدستور اغبارل وبوؿ دكف انضماـ بغداد إذل أم إقليم يف حالة حدكث تقسيم، كىو ما يستوجب إجراء 

 . عمليات مراجعة كتعديل ؼبواد الدستور
أف نكوف   , ثبلثة كياانت اللحظة بتقسيم العراؽ إذل حىتال يبكن لنا حُت أف نناقش قرار الكوقبرس غَت اؼبلـز 

تعبئة الكوقبرس كراء  لعل جوزيف ابدين الديبقراطيحدت ابلسيناتور  الدكافع الثقافية كالسياسية اليتبعيدين عن 
ليزرل )مثل   , كذلك بعد حوارل عامُت من إجراء البحوث كالدراسات كاالستعانة خبرباء اسًتاتيجيُت  , مثل ىذا القرار

كالذم صاغ اػبطة الواردة يف قرار   , اػبارجية يف إدارة الرئيس جيمي كارتر السابقة خبَت السياسة 38(جيلب
غبماية  بل أيضان   , ربت زعم أهنا اػبيار األمثل ليس فقط للخركج األمريكي من الورطة العراقية  , الكوقبرس غَت اؼبلـز

 39 . كضماف النفط   كأبرز عناكينها ضباية إسرائيل اؼبدلبعيدة  اإلسًتاتيجيةاؼبصاحل 

                                         
بصحيفة نيويورك  ، وأمني جامعة  فتس، وكان يعمل حمرراً يللسالم العامل يقات اخلارجية وأمني منحة كارنيججمللس العال احلايلالرئيس   38

مدير ) لتبنيو وجهات نظر احملافظني اجلدد، توىل جيلب منصب مساعد وزير اخلارجية ونظراً  .1990حىت  1988 ميز يف الفًتة من 
وضبط  السياسيمدير إدارة التخطيط  ، وأخرياً 1979وحىت يوليو  1977يف الفًتة من عام ( العسكرية - سياسيةمكتب الشئون ال

 . بوزارة الدفاع ومدير مشروع دراسات البنتاجون الدويلالتسلح وشئون األمن 

 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية :  طالب حسن أبو  . د 39
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بفكرة ليس ابلضركرة أف تكوف ؿبل  أف الطريقة األمريكية يف بناء قوة الضغط تبدأ دائمان كمن اؼبهم ىنا أف ندرؾ 
يزداد اؼبؤيدكف   , قصولمث مع بلورهتا يف سياؽ يقنع الطرؼ اآلخر أهنا ربقق مصلحة أمريكية   , توافق أك أتييد

سياسة  كبناء التكتبلت إذل اإلعبلميكلكنها تتحوؿ حبكم الًتكيج   , غَت إلزاـكتبدأ عادة ب  . كيتقلص اؼبعارضوف
من منتصف  كهبذا األسلوب األمريكي اؼبعتاد يبكن أف نستنتج أننا يف نقطة أبعد قليبلن   . صانع القرار لضاغطة عل

سياسة  ة مقبلة أف ربولو إذلأم إدار لكيصبح عل  , آخر ملـز كؿ فيو ىذا القرار غَت اؼبلـز إذلالطريق الذم سيتح
  . بعض أجزائو للو اعًتضت عل حىت  , فعلية

  , أبرزىا إعطاء الكوقبرس اغبق لنفسو التدخل يف ربديد مصَت بلد آخر  , إف أكجو اػبطر يف القرار األمريكي كثَتة
كمع ذلك فهناؾ نقطتاف   . كمن مث ربديد مصَت منطقة أبكملها ككضعها يف أتوف من انر كخراب لفًتة طويلة مقبلة

بعض حقائق  أف منطوؽ قرار الكوقبرس استند إذل األكذل  , ابرزاتف تفرضاف نفسيهما عند ربليل ىذا التطور اػبطَت
  , كحكومة مركزية ؿبدكدة الصبلحيات  , مبدأ الدكلة االربادية كمبدأ الفيدرالية لثل مشوؿ الدستور العراقي نفسو علـ

بل ؾبرد تطوير كتقليص   , أم أف صانع القرار حاكؿ أف يقوؿ انو دل أيت جبديد  . نفطيةكمبدأ توزيع الثركة اؿ
  . للمسافات الزمنية ؼبا ىو كارد يف الدستور العراقي نفسو

ككجو اػبطر يف ىذا التصور أنو يطرح األمر ليس ابعتباره ؾبرد إنشاء نظاـ سياسي فيدرارل كفق أسس توافقية 
  , كما يؤيد ذلك نسبة عراقية معتربة  , أك عرقية كربت مظلة دكلة اربادية ذات حكومة مركزية جغرافية كليست طائفية

  , مشفوعة بتقاسم للثركة كخبطوط فاصلة بُت نسيج اجملتمع العراقي  , كإمبا تقسيم للبلد كفق أسس طائفية كعرقية
   .    كدبا يبهد لتقسيم العراؽ فعبل

عراؽ الوارد يف قرار الكوقبرس ال يبكن أف ينظر إليو كمجرد ـبرج من كرطة ثقيلة كاليت فهي أف تقسيم اؿ الثانيةأما 
 اؼبدلبعيدة  كإسًتاتيجيةبل هبب النظر إليو   , تواجهها ابلفعل القوات األمريكية كإدارة الرئيس بوش يف العراؽ حاليان 

كمن أبرزىا تلك الدراسة   , ذلك كثَتة لكاألدلة عل  . قياـ بعملية الغزكقبل اؿ حبثها ابلفعل من جوانب ـبتلفة حىتمت 
  , أم قبل غزك القوات األمريكية كالربيطانية للعراؽ حبوارل ستة أشهر  ,2002  اليت نشرت يف األكؿ من أكتوبر

ككانت حوؿ   , كاليت أصدرهتا مؤسسة سًتاتفور اؼبتخصصة يف تقدصل اػبدمات التحليلية للقضااي اعبيوسياسية
  , كسبت مناقشتها مع مسئولُت أمريكيُت كبار كمسئولُت من اؼبنطقة  , العراؽ بعد إهناء حكم صداـ حسُتمستقبل 

ألية  كقد مشلت الدراسة عدة نقاط أبرزىا أف العراؽ بلد كبَت جدان   . كذلك لوضعها يف االعتبار أثناء التخطيط للغزك
كأف   , ثبلث دكيبلت منفصلة ؼبتحدة أف تقسم العراؽ إذلالوالايت ا لكأف عل  , حكومة جديدة قد تنشأ بعد الغزك
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كاف شيعة   , األردف كيشكلوا بذلك فبلكة ىامشية جديدة الوسط كالغرب يبكن أف ينضموا إذل سنة العراؽ يف مناطق
مشاؿ كاؿكأف األكراد يف الشماؿ   , اعبنوب يبكن أف يلحقوا ابلكويت دبا يف ذلك البصرة أك أف يشكلوا دكيلة  لثة

كأف العراؽ   , اؼبوصل ككركوؾ الغنية حبقوؿ النفط لدكلتهم اؼبستقلة كاف تشتمل عل لالغريب ؽبم أف وبصلوا عل
 40 . كال هبب لبغداد أف تكوف عاصمة لدكلة كبَتة بعد اآلف  , اعبديد عليو أف يكوف مقطوع الصلة ابلعراؽ القدصل

 
 
 

  تقسيماؿمشركع 
طط لو من كراء البحار ، كلكي يكوف ىذا  نعرض مشركع التقسيم األمريكي لكي يكوف القارئ على إحاطة دبا ىبُب

اؼبشركع حجة على من يعتقد أف تقسيم العراؽ أمر غَت ـبطط ، كىذا اؼبشركع كما أسلفنا فإنو يؤيد كجهة نظرة 
ئمة كبُت تقسيم معارضي تطبيق الفيدرالية بسبب الًتابط الواضح كالوثيق بُت الفيدرالية يف ظل ظركؼ غَت مبل

. الببلد 
، 41(جيلب رلليز) إلسًتاتيجية اؼبرحلة األكذل من خطة تقسيم العراؽ كالتحرؾ كبو حل الدكؿ الثبلث كفقان  يفؼ

كيبكنها أف تنتظر بعد ذلك  ،ضع األكراد كالشيعة كإضعاؼ السنةسيكوف ىدؼ الوالايت اؼبتحدة ىو تدعيم ك
  .أـ ستشجع قياـ الدكؿ ايتالذلًتل إذا ما كانت ستتوقف عند اغبكم 

االعتبار  يف، مع األخذ ذايتجبعل الشماؿ كاعبنوب أقاليم ذات حكم  مجيلب تقض إسًتاتيجيةكاؼبرحلة الثانية من  
كاقًتح جيلب إعطاء . عند ترسيم حدكدىا أف تكوف متطابقة بقدر اإلمكاف من خطوط التماس العرقية كاإلثنية

تقدر  اليتصوت أعضاء الكوقبرس على زبصيصها إلعادة إعمار العراؽ ك اليتاألكراد كالشيعة معظم األمواؿ 
كطلب إشراؼ  السٍتاؼبثلث  يفالوقت نفسو يؤيد جيلب زبفيض عدد القوات األمريكية  يفك .دبليارات الدكالرات

ف ستة إذل تسعة كمن اؼبتوقع أف يستغرؽ ىذا األمر ـ. اإلقليم يفاألمم اؼبتحدة على تسليم السلطة غبكومة مستقلة 
تطرد جيلب أبنو من اؼبمكن أف كاس .إ رة اؼبتاعب يفكبدكف اؼباؿ كالسلطة من اؼبتوقع أف يتسبب السنة : شهور
كؼبواجهة ذلك ستكوف . كالشيعي الكردماإلقليمُت  يفصورة قياـ السنة إبشعاؿ اؼبقاكمة  يفمثل ىذه اؼبتاعب  أتيت

                                         
 .ألىرام للدراسات اإلسًتاتيجية مركز ا  -طالب حسن أبو  . د 40

 .شخصية سبق وأن مت تعريفها   41
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، حيث يبكنها اؼبساعدة السٍتدة توظيف معظم قواهتا مشاؿ كجنوب اؼبثلث الوالايت اؼبتحدة قد قامت ابلفعل إبعا
 .تسليح كتدريب الشيعة كاألكراد إذا طلبوا ذلك يف

حيث ستحتاج األحزاب إذل  ،سبحور حوؿ الدبلوماسية اإلقليميةجيلب فإنو م إسًتاتيجيةأما اعبزء الثالث من 
إذل دكؿ، فإنو  الذايتربدة ربويل األقاليم الثبلثة اؼبتمتعة ابغبكم تطمينات بشأف أمنها، كإذا ما قررت الوالايت ادل

 42 .للعراؽ يفمع دكؿ اعبوار اعبغرا ابلًتاضيهبب أف يتم 

 
 

!!  خيار التقسيم أفضل اػبيارات اؼبتاحة
إذل نسبة  2004يف شباط % 79عدد العراقيُت القائلُت أبف البلد هبب أف يبقى موحدان البفض من نسبة إف 
، أما البقية فقد أدركوا أف اؼبستقبل القادـ للتقسيم ، كإذا أردان جعل التقسيم الناعم أكثر  2007يف آذار  58%

 43.قبوالن فإف الدستور وبتاج إذل تعديل يسمح لبغداد أف تكوف جزئيان أك كليان لبلنضماـ إذل أقاليم ذات حكم ذايت 
ران من ابريس عن ؿباضرة للسفَت األمَتكي األسبق يف لبناف ، نشرت صحيفة الداير اللبنانية تقرم22/7/2007كيف 

إف الرئيس جورج بوش سيعمل خبلؿ الفًتة اؼبتبقية من كاليتو الرائسية على كضع أسس "ريتشارد ابركر قاؿ فيها 
ؼبنطقة الشرؽ األكسط تنطلق من تطلعات القسم األكرب من فبثلي األقليات " خرائط طرؽ" بتة ؼبشاريع 

كاؼبذىبية كالعرقية اليت تتمحور كلها حوؿ ضركرة منح اغبكم الذايت ؽبذه األقليات عرب إقامة أنظمة حكم الدينية 
".  ديبقراطية فدرالية بديلة لؤلكطاف كاغبكومات القائمة اآلف

درالية، إذل صيغة كونف( بعضو أك ردبا ضمِّو )ق سوؼ يتم ضمِّو " الفيدرارلالعراؽ "أما ابلنسبة للعراؽ فيقوؿ التقرير إف 
كقد بدأ يتضح اآلف اؼبقصود دبا ... ، تتألف من األردف أيضان، كالسلطة الفلسطينية"االرباد اؽبامشي"ربت عنواف 

 44 .قالو ريتشارد ابركر
أقر ؾبلس الشيوخ األمَتكي خطة غَت ملزمة لتقسيم العراؽ إذل ثبلثة أقاليم للحكم الذايت  26/9/2007يف يـو ك

يف مراكز األحباث كالدراسات " التقسيم الناعم"يعستاف، حسب تعبَت اؼبركجُت ؼبشركع ىي كردستاف كسنستاف كش

                                         
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – نزار عبد ادلعطي الطحاوي  42

 .ترمجة مركز الكاشف للمتابعة والدراسات  –مركز ساابن لسياسة الشرق األوسط   43

 .ادلعرفة  –موقع اجلزيرة  – إبراىيم علوش  44
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 26، ككاف من اؼبلفت للنظر أف يصوت 23شيخنا من أصل مائة، كصوت ضده  75كقد صوت للقرار . األمَتكية
.   لعلنية لوشيخنا من اغبزب اعبمهورم حزب الرئيس بوش للقرار، على الرغم من أف إدارتو أبدت معارضتها ا

ككاف الشيخ الديبقراطي عن كالية ديبلكير األمَتكية السيناتور جوزيف ابيدف رئيس عبنة العبلقات اػبارجية يف ؾبلس 
كيف اتصاالت قاـ هبا مع الدكؿ الشيوخ قد قاد اغبملة داخل ؾبلس الشيوخ، كيف كسائل اإلعبلـ األمَتكية، 

.   ركع الكونفدرالية الضعيفة يف العراؽاألعضاء يف ؾبلس األمن الدكرل، لتمرير مش
لو  رائسيان  كمن اؼبستبعد حسب ؿبللي اؼبشهد السياسي األمَتكي أف يتبٌت اغبزب الديبقراطي جوزيف ابيدف مرشحان 

دكره يف سبرير قرار تقسيم العراؽ علنان رشحو بقوة ألف يكوف كزير اػبارجية األمَتكي اؼبقبل إذا ما لكن ، 2008يف 
 45. زب الديبقراطيانتصر احل

 
مساكئ التقسيم 

أنو يف حالة عدـ التخطيط بشكل  (ىا السيناتور ابيدف على شكل مشركع قرار غَت ملـزاليت صاغ) أكدت الدراسة
، فإف ىذا الطرح ردبا يكوف لو جيد لعملية التقسيم فسيؤدم األمر إذل عدـ استقرار كفوضى يف اإلقليم بشكل عاـ

كىو ما يبكن  ،للقوات األمريكية من الببلد -السريع  -تنتج عن االنسحاب اؼبباشر ذات التداعيات اليت قد 
  -: 46 الوقوؼ عليو من خبلؿ ثبلثة مستوايت رئيسية

يرتبط ابلداخل العراقي، إذ أف فكرة التقسيم من شأهنا أف تساعد على ظهور العديد من  :اؼبستول األكؿ
، كدخولو طرفان فاعبلن يف "تنظيم القاعدة يف ببلد الرافدين"نب بركز قوة اؼبيليشيات الطائفية اؼبسلحة، ىذا إذل جا

.  األمر الذم من شأنو تكرار التجربة اليوغوسبلفية مرة أخرلتطور األحداث، 
ىذه البيئة سوؼ تؤدم بدكرىا إذل االنزالؽ كبو حرب بينية قد يستند أطرافها إذل دعم خارجي من دكؿ إقليمية 

كما ىو  -ػباصة، فيما يبكن اعتباره حرابن إقليمية كدكلية ابلوكالة، حبيث يكوف ىدفها الرئيسي لتحقيق أىدافها ا
مصادرة الثركة النفطية، كخاصة فيما يتعلق بنفط كركوؾ، كىو ما قد يؤدم ابلتبعية إذل نشوب حرب أيضان  -متوقع 

.  تدخل فيها قول إقليمية كدكلية

                                         
 .ادلعرفة  –موقع اجلزيرة  – إبراىيم علوش  45

 .لتجمع اإلعالمي العراقي ا  46
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كاسات اإلقليمية، حيث يبدك جليان أف تزايد كتَتة العنف داخل العراؽ كتطورىا فيتعلق ابالنع :اؼبستول الثاشلأما 
، كىو "الشرؽ األكسط"يزيدا من موجات العنف كاإلرىاب يف اؼبنطقة العربية كبعد عملية التقسيم، من شأهنما أف 

ىذه الصراعات اؼبتوقعة  ما يستند إذل ما شهدتو اؼبنطقة من أعماؿ إرىابية بعد احتبلؿ العراؽ، كما أف نشوب مثل
بُت ىذه الدكيبلت من شأنو أف يعزز الوجود العسكرم األمريكي يف منطقة اػبليج ربديدان، كأيضان البدء إبعادة 

ىناؾ، كذلك لضماف ضباية " اإلسرائيلي"الًتتيبات األمنية اإلقليمية ابلقدر الذم يسهم يف تزايد النفوذ األجنيب ك
لذم قد يسهم يف تقويض سيادة ىذه الدكؿ، كابلتارل زايدة الضغوط كالتوترات األمنية اؼبنشآت النفطية، ابلقدر ا

.  الداخلية على أنظمتها اغباكمة
كإذا أخذ يف االعتبار دعم دكؿ اؼبنطقة لبعض أطراؼ ىذه اغبرب، فإف االحتماالت القائمة بنشوب حرب إقليمية 

منطقة اػبليج كالبحر األضبر، بكل ما ينطوم عليو ذلك من تنذر دبزيد من التدخل كالوجود العسكرم الدكرل يف 
.  هتديد لؤلمن القومي العريب كاإلقليمي

يف االنعكاسات الدكلية، فاتساقان مع تزايد موجات العنف اؼبسلح كالعمليات اإلرىابية  اؼبستول الثالثيف حُت يربز 
بداية يف ارتفاع أسعار النفط بشكل كبَت، قد على خلفية ذلك االنسحاب، يقدر أف تًتكز ىذه االنعكاسات يف اؿ

يفضي إذل تزايد التدخل العسكرم يف اؼبنطقة لضماف حصة من نفطها، كىو ما قد يؤدم إذل نشوب حرب دكلية 
من أجل مصادر الطاقة كإعادة ترتيبات القول الدكلية، كىو ما يبكن معو تصور مرحلة جديدة يف تطور النظاـ 

ازين القول أك طبيعة القضااي كآليات التفاعل الدكرل، قد تؤدم إذل مزيد من التوتر العاؼبي الدكرل سواء من حيث مو
.  كسمة أساسية ؽبذه اؼبرحلة

كأخَتنا يبدك من العرض السابق أف ذلك التخبط االسًتاتيجي الناتج عن القصور اإلدراكي لطبيعة األزمة، قد انتقل 
ؤسساهتا، كىو ما ينذر دبزيد من التخبط الذم قد ينتهي ابزباذ قرار مفاجئ إذل صناع القرار يف الوالايت اؼبتحدة ـك

 .قد يفضي إذل تداعيات سلبية ال يبكن ربديد مداىا، حبيث تظل صبيع السيناريوىات كاػبيارات مطركحة
 كسياسيان  نفسو لتكاليف ابىظة ماليان  كمعرضان   , ما سبق أف صانع قرار غزك العراؽ دل يكن ليذىب ىناؾ كيعود معٌت

جملرد أف ينهي حكم صداـ حسُت كأف يستقبل اعبنود األمريكيوف كما قاؿ ذلك ديك تشيٍت انئب الرئيس   , كبشراين 
فكرة قوامها   , عقب لعل بفكرة كبَتة تقلب اؼبنطقة رأسان  لقد كاف قرار الغزك كما زاؿ مرتبطان   . كمحررين كحسب
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سو نف الوقتكسبثل يف   , ىا وبتمي يف كنف قاعدة عسكرية أمريكية كبَتةكل من  , دكيبلت عميلة تقسيم العراؽ إذل
 47 . ختبلؼ مع البيت األبيضاالمعارضة أك  للكل من هبرؤ عل مباشران  هتديدان 

  
 
 

الثالث الفصل 
الفيدرالية كالقول العراقية 

 
 

على مكوانت كأطياؼ الشعب  ان ليبأك س ان التأثَت إهبايب ىذا سواء كاف( الفيدرالية)يف ىذا الفصل نستعرض أتثَت 
يف ظل الظركؼ يتضرر أك ال يستفيد من تطبيقها ستستفيد من تطبيقها كأيها سالعراقي ، لنعرؼ أم ىذه اؼبكوانت 

. كمعايَت تطبيق الفيدرالية يف العراؽ بصورة عامة كسنتحدث قبل كل ىذا كذاؾ عن إمكانية  .الراىنة 
 

 48 ؟ راؽىل يبكن تطبيق الفيدرالية يف الع
كقبل اإلجابة على ىذا التساؤؿ  ؟ يثار تساؤؿ مهم ىو ىل أف الفيدرالية دبحتواىا اغبقيقي يبكن تطبيقها يف العراؽ 

 .البد من معرفة األساس التارىبي ؼبصطلح الفيدرالية يف العراؽ

لبحوث اؼبتخصصة من إف مصطلح الفيدرالية ليس ابعبديد يف اتريخ العراقي السياسي، إذ تشَت أغلب الدراسات كا
أف مسألة الفيدرالية كانت موجودة كمطركحة على أجندة بعض األحزاب الوطنية اليت نشأت كتشكلت مع نشوء 
الدكلة العراقية اغبديثة بعد اغبرب العاؼبية األكذل، كاليت كانت تطرح الفيدرالية ربت مسميات ـبتلفة كحق تقرير 

كقد اقًتف ىذا اؼبصطلح . رباد الفيدرارل، أك النظاـ الفيدرارل يف العراؽاؼبصَت أك حق الشعب يف تقرير مصَته كاال

                                         
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية :  طالب حسن أبو  . د 47
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بتسميات أخرل كالديبقراطي التعددم اؼبوحد، كحل للمسألة القومية الكردية يف العراؽ عندما كانت ىذه القضية 
 . أم القومية الكردية تشكل عامل غَت مستقر كمتأـز يف البلد

الذم يعيشو اجملتمع العراقي قبد إف شعارات الفيدرالية ىي اليت تطفو على الساحة مع الواقع الراىن  ان ن كارتباط
ألحزاب الكردية يشَت إذل أف سَت ىذه اكما أف اتريخ  . العراقية كأتيت ضمن أكلوايت الدستور العراقي الدائم

إدارة المركزية لئلقليم ككمي ـ فيدرارل المركزم ىو مطلب ؽاظفطالبة حبقوقهم اؼبشركعة إبقامة األحزاب يف طريق ادل
كشهدت ( الفيدرالية)كقد استمرت مطالبة األكراد هبذا اؼبطلب القومي . من قبل أشخاص ؽبم اترىبهم السياسي

مرحلة السبعينات أكج النزاعات كالصراعات بُت األكراد كالسلطة اؼبركزية من قبل حزب البعث السابق كمت يف 
تدخل بعض زعماء العرب مثل صباؿ عبد الناصر كآخرين كحصوؿ األكراد على حينو احتواء األزمة اليت انتهت ب

 .1974 عاـ اغبكم الذايت

كخبلؿ عقد الثمانينات، قاـ النظاـ السابق بقصف اؼبدف الكردية مشاؿ العراؽ يف معارؾ حلبجة كاألنفاؿ كقتل 
مت  1991العراؽ بعد حرب اػبليج  األطفاؿ كالنساء كالشيوخ كدمرِّو اؼبنازؿ، كعلى أثر األكضاع السياسية يف

كبعد سقوط النظاـ السابق يف . انفصاؿ األكراد عمليان كتشكيل كياانت سياسية مستقلة نسبيان عن اغبكومة اؼبركزية
 الدستور اعبديد إذل فيدرالية قومية تضمن حقوقهم اظهر األكراد رغبتهم ؾبددان يف الدعوة اليت تبٍتِّو  2003عاـ 

 .ة الكفوءة لؤلقاليم الشمالية كدبا يضمن الوحدة الوطنية للعراؽكسبكنهم من اإلدار
إف الفيدرالية العراقية ىي دبثابة أطركحة بدأىا األكراد كأيدهتا القول السياسية اؼبتحالفة معها يف خارج العراؽ أايـ 

لسلطة اؼبركزية يف النظاـ اؼبعارضة، ألف األكراد العراقيُت عندما ضمنوا صيغة اغبكم الذايت ابالنفصاؿ القسرم عن ا
السابق كحققوا التقدـ اؼبلموس يف إدارة اؼبنطقة الشمالية أرادكا كىم الطرؼ القوم من حيث األرض كالسلطة 

