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2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  19 60تقرير الشرؽ األكسط رقـ    

العال في العراق اه :  هامملتن  –بعد بيكر 

امّخص لنفمذي تلتصيهت

دريجيًا كببطء أخذ يتضح اإلدراؾ أخيرًا بالحاجة إلى استراتيجية ت
ىاميمتكف مؤكدًا كشف الحساب  –جاء تقرير بيكر . جديدة في العراؽ

الكارثي لممكقف السياسي كاألمني كاالقتصادؼ في العراؽ كممقيًا الضكء 
قميمية جديدة، كبذلؾ يمثل ىذا عمى الحاجة الستراتيجية عراقية  كا 

. التقرير لحظة ىامة كمنشطة في الجدؿ المحمي داخل الكاليات المتحدة
ينبغي دعميا دكف  -كالخبلفية–العديد مف تكصيات التقرير الرئيسية 

تحفع بما في ذلؾ إشراؾ إيراف كسكريا، كا عادة تنشيط العممية السممية 
لبعثييف عف طريق مأسسة عفك عاـ اإلسرائيمية كا عادة دمج ا –العربية 

كاسع النطاؽ كتأجيل االستفتاء في كرككؾ كالتفاكض مع العراقييف 
شراؾ جميع األحزاب في العراؽ . بشأف سحب القكات األمريكية كا 

بيد أف التغيير الذؼ يدعك لو التقرير ليس جكىريًا بما فيو الكفاية 
ما تدعك لو . تقريبًا كالكصفة لعبلجو ال تتناسب مع التشخيص

الحاجة اليـك ىك التغيير التاـ لمطريقة التي تتعامل بيا الكاليات 
المتحدة كالبلعبيف الدكلييف اآلخريف مع الحككمة العراقية كلمطريقة 

ىذا : التي تتعامل بيا الكاليات المتحدة في المنطقة عمى حد سكاء
يعني جكىريًا قياـ جيد دكلي تعددؼ لتحقيق ميثاؽ سياسي جديد 

.  تتفق عميو جميع القكػ السياسية المعنية في العراؽ

يجب أف يبدأ أسمكب العمل الجديد بتقييـ صادؽ لحقيقة األكضاع 
الدكلة العراقية اليـك منخكرة مف الداخل كفي غاية الضعف . القائمة

كقد أصبحت ضحية لمميميشيات المسمحة كالقكػ الطائفية كطبقٍة 
ة المدػ عمى المصالح الكطنية صالح شخصية قصيرـسياسية تقدـ 

القكػ . البعيدة المدػ لتصبح متكاطئة في التدمير المأساكؼ لمعراؽ
التي تسيطر عمى الحككمة الحالية ال تختمف عف المجمكعات التي 
تقاتميا فيي تعيش عمى سياسات اليكية كاالستقطاب الجيكؼ كدكرة 

ياسيكف كقد أخذ القادة الس. مف العنف المكثف كالعنف المضاد

كعمى نحك متزايد كدكف أؼ اىتماـ بمصالح الببلد يتحكلكف تدريجيًا 
. ما يحتاجو العراؽ بصكرة ماسة ىك قادة كطنيكف . إلى أمراء حرب

كفيما يقترب النزاع مف عامو الخامس فقد أصبح يشكل أيضًا 
استقطابًا لتدخبلت إقميمية عميقة كمصدرًا الضطرابات إقميمية أكبر 

البلعبكف اإلقميميكف، كبداًل مف أف يعممكا معًا في  .عمى السكاء
عراؽ ضعيف –سبيل الكصكؿ إلى كضع يتعايشكف فيو جميعًا معًا 

فيـ يقكمكف باتخاذ إجراءات  -كلكف مكحد لف يشكل تيديدًا لجيرانو
انغماس : مف جانبيـ تحسبًا لمنتيجة التي يخاؼ معظميـ منيا

كىـ عندما يزيدكف . اماتالعراؽ في مستنقع مف الفكضى كاالنقس
مف دعميـ لفصيل عراقي ضد فصائل أخرػ فإف تصرفاتيـ تنطكؼ 

خطكات ستعمل عمى : عمى الحكمة التامة مف نبؤة تحقق ذاتيا
. تسريع العممية ذاتيا الذيف يزعمكف أنيـ يريدكف تجنبيا

األكلى أف الحككمة العراقية : ثمة نتيجتاف ستترتباف عمى ذلؾ
 –، كخبلفًا لبلقتراحات الكاردة في تقرير بيكر كقكاتيا األمنية

إف . ىاميمتكف، ال يمكف التعامل معيا كحميف متميز ينبغي دعمو
ىذه الحككمة كقكاتيا ىـ، ببساطة، طرؼ كاحد مف بيف أطراؼ عدة 

تمثل " حككمة كحدة كطنية"التقرير يصف الحككمة بأنيا . في النزاع
ا الكبلـ ليس صحيحًا عمى ، كىذ"الشعب العراقي عمى نطاؽ كاسع"

كما يدعك التقرير أيضًا إلى تكسيع القكات المتكاطئة في . اإلطبلؽ
الحرب القذرة حاليًا كاإلسراؼ في نقل المسؤكلية إلى حككمة لـ 

االستنتاج المنطقي الكحيد مف . تعمل شيئًا لكقف تمؾ الحرب
أؼ  التحميل الكاضح لمتقرير نفسو ىك أف الحككمة ليست شريكًا في
ىذا . جيد لكقف العنف كما أف تعزيزىا لف يسيـ في استقرار العراؽ
إنو . ليس تحديًا عسكريًا ينبغي دعـ أحد أطرافو كىـز طرؼ آخر

. تحٍد سياسي ينبغي فيو التكصل إلى تفاىمات جديدة بتكافق تاـ
ليس الحل ىك تغيير رئيس الحككمة أك تركيبة مجمس الكزراء، 
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في كاشنطف يفكركف، بل معالجة ىيكل مثمما يبدك أف البعض 
كتغيير البيئة  2003السمطة بكاممو الذؼ تأسس منذ غزك عاـ 

. السياسية التي تقرر اإلجراءات التي يتخذىا مجمس الكزراء

النتيجة الثانية ىي أف األمر يتطمب أكثر مف مجرد التحدث مع 
 بل سيتطمب األمر إقناعيـ. جيراف العراؽ لمحصكؿ عمى تعاكنيـ

بأف مصالحيـ لـ تعد متضاربة بصكرة جكىرية مع مصالح الكاليات 
ينبغي جمب جميع العراقييف، الذيف يشارككف بطريقة أك . المتحدة

بأخرػ في الحرب الضركس داخل الببلد، إلى طاكلة المفاكضات 
ال يمكف القياـ . كيجب الضغط عمييـ لقبكؿ التسكيات الضركرية

ميع جيراف العراؽ، كىذا بدكره ال بذلؾ دكف جيد منسق مف قبل ج
ألنو . يمكف أف يتـ إذا لـ يعكس مصالحيـ في النتيجة النيائية

طالما ظمت تكجيات إدارة بكش متمسكة بتغيير نظاـ الحكـ أك 
إعادة صياغة الشرؽ األكسط بالقكة أك إطبلؽ صراع استراتيجي 

ضد محكر مزعـك مؤلف مف إيراف كسكريا كحزب هللا كحماس فمف 
ىذاف . تككف ال دمشق كال طيراف مستعدتاف لعرض مساعدة حقيقية

البمداف، بالرغـ مف أنيما قد يخشياف في الكاقع عكاقب حرب أىمية 
عراقية شاممة، فإنيما يخشياف أكثر مف ذلؾ الطمكحات اإلقميمية 
لمكاليات المتحدة، كفي ظل الظركؼ الحالية لف تككف أؼ منيما 

ذا كاف ذلؾ يعني أيضًا إنقاذ الكاليات مستعدة إلنقاذ العراؽ إ
.  المتحدة

باختصار، إذا كاف ال زاؿ ممكنًا حتى اليـك تحقيق النجاح في العراؽ، 
: فإف المسألة تحتاج لثبلث خطكات طمكحة كمترابطة فيما بينيا

اقهربة جدمدة العددة الجتانب تامزاة لضع جايع األطراف 
ىاميمتكف محقًا في دعكتو  –كاف تقرير بيكر  :العراقية لحت الضغط

إلى إنشاء مجمكعة دعـ دكلية كاسعة النطاؽ، كينبغي ليذه 
المجمكعة أف تضـ األعضاء الدائميف الخمسة في مجمس األمف 

بيد أف الغرض منيا ال يمكف أف يككف دعـ . كجيراف العراؽ الستة
يجب أف يككف اليدؼ ىك دعـ العراؽ، كىذا . الحككمة العراقية

اع الضغط عمى الحككمة شأنيا شأف سائر المككنات يعني إيق
كما . السياسية العراقية األخرػ لمتكصل إلى التسكيات الضركرية

يعني ىذا أيضًا التكافق عمى قكاعد العمل كالخطكط الحمراء فيما 
ال يترتب عمى ىذا عقد مؤتمر . يخص تكرط طرؼ ثالث في العراؽ

. مةلمرة كاحدة بل دبمكماسية تعددية مستدا

اؤلار لجايع الاعنممن ان العراقممن تاألطراف الدتلية لتضع 
ىناؾ حاجة لبلتفاؽ عمى ميثاؽ كطني جديد : امثهق سيهسي جدمد

أكثر تكازنًا كشمكاًل مف قبل جميع البلعبيف المعنييف بما في ذلؾ 
المميشيات كجماعات المتمرديف حكؿ قضايا مثل الفيدرالية 

بعث، كنطاؽ العفك العاـ كجدكؿ كتخصيص المكارد كحل حزب اؿ
ال يمكف القياـ بذلؾ دكف قياـ . زمني النسحاب الكاليات المتحدة

مجمكعة الدعـ الدكلية بجمب ىذه األطراؼ جميعيا إلى مائدة 
المفاكضات بحيث تكجو ىذه المجمكعة سير المداكالت مستخدمة 
 الجزرة كالعصا حسب الضركرة لمتأثير عمى أكلئؾ الذيف يتمتعكف 

. بقيمة معينة

اسلرالمجية إقمياية جدمدة لمتاليهت الالحدة لشال اشهركة ستريه 
حيهء عامية السالم العربية  مران، تنههية لجهتد لغممر النظهم، تا  تا 

لف ينجح مجرد التفاكض : اإلسرائممية تلغممر األ داف االسلرالمجية
الميذب إلشراؾ جيراف العراؽ، بل ستككف ىناؾ حاجة لتحديد 

ح ألىداؼ كاشنطف في المنطقة لحشد مساعدة إقميمية كبشكل كاض
ليس اليدؼ مساكمة ىذه البمداف بل السعي . خاص إيرانية كسكرية

لمتكصل إلى اتفاؽ حكؿ كضع نيائي لمعراؽ كالمنطقة ليس ىك 
الخيار األمثل ألؼ طرؼ كلكنو الخيار الذؼ يستطيع الجميع 

. التعايش معو

اق، تلكن ال ياكن أيضًه اسلارار ليس  نهك حل سحري في العر
ال ياكن أن يكتن الخيهر أكثر تضتحًه ااه  ت عميه . اللخبط
إن اقهربة ال لؤدي إلى الخالص لاهاًه ان الحهلة الرا نة . المتم

في العراق تالانطقة سلؤجل، في أحسن األحتال اه مبدت بصترة 
كلة ضعيفة انييار العراؽ في د: الزامدة السمنهريت األكثر احلاهالً 

كممزقة، كحرب أىمية مكثفة كطكيمة األمد، إضافة إلى تدخبلت 
. أجنبية تيدد بتكسيع الخطر إلى حرب تشف نيابة عف اآلخريف

مكقف كيذا لف يككف باإلمكاف احتكاءه داخل حدكد العراؽ، ففي 
ضكء انخراط طائفة مف البلعبيف الحككمييف كغير الحككمييف كبما 

دة في العراؽ تتغذػ عمى الطائفية في المنطقة أف الطائفية المتصاع
. كتغذييا، فإف النتيجة األكثر ترجيحًا ستككف حريقًا إقميميًا ىائبلً 

ىناؾ فيض مف األسباب التي تدعك لمتساؤؿ فيما إذا كانت إدارة 
بكش قادرة عمى القياـ بمثل ىذا التغيير الكبير، كلكف ليس ىناؾ 

عمييا تغيير االتجاه كماذا  سبب لمتساؤؿ عما إذا كاف يتعيف
. سيحدث إذا لـ تفعل
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لتصيهت 

القرار  –خطهت للدتيل النزاع 

: إلى البمدان الخاس األعضهء الدائامن في اجمس األان الدتلي

تأسيس مجمكعة دعـ دكلية مؤلفة مف األعضاء الخمسة . 1
الدائميف في مجمس األمف كجيراف العراؽ كاألمـ المتحدة ممثمة 

: عاـ بيدؼبأمينيا اؿ

 ؛االتفاؽ عمى قكاعد المعبة بيف األطراؼ الخارجية كالعراؽ (أ )

التكصل إلى اتفاؽ حكؿ األىداؼ العريضة كالتسكيات  (ب )
 األساسية في العراؽ؛

تعييف ممثل خاص بتفكيض مف األمـ المتحدة لبدء  (ج )
العمل مع جميع األطراؼ السياسية في العراؽ حكؿ 

 عممية مصالحة؛

ييف السياسييف في كضع العراؽ عقد مؤتمر لجميع المعف (د )
بمف في ذلؾ مجمكعات المتمرديف كالمجمكعات األخرػ )

غير المنضمة لجماعة معينة كلكنيا ذات تأثير سياسي 
 (.في المجتمع

خطتات لضاهن اللعهتن اإلقمياي 

 :إلى حكتاة التاليهت الالحدة

تغيير االستراتيجية اإلقميمية، كالتخمي بشكل خاص عف . 2
. إلعادة تشكيل الشرؽ األكسط بالقكةالطمكحات 

لممنطقة أك " نمكذجاً "التكقف عف اإلشارة لمعراؽ باعتباره . 3
. الجديدة في الحرب ضد اإلرىاب" الجبية"

الدخكؿ في مفاكضات مع إيراف كسكريا بصكرة مباشرة . 4
كمستدامة تقر بأف ليما مصالح مشركعة في مستقبل العراؽ 

. كالمنطقة

البحث عف سبلـ عربي إسرائيمي شامل في نطاؽ  إعادة إحياء. 5
. المجنة الرباعية كبمشاركة الدكلة العربية

: إلى حكتاة ستريه

. تعزيز السيطرة عمى الحدكد مع العراؽ. 6

:  تسييل كضع ميثاؽ كطني عراقي عف طريق. 7

استخداـ قدراتيا االستخبارية الكاسعة حكؿ جماعات  ( أ)
ؿ عممية المفاكضات؛ التمرد كخطكط االتصاؿ بيا لتسيي

الستفادة مف الشبكات القبمية الكاسعة لمتكاصل مع العرب  ( ب)
.  السنة في سياؽ مفاكضات كيذه

: إلى حكتاة إمران

. تعزيز السيطرة عمى الحدكد مع العراؽ. 8

تسييل التكصل إلى ميثاؽ كطني عف طريق استخداـ كسائميا . 9
قنكاتيا  في  جنكب لمسيطرة عمى المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية ك

. العراؽ لمتأثير في الصدرييف

: إلى حكتاة الاامكة العربية السعتدية

تسييل التكصل إلى ميثاؽ كطني عف طريق استخداـ نفكذىا . 10
مع جماعات المتمرديف كبشكل خاص عف طريق قطع التمكيل 
الذؼ تقدمو مصادر سعكدية خاصة عف أكلئؾ الذيف يرفضكف 

. التعاكف 

: لركيه إلى حكتاة

تسييل التكصل إلى ميثاؽ كطني عف طريق استخداـ نفكذىا . 11
. عمى جميع البلعبيف العراقييف بما في ذلؾ مجمكعات التمرد

االستمرار في تطكير عبلقات سياسية كاقتصادية سممية مع . 12
. كردستاف العراؽ

خطتات لملتصل إلى امثهق سيهسي عراقي جدمد 

السيهسية تالالاردمن تاجاتعهت إلى حكتاة العراق تاألحزاب 
: الامميشيهت
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العمل مع الممثل الخاص لؤلمـ المتحدة كحضكر مؤتمر . 13
مجمكعة الدعـ الدكلي لمتكصل إلى اتفاقية حكؿ الميثاؽ الكطني 

: تركز عمى تقاسـ السمطة كالثركة بما في ذلؾ

نظاـ فيدرالي غير متماثل يعطي كضعًا منفصبًل لممنطقة  (أ )
لمكضع القائـ حاليًا كسمطات محددة بشكل  الكردية طبقاً 

عاـ في الدستكر، كعراٍؽ عربي مقسـ إلى خمس عشرة 
. محافظة ال مركزية تعكس الحدكد الحالية

قبكؿ محافظة كرككؾ كمحافظة غير مركزية مع ترتيبات  (ب )
مشاركة مؤقتة في السمطة تمتد لعشر سنكات عمى األقل، 

سييل ىذه الترتيبات كممثل لؤلمـ المتحدة يجرؼ تعيينو لت
كالمساعدة في إيجاد آلية لتحديد الكضع النيائي 

 .لممحافظة

عممية مشاركة متكازنة في اإليرادات يتـ بمكجبيا كضع  (ج )
الدخل المتجمع مف النفط كالغاز كالمكارد الطبيعية 

األخرػ في حساب خزانة فيدرالية تقـك عمى إدارتيا سمطة 
قًا لمحصة السكانية فيدرالية مستقمة كيجرؼ تكزيعيا طب

 .لكل منطقة

تخفيف إجراءات حل حزب البعث بحيث يصبح المعيار  (د )
الرئيسي لبلستثناء ىك المشاركة في جرائـ مثبتة كليس 

 .العضكية السابقة في حزب البعث

إقرار قانكف عفك كاسع النطاؽ يشمل األفراد الذيف يكافقكف  (ق )
 .عمى نزع سبلحيـ كالمشاركة في الميثاؽ الكطني

ادة دمج ضباط الجيش السابق ما لـ يكف مف الثابت إع (ك )
أنيـ كانكا قد ارتكبكا انتياكات لحقكؽ اإلنساف أك جرائـ 

 .أخرػ 

التفاكض مع الكاليات المتحدة حكؿ برنامج عاجل نسبيًا  (ز )
 .لسحب قكاتيا عمى مراحل كبشكل تاـ

االتفاؽ حكؿ كضع القكات األجنبية مع قكاعد اشتباؾ  (ح )
ماية السكاف كالرد عمى التيديدات تركز عمى الحاجة لح

المباشرة ضد أمف القكات مع الحاجة لتفكيض مسبق مف 
القيادة العراقية إلجراء أؼ مناكرات أك عمميات ىجكمية 

أك حمبلت اعتقاالت أك أؼ أعماؿ عسكرية أخرػ خارج 
 .ىذا اإلطار

االتفاؽ عمى قانكف انتخاب جديد يؤمف انتخابات مباشرة  (ط )
. دة دكائر انتخابيةكتستند إلى قاع

: إلى أعضهء اجاتعة الدعم الدتلي الاتصى بهه

األخذ بيد المشاركيف العراقييف في مؤتمر سبلـ نحك قبكؿ . 14
.  ميثاؽ كطني عمى أساس النقاط الكاردة أعبله

اشتراط تقديـ دعـ اقتصادؼ جديد كمعزز عمى المشاركة . 15
. كادهالعاجمة في االتفاؽ عمى ميثاؽ كطني كتطبيق ـ

: إلى حكتاة العراق

بافتراض التكصل إلى ميثاؽ كطني كعكس مضمكنو في . 16
. دستكر معدؿ، تنظيـُ استفتاٍء شعبي إلقراره

إجراءات عهجمة لتقف العنف 

: إلى حكتاة العراق

: السعي لخفض االستقطاب العرقي كالعنف عف طريق. 17

إصدار بياف عمني بالتزاميا بالعمل لمتكصل إلى ميثاؽ  (أ )
. كطني جديد أكثر شمكاًل طبقًا لما كرد في ىذا التقرير

إدانة قتل المدنييف كالسعي لكقف ذلؾ ككقف التعذيب مف  (ب )
قبل قكات األمف كالتحقيق في ادعاءات االنتياكات كتقديـ 

 .مرتكبييا لمقضاء

تعميق عمل كحدات الشرطة التي يشتبو في ارتكابيا  (ج )
كة في العنف النتياكات جسيمة لحقكؽ اإلنساف كالمشار

 .الطائفي

حض جميع المكظفيف الحككمييف عمى االمتناع عف  (د )
التمفع بعبارات مييجة لممشاعر مف النكاحي العرقية 
كالطائفية أك أؼ نكاحي أخرػ كالضغط عمى أعضاء 

 .مجمس الشعب لنفس الغاية
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بذؿ جيد مدبر كمعمف عنو عمى نطاؽ كاسع بخصكص  (ق )
صبلح تكفير الخدمات الصحية كفتح فركع لل بنكؾ كا 

إمدادات الطاقة الكيربائية في المدف كاألحياء ذات 
 .األغمبية السنية

اإلعبلف عف التزاـ بحل سممي لقضية كرككؾ كتأجيل  (ك )
االستفتاءات الرامية لتحديد كضعيا ككضع المناطق 

. المتنازع عمييا

: إلى حكتاة التاليهت الالحدة

: كذلؾ عف طريقتبني تكجو أقل عدكانية عسكريا في العراؽ . 18

إعادة تكجيو المكارد نحك برنامج لدمج القكات األمريكية  (أ )
في الكحدات العراقية؛ 

التخمي عف قتاؿ المتمرديف كالتركيز عمى حماية السكاف  (ب )
المدنييف كالعمل بشكل خاص عمى كقف التفتيشات 

العمياء التي تعرض المدنييف لمخطر كتثير عداء السكاف 
. ثير محدكد عمى المتمرديفكالتي لـ يكف ليا سكػ تأ

إعادة نشر القكات عمى الخطكط األمامية لمحرب األىمية التي . 19
أخذت تتكشف، كبشكل خاص تعبئة الفراغات في ترتيبات األمف 

. الحالية في بغداد

التركيز عمى تحديد دكر الميميشيات في حماية المدنييف في . 20
فير ىذه الحماية، بداًل األماكف التي ال تستطيع القكات الحككمية تك

مف السعي لحل ىذه الميميشيات بالقكة كفي نفس الكقت اتخاذ 
إجراءات شديدة ضد االغتياالت السياسية أك اليجمات الطائفية أك 

. محاكالت مياجمة المكاتب الحككمية

تجنب خطكات إجراء تعديل كزارؼ ييدؼ إلى تجاكز مقتدػ . 21
. لمكقفالصدر األمر الذؼ يزيد مف تييج ا

تعميق الخطط الرامية إلجراء تكسع سريع في أجيزة األمف . 22
العراقية كالتركيز بداًل مف ذلؾ عمى إجراءات تدقيق المعمكمات 

. كا عادة الييكمة كالتدريب لمكحدات الحالية

إطبلؽ سراح السجناء العراقييف الذيف احتجزتيـ الكاليات . 23
. المتحدة دكف تيمة كتعكيضيـ

العراقييف الذيف عانكا نتيجة لحممة قتاؿ المتمرديف  تعكيض. 24
. التي شنتيا القكات األمريكية

اشتراؾ تقديـ دعـ مالي قصير المدػ لمحككمة عمى عكس . 25
سياستيا الحالية في خدمة مناطق معينة عمى حساب مناطق أخرػ 

يصاؿ الخدمات ) بشكل خاص فيما يتعمق بدفع الركاتب كا 
(. االساسية

لي عف مشركع السفارة الكبرػ كنقل السفارة بحجـ مخفض التخ. 26
. إلى منطقة أكثر حياداً 

النفي عمنًا ألؼ نية إلنشاء قكاعد عسكرية دائمة أك السعي . 27
. لمسيطرة عمى نفط العراؽ

2006( ديسابر)كهنتن أتل  19برتكسل، /داشق/عاهن/بغداد



 

 

2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  19 60قـ تقرير الشرؽ األكسط ر   

اه العال في العراق؟:  هامملتن  –بعد بيكر 

 هامملتن  -لقميم لقرير بيكر : اقداة. 1

ما فعمتو لجنة  دراسة الكضع في العراؽ التي ترأسيا مشاركًة 
: جيمس بيكر كلي ىاممتكف ىك ما كاف ينبغي فعمو قبل أمد طكيل

 كصٌف يبعث عمى االرتياح كأميف بصكرة غير عادية لحجـ الكارثة
: الصفحات األكلى منو تقكؿ بصراحة شديدة. العراقية

إذا استمر الكضع في العراؽ بالتدىكر فستككف العكاقب 
إف انزالقًا نحك الفكضى سيؤدؼ إلى انييار . كخيمة

قد تتدخل البمداف . الحككمة العراقية ككقكع كارثة إنسانية
المجاكرة كقد تتفاقـ االشتباكات السنية الشيعية، كقد 

. (1)القاعدة نصرًا دعائيًا كتكسع قاعدة عممياتيا تكسب

كما يطرح التقرير رأيًا صحيحًا مفاده أف صنع نتيجة كيذه يتطمب 
جيد جماعي مف قبل : العمل بنشاط عمى استراتيجية ذات مساريف

بمداف إقميمية كالمجتمع الدكلي الحتكاء النزاع مع عممية مصالحة 
ػ المدػ الذؼ يتعيف فيو عمى كأخيرًا يؤكد التقرير عل. داخمية

الكاليات المتحدة تغيير سياساتيا إذا أرادت تحقيق ىذه األىداؼ 
كالكفاء بمسؤكلياتيا األخبلقية كحماية مصالحيا االستراتيجية في 

كرغـ أف التقرير ال يبيف بكضكح الكضع النيائي . العراؽ كالمنطقة
إنقاذ ما : لمخاطرالقابل لمتحقيق في العراؽ فإنو كاضح تمامًا حكؿ ا

أمكف مف النظاـ السياسي العراقي لتجنب انسحاب عسكرؼ أمريكي 
. كسط حرب أىمية قد تشعل حريقًا إقميميًا أكسع

يقدـ التقرير بتحميمو الكاضح تمامًا لؤلحكاؿ في العراؽ، كبدعـ مف 
. كبل الحزبيف، إسيامًا ىامًا في النقاش الداخمي في الكاليات المتحدة

بشدة عددًا مف التكصيات الرئيسية التي  Crisis Groupتؤيد 
تكصل إلييا التقرير مثل إشراؾ إيراف كسكريا كا عادة إحياء عممية 

 

 
 The Iraq Study Group Reportلجنة دراسة الكضع في العراؽ  (1)
(ISG) 14، صفحة (2006نيكيكرؾ، )، تقرير لجنة دراسة الكضع في العراؽ .