49 .كاؼباؿ إف يضمنوا حقوقهم دستوراين كعمليان يف ظل اغبكومة اعبديدة
 

                                         
فيدرالية يف الوقت احلايل ، إال أهنم نسوا أن األكراد حني وصلوا يتمسك الكثريون من سياسيني وعامة الناس هبذه النقطة لتربير تطبيق ال  49

 –اىل ىذه ادلرحلة اليت يعتربىا البعض مرحلة متطورة من التقدم السياسي والتنموي وغريه فإهنم مروا بسنوات عجاف من احلرب الكردية 
ريكية وتركية وحىت إسرائيلية لكي يسيطروا على الوضع ادلنفلت تدخل قوات أجنبية أمالسماح لالكردية بني احلزبني الرئيسيني ، واضطروا اىل 

وقتها ، وبسبب توحد أىداف القادة األكراد من احلزبني بعد سقوط صدام توحدت القوى الكردية دلواجهة ابقي القوى السياسية العراقية 
أما التطور التنموي ادلفًتض فهو . نظام صدام غري الكردية ، وىو توحد جاء بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على استقالذلما عن 

عام فإن الفساد اإلداري مستشري  12نسيب وليس مبستوى الطموح الكردي وغري الكردي ، فبعد استقرار سياسي وإداري دام أكثر من 
الفكر وادلعتقد وغريىا  ابقي مناطق العراق وإن كان بدرجة أقل ، وحقوق اإلنسان وحرية الصحافة وحرية حالو حاليف إقليم كردستان 
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ف ـبتلفة اؼبنتشرة على صعيد العادل ببلداالدستورية الناجحة ك - إف الفيدرالية ىي أحد أىم األنظمة الديبقراطية
 . كىي تقود إذل حلوؿ عادلة غباجات أساسية كاجتماعية كاترىبية عاشها أم ؾبتمع ،كمتنوعة إذل درجة كبَتة

كاؼبؤسف أف اغبكم اؼبركزم يف العراؽ قد أدل بصورة أك أخرل إذل عدـ االعًتاؼ ابػبصوصيات القومية كالثقافية 
ؿبل ذلك ىيمنة  بل حلِّو  ،ايت كاالنتماءات الرئيسية األصغراليت كاف هبب أف تتحملها القـوكربمل اؼبسؤكليات 

بعد أؼبواطنُت من انحية أخرل، كىو ما من انحية كاضطهاد كنزع ألصوؿ اؼبواطنة أك اغبقوؽ األساسية جملاميع من ا
ذلك بصورة أحق مدل اتريخ  كيشمل. العراؽ خصوصان خبلؿ حكم البعث عن الديبقراطية كتنوعاهتا اؼبختلفة

ا كانت تعتمد على اغبكم اؼبركزم يف ـبتلف ألنو( كحزبية - صبهورية – ملكية)الدكلة دبختلف األنظمة اليت عاشها 
. النظم

 
  معايَت تطبيق الفيدرالية يف العراؽ

كابط دقيقة إف اغبديث عن شكل كمضموف الفيدرالية القادمة يف العراؽ ربكمو عدة معايَت تشكل دبجملها ض
كؿبكمة ربدد سلطة كاختصاص اغبكومة، ككفق مبدأ التوافق السياسي السلمي ضمن اإلطار الوطٍت سبيبلن لتعزيز 

 :- 50 مفهـو الديبقراطية كالوحدة الوطنية، كأبرز اؼبعايَت ىي

الفيدرالية أك  حىت يتفهم طبيعة القياـ بنشر ثقافة اغبكم الفيدرارل بُت أكساط الشعب العراقي غَت السياسي. 1
 .أضرارىا احملتملة

ليتمكن اؼبواطنوف من ربديد األساس  اغبرص على أتكيد األسس كاؼببادئ اليت تقـو عليها الفيدرالية العراقية. 2
 . اؼبضموف كالنافع من بُت األسس اؼبختلفة

 . الثركة ككيفية توزيعهاكطبيعة مصادر  توضيح مبادئ توزيع السلطة بُت اغبكومة اؼبركزية كاغبكومات احمللية. 3

 . إعبلف استفتاء شعيب كاضح األىداؼ بشأف قبوؿ الفيدرالية أك أتجيلها أك رفضها. 4

                                                                                                                                       

لذا فإن الفيدرالية يف إقليم كردستان ال ميكن تكون مثالً حيتذى بو ، بل جيب أن تدرس جتربة كردستان . ختضع لسياسة احلزبني الرئيسيني 
االستفادة مما دراسة علمية موضوعية وبشكل جيد قبل تطبيقها يف مكان آخر من العراق لتجنب السلبيات اليت مر هبا إقليم كردستان و

 (مركز أضواء. )استفاد منو ىذا اإلقليم 
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كيف إطار التطبيق الفعلي كالعملي ؼببدأ الفيدرالية يف العراؽ، ينبغي مراعاة حقوؽ األقليات األخرل يف العراؽ، 
أف ؾبتمعية فبيزة لفئات ـبتلفة ال يبكن إنكار حقوقها، ذلك حيث التعدد الديٍت كالثقايف كاللغوم الذم يشكل ظبة 

تغَتات أخرل يف مقدمتها السياسات العامة مباألمر مرتبط  ف، كما إ الثقايف قد ىبلق دكلة انجحة/ التجانس العرقي
عض كرغبتها فضبلن عن تقبل اعبماعات احمللية داخل الوطن الواحد لبعضها الب( احمللي)اليت يتخذىا النظاـ السياسي 

نبا  :تلتقي يف مستويُت اإلثنيةفجميع مكوانت العراؽ  اإلثنيةيف العيش اؼبشًتؾ على الرغم من االختبلفات 
اإلسبلـ أك العربية كابلتارل فأف اجملتمع العراقي رغم التعدد كالتنوع الذم ينطوم عليو فهو ؾبتمع متجانس إذل حٍد 

 .كبَت يف دينو كلغتو كتكوينو القومي

ز
ز:نتناكؿ أطياؼ الشعب الرئيسية كأتثَت الفيدرالية سلبان كإهباابن على كل كاحدة منها آلف كا
ز

 ييززـو ش
فضبلن عن توحدىم يف مسألة  سياسيان ال بد من اإلشارة اذل أف الشيعة كمن انحية كاقعية كعملية غَت متوحدين 

منذ سقوط نظاـ صداـ حسُت دل يظهر شيعة ؼ ، كتطبيقها يف العراؽ يف الوقت اغبارل أك يف اؼبستقبل( الفيدرالية)
فهناؾ من الشيعة من ىو إسبلمي  ، 51 تيارات كأحزاب عدة  إذلينمنقسم بل كانواة سياسية مًتاصة العراؽ كوحد

كىم األغلبية كمنهم العلماشل ، كمن الشيعة من يوارل النظرة اإليرانية يف السياسة فيفضل الرأم السياسي الذم 
كجهات اإليرانية ، كمنهم من يرل مصلحة الشيعة يف الرؤية الوطنية للعراؽ حىت كإف تعارض مع يتطابق مع الت

الرؤل السياسية اإليرانية رغم اعتبار إيراف البعد اإلسًتاتيجي األقول للشيعة يف الوقت اغبارل ، كمنهم يرفض 
. ملوثة كمعرقلة لطريق التكامل الركحي الدخوؿ يف السياسة معتربان أهنا 

، فبالرغم من تعدد اؼبرجعيات 52 كجهة نظر دينية متماسكة يفالشيعة يشًتكوف  إال أف لشيعة قيادة موحدةؿليس ك 
على الدينية إال أف ىناؾ توحد يف الرؤل اإلسًتاتيجية للشيعة ، فالكل يتفق على أف الشيعة هبب أف يصل اذل أ

                                         
  ( .العربية نت)نقالً عن موقع  صحيفة الستامبا اإليطالية  51
 .اتيجية مركز األىرام للدراسات اإلسًت -يل حمجوب ع  52
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ثوابت الدينية كاؼبذىبية العليا كحفظ اؼبقدسات كاغبفاظ ، كالكل يتفق على حفظ اؿ سلطة يف اؽبـر اإلدارم للعراؽ
 . على العبلقات الشيعية الشيعية من دكف االىتماـ للحدكد الرظبية لؤلكطاف 

العاـ الشيعي ابلنسبة للشيعة كموضوع إسًتاتيجي يؤثر على الوضع اإلسًتاتيجي ( الفيدرالية)ا سنناقش موضوع لذ
 .اػباص جبهة أك تيار أك كياف عية للفيدرالية على الوضع الشيعي ، كسوؼ لن نناقش التأثَتات الفر

بعد أف تعرض أف الفيدرالية اآلف توحد العراؽ  ألهنم يركفة يركجوف اذل تطبيق الفيدرالية مطراؼ الشيعاألإف بعض 
انزع عند ، على أساس أف كل إقليم أيخذ استحقاقو فبل يكوف ىناؾ ت شعبو للتهجَت القسرم كالقتل على اؽبوية

فرض حدكدان إجبارية على أبناء الشعب العراقي ، فبل  اؼبتدىور قدالوضع األمٍت أف  يركفتطبيقها ، إضافة اذل أهنم 
ؽ الغربية كال العكس يبكن أيضان ، كيعزكف سبب سوء اػبدمات يستطيع الذىاب اذل اؼبناط( الشيعي)ابن اعبنوب 

. كز ال تدرم بكل ما وبتاجو أبناء احملافظات ىو عدـ تطبيق الفيدرالية ، ألف حكومة اؼبر
أطراؼ أخرل ترل أف تطبيقها يف الوقت اغبارل يؤدم اذل تقسيم الببلد فبا ينذر بتهديد يطاؿ اؼبنطقة كلها كوبرؽ ك

ضعف اؼبركز يف الوقت اغبارل مع قوة كبَتة لؤلقاليم ابلتأكيد سوؼ أف القريب كالبعيد كالعدك كالصديق ، معتربين 
ابعتبارىم يديركف اآلف إقليمان يف )القوة اليت يتمتع األكراد  كأكضح مثاؿ على ذلك ، ع ابذباه االنقساـيدؼ

بغداد ال يبكنها ربريك جندم كاحد من قوات اإلقليم رغم أف ذلك من حقها  يف حكومة مقابل( الشماؿ
ؿ عدـ استخداـ ذل أمور معينة مثالدستورم ، كال يبكنها أيضان أف رباسب حكومة اإلقليم على خرؽ الدستور ع

لذا يرل أصحاب ىذا . الدستور كغَتىا من األمور  حسبليم رغم أهنا اللغة الرظبية األساسية اللغة العربية يف إؽ
قوة إقليم كردستاف يؤدم اذل تقسيم العراؽ من الناحية العملية كحىت  تضاىياالذباه أف تشكيل أقاليم أخرل كبقوة 

الناحية النظرية كالرظبية ، كىذا عمومان رأم كل الرافضُت لتطبيق الفيدرالية حاليان ، إال أف ىذا  كإف كاف موحدان من
الفريق يتفق مع الفريق األكؿ من حيث إيباهنم دببدأ الفيدرالية كأهنم يركنو عامل توحيد ال عامل تقسيم فإذا أدل اذل 

ل تطبيق الفيدرالية ، لذا يركف أف الفيدرالية فبكن أف تطبق عل( الكامنة يف التوحيد)مت مصلحة الببلد دِّو  التقسيم ؽُب 
قوية يف بغداد تسيطر على اعبنوب كما تسيطر على ( مركزية)يف اؼبستقبل عندما تكوف ىناؾ حكومة اربادية 

الشماؿ كتسيطر على الشرؽ كما تسيطر على الغرب ، كؽبا سيادة كسلطة على كل أرض العراؽ ، كإبمكاهنا 
اذل إعطاء صبلحيات أكسع جملالس احملافظات اذل  إقليم كاف ، كيركج ىذا الفريق أم قصر كفق الدستور يفدلؿباسبة ا

. حُت هتيؤ الظركؼ اؼبناسبة لتطبيق الفيدرالية 
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كىناؾ فريق  لث يرل ال موجب للفيدرالية يف أم حاؿ من األحواؿ ، ألهنم يركف أف الفيدرالية قبحت يف الدكؿ 
. دة يف األصل فإف الفيدرالية قد تؤدم اذل تقسيمها الدكؿ اؼبوحَّح دة دكيبلت أك كالايت ، أما اليت تركبت من ع

نتيجة السياسات اػباطئة جاء  أنو معارضوه فَتد حسب الرأم األكؿ أما الوضع األمٍت الذم فرض حدكدان إجبارية
العراؽ من هتميش كإقصاء كعدـ كضع يف ( كمنهم اؼبطالبوف بتطبيق الفيدرالية)اليت اتبعها اؼبتصدكف للسلطة 

الشخص اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب ، كالعمل بعقلية اؼبعارضة كاإليباف بنظرية اؼبؤامرة ، كلوال ىذه األسباب ؼبا 
لتحسن األمٍت النسيب الذم شهده اب ، كيستدؿ ىؤالء اؼبعارضوفكصل اغباؿ اذل ما كصل عليو اغباؿ العراقي اآلف 

ابستطاعتو أف يذىب اذل اؼبناطق الغربية ، ألف الواقع أثبت أف مثَت ( الشيعي)أف ابن اعبنوب  يتضح، إذ العراؽ 
بو على أما سوء اػبدمات اليت يلقى سب .أبناء الطائفة السنية  كالتكفَتيوف كليس (القاعدة)النزاعات الطائفية ىي 

على ىذا  يستدلوفكسي اذل اؼبتصدين للحكم ، ابذباه عكاؼبعًتضوف على الفيدرالية  قؽعدـ تطبيق الفيدرالية فيسو
رئيس الوزراء كقرابة نصف الوزراء شيعة كانئب رئيس اعبمهورية تشهد أم تطور رغم أف اؼبناطق الشيعية دل أف 

انيو الشعب العراقي كمنهم أف الفيدرالية قد ال تكوف حبلن ؼبا يعاؼبعارض ذباه االلذا يرل أصحاب ىذا  شيعي ،
. من قراءة الواقع العراقي  ااؾ أسباابن أخرل يبكن استنتاجوألف ىن الشيعة

، مع إننا نبلحظ أف 53 أف الفيدرالية ربمي إدارة األقلية كحقوقها من إرادة األغلبية اؼبسيطرةكىناؾ من يرل 
نوااي  األغلبية اؼبسيطرة ىي اليت تسارع إذل تطبيق الفيدرالية كتتصرؼ ككأهنا األقلية ، كىذا يدؿ إما على كجود

سياسية خفية ذات أىداؼ حزبية أك أف ىناؾ شعور ابلضعف لدل األغلبية حبيث تريد أف تطبيق الفيدرالية لكي 
( . األقلية)تتجنب سطوة كىيمنة اآلخرين 

لذا ،  54 إف النظاـ الفيدرارل يف العراؽ سيساعد الوالايت اؼبتحدة يف عدـ ظهور حكومة يسيطر عليها الشيعة
الدكلة الشيعية )ة أف الفيدرالية عند تطبيقها ستعطي قوة للشيعة ككياف سياسي خاصة كأف إيراف فالفكرة القائل

ذلك يف مقالة لو  55(ليزذل جيلب) كيؤكدقابلة للنقض ، كستسند ىذا الكياف كتدعمو فكرة غَت دقيقة ( الرئيسية
ف ىذا األمر ليس من فإمن األايـ  شيعة إيراف يف يـو أيدمبوضع أيديهم يف إذا قامت شيعة العراؽ أف : بقولو

                                         
 .م 2004ربيع / مركز الدراسات اإلسًتاتيجية والدولية يف واشنطن  –داون برانسايت   53

 .م 2004ربيع / مركز الدراسات اإلسًتاتيجية والدولية يف واشنطن  –داون برانسايت   54

 .شخصية مت التعرف عليها سابقاً   55
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إف كضع الشيعة يدىم بيد شيعة إيراف من كجهة نظر جيليب ك.  56 احملتمل حدكثو يف اؼبستقبل القريب على األقل
أف الفيدرالية يف الوقت اغبارل ال : ال يكوف يف اؼبستقبل القريب على أقل التقادير ، كىذا لو عدة مداليل منها 

، كما أف ؽبجتو  يث أف أمريكا غَت مكًتثة لو كال تعتربه أمران مهمان قد يهدد مصاغبها يف اؼبنطقةلشيعة بحؿ تعترب قوة
 . يف ىذا اؼبقطع من مقالتو تبُت أف ىناؾ آليات كقائية يف حالة كجود تقارب جدم بُت شيعة العراؽ كشيعة إيراف 

الميُت عن سدة اغبكم ليحل ؿبلهم علمانيُت حىت كىناؾ نوااي أمريكية يف اؼبستقبل القريب اذل إقصاء الشيعة اإلس
كإف كانوا شيعة ، كىذه النوااي ؽبا عبلقة بتقسيم العراؽ اليت قد تنتج بسبب الفيدرالية كفق رؤية البعض ، فمثبلن  

لسياسة كالصادرة عن مركز ساابف )الدراسة اليت بٌت عليها السيناتور ابيدف مشركع قراره القاضي بتقسيم العراؽ 
اؼبالكي أنو إما غَت مكًتث أك ازدكاجي أك ضعيف ، بينما تصف القائمة تصف ( لشرؽ األكسط يف معهد برككينغزا

ؿ على أايد عبلكم كثَتان يف تبنيو لسياسة علمانية العراقية الوطنية أبهنا غَت طائفية عكس القوائم األخرل ، كتعوِّو 
االختيار األفضل مع عبنة سياسية صغَتة من اآلخرين عن  ، كتعترب عودتو اذل السلطةيسعى لتطبيقها يف العراؽ 

 57 .طريق الرسـو كالقانوف العريف الذم سيعمل بو لعدة سنوات
من لذلك على ككل ما تقدـ كغَته كثَت تبُت أف تطبيق الفيدرالية يف الوقت اغباضر ال يصب يف مصلحة الشيعة ، 

حوؿ الفيدرالية ، ألف االكتفاء ابغبساابت السياسية قد ذبر  (العلمية)أف يعيد حساابتو يدعو اذل تطبيقها اآلف 
. الببلد كاؼبنطقة اذل مآسي كأحداث ال ربمد عقباىا 

 
وارموازز

طالبة ابلفيدرالية ، ألف إقليم كردستاف طبقها منذ أكثر من عقد ادليعترب األكراد من أبرز مكوانت الشعب العراقي 
ف تطبيقها يف إقليمهم ، كلكن ىل اغباؿ الذم عليو اآلف األكراد كاٍؼ ؟ من الزماف ، كليس من السهل التنازؿ ع

كيف بعض األحياف )كىل مساعيهم الغَت مباشرة  ؟مثل االنفصاؿ ، حبيث أهنم ال يطالبوف خبطوات أكثر تطوران 
؟ األكراد أنفسهم ىل تصب يف مصلحة ك؟ العراؽ كاؼبنطقة صب يف مصلحة اذل االنفصاؿ ىل ت( ابشرةادل

، فبل أحد  كعلى الرغم من أف القادة األكراد العراقيُت ال يسعوف للحصوؿ على التأييد العاؼبي النفصاؽبم اليـو
يشك يف أهنم يعملوف بدأب لتقوية حكمهم الذايت، كقد استفادكا من السياسة الدكلية عندما قاـ ؾبلس األمن عاـ 

                                         
  .إلسًتاتيجية مركز األىرام للدراسات ا – نزار عبد ادلعطي الطحاوي  56

 .ترمجة مركز الكاشف للمتابعة والدراسات  –مركز ساابن لسياسة الشرق األوسط يف معهد بروكينغز   57
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ببلد للحد من قدرة صداـ حسُت على ؿباربة اؼبناكئُت حبظر الطَتاف العراقي اغبريب فوؽ مشاؿ كجنوب اؿ 1991
كابغبقيقة، سبتع األكراد العراقيوف حبرية العمل الكاملة لتأسيس مؤسساهتم استعدادان . للسيطرة اؼبركزية من بغداد
، يقـو اغبزابف الكردايف الرئيسياف، اغبزب الديبقراطي الكردستاشل، كاال. لئلعبلف النهائي لبلنفصاؿ رباد كاليـو

الوطٍت الكردستاشل، ابقتساـ غنائم السلطة يف اإلقليم بعد أف أسسا برؼباهنما كشكبل حكومتهما، بل كانتخبا 
 58 . رئيسهما اػباص

كرغم قباح القادة األكراد يف ربسُت الوضع اؼبعيشي كتقوية االقتصاد يف إقليم كردستاف، إال أهنم ال يستطيعوف 
فطموحهم كبو االستقبلؿ يصطدـ يف الوقت اغبارل سياسية اليت يعملوف فيها،  -اؽبرب من تبعات اػبريطة اعبيو

ببيئة إقليمية غَت مواتية نتيجة رفض الوالايت اؼبتحدة كاغبكومة العراقية اؼبركزية ؽبذه اػبطوة، كاالجتياحات الًتكية 
ترة كجيزة، قامت القوات الًتكية كمنذ ؼ. اؼبستمرة لئلقليم، فضبلن عن االعًتاض اإليراشل كالسورم على ىذا التوجو

بغزك اؼبناطق الكردية خبلؿ تعقبها لعناصر حزب العماؿ الكردستاشل، كبينما ترددت كاشنطن يف إدانة أك انتقاد ىذا 
كبوجود خطر العمليات الًتكية . الغزك، ظهر على بغداد أهنا فرحة بقدرة أنقرة على تقليم أظافر القادة األكراد

كالذم ال يبدك أنو سيلقى مقاكمة عراقية قوية يف أم كقت قريب أك اعًتاضان دكليان قواين يف كقت  العسكرية الدائم،
تركز فيو اجملموعة الدكلية على ؿباربة اإلرىاب، سيفكر القادة األكراد مليان قبل أف وباكلوا ربقيق آماؽبم أك تنفيذ أم 

قية إذل إقليمهم، أك عقد صفقات ذبارية كبَتة مع من خططهم هبذا الشأف، كالسعي إذل ضم مدينة كركوؾ العرا
كيف الوقت الراىن، سيبقى إقليم كردستاف ؿبكومان من قبل فريقُت من . العمبلء اػبارجيُت، أك إعبلف االستقبلؿ

. النخبة الكردية اليت تسيطر على كل النواحي السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لؤلكراد
إف األكراد نتيجة سياستهم االنفصالية أك شبو االنفصالية ىو اػبطر الًتكي ، كما إف أكرب خطر يواجهو الكرد 

خوفان من تقليد أكراد تركيا لتجربة أكراد  ،59يؤمنوف أبف االستقبلؿ ؿباؿ يف ظل معارضة تركيا لذلك االستقبلؿ 
 60.العراؽ 
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   األكراد كاؼبخاكؼ الًتكية
صبلحيات إقليم كردستاف، حبيث ابتت اؼبعادلة السياسية يف العراؽ سبيل جراء تزايد قدرات ك تشعر تركيا بقلق كبَت
كليس أدؿ على الطموح الكردم من صفقات النفط اليت أبرمتها حكومة اإلقليم مع . لصاحل الكفة الكردية

داد، الشركات األجنبية، كإعبلف عناصر البشمركة كقوات الشرطة احمللية كحرس اغبدكد رفضها تلقي األكامر من بغ
كوهنا قوات ؿبلية ربمي اإلقليم كال صلة ؽبا أبجزاء العراؽ األخرل، فضبلن عن تزايد البعثات الدبلوماسية الكردية 

 61 .بعثة يف دكؿ العادل اؼبختلفة 13اليت كصلت إذل 
كلكن ما قد ال تريد أنقرة القياـ بعمل عسكرم كاسع ضد عناصر حزب العماؿ الكردستاشل يف مشاؿ العراؽ، 

، كما قد يًتتب على ذلك من إ رة نبم مواطنيها قلقها ىو تسارع خطوات ىذا اإلقليم ابذباه االنفصاؿ عن بغدادم
سبثل قضية كركوؾ أرقان دائمان كما . األكراد كربفيزىم على اؼبطالبة بنموذج سياسي فباثل غبكومة كردستاف العراؽ

ت هتجَت طالت السكاف العرب، حبجة استقداـ النظاـ السابق ، السيما يف ضوء ما رافقها من عملياللسياسة الًتكية
ؽبم كتوطينهم فيها بعد طرد السكاف األكراد، كزبشى اغبكومة الًتكية من أف يلي ذلك مرحلة  نية من االستقواء 

اؼبرتقبة  الكردم تفضي إذل طرد الًتكماف من ىذه اؼبدينة، الغنية ابلنفط كضمها إذل اإلقليم، لتزدىر الدكلة الكردية
 62 .كتتطور

كانطبلقان من ىذه اؼبخاكؼ قبحت اغبكومة الًتكية يف استصدار قرار من الربؼباف يسمح  للجيش بعبور اغبدكد 
فًتكيا ليست على استعداد للتعايش مع دكلة كردية تشكل ؛  العراقية، كمبلحقة عناصر حزب العماؿ الكردستاشل

كذج عابر للحدكد أيخذ بو األكراد أينما كانوا، خاصة أف ىذه الدكلة ، لتتحوؿ إذل زلشوكة يف خاصرهتا اعبنوبية
قياسان ابلدكلة " العراؽ اآلخر"تسابق الزمن إلحداث نقلة نوعية يف بنيتها التحتية كبراؾبها التنموية لتصف نفسها بػ

كفاءة الساسة كعجزىم الفاشلة يف بغداد اليت تتحكم هبا اؼبيليشيات كفرؽ القتل كتتخبط يف دائرة الفساد كعدـ 
 .عن اجًتاح اغبلوؿ كمعاعبة اؼبشاكل اؼبًتتبة على نقص اػبدمات كفقداف األمن

الشرعية على إرساؿ كحدات  يفأض الذم 1511تبٌت ؾبلس األمن القرار  2003السادس عشر من أكتوبر  يف
ة، نظران الستمرار اؽبجمات إال أف عدة دكؿ كانت تعارض إرساؿ قوات كايف. عسكرية ربت قيادة أمريكية موحدة

العراؽ  نية أـ  يفسوؼ تطلب قوات تركية  كمن غَت الواضح إذا كانت الوالايت اؼبتحدة. العراؽ يفعلى األجانب 
                                         

 .مركز أإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية  –ىدى النعيمي   61

 .مركز أإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية  –ىدى النعيمي   62
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فلو جاء ىذا الطلب من الوالايت اؼبتحدة، فإنو من الصعب أف نتنبأ دبوقف اؼبؤسسة العسكرية كاغبكومة . ال
القرار األتراؾ يف استعادة النفوذ يف مستقبل إعادة بناء العراؽ من أجل منع قياـ كمع ذلك يرغب صانعوا . اغبالية

 63 .دكلة كردية
  أزمة حزب العماؿ الكردستاشل

ضركرة أف يًتيث األكراد يف اندفاعاهتم  اليت حدثت بسبب حزب العماؿ الكردستاشلالكردية  - تؤكد األزمة الًتكية
قراءة اإلطار اإلقليمي كالدكرل احمليط هبم ؼبعرفة اغبدكد اؼبسموح هبا للتحرؾ، ، كأف يتمعنوا جيدان يف االنفصالية

كلكن يبدك أف قادهتم يكرركف ذات األخطاء اليت تدفع دكؿ اعبوار إذل تذكَتىم خبطوطها اغبمراء اؼبتمثلة يف رفضها 
  .كمية كردية تطاؿ استقرار اإلقليماؼبطلق لفكرة قياـ دكلة كردية يف مشاؿ العراؽ، يبكن أف تكوف حافزان النطبلقة ؽ

، السيما فإقليم كردستاف العراؽ يعتمد يف اقتصادايتو على الدكؿ اجملاكرةمرة أخرل دل وبسبها أكراد العراؽ جيدان؛ ك
مليارات دكالر حبلوؿ  5تركيا اليت يتوقع أف يصل حجم صادراهتا لئلقليم من مواد البناء كاؼبواد الغذائية إذل كبو 

، كما يتوقع أف تسيطر الشركات الًتكية على معظم اؼبشاريع اليت ستقاـ يف كردستاف خبلؿ 2007العاـ هناية 
مليار دكالر، كىو ما كاف وبتم على األكراد السعي  15السنوات الثبلثة اؼبقبلة، كاليت تبلغ قيمتها التقديرية كبو 

تطوير الركابط كتعزيز أطر التعاكف اؼبشًتؾ كليس  لكسب الود الًتكي، دبا يفضى إذل ؿبصبلت إهبابية تصب يف خانة
العكس، بيد أف الساسة األكراد يصركف على أف يكونوا، كما كانوا دائمان، أسرل لطموحات عالية، دفعت ابؼبنطقة 

 64 .إذل دكامة من اغبركب كاالقتتاؿ
معتمدة  العراقية األراضي يف الكردستاشلمبلحقة عناصر حزب العماؿ  يفبدأت العمليات الًتكية الواسعة النطاؽ 

كنتيجة الحتمالية التطورات غَت ،  1995مشاؿ العراؽ منذ مارس  يفكجود ألف كطبسمائة من القوات الًتكية على 
إعادة إعمار العراؽ، ذىبت اغبكومة  يفبسيطرة األكراد ابليد العليا  تنتهييبكن أف  اليتاؼبرغوب فيها مشاؿ العراؽ 

تلك  يفك. 2003خريف  يفمفاكضات مع األمريكاف  يفاإلدارة العامة ككزارة اػبارجية  ئورلمس يفالًتكية فبثلة 
، كاف اؽبدؼ ىو تقدصل ضماانت  بتة من األمريكاف أبف األكراد لن يسودكا يف سياسة ما بعد اغبرباؼبفاكضات 

فكانت نغمة . كراديعيش فيو ؾبموعة من السكاف الًتكماف جنبان إذل جنب مع األ الذمالشماؿ  يفخاصة 
كحىت ذلك الوقت كانت النسبة الثابتة من السكاف . اؼبفاكضات ـبتلفة بشكل أكثر درامية مقارنة ابؼبرات السابقة

                                         
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – طو على أمحد  63
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األمم اؼبتحدة  يفكموظ مباشلاألتراؾ ضد إرساؿ قوات إذل العراؽ حيث كانت الفظائع صبة دبا فيها اؽبجمات على 
حتمان فإف النسبة اؼبتزايدة من السكاف بدأت تدرؾ أف السبيل الوحيد ك. األركاح يفأسفرت عن خسائر  اليت

مساعدة الوالايت  يفالعراؽ، ىذا السبيل يكمن  يفسوؼ ينجم عن بيئة الفوضى  الذم اؼبستقبليلتجنب الدمار 
 65. قادمةكضماف عدـ قياـ دكلة كردية يف مشاؿ العراؽ يف السنوات اؿاؼبتحدة لتدعم استقرار الببلد أبسرع كقت، 

تدلل على دعم أكراد  ،ينطلق بعضها من األراضي العراقيةاليت زب العماؿ الكردستاشل، حل العسكرية عملياتإف اؿ
العراؽ لنظرائهم يف تركيا، فضبلن عن الصمت األمريكي إزاء ىذا التصعيد العسكرم الكردم الذم يستهدؼ 

من جانب كاشنطن إلشعار األتراؾ خبطأ قرارىم الرافض لغزك القوات النظامية الًتكية، كالذم يبكن اعتباره ؿباكلة 
كإف كاف اؼبوقف األمريكي العراؽ كامتناعهم عن إنزاؿ الفرقة األمريكية الرابعة يف األراضي الًتكية قبل اغبرب أبايـ، 

 دكر تركي كرغبة كاشنطن يف ،ما يزاؿ يتأرجح حىت ىذه اللحظة بُت دعم أكراد العراؽ يف مشركعهم لتقسيم العراؽ
، كىو ما يفرض عليها التنديد دبمارسات حزب أكرب يف اؼبنطقة ؼبساندة مشركعها الساعي إذل ربجيم التمدد اإليراشل

 66 .العماؿ الكردستاشل اإلرىابية كدعم موقف أنقرة الرافض لتقسيم العراؽ كقياـ دكلة كردية
كحىت اآلف  ، PKKخطة  بتة إلزالة هتديدات الػ كقد اجتمع اػبرباء األتراؾ كاألمريكاف معان من أجل صياغة 

كلكن اؼبؤسسة العسكرية الًتكية تعهدت إبرساؿ قوات . اغباؿ يفخطوات فعالة  أمازباذ  يفتوجد بعض الصعوابت 
 الكردستاشلبناءن على معايَت معينة تتخذىا الوالايت اؼبتحدة ضد عناصر حزب العماؿ  رمزمللعراؽ كلكن بشكل 

كقد أذعنت الوالايت اؼبتحدة لذلك اؼبطلب كخاصة عندما دل تكن ىناؾ دكؿ كثَتة . مشاؿ العراؽ يفاؼبرابطة 
كانت  2003كحىت منتصف أكتوبر  .العراؽ كضماف األمن كالسلم يفتطوعت إلرساؿ قوات لتحقيق االستقرار 

دصل مسانبات سخية من انحية تركيا تبدك صاحبة اليد العليا يف اؼبفاكضات مع الوالايت اؼبتحدة ابلقدرة على تق
  .عدد القوات كشجاعة التمركز يف بعض اؼبناطق اػبطَتة اليت تتعرض فيها القوات األمريكية للهجمات يوميان 

كىنا . كاف سيسمح إبرساؿ قوات إذل العراؽ الذمالقرار  الًتكيأقر الربؼباف  2003 السابع من أكتوبر يفك
حية، فإف نشر قوات تركية ابلعراؽ سيسهل السيطرة على القطاعات كاجهت الوالايت اؼبتحدة معضلة فمن ان

حيث أصبحت تلك  .يوميكاف يُبقتل فيها اعبنود العراقيوف كيتعرضوف للهجمات بشكل  اليتالصعبة من البلد ك
ك السياسة الداخلية للوالايت اؼبتحدة من قبل أكلئك الذين ربدكا الرئيس جورج دبلي يفالكوارث موضوعان ىامان 
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ظل  يفتركيا خربة شبينة  يفكقد اكتسبت اؼبؤسسة العسكرية . 2004نوفمرب  يفسباؽ االنتخاابت الرائسية  يفبوش 
حفظ السبلـ  يفكما تعلمت أيضان كاستفادت حينما كجدت لنفسها مكاانن  PKKظركؼ صعبة أثناء قتاؽبا ضد الػ 

كمن مث فليس من اليسَت على اإلدارة  ،أفغانستاف يفالبوسنة ككوسوفو كأخَتان  يفجهود بناء الدكلة  يفككذلك 
 67 .الًتكياألمريكية أف تتجاىل ىذا العرض 

 
  دركس دكلية يف االنفصاؿ

كثر من عقدين من االحتبلؿ ، أعلنت تيمور الشرقية استقبلؽبا عن إندكنيسيا بعد أ2002يف تطور مهم جدان عاـ 
، قررت كوسوفو أف تنضم إذل ؾبموعة الدكؿ اؼبستقلة ذات (2008)فرباير من العاـ اغبارل /كيف شباط ،كالقمع

، يواصل القادة األكراد، بتصميم، التخطيطَم ليـو االنفصاؿ عن بغداد . السيادة يف جنوب أكركاب كيف عراؽ اليـو
كأتسيس دكيلة خاصة هبم على قسم من كردستاف التارىبية، اتركُت خلفهم ابقي األكراد الذين يعيشوف يف الدكؿ 

كإذا كانت الشكاكل العرقية ىي احملفز الرئيس الذم يقف خلف حركات التحرر كاالنفصاؿ ىذه، فإف . اجملاكرة
الكياانت الوطنية اؼبنبثقة عنها غالبان ما تواجو، حبسب ما ىو مشاىد، صعوابت صبة من انقسامات سياسية بُت قادة 

كاء اؼبر، إذا قيقة، يبكننا كصف حق تقرير اؼبصَت ابلدكابحل. النخب اغباكمة كمشكبلت اقتصادية لؤلكطاف اعبديدة
ذ  68.فهو يشفي مرض الشكاكل العرقية، غَت أف لو مضاعفاتو الكثَتة اليت قد تكوف غَت معركفة مسبقان  ،أُبخ 
يف استفتاء كطٍت  1999بعد أربعة كعشرين عامان من حكم إندكنيسيا القاسي، صوِّوت سكاف تيمور الشرقية عاـ ؼ

كقد تولت األمم اؼبتحدة إدارة عملية االستقبلؿ يف  ،تقلةضَت لبلنفصاؿ عن جاكرات كأتسيس دكلة مسلصاحل التح
كلكن االبتهاج ابلنجاح . ، فضبلن عن اإلشراؼ على عملية انتخاب رئيس اعبمهورية كتشكيل اغبكومة2002عاـ 

ف الفقر كالبطالة كالصراع على عندما انفجر العنف الناجم ع 2006يف ربقيق حلم استقبلؿ الوطن انتهى عاـ 
السلطة يف اإلقليم، األمر الذم دفع ؾبلس األمن إذل إصدار قراره اػباص بتشكيل قوة متعددة اعبنسيات تقودىا 

 11كيف . لتورل مهاـ حفظ األمن كاالستقرار يف اإلقليم ( UNMITتعرؼ اختصاران ابسم أكمبيت )أسًتاليا 
كرئيس " ىورات-جوزيو راموس" رئيس الببلد اغبائز على جائزة نوبل للسبلـرض فرباير من العاـ اغبارل، تع/شباط

حملاكلة اغتياؿ، جرح فيها األكؿ جركحان بليغة كادت تودم حبياتو، بينما قبا " جوزيو أليكساندر جوظباك"الوزراء 
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للفرد فيو يعترب من أدسل كوبتاج ىذا البلد اليـو إذل مزيد من االىتماـ كالعناية؛ فمعدؿ الدخل السنوم . الثاشل
، كما يعاشل البلد من نقص (2006دكالران أمريكيان حسب إحصاءات البنك الدكرل لعاـ  750)اؼبعدالت يف آسيا 

. كاضح يف مرافق البنية التحتية البلزمة للتطور، كىو يعتمد بشكل كبَت حاليان على اؼبساعدات الدكلية
، اؼبتمرد السابق، أنو استحضر عند إعبلنو لبلستقبلؿ صور "اشم  تشيق"كيف كوسوفو، أعلن رئيس كزراء اإلقليم 

ككاف . أسبلفو الذين انضلوا يف السابق لتقرير مصَتىم، كأرسل مؤيديو إذل الشوارع لبلحتفاؿ ابالنفصاؿ عن صربيا
إلقليم انتهت قد قاـ، قبل كبو تسع سنوات، حبملة جوية ضد القوات الصربية يف ا( الناتو)حلف مشارل األطلنطي 

عرفت اختصاران )بتحريره من سيطرة بلجراد، مث قامت األمم اؼبتحدة بتشكيل قوة للمساعدة يف ربقيق اغبكم الذايت 
كالقى إعبلف االستقبلؿ ترحيبان فوراين يف بعض العواصم األكركبية كيف كاشنطن اليت . ( UNMIKابسم أكمبيك 

اعًتاضات بلجراد كموسكو سريعة كقوية، حىت إف األخَتة أكحت  كانت البادئة يف التشجيع عليو، بينما جاءت
أبهنا قد تقـو بتشجيع إقليمي أخبازاي كأكسيتيا اعبنوبية يف صبهورية جورجيا على االنفصاؿ، ككما كاف متوقعان، فقد 

. أعلن اؼبواطنوف الصرب يف كوسوفو رفضهم فكرة العيش كأقلية يف كطن، أكثريتو الساحقة من اؼبسلمُت
كبينما ال يبكن ألحد أف يقلل من أنبية اؼبشكبلت اليت أدت إذل انفصاؿ كوسوفو، فإنو ال يبكن أيضان التقليل من 

؛ حيث يقدر البنك الدكرل الصعوابت اليت تواجو اغبكاـ اعبدد لئلقليم يف ؿباكالهتم لبناء دكلة مستقلة جديدة
كالر أمريكي، فيما ال يتعدل اؼبتوسط السنوم ؼبعدؿ د 1.000متوسط الدخل السنوم للفرد يف كوسوفو أبقل من 

من السكاف يقبعوف ربت مستول خط الفقر كيعيشوف على أقل من % 37كىناؾ . دكالر فقط 2.000الركاتب 
، كىذه األخَتة تسمح بتوصيل ىذه 69 كتعتمد كوسوفو على صربيا يف إمدادىا ابلكهرابء. دكالرين يف اليـو

كأيمل االقتصاديوف يف ىذا . اإلقليم قسم من شبكة دكلية تشًتؾ فيها الدكؿ اجملاكرة اإلمدادات إليها فقط ألف
صخر )البلد دبجيء اؼبستثمرين األجانب الستغبلؿ مليارات األطناف من الفحم كالزينك كالرصاص كالبوكسيت 

 70 (.األؼبنيـويستخرج منو 
يت تشكل حجر األساس لتقرير اؼبصَت تستوجب كجود كأخَتان، ال بد من التذكر أبف الشكاكل العرقية كالدينية اؿ

فتيمور الشرقية ال تزاؿ تنتظر هناية اػببلفات سياسة قوية كقدرة كبَتة على اغبكم إلقباز االستقبلؿ الذم ينهيها، 

                                         
 (مركز أضواء. )وكذلك احلال يف إقليم كردستان   69

 .مركز اإلمارات للدراسات اإلسًتاتيجية  –عماد حرب   70

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوؽ النسخ كاالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

45 

كوسوفو بدأت يف مواجهة تداعيات إعبلف استقبلؽبا ككوهنا من ، كالقائمة بُت لببتها السياسية حوؿ تقاسم اغبصص
 . ، فيما تتساءؿ كردستاف العراؽ عن إمكانية قباح خطواهتا اآلتيةقر الدكؿ األكركبيةأؼ
 
 

بسقيزو طضوئفزو يموقتيزز زنيـو س
يبدك اغبديث عن العرب السنة كابقي الطوائف كمكوانت الشعب العراقي من تركماف كآشوريُت كشبك كغَتىم دبا 

ف للفيدرالية من حيث اؼببدأ ، كدل قبد شخصان أك جهة من ىذه ىبص الفيدرالية غَت ؿبورم ، ابعتبار أهنم رافضو
الطوائف طالبت ابلفيدرالية  إال ما ندر ، كيعود سبب رفض ىذه الطوائف للفيدرالية اذل أهنم كانوا يف موقع أفضل 

يبكن يف ظل اغبكومات السابقة للسقوط ككفق النظاـ اؼبركزم ، عبلكة على إف مناطقهم ال ربوم موارد طبيعية 
االعتماد عليها يف حالة تطبيق الفيدرالية ، إضافة اذل عدـ ثقة أغلب ىذه الطوائف كاؼبكوانت العراقية بباقي القول 

. السياسية الشيعية كالكردية فيتوجسوا خيفة من مطامع كتسلط ىذه القول عليهم 
تعكس نتائج  قها يف الوقت الراىنغبقوؽ األقلية إال أف تطيب حاميةتكوف جعلت ؿكعلى الرغم من أف الفيدرالية 

.  سلبية كما سيتضح الحقان على ىذه اؼبكوانت كالطوائف العراقية 
فاف  كحىت إذا شارؾ السنة، ينسحب السنة من العملية السياسيةلو فشلت اؼبفاكضات الدستورية فانو يبكن أف ك

فخبلؿ السنوات . جنوب العراؽ يفراب  ظل معطيات زايدة االضط يف، اؼبساكمة مع الشيعة قد تصبح أكثر تعقيدان 
بصورة كبَتة ألهنم اعتقدكا أبف أتييد السياسة  السٍتكقاكموا استفزازات التمرد  اؼباضية، شارؾ الشيعة سياسيان 
للتعاكف مع السنة من االستعداد  إذا استنتجوا أف كاشنطن اآلف أكثر تلهفان  ىمكلكن. األمريكية سيخدـ مصاغبهم

ىم، فاف الشيعة قد يديركف ظهورىم للعملية السياسية، كمثل ىذا االنزعاج  يبكن أَمف يثَت انتفاضة ؼبكافأهتم لصمود
إذل أعدادىم لوحدىا  فالشيعة ال وبتاجوف حىت اللت قاط األسلحة للضغط على الوالايت اؼبتحدة، فاستنادان . شيعية

 71.السياسييبكن للشيعة أَمف يغَتكا توازف الببلد 
ابإلضافة إذل الركابط ، يف بغداديعة العراقيوف من ىيمنة السنة أكثر بكثَت من أتثَت طهراف اليـو يقلق الشك

الغالب كنتيجة لعدة موجات من  يفىناؾ صبلت انعمة عديدة بُت إيراف كالعراؽ تكونت ؼالعسكرية كالسياسية، 
د صداـ عشرات اآلالؼ من الشيعة أكائل السبعينيات، كجزء من ضبلة تعريب، حُت طر يفاؽبجرة الشيعية إذل إيراف 

                                         
  .للدراسات اإلسًتاتيجية  مركز األىرام –علي حمجوب   71
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 يفديب، كالكويت، كلبناف، كسوراي، كأما اعبزء األكرب فقد استقر  يف، كالذين استقركا اإليراشلالعراقيُت ذكل األصل 
 عريب شيعيمائة ألف  حوارلعبأ  1991تعرض ؽبا الشيعة عاـ  اليتعلى مدار الثمانينيات كبعد اؼبذابح  ،  إيراف
 .مت إيراف لوحدىا اؼبأكل كالدعم لشيعة العراؽالسنوات اؼبظلمة من التسعينيات قدِّو  يف، كاذل إيراف عراقي

 يفكمنذ حرب العراؽ، عاد العديد من ىؤالء البلجئُت إذل العراؽ، حيث يبكن اف تراىم اآلف يقوموف ابلعمل  
من بغداد إذل  العشائرية امتدادان  اؼبدارس، مراكز الشرطة، اؼبساجد، األسواؽ، احملاكم، اعبيوش الشعبية، كاجملالس

كلقد خلق التنقل اؼبتكرر للشيعة بُت إيراف كالعراؽ على مر  السنُت ارتباطات . اغبكومة يفالبصرة، ككذلك يعملوف 
، فاغبجاج الديٍتكقد جاءت التجارة كاألعماؿ بعد حالة التأجج ،  دة بُت اعباليات الشيعية للبلدينذات أكجو عدم

كالبناء  يف األرضف معهم استثمارات كيف النجف ككرببلء هبلبذين يتوجهوف للفنادؽ كاألسواؽ اإليرانيوف اؿ
كتعترب بلدة مهراف اغبدكدية . كل مكاف اآلف عرب جنوب العراؽ يفكالسياحة، كأصبحت السلع اإليرانية موجودة 

بليوف دكالر  حوارل البلدين اآلف كاحدة من أكرب نقاط دخوؿ السلع إذل العراؽ، ككصل حجم التجارة اؼبتزايدة بُت
الذين يبثلوف دائرة انتخابية  -، كزبلق مثل ىذه الركابط التجارية بُت اإليرانيُت، خصوصان ذبار السوؽ أمريكي

راقية من اؼبسلم بو أف إرث اغبرب الع،  حة شخصية يف استقرار جنوب العراؽمصل -طهراف  يفتقليدية ؿبافظة 
من االحتكاؾ من الناحية  ية، كخصوصان االختبلفات العرقية بُت العرب كالفرس سببوا كثَتان بعراإليرانية، كالقومية اؿ

ب أَمف تكوف ىناؾ مزايدات  فاػبصومة : التأكيد عليها  يفالتارىبية بُت إيراف كالعراؽ، لكن ىذه العوامل ال هبَم
، كرئيس ؿبكمة إيراف عراقيان  إيرانيان  الديٍتظل كوف زعيم العراؽ األعلى  يفالعرقية ال تستطيع أَمف تكوف مهمة جدان 

 72 .العبلقات اإليرانية العراقية يفسيواصل األنبية  العرقيكابلرغم من ذلك فأف االنتماء 
أما اآلف كقد سقط صداـ كارتفع شأف شيعة العراؽ فمن احملتمل أف تغلب عليها االرتباطات ذات الطبيعة اؼبعقدة  

من احملتمل أف يعزز ىذه االرتباطات، عبلكة على ذلك، إدراؾ اعباليتُت أهنم . بلديناؿ يفبُت اعباليات الشيعية 
هبعل الشيعة العراقيُت أقرب إذل إيراف من شراسة كاستمرارية  مءيبدك أنو ال شمن السنة،  مشًتكان  يواجهوف هتديدان 

 صلشيعية كتقدالشعبية اؿ تدعو إذل حل اعبيوش اليتكاشنطن  يف، خصوصان عندما تضعف ثقتهم السٍتالتمرد 
  . تنازالت أكثر للسنة

                                         
 .للدراسات اإلسًتاتيجية  ز األىراممرك –علي حمجوب   72
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ستهدؼ اذل  الوالايت اؼبتحدةقبد أف  73(جيلب رلليز) إلسًتاتيجية كفقان  خطة تقسيم العراؽكمن خبلؿ قراءة 
كيبكنها أف تنتظر بعد ذلك لًتل إذا ما كانت ستتوقف عند اغبكم  ضع األكراد كالشيعة كإضعاؼ السنةتدعيم ك
صوت أعضاء  اليتاقًتح جيلب إعطاء األكراد كالشيعة معظم األمواؿ كما  74 .أـ ستشجع قياـ الدكؿ الذايت

تطرد جيلب أبنو من اؼبمكن كاس،  تقدر دبليارات الدكالرات اليتالكوقبرس على زبصيصها إلعادة إعمار العراؽ ك
كؼبواجهة ذلك . كالشيعي الكردمليمُت اإلؽ يفصورة قياـ السنة إبشعاؿ اؼبقاكمة  يفمثل ىذه اؼبتاعب  أف أتيت

، حيث يبكنها السٍتستكوف الوالايت اؼبتحدة قد قامت ابلفعل إبعادة توظيف معظم قواهتا مشاؿ كجنوب اؼبثلث 
 .تسليح كتدريب الشيعة كاألكراد إذا طلبوا ذلك يفاؼبساعدة 