السبلـ العربية اإلسرائيمية كرفض أؼ تقسيـ ثبلثي لمببلد، كا عادة 
صدار عفك عاـ كاسع النطاؽ كتأخير االستفتاء في  دمج البعثييف كا 

حكؿ انسحاب القكات األمريكية مف  كرككؾ كالتفاكض مع العراقييف
شراؾ جميع األحزاب العراقية . العراؽ، كا 

أكاًل، فمع أنو يقر : كلكف التقرير يعاني مف خمميف تحميمييف ىاميف
بأف الحككمة العب أساسي في العنف بيف الطكائف، إال أنو كفي 

ذات المحظة يكصي بدعـ كتعزيز ىذه الحككمة بما في ذلؾ 
بأنيا حككمة كحدة "التقرير يصف الحككمة . يةبالكسائل العسكر

، في حيف أنيا (2)"كطنية تمثل الشعب العراقي عمى نطاؽ كاسع
الحككمة ليست شريكة في أؼ جيد . ليست شيئًا مف ىذا القبيل

ممثمكا . لكبح العنف كما أف تعزيزىا لف يسيـ في استقرار العراؽ
معنى مف جانب العرب السّنة في الحككمة يفتقركف ألؼ دعـ ذؼ 

مناطقيـ كليس ليـ نفكذ لدػ جماعات المعارضة المسمحة التي 
أعضاء الحككمة الشيعية األكثر . تغذؼ تفاعبلت الحرب األىمية

نفكذًا، عمى العكس مف زمبلئيـ السّنة، يسيطركف عمى أقكػ 
في . الميميشيات التي تشارؾ أيضًا في العنف الطائفي الكحشي

ارؼ، يتعيف عمى الكاليات المتحدة أف ضكء عمق االستقطاب الج
تفيـ أف الحككمة الحالية ىي مجرد طرؼ كاحد مف أطراؼ عديدة 

كىي حالة يصفيا التقرير بدقة كلكنو لـ يستخمص  –في النزاع 
. عكاقبيا المحتممة

تبعًا لذلؾ فإف الحككمة العراقية ستقاـك أؼ مبادرة يحتمل أف 
د تسيـ، عف طريق تحدؼ بما في ذلؾ أؼ إجراءات ؽ –ُتضعفيا 

باختصار، . التكزيع الحالي لمسمطة كالمكارد، في المصالحة الكطنية
أف : ال يمكف لمصالحة حقيقية أف تتـ إال بمكجب أحد احتماليف

رغـ أنو ليس مف الكاضح فيما إذا  –يستنزؼ أطراؼ النزاع قدراتيـ 
 كاف العراؽ سيتحمل الكضع حتى ذلؾ الكقت، أك عكضًا عف ذلؾ،
كىك األفضل، أف تعمل أطراؼ خارجية مع بعضيا كتمـز جميع 

 

 
(2 )(ISG) 12، صفحة 
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القكػ السياسية العراقية عمى حضكر مؤتمر مصالحة كطنية حيث 
. سيعاممكف كأنداد تقريبًا كحيث يمكف صياغة التسكيات الضركرية

ىاممتكف ىك تكصياتو المتعمقة  –الخمل الثاني في تقرير بيكر 
ضعا التقرير يمقياف الضكء عمى ربما كاف كا. بالبيئة اإلقميمية

الحاجة إلجماع دكلي، كبالتالي، إلشراؾ طيراف كدمشق كا عادة 
كلكف ما ىك مطمكب يتعدػ . اإلسرائيمي –تنشيط المسار العربي 

كال –المشاركة كيتعدػ الحكار، فإذا كاف لممناخ اإلقميمي أف يتغير 
فإف  -قميميبد مف ذلؾ لتحقيق النجاح في العراؽ كلتجنب النزاع اإل

كطالما ظمت . عمى كاشنطف أف تغير رؤيتيا االستراتيجية العامة
معايير إدارة بكش تدكر حكؿ فكرة منافسة استراتيجية كاسعة بيف 

سرائيل كقكػ )حمفائيا   14مثبًل ما يسمى األنظمة العربية المعتدلة كا 
، كمحكر يتككف مف إيراف كسكريا كحزب هللا (آذار في لبناف
ف غير الكاقعي، ببساطة، تكقع أؼ تعاكف سكاًء مف كحماس، فـ

. دمشق أك مف طيراف

في التقرير، فما " لميجـك الدبمكماسي الجديد"بعبارة أخرػ، فإضافة  
ىك مطمكب ىك استراتيجية إقميمية جديدة تقـك بمكجبيا الكاليات 
المتحدة بإشراؾ جميع األطراؼ لتحديد الكضع النيائي لمدكلة 

ة لممنطقة ككل كإللزاـ جميع المناطق العراقية قبكؿ العراقية إضاؼ
ىذا ال يعني االستسبلـ سكاًء لمرغبات . حل عف طريق التفاكض

اإليرانية أك السكرية، فمف الكاضح أف لكمييما أىدافًا تتجاكز ما 
كلكنو يعني أخذ مصالحيما . يمكف ألؼ إدارة أمريكية أف تقبمو

اغة رؤية كمية لممستقبل، مثبًل الحيكية في الحسباف عند محاكلة صي
ىاممتكف، مف خبلؿ  –تقرير بيكر . مف خبلؿ اتفاقية أمنية إقميمية

التكصية بتغيير الكاليات المتحدة ألكلكياتيا عكدًا إلى العممية 
كلكف عدـ اعتراؼ التقرير . السممية، يتخذ خطكات في ذلؾ االتجاه

التفكير في عدد  بصكرة كاضحة بحاجة الكاليات المتحدة إلى إعادة
أبرزىا برنامج إيراف النككؼ كلكف أيضًا مستقبل )مف القضايا 

، فإنو يظل قاصرًا كيخمق الكىـ الخطير (العبلقات السكرية المبنانية
. بأف المشاركة يمكف ليا كبذاتيا أف تنتج ما لـ تنتجو العزلة

ُيبرز التقرير مصاعب أخرػ، فالتغييرات التي يكصي بيا ترتبط في 
بالتحديد االنتخابات )عظميا بالركزنامة السياسية األمريكية ـ

كُتنتج جدكاًل زمنيًا ال عبلقة لو ( 2008الرئاسية األمريكية عاـ 
إطبلقًا بالحقائق عمى األرض كتستنسخ عادًة نتج عنيا فعميًا، خبلؿ 

المراجعة الدستكرية التي . السنكات القميمة الماضية، عكاقُب مدمرة
تقرير، كىك محق في ذلؾ، ُينظر إلييا باعتبارىا تسبق يدعك ليا اؿ

كىذه تراتبيٌة تضمف  –المصالحة الكطنية بداًل مف التدفق منيا 
أخيرًا يبرز التقرير الحاجة لفتح قنكات اتصاؿ مع . فشميا فعمياً 

مجمكعات المعارضة المسمحة كلكف دكف التأييد الكامل لبلستنتاج 
اممة جماعات المعارضة كمشاركيف بكجكب مع: المنطقي لتحميبلتو

كمما يمفت النظر . أصيميف كال غنى عنيـ في أؼ عممية مصالحة
حتى  -أف النص لـ يقدـ أبدًا المكاقف التي اتخذتيا ىذه الجماعات 

لك كاف ذلؾ فقط لمعرفة ما إذا كاف باإلمكاف أخذ ىذه المكاقف 
لى أؼ مدػ ؼ كاف قد رغـ حقيقة أف ىذه المكاؽ -بعيف االعتبار كا 

. تـ التعبير عنيا بكضكح كبشكل عمني

تشخصييا الخاص لمكضع  Crisis Groupفي ىذا التقرير تقدـ 
. العراقي كمقترحاتيا لفتح صفحة جديدة كحاسمة حقاً 
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 لصعمد النزاع في دتلة ضعيفة: الاأزق العراقي. 2

دتلة انههرة ، أجندة ادارة . أ

ؼ مف التفيـ كليما أىميٌة ىناؾ عامبلف رئيسياف لـ يحظيا بما يكف
األكؿ ىك االنييار التاـ . حيكية في فيـ األكضاع الحالية في العراؽ

ألجيزة الدكلة الذؼ خمق فراغًا إداريًا كأمنيًا عمى السكاء لـ تستطع 
ثبلث سنكاٍت كنصف مف إعادة اإلعمار التغمب عميو كالذؼ تـ ممؤه 

بقة مف السياسييف كالثاني ىك بركز ط. ببلعبيف عنيفيف مستقميف
غالبيتيـ مف المنفييف كالمياجريف السابقيف الذيف ليس لدييـ شرعية 

تذكر في أكساط العراقييف العادييف، كالذيف تعاممكا مع البمد 
كمكاردىا الثرية باعتبارىا حقًا ألحزابيـ أك أشخاصيـ بداًل مف ككنيا 

أدػ  ثركة كطنية، مما شجع ظيكر نظاـ سياسي ذك قاعدة مجتمعية
إلى حدكث استقطابات في الببلد، كعزز، في بعض الحاالت، 

ىذه الدكلة الجكفاء المنيكة . أجندًة انفصالية تيدد بتمزيق الببلد
حتى مشارؼ المكت أصبحت اليـك فريسًة لممميشيات المسمحة 

كطبقًة سياسيًة ( بما في ذلؾ المنظمات الجيادية)كالقكػ الطائفية 
نا المنافع الشخصية قصيرة المدػ أماـ ىي في الكاقع، إذا كضع

المصالح الكطنية بعيدة المدػ، متكاطئًة في التدمير المأساكؼ 
. لمعراؽ

بدأ عراؽ ما بعد صداـ متعثرًا بصكرة خطيرة، فقد أصبحت أجيزُة 
الدكلة ضعيفًة نتيجًة ألكثر مف عقٍد مف العقكبات المفركضة مف 

صاد في ممارساٍت إجرامية كالتي أدخمت االقت)قبل األمـ المتحدة 
كأفسدت الجياز البيركقراطي كأفقرت طبقة متكسطة كانت مزدىرًة 

، بينما كانت في نفس الكقت ُتستنزُؼ مف قبل ديكتاتكٍر (3)(ذات يـك
استعاد قبضتو عمى السمطة بعد حرب الخميج عمى حساب 

 

 
: عمق مراقب قديـ مختص في شؤكف العراؽ حكؿ عقد العقكبات قائبلً  (3)
كاف عمى الكاليات المتحدة أف تدرؾ بأف الدكلة ستنيار ألف سياستيا خبلؿ عقد "

محاضرة مف قبل تكبي ". مف الزمف كانت مصممة لمكصكؿ إلى ىذه النتيجة
، 2006( أكتكبر)تشريف أكؿ  30دكدج، المعيد الدبمكماسي األردني، عماف 

Toby Dodge, Jordanian Institute of Diplomacy, Amman, 30 

October 2006 . مجمة سيرفايفل، مجمد "كيف ضاع العراؽ"راجع أيضًا مقالو ،
 ,How Iraq Was Lost”, Survival“، 2007-2006، شتاء 4، عدد 48

vol. 48, no. 4, winter 2006-2007 .راؽ مراجعة مضيئة لكتب حكؿ الع
بقمـ نكح فيمدماف كديفيد فيميبس كمارؾ إيثرينغتكف، كالرؼ ديامكند كجكرج باكر، 

 ,Noah Feldman, David Phillips, Mark Etherington)كبكؿ بريمر 

Larry Diamond, George Packer and Paul Bremer .)

كلكف اإلدارة بعد االحتبلؿ جعمت األمكر أكثر . مؤسسات الدكلة
كانت ىناؾ في البداية ممارسات النيب غير العادية . بكثير سكءاً 

التي جاءت مباشرة بعد الغزك األمريكي كالتي اتخذت خبلليا القكات 
ما تبل ذلؾ ربما كاف أكثر قرارات اإلدارة . األمريكية مكقفًا سمبياً 

التسريح المتعمد لمجيش كالشرطة العراقية مقركنًا : األمريكية تكمفةً 
امل لحزب البعث كالذؼ قضى بضربة كاحدة عمى الدكلة بالحل الش

في ذات الكقت قامت سمطة التحالف المؤقتة . كدمر مؤسساتيا
بتنصيب حككمة مؤقتة كغير شرعية افتقرت إلى سمطة التنفيذ في 

في تمؾ المرحمة كاف انييار . بيئة مف النزاع المتزايد كاالستقطابات
ًا، كىذا أدػ، بدكره، إلى تفكيؾ الدكلة العراقية قد قطع شكطًا كبير

. المجتمع العراقي

تـ ملء الفراغ األمني بميميشيات مرتبطة باألحزاب اإلسبلمية 
الشيعية مثل فيمق بدر التابع لممجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في 
العراؽ، كجيش الميدؼ التابع لمقتدػ الصدر، إضافة إلى طائفة 

يش الميدؼ، كحرس مف مجمكعات أصغر مف بينيا أشباؿ ج
األحياء، كشركات مقاكالت أمنية خاصة تحرس السياسييف كالنفط 

. كالطاقة الكيربائية كالمنشآت الحيكية األخرػ، كمافيات إجرامية
أسيـ تمكيف الميميشيات بشكل خاص في النشاط الطائفي البالغ 

( يناير)الخطكرة ذاتو الذؼ برز في أعقاب انتخابات كانكف ثاني 
. ينما أدت الخصخصة المتزايدة لمعنف إلى الفكضى، ب2005

العراقيكف الذيف ال يجدكف مبلذًا لدػ الدكلة يعتمدكف اآلف في 
، أؼ أف استراتيجيات النجاة (4)حمايتيـ عمى جماعات مسمحة

. قصيرة المدػ حمت محل أجندات إعادة البناء بعيدة المدػ

تأسست في المنفى الفراغ اإلدارؼ تـ ممؤه مف قبل أحزاٍب كانت قد 
كالتي استفادت مف عدـ كجكد حياة سياسية حقيقية، فقد كاف نظاـ 

صداـ حسيف قد قمع الحياة السياسية كعجزت سمطة الحكـ المؤقتة بعد 
أثبتت ىذه القكػ عدـ قدرتيا عمى الحكـ ناىيؾ عف . ذلؾ عف تكفيرىا

ات القدرة عمى التكصل إلى تسكيات ىامة كانت ضركرية لرأب التصدع
بل عمى العكس مف ذلؾ، فإنيا عمقت الخبلفات مف خبلؿ . المتعمقة

 

 
بمغت ىذه الحالة حدًا جعل عراقييف عممانييف، تصادؼ أنيـ مف  (4)

عكف لطمب الحماية مف مجمكعات تنتمي إلى تنظيـ القاعدة في أحياء السنة، يس
راجع . معينة مف بغداد ضد اليجمات التي يشنيا مقاتمكف مف جيش الميدؼ

 Save Whomever“، ذا نيك ريببميؾ، "إنقاذ كل مف نستطيع إنقاذه"جكرج باكر 

We Can”, The New Republic ،27  2006( نكفمبر)تشريف ثاني .
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طرح سياسات اليكية كالتركيج لنظاـ سياسي تكزع فيو المناصب طبقًا 
أك ما يطمق عميو في لبناف ( عرقية أك طائفية)النتماءات مجتمعية 

سنة، –عادت االنتماءات األكلية بالبركز (. نظاـ المحاصصة الطائفية)
كتـ نقميا ألسكاؽ الكالء  -رب، كرد، تركماف، آشكرييف، صابئةشيعة، ع

السياسي الرئيسية لتحل محل أؼ إحساس باالنتماء الكطني أك 
كمع استثناءات قميمة فإف األحزاب كاألفراد الذيف . المصمحة الكطنية

كىي نفسيا منقسمة عمى بعضيا –أخذكا يمثمكف ىذه الجماعات 
اعيات خاصة في كزارات كمؤسسات أخذكا ألنفسيـ إقط -داخمياً 

حصمكا عمييا كجزء مف المحاصصة ككلغكا في خزائف الدكلة كىبات 
. إعادة اإلعمار لتمكيل ميميشياتيـ كملء جيكبيـ

الغياب السياسي رفع أيضًا أرصدة رجاؿ الديف الشيعة كالسنة عمى 
السكاء، كاألكثر تطرفًا منيـ مع مركر الكقت، ككل ذلؾ عمى 

تبعًا لذلؾ فإف األحزاب المشاركة في . التفكير العممانيحساب قكػ 
، كباستثناء األكراد، ال تستند فقط إلى قكاعد في  السمطة اليـك

المجتمعات السنّية كالشيعية كلكنيا تمثل أكثر العناصر الدينية 
، التي تبنت خطابًا طائفيًا صارمًا يساعدىا في (5)المسمحة تشدداً 

ىجمات عمى الشيعة تتبعيا فكرًا ذلؾ نمط مف العنف يشمل 
. (6)ىجمات انتقامية مضادة عمى السنة عمى طريقة الثأر

لـ تكف ىناؾ قضية كاحدة أثبتت أنيا أكثر استقطابًا في مرحمة ما 
. (7)2005بعد حرب العراؽ مف صياغة الدستكر الدائـ لمببلد عاـ 

 

 
كفقًا لمراقب عراقي " مذىبية"األحزاب السياسية الشيعية ىي أحزاب  (5)

في المغة العربية تعبيرًا عف مدرسة دينية، " مذىب"مشيرًا إلى اشتقاؽ الكممة مف 
 16، عماف، Crisis Group مقابمة". تفتقر لدعـ شعبي حقيقي"كأضاؼ بأنيا 

. 2006( يكليك)تمكز 
الحرب العراقية التالية؟ : "52رقـ  Crisis Groupراجع تقرير  (6)

. 2006( فبراير)شباط  27، "الطائفية كالحرب األىمية
في تقارير سابقة، تـ كضعو  Crisis Groupالدستكر، كما أشارت  (7)

مف قبل ممثميف عف جماعتيف فقط مف الجماعات الرئيسية الثبلث في العراؽ بعد 
العرب السّنة . 2005( نايرؼ)كانكف ثاني  25أف قاطع العرب السّنة انتخابات 

صكتكا بأغمبية ساحقة ضد الدستكر كأخفقكا في دحضو بعدد قميل مف األصكات 
كطبقًا الستفتاء جرػ في (. نينكػ )صكت في محافظة كاحدة  850000بمغ 

مف الشيعة رأكا أف االنتخابات التي % 89فإف  2005( ديسمبر)كانكف أكؿ 
. مف العرب السنة عكس ذلؾ% 94أكد  بينما" حرة كنزيية"جرت الحقًا كانت 

، متكفر ”What the Iraq Public Wants“" ماذا  يريد الجميكر العراقي"
كانكف ثاني  http://www.worldpublicopinion.org  ،2-5: عمى المكقع

راجع إيجاز سياسة  Crisis Groupلبلطبلع عمى تحميل . 2006( يناير)

ربكا في األكراد، الذيف أظيركا نية لمبقاء ضمف عراؽ مكحد بينما أع
الكقت نفسو عف تفضيميـ لبلنفصاؿ، انضـ إلييـ المجمس األعمى 
لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ في مسعى لفرض ىيكل فيدرالي يسمح، 
إلى جانب منطقة كردية مقبكلة لدػ معظـ العراقييف، بإقامة منطقة 

شيعية متميزة تضـ تسع محافظات جنكبية بإدارة شيعية كسيطرة 
مف شأف ذلؾ جعل العرب السنة دكف . (8)ببلدعمى معظـ نفط اؿ

منفذ بحرؼ كمحركميف مف المكارد الطبيعية كدكف ضماف ألؼ 
نصيب مف الثركة يؤكؿ إلييـ مف خبلؿ آلية القتساـ المكارد تسيطر 
عمييا الدكلة الفيدرالية إسميًا، أما فعميًا فستككف تحت سيطرة حككمة 

. ة بحقد مكظـكإقميـ الجنكب القكية كالثرية كالمشحكف 

ليس بكسع أؼ بمد تديره دكلة مركزية ضعيفة أك غير مكجكدة أف 
يتحمل أعباء حرب أىمية تنشأ مف صراع كجكدؼ عمى السمطة 

كىذا دكف   -مف ىنا فإف التكسع في فيدرالية فضفاضة. (9)كالمكارد
لتشمل  –شؾ خيار لؤلكراد بحكـ ثقافتيـ كتاريخيـ المنفصل 

الشيعية في الببلد، أؼ ترسيخ الطائفية، بعبارة الغالبية السكانية 
أخرػ، فإف الدستكر قد أصبح مخططًا لتفكيؾ الببلد بداًل مف أف 

. (10)يككف الميثاؽ الكطني المكحد كفقًا لممقصكد منو

باختصار، كاف الدستكر كصفًة لصراع عنيف حكؿ حدكد مناطقية، 
فكيكًا فعميًا كشبلاًل مف الدـ لدػ طرد األقميات مف مساكنيا، كت

كمع أنو ليس ىناؾ ضمانة بأف منطقة شيعية مف ىذا النكع . لمببلد

                                                                                                    
أيمكؿ  26، "عممية دستكرية ضمت طريقيا: تفكيؾ العراؽ: "19الشرؽ األكسط رقـ

. 2005( سبتمبر)
، "تحالف عراقي غير مكحد يفكز في الجنكب: "انظر ريدار فيسر (8)

Reidar Visser, “A Disunited Iraqi Alliance Triumphs in the 

South” ،22  كالمكجكد عمى المكقع اإللكتركني2005( ديسمبر)كانكف أكؿ ، :
http://historiae.org 

كىي أنو  –تتجاىل كميًا المشكمة المركزية "مقترحات تقسيـ العراؽ  (9)
الضغط مف أجل التقسيـ سيؤدؼ . ليس ىناؾ مركز سمطة في العراؽ العربي

محاضرة مف قبل تكبي ". ببساطة لمزيد مف النزاع المكثف بيف مزيد مف البلعبيف
. دكدج، مصدر سابق

ستكر يقطر طائفية مف كل مادة فيو، الد: "يقكؿ خبير دستكرؼ عراقي (10)
ذا ما تـ تطبيقو فسيكرس رسميًا الحرب األىمية القائمة فعميًا اآلف مقابمة ". كا 

Crisis Group  ،انظر أيضًا كنعاف مكية . 2006( يكليك)تمكز  16في عماف
 Kanan Makiya, “Present at the، النيكيكرؾ تايمز، "شاىد عمى التفكيؾ"

Disintegration”, The New York Times  ،11  ( ديسمبر)كانكف أكؿ
في نقد حاد لمدستكر الجديد مف قبل مدافع متحمس سابق عف الغزك  2005

. األمريكي لمعراؽ
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ستخرج إلى عالـ الكجكد فإف النقاش نفسو حكؿ ذلؾ قد أثبت أنو 
أداة لمتيييج كاالنقساـ حيث احتماالت التقسيـ تثير آماؿ البعض 

كفي إىانة . كمخاكؼ البعض اآلخر كعدـ اليقيف لدػ كل األطراؼ
لة، أخفق العرب السّنة بنسبة ضئيمة في دحض الدستكر ذات دال

( ال)رغـ أنيـ اختاركا  2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  15في استفتاء 
. بأغمبية ساحقة

ىناؾ مصاعب حقيقية تكاجو المقترحات العديدة التي طرحت في 
الكاليات المتحدة بخصكص إما تقسيـ العراؽ أك القبكؿ بتجزئتو إلى 

رغـ التيجير الكبير لمسكاف فبل زاؿ الكثير مف . تيأقاليـ حكـ ذا 3
العراقييف يعيشكف في مناطق ظمت إلى عيد قريب عمى األقل 
عميقة االختبلط كذلؾ بسبب اليجرات العمالية كا عادة التكطيف 

اإلجبارؼ في ظل أنظمة حكـ سابقة كالتزاكج الكاسع النطاؽ عبر 
لمناطق تديـ االتصاؿ بيف ىذه ا. الخطكط العرقية كالطائفية كالقبمية

. مختمف المجمكعات العرقية كالطائفية

عمى اإلطبلؽ فيي " نقية"إذا كاف ىناؾ مف مناطق عرقية أك دينية 
غالبًا جزر ألقميات مف السكاف في بحر مف السكاف ذكؼ 

االنتماءات المختمفة بصكرة أساسية، مثل مجمكعات صغيرة مف 
البصرة )لبية سكانية شيعية العرب السّنة في مدف عديدة ذات أغ

أك البمدات كالقرػ الشيعية إلى الشماؿ مف بغداد عمى الطريق ( مثبلً 
. مف العاصمة إلى العتبات الشيعية المقدسة في النجف ككرببلء

ىناؾ منطقة يشتد فييا النزاع، كىي المنطقة المختمطة عمى نطاؽ 
ب العراؽ كاسع في الحزاـ الممتد مف الحدكد السكرية في شماؿ غر

كحتى الحدكد اإليرانية شرؽ بغداد حيث تتنافس مجتمعات عرقية 
كدينية متنكعة عمى البقاء كالسمطة السياسية كالسيطرة عمى مخزكف 

. المنطقة مف االحتياطيات النفطية

في رقعة مف المكزاييؾ كيذه ال يمكف رسـ خطكط بسيطة لمتمييز 
قل، مف صدامات بيف منطقة مجتمعية كأخرػ، ال تخمك، عمى األ

كبيرة بيف المجمكعات كداخل المجمكعات نفسيا كحتى داخل 
بل إف ىناؾ نزاعًا شديدًا عمى الخط الذؼ قسـ فعميًا . العائبلت

حيث  1991منذ أكاخر عاـ " العراؽ العربي"المنطقة الكردية عف 
يدفع األكراد باتجاه الجنكب في منطقة الحزاـ السكاني المختمط 

ـ الجماعات األخرػ التي تعيش ىناؾ كتستخدـ في بينما تقاكمو

، بأف الحقيقة (11)يحاجج بشير غالبريث. ذلؾ القكة بصكرة متزايدة
تبرير  –عمى األرض ىي فعميًا تقسيـ كاقعي، كىي حجة مغرضة 

بيد أف ىذه الحجة كاذبة . كردؼ ذاتي إلنشاء دكلة قكمية كردية
ـ فييا إرغاـ العائبلت بامتياز أيضًا، فالكاقع ىك فكضى عارمة يت

عمى االنتقاؿ مف جيكب سكانية متجانسة نسبيًا إلى مناطق ذات 
ليجدكا أنفسيـ غالبًا في مجرد جيب سكاني " جماعاتيـ"أغمبية مف 

نتيجة ذلؾ ىي إعادة رسـ خطكط التقسيـ بداًل مف حل . أكبر
المشكمة كتبقى الخطكط الجديدة مكضع نزاع في نمط دائـ التغير 

بناًء عمى ذلؾ فإف أؼ خطة لتقسيـ . عنف المريع كالمستفحلمف اؿ
قميميف مصطنعيف كميًا كغير مستقريف  العراؽ إلى أكؿ دكلٍة كردية كا 

إنما يفاقـ العنف " شيعي"كاآلخر " سني"إلى حد كبير أحدىما 
الطائفي كيمزؽ الببلد كيمعف في تدمير الدكلة كيشجع عمى التدخل 

. (12)كالتداخل اإلقميمي

قد نبيت فكرة التقسيـ الكاقعي لمعراؽ البمداف المجاكرة الذيف ؿ
سيترككف لمتعامل مع عكاقب ىذا التقسيـ، فقد حّذر عبد هللا غكؿ، 

كزير خارجية تركيا، مف أف تفكيؾ العراؽ سيرغـ جيرانيا عمى 
دخاؿ المنطقة في  عيد جديد مف الظممة يصعب "التدخل كا 

 

 
 ,Peter W. Galbraithمرتكزات تقسيـ العراؽ، تايـ، "بيتر غالبريث  (11)

“The Case for Dividing Iraq”, Time  ،5  ( نكفمبر)تشريف ثاني
2006 .