 -: 76 اترلاؿللعراؽ اؼبقسم يبكن اف تشبو النموذج  75قدمها بيًتز اليتالنسخة أما 

 .اعبنوبية ابعبنوب، كتضم صبيع حقوؿ النفط الشيعيدكلة تضم اإلقليم * 

 عن حقوؿ الكرديتُت التارىبيتُت كركوؾ كاؼبوصل، فضبلن  كالثانية ستكوف دكلة كردستاف اؼبتسعة كتضم اؼبدينتُت* 
 .الشماؿ يفالنفط العراقية 

 .األخريُت دكلتُتدكلة العرب السنة احملصورة بُت اؿ فهيأما الثالثة * 

 . مستقبلن  كمدينة بغداد هبب أف تكوف إقليمان * 

 
 

أف قباح تطبيق ىذا اؼببدأ إف التطرؽ إذل مستقبل الفيدرالية يف العراؽ ربكمو عدة معايَت موضوعية ، حيث 
 اإلثنيةكين يتوقف ابلدرجة األساس على مدل ذباكز كتغليب ركح اؼبواطنة كاؽبوية العراقية على العنا( الفيدرالية)

، يضاؼ إذل ذلك مدل توفر كإشاعة الوعي السياسي كالشعيب أبنبية الفيدرالية بصفتها كالقومية كالطائفية كالقبلية
 77 . الضمانة األكيدة غبقوؽ األقليات ضمن الدستور اعبديد 

                                         
 .شخصية سبق وأن مت تعريفها   73
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – نزار عبد ادلعطي الطحاوي  74

ضابط سابق ابجليش األمريكي، ومشارك منتظم يف صحيفة أكادميية احلرب األمريكية ابراميًتز ويعد واحداً من احملافظني اجلدد   75
.  نادلتشددي

 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – نزار عبد ادلعطي الطحاوي  76

 .للتنمية والدراسات اإلسًتاتيجية ( الفرات)مركز   -ماجستري عالقات اقتصادية دولية / ايسر خالد عبد بركات  77
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ؽ الفيدرالية يف ظركؼ يصعب فيها تطبيق أبسط القوانُت كاألنظمة ، ككاف أىم كأبرز بعد بياف مساكئ كـباطر تطيب
من خبلؿ مراكز )ىذه اؼبساكئ كاؼبخاطر ىو التقسيم خصوصان بعد الدعوات األمريكية الرظبية كغَت الرظبية 

ىذه النتيجة اؼبأساكية اذل تقسيم العراؽ اذل دكؿ ثبلث شيعية ككردية كسنية ، فبالتأكيد أف ( البحوث كالدراسات
ابلنسبة للشعب العراقي كالشرفاء منهم على كجو اػبصوص ستكوف مأساكية ابلنسبة اذل دكؿ اؼبنطقة ، ألف 

يف العوامل اعبغرافية كالتارىبية كاالجتماعية كالدينية كالقومية كغَتىا من العبلقات بُت دكؿ اؼبنطقة ؽبا األثر الكبَت 
أك غَت ستتأثر سلبان أك إهباابن بصورة مباشرة اؼبنطقة دكؿ  ابلتأكيد أفك. اذل تلك الدكؿ  نقل أتثَتات الوضع العراقي

. ، كىناؾ أتثَت بدرجة أقل على ابقي دكؿ اؼبنطقة  كإسرائيل كتركيا كالسعودية كسورايإيراف  مباشرة مثل
، فإف الصورة تبدك ـبتلفة راؽفيما ىبص تقسيم الع إذا كاف الوضع مثَتان لبللتباس على مستول الداخل العراؽك

ابستثناء إسرائيل، على اؼبستول اإلقليمي؛ حيث ذبد أطركحات التقسيم معارضة كاسعة من كافة دكؿ اؼبنطقة، ردبا 
؛ ألف ذلك سيدعم من ىيمنة إيراف كإف كاف ىناؾ من يرل أف إسرائيل نفسها ستتضرر من تقسيم العراؽ إذا حدث

سارع الدكؿ اجملاكرة للعراؽ، السيما تركيا كإيراف كسورية، إذل إعبلف رفضها الواضح لقرار كدل يكن غريبان ت. اإلقليمية
التقسيم الذم ازبذه ؾبلس الشيوخ األمريكي، ؼبا وبملو ذلك من إ رة للنزعات االنفصالية لؤلقليات الكردية 

القان من قناعتها أبف قياـ دكلة كردية يف كتتبٌت تركيا موقفان متشددان يف ىذا الصدد، انط. اؼبوجودة يف الدكؿ الثبلث
مشاؿ العراؽ سيمثل خطران كبَتان عليها من الناحيتُت السياسية كالعسكرية، حبسب تصروبات رئيس األركاف الًتكي 

 78 ".يشار بيوكانيت"اعبنراؿ 
يعٍت عمليان  فتقسيم العراؽكال تقل عوامل القلق كاػبوؼ لدل الدكؿ العربية كاػبليجية من ىذه األطركحات؛ 

، كيفتح اجملاؿ كاسعان أماـ حدكث صراع إقليمي القضاء هنائيان على دكلة عربية مركزية كمهمة لبلستقرار اإلقليمي
، كقد يثَت ذلك النزعات االنفصالية السيما مع تدخل كل طرؼ إقليمي لدعم ىذه الطائفة أك تلكطويل كفبتد، 

سبب يف حدكث قبلقل اجتماعية كأمنية بعيدة اؼبدل، كخاصة يف الدكؿ لدل األقليات الشيعية يف دكؿ اؼبنطقة، كيت
اليت توجد فيها أقليات شيعية كبَتة، إضافة إذل ما قد يًتتب على ذلك من انتشار التطرؼ كاإلرىاب، كربوؿ 

ت عنها كلعل ذلك ىو ما يفسر سبب اؼبعارضة الشديدة اليت عرب.  إخل ..... اؽ إذل قاعدة إرىابية يف اؼبنطقةالعر
اعبامعة العربية كؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية لقرار الكوقبرس، الذم كصفو أحد مسؤكرل اعبامعة العربية بػ 

                                         
 .مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية  –فتوح ىيكل   78
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يف إشارة مباشرة الحتماؿ تكرار ىذا السيناريو مع  "كية اؼبستقبلية للمنطقة العربيةالوصفة اؼبسمومة للرؤية األمرم"
 79 .التقسيم كالتفتيت ىو رؤية كاشنطن للمنطقة العربية حبسب ىذا الوصفأية دكلة عربية أخرل يف اؼبنطقة، ؼ

إف التوتر اؼبتصاعد بُت السنة كالشيعة يف اؼبنطقة يكفل أف تكوف الدكؿ اجملاكرة ال سيما السعودية كإيراف أطرافان 
اؽ يف حرب بُت الشيعة ، كيبقى السؤاؿ ما إذا كانتا ستستخدماف النزاع اغبزيب يف العر أساسية يف أم حل لؤلزمة

كالسنة على صعيد اؼبنطقة ، كىو أمر من شأنو التسبب ابؼبزيد من اجملازر كالدمار يف العراؽ أك أهنما ستحاكالف 
إهباد سبل للتعاكف من أجل ذبنب تداعيات ال زبدـ مصاحل أم منهما دبا يف ذلك الفوضى اؼبطلقة على اغبدكد ، 

ؿ العراؽ اليت تتمتع اآلف بنوع من اغبكم الذايت دكالن أخرل مثل تركيا يف نزاع كقد تقحم اؼبنطقة الكردية يف مشا
كىناؾ نزاعات تظهر ليس فقط بُت السنة كالشيعة كإمبا بُت الفصائل الشيعية ، كبُت العرب السنة . إقليمي 

، ككذلك بُت العرب كاألكراد كأيضان بُت اجملموعات السنية السياسية كالقبلية ( القاعدة)كاعبهاديُت التابعُت لتنظيم 
. 80 

مثل إيراف كتركيا  العراؽيف  تطبيق الفيدرالية حاليان التأثَتات السلبية كاإلهبابية ألكثر الدكؿ أتثران بكسنعرض 
:-  أـ دل يؤدِّو  ( ابلتأكيد سيكوف األثر أكرب كعندىا)التقسيم سواء أدل ذلك التطبيق إذل  كالسعودية كإسرائيل

 
دونززـإي

كاشنطن قبل اغبرب مفادىا انو عندما يكوف ىناؾ عراؽ حر، فسيكوف ىناؾ  يفسادت حكمة تقليدية  غبد كبَت
تعاكنت اؼبدينتاف كدل وبدث شقاؽ  ،2003تنافس بُت النجف كقم كىناؾ ربد آلايت هللا اإليرانيُت، كلكن منذ 

ينة إذل أخرل، فمازاؿ اؼبوقع من منشقُت من مد صباعينزكح  أمالبلدين أَمك  يفكاضح بُت رجاؿ الدين  مذىيب
مقره مدينة قم اإليرانية، كأغلب الضرائب الدينية , www.sistani.org، السيستاشل مية هللا علآل االلكًتكشل

 يفإيراف، كعلى الرغم من ظهور متكرر لبعض األصوات اؼبعارضة  يفصبعت من قبل فبثليو وبتفظ هبا  اليت( اػبُبمس)
النجف سكتوا بشكل مريب حوؿ السياسة اإليرانية لتجنب إزعاج السلطات بصورة  يف إيراف، فاف رجاؿ دين كباران 

                                         
 .إلمارات للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية مركز ا –فتوح ىيكل   79

مديرة برانمج الشرق األوسط يف مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ، وتعمل كمستشارة جملموعة الدراسات حول العراق  –مارينا أو واي   80
 .اليت يًتأسها بيكر وىاملتون 
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اؼبنطقة، الذين يتذكركف نتائج تطلعات إيراف  يفكل ىذا يبثل تعزية بسيطة للسنة ،  قم كطهراف يفمتعمدة 
 .اآلف قلق حوؿ طموحاهتا اإلقليمية اعبديدة كبدأ يثور ، الثمانينيات يفاأليديولوجية 

اغبكومات  استخدمتقد ؼاؼبنطقة،  يفد أنبية إيراف اؼبتزايدة العبلقات بُت اجملموعات الطائفية عقِّو  ؿ متوقع، تُب بشك
فمنذ . السياسيالسنية طموحات طهراف كعذر ؼبقاكمة كل من طلبات سكاهنم الشيعة كنداءات كاشنطن لئلصبلح 

العراؽ  يفراران كتكراران على إيراف بشأف الفوضى مصر، كاألردف، كالسعودية ابللـو ـ يف، ألقى زعماء سنة 2003
بغداد، كقد  يفاؼبنطقة إذا جاء الشيعة العراقيوف إذل زماـ السلطة  يف كبَتان  كحذركا من أف إيراف ستستخدـ نفوذان 

الشيعة موالوف دائمان : عندما ذكر أف 2007من عاـ أبريل  يفدؽ الرئيس اؼبصرم، حسٌت مبارؾ، جرس اإلنذار 
كمثل ىذه اػبطاابت األاننية جزئيان تسمح للزعماء السنة . يعيشوف فيها  اليتلغالب إذل إيراف كليست البلداف ا يف

كالسعودية جهزت معظم جيش  فمصر، كاألردف،: بتحويل االنتباه بعيدان عن مسئوليتهم اػباصة ذباه مشاكل العراؽ
ا أمدت ىذه األنبية القادة السنة أيضان ابلذريعة ؼبقاكمة كم.من القائمُت ابلعمليات االنتحارية ممصعب الزرقاك أيب

إذا كاف جلب الديبقراطية إذل الشرؽ األكسط  أبنو، فهم هبادلوف مؿبل سياسيدعوات الوالايت اؼبتحدة اذل إصبلح 
 81. ابلدكتاتورايت السنيةطن التمسك سوؼ يشجع الشيعة كيَمقول إيراف، فانو سيكوف من األفضل لواشن

يتبُت أف ىناؾ رد فعل عنيف من قبل الدكؿ العربية ضد النفوذ اإليراشل يف اؼبنطقة كابػبصوص يف العراؽ  ـفبا تقد
كلبناف ، فمن ابب أكذل أف رد الفعل سيكوف أكرب كبشدة يف حالة تطبيق الفيدرالية يف العراؽ يف ظل تلك الظركؼ 

اتج ابلتأكيد اذل دعم إيراشل ، بل كأف إيراف سوؼ لن ستح( أك الدكلة الشيعية بعد التقسيم)، ألف اإلقليم الشيعي 
تًتدد يف تقدصل الدعم حىت كإف فرضنا أف ىذا اإلقليم أك ىذه الدكلة سوؼ لن تطلب الدعم ، كابلنتيجة ستتولد 

. كرب أزمات إقليمية تعرقل اػبطط اإليرانية الرامية لتوسيع نفوذىا يف اؼبنطقة لتكوف الدكلة اإلقليمية األقول أك األ
 تنامياآلخركف قلقهم حوؿ  مبينما يبد، ؾبرد دكتاتورية متعبة  يقوؿ البعض اف اعبمهورية اإلسبلمية اآلف 

ابلقومية، حيث ترل طهراف نفسها كقوة إقليمية  كإمباطموحات إيراف اإلقليمية احملفزة ىذه اؼبرة ليس ابلعقيدة 
فبعد ربررىا من خطر ،  82د ما بُت النهرين إذل آسيا الوسطىمنطقة فارسية كشيعية سبتد من ببل يفأتثَت  ذمككمركز 

                                         
 .للدراسات اإلسًتاتيجية  مركز األىرام –علي حمجوب   81
ة حىت وإن كانت غري صحيحة بنظر اإليرانيني إال أهنا تبقى الرؤية الواقعية لدول ادلنطقة ، وبذلك تعترب ىذه الرؤية حتدايً وىذه الرؤي  82

  (مركز أضواء. )خطرياً بوجو إيران 
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 لكيالعراؽ، رباكؿ إيراف أف تركب قمة موجة اإلحياء الشيعي، كتسعى بشدة  يفأفغانستاف كصداـ  يفحركة طالباف 
 83 . دبصاغبها دكرلتكوف قوة نوكية كتطالب ابعًتاؼ 

ات العامة اؼبعادية ؽبا من السنة، كعلى الرغم من نفوذىا من العبلؽزبشى القيادة اإليرانية كيف نفس الوقت فإف 
على برانؾبها  الدكرلمن أجل مقاكمة الضغط  العريبفاف طهراف ربتاج لدعم جَتاهنا كالنية اغبسنة للشارع اؼبتزايد، 
 يفـ ؽبا كحىت اآلف، تفادت طهراف اإل رة الطائفية كاستعداء السنة، كبدالن من ذلك، حاكلت توليد الدع. النوكم

اؼبنطقة من خبلؿ تصعيد التوترات مع الوالايت اؼبتحدة كإسرائيل، كأرجع الزعماء اإليرانيوف حدكث عمليات عنف 
، إذل اؼباضيشباط /فرباير يفسامراء  يف العسكرمذلك قصف ضريح  اإلماـ  يفالعراؽ، دبا  يف دكرمبشكل  يفطائ

 .ككبلء الصهيونية الذين يستهدفوف تقسيم اؼبسلمُت
ألف مثل ىذا القتاؿ يبكن أَمف يستقطب  ،84 العراؽ يفكما أف إيراف عندىا زبوؼ كبَت من نشوب حرب أىلية 

 يفكالكردية  كالبلوشستانية األقاليم العربية يفاؼبنطقة كلها كيستقطب فيو طهراف، ابإلضافة إذل أنو يبكن أف ينتشر 
عباس كىو )سابق  انئب كزير خارجية إيراشل ما حذرؾ. إيراف حيث توجد ىناؾ توترات عرقية متنامية ابلفعل

بيت جارؾ  يفالعراؽ ال ىبدـ اؼبصلحة الوطنية اإليرانية، فإذا كاف ىناؾ حريق  يفمن أف حدكث فوضى  (ممالك
إذل اف طهراف جلبت لنفسها اؼبشاكل الكثَتة بتعيُت أغلبية حكاـ  منبهان  ،خطر يف اف بيتك أيضان  فاف ذلك يعٍت

العراؽ بشكل نشط  يفستبحث إيراف عن االستقرار ك .الثورممن رُبتب مسؤكلُت أمنيُت ك قادة اغبرس أقاليمها 
، كعندما ال تشعر ابلتهديد من كجود 85 فقط عندما تصبح غَت مستفيدة من الفوضى اؼبسيطر عليها ىناؾ

 86 .الوالايت اؼبتحدة ىناؾ
سلبية على الوضع الداخلي اإليراشل ، كىذا ابلتأكيد يدركو  لو آ ر فبا ال شك فيو العراؽإف تطبيق الفيدرالية يف 

 اإليراشل النائب الكردم يف الربؼباف اعًتؼ (يب يب سي)ػيف حديث خاص مع اؿصناع القرار السياسي اإليراشل ، ؼ
الشك اف : "، كأضاؼ  هبرم يف كردستاف العراؽ لو أتثَت على أكراد إيراف إف ما (جبلؿ جبلرل زاده)السابق 

                                         
 .للدراسات اإلسًتاتيجية  مركز األىرام –علي حمجوب   83
 (مركز أضواء. )تقسيم العراق يف ظل ظروف غري مالئمة الذي قد ينتج بسبب سوء تطبيق الفيدرالية وخصوصاً عند   84

 (مركز أضواء. )وىذا ما ميكن أن يتحقق بتطبيق الفيدرالية يف الوقت الذي يكون فيو األطراف العراقية على غري وائم  م   85

 .للدراسات اإلسًتاتيجية  مركز األىرام –علي حمجوب   86
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مع مركز يف لقاء خاص ، ك 87" ل اذل زايدة سقف مطالب األكراد يف إيراف تشكيل حكومة يف كردستاف العراؽ أدِّو 
د أحد أعضاء ؾبلس النواب العراقي خبلؿ إحدل زايراتو اذل إيراف أف صناع القرار اإليرانيُت يرفضوف أؾِّو ، ( أضواء)

. تطبيق الفيدرالية يف الوقت اغبارل 
 

اإلسرائيلي على إيراف التأثَت الًتكي 
إف قياـ إقليم شيعي يف اعبنوب يفتح اجملاؿ أماـ اإليرانيُت لزايدة نفوذىم يف العراؽ فبا دفع الوالايت اؼبتحدة اذل 

نع إيراف من ملء الفراغ الذم قد وبدث يف العراؽ يف التأثَت على تركيا لتمكثَت من اإلجراءات الدبلوماسية كمنها 
، كتعمل كاشنطن يف سبيل ذلك على تصعيد التوتر بُت األتراؾ كاإليرانيُت، منو ألمريكيةا قواتاؿحاؿ انسحاب 

ىر بُت الطرفُت، كما ترغب الوالايت اؼبتحدة يف إعادة اذباىات اغبركة دبعدما بدا ؽبا أف ربيع ىذه العبلقات بدأ يز
رات على ميل تركيا كبو اعتماد سياسة الًتكية لتكوف داعمان للرؤية األمريكية للشرؽ األكسط بعد بركز عدة مؤش

كمن جانب آخر، تدرؾ كاشنطن أف إبمكاف تركيا فبارسة ضغوطها على السوريُت . التوازف يف العبلقات اإلقليمية
الًتكية عاـ   - غبملهم على فك ارتباطهم االسًتاتيجي مع إيراف، كيبكن أف نتذكر ىنا ما آلت إليو األزمة السورية

 88 .للقبوؿ بشركط األتراؾ" حافظ األسد"ر الرئيس ، عندما اضط1998
نعم إهنا كذلك، كقد يكوف  أال تشكل السياسة األمريكية بشأف العراؽ مساعدة إليراف؟: كىنا يطرح التساؤؿ اآليت

 إعبلف اؼببادئ رصيدان مضافان لؤلخَتة كحاميان ؼبصاغبها، كلو أف األمريكيُت أفادكا من أخطائهم لوجدكا أف التفاؤؿ
كىذا يعٍت أف الفيدرالية اليت تؤدم اذل ،  89 اؼبفرط أبدكار اجمللس األعلى يف تثبيت االستقرار ليس لو ما يربره

، كىذا العبء أال كىو ضباية اإلقليم الشيعي اؼبزمع تشكيلوعلى عاتق اإليرانيُت ثقيبلن التقسيم تضع كاجبان كعبئان 
ذل دكلة سيكوف من الواجب على إيراف أف ربمي ىذا اإلقليم من اؼبخاطر ، فإذا ربوؿ اإلقليم اتتحملو أمريكا حاليان 

بسبب تفرد )اليت قد يتعرض لو الشيعة يف ذلك اإلقليم أك تلك الدكلة كخصوصان من اعبانب السٍت اػبارجية 
كبدكف  .اؼبنطقة أك من اػبطر األمريكي الذم يسعى ؼبنع توسع النفوذ اإليراشل يف ( الشيعة ابلثركات النفطية العراقية

عند ذلك ذلك ستستثمر الوالايت اؼبتحدة اؼبوقف كتقـو حبماية ىذا اإلقليم مقابل بعض اؼبكاسب السياسية ، 

                                         
  موقع يب يب سي العريب  87
 .مركز أإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية  – ىدى النعيمي  88

 .مركز أإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية  –ىدى النعيمي   89
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دبا وبملو من مكاسب إسًتاتيجية ، كاػبسارة الثانية ىي كىي خسارة إقليم شيعي  ستكوف خسارة إيراف مضاعفة
إلقامة قواعد عسكرية غبماية اإلقليم الذم زبلى عنو أكرب ربدة كىو الوالايت ادللدكد اؿعدك الطريق أماـ اؿفتح 

. سند متوقع لو كالذم على أساس دعمو مت تشكيل ىذا اإلقليم 
يرل ابتريك كبلكسوف دبعهد كاشنطن  األمن اإليراشل الذم قد يتأثر بسبب الفيدرالية يف العراؽ أك تقسيموكخبصوص 

هبب أف يوجو كبو إيراف فإذا سلمنا بذلك  اإلسرائيلي القومييد ابألمن لسياسة الشرؽ األدسل أف االىتماـ الشد
غفل كيتبع كبلكسوف ذلك أبف ال م. كردستاف سوؼ يسمح إلسرائيل دبراقبة اعبهود النوكية اإليرانية يففإف الوجود 

سرائيلية مع أف العبلقات اإلكإذل نفس القوؿ يذىب مسئوؿ ـبابرات سابق إذل  ،اإلسرائيليوف أف يكونوا ىناؾ
 مسئورلكما يقوؿ أيضان أحد  ،الًتكيحالة التحالف  يفعليو  ىيكردستاف هبب أف تكوف على شكل أكثق فبا 

كما أف األكراد ىم أقرب اعبماعات . اؼبخابرات اإلسرائيليُت إننا كبب تركيا إال أننا هبب أف نظل نضغط على إيراف
.  العراؽ يفإذل الوالايت اؼبتحدة 

يصل مداىا  اليتيبكن أف ربمل أسلحة الدمار الشامل ك اليت -الصواريخ الباليستية اإليرانية كالباكستانية  إف هتديد 
 يفإلسرائيل، ككذلك  اإليراشل الديٍتظل عداء النظاـ  يفك. يبدك هتديدان ضخمان  -شرؽ اؼبتوسط  يفنقطة  أمإذل 

تصل  اليت (3شهاب )من االختبارات على صواريخ تنشرىا إيراف مع ؾبموعة  اليتظل كجود القدرات العسكرية 
، فإف إسرائيل تتخوؼ من ضربة انتحارية النوكم، كابلنظر إذل مستول الربانمج 1998كم منذ  1350إذل مدل 

 لكياغبصوؿ على األسلحة النوكية  يفكاإلسرائيليوف لديهم إيباف راسخ أبف إيراف ترغب . نوكية مفاجئة من إيراف
 العسكرمككذلك تتحدل التفوؽ  اؼبعتدؿ العلماشل اؼبصرمهتا كتوجد نظامان بديبلن للنظاـ تعزز كتصدر ثور

 90 .الشرؽ األكسط يف كاألمريكي اإلسرائيلي
 ،91اذباه إسرائيل يفحالة انطبلؽ الصواريخ الباليستية من إيراف  يفأنو  كىي علينا أف نضع نصب أعيننا حقيقةلذا 

 يفاعًتاض تلك القادمة من إيراف  يفأعقد الدركع اؼبضادة للصواريخ الباليستية  كما أنو مع النظر إذل ؿبدكدية
 .أف تكوف إسرائيل قادرة على منع تلك اؽبجمات قبل حدكثها الضركرمفمن  ،كقت قصَت جدان 

                                         
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – طو على أمحد  90
الثانية  كيلو مًت يف 4إىل  2 تصل من كيلو مًت، وكذلك السرعة اليت 1100مع اعتبار ادلسافة اليت ستقطعها الصواريخ، واليت تبلغ حنو   91

 .فإن تلك الصواريخ سوف تقطع ادلسافة يف وقت قصري جداً من حلظة االنطالق ،على أقصاىا 
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كىو ما سوؼ يبكن  فورمكلعل أفضلها ىو صبع االستخبارات بشكل  ،كىو ما يبكن أف وبدث أبكثر من طريقة 
 يفحالة فشل تلك الوحدات االستخباراتية  يفأما . اػباصة من السيطرة إلجهاض فعالية قدرات اػبصم الوحدات