 Internationalأظير استفتاء لممعيد الجميكرؼ الدكلي  (12)

Republican Institute  مف العراقييف % 78أف  2006( يكنيك)في حزيراف
. بما في ذلؾ أغمبية مف الشيعة تعارض تقسيـ العراؽ عمى أسس عرقية كطائفية

، كالذؼ يمكف 2006( يكنيك)حزيراف  24-14، "مسح لمرأؼ العاـ العراقي"
خبلفًا لذلؾ، يحاجج  بيتر . http://www.iri.org: طبلع عميو عمى المكقعاال

رفضكا فكرة "قد  2005( ديسمبر)غالبريث بأف العراقييف في انتخابات كانكف أكؿ 
عندما صكتكا بأغمبية ساحقة لصالح أحزاب ترتكز عمى أسس عرقية " عراؽ مكحد

تكر العراقي الجديد الذؼ اختاره الدس"كيمضي قائبًل بأنو إضافة لذلؾ فإف . طائفية
بيتر دبميك ". مف المقترعيف في العراؽ إنما ىك خارطة طريق لمتقسيـ% 80

رأؼ غالبريث يعبر عف فيـ . ، مصدر سابق"مرتكزات تقسيـ العراؽ"غالبريث 
خاطئ لبلنتخابات، فمع أف ىذه االنتخابات كانت طائفية في طبيعتيا فإنيا ال 

إضافة لذلؾ . قييف كانكا يعبركف عف رغبة في تفكيؾ الببلدتكحي أبدًا بأف العرا
فإف معظـ العراقييف قد اقترعكا لمتحالف العراقي المكحد كلكف، ككما أظير الجدؿ 
حكؿ قانكف الفيدرالية فإف عناصر التحالف العراقي المكحد منقسمكف لمغاية حكؿ 

. ق الفكرةفكرة منطقة شيعية متميزة في الجنكب كاألغمبية يعارضكف ىذ
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الفيصل، سفير السعكدية في كأطمق األمير تركي . (13)"تصديقو
إف تخيل تقسيـ العراؽ : "كاشنطف حتى عيد قريب، تحذيرًا مماثبلً 

إلى ثبلثة أجزاء ىك تخيل تطيير عرقي كاسع النطاؽ، كقتل طائفي 
الذيف يدعكف لتقسيـ العراؽ يدعكف . كاسع النطاؽ كتيجير لعائبلت

. (14)"إلى مضاعفة المشاكل ثبلث مرات

قة كتركيبًا طرحو السيناتكر األمريكي جك بايدف ىناؾ اقتراح أكثر د
، حيث (15)كليسمي غيمب الرئيس السابق لمجمس العبلقات الخارجية

يدعكاف، خبلفًا لغالبريث، إلى الحفاظ عمى عراؽ مكحد كحككمة 
بيد أنيما، إذ يقببلف . (16)مركزية تتكلى مسؤكلية المصالح المشتركة

دستكر الحالي، فإنيما يؤيداف بفكرة الفدرالية التي ينص عمييا اؿ
شيعية كسنية  –إنشاء ثبلث مناطق ذاتية الحكـ إلى حد كبير "

كلكف ليس ىناؾ سبب يذكر لبلعتقاد بأف السنة بشكل ". ككردية
خاص سيقبمكف نتيجة تقضي بإنشاء منطقة شيعية مميزة لف 
تستطيع حككمة مركزية ضعيفة، في رأييـ، السيطرة عمييا أك 

رغـ مف أؼ شيء ينص عميو الدستكر حكؿ التكزيع إدارتيا باؿ
الكثيركف سيركف في ذلؾ نكعًا مف التقسيـ . العادؿ لممكارد

كما أف ىيكبًل فيدراليًا . كسيتصرفكف عمى ىذا األساس" المخفف"
ثبلثيًا سيسمط الضكء عمى مسألة الحدكد التي تطرقنا إلييا أعبله 

. كؿ ىذه القضيةكمف المحتمل حدكث اشتباكات نتيجة لذلؾ ح

 

 
كقد . 2006( نكفمبر)تشريف ثاني  16مقتبسة عف األسكشييتد برس،  (13)

، "لف تككف طرفًا في أؼ قرار لتقسيـ العراؽ"قاؿ مسؤكؿ حككمي تركي بأف تركيا 
كأنيا لف تقبل إعادة نشر القكات األمريكية في شماؿ العراؽ ألف ذلؾ قد يساعد 

كأجزاء مف المكصل كالمناطق التي عمى تحقيق الطمكحات الكردية لضـ كرككؾ 
 Crisisا قمقابمة أجرت. يختمط فييا األكراد مع سكاف مف مجمكعات أخرػ 

Group كيقكؿ برنت سكاككركفت . 2006( ديسمبر)، كانكف أكؿBrent 

Scowcroft كىك مستشار أمف قكمي أمريكي سابق، مشيرًا إلى فكرة التقسيـ ، :
أعتقد أنيا ستككف كصفة لمفكضى كالنزاع في . بالنسبة لي الفكرة غير معقكلة"

تشريف  9، مقتبسة عف جريدة األخبار اليكمية التركية بالمغة اإلنجميزية، "المنطقة
 .2006( نكفمبر)ثاني 

، ككالة  Agence France-Presseمقتبسة في أجنس فرانس برس  (14)
. 2006( أكتكبر)تشريف أكؿ  30االنباء الفرنسية، 

: ع عمى الخطة في المكقع اإللكتركنييمكف االطبل (15)
www.PlanForIraq.com . ليسمي غيمبLeslie Gelb ىك أيضًا عضك ،

. Crisis Groupمجمس أمناء 
مثل المشاركة العادلة في –ىناؾ نكاحي عديدة أخرػ عديدة لمخطة  (16)

. تتشابو مع تمؾ الكاردة في ىذا التقرير -عائدات النفط كعقد مؤتمر دكلي

المسألة الحيكية األىـ التي تكاجو العراقييف ىي كيفية إعادة إنشاء 
بيذا الصدد فإف لجنة دراسة . دكلة مركزية تعمل بصكرة منتظمة

األكضاع في العراؽ، كرغـ أنيا كصفت بالتفصيل عددًا مف 
. فقد استيانت باالختبلالت الكبيرة في عمل أجيزة الدكلة. المشاكل
أصبحت  -كبما في ذلؾ أىميا-ات، باستثناء عدد قميل منيا، الكزار

ال تعدك ككنيا إقطاعية لؤلنصار، كاختيار المكظفيف المدنييف يتـ 
كميًا تقريبًا عمى أساس التزكية بكاسطة رسائل تكصية تكفرىا الحركة 

كبالمثل يتـ تخصيص . السياسية التي تسيطر عمى الكزارة المعنية
. (17)نيفالمكارد ألتباع معي

تسييس المؤسسات يكمف ثمنًا باىظًا، كيتبدػ ىذا بصكرة صارخة 
في كزارة الصحة حيث قاـ الصدريكف بطرد مكظفيف مف السنة عمى 

، كتدخمكا عند جميع مستكيات اتخاذ (18)درجة عالية مف التأىيل
القرارات بالرغـ مف افتقارىـ التاـ لمخبرة، كيقكؿ طبيب في أحد 

: مستشفيات بغداد

لقطاع الصحي بحاجة، في رأيي، إلى أشخاص ذكؼ ا
الصدريكف ليس لدييـ خبرة في ىذا المجاؿ . كفاءة عالية

 

 
عقاب العممية العسكرية األمريكية في الفمكجة في تشريف ثاني في أ (17)
، عمى سبيل المثاؿ، كانت كزارة الصناعة، التي يتكالىا الحزب 2004( نكفمبر)

. ىي الكحيدة التي عممت بشكل جاد في إعادة بناءىا( سنة)اإلسبلمي العراقي 
دة البناء، مع قائد عسكرؼ أمريكي مسؤكؿ عف جيكد إعا Crisis Groupمقابمة 

كال زاؿ يتعيف عمى الحككمة . 2006( مارس)آذار  10كاشنطف العاصمة، 
لمتعكيض عف ( حككمة عبلكؼ )الحالية الكفاء بالتزامات الحككمة التي سبقتيا 

مف أصل كامل المبمغ الذؼ تـ التعيد بو لمذيف ُدمرت . "الخسائر التي تـ تكبدىا
كقد كعدت . 2006في بداية عاـ % 20ثـ  2005عاـ % 30ممتمكاتيـ، تـ دفع 

كلكنيا ادعت بصكرة متكررة أنيا ال تستطيع [ عمى دفعات]الحككمة بدفع ما تبقى 
مميكف دينار عراقي  18عمي، مثبًل، كعدتو الحككمة بمبمغ . الكصكؿ لممنطقة

لمساعدتو في إعادة بناء بيتو في حي العسكرؼ ( دكالر أمريكي 12.000حكالي )
مع عراقي أصمو مف  Crisis Groupمقابمة ". ق ال يزاؿ ينتظرفي الفمكجة، كلكف

كقد اعترفت إدارة بكش بيذه الممارسات . 2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  2الفمكجة، 
 29راجع نيكيكرؾ تايمز، . في مذكرة أعدىا مستشار األمف القكمي ستيفف ىادلي

. 2006( نكفمبر)تشريف ثاني 
السنة يتـ التعرؼ . أسس طائفيةيجرؼ تطيير كزارة الصحة عمى " (18)

قبل أياـ قميمة تـ قتل . عمييـ كقتميـ سكاًء كانكا في المستشفيات أك الكزارة نفسيا
صيدالني اسمو أحمد دمحم في مكقف السيارات التابع لمكزارة مف قبل رجاؿ 

تـ ذلؾ تحت سمع كبصر قكات األمف المسؤكلة عف أمف الكزارة . الميميشيات
مع صحفي  Crisis Groupمقابمة أجرتيا ". ت متغمغمة فيياكلكف الميميشيا

. 2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  2عراقي، 
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العكاقب . كليس لدييـ نخبة قادرة عمى قيادة كزارة كيذه
مريعة، كمعظـ األطباء ترككا العمل بسبب تصرفات 
رجاؿ الديف الصدرييف الذيف ليست لدييـ أؼ درجات 

في كل مناحي عممنا بما في  طبية كمع ذلؾ يتدخمكف 
ىناؾ ُمبل في كل مستشفى . ذلؾ تشخيص األمراض
أك باسـ أؼ شيء قد " كالية الفقيو"يصدر األكامر باسـ 

. (19)يخطر عمى باليـ

كزارة الداخمية، المسؤكلة نظريًا عف القانكف كالنظاـ، لـ تفعل شيئًا عمميًا 
غـ أنو كاف مف كر. لمقاكمة الميميشيات سكاًء داخميا أك خارجيا

المفركض دمجيا في أجيزة أمف الدكلة فإف ميميشيا المجمس األعمى 
تكاصل العمل كما كانت " فيمق بدر"لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ المسماة 

أفراد فيمق بدر ىـ ما : "سابقًا، كىذه حقيقة يقر بيا بكضكح أحد أفرادىا
ف بصكرة مستقمة نطمق عميو اآلف القكات الخاصة لمكزارة، كىـ يعممك

عف مكظفي الكزارة اآلخريف كيقكمكف بميمات منفصمة عف تمؾ التي 
بشكل أكسع، أبدت الكزارة تغاضيًا  .(20)"تقـك بيا الكحدات األخرػ 

شديدًا يصل إلى درجة التكاطؤ الجنائي بالنسبة لحكادث العنف الطائفي 
تشريف ثاني  14التي ركعت العاصمة مؤخرًا، كمف أبرزىا ىجـك 

 -التي يرأسيا عربي سني–عمى كزارة التعميـ العالي  2006( نكفمبر)
التي تـ فييا اعتقاؿ عشرات مف المكظفيف في رابعة النيار في قمب 
بغداد أثناء عممية شاركت فييا عدة سيارات شرطة كشاحنات مسمحة 

. (21)كالتي لـ يتخذ بشأنيا إجراءات رسمية تذكر

الدكلة ال يسيـ في مساعدة األدىى أف ىذا التسييس لمؤسسات 
التفكؽ الشيعي يفيد بصكرة أساسية أفرادىـ الذيف . السكاف الشيعة

يشارككف في أعماؿ العنف، بينما تبقى االحتياجات المادية لقكاعدىـ 

 

 
أيار  13مع طبيب في مستشفى في بغداد،  Crisis Groupمقابمة  (19)
. 2006( مايك)
نيساف  24مع أحد أفراد فيمق بدر، بغداد،  Crisis Groupمقابمة  (20)
الصدرؼ بحراسة محطات تعبئة ( ميدؼجيش اؿ)بالمثل، يقـك . 2006( أبريل)

مقابمة . الكقكد في بغداد عمنًا، كىي ميمة يفترض منطقيًا أف تتكالىا كزارة الداخمية
( نكفمبر)تشريف ثاني  13مع صحفي عراقي، بيركت،  Crisis Groupأجرتيا 
2006 .

مسؤكلكف يتنازعكف حكؿ األعداد في عممية اختطاؼ : "سكلمكف مكر (21)
 Solomon Moore, “Officialsاد،، لكس أنجمكس تايمز، بالجممة بغد

clash over numbers in Baghdad mass kidnapping”, The Los 

Angeles Times  ،16  2006( نكفمبر)تشريف ثاني .

الجنكب الذؼ يتمتع بيدكء . االجتماعية دكف تمبية إلى حد كبير
عرب نسبي يعيش أحكااًل اقتصادية أفضل بكثير مف مناطق اؿ

السنة، كلكف الشيعة يكاصمكف انتظار إعادة البناء التي غالبًا ما يتـ 
. الكعد بيا

كنا، كعراقييف سنة، ننتظر بفارغ الصبر تكلي رجاؿ الديف 
السمطة، ككنا نريد منيـ تخميصنا مف ديكتاتكرية صداـ 

إنيـ فاسدكف . حسيف، كلكني أجدىـ اليـك أسكأ مف صداـ
عادة بناء ىذه المدينة؟ في ماذا ينتظركف إل. كلصكص

بغداد لدييـ مبرر بسبب أعماؿ العنف، كلكننا في 
محافظة كاسط لـ نشيد انفجارًا كاحدًا، كاألمف ىنا 

لماذا ال يبدءكف بإعادة بناء ىذه المدينة؟ رئيس . تبتمس
بمدية كاسط يتبع لممجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في 

إنو . اناة الناسالعراؽ، كليس لديو أؼ إحساس بمدػ مع
ال يكترث أبدًا بنا ألف أفراد فيمق بدر كالمجمس األعمى 

ليس مرة  –لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ يتمقكف ركاتبيـ 
. (22)كاحدة بل مرتيف، مف قبل العراؽ كمف قبل إيراف

نزاع ُاديٌم لذاِله . ب

بالرغـ مف االدعاءات األمريكية المتكررة حكؿ نقطة تحكؿ أخرػ أك 
ة ميمة عمى الطريق فإف مستكػ العنف المستداـ كغير المنقطع عبلـ

قد أظير بجبلء بأنو أصبح ُمديمًا لذاتو كمحصنًا ضد أؼ إنجازات 
عسكرية عرضية أميركية أك مكاقف سياسية ظاىرية مف قبل العراقييف 

مف الكاضح أف الكاليات المتحدة قد أشعمت شرارة العنف كىي . أنفسيـ

 

 
مع مكظف المسجد كأحد األتباع  Crisis Groupمقابمة أجرتيا  (22)

شيادة كيذه . 2006( ايكـ)أيار  29الطكعييف آلية هللا السيستاني، الككت، 
الكاقع أنو ال . لقد خابت آمالنا كثيرًا بسبب ما حصل منذ الحرب. "تتكرر كثيراً 

البعض يقكؿ أنيا غمطة . اإليطالييف كال العراقييف قد جمبكا أؼ تقدـ لمناصرية
أميركا مف حيث أنيا أعاقت حتى اآلف عممية إعادة البناء، كآخركف يرجعكف 

". أيًا كاف األمر فنحف نضيع بيف الحالتيف. ساط العراقييفالسبب لمفساد في أك
( مايك)أيار  4مع زعيـ قبمي في منطقة الناصرية،  Crisis Groupمقابمة 
إلى مقارنات مع العيش تحت حكـ صداـ  Crisis Groupكقد استمعت . 2006

أف كلكف ينبغي لممرء . بصكرة متزايدة كمثيرة لمقمق في الجنكب كخاصة في البصرة
يفيـ ذلؾ باعتباره تعبيرًا عف اإلحباط أكثر منو تقييمًا عميقًا أك رغبة حقيقية في 

. إعادة عقارب الساعة لمكراء
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إال أف النزاع قد . (23)الكقكد كتحتكيو عمى حد سكاءالتي تمده اآلف ب
طكر اآلف ديناميتو األساسية الذاتية مع الكسائل الضركرية إلعادة 

دامتيا . إنتاج نفسو كا 

المصدر األىـ . ىناؾ تفسيرات عديدة لدكرة العنف التي تدعـ نفسيا
لشرعية كسمطة المجمكعات المسمحة كالميميشيات أصبح المصدر 

فكمما أصبح بكسعيـ اإلشارة إلى : زيادة تطرؼ النزاعالرئيسي ؿ
ازدياد عنف الطرؼ اآلخر كمما استطاعكا تبرير عنفيـ بحجة تكفير 

(. مف مجمكعة أخرػ )كاالنتقاـ ( لمجمكعة الطرؼ المعني)الحماية 
كفي غياب أجيزة دكلة قادرة عمى حماية الناس يجد المدنيكف 

دكف فييا بدًا مف االعتماد أنفسيـ عالقيف في حمقة مفرغة ال يج
ككمما تدىكر المكقف كمما أصبح مف . عمى مجمكعة مسمحة

األسيل عمى ىذه المجمكعات كسب الكالء كحشد الطاقات السياسية 
أصبح مف حيث " اآلخر"الخكؼ مف : كاالجتماعية ألنصارىا

كمما أصبح . "الجكىر ىك أثمف مكجكدات ىذه المجمكعات
كمما ازدادت قكة المتطرفيف الشيعة كالعكس المتطرفكف السّنة أقكػ 

. (24)"بالعكس

عمى كجو الخصكص أصبحت المعارضة  2006منذ أكائل عاـ 
المسمحة تركز دعايتيا عمى الجرائـ المرتكبة ضد العرب السنة كىي 

بذلؾ تشجع عقمية الحصار كتركج لدكرىا كحامية لمسكاف 
منح شرعية الميميشيات الشيعية ىي األخرػ ت. (25)المقمكعيف

 

 
ىناؾ إجماع . ، مصدر سابق"الحرب العراقية التالية؟"راجع تقرير  (23)

كاسع في العراؽ عمى الفكرة القائمة بأف الكجكد األمريكي في العراؽ ىك أساس 
الجميكر "راجع . 2006في، كما تبيف مف استفتاء في أكاسط عاـ العنف الطاغ

 2006( سبتمبر)أيمكؿ  27، "العراقي حكؿ الكجكد األمريكي كمستقبل العراؽ
. http://worldpublicopionion.org: كالمكجكد عمى المكقع اإللكتركني

يقكؿ عراقي لو . 2006( نكفمبر)تشريف ثاني  26كراجع لكس أنجمكس تايمز 
القات كثيقة بالمعارضة المسمحة أف االنسحاب األمريكي قد يساعد في حل ع

أميل إلى التفكير بأنو عندما يغادر المحتمكف فإف المسألة الطائفية : "المشكمة
أعتبر الطائفية عرضًا كليست سببًا، . ستتراجع إلى درجة يمكف السيطرة عمييا

، Crisis Groupمقابمة . "كعمينا معالجة السبب كىك قبل كل شيء، االحتبلؿ
. 2006( أكتكبر)تشريف أكؿ  30

مع األميف العاـ لحزب عراقي غير  Crisis Groupمقابمة أجرتيا  (24)
 .2006( نكفمبر)تشريف ثاني  22طائفي، عماف، 

لكمكند ديبمكماتيؾ، " المقاكمة العراقية تتطكر"ماثيك جيدير كبيتر ىارلنغ  (25)
Mathieu Guidere and Peter Harling, “Iraq’s Resistance 

Evolves”, Le Monde Diplomatique  2006( مايك)، أيار. 

ألعماليا عف طريق إبراز عيكب الدكلة كالمسؤكلية المترتبة عمى 
العنف، . (26)ىذه الميميشيات نتيجة لذلؾ في حماية المدنييف

. باختصار، بفرخ المكارد الرمزية التي يحتاجيا مرتكبكه

كل األطراؼ تدعي . ىذه الدينامية تبرز بكضكح في سمكؾ المجمكعات
حدديف متطرفيف ككحشييف ال يمكف التعامل بأنيا تستيدؼ أعداء ـ

في معظـ الحاالت ال تعمف أؼ مف عصابات . معيـ إال بالعنف
عف مسؤكليتيا عف اليجمات  -كال حتى الجيادييف–المتمرديف السّنة 

فيمق عمر، كىك مجمكعة تأسست في . (27)ضد مدنييف مف الشيعة
التي  لمرد عمى اليجمات 2006أك أكائل عاـ  2005أكاخر عاـ 

يتعرض ليا السّنة، يعمف بأنو يركز عممياتو كميًا عمى ميميشيات 
المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ، أؼ فيمق بدر كعمى جيش 

كبالمثل تصر الميميشيات الشيعية كفرؽ المكت عمى . الميدؼ الصدرؼ 
أؼ الجيادييف الذيف يعتبركف بعض )أنيا تبلحق فقط التكفيرييف 

كالصدامييف ( اإلسبلمية الصغيرة كفارًا كيريدكف عزليـ دينياً الطكائف 
. (28)(أؼ أتباع الديكتاتكر المخمكع)

لكاقع ليس كذلؾ، فالعنف العشكائي مف أحد األطراؼ يستتبع عنفًا ا
سمسمة اليجمات التي استيدفت كزارة الصحة . عشكائيًا مف طرؼ آخر

جاءت ردًا عمى  2006( نكفمبر)تشريف ثاني  23كمدينة الصدر يـك 
عميـ العالي قبل ذلؾ بعدة أياـ، كبدكرىا تاختطاؼ رىائف في كزارة اؿ

. أطمقت ىذه اليجمات عمميات شنيا جيش الميدؼ ضد مساجد سنية
الميل الخاطئ لتعريف العدك ضمف تصنيفات اجتماعية كاسعة يظير 

بكضكح في االصطبلحات التي تستخدميا المجمكعات، فتعبير 
( لمرتديف الرافضيف لبلعتراؼ بالخمفاء الراشديف األكائلا" )ركافض"

كالذؼ استخدـ في البداية مف الجيادييف مف أتباع أبك مصعب الزرقاكؼ 
زعيـ تنظيـ القاعدة أخذ يستخدـ تدريجيًا مف قبل جميع األئمة العرب 

 

 
مكضكعًا متكررًا في جميع بيانات الميميشيات " الحماية"أصبحت فكرة  (26)

مع أفراد في جيش الميدؼ، كحزب  Crisis Groupمقاببلت أجرتيا . الشيعية
.  2006( سأغسط)الفضيمة، كحركة سيد الشيداء، البصرة، آب 

كمبدأ عاـ ال أحد يدعي المسؤكلية عف عمميات تستيدؼ أماكف  (27)
مقدسة أك حجاجًا، ككل االدعاءات التي تنشرىا جماعات التمرد مف خبلؿ كسائل 

كىذا ال  –اتصاالتيا الرسمية تتعمق فقط بأىداؼ محددة كذات أىمية عسكرية 
. مف اليجمات يعني طبعًا أف ىذه المجمكعات بريئة مف أنكاع أخرػ 

مقتدػ : "55رقـ  Crisis Groupبالنسبة لمصدرييف، راجع تقرير  (28)
 .2006( يكليك)تمكز  11، "مفسد أـ دعامة استقرار؟: الصدر في العراؽ
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كعمى نفس المنكاؿ أخذ الشيعة . (29)السّنة لكصف الشيعة بشكل عاـ
المغتصبكف، أؼ الذيف )تزايد تعبير النكاصب يستخدمكف بشكل ـ

( اختطفكا السمطة ممف يعتبرىـ الشيعة الخمفاء الشرعييف لمرسكؿ
لكصف السّنة باعتبارىـ يرفضكف أك يحتقركف سبللة اإلماـ 

. (30)الحسيف

العنف يكلد نفسو أيضًا بقدر ما يدر مف مكارد مادية تحتاجيا إدامة 
رس نشاطات مدرة لؤلمكاؿ ال حصر ليا النزاع، كالمعارضة المسمحة تما

تشمل اختطاؼ الرىائف كاالبتزاز، مثل ابتزاز أمكاؿ مقابل ضماف عبكر 
اإلدارة األمريكية لـ تدرؾ . (31)الشاحنات التجارية عبر مقاطعة األنبار

ذلؾ إال في مرحمة متأخرة بعد أف كانت تصر عمى تسميط األضكاء 
ؼ لممعارضة المسمحة عمى دكر رئيس مزعـك لدعـ مالي خارج

يراف بشكل أكثر عمكمية كانت . (32)كخصكصًا مف جانب سكريا كا 
الكاليات المتحدة كالحككمة العراقية تميبلف لمنظر إلى حركات التمرد 

في شبكة جيادية انتقالية أك  –عمى أساس أف جذكرىا تمتد إلى الخارج 
كاقع األمر أف لدػ . مركز سيطرة بعثي في دمشق أك كبلىما

المجمكعات المسمحة العراقية طائفة كاسعة مف المكارد القابمة لمتعكيض 
. ، كاألمكاؿ(34)، كالمقاتميف المتطكعيف(33)بما في ذلؾ األسمحة

 

 
 Crisisمف قبل الزرقاكؼ، راجع تقرير ( ركافض)لبلطبلع عمى استخداـ  (29)

Group  2006(فبراير)شباط  15، "ؼقراءة التمرد العراؽ: بكمماتيـ أنفسيـ: "50رقـ .
مع أحد  Crisis Groupكحكؿ استخداميا الحالي مف قبل األئمة السنة راجع مقابمة 

 .2006( يكنيك)حزيراف  5سكاف حي األعظمية في بيركت، 
 Peter Harling and Hamidراجع بيتر ىارلنغ كحميد ياسيف،  (30)

Yasin, “La mouvance Sadriste en Iraq: Lutte de classes, 

millénarisme et Fitna”, in Sabrina Mervin (ed.), Les Mondes 

Shiites et l’Iran (forthcoming) 
يقاؿ أف ضمانات كيذه ال تغطي السمع المنكؼ تكريدىا لقكات  (31)

مع رجل أعماؿ  Crisis Groupمقابمة أجرتيا . التحالف أك الحككمة العراقية
. 2006 )كيكني)حزيراف  11عراقي، عماف، 

الكاليات المتحدة تكتشف أف لدػ حركات التمرد أمكااًل إلدامة "راجع  (32)
لـ تقدـ اإلدارة أبدًا دليبًل . 206( نكفمبر)تشريف ثاني  26نيكيكرؾ تايمز" نفسيا

مممكسًا يدعـ اتياماتيا بخصكص الدعـ المالي مف جانب إيراف أك سكريا، كما لـ 
 .عـ سعكدؼ مزعـك لجماعات السّنةيكف لدييا الكثير لتقكلو حكؿ د

، ففي تشريف أكؿ 2006ارتفعت أسعار األسمحة بنسبة كبيرة في عاـ  (33)
دكالر كىك يعادؿ أربعة  400يقاؿ بأف سعر الكبلشنككؼ كاف حكالي ( أكتكبر)

في البصرة عندما  2006كقد حمقت األسعار عاـ (. العادؼ)أضعاؼ سعره األساسي 
بإنشاء ميميشياتيا ( مثل األقمية الشيخية كحزب الفضيمة)قامت مجمكعات متنكعة 