 يفسوؼ يكوف بتحطيم الصواريخ   -اإلسرائيليكذلك من اؼبنظور   -التارلكشف التهديد، فإف األسلوب 
ؾ، فإف كحداهتا العسكرية تكوف إسرائيل قادرة على أف تفعل ذؿ كلكي. مرحلة مبكرة من إطبلقها يفمواقعها، 

كسواءن  ، عداد متواصلمواقع قريبة من قواعد الصواريخ اؼبعادية، كما هبب أف تعمل دبركنة كاست يفربتاج أف تتمركز 
 (أرض -لؤلرض)كانت تستخدـ الصواريخ اؼبضادة للصواريخ األرضية أك الطائرات اؼبسلحة أك الصواريخ اؼبضادة 

 أمحىت تواجو  الًتكي مئيل ربتاج أف تستخدـ القواعد اعبوية الًتكية أك اجملاؿ اعبوفإف إسرا، ( جو –األرض )أك 
كقد تستفيد إسرائيل من عبلقتها اعبيدة ابألكراد ؼبراقبة الصواريخ اإليرانية اليت قد توجو  92. صواريخ من إيراف

. العراؽ على إسرائيل ضد إسرائيل ، كىذا ما سنبينو مفصبلن يف عند التحدث عن أتثَت الفيدرالية يف 
 
 
 
 
 

 سززـامك
من الواضح لدل اعبميع التأثَت السليب لتطبيق الفيدرالية يف العراؽ على تركيا ، كىو ما نلمس أتثَتاتو بوضوح يف 

، لتوليد  PKK اؽبجـو العسكرم الًتكي على مشاؿ العراؽ بذريعة ضرب معاقل حزب العماؿ الكردستاشل الًتكي
. م للتقليل من اعبهود الكردية لبلنفصاؿ ضغط على اعبانب الكرد

ألفتو الوالايت اؼبتحدة من أجل  الذمالتحالف  يفاؼبشاركة  يفترغب  الًتكية اؼبؤسسة العسكرية على الرغم من أفك
انتهجها  اليتإف السياسات ، إال  مرحلة ما بعد اغبرب يفسوؼ تشكل العراؽ  اليتضماف مقعد لًتكيا على اؼبائدة 

من  تركيا كنمتدل ايسة األتراؾ أثناء مرحلة ما قبل اغبرب ذباه سياسيات الوالايت اؼبتحدة كبو العراؽ صانعو الس
رسم مستقبل  يفسبكن من لعب دكر مهم ت كدلالوالايت اؼبتحدة أثناء اغبرب،  إسًتاتيجية يفلعب دكر مناسب 

 . الشمالية ؽبذا البلدالقطاعات  يفالذين يشكلوف األغلبية  -العراؽ فيما يتعلق ابألكراد 
                                         

 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – طو على أمحد  92
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إال أف فشل تنفيذ اسًتاتيجية ما قبل اغبرب دفعت اإلدارة األمريكية إذل اللجوء ػبطة بديلة تعتمد بشكل كبَت 
 KDP الكردستاشل الديبقراطيالقوات الكردية مشاؿ العراؽ، كاغبزب  يفعلى كحدات اؼبيلشيا مثل البشمرجة 

غياب اؼبسانبة الًتكية الفعالة  يفك. طالباشلبقيادة جبلؿ  PUK الكردستاشل شلالوط، كاالرباد الربزاشلبقيادة مسعود 
 اغبملة العسكرية النشطة ضد صداـ حسُت أحدثت اغبرب نتائج ـبيبة لآلماؿ ابلنسبة لًتكيا كذلك من انحيتُت يف
: -

.  كية بعد أف كاان حليفُت منذ عقودتوتر العبلقات الًتكية األمرم: أكالن 
إعادة البناء  يفالشماؿ كذلك  يفىو ما دل تكن تريده تركيا، كىو االعتماد على اعبماعات الكردية اؼبتمركزة ك : نيان  

ذلك إذل  مأكباء البلد حيث يؤد يفللعراؽ أكثر من االعتماد على صباعات دينية كعرقية أخرل منتشرة  السياسي
تركيا قد فكركا  يفالبَتكقراطيُت كالعسكريُت كاؼبفكرين القرار كاؼبدنيُت ك صانعيكمن مث فإف . تعزيز موقف األكراد

على  األمريكيأسفر عنها االعتماد  اليتالتطورات غَت اؼبرغوب فيها،  مكيز على تفسَت اػبطأ ككيفية تبلشالًت يف
 93. األكراد كاستعادة العبلقات الًتكية األمريكية

اػبسائر، كهبذا اؼبعٌت فإف تركيا لن تشن حرابن كاسعة كمع ذلك يدرؾ األتراؾ أنبية إجراء حساب دقيق لؤلرابح ك
، كىي لن ذبرىا إذل احتماالت االنزالؽ كبو مستنقع يشبو اؼبستنقع األمريكي يف العراؽالنطاؽ كمفتوحة النهاايت، 

لقول تنزع رداءىا العلماشل كتطلعاهتا لبلندماج ابلغرب كمنظومتو اؼبوحدة أك زباطر حبدكث أزمة يف عبلقاهتا مع ا
الغربية الرافضة لشن ىذه اغبرب، كما تشكل االرتباطات الًتكية ابلوالايت اؼبتحدة كالغرب من خبلؿ  العضوية 

حبلف الناتو، سببان إضافيان لعدـ إحراج حلفائها، يف الركوف إذل القوة مع إعطاء اؼبزيد من الوقت للحوار 
ان يف اؼبلف العراقي، يزيد من حرج موقفها، فيما تدرؾ تركيا كالدبلوماسية؛ فالوالايت اؼبتحدة ال تريد صداعان جديد

 2003.94أنبية أتىيل دكرىا بعد أف أعلنت رفضها كعزكفها عن االشًتاؾ يف غزك العراؽ عاـ 
كبعيدان عن التحدايت  ،منذ إنشائها ربدايت داخلية كخارجية تركيا يفلقد كاجهت اؼبؤسسة اعبمهورية اغباكمة 

تركيا  يف السياسيالقرار  صانعيهتديدات داخلية دائمان ما تكوف على رأس األجندة األمنية لدل فإف شبة  اػبارجية
ضركرة إقامة  يفتعتقد بشدة  اليتاألصولية الدينية  أكؿ تلك التهديدات ىو. سواء كانوا مدنيُت أك عسكريُت

                                         
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – طو على أمحد  93
 .ت للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية مركز أإلمارا –ىدى النعيمي   94
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للسكاف األكراد الذين  العرقينيها فهو الفصل أما  . عودة اػببلفة، ككبلنبا قاـ أاتتورؾ إبلغائو البلد أك يفالشريعة 
 95. الببلد شرقيجنوب  يفيعيشوف بكثرة 
كقوهتا العسكرية كمرجعيتها التارىبية كمعقل للمسلمُت السنة، من  أحد فواعل اإلقليم حبجمها الكبَتكزبشى تركيا ؾ

نو إلقليم الشماؿ من فرص لتثبيت االستحواذ اإليراشل على العراؽ، كتبعاتو على العرب السنة من جهة، كؼبا يـؤ
كلكن إيراف راحبة ال ؿبالة؛ فاالنشغاؿ اإلقليمي كالدكرل ابألزمة . انفصالو عن اغبكومة اؼبركزية من جهة أخرل

كمن جانب آخر سبكنت إيراف من استثمار . القائمة بُت تركيا كأكراد العراؽ أكجد لطهراف اسًتخاءن إعبلميان كسياسيان 
يكي كإيقاع اؼبزيد من ث بُت األمريكيُت كاألتراؾ بسبب ىذه القضية، يف ؿباكلة لعزؿ الطرؼ األمراعبفاء الذم حد
كما أف إدارة إيراف ؼبلفها . كتوسيع االعًتاضات الدكلية كاإلقليمية على كجود قواتو يف العراؽ قالضغوط علي

ضافية تتفهم حقها يف امتبلؾ األمريكي، ككسب أصوات إ - النوكم يتطلب إحداث صدع يف التحالف الًتكي
 .التكنولوجيا النوكية

كاألىم من كل ما تقدـ أف ىذه األزمة كشفت بوضوح أف صراعات اؼبنطقة اؼبقبلة، ستندلع نتيجة التأثر ابلواقع  
العراقي، الذم أفرز صراعات اؽبوية كاألرض، كاغبصيلة لن تكوف سول مزيد من الفوضى، تدخل دكؿ اعبوار 

كمن اؼبرجح .  96 ة ما بُت االنفصاؿ كالتوحد، لتكوف ربت رضبة ذباذابت السياسة اإلقليمية كالدكليةبدكامات طاحن
أف ىذه التحدايت اليت تواجو دكؿ اؼبنطقة ستدفع هبا ابذباه التشرذـ كاالنقساـ كاغبركب األىلية، كمن شأف قياـ 

دث اؼبزيد من االستنفار على اؼبستويُت السياسي كاعبغرايف يف احمليط اإلقليمي، خشية انبثاؽ  كياف كردم أف وبُب
. أزمات جديدة تستعَت مباذج الصداـ يف العراؽ

كيتحمل الساسة األكراد يف العراؽ مسؤكلية دفع األمور ابذباه التصعيد بُت حزب العماؿ الكردستاشل كاغبكومة 
النتشار يف ؿبافظيت أربيل كدىوؾ، الًتكية، بسبب الدعم اللوجسيت الذم يقدمونو لعناصر اغبزب كالسماح ؽبم اب

، كربديدان يف مناطق خواكورؾ كجباؿ "مسعود الربزاشل"مناطق نفوذ اغبزب الديبقراطي الكردستاشل الذم يتزعمو 
، كاليت سبتد من كردستاف كقد يعٍت ىذا الدعم اقًتاابن من ىدؼ تشكيل دكلة كردستاف الكربل. قنديل كآرغوش

( مناطق أكراد إيراف)ككردستاف الشرقية ( مناطق أكراد تركيا)إذل كردستاف الشمالية ( راؽمناطق أكراد الع)اعبنوبية 
اؿ الكردستاشل ـ، إضافة إذل دفع التطلعات القومية االنفصالية غبزب الع(مناطق أكراد سوراي)ككردستاف الغربية 
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مسعود "كما صرح بو . لكبل الطرفُتقدمان إذل األماـ، كتغليب العصبية العرقية كالقومية على اؼبصلحة الوطنية 
قبل أشهر حوؿ إمكانية الرد على التدخل الًتكي بتدخل كردم فباثل، إمبا ىو مؤشر على تعاكف كصبلت " الربزاشل

   97 . مشًتكة، قد تستخدـ يف غبظة معينة، للضغط على األتراؾ
عة التحوالت اإلصبلحية اليت شهدهتا كيف نفس االذباه يبكن تفسَت ىجمات العماؿ الكردستاشل اليت تستهدؼ زعز

اؼبناطق الكردية مع تورل حزب العدالة كالتنمية اغبكم، على مستول اغبرايت العامة كاالنفراج الداخلي كاؼبطالب 
اإلنسانية كالثقافية، كسعي اغبزب إذل تقويض التقارب االقتصادم الًتكي مع أكراد العراؽ، كعبم تطوره، حىت 

ألكراد العراقيُت لو، كمنعان لتشكل ركابط اقتصادية يصبح من العسَت التخلي عنها كالفكاؾ يضمن استمرار دعم ا
. منها

 
تقسيم العراؽ ك تركيا

موقع يقف،  أم يفإعبلنو  يف بيًتز كاضحان  كافكهبب أف يتم على مرحلتُت،  قأف 98بيًتز بُتِّو  العراؽ حوؿ تقسيم
يعد أكثر  الكردمكبرر ذلك أبف الشعب  ،نشاء دكلة مستقلة ؽبمإف األكراد يستحقوف التمتع ابغبرية كإحيث قاؿ 

حرماهنم : صباعة إثنية تعرضت لبلضطهاد خبلؿ اؼبائة عاـ األخَتة بعد اليهود كاألرمن، كذكر من ألواف االضطهاد
د مستقل، كتعرضهم إلطبلؽ الرصاص كالغاز القاتل، كهتجَتىم من منازؽبم كقتلهم جملر قوميمن حق إنشاء كطن 

كأكثر  ،كن االعتذار عنهاال صل الكردمإهناء مأساة الشعب  يفكزعم بيًتز أف رغبة العادل . أهنم يتكلموف لغتهم احمللية
على الوالايت اؼبتحدة ، حيث أشار إذل أنو عمومان  الكردمأتييد الشعب  يفإذل اؼبستقبل  من ذلك كاف بيًتز متطلعان 

رية لعشرات اؼببليُت من األكراد احملتجزين كرىائن خلف اغبدكد اليت فرصة ساكبة لدعم مسَتة احل أمأال تضيع 
ابلنسبة لؤلمريكيُت اؼبعنيُت حبقوؽ اإلنساف كاغبرية هبب : كقاؿ موضحان . فرضها األكركبيوف يف تركيا كسوراي كإيراف

انفصاؿ األكراد يف إذا تعهدت أمَتكا لًتكيا بضماف عدـ ك،  99 على اؼبدل الطويل أف تعد كردستاف الكربل ىدفان 
 100 .العراؽ ستتمكن من إقامة نظاـ فيدرارل يف العراؽ 

                                         
 .مركز أإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية  –ىدى النعيمي   97
.  شخصية سبق أن مت تعريفها  98
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – دلعطي الطحاوينزار عبد ا  99

 .م 2004ربيع / مركز الدراسات اإلسًتاتيجية والدولية يف واشنطن  –داون برانسايت   100
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ىناؾ أتثَتات سلبية على الوضع اإلسًتاتيجي الًتكي غَت التأثَت اؼبتعارؼ عنو عن طريق استقبلؿ كردستاف ، كمنها 
راؽ، فإف نفس مشاؿ الع يففبينما زبشى تركيا ظهور دكلة كردية مستقلة إضعاؼ اغبلف الوثيق مع إسرائيل، 

ظل كجود هتديدات من قبل دكؿ مثل  يف، كخاصة األمٍتاالحتمالية تبدك ىامة ابلنسبة إلسرائيل كذلك من اؼبنظور 
.   إيراف كابكستاف كالدكؿ احمليطة هبا

عن  دراميتعاملهم مع التطورات اؼبستمرة يبدك ـبتلفان بشكل  يفإسرائيل  يفالقرار كالسياسة  صانعيقبد منهج ؼ
 اإلسًتاتيجيةككما تبُت سلفان، فبجانب كوهنا قضية معنوية ابلنسبة لئلسرائيليُت فإف القيمة . فائهم األتراؾحل

 101 .ال يبكن ذباىلها اإلسرائيلياعبغرافية لشماؿ العراؽ ابلنسبة لؤلمن 
صدامان   -مياإلسبلالعادل غَت  يفكما يظن البعض  -عشر من سبتمرب  اغبادم يفقد أظهرت األحداث اؼبأساكية ؼ

،  يفكدل يكن من اؼبمكن ذبنب الصدمة . كدفعتو إذل الواجهة بُت اغبضارات كالدكافع الدينية كامنان  كما ذلك اليـو
كمن مث فإننا هبب أف . اليهودم اؼبسيحييف الغرب  السياسيالقرار  صانعيكاف ؽبا أتثَتات عميقة على عقوؿ 

إف إسرائيل ابعتبارىا دكلة يهودية، ك .ديد، كذلك مقارنة دبا سبقنعًتؼ أبف عصر النزعة الدينية قد عاد من ج
ككذلك تركيا ابعتبارىا ذات نسبة كبَتة من السكاف مسلمة، سوؼ ذبداف نفسيهما جزءان ال ينفصل عن ذلك، كمن 

الدبلوماسيوف كيهتم  .السياسيالواقع  يفمث فإهنما هبب أف يتنبها إذل القول اؼبندفعة إليهما نتيجة للتغيَت السريع 
كمن مث  ،مؽبا اعبوستخداـ أراضيها أك ؾباإسرائيل دبسألة من يضمن أف تسمح تركيا إلسرائيل اب يفالسياسة  كصانعو

السياسة يهتموف أيضان دبن سوؼ يصل السلطة بعد طبسة عشر عامان أك  كصانعيفإف الدبلوماسيُت اإلسرائيليُت 
 102 . أكثر

 
 

دوئتيززـإس
عن طريقة ؼبنع قياـ دكلة كردية من أرض العراؽ،  -إلسرائيل  االسًتاتيجيكانت اغبليف  اليت -بينما تبحث تركيا 

فهناؾ تكهنات ، مشاؿ العراؽ يفكجود سلطة كردية قوية مستقلة أك دكلة مستقلة ؽبم  يفقبد إسرائيل لديها الرغبة 
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الن قد يبدك مفيدان جدان ابلنسبة لؤلمن معو إسرائيل تعاكانن عسكراين شاـ ميبكن أف ذبر الذم الكردمأبف الكياف 
 103 . اإلسرائيلي

من دكؿ  هتديدات نشطة ؿبتملة أتيت أمف إسرائيل من بناء قدرات دفاعية ضد سبكِّو إف مثل تلك االتفاقية سوؼ  
كبذلك تتضح أسباب دعم ،  مثل إيراف كابكستاف ككذلك الدكؿ احمليطة إبسرائيل كذلك على اؼبدل الطويل

أمريكا أك على األقل عدـ االعًتاض على اعبماعات الكردية الضاغطة  يف اليهودمسرائيلية كاجملتمع السلطات اإل
كعبلكة على ذلك فإف . مكاف من أجل ربقيق أىداؼ عظمى، كخاصة إبقامة كردستاف أم يفكل من العراؽ أك  يف

د التارىبيوف من ربقيق دكلة خاصة هبم بعد ف فيها اليهوسبكِّو  اليتالصلة األخبلقية بُت اليهود التارىبيُت كاألكراد، 
مواطنوف إلسرائيل معظمهم أك  يهودم مألف كرد 160فهناؾ كبو . االعتبار يفكقت طويل ربتاج ألخذىا 

كأعماؿ أخرل مثل  األراضيذبارة  يفبعض ىؤالء األكراد اليهود يعملوف  ، أجدادىم ىاجركا من العراؽ منذ عقود
 اؼبعنومكىنا هبب على اؼبرء أف يعرؼ اغبقائق كاألسباب كراء ذلك الدعم   .كغَتىا مشاؿ العراؽ يفاالستثمار 

السنوات  يفالعبلقات الًتكية اإلسرائيلية  يفردبا يؤدل إذل اؼبزيد من التدىور  الذماؼبوجو من اليهود إذل األكراد، ك
ككذلك أتثَت األمريكاف اليهود الذين  كابيتوؿ ىيل يفالنشط جدان  اليهودم كيبللِّو أتثَت ، خصوصان كجود  التالية

ذباه اعبماعات  اإلدارة األمريكية على السياسات األمريكية كبو العراؽ بشكل عاـ، ككذلك يفوبتلوف مواقع ىامة 
  . الكردية بشكل خاص

شح كىنا فإف اؼبر ،اؼبستقبل يف ىااؼبنطقة ىبدـ أىداؼ يفكنتيجة ؼبا سبق فإف إسرائيل هبب أف تبحث عن حليف 
أك آلية بَتكقراطية ؽبا  سياسيإقامة نظاـ  يفاألفضل ىو أكراد مشاؿ العراؽ الذين ال ىم أصوليوف كال يرغبوف 

كبذلك سوؼ يكوف . انعكاسات على التوقعات اإلسرائيلية كاألمريكية كخاصة فيما يتعلق ابلسيطرة العسكرية
 104 .قيق أىدافهم األساسية إبقامة دكلة مستقلةتح يف -بشكل أك آبخر -األكراد مدينُت ألكلئك الذين يسهموف 

تلقي جنود البشمركة الكردية تدريبان على أيدم ضباط اعبيش ىناؾ بعض اؼبواقع نشرت صوران تبُت نضف أف 
: اإلسرائيلي، كيبكن اإلطبلع على ىذه الصور على الرابط التارل 

http://www.aliraqnews.com/tmp/aliraq.htm 
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إف قيمة مشاؿ العراؽ تنبع من موقعها على طوؿ اعببهة اإليرانية، فحينما كانت تلك اؼبنطقة ربت سيطرة صداـ  
الثمانينيات كمطلع التسعينيات أدت منطقة جنوب شرؽ تركيا نفس الغرض بوجودىا على اغبدكد  يفحسُت 

إمكانية كصوؿ  يفتكمن  اإلسًتاتيجيةككانت الرسالة حينئذ أف قيمة اؼبنطقة . ؾ اإليرانيةالسورية العراقية ككذؿ
ابلنسبة للوالايت اؼبتحدة  كمع التحرر من حكم صداـ أصبح مشاؿ العراؽ مفتوحان  ،القوات اعبوية اإلسرائيلية إليها

السياسة اإلسرائيليُت سوؼ يكونوا غَت قلقُت  كصانعيكبذلك فإف احملللُت . إسرائيل اغبليف احملتمل لؤلكراد كابلتارل
ة مفالقادمة ستحًـت االتفاقات األـ تركيا حوؿ ما إذا كانت اغبكومة يفبشأف اذباه السياسة الداخلية كاؼبشاعر العامة 

  .العقود القادمة يفكالدفاعية اغبساسة بُت البلدين 
تركيا )اؼبنطقة  يفاؼبصاحل بُت الدكلتُت احملوريتُت  يفف شهدىا مشاؿ العراؽ الصداـ الكاـ اليتأظهرت التطورات كقد 

الشماؿ سوؼ يكوف  يفأك دكلة ذات سيادة كاملة  مكرد ذايتحكم  أمحيث إف إمكانية ظهور  ، (كإسرائيل
ينظر إذل نفس التطورات على أهنا فرصة بينما  ،كذلك فيما يتعلق دبستقبل العراؽ ابلنسبة لًتكيا األسوأالسيناريو 

سبثلها األسلحة  اليتمواجهة التهديدات اؼبتزايدة  يفعضيد كالتضامن كبو اؼبزيد من القدرات الدفاعية إلسرائيل للت
سبلكها دكؿ مثل إيراف  اليتردبا تستهدؼ إسرائيل ك اليت، الباليستية احململة ابلرؤكس النوكية كالكيمائية كالبيولوجية

 105 .الراديكارلحيث يتزايد اإلسبلـ  آسيا الوسطى يفكابكستاف ككذلك دكلة ؿبتملة 
اتنية كقدرات الصواريخ إف احملللُت اإلسرائيليُت لديهم أيضان نفس اؼبخاكؼ عند النظر إذل األسلحة النوكية الباكس

سبثلها القدرات النوكية اؽبندية، فقد  اليتكرغم أنو حىت اآلف يبدك أف ابكستاف منشغلة ابلتهديدات  ،البالستية
فكلما تزداد نسبة اعبماعات . يف اعبيش الباكستاشلأفغانستاف للعادل مدل تداخل أفكار طالباف  يف أكضحت اغبرب

كنتيجة . ، كلما يزداد التهديد ابلنسبة إلسرائيلالباكستاشلكاألفكار الراديكالية اإلسبلمية اليت تسيطر على اعبيش 
فإنو من اؼبهم أف  (إسرائيل)إذل الغرب  (اؽبند)ؽ الحتماؿ ربويل قادة تلك اعبماعات الراديكالية كجههم من الشر

حيث أف ذلك من شأنو أف تواجو إسرائيل هتديدان ابلضرب ابلصواريخ البالستية  ،تركز إسرائيل على ذلك التحوؿ
 106 .يفنتيجة غبدكدىا اعبغرافية كاؽبيكل الديبوغرا

، من الديبقراطيُت كمن بعض أبرز رموز يف ؾبلس الشيوخ الدعم الكبَت الذم حظي بو قرار تقسيم العراؽكيدؿ 
.  ، كمن اللويب اليهودم خصوصان من النخبة اغباكمة األمَتكية عمومان اعبمهوريُت على أف اؼبشركع وبظى بدعم كبَت 
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ىذا الدعم يبدك حسب خريطة التصويت اؼبمتدة من أقصى ليرباليي اغبزب الديبقراطي إذل أقصى ؿبافظي اغبزب 
، اتفقوا على تقسيم العراؽ كاختلفوا على كل شيء آخرظرين كاؼبفكرين احمليطُت هبم فبن اعبمهورم، كمن اؼبن

كفبن يتنافسوف .. كابألخص على ما إذا كاف يفًتض يف القوات األمَتكية أف تنسحب من العراؽ أـ ال، ككيف، كمىت
 107 .أف يتفككبقوة على منصب رائسة اعبمهورية، كلكن فبن يركف ابلرغم من ذلك أف العراؽ هبب 

، قبل 2/6/1982يف  "ىآرتس"قد طرح فكرة تقسيم العراؽ يف  (زئيف شيف)" اإلسرائيلي"ككاف احمللل العسكرم 
 (عوديد ينوف)اليت كضعها الكاتب الصهيوشل " يفونيمكثيقة ؾ"أايـ من العدكاف الصهيوشل على لبناف، كما طرحتها 