الخاصة كىناؾ تقارير تفيد بكجكد نقص في األسمحة حاليًا في بعض المناطق 

فس الشيء ينطبق عمى الميميشيات الشيعية التي تجرؼ المبالغة في ف
الشيعة . عبلقاتيا مع إيراف كاعتمادىا عمييا، خصكصًا مف جانب السّنة

حاكلكا تطكير درجة مف االكتفاء الذاتي، ففي البصرة عمى سبيل أيضًا 
المثاؿ تقاسمت الميميشيات كالقبائل نشاطات مكلدة لمعائدات المالية مثل 

تمؾ المتصمة بالحركة عبر الميناء أك صناعة النفط، كما أف 
المستثمريف العامميف في جيكد إعادة اإلعمار يقعكف ضحايا بصكرة 

االبتزاز، كأصبحت عمميات االختطاؼ مينة بتفرغ منيجية لعمميات 
في كسط العراؽ، كفي بغداد بصكرة رئيسية، يعتبر العنف ضد . كامل

السّنة مكردًا ماليًا كبيرًا، فالميميشيات يستكلكف دائمًا عمى ما يجدكنو مع 
، أك يسعكف لطمب أمكاؿ مف عائبلتيـ مقابل تسميـ (35)ضحاياىـ

. (36)جثثيـ

العراقية إلى مناطق متجانسة طائفيًا مفصكلة  تقسيـ األراضي
نتيجة . بخطكط مكاجية أمامية كاقعية كاف عامبًل مساعدًا أيضاً 

لـ يعد  2006ليذه العممية، التي تسارعت بصكرة مدىشة في عاـ 
التي لـ يكف ممكنًا ألحد  –ىناؾ ما كاف يعرؼ باألحياء المختمطة 
كحل محميا بشكل  -تحديد ىكيتيا سنية أـ شيعية قبل الحرب

                                                                                                    
كلكف مثل ىذه الضغكط التضخمية بشكل عاـ . كخصكصًا بغداد كالمكصل كالرمادؼ

ف الحالي المخزك. تعكس ارتفاعًا حادًا في الطمب بداًل مف تراجع سريع عمى العرض
مف السبلح يمكف لو دكف شؾ إدامة العنف لشيكر عديدة كمف المؤكد أنو سيتـ 

 .تعكيضو عف طريق التيريب عبر الحدكد العراقية اليشة
ىذا صحيح حتى بالنسبة لممجمكعات الجيادية كما يكضح تطكر  (34)

دة لقد تضافرت عممية تكسيع التجنيد في تنظيـ القاع. 2006تنظيـ القاعدة لعاـ 
مع الجيكد األكثر كثافة كمنيجية مف جانب قكات التحالف لمقضاء عمى ككادرىا 

الذيف كاف يطمق عمى الكثيريف منيـ في البداية العرب األفغاف أك المقاتميف  –
فإفساح المجاؿ لبركز جيل جديد مف القادة العراقييف المحمييف الفتياف  -األجانب

ىذا التكجو عقد عبلقات . غاية التطرؼ غالبًا مف الشباب كقميمي الخبرة كفي
ال تتجاكز أعمارىـ [ األمراء]بعض . "التنظيـ مع المجمكعات المسمحة األخرػ 

عامًا كال يعرفكف شيئًا عف الديف أك السياسة أك االستراتيجية  25أك  20
، كال [ىذا ىك العدك، كسأقاتمو كسأذىب إلى الجنة: ]منطقيـ الكحيد ىك. العسكرية
مقابمة ". منظارىـ لمعبلقات مع السكاف المدنييف أك السياؽ اإلنساني مكاف في

Crisis Group  مع أحد أفراد المعارضة المسمحة الذؼ يقيـ عبلقات كثيقة مع
.  2006( نكفمبر)تشريف ثاني  3مجمكعات عديدة، 

حكؿ مقتدػ صدر العراؽ، مرجع  Crisis Groupراجع تقرير  (35)
. 19سابق، ص

مناشدات مف قبل مكاطنيف لطمب مساعدات مالية الستعادة أصبحت اؿ (36)
. جثث أقاربيـ مف المعالـ المنتظمة عمى المكاقع اإللكتركنية لممقاتميف السّنة
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أكضح مثاؿ ىك حالة بغداد، فالعاصمة  . (37)أساسي مناطق مكحدة
اآلف كما يصفيا سكانيا مقسمة بكضكح بيف الضفة الغربية لدجمة 

ذات ( الرصافة)كىي ذات أغمبية سنية كالضفة الشرقية ( الكرخ)
مع ذلؾ، ككما أسمفنا أعبله فيناؾ جيكب أقميات . األغمبية الشيعية

كما يمر الحزاـ الحضرؼ المحيط ببغداد بتجربة . في الضفتيف كبيرة
مماثمة في التطيير العرقي بحيث أصبح السكاف المحميكف يعرفكف 

اآلف بككنيـ سّنة أك شيعة، كمناطق محددة بكضكح، كالنتيجة أجكاء 
كحكؿ ذلؾ يقكؿ صحفي عراقي لو عبلقة كثيقة . في غاية التكتر

الحركب األىمية : "مكعة سنية مسمحةبجيش أنصار السّنة، كىك مج
ينبغي أكاًل . ال تثكر فجأة بيف جيراف يعرفكف بعضيـ منذ أمد طكيل

تحقيق الفصل بيف األطراؼ ثـ تظير بعد ذلؾ خطكط أمامية 
كاضحة تقسـ بيف سكاف يتبادلكف الكراىية كالعزلة، فيذا يتيح 

. (38)"المجاؿ لقتاؿ أكثر عنفًا كتنظيماً 

مناطق أكثر تجانسًا يعمق بالضركرة االنقسامات  نقل السكاف نحك
الطائفية كيرسخ مفاىيـ نمطية كأحادية البعد لمف كانكا يكمًا آخريف 

نتيجة لذلؾ فإف عمميات مف ىذا النكع تعزز قبضة ". مألكفيف"
البلعبيف السياسييف الذيف تعتبر شرعيتيـ جزءًا مف العنف بيف 

مألكؼ في حاالت النزاع، أكثر مف ذلؾ، ككما ىك . (39)الطكائف
فإف األشخاص الذيف يجرؼ تيجيرىـ يميمكف إلى المشاركة في 

عممياٍت تستيدؼ المنطقة التي فركا منيا كتستغميـ المجمكعات 
المسمحة لمعرفتيـ الممتازة بالمنطقة كلحالة الحقد الشديد التي تمؤل 

االستقطاب المناطقي يجعل مف الممكف أيضًا إجراء . صدكرىـ

 

 
كقعت ىجمات عشكائية بقذائف  206( نكفمبر)في تشريف ثاني  (37)

الياكف بشكل أصبح معتادًا بيف أحياء القاىرة كالصميخ، كىما حياف لـ يكف ليما 
أؼ صفة سابقًا مف حيث تركيبتيما الطائفية كاآلف أصبح مف الكاضح أف حي 

. القاىرة شيعي كحي الصميخ سني
( يكليك)تمكز  11مع صحفي عراقي،  Crisis Groupمقابمة  (38)

ينبغي عدـ إساءة فيـ ىذا التحميل الكاضح ككصفة لتكتيكات المتمرديف . 2006
ؼ، كرغـ أنو متعاطف مع المتمرديف، عمى النقيض مف ذلؾ، فالصحف. مستقببلً 

. فقد أكضح بما ال يدع مجااًل لمشؾ ألمو الشديد لمتفاعبلت الجارية
جماعات متطرفة كراء : العنف الطائفي: "أشرؼ الخالدؼ كفيكتكر تانر (39)

 Ashraf al-Khalidiكرقة خاصة لمعيد برككنز، " التيجير الداخمي في العراؽ

and Victor Tanner, “Sectarian Violence: Radical Groups 

Drive Internal Displacement in Iraq”, Brookings Occasional 

Paper  يجدر بالذكر أف العنف الطائفي ليس . 2006( أكتكبر)، تشريف أكؿ
كحده المسؤكؿ عف العدد الكبير مف الميجريف العراقييف، فالعمميات العسكرية 

. ذلؾاألمريكية تمعب دكرًا ىامًا في 

مف القتل الفردؼ إلى ىجمات : يات تيجير ذات طبيعة قتاليةعمل
بالياكف إلى أعماؿ شاقة مكثفة كأشكاؿ أخرػ مف العنف دكف 

. تمييز

بعض المراقبيف يحاججكف بأف ىذا التقسيـ الطائفي في مناطق 
متجانسة، كمف حيث أنو يعمل عمى تحديد الجغرافيا البشرية 

المحتممة، فإنو قد يككف السبيل العراقية، كيقمل مف مناطق النزاع 
ىذا، كما . نحك إرساء االستقرار في الببلد في نياية المطاؼ

ستبقى ىناؾ مناطق متنازع عمييا ال . أكضحنا أعبله، محض زيف
حصر ليا كالتي سيحتاج إيجاد حل ليا بالضركرة درجة مف العنف 

ائفي التكزيع الط. أكبر بكثير كأكثر كحشية بكثير مما يحدث حالياً 
في العاصمة، إذا أردنا أف نأخذ مثااًل كاحدا، ليس مستقرًا بأؼ 

صكرة مف الصكر، فيناؾ مجمكعات مسمحة متنكعة تبدك ككأنيا 
تعد العدة لمعركة مطكلة لمسيطرة عمى بغداد كىذا ما تشير إليو 

حاالت متعددة مف تيجير السكاف كتحدؼ التركيبة الطائفية القائمة 
. (40)حالياً 

ؿ االحتماالت سيككف ىناؾ قتاؿ شديد عمى الحدكد الطائفية عمى أؽ
كبيذا الصدد فإف مف المحتمل أف تصبح الجيكب . (41)الحالية

ىدفًا " مضادة"الكبيرة لمشيعة كالسّنة التي تبقى في مناطق طائفية 
. لغارات عنيفة كمنطمقًا ألعماؿ انتقامية مضادة عمى حد سكاء

كىك حي بغدادؼ ذك –ألعظمية الحالتاف األكثر حساسية ىما ا
 "-الشيعية"أىمية حيكية لمسّنة كلكف يتصادؼ كقكعو عمى الضفة 

كىك حي بغدادؼ ذك أىمية لمشيعة كلكف يتصادؼ  -كالكاظمية
. (42)"السنية"كجكده عمى الضفة 

 

 
يقكؿ أفراد في جماعات سنية مسمحة أف جيش الميدؼ يستيدؼ  (40)

بصكرة منيجية المستثمريف في بغداد لتقكيض قاعدة الدعـ االقتصادؼ لممكاطنيف 
رغاميـ عمى الفرار كىك –ىناؾ بالتحديد أجزاء معينة مف الغزالية . العرب كالسّنة كا 

قًا لبعض التقارير تحت أصبحت، كؼ -اآلف حي لمعرب السّنة بصكرة رئيسية
. 2006( نكفمبر)، تشريف ثاني Crisis Groupمقاببلت . السيطرة الشيعية

أشار أفراد مف جيش الميدؼ بكضكح بأنيـ لف يقبمكا الكضع القائـ حاليًا  (41)
الذؼ يقع اآلف تحت سيطرة المعارضة السنية المسمحة، كيزعمكف أنيـ ( الدكرة)في حي 

مقاببلت مع ". حالما يتكقف األمريكيكف عف حمايتو"بالقكة سيستعيدكف ىذا المكقف 
Crisis Group  أقامت القكات . 2006( مايك)أيار (/ أبريل)في بغداد، نيساف

 .األمريكية جدارًا حكؿ الحي لممحافظة عمى الكضع الراىف
( نكفمبر)تشريف ثاني  23غداة اليجمات الكحشية التي كقعت يـك  (42)

قتيل تركزت اليجمات  200ر كالتي نجـ عنيا سقكط ضد مدينة الصد 2006
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مف بيف المناطق الساخنة األخرػ المتنازع عمييا مدينة سامراء، 
اد كتضـ مقامات شيعية ىامة كىي مدينة تقع إلى الشماؿ مف بغد

في أؼ حاؿ مف " فقدانيا"كسط منطقة سنية كالتي لف يقبل الشيعة 
تشمل  –أكثر مف ذلؾ فيناؾ سمسمة مف المدف السنية . (43)األحكاؿ

اليكسفية كالمحمكدية كاإلسكندرية، تقع مكشكفة كىدفًا سيبًل بيف 
الجية بغداد مف جية كالمبلذات الشيعية في النجف ككرببلء مف 

األخرػ، فإذا ما انسحبت القكات األمريكية فبل يمكف استبعاد 
لى الشماؿ مف بغداد تبقى محافظة دياال . حدكث مجازر بالجممة كا 

أيضًا منطقة مختمطة طائفيًا حيث تحكؼ مزيجًا مف العرب، الشيعة 
كالسنة عمى السكاء، إضافة إلى أكراٍد لف يككف ال مف السيل كال 

أخيرًا فإنو إذا ما حصل . ًا إيجاد حل لكضعيـمف الممكف سممي
تكتر بيف العرب كاألكراد فإف كرككؾ كالمناطق المحيطة بيا 

. (44)ستتحكؿ بسرعة إلى منطقة أخرػ مف النزاع الكحشي

المكاقف االزدكاجية لمنخبة العراقية ىي أيضًا سبب آخر لدكرة 
ف كثيرًا مف العنف، فعمى الرغـ مف اإلدانة الركتينية لمطائفية، فإ

ىؤالء يحققكف في الكاقع مكاسب كبيرة مف التفاعبلت الجارية أك، 
الشيخ حارث . عمى أقل تقدير، يخاطركف كثيرًا إذا كقفكا ضدىا

الضارؼ، اإلماـ السني الذؼ يرأس رابطة عمماء المسمميف أداف 
بشكل مخفف فقط اليجمات االنتحارية ضد أىداؼ مدنية أك اغتياؿ 

رغـ أف ىذيف الشكميف ( مثل عماؿ المستشفيات)ف مكظفيف مدنيي
بصكرة شخصية )مف الممارسات قد تمت إدانتيما عمى نطاؽ كاسع 

مف قبل المعارضة المسمحة نفسيا، باستثناء ( عمى األقل
كمقتدػ الصدر، الذؼ يعع داعيًا إلى الكحدة الكطنية . الجيادييف

ء المسؤكلية عف كيكرر الدعكة لمتعاكف الشيعي السني يستسيل إلقا
القتل الطائفي الكاسع النطاؽ الذؼ يقـك بو جيش الميدؼ التابع لو 

حتى آية هللا عمي السيستاني، الذؼ يكصف ". أفراد منشقيف"عمى 

                                                                                                    
االنتقامية الشيعية عمى مقاـ اإلماـ السني أبك حنيفة في األعظمية كىك مقاـ لو 

. قيمة رمزية رفيعة كيسيل الكصكؿ إليو
يقكؿ سني متعاطف مع المعارضة المسمحة بأف جيش الميدؼ يسعى  (43)

( أكتكبر)تشريف أكؿ  Crisis Group ،18مقابمة . لتقكية كضعو في سامراء
الذؼ لـ – 2006( فبراير)اليجـك الذؼ كقع عمى مقاـ سامراء في شباط . 2006

راجع تقرير . كاف نقطة تحكؿ في العنف الطائفي -يعمف أحد مسؤكليتو عنو
Crisis Group "مصر سابقة"الحرب العراقية التالية؟ ،. 

العراؽ : "األكسط حكؿ الشرؽ  56رقـ  Crisis Groupراجع تقرير  (44)
 Kurds: The Brewing Battle، "بكادر معركة تختمر حكؿ كرككؾ: كاألكراد

over Kirkuk  ،18  2006( يكليك)تمكز .

غالبًا بأنو القكة الرئيسية التي تمنع الشيعة مف شف ىجمات انتقامية 
أفراد . شاممة، يميل دائمًا إلى الغمكض عند الحديث عف قتل السّنة

النخبة العراقية العاجزيف عف تحقيق األمف لمناطقيـ كاحتياجاتيـ 
االقتصادية كالذيف ال يرغبكف في اتخاذ خطكات صادقة لكبح 

الحرب القذرة التي تتطكر يكمًا بعد يـك يدعمكف شرعيتيـ كسمطتيـ 
" الطرؼ اآلخر"باالعتماد عمى النزاع الطائفي ذاتو متيميف بارتياح 

. المتحدة بإطالة أمد ىذه الحرب أك الكاليات

ىناؾ إحساس كاسع االنتشار بيف العراقييف بأف العنف ىك جزء مف 
حسابات مصمحية لسياسييف ىاجسيـ نجاتيـ عمى المدػ القصير 

كليس العداء الشديد الراسخ الجذكر كالبعيد المدػ بيف السّنة 
ة العراقيكف يصركف باستمرار في بيانات رسمية منسق. كالشيعة

كمقاببلت خاصة عمى أف العنف يعكس صراعًا عمى السمطة كليس 
حربًا أىمية مف حيث أف العنف ليس مكجيًا ضد المدنييف ذاتيـ بل 

ىذا . ضد البلعبيف السياسييف الذيف يتقاتمكف عمى حساب المدنييف
ال يعني أف العراؽ ليس، في الكاقع، في خضـ حرب أىمية، فحركب 

مجمكعات مسمحة تتمتع بقدر ضئيل مف  كيذه تشارؾ فييا غالباً 
التأييد الشعبي بينما تجد األغمبية السكانية السمبية نفسيا عالقة في 

كلكنو يتناقض مع كجية النظر القائمة بأف النزاع . تقاطع النيراف
. ينشأ مف كالءات طائفية مترسخة الجذر عمى المستكػ الشعبي

ة القادة يمكف تقصي جذكر العنف، قبل كل شيء، في لغ
السياسييف التي كانت الظاىرة األكثر تدميرًا مف أؼ شيء 

الخطاب المتطرؼ كاف سابقًا عمى تمزؽ الببلد . آخر
إذا أردت أف تستكعب األمر فانظر فقط . كليس العكس

إلى البرلماف، حيث منذ البداية اتخذ كل عنصر مكانو 
إنيا حرب بيف ". جماعتو"في المجمس عمى أساس مكقع 

التعايش بيف . زاب السياسية كليست حربًا أىميةاألح
المجتمعات مكجكد منذ مدة طكيمة بحيث ال يمكف لعراقي 

ىناؾ خمف كل . أف يقتل جاره لمجرد الحقد الطائفي فقط
الجرائـ التي تحدث اليـك أىداؼ سياسية كأجندة 

. (45)حزبية

 

 
مع أستاذ جامعي في القانكف الدستكرؼ،  Crisis Groupمقابمة  (45)

. 2006( أكتكبر)تشريف أكؿ  19جامعة بغداد، 
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القادة السياسيكف أصبحكا بصكرة متزايدة غير مكترثيف بمصالح 
لببلد كأخذكا تدريجيًا يتحكلكف إلى أمراء حرب في حيف أف العراؽ ا

 . بحاجة ماسة إلى قادة كطنييف

تمرد عربي سني : تحميل النزاع في العراؽ ينحك إلى تقسيمو إلى قسميف
مكجو ضد االحتبلؿ األمريكي مف جية كنزاع مدني بيف السنة كالشيعة 

حاجة التخاذ خطكتيف كفقًا لكجية النظر ىذه ىناؾ . مف جية أخرػ 
انسحاب القكات األمريكية مقركنًا بنكع مف التفاىـ بيف  –إلنياء النزاع 

المجمكعتيف الطائفيتيف سكاًء كاف ذلؾ عف طريق صفقٍة سياسية أك، 
بيد أف ىذا تفسيٌر غير مكتمل، . في بعض اآلراء، تقسيـ جغرافي

عدد الجكانب العنف الحالي المبتمى بو العراؽ مت. كبالتالي، ُمضمل
لقد أدػ . كمتعد الطبقات كليس مف السيل كضعو في تصنيف أنيق

بركز كنمك مجمكعات مسمحة متعددة إلى عبلقات قسرية بصكرة 
الصدريكف، عمى سبيل المثاؿ، يتيمكف . متزايدة مع قكاعدىا السياسية

دكمًا بابتزاز التجار في األحياء التي يسيطركف عمييا حيث يطالبكف 
كعمى نحك مماثل تقـك المعارضة . مالية مقابل الحماية بمساىمات

كىي  –السنية المسمحة بتشجيع ما يسمى التبرعات االختيارية لممقاتميف 
. في الكاقع أمكاؿ مقابل الحماية يجرؼ تمريرىا باعتبارىا زكاة أمكاؿ

الشيعي تقـك المجمكعات أيضًا / كعمى جانبي خط التقسيـ السني
. اجتماعية محافظة كقمعية بفرٍض قسرؼ لعادات

األكثر أىمية ىك تكثيف التكترات الطائفية الداخمية التي أدت إلى 
الكحدة في أكساط الميميشيات الشيعية قكية نسبيًا في . اقتتاؿ اإلخكة

بغداد التي يكاجيكف فييا عدكًا سنيًا مشتركًا، كلكنيا تضعف كمما 
ككف النزاعات في أماكف أخرػ قد ت. ابتعد المرء عف العاصمة

ففي العمارة، أدػ ما يبدك أنو . انفعالية تمامًا كغالبًا ما تصبح عنيفة
إلى إطبلؽ دكرة  2006( أكتكبر)حادث بسيط في تشريف أكؿ 

دمكية مف الثأر المتبادؿ بيف جيش الميدؼ كفيمق بدر التابع 
كىي أعراض  –لممجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ 

ِكبل المجمكعتيف شبو العسكريتيف تنخرطاف . (46)قاً لتكترات أشد عـ
 

 
ت المحمي، كىك عضك في فيمق في أعقاب اغتياؿ مسؤكؿ االستخبارا (46)

إزاء . بدر، قامت عائمتو بأخذ مسؤكؿ عسكرؼ محمي في جيش الميدؼ كرىينة
ذلؾ قاـ الصدريكف بمياجمة قيادة مركز الشرطة الخاضع لممجمس األعمى لمثكرة 

اإلسبلمية في العراؽ، كفي نياية المطاؼ سقط حكالي خمسة عشر قتيبًل 
العنف الطائفي كالعرقي في : "ككردسماف. راجع أنطكني ىػ. كعشرات الجرحى

، تقرير مركز الدراسات (2006تطكرات في أكائل خريف : العراؽ كالتمرد المتطكر
 Anthony H. Cordesman, “Iraq’s Sectarianاالستراتيجية كالدكلية، 

كقد عانت . (47)في لعبة شد حبل خطرة حكؿ مدينة النجف المقدسة
البصرة، كىي مدينة منتجة كبرػ لمنفط مف نزاع إجرامي فييا ليس 
لو عبلقة تذكر سكاًء بالتفاعبلت بيف الطكائف أك ضد االحتبلؿ، 

ليشيات الشيعية حكؿ أصكؿ كلكنيا تعكس منافسة بيف عدد مف المي
كىذا بحد ذاتو انعكاس  –مالية محمية معظميا ذات عبلقة بالنفط 

لغياب الدكلة الفاعمة التي تستطيع تكزيع العائدات بعدالة كبصكرة 
. سممية كفرض سيادة القانكف 

حتى االنسجاـ الظاىرؼ الحالي بيف مجمكعات التمرد فيك تكتيكي 
كية العاجمة كالمباشرة لقتاؿ كقصير المدػ كدافعو ىك األكؿ

عمى المدػ األبعد، كما أف تنسحب القكات األمريكية . االحتبلؿ
ستصطدـ رؤية . حتى تتبدد ىذه الكحدة السطحية دكف شؾ

الجيادييف مع كجيات نظر المقاتميف األكثر براغماتية الذيف، مع 
أنيـ متدينكف، إال أنيـ معنيكف أكثر بمستقبل العراؽ مف نشر 

الكاقع أف الخبلفات ىي أعمق مف . (48)الـ كانتصاره النيائياإلس
كبلىما . فبل ما يسمى الكطنيكف كال الجياديكف متحدكف : "ذلؾ

كفي ذلؾ يقكؿ مثقف عراقي لو صمة . (49)"يحكؼ تيارات مختمفة
                                                                                                    
and Ethnic Violence and the Evolving Insurgency: 

Developments in the Early Fall of 2006”, Center for Strategic 

and International Studies (CSIS) report  ،26  ( نكفمبر)تشريف ثاني
لمزيد مف المعمكمات حكؿ العبلقات بيف المجمس األعمى لمثكرة . 2006

، "مقتدػ الصدر" Crisis Groupاإلسبلمية في العراؽ كالصدرييف راجع تقرير 
. مرجع سابق

 .21مرجع سابق، ص" مقتدػ الصدر" Crisis Groupتقرير  راجع (47)
، مصدر سابق، "بكمماتيـ ىـ أنفسيـ: "Crisis Groupراجع تقرير  (48)

يبدك أف التقارب التكتيكي الذؼ يشير إليو ذلؾ التقرير ال يزاؿ قائمًا . 13-12ص
كفقًا لعراقي لو عبلقات كثيقة بمختمف مجمكعات المعارضة بما في ذلؾ تنظيـ 

ناؾ مبالغة في الحديث عف تدىكر العبلقات بيف تنظيـ القاعدة ق. "القاعدة
معظـ . كالمجمكعات األخرػ رغـ أف ىناؾ تكترات كاضحة في ىذه العبلقات

المجمكعات تعتقد بأف المكاجية مع تنظيـ القاعدة ىك ىدؼ أمريكي كلذلؾ فيـ 
يشة قبمكا البعض، كأبرزىـ عبد الستار بزيع مف قبيمة أبك ر. يرفضكف ىذه المعبة

المرحمة . ذلؾ، كلكف ىؤالء ُينظر إلييـ عمى نطاؽ كاسع باعتبارىـ متعاكنيف
الحالية تتطمب الكحدة، حتى بيف الصكفييف كالسمفييف كرغـ االختبلفات المذىبية 

ربما تفسر . 2006( نكفمبر)تشريف ثاني  Crisis Group ،3مقابمة ". الجكىرية
كالمجمكعات السنّية ( التنظيـ)عف تكترات بيف ىذه األقكاؿ السبب في أف ما تردد 

. األخرػ ظمت في حدكد مسيطر عمييا
تشريف  3مع أحد أفراد المعارضة المسمحة،  Crisis Groupمقابمة  (49)

( أكتكبر)تشريف أكؿ  28البياف المشترؾ الصادر في . 2006( نكفمبر)ثاني 
كالذؼ " كمة العراقيةقيادة سياسية مكحدة لممقا"الذؼ تضمف اإلعبلف عف  2006

تـ إنكاره بسرعة مف قبل العديد " الكطنييف"يفترض أنو يضـ المجمكعات كاألفراد 
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قيادات المقاكمة ال تكافق عمى : "قريبة بقيادة حزب البعث الجديد
اؽ كليس لدييا أؼ تفيـ أك خبرة أشياء كثيرة عدا عف تحرير العر

لمديمقراطية، كاألرجح أنيـ سيتقاتمكف فيما بينيـ في عراٍؽ 
باختصار فإف كل مجمكعٍة رئيسية يشير إلييا المحممكف . (50)"محرر

غالبًا عند كصف العراؽ ىي منقسمة بعمق كبطرؽ معقدة 
ىذه االنقسامات ستصبح عمى األغمب أكثر حدة كمما . (51)كمتعددة

. كت األمةتفؾ

اللأثمرات الاحلامة اللسهع رقعة النزاع . ج

في الكقت الذؼ يقترب فيو الصراع مف عامو الخامس أخذ يصبح 
جاذبًا لتدخل إقميمي عميق كمصدرًا الضطرابات إقميمية كبيرة عمى 

كفي الكقت الذؼ اتسع فيو الفراغ األمني فقد سعت . حد سكاء
ركيج كحماية مصالحيا، مجمكعات كبمداف مجاكرة متنكعة إلى ت

حباط األعماؿ العدائية المفترضة  كمنع التيديدات المحتممة كا 
عمى العكس مف ذلؾ، بالنسبة لممجمكعات الجيادية، فإف . لنظيراتيا

العراؽ اآلف ىك الساحة الرئيسية لمصراع كيكفر احتماؿ تحقيق 
نصر باىر عمى الكاليات المتحدة كاألمل حتى بإنجازات أكبر في 

 .(52)عالـ العربياؿ

مف حيث المبدأ ىناؾ مصمحة مشتركة لمبمداف المجاكرة كالقكػ 
بيد أف . اإلقميمية األخرػ في احتكاء النزاع كتجنب تأثيراتو االرتدادية

ىذه البمداف التي تفصميا عف بعضيا أجندات متعارضة كعدـ ثقة كعدـ 
. غاياتتكاصل، لـ تستطع حتى اآلف تنسيق استراتيجيات تحقق تمؾ اؿ

يراف كقناعة  الضرر األكبر نجـ عف المنافسة بيف الكاليات المتحدة كا 
نتيجة لذلؾ، . طيراف بأف كاشنطف تسعى إلنشاء نظاـ إقميمي مضاد

كبداًل مف العمل معًا في سبيل ىدؼ يستطيع الجميع التعامل معو 

                                                                                                    
كقد اعترؼ أحد أعضاء القيادة الجديدة لحزب . ممف يفترض أنيـ كقعكا عميو

 Crisisمقابمة ". مبكراً "البعث بأف البياف قد استند إلى مناقشات أكلية كجاء 

Group ،2  2006( نكفمبر)تشريف ثاني .
. 2006( أكتكبر)مع مثقف عراقي، تشريف أكؿ  Crisis Groupمقابمة  (50)
لبلطبلع عمى تحميل عف الشيعة، راجع بيتر ىارلينغ كحامد ياسيف  (51)
 Peter Harling and Hamid، لكمكند ديبمكماتيؾ، "التنكع الشيعي في العراؽ"

Yasin, “Iraq’s Diverse Shiites”, Le Monde Diplomatique  ،
. 2006( سبتمبر)أيمكؿ 

، ميدؿ "الجياد العالمي بعد الحرب العراقية: "راجع تكماس ىيغيامر (52)
 Thomas Hegghammer, “Global Jihadism After theإيست جكرناؿ، 

Iraq War”, Middle East Journal  2006، شتاء 1، عدد60، مجمد. 

، فإف كل طرؼ، (عراؽ مكحد كلكف ضعيف ال يشكل تيديدًا لجيرانو)
سقكط  –ك، يتخذ إجراءاٍت تحسبًا لمنتيجة التي يخشاىا الجميع فيما يبد

كبزيادة الدعـ لبعض البلعبيف . العراؽ في فكضى كتجزئة شاممة
العراقييف ضد آخريف فإف أعماؿ ىذه البمداف تحمل في طياتيا نبكءًة 

خطكاٍت ستعمل عمى تسريع العممية ذاتيا التي يزعمكف : ذاتية التحقق
. (53)بياأنيـ يريدكف تجف

ككما تبيف خبلؿ الثبلثة أعكاـ كنصف الماضية، فمكل طرؼ إقميمي 
. العبكه المفضمكف داخل العراؽ الذيف يدعميـ كيشجع نشاطاتيـ

تستطيع إيراف أف تجد أصدقاء متعاكنيف في أكساط الشيعة 
كتستطيع الدكؿ العربية إيجاد أصدقاء ليا في أكساط العرب السنة 

بكسع الدكؿ المجاكرة تجنيد . التركماف ككذلؾ تركيا في أكساط
عمبلء تحريض في أؼ مف ىذه المجتمعات بما في ذلؾ في أكساط 

أما إيراف التي ليا حدكد (. الذيف ليس لدييـ مرجع خارجي)األكراد 
طكيمة مع العراؽ كمصالح استراتيجية كمكجكدات ىائمة، فإنيا 

تفعل  تستطيع، إذا ما شعرت أف مصالحيا معرضة لمخطر، أف
أكثر بكثير مما فعمتو حتى اآلف في دعـ حمفائيا داخل العراؽ 

سكريا، بالمثل، كىي رأُس . (54)كالكثير مف األذػ لمقكات األمريكية

 

 
منية كمخابئ األسمحة كقنكات أنشأت إيراف شبكة كاسعة مف البيكت األ (53)

االتصاؿ، كجندت عمبلء نفكذ كمقاتميف يعممكف لصالحيا، كستككف في كضع 
السمطات . جيد تستطيع معو تأميف مصالحيا إذا ما نشبت حرب أىمية شاممة

السنية في السعكدية كاألردف كالككيت كتركيا جميعيا تخشى النفكذ المتنامي إليراف 
كتتداعى ىذه الدكؿ لتدبر أمرىا بيذا الخصكص، . لعراقيةكحضكرىا عمى الساحة ا

تركيا . فقد بدأت في إنشاء شبكة مماثمة كبشكل خاص في أكساط العراقييف السّنة
ىي األكثر احتمااًل ألف تتدخل بصكرة عمنية، فالقادة األتراؾ يخشكف مف امتداد 

حزب ) PKKؿالحركة االنفصالية التركية كاحتماؿ أف يصبح العراؽ مبلذًا ؿ
، كبالتالي فيبدك مف المرجح أنو سيككف ىناؾ عنصر دكلي (العماؿ الكردستاني

أكثر مف ذلؾ، فبل أحد مف جيراف العراؽ يعتقد . كبير في أؼ حرب أىمية عراقية
بايماف . ، دانياؿ إؿ"بأنو يستطيع احتماؿ سقكط العراؽ في أيدؼ الطرؼ اآلخر

، ما العمل إذا حدث انفجار داخمي في األشياء تتياكػ : "بكالؾ. ككينيث إـ
 .Daniel L. Byman and Kenneth Mالكاشنطف بكست، ". العراؽ

Pollack. Things Fall Apart. What do we do if Iraq Implodes?, 

The Washington Post  ،20  2006( أغسطس)آب .
مقنع  يقاؿ بأف إيراف امتنعت حتى اآلف عف القياـ بذلؾ لعدـ تكفر سبب (54)

زيادة الضغط .لدييا، كاستراتيجيتيا ىي إبقاء الكضع في العراؽ عمى نار ىادئة
األمريكي عمى إيراف لمتخمي عف برنامجيا النككؼ العسكرؼ المفترض سكاًء عف 

طريق فرض عقكبات أك قصف المكاقع النككية قد يقنع إيراف بإلحاؽ خسائر كبيرة 
لبلطبلع عمى تحميل بيذا . تاف كلبنافبالمصالح األمريكية في العراؽ كأفغانس
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سكاًء مف الجيادييف األجانب أك مف )نبع متدفق مف المتمرديف 
عبر كادؼ الفرات، عمى األقل سابقًا، ( عناصر النظاـ السابق
التدفق أكثر بكثير مما يبدك أنيا فعمت حتى تستطيع تكسيع فتحة 

كتستطيع تركيا التصدؼ لمتحركات الكردية حكؿ كرككؾ . (55)اآلف
برعاية نشاط مسمح في أكساط المجتمعات المعادية لمخطط 

. التكسعية الكردية

المممكة العربية السعكدية كىي تخشى ىيمنة إيرانية عمى منطقة 
انتفاضة شيعية في منطقتيا  جنكب العراؽ الغنية بالنفط كتخشى

ـٍ مباشر عمى المتمرديف السّنة  الشرقية، تستطيع عرض دع
المصمميف عمى قتاؿ إيراف كمف يشتبو بو مف عمبلئيا في العراؽ، 

إذا تطكر النزاع . (56)كبذلؾ يسيمكف في تصعيد الحرب األىمية
د األكرا –إقميميًا كفقًا ليذه التصكرات فإف الكتل الثبلث المزعكمة 

ستنقسـ، عمى األرجح، إلى عدد مف  –كالعرب السنة كالشيعة 
المجمكعات الفرعية المتعارضة، ككل مجمكعة تتمقى الدعـ مف 

. راعييا اإلقميمي

بعد أف أسست الحركة الجيادية مبلذًا خصبًا ليا في العراؽ أخذت 
في حالة مشابية لما حصل منذ البداية، حيف . بالتكسع كاالنتشار

مكف العرب األفغاف مثل أبك مصعب الزرقاكؼ إلى جمب مف يس
العراؽ الجيادييف كأساليب المتمرديف في القتاؿ، يجرؼ اآلف تطكير 

                                                                                                    
إيراف في : "38حكؿ الشرؽ األكسط رقـ  Crisis Groupالخصكص راجع تقرير 

 .2005( مارس)آذار  21". مدػ النفكذ: العراؽ
رغـ االدعاءات األمريكية كالعراقية المتناقضة، يبدك أف سكريا قد  (55)

، مجمكعة "بركز سكريا"راجع . كبحت إلى حد كبير تدفق مقاتميف نحك العراؽ
يكافق الدبمكماسيكف في دمشق . Oxford Business Groupأكسفكرد لؤلعماؿ 

 Crisisت مقاببل. بشكل عاـ بأنو كانت ىناؾ مبالغة كبيرة في ىذه االتيامات

Group 2006( سبتمبر)، دمشق، أيمكؿ .
في تيديد صريح مباشر كتب نكاؼ عبيد، المستشار في الحككمة  (56)

القيادة السعكدية تخطط "ية، أنو في حالة انسحاب القكات األمريكية فإف السعكد
الخيارات تشمل اآلف دعـ القادة . إلجراء مراجعة جكىرية لسياستيا في العراؽ

بصكرة أساسية الضباط البعثييف السابقيف في الجيش العراقي )العسكرييف السنة 
كسائل الدعـ التي درجت إيراف بنفس ( الذيف يشكمكف العمكد الفقرؼ لحركة التمرد

عمى تقديميا لمجماعات الشيعية المسمحة منذ سنكات كىي التمكيل كالسبلح 
كىناؾ احتماؿ آخر كىك إنشاء ألكية سنية جديدة لمكاجية . كالدعـ المكجستي

( نكفمبر)تشريف ثاني  29الكاشنطف بكست، ". الميميشيا المدعكمة مف إيراف
سعكدية كجيت نقدًا آلرائو فيما بعد كعزلو مف منصبو كرغـ أف الحككمة اؿ. 2006

النيكيكرؾ . كمستشار إال أف مسؤكليف سعكدييف آخريف أكدكا ضمنًا ىذا المكقف
 .2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  13تايمز، 

فقد أصبح . األساليب كالخطاب الجيادؼ كتصديرىا خارج العراؽ
مف المعركؼ أف اليجمات االنتحارية أك استخداـ كسائل التفجير 

ليست المسألة أف . (57)تافالمرتجمة المتطكرة قد كصمت إلى أفغانس
العراؽ يؤكؼ معسكراٍت تدريبية لممتمرديف، رغـ أف المعارضة 

المسمحة تزعـ بأف ىذا ىك الكاقع، بل ىي أف الحرب قد أتاحت 
لممتمرديف تطكير مبادغ عسكرية متقدمة نسبيًا كأكثر مركنًة كفعالية 

كاستطاعت . (58)كقدرًة عمى تكييفيا لتناسب مناطق نزاٍع أخرػ 
المجمكعات المسمحة مف خبلؿ نشاطيا في الدعاية كاإلرشاد إنشاء 

. (59)كسائل اتصاؿ متطكرة لمغاية يجرؼ تقميدىا في أماكف أخرػ 
زيادة عمى ذلؾ فإف الشبكات المتنكعة العابرة لمدكؿ كالتي جرػ 

بما في ذلؾ –تشكيميا ذات يـك لدعـ التمرد الجيادؼ في العراؽ 
أصبحت تعمل اآلف في االتجاه المعاكس  –حركة األمكاؿ كالمقاتميف

. (60)مشكمة تيديدًا جديًا لمبمداف المجاكرة

التكترات الطائفية العراقية أخذت تنتشر أيضًا في سائر أرجاء 
ـٍ سني  شيعي أخذ ُيصبح  –المنطقة، كىي ُتفاقـ مف حالة انقسا

بسرعة، العدسة التي تتـ مف خبلليا رؤية التطكرات في الشرؽ 
كفي ىذا السياؽ جاءت التحذيرات غير المكفقة لمممؾ عبد  األكسط،

هللا في األردف حكؿ ىبلٍؿ شيعي كتيديداِت المستشار السعكدؼ 
نكاؼ عبيد مف أف الرياض قد تتدخل لمساعدة السّنة عمى قتاؿ 

أكثر مف االرتدادات عمى ذلؾ جدية ىي التي . الشيعة في العراؽ
 

 
لـ تكف ىناؾ أؼ ىجمات انتحارية في أفغانستاف أثناء القتاؿ ضد  (57)

ر المرتجمة إلى أفغانستاف يفسر الزيادة إدخاؿ كسائل التفجي. االحتبلؿ السكفياتي
أحيانًا تظير اليجمات االنتحارية . "2005الحادة في أعداد القتمى في عاـ 

ككسائل التفجير المرتجمة مدػ التطكر كاألساليب المستخدمة التي تكحي بخبرة 
كمعرفة خارجية مع أنيا عمى كجو العمـك تبقى غير فعالة مقارنة بما يجرؼ في 

 4مع مسؤكؿ أمني مف األمـ المتحدة، كابكؿ،  Crisis Groupمقابمة . "العراؽ
. 2006( ديسمبر)كانكف أكؿ 

مصدر سابق، ". بكمماتيـ ىـ أنفسيـ" Crisis Groupتقرير  (58)
. 22-23ص

راجع ". المجمكعة السمفية الجزائرية لمكعع كالكفاح"أحد األمثمة ىك  (59)
 Mathieuلكمكند دبمكماتيؾ، " ئرككالة القاعدة في الجزا: "ماثيك جيدير

Guidère, “Algeria’s al-Qaeda Franchise,” Le Monde 

Diplomatique  2006( نكفمبر)، تشريف ثاني. 
اليجمات التي ارتكبيا مقاتمكف عراقيكف عمى فنادؽ في عماف،  (60)

حكؿ  Crisis Groupراجع تقرير . األردف، كانت أحد أكثر األمثمة كضكحاً 
 23، "التعامل مع اإلسبلمية الجيادية: األردف 11/9: "46كسط رقـ الشرؽ األ

. 2006( نكفمبر)تشريف ثاني 
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ية المختمطة مثل لبناف كسكريا يشعر بيا المرء في األكساط الطائف
كلعل أفضل تكضيح لمقارنة ردكد الفعل عمى . كبعض بمداف الخميج
ىك ذلؾ الذؼ جرػ  2006( يكنيك)حزيراف  7مقتل الزرقاكؼ في 

في طرابمس في لبناف، إذ بينما سادت حالة مف الحداد عمى مكتو 
. لشيعيةفي األحياء السنية كانت الحمكػ تكزع ابتياجًا في األحياء ا

كلكف ىناؾ أبعادًا غير مباشرة في أماكف أخرػ مثل األردف كمصر 
حيث يجرؼ التعبير عمنًا عف المشاعر المضادة لمشيعة بمف في 

كقد أصبحت التطمعات العرقية أكثر جرأة . (61)ذلؾ أعمى المستكيات
معززة بصكرة رئيسية باإلنجازات الكردية في العراؽ التي شجعت 

يرافنشاطًا لرفاقيـ  . األكراد في سكريا كتركيا كا 

عمى المستكػ العممي أدت الحرب إلى زيادة كبيرة في أعداد 
البلجئيف العراقييف الذيف يجمبكف معيـ غالبًا الجرائـ كعنف 

العصابات كالقتاؿ الجيادؼ بطبيعة الحاؿ ككل ذلؾ يثقل كاىل 
. (62)أجيزة األمف في الدكؿ المضيفة

كمع تعميق البلعبيف . ًا قد تككف كارثيةعكاقب تكسع النزاع إقميمي
الخارجييف لتكرطيـ كنزيف الحرب األىمية يمتد عبر الحدكد فإف 

النتيجة، مف حيث الخسائر البشرية كتدفق البلجئيف كالدمار 
كرغـ أنو يتـ . االقتصادؼ، ستككف ىائمة مقارنة بما جرػ حتى اآلف

ة فإف االحتماالت عادة إجراء مقارنات مع الحرب األىمية المبناني
الممكنة لمزعزعة اإلقميمية ىي مف عيار مختمف تمامًا في ضكء 
األبعاد الدكلية لمنزاع كالصمة بالصراع األمريكي اإليراني كاألىمية 

االستراتيجية لمعراؽ ككجكد النفط كالمناخ الممتيب أصبًل في 
. فمسطيف كلبناف كأماكف أخرػ 

 

 
استخدـ الممؾ عبد هللا تعبير  2004( ديسمبر)في شير كانكف أكؿ  (61)
، كفيما بعد ذىب الرئيس المصرؼ حسني مبارؾ إلى أبعد مف "اليبلؿ الشيعي"

أكثر كالًء إليراف ( تاريخياً )بي كانكا ذلؾ حيف ادعى بأف الشيعة في العالـ العر
( ديسمبر)كانكف ثاني  7منيـ لبمدانيـ، كذلؾ في مقابمة مع الكاشنطف بكست في 

 .عمى التكالي 2006( أبريل)نيساف  8كمع قناة العربية في . 2004
ـٍ لؤلمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف فقد تدفق ما يزيد  (62) طبقًا لمفكض سا

. ؼ مف جميع الخمفيات الدينية إلى سكريا كاألردف كلبنافعمى مميكف الجئ عراؽ
ذا عرفنا أف ىناؾ عشرات آالؼ البلجئيف العراقييف يدخمكف سكريا كل شير،  كا 
عمى سبيل المثاؿ، فإف المرء يتساءؿ كيف تستطيع أجيزة األمف التحرؼ عنيـ 

حكاـ الرقابة عمييـ  .بصكرة متسقة كاختراؽ الشبكات القتالية كا 

النزاع عمى جانبي تقسيـ  أحد أكثر االحتماالت خطكرة ىك تجدد
النفكذ اإليراني المتنامي في العراؽ مقركنًا ببرنامجيا . إيراني/عربي

النككؼ كأداء حزب هللا في الحرب المبنانية األخيرة ضخـ حالة 
اإلحساس بالخطر في البمداف العربية بشكل عاـ كاألنظمة الكراثية 

ىذا . (63)في الخميج بشكل خاص إلى درجة خطيرة كغير متناسبة
اإلدراؾ يؤدؼ، بدكره، إلى جعميـ يتبنكف سياساٍت ُينظر إلييا في 

كاالقتراحات األمريكية اإلسرائيمية . طيراف باعتبارىا عدائيًة جداً 
بتحالف محتمل مع الدكؿ العربية السنية ضد إيراف تزيد ىذه 

ككمما تطكر ىذا الكضع كمما أصبح العراؽ . التفاعبلت اشتعاالً 
إذا حدث ذلؾ فإف الكاليات . كب ميمكة نيابة عف آخريفمسرحًا لحر

ككما . المتحدة ستخكض معركة صعبة كال يمكف التنبؤ بنتائجيا
أظيرت السنكات القميمة الماضية، فستككف معركة تخكضيا طيراف 
مكانيات كبيرة في ضكء تمتعيا بمعرفة عميقة بالعراؽ  باستعداد كا 

قابل زعزعة الكجكد األمريكي كترسيخ أقداميا يكميًا في العراؽ ـ
. يكميًا كامتبلكيا نقاط ضغط عديدة في سائر أنحاء المنطقة

 

 
. 2006( يكليك)تمكز 11-10، الرياض Crisis Groupقابمة ـ (63)
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إعهدة بنهء الدتلة . 3

الحهجة إلى امثهق سيهسي جدمد . أ

ال تستطيع العممية السياسية الحالية تكليد التنازالت الضركرية 
ش إلعادة االستقرار لمبمد كا عادة بناء المؤسسات البالية كالتي يعش

فييا الفساد كلـ تعد اليـك قادرة عمى تكفير األمف أك تأميف السمع 
الكاجية الرئيسية ليذه السياسة، مراجعة الدستكر، مخيبة . كالخدمات

أعضاء لجنة المراجعة ال يستطيعكف أف يفعمكا شيئًا تقريبًا : لآلماؿ
سكػ تبديد الكقت في مراجعة نٍص كاف لو دكر كبير في 

ىناؾ سبباف لذلؾ، النخبة الحاكمة في . المجتمعاالستقطابات في 
العراؽ لـ تظير أؼ إشارة عمى أنيا تقدر مدػ الحاجة لتنازالت 
حقيقية، كبداًل مف ذلؾ تستخدـ كل مجمكعة العممية الدستكرية 

زيادة عمى ذلؾ . لخدمة مصالحيا الخاصة قبل أؼ مصمحة كطنية
دد نطاؽ أؼ تعدؿ، فاإلجراءات المتفق عمييا لمراجعة الدستكر تح

كالقكاعد نفسيا التي تـ العمل بيا عند صياغة الدستكر يجرؼ العمل 
فبينما كاف بكسع أغمبية الثمثيف في ثبلث : بيا أثناء مراجعتو

محافظات نقض الدستكر في استقتاء شعبي في تشريف أكؿ 
، فقد أصبح بكسع الجيات األساسية التي صاغت 2005( أكتكبر)

األغمبية الكردييف كالمجمس األعمى لمثكرة حزبي  –الدستكر 
أف  -اإلسبلمية في العراؽ كأحد األحزاب في القائمة الشيعية

ىذه الحالة ستثبت . (64)يرفضكا أؼ تعديل عف طريق نفس العممية
أنيا خط أحمر بالنسبة لمعرب السنة الذيف راىنكا بمشاركتيـ في 

المؤذية في  العممية السياسية عمى احتماالت نقض أىـ المكاد
. الدستكر

نشأت اتفاقية القياـ بمراجعة مبكرة لمدستكر في مفاكضات جرت في 
مباشرة بعد المكافقة عمى مسكدة  2005( أكتكبر)أكائل تشريف أكؿ 

كقد استندت فكرة . الدستكر مف قبل الجمعية الكطنية االنتقالية
يسية المراجعة إلى اعتراؼ جاء متأخرًا بأف استثناء أؼ مجمكعة رغ 

كقد . في الببلد سيككف مف شأنو تعريض مستقبل الببلد لمخطر
اشترطت االتفاقية، التي قاـ بالتكسط فييا السفير األمريكي زلماؼ 

 15خميل زاد، مشاركة األحزاب العربية السنية في كل مف استفتاء 

 

 
يعتبر االستفتاء : "مف الدستكر عمى ما يمي( 4)142تنص المادة  (64)

ذا لـ يتـ رفضو مف  عمى المكاد المعدلة ناجحًا إذا كافقت عميو أغمبية المقترعيف، كا 
 ".قبل ثمثي المقترعيف في ثبلث محافظات أك أكثر

 15عمى الدستكر كاالنتخابات الكطنية في ( أكتكبر)تشريف أكؿ 
مقابل مراجعة دستكرية لمدة أربعة أشير تمي ( ديسمبر)كانكف أكؿ 

. (65)االجتماع األكؿ الذؼ يمي اإلنتخابات لمجمس النكاب الجديد

تـ إقرار الدستكر في حينو كأجريت االنتخابات كلكف لـ يتـ تشكيل 
أدػ ذلؾ إلى تيديدات سنية . (66)لجنة دستكرية كلـ تحدث مراجعة

، 2006( أكتكبر)شريف أكؿ جديدة بمقاطعة البرلماف، كفي أكائل ت
بعد سنة تمامًا مف االتفاؽ األكؿ، تـ التكصل إلى تسكية ثانية 

أكجبت تشكيبًل فكريًا لمجنة مراجعة دستكرية لدييا ميمة عدة أشير 
 18، إضافة إلى فرض تأجيل مدتو (67)القتراح تعديبلت دستكرية

اجع شيرًا عمى أؼ مسعى إلنشاء مناطق فيدرالية، كمقابل ذلؾ تتر
ىذا بدكره أتاح . (68)األحزاب العربية السنية عف تيديدىا بالمقاطعة

المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ  –لتحالف األكرد 
يضع آلية إلنشاء ( أكتكبر)تشريف أكؿ  11إصدار قانكف في 

 18، شريطة تأجيل تطبيق القانكف لمدة (69)مناطق فيدرالية جديدة
 

 
يشكل مجمس : "مف الدستكر عمى ما يمي( 1)142تنص المادة  (65)

النكاب في بداية عممو لجنة مف أعضائو تمثل المككنات الرئيسية لممجتمع العراقي 
كيعيد إلييا بأف تقدـ إلى مجمس النكاب كضمف ميمة ال تتجاكز أربعة أشير تقريرًا 

يكصي بالتعديبلت الضركرية عمى الدستكر، كيتـ حل المجنة بعد اتخاذ قرار 
 ".بخصكص مقترحاتيا

( يكليك)عمق مراقب عراقي مستقل عمى عممية المراجعة في تمكز  (66)
. تـ تأجيل مراجعة الدستكر كلكف لـ يكف ىناؾ قرار رسمي بذلؾ: "قائبلً  2006

ذا كاف ليـ أف يتخذكا قرارًا رسميًا فسيتعيف عمييـ  ترككا المسألة تنزلق بصمت، كا 
كىكذا فإنيـ . يمكف أف يتـ إال مف خبلؿ استفتاءأكاًل تعديل الدستكر كالذؼ ال 

ينتيككف اآلف المادة التي تنص عمى قياـ مجمس النكاب بإنشاء لجنة مراجعة في 
-ىذا ىك كاقع الحاؿ، كالبعض يقكؿ أف ىناؾ انتياكًا ثانياً . بداية عممو كىك تمديد  

ألف سابقة  كلكف ىذه لـ تعد مسألة ميمة -فترة المراجعة ألكثر مف أربعة أشير
. 2006( يكليك)تمكز  13، عماف Crisis Groupمقابمة ". قد حصمت

في تفسير مطاطي بصكرة ممحكظة لمدستكر، خصص مجمس النكاب  (67)
شيرًا بيف بدء عمل لجنة المراجعة كاالستفتاء الشعبي لممصادقة عمى  12فترة 

عطمة النكاب ىذا يشمل أربعة أشير لمراجعة المجنة كشيريف ؿ. رزمة التعديبلت
كأربعة أشير لممداكالت في اجتماع كامل لمجمس النكاب  2007في أكائل عاـ 

المجنة تعتبر نفسيا مشكمة اعتبارًا مف . كشيريف بيف مصادقة المجمس كاالستفتاء
أيار  15كقد حددت لنفسيا مكعدًا نيائيًا ىك  2006( نكفمبر)تشريف ثاني  15
قبل أف ترفع تكصياتيا لمييئة الكاممة ( العطمةأؼ بما في ذلؾ فترة ) 2007( مايك)

 .لممجمس
 .2006( سبتمبر)أيمكؿ  25الكاشنطف بكست  (68)
سبتمبر  17، "مكعد نيائي عراقي آخر يمر: "راجع رايدر فيسر (69)
كصفو لحالة عدـ استقرار دائمة : مسكدة قانكف تشكيل المناطق"، ك2006( أيمكؿ)
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لى القانكف كراء أبكاب مغمقة كأطمق مقاطعة مف تـ االقتراع ع. شيراً 
جانب معارضيو الرئيسييف كىـ تحالف فضفاض مف األحزاب 
السنية كالعربية كالصدرييف كحزب الفضيمة كأعضاء مستقميف 