كما . 1982فرباير /الناطقة ابسم اؼبنظمة الصهيونية العاؼبية يف شهر شباط( اذباىات" )كيفونيم"كنشرهتا ؾبلة 
، كيف اؼبشركع الذم 1996عاـ  (نتنياىو)ػكانت إسًتاتيجية تقسيم العراؽ حجر زاكية يف كرقة احملافظُت اعبدد ؿ

 108".بداية جديدة"يف كرقة بعنواف  2000ق يف الوالايت اؼبتحدة عاـ كضعو
  مو ؿبرر موقع األحباث العاؼبيةقدِّو  بل السيناتور ابيدفاليت قدمت كمشركع غَت ملـز من ؽ الدراسة لكيف تعليق عل

لكة األردنية من ذكر أف إغباؽ سنة العراؽ ابؼبم  , اإلسًتاتيجيةكىو موقع متخصص يف الشئوف   ,( جلوابؿ ريسَتش)
من   , كربم للوالايت اؼبتحدة إسًتاتيجيةكاف يوفر مزااي   , شأنو أف يبنع احتماؿ اغبرب األىلية بُت السنة كالشيعة

ق إذا ما بنيت كاف  , أف تكوف اؼبملكة اؽبامشية اعبديدة اكرب حليف للوالايت اؼبتحدة يف اؼبنطقة بعد إسرائيلبينها 
كمن مث منع التطرؼ السٍت من   , اإلرىاب لقباح اغبرب عل كة سيؤدم ذلك إذلىذه اؼبمليف  لقاعدة أمريكية كرب

 109 . كابلتارل يتحسن أمن إسرائيل بدرجة اكرب  , أف ينمو
أف ينقسم شيعة العراؽ يف اعبنوب بُت مؤيد  األكذل  , عقبتُت ؿبتملتُت رر األحباث العاؼبية اإلشارة إذلكدل يفت مح

 ابلنسبة للنقطة األكذلؼ  . العراؽكالثانية ضماف قبوؿ تركيا لدكيلة كردية يف مشاؿ   , كمؤيد إليراف للوالايت اؼبتحدة
تكوف دبثابة   , أف ضماف كالء شيعة العراؽ فبكن من خبلؿ إنشاء قاعدة عسكرية يف الدكيلة الشيعية العراقيةذكر 

كابلنسبة للنقطة الثانية اقًتحت الدراسة   ، لة أخرضامن ألمنها من انحية كمانع لتسرب النفوذ اإليراشل من انحي
أمنها كبعدـ تدخل الدكيلة  لكتقدصل ضماانت لًتكيا ابغبفاظ علإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية يف الدكيلة الكردية 

  . حرية التجارة كتدفق النفط لكاغبفاظ عل  , يف الشئوف الًتكيةالكردية العراقية 
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http://www.adhwaa.org/
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B734C601-B1AD-4C92-8168-D4C96D528D37.htm#0
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B734C601-B1AD-4C92-8168-D4C96D528D37.htm#0


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوؽ النسخ كاالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

63 

 
 

 ضا يززـو س
ة نيابة عن العرب السنة يف أم مكاف يف العادل ما يصل إليو العراؽ من كضع غَت مقبوؿ إقليميان ، تتحمل السعودم

كذلك حبكم موقعها التارىبي كاعبغرايف كمكانتها االقتصادية كالسياسية ، كما هبرم يف العراؽ من فيدرالية أك تقسيم 
الدكؿ كابألخص السعودية ستضطر إذل ضباية ستتضرر ببل شك منو السعودية كابقي الدكؿ العربية ، ألف ىذه 

تطبيقها إذل تقسيم العراؽ ، أما التقسيم  يق الفيدرالية حىت كإف دل يؤدالعرب السنة يف العراؽ من جراء تطب
. السعودية كدكؿ اؼبنطقة العربية  فسيفرض كاجبان عسَتان كثقيبلن على

األمَت عبد ح ت اؼبسؤكلُت السعوديُت ، فقد صرِّو كقد انعكست ىذه التطورات يف العراؽ على مواقف كتصروبا
مدعوكف اليـو إذل التأكيد ؾبددان على عمل كل ما كبن : بقولو (انئب كزير الدفاع السعودم)الرضبن بن عبد العزيز 

   . كأف نشجع كل ما من شأنو أف وبفظ للعراؽ كحدتو الوطنية, من شأنو أف يوقف التدىور اغباصل يف العراؽ
العراقي ىو ف اػبطر أ معتربان  على تصريح الوزير السعودم 110عبد هللا الشاهبيالباحث كاحمللل السياسي  كقد علِّوق

بركاف متفجر أف يتحوؿ إذل القاعدة كإيراف ، مضيفان أف اػبطر العراقي فبكن  بعدهتدد السعودية أخطار  لث ثبلثة 
اؼبلف أف ، موضحان  العراؽ كسيادة أراضيو كأف ىناؾ طلب كاضح لدعم كحدة ,اؼبنطقة  يقذؼ ضبمو ذباه دكؿ

يف كبل  السعوديةكوف تالقاعدة تتنفس يف أماكن أخرل ك عليقوم إيراف كيجؼ, العراقي يفتح صبيع اؼبلفات األخرل
 . دفع أشباف ىذه السياسياتتاألحواؿ 

 
 

و ممطقيزززبسقيزا ل
الرابط الديٍت كإما الرابط اؼبذىيب كإما الرابط القومي ىناؾ ارتباطات كثيقة ككثَتة بُت دكؿ اؼبنطقة ، فإما أف يربطها 

كالعراؽ حبكم تعدده الديٍت . ، إضافة اذل االرتباطات االجتماعية كالعبلقات االقتصادية كغَتىا من الركابط 
صل كاؼبذىيب كالقومي فإف لو أتثَت على كل الدكؿ اليت ؽبا ىذه االرتباطات ، فالشيعة خارج العراؽ يتأثركف دبا يح

                                         
 ( .العربية نت)الكويت ، نقالً عن موقع  –رئيس وحدة الدراسات األمريكية   110
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للشيعة العراقيُت سلبان أك إهباابن ، ككذلك السنة كاؼبسيحيوف كاألكراد كالًتكماف كابقي الطوائف كاؼبكوانت ، ككل 
. طائفة حسب قوهتا كثقلها كأتثَتىا 

من الشعب العراقي فبا يكسبها قوة سياسية ال يبكن ذباىلها ، إضافة اذل %( 65)ثل يف العراؽ حوارل فالشيعة مت
 كحوارلمن اإليرانيُت، %  90 حوارليبثل الشيعة عراؽ بدكؿ تضم شعوهبا نسبان عالية من الشيعة ، ؼإحاطة اؿ

القوس  يفمن أكلئك الذين يعيشوف %  50، كتقريبان العريبمنطقة اػبليج  يفمن الناس الذين يعيشوف % 70
ؼبدة طويلة، يطالب اآلف حبقوؽ  اين سياس ظل مهمشان  كالذم، الشيعة  من الكثَتك.  اؼبمتد من لبناف إذل ابكستاف

( من السكاف%  10 حوارل)العراؽ شيعة السعودية  يفأكثر، حيث عبأت األحداث األخَتة  سياسيأعظم كأتثَت 
 يفمناطق اؽبيمنة الشيعية مرتُت عنها  يفكتضاعفت نسبة اإلقباؿ ،  2005أثناء االنتخاابت البلدية السعودية عاـ 

. مكاف آخر أم
111  

ما حدث يف العراؽ حافزان للشيعة يف بلداف اؼبنطقة ، إذ أف كحدة الكلمة كاؽبدؼ اؼبوحد كانت تطغى على كأصبح 
الذين )البحرين  يف، ككذلك األمر ابلنسبة للشيعة ( ابؼبائة من سكاف الببلد 45 حوارلالذين يبلغوف )لبناف شيعة 
سيظهر من بوتقة اغبرب على  الذمالشرؽ األكسط كبصفة عامة فاف  (ابؼبائة من السكاف ىناؾ 75 حوارليبثلوف 

كىذا ابلتأكيد ستكوف لو انعكاسات إهبابية على الوضع السياسي ، 112 (تشيعان )العراؽ سيكوف أكثر شيعية 
 .الشيعي يف تلك البلداف 

قع كىذا التطور على اؼبستول السياسي الشيعي يعطي زطبان للقول السنية العرب غبذك حذكىم كاغبصوؿ على موا
ابلسلطة كابلتارل االطمئناف بعدـ التعرض للتصفية  التفرد الشيعي تقف بوجوحساسة كمكاسب سياسية مهمة لكي 

. أك الثأر أك غَت ذلك ، كىو نسخة طبق األصل فبا هبرم يف العراؽ 
يزيد اؼبنطقة  اؼبشهد اإلقليمي فباما سيصل إليو الوضع السياسي يف اؼبنطقة من ذباذابت سياسية كطائفية سيعقد إف 

كقد يظهر يف مناطق كدكؿ أخرل مثل البحرين كالسعودية كعماف  توتران أكثر كتظهر إفرازاتو يف لبناف كفلسطُت
. كاليمن 

من نفط العادل اذل منطقة متوترة غَت مستقرة تشهد تقلبات سياسية %( 70)كابلنتيجة تتحوؿ اؼبنطقة اليت ربوم 
على ؾبمل السياسة الدكلية كابػبصوص الوالايت اؼبتحدة ، إال أف أمريكا يبدك  كاقتصادية كاجتماعية ، كىذا سيؤثر

                                         
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  -علي حمجوب   111
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  -علي حمجوب   112

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوؽ النسخ كاالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

65 

ال سبلك حبلن آخران سول إدخاؿ اؼبنطقة يف دكامة مسيطر عليها ، كيبدك أهنا ( ككما سيتضح من الفصل القادـ)أهنا 
.  تنظر اذل ما سيجرم مستقببلن أبنو أىوف الشرِّوين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اػبامس الفصل 
ية كالوالايت اؼبتحدة الفيدراؿ

 
 

بعد ما مرِّو من تفاصيل لتطبيق الفيدرالية يف العراؽ كالتأثَت سلبان أك إهباابن على مكوانت الشعب العراقي كدكؿ 
اؼبنطقة يتبُت أف الفيدرالية إصباليان ؽبا أتثَت سليب على كل األطراؼ العراقية كدكؿ اؼبنطقة ما عدا إسرائيل إذ ستكوف 

ىل الفيدرالية ستؤثر سلبان : درالية يف العراؽ أكثر من أضرارىا ، كىذه النتيجة ذبران إذل سؤاؿ ىو الفائدة من الفي
على اعتبار أف اضطراب الوضع العاـ يف العراؽ نتيجة تطبيق الفيدرالية يف كقت غَت  على الوالايت اؼبتحدة ؟

تؤثر على اؼبصاحل األمريكية يف اؼبنطقة مناسب ؽبا ليس من مصلحة األمريكاف ، ىذا فضبلن عن األخطار اليت س
أـ . نتيجة األزمات اليت قد تتولد يف اؼبنطقة جرِّواء تطبيق الفيدرالية يف العراؽ خصوصان إذا أدت إذل تقسيم العراؽ 

، على اعتبار أف أىم مصلحة ألمريكا يف اؼبنطقة ىي مصلحة  سيؤثر تطبيق الفيدرالية يف العراؽ إهباابن على أمريكا
ائيل ، فإف كانت ىناؾ مصلحة إلسرائيل يف تطبيق الفيدرالية يف العراؽ فإف ذلك حتمان سيكوف يف مصلحة إسر
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الوالايت اؼبتحدة حىت كإف تضررت ابقي دكؿ اؼبنطقة ، اإلجابة على ىذا السؤاؿ ستتبُت يف النقاط اليت سنتناكؽبا 
. الحقان 

 
الفيدرالية  يف تطبيق الوالايت اؼبتحدةاليت تواجو عرقبلت ادل

إف  ، كمانفسهم أبإف اؼبوقف األمَتكي من الفيدرالية يتوقف على رغبة العراقيُت ككيف يريدكف أف وبكموا ببلدىم 
الوالايت اؼبتحدة زبشى من فرض نظاـ للحكم يف العراؽ إال أف عليها أف يكوف ؽبا دكر فعاؿ يف أتييد الفيدرالية يف 

  113 .العراؽ 
اعًتاضات شكلية  الذم قدمو السيناتور ابيدف ليستر كبوش على قرار ؾبلس الشيوخ ف اعًتاضات جيمس بيككإ

أكضح بيكر أف تقسيم العراؽ اآلف سوؼ يصب يف مصلحة إيراف، كلسوؼ يثَت حفيظة الدكؿ فقد  ،فحسب
  .احمليطة ابلعراؽ من حلفاء الوالايت اؼبتحدة

ؼبواجهة إيراف كسوراي " حلف اؼبعتدلُت"ذؿ اعبهود لتشكيل كىذه ؿباذير حقيقية ال تستطيع كاشنطن ذباىلها كىي تب
كىي كذلك  .كضباس كحزب هللا، كعلى أعتاب اؼبؤسبر الدكرل لتطبيع العبلقات العربية الصهيونية بدكف اتفاقية سبلـ
كمشركع  ربشد التأييد العريب كاإلسبلمي يف مواجهة برانمج إيراف النوكم، كبينما قضية احملكمة الدكلية يف لبناف

ألف اؼبرء ال وبتاج للكثَت من الذكاء ليدرؾ أف تقسيم التدخل الدكرل يف دارفور مطركحاف على بساط البحث، 
اإلدارة األمَتكية أف تفقد ال تريد ككذلك . العراؽ يعٍت تقسيم ؿبيطو، أك إ رة اغبركب األىلية فيو على األقل

تركيا كإيراف حوؿ اؼبلف الكردم، كال السعودية كدكؿ اػبليج  السيطرة فجأة على العراؽ إليراف، كال أف تستثَت
حوؿ احتماؿ تشكيل دكلة شيعية يف جنوب العراؽ، كىي لذلك تضع بعض الكوابح على اندفاع اللويب الصهيوشل 

يف الوطن العريب أبم " الفوضى اؽببلكة"، كإ رة كاحملافظُت اعبدد كشوقهم لتحقيق ىدؼ قدصل ىو تفكيك العراؽ
 114. ف، كلو على حساب التوازف اإلقليميمث

أكؿ ما هبب القياـ بو من قبل الوالايت اؼبتحدة لتأمُت السبلـ اؼبنشود يف العراؽ ىو إقامة نظاـ حكومي يبلئم إف 
 السياسيف اغبكومة األمريكية دل تعد سبتلك من الرأظباؿ إإال ،  115ـبتلف اعبماعات الدينية كالعرقية يف العراؽ 

                                         
 .م 2004ربيع / لدراسات اإلسًتاتيجية والدولية يف واشنطن مركز ا –داون برانسايت   113

 .ادلعرفة  –موقع اجلزيرة  – إبراىيم علوش  114

 .م 2004ربيع / لدولية يف واشنطن مركز الدراسات اإلسًتاتيجية وا –داون برانسايت   115
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ف ضعف موقف الوالايت إك ، طلبات البعض اآلخر بدكف ـباطرة إرضاء ابر البعض على تنازالت  أَمكإلج يفالكا
شنطن مَمد اليد إذل جَتاف لوا الضركرمهبعل من  2003 اآلف فبا كاف اغباؿ عاـ بدرجة أكرب العراؽ يفاؼبتحدة 
لدخوؿ يف مساكمات بدكف الضغوط  من األكراد على ا أك السنة أك من غَت احملتمل أف يقبل الشيعة قف، أل العراؽ
كابلتارل فالتأثَت األمريكي بدأ يتناقص فبا هبعل دكر األمريكاف يف اغبفاظ على عدـ انفبلت األمور يف ،  116 اػبارج

. العراؽ ضعيفان ، لذا فاحملافظة على عراؽ مستقر كشرؽ أكسط مستقر من قبل األمريكاف يكاد يكوف ىامشيان 
فعملية التقسيم ىذه لن تضمن ف العنف يبقى مستمران حىت بعد تطبيق فكرة التقسيم الناعم ، يعتقد أب رأمُب  كىناؾ

، كابلتارل سوؼ تكوف ىناؾ جهود منظمة كجدية ألجل تثبيت العنف حىت بعد التوصل اذل  االستقرار لوحدىا
تدير العملية حيان بعد حي  صفقة كتنفيذىا بشكل كبَت ، كإف اػبطة اؼبخفية يف تنفيذ التقسيم الناعم رباكؿ أف

يطلق العناف لئلرىاب لفًتة تعمِّو كل أرجاء البلد حيث تصبح فباثلة للوضع يف كمدينة بعد مدينة كلكن بعد ذلك 
 117 . ، لذلك سوؼ وبتاج اجملتمع الدكرل إلبقاء قوات كافية يف العراؽ 1947شبو القارة اؽبندية عاـ 

منو الوالايت اؼبتحدة ال ىبتفي بتقسيم العراؽ ، حسب الرأم السابق ،  كابلتارل فإف عدـ االستقرار الذم تتضرر
لذا فإف كانت اؼبصلحة األمريكية العليا كالغاية األساسية من تدخلها يف اؼبنطقة ىو االستقرار فإف التقسيم 

. كالفيدرالية ال توفر ىذه الغاية 
 

 مصلحة الوالايت اؼبتحدة تقسيم العراؽ ك

إف عملية إف عدـ قباح أمريكا بقواهتا اإلضافية لفرض األمن يربز مبوذج التقسيم كحل بديل لتجنب حرب أىلية ، 
كالعراؽ يتجو كبو ىذه الفكرة  القتل الطائفي كالتطهَت العرقي نبا الدليبلف على كجوب قبوؿ فكرة التقسيم الناعم

السلمي اؼبشًتؾ يف العراؽ هبب أف ترفع ، كعليو هبب التعويل ، كأف ىناؾ صورة كنبية للتعايش بطريقة غَت مباشرة 
أف اإلحصاءات كالدراسات أثبتت أف عملية التقسيم الناعم توافق كتتناغم مع اؼبصلحة ، كما على ىذا التقسيم 

صاحل ال يؤثر الفشل فيها على ادل اليتكخببلؼ أفغانستاف ،  118 األمريكية يف العراؽ كاؼبنطقة كردبا ستصبح قريبة

                                         
 .للدراسات اإلسًتاتيجية مركز األىرام  –علي حمجوب   116
 .ترمجة مركز الكاشف للمتابعة والدراسات  –مركز ساابن لسياسة الشرق األوسط يف معهد بروكينغز   117

 .والدراسات ترمجة مركز الكاشف للمتابعة  –مركز ساابن لسياسة الشرق األوسط يف معهد بروكينغز   118
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السياسة غَت اؼبعلنة إلدارة بوش ابلسيطرة على حقوؿ النفط  يفيذكر، يبثل العراؽ ركيزة أساسية  األمريكية أتثَتان 
 119 . كالغاز الكربل ابلعادل

، الذم توذل شأف ؿباد ت السبلـ الفيتنامية يف أكائل السبعينيات إلهناء الوجود  كيسنجر ممقاؿ ؽبنر يفك
ربدث حوؿ عقد  2005أغسطس  12يف صحيفة الواشنطن بوست األمريكية يـو  ا،فيو األمريكي العسكرم

للصراع يف إطار اغبرب  كانت فيتناـ ميداانن : ، كقاؿ موضحان صحيح كاصفان إايه بغَتاؼبقارنة بُت فيتناـ كالعراؽ 
مردكد :  قائبلن  كيسنجركاستطرد ،  120اىد اغبرب على اإلسبلـ الراديكارلالباردة، بينما سبثل العراؽ أحد مش

لدكؿ قومية مستقلة حليفة للوالايت اؼبتحدة حوؿ زبـو االرباد  السياسياغبرب الباردة كاف يفهم على أنو الوجود 
بُت األيديولوجيات  بدرجة أقل من كوهنا صدامان  جيوبوليتيكيان  بينما اغبرب يف العراؽ تعد صراعان  ، السوفييت

فإف النتائج اؼبًتتبة على اغبرب يف ، اإلسبلمي للتحدملبلنتشار الواسع  كنظران . كالثقافات كاؼبعتقدات الدينية
 121 . العراؽ سيكوف ؽبا أتثَت أعمق من تلك اليت كانت يف فيتناـ

جزء من العراؽ،  أمفإذا ظهرت حكومة عراقية على غرار طالباف أك إذا أقيمت دكلة أصولية ثورية يف بغداد أك يف  
كستعمل على تشجيع القول الثورية يف البلداف اإلسبلمية  ،اإلسبلميالعادل  كرمالثستجتاح موجات من اؼبد 

كستتعرض السبلمة الوطنية  ،كاألقليات اؼبسلمة يف البلداف غَت اإلسبلمية يف ىجومها على اغبكومات القائمة
ق ال توجد جبهة أف كيسنجر كأكضح ، للخطر اعبهادملكل اجملتمعات اليت يطاؽبا اإلسبلـ  الداخليكاالستقرار 

 122 . كل جزء من أكباء العراؽ يفؿبددة للقتاؿ بُت اعبانبُت اؼبتحاربُت، فالقتاؿ ينتشر 
لكن أقاليم الدكلة دل تكن أنو قاؿ إف فعالية القوات يف فيتناـ اعتمدت بدرجة كبَتة على الركابط اعبغرافية، كما 

العراؽ، فقد خلقت العداكات اإلثنية كالدينية بُت السنة أما يف حالة . تعترب نفسها يف حالة صراع مع بعضها البعض
كلدل كل صباعة منها ما يبكن اعتباره  ،كالشيعة كاألكراد مواجهات كخبلفات حادة كمسلحة يف بعض األحياف

ففي اؼبنطقة الكردية على سبيل اؼبثاؿ تقـو قوات كردية حبفظ األمن، بينما . يف إقليمها ميليشيات مركزة جغرافيان 

                                         
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – نزار عبد ادلعطي الطحاوي  119

 ( مركز أضواء. )وأبرز من ميثلو بنظر األمريكان إيران والقاعدة   120
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – نزار عبد ادلعطي الطحاوي  121

، وما حيدث من تسهيالت مقدمة من  ىذا البلدىو استقرار الوضع العام يف  يف العراق األمريكيةوىذا يوضح أن اإلسًتاتيجية   122
 (مركز أضواء). األمريكان إلحداث فوضى منظمة إمنا ىو إجراءات تكتيكية وليست إسًتاتيجية 
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 .الشيعيكلكن على مستول أكرب يف اإلقليم  تواجد قوات األمن القومية عند اغبد األدسل، كىو نفس األمر تقريبان ت
كابلرغم من أنو دل يعلن  ، يف ظل الظركؼ اغبالية عراقيمن مث إذل أنو من غَت اؼبمكن تطوير جيش  كيسنجركتوصل 

من االنسحاب من العراؽ جبانب التقسيم، إال أنو سار يف  صراحة أنو ال توجد بدائل أخرل سبكن الوالايت اؼبتحدة
كمغزل ذلك أنو ترؾ للمراقبُت مهمة التوصل إذل إدراؾ ما دل يفصح عنو  ،ربليلو ؽبذه البدائل إذل هنايتها اؼبستحيلة

  . يف مقالو
الضجيج مطالبُت  إ رة يفللكشف عن أطركحاتو، فإف ىناؾ آخرين بدءكا ابلفعل  ليس مستعدان  كيسنجرإذا كاف ك

بواشنطن  الوطٍتبكلية الدفاع  أستاذان  يعمل حاليان  الذمكأكرب اؼبطالبُت بذلك ىو بيًت جالربيث  ،بتقسيم العراؽ
 يف كركاتيا، حيث انغمس عمليان  يفكسفَت للوالايت اؼبتحدة  1998إذل عاـ  1993كخدـ بيًت من عاـ  ،العاصمة

أكاخر الثمانينيات، كشف جالربيث  يف كقبل ذلك بعدة أعواـ، كربديدان .  البوسنية – عملية السبلـ الكركاتية
كمن بينها  - أعدىا اليتكقادت التقارير  ،ين ذباه األكراد العراقيُتقاـ هبا صداـ حس اليتابلو ئق عن ضبلة اإلابدة 

بفرض  األمريكييوخ إذل قياـ ؾبلس الش - تقرير يكشف ابلو ئق عن استعماؿ أسلحة كيميائية ضد القرل الكردية
، سافر جالربيث إذل العراؽ كقاـ 1991كأثناء االضطراابت الكردية عاـ . 1988عقوابت شاملة على العراؽ عاـ 

كعقب  ،كأصبح أحد كبار الداعُت إذل استقبلؿ األكراد عن عراؽ صداـ حسُتاؼبتمرد،  الكردماإلقليم  يفجبولة 
 .اليت تطالب إبقامة دكلة كردستافالربيث على الفور خطتو القديبة ، التقط ج2003للعراؽ عاـ  األمريكيالغزك 

كيرل جالربيث، ككذلك بعض احملللُت السياسيُت ابلوالايت اؼبتحدة، أنو من الصعب إحكاـ السيطرة على سنة 
ة كؽبذا السبب يركف أف التقسيم سيعمل على حصر الفوضى يف منطقة ؿبدد ،يف اؼبدل اؼبنظور على األقلالعراؽ 