كقد تـ إقرار القانكف . (70)كأعضاء مف قائمة إياد عبلكؼ العممانية
راع كالتفاصيل عدد األصكات التي شاركت في االقت)بأغمبية صكتيف 

. (71)(األخرػ تبقى مكضع خبلؼ

يكفر إقرار قانكف الفيدرالية عرضًا مبلئمًا لمعكائق التي يتعيف عمى 
حتى لك أمكف تشكيل . أكلئؾ الذيف يرغبكف في تغيير الدستكر مكاجيتيا

، كالحركة الصدرية (72)تحالف كطني مف األحزاب العربية السنية
فإنيا لف تحقق في أحسف األحكاؿ سكػ  كاألحزاب العممانية كالمستقميف

                                                                                                    
: ع عمييما عمى المكقع اإللكتركنيككبلىما يمكف االطبل" في العراؽ؟

http://historiae.org 
يعارض جميع ىؤالء البلعبيف السياسييف نكع الفيدرالية التي يسعى  (70)

إلييا المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ، كلكنيـ ال يتفقكف عمى شيء 
الف كطبقًا لمشيخ فاتح كاشف الغطاء كىك عضك مستقل في التح. يذكر غير ذلؾ

العراقي المكحد فإف حزب الفضيمة، الذؼ يسيطر عمى المشيد السياسي في 
البصرة يعارض منطقة شيعية مميزة في الجنكب ألف الحزب يعرؼ أف منطقة 

بداًل مف . كيذه ستقع تحت ىيمنة المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ
ناصرية كالعمارة ذلؾ فالحزب يدعـ منطقة مف ثبلث محافظات ىي البصرة كاؿ

الصدريكف يغيركف مكاقفيـ باستمرار . حيث الحزب أقكػ في ىذه المحافظات
أما بالنسبة لممستقميف في . كلكنيـ يفضمكف البلمركزية لممحافظات القائمة حالياً 

لـ يمق بثقمو بعد ( آية هللا عمي السيستاني)فالمرجعية "التحالف العراقي المكحد 
". الف لـ يكافق عمى الفيدرالية الجنكبية ىي مسألة ىامةكلكف حقيقة أف ىذا التح

. 2006( أغسطس)، عماف، آب Crisis Groupمقابمة 
ىذه ىي المرة : "عمق مسؤكؿ حككمي اقترع حزبو بالمكافقة قائبلً  (71)

ليس . ىذا أمر سيء جداً . األكلى التي يتـ فييا إقرار قانكف دكف إجماع مسبق
مقابمة ". ؿ التفاؽ بطريقة أك بأخرػ قبل االقتراعكاف عمييـ التكص. ىناؾ ثقة

Crisis Group كأيضًا مقابمة أجرتيا . 2006( نكفمبر)، عماف، تشريف ثاني
Crisis Group  عمى الياتف مع عضك في مجمس النكاب عف التحالف العراقي
كالذؼ ادعى بأف جبية اإلجماع  2006( أكتكبر)تشريف أكؿ  18المكحد، بغداد، 

قد تراجعت عف اتفاقية مع التحالف العراقي المكحد ( عربية سنية) العراقي
: راجع أيضًا رايدر فيسر. لطرح مسكدة القانكف الفيدرالية عمى االقتراع( الشيعة)
، "سنية –تبني مشركع قانكف الفيدرالية العراقية كسط احتجاجات كمقاطعة شيعية "

Reidar Visser, “Iraq Federalism Bill Adopted Amid Protests 

and Joint Shiite-Sunni Boycott” ،12  2006( أكتكبر)تشريف أكؿ 
. http://historiae.org: كمكجكد عمى المكقع

كقد كاف ىناؾ . قد ال تشارؾ جميع األحزاب العربية السنية بذلؾ (72)
حكؿ تحالف بيذا الشأف بيف  2006( ديسمبر)حديث في بغداد في كانكف أكؿ 

ػ لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ كاألكراد كالحزب اإلسبلمي العراقي المجمس األعل
 .2006( ديسمبر)كانكف أكؿ 12نيكيكرؾ تايمز (. سنة)

كفي حيف أف ذلؾ يكفي لتمرير تغييرات دستكرية حكؿ . أغمبية ضئيمة
الفيدرالية كالقضايا الحيكية األخرػ فإنو لف يكفي لمتغمب عمى فيتك 

يقكده المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ بالتحالف مع األكراد 
ألكراد لكحدىـ كبسيكلة تحقيق في استفتاء الحق حيث أف بكسع ا

أغمبية الثمثيف بعدـ المكافقة في المحافظات الثبلث التي يسيطركف 
. (73)عمييا

طبقًا لمحالة الراىنة كبكجكد البلعبيف الحالييف فإف حركة العممية 
السياسية، إذا كاف ليا أف تتحرؾ عمى اإلطبلؽ، عمى األغمب، 

ؽ الببلد، عمى األرجح، ستنزؿ. (74)ستحدث مزيدًا مف االستقطابات
إلى مزيد مف الفكضى سكاًء مف خبلؿ العنف أك تطبيق القانكف 

اإلدارؼ أخيرًا، مع خطكرة شديدة مف االنييار كامتداد الكضع عبر 
المبادرات األخرػ لمعالجة األزمة فشمت، . الحدكد كحرب إقميمية

كخطة رئيس الكزراء نكرؼ المالكي لممصالحة التي كثر الحديث 
ىا ذكت عمى أغصانيا في حيف أف عفكه المعمف استثنى، بصكرة عف

المعنيكف باألمر . (75)جعمتو متناقضًا، مف تمطخت أيدييـ بالدماء
امتنعكا عف تأييد إعبلف مكة لمسبلـ ذؼ النقاط العشر بيف رجاؿ 

 

 
أطاع األكراد في السميمانية كأربيل كدىكؾ تعميمات قياداتيـ خبلؿ  (73)

كفي االستفتاء عمى  2005المرتيف التي جرت فييما انتخابات كطنية عاـ 
كقد أقبمكا عمى االقتراع بأعداد كبيرة كصكتكا لصالح المصالح الدستكر أيضاً، 

فقرة أغمبية ثمثي المقترعيف في ثبلث محافظات كانت . الكطنية الكردية المعركفة
 2003( يكليك)تمكز ]أساسًا مف تصميـ سياسييف أكراد في مجمس الحكـ المؤقت 

كىك القانكف اإلدارؼ كتـ إدخاليا في الدستكر المؤقت، [ 2004( يكنيك)حزيراف  –
لحماية األكراد مف إرادة األغمبية في  2004( مارس)االنتقالي، في شير آذار 

كقد انتيى بيـ األمر بعدـ الحاجة إليو بعد أف . االستفتاء عمى الدستكر الدائـ
. 2005( يناير)أصبح األمر بيدىـ في انتخابات مجمس النكاب في كانكف ثاني 

مفارقة، فقد كاف العرب السنة ىـ الذيف احتاجكا  بداًل مف ذلؾ، كليس دكف 
 .دكف نجاح كما تبيف فيما بعد –كاستخدمكا ىذه المادة 

لـ تبدأ المراجعة الدستكرية بعد، عمى الرغـ مف أف مجمس النكاب قد  (74)
نائبًا مع إعادة تعييف ُىماـ حمكدؼ، مف المجمس األعمى  25شكل لجنة قكاميا 

كقد الحع مسؤكؿ حككمي بتشاـؤ أف . لعراؽ، رئيسًا ليالمثكرة اإلسبلمية في ا
 Crisisمقابمة " ستنتيي بمجازر كلف يتـ تطبيق شيء"المراجعة بعد أف تبدأ 

Group  2006( نكفمبر)تشريف ثاني  4في عماف .
الخطة مفتكحة لكل مف يريد الدخكؿ في العممية السممية لبناء بمدىـ " (75)

نقاذ شعبيـ طالما لـ يككنك رئيس الكزراء المالكي مقدمًا " ا قد ارتكبكا أعمااًل جرميةكا 
( يكنيك)حزيراف  25عمى الخط  B.B.Cالػخطتو إلى البرلماف، باقتباس عف 

2006 .
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، بينما (76)2006( أكتكبر)تشريف أكؿ  20الديف السنة كالشيعة في 
قطعة التي جرت بيف حككمة المالكي تبيف أف المحادثات المت

ىذه بالكاد مفاجأة في ضكء  –كالمتمرديف لـ يكف كرائيا مف طائل 
عجز الحككمة عف تطبيق حتى تمؾ اإلجراءات التي تـ االتفاؽ 

عمييا كالتي كانت ستعطي العرب السنة حصة حقيقية في النظاـ 
. السياسي الحالي مثل بدء المراجعة الدستكرية

فقد تـ تكجيو نقد مبرر لمبادرة دكلية كبرػ، كىي  إضافة لذلؾ
الميثاؽ الدكلي مف أجل العراؽ، باعتبارىا تبالغ في التركيز عمى 

خرجت ىذه المبادرة إلى النكر في أعقاب . المسائل االقتصادية
، كيبدك أنيا كانت 2006( مايك)تشكيل حككمة المالكي في أيار 

ىي أشد المركجيف لممبادرة، محاكلة مف جانب الكاليات المتحدة، ك
. لتسييل انسحاب سريع لقكاتيا مف خبلؿ زيادة المساعدات الدكلية

إال أف خمك الخطة مف أؼ بعد سياسي جكىرؼ مثل مؤتمٍر عراقي 
حتى . ييدؼ إلى التكصل إلى تسكية سياسية حكـ عمييا بالفشل

قبل الخطة فإف الجمع بيف المساعدة االقتصادية كالعمميات 
رية دكف جيٍد دبمكماسي قكؼ لجسِر اليكة التي تزداد اتساعًا العسؾ

ذا تـ اآلف إضافة مخصصات مالية  بيف األطراؼ قد أثبت فشمو، كا 
مثبًل إلقرار السبلـ في بغداد  –جديدة كزيادة العمميات العسكرية 

فإف ذلؾ لف يككف لو تأثير يذكر في  –عف طريق سحق الصدرييف 
( أكتكبر)رت أحداث تشريف أكؿ عكس ىذا التكجو، حيث أظو

. (77)سقكط اكبر عدد مف القتمى حتى اآلف( نكفمبر)كتشريف ثاني 

اثبت النظاـ السياسي كالدستكر أنيما فاشبلف مف حيث أنيما قد 
زادا مف احتمالية انييار ما تبقى مف الدكلة، أما الكاليات المتحدة 

شارات فقد تصرفت، في أفضل تفسير، كمراقب عاجز، ممّكحة بإ
كدليل عمى أف العراؽ كاف يتحرؾ نحك ديمقراطية تشاركية " التقدـ"

حتى في الكقت الذؼ كانت فيو تتردػ في جحيـ العنف الطائفي 
ادعت الحككمة األمريكية أنيا ال تستطيع . كاالنفبلت القانكني

التدخل أك تقـك بأؼ عمل يخالف الدستكر بسبب احتراميا لمسيادة 

 

 
يمكف . 2006( أكتكبر)تشريف أكؿ  21أخبار صكت أميركا،  (76)

المحاجة بأف تماريف عمى غرار اجتماع مكة قد يفيد في تخفيف التكتر كلكنو 
ؿ في تسكية النزاع األساسي الذؼ يتعمق بالسمطة كالسيطرة عمى المكارد سيفش

 .كليس الخبلفات الدينية
 1مع مستشار في الحككمة العراقية، عماف،  Crisis Groupمقابمة  (77)

. 2006( ديسمبر)كانكف أكؿ 

أنيا في الممارسة تدخمت دكف احتراـ يذكر لمثل العراقية، في حيف 
. ىذه السيادة كمما أممت عمييا مصالحيا ذلؾ

ينبغي لمميثاؽ الكطني أف يتضمف تسكيات حكؿ القضايا الرئيسية 
التي تنقسـ حكليا الفصائل السياسية الرئيسية كفي نفس الكقت 

ضماف حقكؽ األقميات الصغيرة، ثـ تصبح ىذه التسكيات أساسًا 
كمف أبرز ىذه . (78)لتعديبلت دستكرية كجزء مف عممية المراجعة

ما ىك نكع الدكلة الفيدرالية التي : المسائل طبيعة النظاـ السياسي
درجة البلمركزية : سيككف عمييا العراؽ؟ كيمي ذلؾ مسألتاف ميمتاف

كىناؾ مسائل أخرػ تحتاج . المطمكبة كالمشاركة في المكارد الكطنية
حل حزب البعث، كالعفك الكطني العاـ، كمصير  إلى معالجة ىي

ضباط كأفراد الجيش السابق، كقانكف انتخابي جديد، ككضع 
كرككؾ، ككجكد قكات أجنبية إضافة إلى اتفاقية جديدة حكؿ كضع 

كما ينبغي بحث شكل . ىذه القكات بخصكص قكاعد االشتباؾ
. الحككمة التي ستحكـ العراؽ حتى عقد انتخابات جديدة

ىذه القضايا أثيرت مف قبل مجمكعات التمرد، كفي رأييـ أف  معظـ
إلغاء العممية االنتقالية : ىذه المشاكل تتطمب معالجة استثنائية

بكامميا كحل الكزارة الحالية كالذىاب إلى انتخابات مبكرة كتفكيؾ 
. األجيزة األمنية الجديدة كدعكة منتسبي الجيش السابق لمعكدة

ينبغي أف تشمل : مع المتمرديف في ذلؾ كيقكؿ أحد المتعاطفيف
التزاـ أمريكي مكثكؽ بانسحاب كامل "الشركط المسبقة لمتفاكض 

طبلؽ سراح جميع السجناء  كاالعتراؼ الرسمي بالمقاكمة كا 
كالتعكيض عف الخسائر في األنفس كاألمكاؿ كعممية سياسية تستند 

ر ليذه المطالب أف تح. (79)إلى انتخابات جديدة : قق نجاحاً لف ُيقدَّ

 

 
افترضت لجنة دراسة األكضاع في العراؽ أكلكية المراجعة الدستكرية  (78)

مراجعة الدستكر "إلى أف ( 65ص)الكطنية كأساسًا ليا كأشارت في قبل المصالحة 
ىذه ليست بداية ". ضركرية لممصالحة الكطنية كينبغي متابعتيا كضركرة ممحة

مكفقة، لؤلسباب المذككرة أعبله حيث أف إجراءات المراجعة تناقض تعديبلت 
شاركة جكىرية كىناؾ ضركرة لعقد مؤتمر مصالحة كطنية عريض القاعدة مع ـ

المصالحة : ينبغي، تبعًا لذلؾ، عكس الترتيب. خارجية لمتكصل إلى إجماع 
السياسية أكاًل بحيث يترتب عمييا تنازالت حكؿ المسائل الدستكرية األساسية كالتي 

 .تصبح بعد ذلؾ أساسًا لمتعديبلت الدستكرية
 30مع أحد المتعاطفيف مع حركات التمرد،  Crisis Groupمقابمة  (79)

، تشريف ثاني Crisis Groupراجع أيضًا مقاببلت . 2006( أكتكبر)يف أكؿ تشر
 2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  3كراجع أيضًا األسكشييتد برس، . 2006( نكفمبر)

حكؿ مقابمة مع شخص يزعـ بأنو الناطق باسـ القيادة القطرية لحزب البعث 
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إعادة القيادة الحالية إلى المنفى كضرب قاعدتيا السياسية سيعني 
دكف ذلؾ، كعمى . إحبلؿ تمرد شيعي محل تمرد عربي سني

افتراض إظيار جميع األحزاب لبعض المركنة فبل بد مف إيجاد 
طريقة لمتفاىـ عمى مختمف مصالح الفصائل مف خبلؿ ميثاؽ 

. كطني

لعريف الفمدرالية . ب

ألة الفيدرالية، التي يحتمل أف تككف المسألة األكثر مصيرية ىي مس
في أكائل تسعينات القرف الماضي احتضنت . أخطرىا عمى اإلطبلؽ

مجمكعة مف أحزاب المعارضة التي كانت ال زالت في المنفى مسألة 
الفيدرالية التي كانت قد برزت نتيجًة لتطمعات األكراد لمزيد مف الحكـ 

د أف دعـ تمؾ األحزاب ليذه الفكرة كاف مقتصرًا عمى بي. (80)الذاتي
كاف بكسع التحالف اليش لؤلحزاب التكصل . المبدأ المجرد لمفيدرالية

. (81)إلى إجماع ألنو لـ يتـ بذؿ أؼ جيد لتحديد ماىية تمؾ الفيدرالية
ككصمت إلى  2003كعندما عادت ىذه األحزاب إلى العراؽ عاـ 

ية جزءًا مف النظاـ السياسي، في الدستكر السمطة حتى أصبحت الفيدراؿ
المؤقت أكاًل الذؼ كاف يطمق عميو القانكف اإلدارؼ االنتقالي في آذار 

حتى األحزاب . 2005، ثـ بعد ذلؾ في دستكر عاـ 2004( مارس)
قبمت بالفيدرالية كلك عمى  2005( أبريل)التي تأسست بعد شير نيساف 

. مضض

الفكرة التي كاف . يد الفيدراليةالخبلؼ األساسي تمحكر حكؿ تحد
يتبناىا المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ باإلضافة إلى 

                                                                                                    
دت شركطيا ىناؾ مجمكعات عديدة نشرت برامجيا السياسية كحد(. العراؽ)

. لممفاكضات
 Crisisلبلطبلع عمى نقاش حكؿ ىذا المكضكع راجع تقرير  (80)

Group  ىل تستطيع الحاكمية المحمية : العراؽ: "33حكؿ الشرؽ األكسط رقـ
. 2-1، ص2004( أكتكبر)أتشريف أكؿ  27، "إنقاذ الحككمة المركزية؟

القانكف  عمى نحك مماثل، قاـ عدد مف النكاب باالقتراع لصالح (81)
ألف القانكف، كمع أنو حدد آلية إلنشاء  2006( أكتكبر)الفيدرالي في تشريف أكؿ 

كىي ميمة تطرؽ ليا الدستكر جزئيًا )المناطق، إال أنو لـ يحدد سمطات المناطق 
في ىذا السياؽ انسحب النائباف عف الحزب الشيكعي العراقي مف تحالف (. فقط

تزعمو إياد عبلكؼ كانسحب معيما ستٌة مف مؤيدؼ القائمة العراقية الكطنية الذؼ ؼ
ربما كاف تصرؼ الحزب الشيكعي العراقي . إياد عبلكؼ لبلقتراع لصالح القانكف 

إضافة . منطمقًا مف تضامنو مع األكراد الذيف كانت لو تاريخيًا صمة كثيقة بيـ
قرف لذلؾ فقد كاف الحزب الشيكعي يدعـ مبدأ الفيدرالية منذ أكائل تسعينات اؿ

مع  Crisis Groupمقابمة . الماضي كاعتبر اقتراعو متسقًا مع ذلؾ المكقف
. 2006( نكفمبر)عضك في الحزب الشيكعي العراقي، عماف، تشريف ثاني 

في الجنكب إضافة " منطقة شيعية مميزة"األكراد التي تسمح بإنشاء 
إلى المنطقة الكردية كاجيت تحديًا مف أحزاب شيعية أخرػ مثل 

قبمت المنطقة  حزب الفضيمة، في حيف أف األحزاب السنية العربية
كرفضت فيدرالية ( 2003كلكف فقط ضمف حدكد عاـ )الكردية 

أما الحركة الصدرية فإنيا لـ تعارض الفيدرالية . (82)مناطق أخرػ 
كال حاكلت تحديدىا كأعمنت فقط بأنو يجب عدـ الشركع في أؼ 

. فيدرالية بينما الببلد تحت االحتبلؿ األجنبي

اعي فالسائد حتى اآلف ىك إقتراٌح نظرًا لعدـ التكصل إلى اتفاؽ إجـ
مقدـ مف المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ كاألكراد، 

يتعمق بفيدراليٍة فضفاضة تتألف مف مناطق كردية كشيعية كعربية 
األساس في ذلؾ ىك الفكرة التي برزت خبلؿ السنكات . (83)سنية

طيع البقاء إال الثبلث األخيرة كمفادىا أف المجتمعات الثبلثة ال تست
ككما يشرح البعض، " منفصمة معاً "إذا كانت ىذه المجمكعات 

فالمسألة مف حيث الجكىر ىي إضفاء طابع رسمي عمى حقيقة 
قائمة بحيث يصبح بكسِع المجتمعات الثبلثة تحديد مستقبميا بصكرة 

كىناؾ آخركف يجدكف ميزًة في حقيقة أف كل . مستقمة كمختمفة
أخيرًا تكفير الخدمات األمنية لنفسيا منطقة سيككف بكسعيا 

األكراد مف خبلؿ البشمرجة : كالتخمص مف الحاجة لمتدخل األمريكي

 

 
مع قادة سياسييف مف العرب السنة،  Crisis Groupمقاببلت  (82)

ة الجياديكف يعتبركف مجرد فكر –حركات التمرد غير الجيادية . 2006ك 2005
تميل لقبكؿ فكرة كضع خاص لممنطقة الكردية  –دكلة عراقية ضرب مف الُكفر 

(. إقميـ خاص)
ظل األكراد لمدة طكيمة ال يعرفكف كيفية تعريف الفيدرالية خارج  (83)

إال أنو، كخبلؿ المفاكضات الدستكرية في الفترة بيف تمكز . المنطقة الكردية
انكا يضغطكف مف أجل الحصكؿ عمى كبينما ؾ 2005( سبتمبر)أيمكؿ  –( يكليك)

أقصى سمطة ليـ في منطقتيـ فقد راقت ليـ فكرة المجمس األعمى لمثكرة 
اإلسبلمية في العراؽ حكؿ فيدرالية جنكبية، التي تعادؿ المكافئ الفعمي لعراٍؽ ذؼ 
ثبلث مناطق، كذلؾ ككسيمٍة لكسب التأييد الصامت مف جانب المجمس األعمى 

. ؼ العراؽ ليـ لتحقيق طمكحاتيـ خصكصًا فيما يتعمق بكرككؾلمثكرة اإلسبلمية ؼ
ناىيؾ عف )خبلفًا لمصدرييف كحزب الدعكة كطائفٍة مف السياسييف الشيعة اآلخريف 

فإف المجمس األعمى ( العرب السنة كالعممانييف العراقييف مف مختمف األصناؼ
األكراد لضـ لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ لـ يتخذ مكقفًا صريحًا ضد مسعى 

 –كرككؾ، كعكضًا عف ذلؾ فقد تعيد بااللتزاـ بعمميٍة ذات شرعيٍة دستكرية 
مف شأنو أف يضعيا في حكزة األكراد  -2007استفتاٍء في كرككؾ قبل نياية عاـ 

 .طالما كانت ليـ أغمبيٌة مدبرٌة جزئيًا كطبيعيٌة جزئيًا في المحافظة
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كالشيعة بفضل ميميشياتيـ كالسنة مف ( المقاتمكف الثكار)السابقة، 
. (84)خبلؿ قكة أمنية خاصة بيـ

فكرة الفيدرالية الفضفاضة ذات الثبلث مناطق ىذه إشكالية لمغاية، 
ففي حيف أف االنفصالية الكردية ذاتيا لف تؤدؼ تمقائيًا . ناكما أسمف

مع أنيا قد تطمق قمقًا كتدخبًل )أك بالضركرة إلى تفتيت العراؽ 
إف . ، فإف إنشاء مناطق شيعية كسنية مسألة مختمفة(85)(إقميمياً 

احتماؿ إنشاء منطقة شيعية قكية سيثير عمى األرجح ردكد فعل 
رضكف التقسيـ الطائفي لخكفيـ مما عنيفة مف السنة الذيف يعا

يترتب عمى ذلؾ مف اختبلؿ في تكزيع السمطة كتشككيـ في قدرة 
الدكلة المركزية عمى ضماف حصكؿ منطقتيـ المغمقة بحدكد برية 

كما أف أؼ جيد إلنشاء مناطق . عمى حصتيا العادلة مف المكارد
اتو قكية قد يطيح بما تبقى مف أجيزة الدكلة كيرسـ في الكقت ذ

. حدكدًا تعسفية تؤدؼ إلى نزاع عنيف

تحفع كحدة العراؽ كفي  –أف مقاربًة أفضل  Crisis Groupتعتقد 
نفس الكقت تمبي التطمعات الكردية األساسية كتكفر الحد األدنى مف 
 

 
 كرديًا في نياية المطاؼ تفترض بعض تأكيبلت ىذا النكع انفصاالً  (84)

دكاعي "غالبريت . راجع بيتر دبميك. حالما يسمح بذلؾ ميزاف القكػ في المنطقة
، ”Peter W. Galbraith, “The Case for Dividing Iraq، "تقسيـ العراؽ

قد يككف مف الممكف بقاء السّنة كالشيعة معًا "مصدر سابق، كالذؼ يعمف فيو أنو 
كلكف االستقبلؿ التاـ لكردستاف يبدك بكل تأكيد أنو مسألة في فيدرالية فضفاضة 

جمع غالبريت كتاباتو حكؿ ىذا المكضكع في كتاب لو عنكاف ذؼ ". كقت فقط
الفيدرالية . مصدر سابق. The End of Iraq" نياية العراؽ"داللة كىك 

. الفضفاضة، في رأيو، ستككف مجرد محطة عمى طريق كردستاف لبلستقبلؿ
حافز المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ الذؼ يحاجج رئيسو  كيبدك أف

عبد العزيز الحكيـ بأف نكع الفيدرالية التي يدعك إلييا لف تؤدؼ إلى تقسيـ العراؽ، 
يبدك أف حافز المجمس ىك الرغبة في السيطرة عمى الجنكب العراقي الغني بالنفط 

أؼ أمير حرب إقميمي " ازاني الجنكببر"بحيث يصبح الحكيـ، طبقًا لناقد عراقي، 
( مايك)أيار  14، أكتادا، Crisis Groupمقابمة . يدعمو الدخل مف النفط

2006 .
األكراد كالعرب جماعتاف عرقيتاف متمايزتاف تمامًا كليما لغتيف ال  (85)

عبلقة ليما ببعضيما البعض كعادات ثقافية مختمفة في معظميا رغـ ما فييا مف 
نقطة الخبلؼ . كما أنيما يعيشاف في مناطق جغرافية متمايزة. تداخل أحياناً 

الجكىرية الكحيدة في حالة االنفصاؿ ستككف رسـ الحدكد الكردية ألف المناطق 
العراقية الكردية كالعربية يفصميما حزاـ عريض مف األرض يحكؼ خميطًا ليس 

/ ماففقط مف العرب كاألكراد بل جماعات عرقية صغيرة أيضًا مثل الترؾ
حكؿ  Crisis Groupراجع تقرير . كالصابئة/ السريانييف/ الكمدانييف/ األشكرييف

. 2مصدر سابق، ص" العراؽ كاألكراد: "الشرؽ األكسط

قد تتمثل في تبني نكع مف  -الحماية الضركرية لكل األطراؼ
ستتككف الببلد مف بمكجب ىذا النمكذج . الفيدرالية غير المتماثمة

منطقة كردية كفقًا لحدكدىا الحالية كلكف بكضع حكـ ذاتي خاص 
كعراؽ عربي مقسـ ( كمعالجة مسألة كرككؾ كما ىك مكضح أدناه)

إلى خمس عشرة محافظة ال مركزية الحكـ تستند إلى الحدكد 
الحالية كتتمتع بسمطات كبيرة إضافة إلمكانية الحصكؿ عمى 

. ارد الكطنية كالنفط كالغازنصيب مف عائدات المك

فيي، كنكع مف الفيدرالية، تجد قبكاًل : ثمة ميزة جكىرية ليذه المقاربة
مسبقًا لدػ جميع البلعبيف السياسييف الرئيسييف؛ كىي تسمح 

بمعادلة عادلة كقابمة لمتطبيق القتساـ عائدات النفط كالغاز، كىك 
كردية، كىي مبدأ طالب بو الجميع؛ تؤكد عمى كجكد المنطقة اؿ

نقطة أخرػ تبلقي إجماعًا؛ كىي تحد سمطات الدكلة مما يعالج 
المخاكؼ مف سطكة الحكـ المركزؼ؛ كبتقسيـ العراؽ العربي إلى 
خمس عشرة كيانًا جغرافيًا محددًا فيي ليست عرقية كال طائفية 

أىـ مف ذلؾ كمو ىك أف . كستحكؿ دكف ىيمنة جماعة عمى أخرػ 
اسؾ الببلد دكف تشكيل تيديد خارجي ألؼ ىذا النمكذج سيحفع تـ

. جماعة مفردة

التكصل إلى اتفاؽ حكؿ فيدرالية غير متماثمة مف ىذا النكع 
ـٍ مقبكٍؿ لمسمطات كآليٍة لجمع كخزف كتكزيع  سيقتضي تجسيد تقسي

الدستكر الحالي يعطي لممناطق . الدخل كالضرائب كالمكارد الطبيعية
إذا كاف لمحككمة الفيدرالية أف سمطات أكثر بكثير مما ىك مطمكب 

كقد تعرض الدستكر لمنقد عمى نطاؽ . تقـك بكاجباتيا األساسية
كاسع مف قبل طائفة مف الخبراء الدستكرييف الدكلييف باعتباره غير 

بسبب عدـ السماح ( فيما يبدك)، خصكصًا (86)قابل لمتطبيق

 

 
الدكلة الفيدرالية : قابمية تطبيق ضعيفة"راجع مثبًل، جكناثاف مكرك،  (86)

 Weak Viability: The Iraqi Federal "العراقية كعممية التعديل الدستكرؼ 

State and the Constitutional Amendment Process  . معيد السبلـ
: 2العممية الدستكرية العراقية : "2006( يكليك)األمريكي، تقرير خاص، تمكز 

 Iraq’s Constitutional Process11: An Opportunity "فرصة ضائعة

Lost . 2005 (نكفمبر)تقرير خاص لمعيد السبلـ األمريكي، تشريف ثاني ،
راجع . http://www.usip.org: ككبلىما مكجكداف عمى المكقع اإللكتركني

أيضًا، زيد العمي، مستشار األمـ المتحدة لشؤكف العممية الدستكرية العراقية 
، ”Iraq: A constitution to nowhere“" دستكر نحك المجيكؿ: العراؽ"

: كجكد عمى المكقعكالـ 2005( أكتكبر)تشريف أكؿ  14ديمقراطية مفتكحة، 
http://www.opendemocracy.net . إضافة إلى مقاببلتCrisis 
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ػ ، كحرمانيا مف الحصكؿ عل(87)لمحككمة الفيدرالية بفرض ضرائب
، (88)عائدات مف حقكؿ النفط كالغاز التي سيتـ تطكيرىا مستقببلً 

كالسماح لممناطق كالمحافظات بتنظيـ قكاتيا األمنية الخاصة بيا 
كا عطاء قكانيف المناطق كالمحافظات أكلكية عمى التشريعات 

بداًل مف، مثبًل، إحالة النزاع إلى )الفيدرالية في حاالت النزاع 
. (89)(العميا إلصدار الحكـالمحكمة الفيدرالية 

ينبغي ألؼ ميثاؽ جديد إعادة كضع معايير ليذا التكزيع لمسمطات 
دارة االتحاد  لكي يكفر لمحككمة الفيدرالية السمطة الضركرية لحكـ كا 

بينما يضمف في نفس الكقت لممنطقة الكردية، كبشكل مستقل 
رتيبات ت. لممحافظات الخمس عشرة حماية كافية كسبيبًل إلى المكارد

عمى الدخل، )كيذه ستقتضي صبلحيات فرض ضرائب متنكعة 
مف قبل ( كالممكية، كالقيمة المضافة، كالجمارؾ، كما شابييا

الحككمات المحمية إضافة إلى سيطرٍة عمى عائدات النفط كالغاز 
مف قبل صندكؽ مالي كطني ال تتـ إدارتو مف قبل الحككمة 

مستقمة تكمف باإلشراؼ عمى  الفيدرالية بل مف قبل سمطة فيدرالية
تكزيع ىذه العائدات بعدؿ كمساكاة إلى المنطقة الكردية 

                                                                                                    
Group  مع خبراء دستكرييف عديدف في كرشات عمل دستكرية في األردف
. 2006ك 2005كأكركبا، 

لـ تذكر صبلحية فرض الضرائب بشكل محدد ضمف الصبلحيات  (87)
ا، بأنيا تقع ضمف صبلحيات ىذا يعني، بعدـ ذكره. الحصرية لمحككمة الفيدرالية

جميع : "في جزء منيا عمى أف( 115)المناطق كالمحافظات، حيث تنص المادة 
الصبلحيات التي لـ يرد نص عمى أنيا مف اختصاص السمطات الفيدرالية تعكد 

 ".لممناطق كالمحافظات الغير داخمة ضمف مناطق
ممؾ لكل الشعب النفط كالغاز "عمى أف ( 111)رغـ التأكيد في المادة  (88)

، كيحفع الدستكر دكر الحككمة الفيدرالية "العراقي في جمع المناطق كالمحافظات
الحقكؿ "في إدارة النفط كالغاز كتكزيع عائداتيما تكزيعًا عاداًل فقط فيما يتعمق بػ

، كباإلغفاؿ ترؾ مسألة إدارة كتكزيع عائدات النفط الجديد (112المادة " )الحالية
 .ره لممناطق التي يكجد فييا ىذا النفطالذؼ سيتـ تطكؼ 

بالنسبة لمسمطات األخرػ التي : "عمى ما يمي( 2)115تنص المادة  (89)
تشترؾ فييا الحككمة الفيدرالية كالمناطق فستعطى األكلكية لقانكف المناطق 

إضافة لذلؾ ". كالمحافظات الغير منظمة ضمف مناطق في حالة قياـ خبلؼ بينيا
في حالة نشكء نزاع أك عدـ تكافق بيف : "تنص عمى ما يمي( 2)121فإف المادة 

القانكف الفيدرالي كقانكف المناطق بخصكص قضية خارج نطاؽ الصبلحيات 
الحصرية لمحككمة الفيدرالية فإف لسمطات المناطق الحق في تعديل تطبيق القانكف 

يسمح بإجراء ال : "عمى ما يمي( 4)126أخيرًا تنص المادة ". الفيدرالي في المناطق
أؼ تعديل عمى أؼ مادة في الدستكر إذا كاف مف شأف ذلؾ نزع صبلحياٍت مف 

المناطق ليست ضمف قدرة السمطات الفيدرالية إال في حالة مصادقة كبًل مف السمطة 
 ".التشريعية في المنطقة المعنية كغالبية سكانيا في استفتاء عاـ

كتسكية محتممة أخرػ، أف تعطى  –كيمكف لممناطق . كالمحافظات
صبلحيات الدخكؿ في تعاقدات لتطكير حقكؿ نفط جديدة مستقببًل، 

. كلكف فقط ضمف الحدكد التي تضعيا الحككمة الفيدرالية المركزية

طقة الكردية، التي تتمتع بكضع حكـ ذاتي خاص، ستحتفع المف
كستككف . بمعظـ السمطات التي يعطييا الدستكر الحالي ليا

االستثناءات لذلؾ ىي أكلكية قانكف المنطقة عمى القانكف الفيدرالي 
في حاالت النزاع كحق السيطرة عمى الدخل المتأتي مف المكارد 

ستكر كلكف األكراد تكسعكا كىي مسألة غامضة في الد –الطبيعية 
كالذؼ ينبغي تحكيمو لمحككمة الفيدرالية لتكزيعو بعدالة  -في تفسيرىا

كاف ( ديسمبر)في أكائل كانكف األكؿ . (90)عمى سائر أنحاء الببلد
ىناؾ دالئل مشجعة بأف األكراد أصبحكا مستعديف لمتفاكض عمى 

مفاكضات تسكية، فقد أشار مسؤكالف كردياف عمى األقل إلى أف اؿ
حكؿ قانكف جديد لميايدرككربكف أخذت تحرز تقدمًا كأف جميع 

األطراؼ مكافقكف عمى أنو ينبغي إدارة حقكؿ النفط الحالية 
كالمستقبمية بالمشاركة بيف الحككمة الفيدرالية كالمناطق كأف الدخل 
ينبغي أف يؤكؿ إلى الحككمة الفيدرالية التي ستقـك بتكزيعو بعدالة 

. (91)عراقييفعمى جميع اؿ

مف شأف ميثاؽ معقكؿ كيذا أف يمبي المتطمبات الدنيا لكل 
األكراد يعرفكف أف المكقف اإلقميمي لف يسمح ليـ . الجماعات

باالنسحاب في ىذا الكقت كعمييـ، تبعًا لذلؾ، البقاء ضمف عراٍؽ 
كلكنيـ سيحتاجكف . فيدرالي، عمى األقل في المرحمة الراىنة

لف تككف ىناؾ عكدة لمسياسات السابقة مف لضمانات أساسية بأنو 
ينبغي أف تكفر . إىماؿ كتعريب كمصادرة ممتمكات كأعماؿ إبادة

درجة الحكـ الذاتي خارج الحكـ المركزؼ التي ستعرضيا عمييـ 
الترتيبات الجديدة مقدارا كافيا مف الحماية، ككذلؾ الكعد بحصة 

 

 
عائدات النفط "أف  أكصت لجنة دراسة األكضاع في العراؽ عمى (90)

ليست . ينبغي أف تؤكؿ إلى الحككمة المركزية ثـ تكزيعيا حسب النسب السكانية
ىناؾ معادلٌة تعطي السيطرة عمى العائدات مف حقكؿ النفط المستقبمية إلى 

المناطق أك تعطي السيطرة عمى الحقكؿ النفطية لممناطق، تتناسُب مع مصالحٍة 
 .65ؼ العراؽ، مصدر سابق، صلجنة دراسة األكضاع ؼ". كطنية

بالبريد اإللكتركني مف كزير المكارد  Crisis Groupمراسبلت  (91)
كانكف أكؿ  10الطبيعية في الحككمة اإلقميمية الكردستانية آشتي ىكرامي، 

؛ كبيانات مف برىـ صالح نائب رئيس الكزراء العراقي كرئيس 206( ديسمبر)
كانكف أكؿ  9ات، في النيكيكرؾ تايمز، المجنة التي تعد قانكف الييدرككركبكف 

. 2006( ديسمبر)
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حميفيـ عادلة مف دخل النفط كالغاز مع ضمانات أمنية مف 
. الرئيسي الكاليات المتحدة

ستجرؼ معالجة أىـ ما يقمقيـ كىك . العرب السّنة سيستفيدكف أيضاً 
بقاء العراؽ دكلة كاحدة، كفي الكقت نفسو فإف المركزية المحافظات 

؛ (الشيعية)ستحمييـ مف أؼ تجاكزات مف جانب حكـ األغمبية 
ضافة لذلؾ فإف مناطقيـ المحركمة مف المكارد ست ككف قادرة عمى كا 

الشيعة، . التطكر بفضل حصة عادلة مضمكنة في الثركة الكطنية
مف جانبيـ، يمكف ليـ أف يطمأنكا بأنو سيككف بكسعيـ، كأغمبية 
سكانية في الببلد، ممارسة الحكـ متمتعيف عمى األقل بالحرية مف 

مف ىنا فإف لكل جماعة مصمحة في الميثاؽ . الطغياف كالتمييز
. المحافظة عميوكستساعد عمى 

مسألة كرككؾ كالمناطق العرقية المختمطة في شماؿ العراؽ  :كركتك
ىي مسألة منفصمة كلكنيا متداخمة ضمنيًا إذ تعكس صراعًا بيف 

مجتمعاٍت كردية كعربية كتركمانية منذ اكتشاؼ النفط في عشرينات 
القرف الماضي كىي صراعاُت تنطمق جزئيًا مف حقكؽ تاريخية كلكف 

. (92)(مف احتياطيات العراؽ المثبتة% 12)ا يدكر حكؿ النفط معظمو
استطاع األكراد، مستغميف فرحة انييار نظاـ صداـ حسيف كتحالفيـ مع 
الكاليات المتحدة، السيطرة الفعمية عمى تمؾ األجزاء في الحزاـ السكاني 

، (93)المختمط ذات األغمبية السكانية الكردية، كباستخداـ قكات البشمرجة
ابعة ليـ أخذكا باإلشراؼ األمني عمى المناطق األخرػ في ذلؾ الت

كاف ىدفيـ تغيير التكجو لمتعريب الذؼ ساد خبلؿ عدة قركف . الحزاـ
العرب . إضافة، أيضًا، إلضافة ىذه المناطق لممنطقة الكردية

األصميكف كالتركماف، بشكل خاص، شعركا بأنيـ كقعكا تحت الضغط 
. كأخذكا يمجئكف لمعنف بصكرة متزايدةكأف كجكدىـ أصبح ميددًا 

، فإف (94)2006( يكليك)في تمكز  Crisis Groupككما عرضت 
المكقف متكتر جدًا إلى درجة تنذر بحرب أىمية كالتي قد تندلع إذا 

كاصمت األحزاب الكردية سعييا إلجراء استفتاءات ىناؾ، كفي 
ىاية مناطق أخرػ يطالبكف بيا، لتقرير كضع ىذه المناطق قبل ف

 

 
أىمية مسألة النفط في كرككؾ قد تتضاءؿ إذا نجحت المفاكضات  (92)

 .حكؿ تقاسـ عائدات النفط
يعرض البشمرجة أنفسيـ بأزياء كطنية عسكرية بعد نجاحيـ في تثبيت  (93)

لضميا لممنطقة  سيطرتيـ في ىذه المؤسسة األمنية في ذات المناطق التي يسعكف 
 .الكردية

. ، مصدر سابق"العراؽ كاألكراد" Crisis Groupتقرير  (94)

بداًل مف ذلؾ، ينبغي . كفقًا لما نص عميو الدستكر– 2007عاـ 
ينبغي لمحافظة كرككؾ . تأجيل استفتاءات كيذه لتيدئة التكترات

أف تصبح خبلؿ فترة انتقالية مدتيا عشُر سنكات محافظًة ال ( تأميـ)
محافظٍة األخرػ خارج المنطقة  عشرمركزية مثُميا مثل األربع 

اٍت مؤقتة لممشاركة في السمطة تطمئف كل الكردية مع ترتيب
كقد ُيسيِّل تعييف ممثل لؤلمـ المتحدة العممية االنتقالية . الجماعات

الصعبة الضركرية كما يساعد عمى إنشاء آلية لتحديد كضع 
آليٌة كيذه ستدعـ أمل األكراد . (95)المناطق في نياية الفترة االنتقالية

تحقيق السيطرة الرسمية عمى بأنيـ سيستطيعكف في نياية المطاؼ 
بعض أك كل ىذه المناطق؛ كدكف آماٍؿ متكقعة كيذه فمف المستبعد 

. أف يكقع األكراُد عمى ميثاٍؽ كطني

حل حزب البعث تقضهيه خالفية أخرى . ج

عمَّقت سمسمٌة مف اإلجراءات األخرػ التي تـ اتخاذىا منذ عاـ 
ؼ تحتاج أيضًا الخبلفات كزعزعت االستقرار في العراؽ، كه 2003

. إلى إدخاؿ تعديبلت عمييا في أؼ ميثاؽ كطني جديد

 2003( مايك)تـ اتخاذ ىذا اإلجراء في أيار : حل حزب البعث
ككسيمة لضماف قطع الصمة تمامًا بمرحمٍة قمعية ماضية، كأدػ إلى 
القضاء عمى الطبقة اإلدارية العراقية دكف اعتباٍر لممسؤكلية الفردية 

تـ تطبيق ىذا اإلجراء . ا يتعمق بجرائـ النظاـ السابقأك البراءة فيـ
بصكرة انتقائية فعزؿ العرب السنة، كىـ الجماعة التي شعرت بأنيا 
مستيدفة كعانت أكثر مف غيرىا مف النظاـ السياسي الجديد فغدت 

. كما أف ذلؾ اإلجراء عّجل في انييار الدكلة. (96)حركة التمرد
النكاب اآلف لمراجعة ىذه السياسة كىناؾ مسكدة تشريع أماـ مجمس 

يسعى المشركع إلى إعادة . كلكنو سيكاجو باإلىماؿ عمى األرجح
آالؼ المكظفيف المدنييف إلى الخدمة، أك إحالتيـ إلى التقاعد، ممف 

 

 
في : "أكصت لجنة دراسة األكضاع في العراؽ بما يمي. نفس المصدر (95)

ضكء الكضع الخطير في كرككؾ فإف التحكيـ الدكلي ضركرؼ لتجنب كقكع 
كتركماف قد الخميط السكاني في كرككؾ مف أكراد كعرب . أعماؿ عنف عامة

جراء استفتاء حكؿ مستقبل كرككؾ قد يثير انفجارًا  يجعل المدينة برميل باركد، كا 
-65، لجنة دراسة األكضاع في العراؽ، مصدر سابق ص"كلذلؾ يجب تأجيمو

66. 
يبدك معقكاًل تأكيد العرب السنة بأنيـ، خبلفًا لشيعة معينيف، لـ  (96)

البعث كلـ ُتعط ليـ فرٌص تذكر في يستفيدكا بنفس الدرجة مف مرسـك حل حزب 
 .إعادة االندماج
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كانكا بيف الدرجات المتكسطة كالعميا في حزب البعث، كبمكجب ذلؾ 
ف باعتبارىـ مف أعمى ككادر الحزب مستثنيي 1500سيبقى حكالي 

سيككف ىذا . ضالعيف في الجرائـ الكثيرة التي ارتكبيا النظاـ السابق
إال أنو، كفي إطار . القانكف، في حالة تطبيقو، خطكة كبيرة لؤلماـ

ميثاٍؽ جديد، فإف تسكية ُكبرػ ستركز عمى سمكؾ العراقييف في 
السابق كليس عمى مجرد عضكيتيـ في حزب البعث كمعياٍر رئيسي 

العراقي الذؼ يثبُت أنو قد ارتكب جرائـ يعاقب عمييا . ثناءلبلست
القانكف العراقي أك الدكلي ينبغي منعو مف ممارسة الحياة السياسية 
كتكلي كظائف عامة بغض النظر عف المنصب الذؼ كاف يشغمو 
في حزب البعث، كينبغي رفع القضايا الجزائية ضد أكثر ىؤالء 

أعضاء حزب البعث الذيف ال  كلكف ينبغي السماح لكل. إساءةً 
تتكفر أدلة عمى ارتكابيـ لجرائـ بالتمتع بحقكقيـ الكاممة 

. (97)كمكاطنيف

كاف أكثر ما أثار أحقادًا في صفكؼ العراقييف،  :تضع الجيش السهبق
–إلى جانب حل حزب البعث، ىك التسريح الشامل لمجيش العراقي 

يكف الجيش لـ . 2003عاـ  -بغض النظر عف االنتماء الطائفي
العراقي قد قاـك الحممة العسكرية األمريكية لئلطاحة بالنظاـ، كالكاقع أنو 

بالمقابل . )لـ يكف معركفًا بشكل خاص بكالئو لصداـ حسيف كحاشيتو
لـ يكف ىناؾ خبلؼ حكؿ تفكيؾ األجيزة األمنية األخرػ التي كاف 

كف عمى نسبة كنظرًا ألف العرب السّنة كانكا يحكز(. يعتمد عمييا النظاـ
كبيرة مف المناصب العميا فقد كانكا ىـ أكثر الخاسريف كلذلؾ شعركا 
بالظمـ الشديد عندما حابت الكاليات المتحدة، كخاصة في السنتيف 

( إضافة لقادة البشمرجة الكردية)األكليتيف، الضباط الشيعة كاألكراد 
لؾ فعمت الكاليات المتحدة ذ. كفضمتيـ عمى الضباط العرب السّنة

باالستغناء عف جميع كبار القادة في الجيش السابق بغض النظر عف 
كعندما بدأت الحككمة العراقية تتكلى مسؤكليات أكبر، . سجميـ الميني

كجد أفراد قميمي الخبرة أك دكف خبرة عمى اإلطبلؽ أنفسيـ مدفكعيف إلى 
كىي  المراكز القيادية استنادًا إلى كالئيـ لؤلحزاب التي تتكلى السمطة،

نتيجة لذلؾ يعتقد . ممارسٌة تذكر، كلممفارقة، بممارسات النظاـ السابق

 

 
أكصت لجنة دراسة األكضاع في العراؽ بإعادة دمج البعثييف  (97)

مع استثناء الشخصيات الرئيسية في نظاـ "كالقكمييف الرعب في الحياة الكطنية 
ثمة . ، لجنة دراسة األكضاع في العراؽ، مصدر سابق"حكـ صداـ حسيف

ية مف شأنو أف يجعل تطبيقيا انتقائيًا، كقد يككف مف غمكض في ىذه التكص
الذيف ارتكبكا جرائـ يعاقب عمييا "األصح استخداـ معياٍر أكثر كضكحًا يشير إلى 

 ".القانكف 

بأف كثيرًا مف كبار الضباط السابقيف قد انضمكا إلى المتمرديف كزكدكىـ 
بالميارات التكتيكية ككيفية استخداـ المتفجرات إضافة إلى الخبرات 

الكطني كثير مف ىؤالء الضباط يشعركف بجرح في كبريائيـ . القيادية
كالميني كسكاًء كانكا متكرطيف بالمشاركة مع حركات التمرد أك عاطميف 

عف العمل في بيكتيـ أك مقيميف في المنفى فسيقبمكف عمى األغمب 
عكدة مشرفة إذا تـ دمجيـ ثانية في جيش كطني أعيد تأىيمو كأصبح 

. ممتزمًا بحماية الببلد

اف مف الجماعات ىناؾ عمى األقل جماعت :اسألة الهتية التطنية
الرئيسية في العراؽ أخذت تشكؾ خبلؿ السنتيف األخيرتيف في فكرة 

مف الكاضح أف األكراد يتطمعكف إلى إقامة . (98)شعب عراقي كاحد
كياف منفصل ليـ بينما يرغب بعض الشيعة في إنشاء منطقة مستقمة 

إذا كاف لمببلد أف تبقى متماسكة كمكحدة فسيتعيف عمييا . خاصة بيـ
العربي أك )تجد قاعدًة مكحدًة جديدة ال تستند كميًا إلى العرؽ  أف

، بل في الثقافة الخصبة التي قامت عمى ضفاؼ نيرؼ (99)(الكردؼ
، المذاف يخترقاف الببلد مف شماليا (100)العراؽ العظيميف، دجمة كالفرات

إلى جنكبيا كيربطاف بيف أجزائيا العديدة بالتجارة كالتعامبلت كالعبلقات 
إذا حافظت الببلد عمى تماسكيا فينبغي لديباجة الدستكر أف . نسانيةاإل

د، ربما عف طريق النص  تسعى إلى إبراز التككيف الثرؼ كلكف المكحَّ
شعب عربي ككردؼ يتككف مف جماعات "عمى شيء مثل ككف العراؽ 

العراؽ اتحاد لعرب كأكراد كجماعات "أك " عديدة مترابطة فيما بينيا
". ت جذكر ضاربة في ثقافة ببلد ما بيف النيريفعديدة أخرػ ذا

يعكد جزء مف السبب في اإلقباؿ عمى : قهنتن االنلخهبهت مراجعة
التكتبلت الطائفية كالعرقية إلى أف القانكف االنتخابي قد شجع عمى 

 

 
يدعك بعض المياجريف اآلشكرييف أيضًا إلى إنشاء كطف نينكؼ، كىي  (98)

أخذ بعض كبالمثل . الحالية( المكصل)دكيمة آشكرية داخل محافظة نينكػ 
العراقييف يشيركف إلى المنطقة الجنكبية التي يريدىا المجمس األعمى لمثكرة 

نسبة لمحضارة القديمة التي سادت فترة ( سكمر)اإلسبلمية في العراؽ باعتبارىا 
 .مف الزمف في تمؾ المنطقة

أما في ". شعب عربي"كاف الدستكر الجميكرؼ ينص عمى أف العراؽ  (99)
كأف سكانيا "شار إلى العراؽ باعتباره جزءًا مف العالـ اإلسبلمي الدستكر الجديد في

ُصممت ىذه الصياغة لكي تبرز بشكل كاضح " العرب جزء مف الشعب العربي
كلكف بالنسبة لمعرب إف إصرار . رغبة األكراد المعقكلة في عدـ اعتبارىـ عرباً 

األكراد كحدة  األكراد عمى ىذه الصياغة يظير رغبتيـ في االنسحاب مما يعتبره
 .قسرية

 (.ببلد ما بيف النيريف)أك ( الرافديف)مف ىنا جاءت التسمية العربية  (100)
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تـ كضع ىذا القانكف عمى يد خبراء مف األمـ المتحدة عاـ . ذلؾ
لمؤقتة كقادة الحككمة بناًء عمى طمب سمطة التحالف ا 2004

كانكف ثاني ]العراقية المؤقتة، كقد افرز ىذا القانكف في البداية 
ثـ ( العراؽ)نظامًا لمتمثيل النسبي في دائرة مفردة [ 2005( يناير)

نظامًا مختمطًا مف [ 2005( ديسمبر)كانكف أكؿ ]في كقت الحق 
فظات دائرة انتخابية، أؼ بعدد محا 18التمثيل النسبي عمى أساس 

تـ تصميـ النظاـ األخير لسببيف رئيسييف أحدىما سياسي . العراؽ
فقد حاجج الذيف صاغكا القانكف . كاآلخر أممتو المصمحة العممية

بأنو ال يمكف تمثيل األقميات الصغيرة عمى المستكػ الكطني إال مف 
ضافة لذلؾ فإنو النظاـ الكحيد الذؼ كاف  خبلؿ التمثيل النسبي، كا 

. ضعو كتطبيقو خبلؿ المدة المحددة التي أعطيت ليـباإلمكاف ك
عارض آخركف ذلؾ بحجة أف نظامًا مف االنتخابات المباشرة 

لممرشحيف األفراد في الثماني عشرة محافظة كاف مرغكبًا كمجديًا 
. (101)عمى السكاء

لحاؿ أف القانكف عمَّق االنتماءات العرقية كالطائفية مف حيث أنو شجع ا
ية عمى أف تدمج في قكائميا االنتخابية ممثميف عف األحزاب السياس

الجماعات العرقية كالدينية كتركيج سياسات اليكية كالخطاب الذؼ 
أثار ذلؾ مقاطعة عربية سنية استنادًا عمى قناعة مفادىا أف . يبلزميا