 123.اغبارلفبا هبعل مهمة حفظ السبلـ أيسر على القوات األمريكية من الوضع 

مقالة نشرهتا  يفأشار الذم  ،124(جيلب ليزرل)ىو أحد كبار الراعُت األكائل لفكرة تقسيم العراؽ بل  الثاشل كالراعي
  أف العراؽ ظل موحدان إذل (اغبل القائم على ثبلث دكؿ)بعنواف  2003نوفمرب عاـ  23صحيفة نيويورؾ اتيبز يـو 

ألف الوالايت اؼبتحدة  كأضاؼ أنو نظران . للقوة من قبل نظاـ صداـ حسُت الوحشيعن طريق االستخداـ  اؼباضي يف
فإف ، كاف يستعملها صداـ حسُت لئلبقاء على العراؽ موحدان  اليتال يبكنها استعماؿ نفس الوسائل الوحشية 

                                         
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – نزار عبد ادلعطي الطحاوي  123

 .شخصية سبق وأن مت تعريفها   124
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كبو اغبل القائم  كالتحرؾ تدرهبيان  التارىبيتصحيح اػبطأ  ىيقاء ردبا تكوف الوحيدة القادرة على الب اإلسًتاتيجية
  125 .دكلة كردية يف الشماؿ، كسنية يف الوسط، كشيعية يف اعبنوب: على فكرة إنشاء ثبلث دكؿ

ىو ( عوف أهنم يرفضونوالذم يدِّو  ذا األسلوب الوحشي)اؼبسؤكلوف األمريكيوف أف نظاـ صداـ ( أك تناسى)كقد نسى 
صنيعتهم ، كما جرل على العراؽ كعلى الشعب العراقي من مآسي تقع مسؤكليتها على صناع القرار األمريكي 

. ـ 1986كاإلدارات األمريكية اؼبتعاقبة منذ تسلم حزب البعث عاـ 
حيث أف ىذا اغبل سوؼ يوفر للوالايت اؼبتحدة إمكانية توجيو معظم أمواؽبا كقواهتا على الفور إذل  جيلب كاستطرد

كيوفر ىذا اغبل للوالايت اؼبتحدة كذلك إمكانية . اعبنوب يف كالشيعيابلشماؿ  الكردماإلقليم  يف: تًتكز مصاغبها
ة، كمن غَت احملتمل مكلف يف مشاؿ كغرب بغداد كذبنيبها حرابن  السٍتانتزاع معظم قواهتا فبا يطلق عليو اؼبثلث 

عن  ينتظركا إذل أف تقـو اؼبشاكل احمليطة ابلعرب السنة، فضبلن  عندئذ أف األمريكيوفكيستطيع اؼبسئولوف . كسبها
  .ـ كجعلهم معتدلُت أك تركهم يعانوف من عواقب سلوكهمـ طموحاتوكؿ، بتحجيحرماهنم من البًت

فبعد الثورة  ، كاشنطن لعقود مضت يفكأشار جيلب إذل أف فكرة تقسيم العراؽ هبذا الشكل كانت مرفوضة 
كمنذ  ،إيراف اؼبعادية للوالايت اؼبتحدةؼبواجهة  ضركرمكاف ينظر إذل العراؽ اؼبوحد كأمر  1979اإليرانية عاـ 

، كذلك ؼبنع دكؿ اعبوار مثل تركيا كسوراي كإيراف من ضركراين  اعترب العراؽ اؼبوحد أمران  1991حرب اػبليج عاـ 
كرأل أف على كاشنطن أف  كاحتج جيلب أبف الوقت قد تغَت،. السطو على أجزائو كإشعاؿ حركب أكسع مدل

عن أنو  كاستطرد أف مثل ىذا األمر من اؼبمكن تنفيذه، فضبلن  ،ـ كالشجاعة إلعادة تشكيل اؼبنطقةتتحلى ابلتصمي
عندما مت ذبميعو من عدد من اؼبستعمرات  الطبيعيكسيفصلو عن ماضيو غَت  ، ألنو سيقدـ للعراؽ مستقببلن ضركرم
عن األكراد يف الوقت اغباضر حيث سبتعوا بو  ليس غريبان  الذايتف االستقبلؿ توصل جيلب إذل أقد ك .الربيطانية

 126. لسنوات طويلة ابالستقبلؿ، كما تعايشت اغبكومة الًتكية مع ذلك الوضع

دعم بيًتز فكرة تقسيم قد ك ، 127 (رالف بيًتز)أما  لث كبار اؼبؤيدين لتقسيم العراؽ فهو اللفتينانت كولونيل 
أبف  ؿبتجان  (موا العراؽ اآلفقسِّو  )بعنواف  2003يوليو  20عدد  يفكتبو لصحيفة نيويورؾ بوست عمود  يفالعراؽ 

 يفبدكف األخذ  حدكد العراؽ مت ترسيمها من قبل ؾبموعة من الدبلوماسيُت األكركبيُت اعبشعُت منذ قرف تقريبان 

                                         
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – عبد ادلعطي الطحاوينزار   125

 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – نزار عبد ادلعطي الطحاوي  126

.  شخصية سبق أن مت تعريفها  127
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ىذه اغباؿ اعتبار العراؽ  يف الطبيعي كتوصل إذل أنو من غَت ، السكاف احملليُت - أك خبلفات - االعتبار تطلعات
  . أمة موحدة

 غَتِّو  كلكنو عارض فكرة تقسيم العراؽ مبكران  ، الذم128(إيفاف إيبلند)كىناؾ مؤيد آخر حديث لتقسيم العراؽ ىو 
، قاؿ إيبلند إف ( أىم عشرة أسباب لتفكيك العراؽ على كجو السرعة) مقالة حديثة بعنواف يف، ؼ موقفو حاليان 
فاؼبسودة اعبديدة تسمح لؤلكراد ابلتمتع  ، لدستور األخَت ابلعراؽ كضعت الببلد على طريق التقسيممسودة ا

كمن احملتمل أف . مشاؿ العراؽ، كتتيح للشيعة اغبصوؿ على نفس اؼبيزة ابعبنوب يفابلبًتكؿ  إبقليم مستقل كغٍت
إقليم فقَت بوسط العراؽ ال  يفؿبصورين  يشعل الدستور اؼبقاكمة السنية ألف السنة ىبشوف من أف هبدكا أنفسهم

أشار كلتقليل فرص نشوب حرب أىلية حوؿ ىذه القضية فور انسحاب القوات األمريكية، . توجد بو ثركة بًتكلية
على الوالايت اؼبتحدة أف تكف عن رفض كاقع ؿبتم، كأف تقـو برعاية اتفاؽ مقبوؿ لتقاسم عوائد النفط بُت إذل أنو 

مثل ىذا مت  كبرر ذلك أبف اتفاقان . للدكؿ الثبلث اؼبستقبلية ثنية يف العراؽ حبيث يكوف مرضيان كل اعبماعات اإل
 20إهناء حرب أىلية دموية امتدت ؼبا يزيد عن  يف، قبح 2005يناير  يفالتوصل إليو بُت مشاؿ كجنوب السوداف 

 129 . عامان 

كأكضح أف اؼبقاكمة  ،من قوة اؼبقاكمة السنية ضعفأف مُب  كأشار إيبلند إذل أف انسحاب القوات األمريكية يبكن
لن تستطيع الوالايت اؼبتحدة تفادل استمرار  كابلتارل، األجنيب الغازمطرد  يفابلرغبة  السنية مدفوعة كلو جزئيان 

مليار دكالر، كعلى اؼبدل  218الضرائب ابلفعل  دافعيقد كلف  العراقيكاستطرد أف اؼبستنقع . العراؽ يفالقتاؿ 
 .، إذل ما يزيد عن تريليوف دكالر دكالر مليار 700ؿ يبكن أف يصل ىذا اؼببلغ إذل ما بُت الطوم

، ذكر إيبلند أف العراؽ اؼبقسم يبكن أف يطور ؾبموعة متميزة لتقسيم العراؽ( بنظر األمريكاف) اإلهبايباعبانب  فكع
 حيث إف الوالايت اؼبتحدة توقفت عن ؿباكلةك ،تتسم ابلعبقرية كاالستمرارية اليتمن القيم السياسية كاالقتصادية 

تطوير مناطق تتمتع ابغبرية الدائمة  يففرض الديبقراطية بتهديد السبلح، فمن اؼبمكن أف يساىم العراؽ اؼبقسم 
كابإلضافة إذل ذلك، كلما امتد بقاء الوالايت اؼبتحدة ابلعراؽ كلما زاد عدد اعبهاديُت . النابعة من اعبذكر

 . العادل يفاإلسبلميُت 

                                         
ز للشئون الدفاعية مبكتب عضو ابرز ومدير دلركز السالم واحلرية يف ادلعهد ادلستقل، ومدير الدراسات الدفاعية مبعهد كاتو، وحملل ابر  128

 .ادليزانية التابع للكوجنرس
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – نزار عبد ادلعطي الطحاوي  129
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كعلى اعبانب  ،اؼبتمردين العراقيُت بقوة السبلحكأشار إيبلند إذل أف القوات األمريكية اعًتفت أبنو ال يبكن ىزيبة 
العراؽ اعبديد  يفاعبديد للوالايت اؼبتحدة إمكانية إدماج السنة العراقي من اؼبرجح أال يتيح الدستور  السياسي

سيعمل على تكثيف اؼبقاكمة الواقع، من األرجح أف الدستور اعبديد  يفك. السياسيلتجريد اؼبقاكمة من بعدىا 
كقد يكوف الوقت اغباضر ىو األكثر مبلءمة للوالايت اؼبتحدة لوقف خسائرىا كاالنسحاب قبل بدء  ،السنية

 خبلؽبا عن أف النافذة اليت يبكن من كحذر إيبلند من أف العنف تتزايد معدالتو ابستمرار، فضبلن اغبرب األىلية، 
  .ابلتدريج استبداؽبا ابؽبركب من النَتاف م، كهبرفشيئان  االنسحاب بشرؼ تضيق شيئان 

العاصمة األمريكية، صرح دكانلد رمسفيلد عبنوده أثناء زايرة مفاجئة لبغداد  يفلتقرير نشر  كطبقان  2005أبريل  يفك
كىدفنا ىو مساعدة القوات  ،للنصر تيجيةإسًتالبلنسحاب، لكن ما لدينا ىو  إسًتاتيجيةليست لدينا :  قائبلن 

كعلى الناحية األخرل توجد مؤشرات على  .العراقية على تطوير مهاراهتا كقدراهتا للحفاظ على أمن ببلدىا بنفسها
 130 .كتقسيمو عبعل االنسحاب فبكنان التفكَت ابالنسحاب من العراؽ،  يفأف إدارة بوش بدأت 

دبعهد " ساابف"دل تكن الدراسة اليت أصدرىا مركز لعراؽ السيناتور ابيدف ، إذ كآخر الذين بدأكا يركِّو جوف لتقسيم ا
حالة التقسيم : "ربت عنواف 1/8/2007بواشنطن اؼبنشورة يف " برككينجز للدراسات السياسية كاالسًتاتيجية"

د ـبرج من األزمة سول ؿباكلة إلهبا، كاليت استفاد منها ابيدف لصياغة مشركعو لتقسيم العراؽ ، " السهل للعراؽ
الناذبة عن  -فقد بدا كاضحان أف كاشنطن تواجو من التحدايت كالصعوابت  ،يف العراؽ( إذا جاز التعبَت)األمريكية 

ما دفع ابلعديد من دكائر صنع القرار  -صبلة السياسات كالتكتيكات السياسية كالعسكرية السلبية اليت اتبعتها 
ىناؾ حىت يبكن اغبد من اػبسائر اؼبادية كاؼبعنوية على السواء،  إسًتاتيجيتها كمراكز التفكَت إذل إعادة النظر يف

، يرل أهنا استبعدت فكرة "ىاميلتوف –عبنة بيكر "السابقة، كخاصة تقرير  اإلسًتاتيجيةكاؼبتعمق يف اؼبراجعات 
رات اليت يبكن أف أتيت بنتائج ابزباذ العديد من اؼبباد اإلسًتاتيجيةالتقسيم يف كقت كانت تسمح فيو معطيات البيئة 

ابنعكاساهتا ( الراديكالية)إهبابية، بيد أف عدـ اؼبركنة من جانب إدارة بوش كالتمسك ابإلجراءات األمنية 
أسهما يف صعود دعوات التقسيم كبديل منطقي عن  -اليت كاف آخرىا خطة أمن بغداد  -السلبية  اإلسًتاتيجية

 131. قراطياؼبشركع األمريكي لبناء عراؽ دصل

                                         
 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  – نزار عبد ادلعطي الطحاوي  130

 .التجمع اإلعالمي العراقي   131
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جوزيف ) رئيس عبنة العبلقات اػبارجية دبجلس الشيوخأف مشركع تقسيم العراؽ الذم قدمو  132يرل مراقبوفك
يعطي استقبللية كبَتة ، إذ  الفيدراليةظاىران عن كبلـ اؿإذل التقسيم حىت لو كاف  ابلفعل سيؤدم إذا مت دعمو (ابيدف

 حقها يف عوائد النفطكاغبق يف إقامة عبلقات ـبتلفة يف اؼبنطقة، للوحدات الثبلثة اليت دعا لتقسيمها كمن بينها 
السيناتور ابيدف يعمل ؼفيو شيء كثَت من اػبطورة،  كافكلكن أسلوب عرض مشركع القرار كغَتىا من اغبقوؽ ، 

افظُت اؼبح من ةدعم مشركع ىذا القرار كؾبموعة كبَتبقامت  قدك  مع مكاتب اللويب اليت سبثل األكراد يف كاشنطن،
اجتياح العراؽ  عنيف مؤسبر للجمعية اليت سبثل احملافظُت اعبدد عندما مت سؤالو  1998، كالذم قاؿ يف عاـ  اعبدد

 133.  فكاف جوابو أنو ليس ىنالك مشكلة إذا مت تقسيم العراؽ ؟ قد يؤدم ذلك إذل التقسيم أك احتبللو
سياسة الًتحيل بشكل غَت رظبي على األقل لتمهيد األمور جعل الفقراء يوافقوف على كاؼبفتاح اؼبهم يف العراؽ ىو 

فإف العراؽ يف طور االختفاء كإف ، كعبلكة على ذلك  (صربيا)للمستقبل كجزء من عملية مقايضة األرض كما يف 
  134.  عملية فصل السكاف جارية بشكل مأساكم كلكن بشكل غَت علٍت

 

بيق الفيدرالية تصب يف مصلحة الوالايت اؼبتحدة ، كإف كنا قد إف النتيجة اليت توصلنا ؽبا من ىذا الفصل أف تط
، سلبية على أمريكا ، كلكن عند ربليل الواقع الذم يغٍت عن كثَت من التحليبلت  ان توصلنا إذل أف للفيدرالية آ ر

تقسيم العراؽ  العملية للساسة كصناع القرار األمريكاف تتجو ابذباهأف اػبطوات  ليت ال تسمن كتغٍت من جوع ، قبدا
، كابلتارل فهي أدرل كأعلم دبصلحتها خصوصان كأهنا سبلك من اؼبنظِّورين كاحملللُت من الطراز األكؿ ، لذلك كانت 

كأف الفيدرالية تصب يف مصلحة  اصةن النتيجة ابذباه احتماؿ التأثَت اإلهبايب للفيدرالية على الوالايت اؼبتحدة ، خ
. كؿ كاألخَت ألمريكا إسرائيل اغبليف اإلسًتاتيجي كاأل

 
 
 
 

                                         
 .( العربية نت)نقالً عن موقع  – واشنطن يف (ادلريداينمستشار الشؤون السياسية دلركز )خالد صفوري   132
 (.بتصرف)موقع العربية نت   133

 .ترمجة مركز الكاشف للمتابعة والدراسات  –مركز ساابن لسياسة الشرق األوسط يف معهد بروكينغز   134
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س الفصل الساد
توصيات ؼبنع حصوؿ التقسيم 

 
 

دبا أنو مت التوصل اذل أف تطبيق الفيدرالية يف العراؽ يف الوقت اغبارل كبسبب الظركؼ الغَت اؼببلئمة ؽبذه الفيدرالية ، 
ألزمات اؼبتسلسلة كاؼبتتابعة كاليت يؤدم ذلك اذل تقسيم العراؽ اذل دكيبلت كىذا ما سيجر اؼبنطقة اذل حالة من ا

قد تؤدم اذل تغيَت خارطة اؼبنطقة جغرافيان كسياسيان ، كىو ما ال يصب يف مصلحة دكؿ اؼبنطقة عمومان عدا إسرائيل 
، كسيحمِّول ىذا الوضع اإلقليمي اؼبتأـز اجملتمع الدكرل ضببلن ال وبسد عليو ، كىو ما تبحث عنو الوالايت اؼبتحدة 

. ادة العادل دكف منازع لتتفرد بقي
أف الدكؿ اليت قبحت فيها الفيدرالية أك قبحت بسبب الفيدرالية كانت ظركفها كقد ذكران يف بداية ىذه الدراسة 
فضبلن عن أهنا فهمت اغبكمة اؼببتغاة من كراء الفيدرالية كأدركت أين مكامن القوة مناسبة جدان لتطبيق ىذا النظاـ 

حيث اؼببدأ ال اعًتاض عليو ألنو نظاـ إدارم سياسي انجح يراد منو إيصاؿ اػبدمات اذل  ، ألف الفيدرالية منفيها 
. كل مواطن كتوزيع الثركة بصورة عادلة ال يستطيع معها اؼبركز التفرد دبقدرات الشعب 

اذل لذا ستكوف ىناؾ توصيات للجهات اؼبعنية سواء كانت ؿبلية أك إقليمية أك عربية أك دكلية لتجنب الوصوؿ 
فستكوف توصيات ( كما أثبتنا)تقسيم العراؽ كليس اذل تطبيق الفيدرالية ، أما إذا كانت الفيدرالية مقدمة للتقسيم 

. ؼبنع الفيدرالية من أف تكوف مقدمة للتقسيم 
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من أف تكوف مقدمة للتقسيم ؟  الفيدرالية كيف مبنع
ؽ فكرة تقسيم العراؽ ، بعضها يرتبط ابلعراؽ نفسو، ىناؾ العديد من العوامل اليت يبكن أف تقف حائبلن دكف تطيب

فعلى اؼبستول العراقي ذبد فكرة التقسيم على أسس طائفية كعرقية  ، ابلبيئة اإلقليمية احمليطة كبعضها اآلخر يرتبط
معارضة كاسعة من قبل معظم القول السياسية العراقية، كال يؤيدىا غَت األكراد، كقد انعكس ذلك بوضوح يف 

ؼ ىذه القول من القرار غَت اؼبلـز الذم أصدره الكوقبرس؛ حيث دانتو اغبكومة العراقية ككصفو رئيس الوزراء مواؽ
، كما أدانت معظم األحزاب كالقول السياسية السنية كالشيعية ىذا القرار، كاعتربت "كارثي"أبنو " نورم اؼبالكي"

ات غَت كاقعية ؼباضي العراؽ كحاضره كمستقبلو، كأنو يف بياف مشًتؾ أصدرتو، أنو بٍت على قراءة خاطئة كتقدير
كما رفض . ىبالف كل القوانُت الدكلية اليت ربمي حق الشعوب يف تقرير مصائرىا كالدفاع عن كحدهتا كمستقبلها

ؾبلس النواب العراقي ابإلصباع القرار القاضي بتقسيم العراؽ إذل ثبلثة أقاليم على أساس عرقي أك طائفي كاعتربه 
 135 .خبلن يف شؤكف العراؽ الداخلية كمساسان بسيادتوتد

كيعزز من ىذا الرفض الذم أعلنتو القول السياسية العراقية عوامل موضوعية ذبعل من تطبيق فكرة التقسيم 
الطائفي أك العرقي أمران صعبان، كمن ىذه العوامل التداخل العرقي كالطائفي بُت أبناء العراؽ، فعلى الرغم من تركز 

ؿ كالشيعة يف اعبنوب كالسنة يف الوسط، فإف ىناؾ تداخبلت سكانية كبَتة يف كل مناطق العراؽ، اراد يف الشماألؾ
كما أف ىناؾ العامل اؼبرتبط ابلثركة النفطية، . السيما العاصمة بغداد، كابلتارل يصعب تقسيم ىذه اؼبناطق طائفيان 

الشماؿ كاعبنوب، كىو ما يعٍت أف التقسيم سيحـر السنة من اليت تًتكز يف بعض األقاليم دكف غَتىا، كربديدان يف 
ىذه الثركة، كىذا أمر ال يبكن أف يقبلوا بو مهما كانت النتائج، األمر الذم يفتح اجملاؿ كاسعان أماـ انزالؽ العراؽ 

 . يف حرب أىلية مدمرة
تتوقف على مدل ( الفيدرالية)درجة قباح  بُت اؼبركز كاألقاليم ، ألف اتـ إف التطبيق الناجح للفيدرالية يتطلب تنسيق

  رجوع اإلدارات احمللية أك األقاليم إذل الوزارات للتصرؼ يف اؼبوضوعات اؼبختلفة اؼبتعلقة بتلك احملليات أك األقاليم
. ، كىذا األمر ال يتم بدكف تفاىم سياسي يف ظل مصاغبة كطنية شاملة 136

ة كحقيقية يف اذباه ربقيق اؼبصاغبة الوطنية بُت أبناء كطوائف الشعب ازباذ إجراءات جادما دل يتم اعبميع  كليعلم
فإف ىذا السيناريو ، "بفعل فاعل"العراقي كنزع فتيل التوترات الطائفية كالعرقية كاؼبذىبية اليت يعاشل منها ىذا البلد 

                                         
 .مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية  –فتوح ىيكل   135

 .للتنمية والدراسات اإلسًتاتيجية ( الفرات)مركز   -ماجستري عالقات اقتصادية دولية / ايسر خالد عبد بركات  136
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، كردبا هبد يومان عراقية اؼبتفاقمةسيظل قائمان كؿبتمبلن، كسيظل دعاة التقسيم يركجوف لو ابعتباره اؼبخرج من األزمة اؿ
كاؼبسؤكلية ىنا ال تقع فقط على العراقيُت، الذين ابت يتعُت عليهم ربصُت . ما من يدعمو كيعمل على تطبيقو

، على األطراؼ العربية كاإلقليمية اجملاكرة جبهتهم الداخلية للحفاظ على كحدة العراؽ كأرضو كشعبو، بل أيضان 
لعب دكر أكثر إهبابية كتقدصل اؼبساعدة للعراؽ للخركج من أزمتو، فليس من مصلحة أم من  كاليت ابت يتعُت عليها

؛ ألف ذلك سيفتح أبوب الشر على اعبميع،  ىذه األطراؼ أف تستمر تلك األزمة، أك أف يتعرض العراؽ للتقسيم
 137 .كسيضع أمن كاستقرار اؼبنطقة كلها يف مهب الريح

 
 التصدم لتقسيم العراؽ اإليراشل يف –الدكر األمريكي 

لتهيئة  تقدـ مشاكل العراؽ لواشنطن كطهراف اليـو فرصة عظيمة  نية ليس فقط لتطبيع عبلقاهتم، لكن أيضان 
 أمللشيعة يف  قدـ مثاالن العراؽ مُب  فوصوؿ الشيعة للحكم يفاؼبسرح غبل التوترات اؼبستقبلية بُت الشيعة كالسنة، 

. ، كىو األمر الذم من احملتمل أَمف يثَت توترات شيعية سنيةللتبٍتكذج قابل مكاف آخر يف الشرؽ األكسط، ككنم
ـبتلف  يفاؼبشكلة  من االنتظار حىت تنتشر من األفضل لواشنطن أف تتفاعل مع طهراف اآلف بشأف العراؽ، بدالن ك

، خصوصان نزاعهما على كابلرغم من أنو من غَت احملتمل أف ربل كاشنطن كطهراف خبلفاهتما الرئيسية ،أكباء اؼبنطقة
على سبيل اؼبثاؿ، : أنو من اؼبمكن أف يتوافقوا على بعض اػبطوات اغبرجة بشأف العراؽ، إال  النوكمبرانمج إيراف 

جنوب العراؽ، كحل اعبيوش الشعبية الشيعية، كإقناع األطراؼ الشيعية ابؼبساكمة كتقدصل  يفربسن حالة األمن 
 .تنازالت 

 ، عبلقتها مع إيراف يفذا التعاكف يَمتطلب من الوالايت اؼبتحدة أف زباطب قضااي أكسع يتحقق مثل ق لكيلكن ك
جنوب العراؽ فقط إذا  يفللجيوش الشعبية الشيعية كالعصاابت اإلجرامية  كاؼبارل العسكرمدعمها  مفطهراف ستنو

يبكن لطهراف أَمف تساعد كاؽ، جنوب العر يفلنفوذىا بُت الشيعة  نظران ،  استلمت ضماانت أمنية كاسعة من كاشنطن
احملافظة على النظاـ ، كما يبكن إليراف أَمف تضمن أف التنافس اؼبتزايد بُت الفئات الشيعية مثل اجمللس األعلى  يف

العراؽ كقوات  الصدر لن ىبرج عن السيطرة كلن يزعزع جنوب العراؽ، أك يضعف سلطة  يفللثورة اإلسبلمية 
 138. بغداد يفاغبكومة 

                                         
 .مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية  –فتوح ىيكل   137

 .للدراسات اإلسًتاتيجية  مركز األىرام –علي حمجوب   138
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،  يفف ىناؾ إسًتاتيجية كبَتة إيرانية إذا كاك فإهنا تركز على ضماف أال يعاكد العراؽ الظهور كتهديد كأال العراؽ اليـو
 (قباد اضبدمؿبمود ) اإليراشل، فالرئيس أتخذ القومية العربية اؼبعادية إليراف كاؼبدافع عنها من ق بل السنة األسبقية

انوا ؿباربُت إابف اغبرب العراقية اإليرانية، يركف هتدئة العراؽ كإقباز ، كمعظمهم ؾالثورمكالعديد من زعماء اغبرس 
كيعتقد اإليرانيوف أيضان أبف العراؽ ربت اإلدارة الشيعية سيكوف . أثناء تلك اغبرب كاف مفتقدان  إسًتاتيجيكىدؼ 

 139 . عضها البعضتقوؿ أف البلداف الشيعية ال تدخل حرابن مع ب اليتمن البديهية  انطبلقان مصدران لؤلمن، 
فضلت طهراف سياسة الفوضى اؼبسيطر عليها يف العراؽ، كطريق إلبقاء اغبكومة األمريكية متعطلة  حىت اآلف،

 العراؽ ـبتلفة جدان  يف، كىذه اإلسًتاتيجية ذبعل اغبالة اغبالية إذل تغيَت النظاـ يف إيراف الساعيكلتقلل من ضباسها 
، عندما تعاكنت إيراف مع الوالايت اؼبتحدة 2001أكاخر  يفاـ طالباف أفغانستاف بعد سقوط نظ يفعن الوضع 

ذلك الوقت بشكل كبَت بسبب حاجة  يف، ككاف ىذا التعاكف مع كاشنطن (كرزامحامد )للتعجيل إبقامة حكومة 
 يفنوا أفغانستاف يبثلوف فقط أقلية من السكاف كدل يكو يفطهراف إليو ألف عمبلءىا الناطقُت ابلفارسية كالشيعة 

أما حساابت طهراف إثر حرب العراؽ فكانت ـبتلفة ليس فقط الختبلؼ مصاحل . موقع قول غبماية مصاحل إيراف
 يفالعراؽ أقول بكثَت عما كاف عليو  يفألف موقع طهراف  إيراف الفورية مع مصاحل الوالايت اؼبتحدة، كلكن أيضان 

 .عراؽاؿ يفأفغانستاف، كذلك بفضل منزلة األغلبية الشيعية 
غَت مباشر للزعماء اإليرانيُت لتكذيب نداءات   العراؽ أهنا سَمتكوف طريقان  يفأثبتت رؤية مذىب بوش اػباطئة  كقد

فالرغبة اإليرانية األخَتة لتصعيد التوترات مع كاشنطن حوؿ نشاطات إيراف النوكية . طهراف يفالنظاـ  كاشنطن بتغيَت
ير يف ىذا اؽبدؼ ، فإيراف اآلف تعترب أقول نسبة إذل الوالايت اؼبتحدة قبحوا بشكل كب أهنمتوضح أبهنم يعتقدكف 

 140 .منو عما كانت عليو عشية حرب العراؽ
اعبنوب من األنبية اؼبطلقة للوالايت اؼبتحدة، كحدكث تعاكف  يفإف إبقاء الشيعة متحدين كاغبفاظ على اؽبدكء 

اف يساعد على توفَت اغباجات األساسية كاألمن البلـز حاسم قد يؤدل إذل إقباز ذلك اؽبدؼ، فتعاكف إير إيراشل
  .بغداد يفإلعادة بناء العراؽ، ابإلضافة إذل توفَت الدعم للحكومة اؼبركزية 

كانت كاشنطن كطهراف  إذاك كيف حالة عدـ التعاكف بُت اعبانبُت األمريكي كاإليراشل فاحملصلة مأساكية ببل مبالغة ،
أحسن األحواؿ، سيدخل العراؽ مرحلة  يفؼ ،فاف النتائج ستكوف مركعةضية اؼبشًتكة غَت قادرتُت على إهباد األر

                                         
 .للدراسات اإلسًتاتيجية  مركز األىرام –علي حمجوب   139
 .للدراسات اإلسًتاتيجية  مركز األىرام –وب علي حمج  140
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العراؽ فإف مصَته على األغلب  كلو اهنار. أسوأ األحواؿ، قد ينزلق إذل اغبرب األىلية الكاملة يفالتشنجات، ك
الصراع  يفالعراؽ العرب سيبقى من احملتمل اف تدخل إيراف كتركيا كجَتاف ك، من قبل حرب إقليمية سيكوف مقرران 

كستكوف اعببهة الرئيسية بصورة جوىرية  .العراؽ يفكالشجار غبماية مصاغبهم كاغبصوؿ على ما يبقى من فتات 
يفصل اؼبناطق  الذميبر عرب بغداد، ك الذم اقية اإليرانية، كستتبع نفس اػبطكانت أثناء اغبرب العر اليتسبامان مثل 

 يفدعمتها  اليتلعراؽ عن اؼبناطق السنية، كمن احملتمل اف تدعم إيراف كالبلداف ا يفالشيعية ابلدرجة األكذل 
العراؽ أبعد  يفتدىورت اغبالة  فإذا .دعمت العراؽ السنة اليتالثمانينيات الشيعة، كمن احملتمل اف تدعم البلداف 
 141.لسنةبُت الشيعة كا يفخطر حدكث نزاع طائ يفمن ذلك، فاف الشرؽ األكسط ابلكامل سيكوف 

 
  عقبات التقسيم

ىت أبف ىناؾ العديد من نوِّو  كاليت تضع أسسان كخطوات لتقسيم العراؽ( ساابف)اليت أعدىا مركز  ف الدراسةإ
  -:142 العوامل اليت يبكن أف ربوؿ دكف تطبيق عملية التقسيم، كمن أبرزىا

.  لية مثَتة للفنترفض األكساط الرظبية األمريكية فكرة التقسيم ذاهتا، كاعتبارىا أهنا عم -
كعلى رأسها كزير اػبارجية األسبق جيمس بيكر كعضو الكوقبرس السابق رل " ؾبموعة دراسة العراؽ"أف  -

عقبات عدة أماـ  6/12/2006ىاملتوف من أكرب اؼبعارضُت ؽبذا اؼبشركع، حيث أكدا يف تقريرنبا الصادر يف 
:  سيناريو كمبوذج التقسيم، أنبها

كاج اؼبختلط بُت الطوائف العراقية اؼبختلفة، فبا سيجعل التعامل مع ىذه الظاىرة عن طريق ارتفاع نسبة الز* 
.  الفصل اعبغرايف أمران من الصعب ربقيقو

أف تقسيم العراؽ إذل ثبلثة أقاليم من اؼبتوقع أف يرفضو العديد من األطراؼ سواء من داخلو أك من قبل جَتانو * 
.  مثل السعودية كاألردف

سوؼ تصطدـ ىذه العملية دبسألة توزيع عوائد النفط العراقي، اليت سبثل بدكرىا اؼبعضلة الرئيسية يف  أخرل من جهة
عملية التقسيم، حيث إف معظم أحداث االقتتاؿ الداخلي اندلعت يف أعقاب االستفتاء على الدستور العراقي يف 

كة النفطية أمران غامضان دل تتم اإلجابة عنو حىت ، نظران إذل أف الدستور ترؾ عملية توزيع الثر2005( آب)أغسطس 
                                         

 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  –علي حمجوب   141
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" الشيعة"خاصة أف األكراد قبحوا إذل حد كبَت يف أتمُت نصيبهم من عوائد النفط، أما " السٍت"اآلف، فبا عزز القلق 
ات يف كابلتارل فإف ربقيق أم قباحفيسيطركف على احملافظات اعبنوبية اليت يوجد هبا معظم الثركة النفطية العراقية، 

، كوبوؿ دكف النزاع عملية التقسيم يتوقف على توزيع عادؿ للعوائد النفطية ألف ذلك سيضمن استقرارنا أمنيان 
.  الطائفي على الثركات العراقية

، إف تطبيق مبدأ الفيدرالية يبكن أف ينجح كحل ؿبتمل للعراؽ، كلكن تظل ىناؾ مسألة مهمة ربتاج خبلصة القوؿ
، فإذا دل يتم التوصل إذل  ع العائدات النفطية كالسيطرة على مكتشفات النفط كالغاز اعبديدةكىي توزمإذل اغبسم، 

كإذا تيسر . أف ينجحالفيدرالية صيغة عادلة ؽبذه اؼبسألة ترضي كافة األطياؼ العراقية الرئيسة، فلن يبكن ؼببدأ 
لعراقي سواءن يف الوقت الراىن أك كضع آلية تؤكد للسنة أهنم سيحصلوف على نصيب منصف من إيرادات النفط ا

كيلـز لتلك اآللية ذاهتا أف توضح للشيعة كاألكراد . مستقببلن، فمن اؼبرجح أف يقبلوا مكاانن ما يف العراؽ البلمركزم
. أهنم لن وبصلوا على أكثر من نصيبهم العادؿ من إيرادات حقوؿ النفط كالغاز الواقعة يف اؼبناطق اليت يسكوهنا

نة سائر الفرقاء العراقيُت بعدالة التوزيع، يبكن دراسة تصور ما يف ىذا الصدد كىو أف يتم تشكيل كمن أجل طمأ
عبنة إشراؼ دكلية مؤلفة من مندكبُت من دكؿ ليس ؽبا مصاحل مالية أك سياسية يف العراؽ لكي تشرؼ على توزيع 

 143. إيرادات النفط كمشركعات التنقيب اعبديدة
يتحتم على النظاـ الفيدرارل ب مراعاهتا لتأمُت الديبقراطية كاالستقرار يف العراؽ ىو أنو إف أىم اإلجراءات اليت يج

إف اغبكومة ك،  ف مدينة كركوؾ اليت تعترب ؿبط أنظار اعبميع ؼبا سبلكو من إمكانيات نفطيةاغبكومي اعبديد أف يؤِّـو  
الببلد مثل الدفاع كالسياسة اػبارجية كالعملة الفيدرالية يف بغداد هبب أف ربتفظ لنفسها بعض السلطات اؼبؤثرة يف 

 144. كشؤكف اؼبواطنُت كالبنية التحتية
كزبفيف القلق ،  السٍتإف استئصاؿ السياسة الطائفية اؼبتنافسة سيتطلب إرضاء الطلبات الشيعية كاحتواء الغضب 

السياسة الشرؽ  يف ف مركزاين فهذا التوازف اغبساس سيكو. كافة أكباء اؼبنطقة يفالعراؽ فقط بل ك يفليس  السٍت
 يفأكسطية خبلؿ العقد القادـ، كسيعيد تعريف عبلقات اؼبنطقة ابلوالايت اؼبتحدة، فما غرستو اغبكومة األمريكية 

 145. الفارسياػبليج  يفأماكن أخرل  يفالبحرين، لبناف، السعودية، ك يفالعراؽ سوؼ وبصد 

                                         
 .مركز اإلمارات للدراسات اإلسًتاتيجية  – كينيث كاتزمان 143
 .م 2004ربيع / مركز الدراسات اإلسًتاتيجية والدولية يف واشنطن  –داون برانسايت  144

 .مركز األىرام للدراسات اإلسًتاتيجية  -علي حمجوب   145
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 ساززـو سضص
اليت نراىا سبنع أك تقلل من أتثَتات تطبيق الفيدرالية ، فهناؾ عدة مهاـ  يف ختاـ ىذا الفصل سنلخص التوصيات

:- ملقاة على عاتق صبيع اعبهات العراقية كاإلقليمية كالدكلية ، قبملها دبا أييت 
 

 :اعبهات العراقية  .1

كمؤسسات اجملتمع تقع على اعبهات العراقية الدينية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية إضافة اذل اعبهات اغبكومية 
مسؤكلية كبَتة ؼبواجهة خطر التقسيم الذم قد ينجم عن تطبيق الفيدرالية يف ظركؼ غَت مناسبة ، كاؼبثقفُت اؼبدشل 

:- كمن أكذل الواجبات اؼبلقاة على عاتق العراقيُت ىي 
. تغليب اؼبصلحة الوطنية على اؼبصلحة الفئوية كالطائفية كاغبزبية  -
الوطنية اغبقيقية ، كأف ال تكتفي اغبكومة كالقول السياسية ابلشعارات كاؼبؤسبرات ،  السَت دبشركع اؼبصاغبة -

كإمبا هبب أف يشًتؾ ابلفعل صبيع األطياؼ السياسية العراقية يف تقرير اؼبصَت العراقي ، لبناء حكومة قوية 
 .، كترؾ سياسة اإلقصاء كالتهميش قادرة على حفظ سيادة العراؽ كأمنو 

لبة بتطبيق الفيدرالية يف غَت إقليم كردستاف ، ألف الظركؼ ككما مت إثباهتا غَت مبلئمة للفيدرالية أتجيل اؼبطا -
، بل كأف من األفضل أف يتم التشاكر مع األكراد لتسهيل تدخل اغبكومة االربادية فيما ىبصها دستوراين يف 

كل األراضي العراقية دبا فيها اإلقليم كخصوصان قوات البشمركة الكردية لتبسط سيادهتا كسلطتها على 
 .كردستاف 

أتسيس قول أمن كطنية كفوءة لبلستغناء عن خدمات كتدخل األمريكاف يف الشؤكف الداخلية ، ألف كجود  -
 .األمريكاف هبذه القوة يعرقل كل اؼبشاريع الوطنية ما عدا اؼبشاريع اليت تصب يف مصلحة ببلدىم 

 .ـ على أف تغلب اؼبصلحة الوطنية يف حل مشكلة ىذه اؼبدينة الًتيث يف ضم مدينة كركوؾ اذل أم إقلي -

االستفادة من ذبارب الدكؿ األخرل يف حل مشاكلهم الداخلية للوصوؿ اذل استقرار سياسي يضمن تطبيق  -
 .الفيدرالية من دكف أتثَتات سلبية غَت ؿبسوبة 
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زكا من ىبدمهم كوبقق مصاغبهم كمن تثقيف أبناء الشعب ثقافة علمية حوؿ ما يدكر يف الببلد ليعرفوا كيبي -
 .ىبطط ؼبصاغبو اػباصة من دكف التفكَت يف مصلحة الشعب 

 

 :اعبهات اإلقليمية  .2

يتمثل دكر اعبهات اإلقليمية ابلدرجة األساس يف دعم االستقرار يف العراؽ ، كأف يكوف التدخل اإلقليمي تدخبلن 
ا هبرم يف العراؽ سيصب أتثَته سلبان أك إهباابن على دكؿ إهبابيان يصب يف مصلحة العراؽ كدكؿ اإلقليم ، ألف ـ

.   كستحصد الدكؿ اإلقليمية ما تزرعو يف العراؽ ، فإف خَتان فخَت كإف شران فشراؼبنطقة ، 
كما تقع على دكؿ اؼبنطقة مسؤكلية ضبط اغبدكد كتقدصل اؼبساعدات األمنية كاػبدمية كاالقتصادية ، كعرض 

سوء ع اجملاالت على اؼبسؤكلُت العراقيُت لكي تتجنب ىذه الدكؿ اغبمم اليت قد أتتيهم من اػبربات الفنية يف صبي
كعلى ىذه الدكؿ أف تتذكر أف اؼبستفيد من تقسيم العراؽ ىو إسرائيل ، كأغلب ىذه  .العراؽاإلدارة كالقيادة يف 

. على كحدة العراؽ  عي معاداهتا إلسرائيل ، لذلك هبب أف تلعب دكران مهمان يف اغبفاظالدكؿ تدِّو 
كللجامعة العربية كمنظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي دكر فعاؿ يف ذبنيب اؼبنطقة من أزمات عنيفة قد تغَت خارطة اؼبنطقة كليان 

أف ىذه اؼبهمة من  دبلوماسية ىاتُت اؼبنظمتُت ، علمان ، كما أف قباحهما يف ىذه اؼبهمة يسجل نقطة مهمة يف 
، عبلكة على أف ىاتُت اؼبنظمتُت من الداعُت كبشدة للحفاظ  ان اترىبيان اذل إقبازاهتماكاجبهما إال أهنا تضيف إقباز
.  على كحدة العراؽ كاستقراره

 

 :اعبهات الدكلية  .3

اجملتمع الدكرل دكران مهمان للغاية يف اغبفاظ على استقرار اؼبنطقة ، ألف مصاحل كثَت من الدكؿ قد لعب ميبكن أف 
ىو رار يف العراؽ كاؼبنطقة ، كألف اؼبستفيد من إدخاؿ اؼبنطقة يف أزمة نتيجة تقسيم العراؽ ستقاالتنهار إذا اهنار 

.  يبكن أف تلعب قول دكلية كقطب موازم ألمريكا ، كمن ىذه القول االرباد األكريب كالصُتؼالوالايت اؼبتحدة ، 
ؿ عديدة كمنها االنفصاؿ كالفيدرالية فيمكن أما األمم اؼبتحدة كبصفتها منظمة دكلية كؽبا خربة فنية كمهنية يف مسائ

أف تقدـ اؼبساعدات كاالستشارات عن طريق خربائها اؼبنتشرة يف دكؿ العادل ، خصوصان كأف األمم اؼبتحدة من 
. الراعُت لوحدة العراؽ 
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و لــالـيزز
 

يف العراؽ كاعبهات اؼبستفيدة  ة ؽبذه الدراسة اليت تتناكؿ الفيدرالية كتطبيقهاتسيبكن تلخيص ما كرد يف الفصوؿ اؿ
:- منها ، كأتثَتىا على مكوانت الشعب العراقي كدكؿ اؼبنطقة ، كأىم ما كرد يف ىذه الدراسة ما أييت 

نظاـ سياسي تتقاسم كتوزع فيو اغبكومة اؼبركزية صبلحياهتا الدستورية ككاجباهتا اإلدارية مع : الفيدرالية ىي  (1
الدكلة، كبذلك فإف األقاليم اؼبختلفة أتخذ بعض مهمات كصبلحيات حكومة ف األقاليم اؼبختلفة اليت تكوِّو  

يقـو على توزيع النشاط اإلدارم أك الوظيفية اإلدارية بُت حكومة مركزية ، كيبكن اعتباره نظاـ إدارم  اؼبركز
كعان كفركعها اإلقليمية من جهة كىيئات مستقلة منتخبة من جهة أخرل على أف يبقى للحكومة اؼبركزية ف

 . من األشراؼ العاـ

إف للفيدرالية فوائد كمساكئ ، فمن الناحية النظرية تعترب الفيدرالية نظامان وبفظ حقوؽ األقليات من غنب  (2
األكثرية ، من غَت أف تتعرض األكثرية اذل ظلم من قبل األقلية ، كىي نظاـ يطور عملية اإلعمار دبا يبلئم 

اغبقيقية ، كما أهنا تقضي على البَتكقراطية اليت عرقلت التوزيع  أجواء كل إقليم ككفق احتياجات سكانو
 .كىو ما يستهدفو دعاة كأنصار الفيدرالية . العادؿ ؼبيزانية الدكلة 

فتوصلت الدراسة اذل أف تطبيقها يف الوقت اغبارل غَت مناسب كقد يؤدم تطبيقها اذل حالة أما من الناحية العملية 
كاألمٍت فبا قد ينذر بتقسيم الببلد اذل عدة دكيبلت ، كقد مت االستناد اذل ىذا  من عدـ االستقرار السياسي

االحتماؿ بعد أف أصبحت نداءات الساسة األمريكاف علنيان كبصورة رظبية تنادم ابلتقسيم ، كإف دل يتقبلو البعض 
 .اليـو فإنو سيكوف كاقع حاؿ بعد فًتة كجيزة 

ية إذا ما طبقت اآلف على اؼبكوانت الرئيسية للشعب العراقي ، كبُتِّو يتناكؿ الفصل الثالث أتثَت الفيدراؿ (3
ىذا الفصل أف أاين من ىذه اؼبكوانت سواء كانوا الشيعة أـ السنة أـ األكراد فضبلن عن غَتىم سوؼ لن 
ىبدمهم تطبيق الفيدرالية بسبب ضعف الدكلة كاغبكومة اغبالية كاألزمات السياسية اؼبتوالية كضعف تقدـ 

 .كع اؼبصاغبة الوطنية كسبزؽ ؾبلس النواب اذل طوائف كقوميات مشر
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ماية أما دكؿ اؼبنطقة فبل تستثٌت من ضبم الربكاف اؼبتفجر يف العراؽ ، فإيراف كالسعودية سوؼ تضطر حل (4
مصاحل الشيعة كالسنة على التوارل ، إضافة اذل مطالبة األقليات الشيعية يف الدكؿ السنية بتطبيق 

أما تركيا فهي على شفا حفرة من أزمة االنفصاؿ الكردم يف . ية يف دكؽبم أسوة ابلعراؽ إصبلحات سياس
مشاؿ العراؽ ، كيؤثر ذلك ابلتأكيد على إيراف كسوراي كإف كاف بدرجة أقل ، كما أف األقلية العربية يف إيراف 

 .ستطالب إبصبلحات أيضان خصوصان كأف ؽبا سوابق قومية معركفة 

كوف الفيدرالية ذات فائدة ابلنسبة ؽبا أكثر من أضرارىا ، فالضرر ينحصر يف كوف زايدة قوة أما إسرائيل فست
الشيعة عند حصوؽبم على إقليم مستقل أك دكلة مستقلة ، كابلتارل سيكوف التدخل اإليراشل اؼبباشر كغَت اؼبباشر يف 

ؿ السابق لوضع الشيعة اإلسًتاتيجي زعزعة األمن اإلسرائيلي أكثر ، كىذا االحتماؿ يضعف عند استعراض الفص
( عند تطبيق الفيدرالية يف الوقت اغبارل)بعد الفيدرالية ، كربديدان بعد التقسيم ، إذ أف الشيعة سيكوف كضعهم 

كقد يكوف انفصاؿ الشيعة يف ظركؼ أفضل من ىذه الظركؼ مصدر قوة ؽبم كقد . أصعب كقوهتم ستكوف أضعف 
. يهدد ابلفعل أمن إسرائيل 

التقسيم ستستثمر إسرائيل عبلقتها اؼبمتازة مع إقليم كردستاف لبناء قواعد عسكرية يف مشاؿ للعراؽ للتصدم بعد ك
للخطر الذم يهددىا من قبل إيراف كابكستاف ، كبذلك فهي تسعى كتتمٌت أف يكوف االنفصاؿ يف أقرب كقت 

 .فبكن 

تغيَت يف خارطة اؼبنطقة السياسية كاعبغرافية ،  الوالايت اؼبتحدة كتشاطر إسرائيل يف سبنيها غبدكثتشارؾ  (5
خاصة بعد أف ذبرأ أعضاء ؾبلس الشيوخ األمريكي يف إصدار قانوف غَت ملـز بتقسيم العراؽ ، كىذا ال 

ابلوضع العاـ  -كما أسلفنا  -يعٍت أف أمريكا يف مأمن من تبعات تقسيم العراؽ ، ألف ىذا التقسيم سيضر 
يكا تنظر اذل الشرؽ األكسط كأكذل أكلوايت سياستها اػبارجية ، فهي مستعدة يف الشرؽ األكسط ، كأمر

إال . للتنازؿ عن كل مصاغبها األخرل يف دكؿ العادل دكف أف تقدـ تنازالن كاحدان يف منطقة الشرؽ األكسط 
 اع القرار األمريكي يركف أف ما ستمر بو اؼبنطقة من اختبلالت سيكوف ضمن سيطرهتا من دكفأف صنِّو 

خسارة شيء من مصاغبها اإلسًتاتيجي كابألخص مصلحة كأمن إسرائيل ، كما يثبت ذلك مشركع 
 .السيناتور ابيدف لتقسيم العراؽ الذم حظي أبغلبية ؾبلس الشيوخ األمريكي 
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عبهات ؿبلية ة ، كضعت الدراسة توصيات تسريع ؼبا كرد يف فصوؿ الدراسة اؿبعد ىذا االستعراض الس (6
، ابعتبار أف اعبميع سيتضرر فبا سيحدث يف العراؽ خصوصان كأف ما سيحدث يف العراؽ  كإقليمية كدكلية

 .ىو تقسيم كانفصاؿ 

 
. كيف اػبتاـ نسأؿ هللا أف وبفظ العراؽ كأىلو كاؼبنطقة كالشرفاء يف العادل من شر األشرار 
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