كما أف القانكف قمل مف إمكانية . انتخابات كيذه ستككف تمييزًا ضدىـ
ـ دكائرىـ االنتخابية ألف الناخبيف كانكا يقترعكف محاسبة السياسييف أما

ينبغي، بداًل عف ذلؾ، كضع قانكف جديد . لتحالفات حزبية كليس ألفراد
يقدـ فييا السياسيكف ترشيحيـ ( 2009في عاـ )يدعك لعقد انتخابات 

إضافة لذلؾ . في المحافظات الثمانية عشرة كطريقة لتشجيع المحاسبة
راقية المضي في خططيا إلجراء انتخابات يتعيف عمى الحككمة الع

لكي تعطي سمطات  2007إقميمية في النصف األكؿ مف عاـ 
لممجالس المحمية كجيل جديد مف السياسييف كلمتغمب عمى التأثيرات 

( يناير)السيئة لممقاطعة العربية السنية النتخابات شير كانكف ثاني 
. (102)كالمكصلالتي أدت إلى اختبلؿ خطير خاصة في بغداد  2005

ثمة حاجة إلعبلف عفك عاـ ألف ذلؾ،  :لحدمد ادى العفت العهم
كما أدركت الحككمة العراقية، ضركرؼ لحث المقاتميف عمى إلقاء 

 

 
مع مستشار لمحككمة العراقية في  Crisis Groupمقابمة أجرتيا  (101)

. 2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  1عماف، 
ىذه أيضًا تكصية كردت في تقرير لجنة دراسة األكضاع في العراؽ،  (102)

 . 65ؽ، صمصدر ساب

إال أف الحككمة، ككجزء مف . سبلحيـ دكف خكؼ مف العقاب
جيكدىا المطركحة لممصالحة، استثنت ليس فقط األشخاص 

كبضغط مف الكاليات المتحدة –ًا المسؤكليف عف قتل مدنييف بل أيض
األشخاص الذيف قتمكا أعضاء في جياز األمف  -إلى حد كبير

ىذا دحٌر لمذات كيتجاىل انتياكات . العراقي أك قكات التحالف
كاسعة النطاؽ لحقكؽ اإلنساف ارتكبتيا قكات حككمية كقكات تنتسب 

 أؼ محاكلة إلجراء مصالحة حقيقية منصفة يجب أف. إلى الحككمة
ترتب عفكًا عامًا عف المتمرديف كمقاتمي الميميشيات كأفراد قكات 
األمف الحككمية الذيف ارتكبكا أعماؿ عنف سعيًا لتطبيق أجندات 

سياسية، شريطة أف يسمـ ىؤالء أسمحتيـ، كبالنسبة لمقادة، أف يأمركا 
المقاتميف بأف يفعمكا نفس الشيء كذلؾ تحت طائمة التيديد بتقديميـ 

كقد يككف مف الضركرؼ أف . إذا تراجعكا عف ىذا االلتزاـ لممحاكمة
ُيعرض عمييـ، كنكع مف الحافز، احتماؿ دمجيـ إما في قكات أمف 
الدكلة أك في القطاعات غير األمنية التي يجب تمكيميا الستيعابيـ 

. (103)بعد فترة معينة مف الكقت

مثبًل، غير : ينبغي األخذ بعيف االعتبار بعض االستثناءات
لعراقييف كالذيف يثبت أنيـ عممكا عمى إرىاب السكاف عف طريق ا

القتل المتعمد لممدنييف، حيث ينبغي تقديـ مثل ىؤالء لممحاكمة أماـ 
إال أنو يبدك مف الصعب التمييز بيف المجمكعات . محاكـ حيادية

الجيادية كغير الجيادية في ضكء العرقنة الكاسعة لمسمسمة القيادية 
ثناء الجيادييف العراقييف قد يعني إطالة أمد الحممة إست. لمجيادييف

ضد التمرد التي نجمت عنيا عكاقب مدمرة مف حيث عزؿ العرب 
أحد أكجو الخمل اليامة . (104)السنة كجماعة كدفعيـ إلى التطرؼ

خبلؿ السنة األكلى مف الحكـ األمريكي في العراؽ كاف غياب آلية 
كليف عف ارتكاب جرائـ قضائية انتقالية قادرة عمى فصل المسؤ

معينة عف الذيف لـ يفعمكا شيئًا أكثر مف إبداء تأييدىـ لمنظاـ 
كبعد ثبلث سنكات كنصف ال تزاؿ الحاجة أكثر إلحاحًا . السابق

حتى لك كاف ذلؾ طريقة إلعادة بناء المؤسسات المنيارة في 
. العراؽ

 

 
لـ تقـ لجنة دراسة الكضع في العراؽ سكػ تكصية غامضة تكحي بأف  (103)

 .65، مصدر سابق، ص"كاسعة التطبيق"اقتراحات العفك العاـ ينبغي أف تككف 
يجادؿ المتمرديف مف غير الجيادييف بأنو في حالة التكصل إلى  (104)

لجيادييف مف خيار اتفاقية سياسية يمقكف بمكجبيا أسمحتيـ فمف يككف ألغمبية ا
، تشريف Crisis Groupمقاببلت . آخر سكػ االلتزاـ بذلؾ الفتقاد التأييد الشعبي

. 2006( نكفمبر)ثاني 
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منذ زمف  Crisis Groupسبق أف طرحت  :تضع القتات األجنبية
يل رأيًا مفاده أف الكجكد األمريكي في العراؽ كاف سببًا جكىريًا طك

لؤلزمة الحالية كسببًا أساسيًا لعدـ تدىكر األمكر أكثر مف ذلؾ عمى 
انسحاٌب متعجل قد تترتب عميو خطكرة إطبلؽ حالة . (105)حد سكاء

مف العنف عمى نطاؽ غير مسبكؽ، كفي نفس الكقت فإف كجكد 
اتيا كممارساتيا قد أسيـ بصكرة كبيرة في عـ القكات بحد ذاتو كعممي

حكؿ ذلؾ يقكؿ جنراؿ في األركاف العامة . (106)االستقرار الحالي
نحف اآلف في خضـ حرب مدنية، كلك لـ يكف : "لمنظاـ السابق

الجكاب، كما . (107)"األمريكيكف ىنا لكانت األمكر أسكأ بمائة مرة
اؽ سياسي جديد سنتطرؽ إليو بإسياب بأدناه، يقع في سياؽ ميث

مقبكؿ مف قبل الجميع كيقضي بأف تقـك جميع األطراؼ المعنية 
( الحككمة العراقية كأيضًا األطراؼ غير الحككمية كغير العراقييف)

بالتفاكض حكؿ شركط انسحاب أمريكي سريع نسبيًا يتـ عمى 
إذا لـ يخرج ميثاؽ كيذا إلى حيز الكجكد خبلؿ إطار . )مراحل

ا لـ يتـ تطبيقو فسيصبح الكجكد األمريكي غير زمني معقكؿ أك إذ
مبرر كغير قابل لبلستدامة عمى حد سكاء، كلف يككف ىناؾ مفر 

(. عند ذلؾ مف االنسحاب السريع

بمكجب ىذا السيناريك، كطالما بقيت أؼ كحدات في العراؽ، فإف 
كجكدىا ينبغي أف يككف محككمًا باتفاقية تبيف كضعيا إضافة 

ينبغي أف تركز قكاعد االشتباؾ عمى الحاجة . لمميثاؽ الكطني
لحماية السكاف المدنييف كالرد عمى التيديدات المباشرة ضد أمف 

القكات، بينما تتطمب مكافقة مسبقة مف القيادة العراقية عمى إجراء 
مناكرات أك شف ىجمات أك حمبلت اعتقاالت أك أؼ أعماؿ 

فبل ينبغي  إضافة لذلؾ. عسكرية أخرػ خارج نطاؽ ىذا اإلطار
لقكة عسكرية أجنبية أف تمعب سكػ دكر فرعي كداعـ لمقكات 

. الكطنية في أؼ عمميات كيذه

إعهدة بنهء الاؤسسهت . د
 

 
، مصدر سابق "الحرب العراقية التالية؟" Crisis Groupتقرير  (105)

(. 2)ص
مف % 97مف العرب الشيعة ك% 82طبقًا الستفتاء أجرؼ مؤخرًا فإف  (106)

القكات األمريكية في العراؽ تثير النزاع أكثر مما "دكف بأف العرب السنة يعتق
عمى " الرأؼ العاـ العراقي حكؿ الكجكد األمريكي كمستقبل العراؽ"راجع ". تمنعو

( سبتمبر)أيمكؿ  http://worldpublicopinion.org  ،27: المكقع اإللكتركني
2006. 

. 2006( يكيكؿ)تمكز  17، عماف، Crisis Groupمقابمة أجرتيا  (107)

ستككف ميمة إعادة بناء مؤسسات الدكلة إحدػ أكثر المسؤكليات التي 
تشكل تحديًا، ألف االنييار التاـ ليذه المؤسسات قد أضعف الشبكات 

كخمق فراغًا أدػ إلى إطبلؽ العنف الحالي يكاصل  االجتماعية القائمة
 –نقطة البدء ىي ترسيخ مفيـك دكلة فيدرالية قكية . عرقمة إعادة البناء

. في الدستكر -ال مركزية كلكف قكية بما فيو الكفاية إلدارة المناطق
إضافة لذلؾ، فإف المصالحة التي يستند إلييا أؼ ميثاؽ كطني ينبغي 

عاكف أكسع بيف البلعبيف المتنكعيف في العراؽ أف تفسح مجااًل لت
إلعادة بناء الجياز البيركقراطي لمدكلة كاألجيزة األمنية، كبالطبع 
أيضًا، الحد بصكرة جكىرية مف التعرض لمبنية التحتية كمياجمة 

كىك نكع مف العنف سيككف قد أصبح مقتصرًا عمى )المكظفيف المدنييف 
كيتعيف عمى (. ثل تنظيـ القاعدةالعبيف ال يمكف التعامل معيـ ـ

الحككمة، بمساعدة المجتمع الدكلي، أف تكفر مكارد جديدة لتدريب 
كتجييز مؤسسات الرئاسة، كمكتب رئيس الكزراء، ككزارات الحككمة، 

كالقضاء، كمجمس النكاب كلجانو، كالقكات الخاصة، كالشرطة كاألجيزة 
. االستخبارية

. الجدارة، التكامل، كالمسائمة: امةكينبغي االسترشاد بثبلث مبادغ ق
ينبغي أف تستند القرارات حكؿ التعيينات في المناصب كتمكيل 

المشاريع إلى الجدارة كليس بسبب أؼ كالء معيف عدا الكالء لمدكلة 
الفيدرالية كينبغي بذؿ الجيكد إلشراؾ أكسع قطاع مف مختمف 

ت األمنية العراقييف في سائر مستكيات الكظائف الحككمية كالقكا
دكف أف يؤدؼ ذلؾ إلى مأسسة نظاـ محاصصة يجعل قرارات 

. التعييف مقتصرًة بشدة عمى التعييف عمى أساس الجماعة أك الطائفة

سيككف ذلؾ جيدًا طكيل األمد يقتضي التغمب عمى ثقافة سياسية 
كسيتعيف عمى الحككمة، . تشجع الكاسطة كأشكاؿ المحاباة األخرػ 

ىيئٍة مستقمة تتكلى مسؤكلية مراقبة مدػ التزاـ ليذا السبب، إنشاَء 
الدكلة بتكافؤ الفرص في المشاريع كالتعييف في الكظائف مع آلية 

. لمنظر في الشكاكػ الناشئة عف ذلؾ
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 كيفية لحقمق ذلك .4

لحتل جت ري . أ

ال يمكف، في ىذه المرحمة المتأخرة، تخيل كيفية كقف ىذا التردؼ 
مف خبلؿ تحكؿ سياسي جكىرؼ كاستثنائي  الدراماتيكي المتزايد إال

يترتب عميو تكزيعًا مختمفًا لمسمطة كالمكارد في العراؽ إضافة إلى 
يتطرؽ . مجمكعة مختمفة مف المؤثرات الخارجية في سبيل تحقيقو

تقرير لجنة دراسة أكضاع العراؽ ببعض اإلسياب في التركيج 
. Crisis Groupلتغيير كيذا كتعكس كثير مف تكصياتو تكصيات 

كلكف ىناؾ حاجة لتغييٍر أكثر حسمًا في المعايير لكضع العراؽ 
يتعيف عمى المجتمع الدكلي، بشكل . عمى الطريق عمى االستقرار

خاص، أف يكف عف التظاىر بأف الحككمة العراقية الحالية ىي 
أكثر مف مجرد طرؼ مف أطراؼ النزاع كأف يتخذ، تبعًا لذلؾ، دكرًا 

ثير في الضغط عمييا، إلى جانب المجمكعات إيجابيًا أكبر بؾ
. العراقية األخرػ، لقبكؿ التسكيات الضركرية

إنياء الحرب األىمية، : التحديات الجكىرية اليـك ذات ثبلث تشعبات
إعادة بناء الدكلة كمؤسساتيا كمنع امتدادات إقميمية خطرة تأتي مف 

ـك بو ليس ىذا بشيء تستطيع الكاليات المتحدة أف تق. الخارج
لكحدىا، فيي فاقدة لمكثير مف المصداقية، كفقدت كثيرًا مف كسائميا 

. كأثبتت عجزىا الشديد في التعامل مع الشؤكف العراقية كاإلقميمية
بعبارة أخرػ يتعيف عمى كاشنطف أف تبذؿ جيدًا كبيرًا سعيًا لكسب 

ىذا، بدكره، سيقتضي ليس . تعاكف األصدقاء كاألعداء عمى السكاء
لطمب مف اآلخريف لعب دكر في تطبيق سياسة جديدة كلكف، فقط ا

ىنا أيضًا . إعطائيـ دكرًا رئيسيًا في صياغة سياسة كيذه –كاألىـ 
 -كانت لجنة دراسة األكضاع في العراؽ عمى حٍق في رؤيتيا

كلكنيا لـ تكف طمكحة بما فيو  –الحاجة إلى إشراؾ إيراف كسكريا 
ينفع اإلشراؾ الميذب ليذيف  لف. الكفاية في كصفتيا العبلجية

البمديف بل ستككف ىناؾ حاجة إلعادة تعريف كاضحة ألىداؼ 
ال يمكف، في . كاشنطف في المنطقة لحشد مساعدة إيرانية أك سكرية

نياية المطاؼ، التكقع مف أطراؼ ثالثة االنضماـ إلى مجيكد فاشل 
. ناىيؾ عف أنيـ يعتبركنو يتناقض بصكرة جكىرية مع مصالحيـ

ذا كاف إدخاؿ مزيد مف البلعبيف الدكلييف ركنًا أساسيًا فإف تكسيع إ
نطاؽ البلعبيف العراقييف كحقف زخـ جديد في جيكد مصالحة 

الكاقع أف إدارة بكش، . كطنية يجب أف يككف ركنًا أساسيًا آخر

بانتياجيا لسياسة أعادت بمكجبيا مجمكعًة صغيرة مف السياسييف 
ر ضحمة في العراؽ كمكنتيـ كاعتمدت المنفييف ليس ليـ سكػ جذك

عمييـ، فإنيا قد قطعت صمتيا بمجمكعات كبيرة مف البلعبيف ذكؼ 
كثير . العبلقة، كحدت كثيرًا مف خياراتيا كتأثير قراراتيا السياسية

مف دبمكماسية السنكات القميمة الماضية كانت ذات نكعية سيريالية 
اقية ال عبلقة ليا كميًا مبلحقة عممية سياسية عر: كاقعية غير عادية

بالحقائق عمى األرض مف خبلؿ تعامبلت بيف الكاليات المتحدة 
كقادة محمييف ليس لدييـ ال اإلرادة كال القدرة عمى تغيير التفاعبلت 

كالذيف، في الكاقع، كانكا ضالعيف في تعزيز ىذه –الجارية حاليًا 
تقكيتيا أك  ليست الحككمة العراقية الحالية بحاجة إلى. التفاعبلت

مكافحة "ك" لضماف أمف العراقييف"إعطائيا كسائل إضافية 
عف طريق زيادة حجـ قكات األمف العراقية، عمى -( 108)"اإلرىاب

بل ىي بحاجة لشخصية مختمفة كالسعي لتحقيق  –سبيل المثاؿ
لقد حاف الكقت لصفقة عراقية أكثر شمكاًل تضع . أىداؼ مختمفة

. ال طائفية عمى رأس أىدافياإعادة بناء دكلة ال عرقية ك

ستككف ىذه االستراتيجية الشاممة المتعددة الجكانب معقدة لمغاية 
كيترتب عمييا تكازنات دقيقة كسيككف مف الصعب ضماف نجاحيا 

ينبغي ضـ العرب السنة، بما في . في ضكء األكضاع القائمة حالياً 
 ذلؾ جماعات المتمرديف، دكف عزؿ الشيعة، كيجب كبح نشاطات

الميميشيات الشيعية دكف التصرؼ بطريقة تستفز مقاكمة عنيفة مف 
الشيعُة أنفسيـ ينقسمكف بعمق بيف المكاليف لممجمس . جانبيـ

إذا تحدثنا عف )يف ؼاألعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ كالصدر
، كال يمكف التعامل مع جماعة (مجرد كاحٍد مف انقسامات عديدة

ـ إصرار األكراد عمى نظاـ فيدرالي يجب تفو. عمى حساب األخرػ 
. داخل العراؽ أك في الخارج –دكف خمق تكترات في أماكف أخرػ 

كينبغي إيجاد طريقة إلقناع إيراف كسكريا بمعب دكٍر بّناٍء أكثر في 
الكقت الذؼ يدرككف فيو، كبمنطق، أف أىداؼ الكاليات المتحدة في 

. ىـالعراؽ كالمنطقة معادية بصكرة جكىرية لمصالح

كما أف الجيكد الجزئية لف تنجح، ألف جميع جكانب األزمة 
كرغـ أف اصل مأساة العراؽ ال . أصبحت متداخمة في بعضيا

عبلقة لو ال بطيراف كال بدمشق، أك حتى أنيما تمعباف دكرًا كبيرًا 
بغض النظر عما يكصي بو المسؤكلكف -في ىذه المأساة، 

فإف الكضع قد كصل  -كصاألمريكيكف بيف فترة كأخرػ بيذا الخص

 

 
 .مذكرة مستشار األمف القكمي األمريكي، مصدر سابق (108)
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إلى نقطة اصبح الحل معيا مستحيبًل دكف تعاكنيما ألف لدػ كبل 
الدكلتيف القدرة عمى تخريب أؼ مبادرة أمريكية إلعادة االستقبلؿ 

كضمف نفس المفيـك فبل إيراف كال سكريا، كال أؼ دكلة . لمعراؽ
أخرػ، تستطيع إحداث تغيير حقيقي في تعزيز االستقرار في غياب 
تغييرات جكىرية في العراؽ ال زالت تعتمد عمى تغيير في السياسة 

باختصار، النجاح في ىذه المسألة يتكقف عمى خطكات . األمريكية
: طمكحة كمتداخمة عديدة

  مقاربة جديدة فعالة كمتعددة الجكانب تكقع ضغطًا حقيقيًا
. عمى جميع األحزاب العراقية

 مل المشاركة مع استراتيجية أمريكية إقميمية جديدة تش
يراف، كنيايًة لجيكد تغيير األنظمة كا عادة إحياء  سكريا كا 

. اإلسرائيمية –العممية السممية العربية 

  ميثاؽ كطني عراقي جديد منصف كشامل طبقًا لما
أشرنا إليو أعبله ليحل محل الدستكر الحالي أك يدخل 

كىك الدستكر الذؼ أظيرت )عميو تعديبلت جكىرية 
المتكررة لو في سنتو األكلى أنو غير مقبكؿ االنتياكات 

. (109)(حتى لدػ األطراؼ التي كضعتو

المستميـ  –ال يمكف سكػ عف طريق ىذا الجيد الداخمي كالدكلي 
عمى نحٍك ما مف عممية بكف بشأف أفغانستاف كعممية دايتكف بشأف 

، كلكنو الذؼ ينطكؼ عمى دبمكماسيٍة (انظر الفصل د أدناه)البكسنة 
اتخاُذ خطكاٍت لكبح  –ة كمستدامٍة أكثر بكثير مف أٍؼ منيما مستمر

العبيف عنيفيف مدفكعيف بدكافع سياسية، مثل الميميشيات 
كمجمكعات المتمرديف، كا عادة احتكار العنف الشرعي لمؤسسات 

عندئذ فقط تستطيع ىذه المؤسسات أف تبدأ في أف تأخذ . الدكلة
لعنف الشامل عف طريق عمى عاتقيا الميمة الصعبة في تخفيض ا

مبلحقة مافيات الجرائـ كمتعيدؼ العنف كالذيف ازدىركا جميعًا في 
. الفراغ األمني بعد الحرب

 

 
الفشل في بدء المراجعة الدستكرية في بداية عمل مجمس النكاب ىك  (109)

إضافة إلى ذلؾ فإف فشل المجمس في . مف الدستكر( 142)انتياؾ مباشر لممادة 
( 118)مادة ىك انتياؾ لل 2006( سبتمبر)أيمكؿ  16تمرير قانكف فيدرالي بحمكؿ 

التي تنص عمى إقرار قانكف مف ىذا النكع خبلؿ ستة أشير مف أكؿ اجتماع 
مع ذلؾ، كبناًء عمى تسكيات (. مارس)آذار  16لمجمس النكاب الذؼ تـ يـك 

 .سياسية، فمـ تكاجو ىذه االنتياكات مسائمة قانكنية أك غير ذلؾ

اقهربة لعددية جدمدة . ب

إذا كاف االستقطاب المتزايد كالعنف المتصاعد يكحياف بالحاجة إلى 
قطع الصمة بالعممية السياسية المتداعية فإف الغياب الفعمي ألجيزة 

لة كطبيعة االستدامة الذاتية لمنزاع تؤكداف عمى الحاجة الممحة دك
لدكر سياسي جكىرؼ أكبر لممجتمع الدكلي كخصكصًا الدكؿ 

السياسيكف الحاكمكف في العراؽ أثبتكا دكف أدنى شؾ . المجاكرة
خبلؿ الثبلث كنصف سنكات الماضية بأنيـ ال يستطيعكف التكصل 

العنف كمنع انزالؽ الببلد إلى  إلى تسكيات ذات قيمة، ككقف أعماؿ
مف قبل  -أك عدـ إدارتيا–تمت إدارة الببلد فعميًا . حرب أىمية

مجمكعة صغيرة غالبيتيا مف سياسييف كانكا في المنفى ذكؼ جذكر 
ضحمة كمصداقية ضئيمة، كسياسييف أكرادًا يسعكف لتحقيق أجندات 

نيساف تمتع ىؤالء السياسييف ببداية قكية في . انفصالية خفية
كتمقكا دعمًا مف راعييـ األمريكي ثـ استمركا  2003( أبريل)

بمساعدة مف مجيكد عسكرؼ كدبمكماسي أمريكي خاطئ فحكلكا 
. جيدًا سيئًا إلى كارثة

لكي تككف ىناؾ فرصة لنجاح أؼ مبادرة دكلية في ىذه المرحمة 
المتأخرة، فيجب أف تقطع صمتيا بطريقة مممكسة بل كحاسمة 

ىذا الصدد تدعك لجنة دراسة األكضاع في العراؽ ب. بالماضي
إلنشاء مجمكعة إسناد دكلية تضـ جميع البمداف المجاكرة إضافة 

بيد أف التقرير يخطئ في تفكيض . لدكؿ إقميمية كدكلية رئيسية
لمساعدة العراؽ بالطرؽ التي ترغب بيا الحككمة "مجمكعة كيذه 

السابق نفسيا حكؿ  ، متجاىمة، فيما يبدك تشخيصيا(110)"العراقية
عكضًا عف ذلؾ، ينبغي لمجمكعة اإلسناد أف . تقصير الحككمة

. تسمؾ مقاربة أكثر إيجابية

الخيار األفضل لمعضكية يشمل الدكؿ الخمس دائمة العضكية في 
مجمس األمف كالدكؿ الست المجاكرة لمعراؽ كاألمـ المتحدة ممثمًة 

المعبة بيف األطراؼ كسيككف ىدفيا تعريُف قكاعد . بأمينيا العاـ
الخارجية كالعراؽ كاالتفاُؽ عمى خطكٍط حمراء ال ُيسمح ألحد 

بتجاكزىا، كالنقطة الحيكية، األخُذ بيد كامل السمسمة مف البلعبيف 
مثبًل )السياسييف العراقييف نحك إجماع عمى دكلة نيائية مقبكلة 

 بصكرة تقريبية لمغاية، دكلة ال مركزية غير منحازة كخالية مف
كالتي سيعممكف ( القكاعد األمريكية كغير معادية ألحد مف جيرانيا

 

 
 .47لجنة دراسة األكضاع في العراؽ، مصدر سابق، ص (110)
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. لتحقيقيا بصكرة جماعية في جميع القكاعد السياسية العراقية
كيستطيع ممثل خاص لؤلمـ المتحدة مسمح بتفكيٍض كصبلحيات 
أف يتخذ خطكات مبدئية لبناء إجماع بيف جميع األطراؼ العراقييف 

. ا القبيلمف أجل رزمة مصالحة مف ىذ

االتفاؽ عمى قكاعد الطريق كخطكط حمراء بيف البلعبيف الخارجييف 
مسألة حيكية، ففي غياب ذلؾ سيسيطر منطِق الشؾ كعدـ الثقة 

كالتنافس االستراتيجي، كتتأجُج الحرب األىمية عندما تحارب 
كبالمثل، فإف االتفاؽ عمى الكضع . األطراؼ نيابة عف آخريف

ٌط أساسي لدبمكماسيٍة فعالة مع الفصائل النيائي لمدكلة ىك شر
. (111)العراقية المتحاربة

يمكف لمتكصيات المقترحة في ىذا التقرير أف تشكل أساسًا لتفاىـ 
. يحمي المصالح الحيكية لمدكؿ المجاكرة في كحدة األراضي العراقية
مف الميـ مبلحظة أف مجمكعة إسناد كيذه لف ينجـ عنيا ببساطة 

لمستكػ لمرة كاحدة، بل ستحتاج ألف تككف عقد مؤتمر رفيع ا
منظمة ثابتة طكيمة المدػ تسعى بصكرة جادة لتحقيق إجماٍع بيف 
بمداٍف سيكاصل كٌل منيا أجندتو الخاصة في العراؽ إذا لـ يتحقق 

. مثل ىذا اإلجماع

في حالة التكصل إلى اتفاؽ حكؿ ضركرة تشكيل مجمكعة إسناد 
ألميف العاـ لؤلمـ المتحدة تمرير ككيفية تشكيميا، فسيتعيف عمى ا
. قرار يدعك المجمكعة لبدء عمميا

التكصل إلى ىذه الدرجة مف اإلجماع المتعدد األطراؼ سيأخذ كقتًا 
نتيجة لذلؾ فإف . كقد يككف فكؽ إرادة أك طاقة اإلدارة األمريكية
الضغط عمى  –البعض سيجادلكف مف أجل تسمسل معككس 

صالحة عراقية محمية قبل السعي الكاليات المتحدة لتحقيق ـ
كلكف الكاليات المتحدة لـ تعد تممؾ المصداقية . لممشاركة اإلقميمية

أك الكسائل التي تمكنيا مف تحقيق ىذا اليدؼ لكحدىا كليس مف 
المحتمل أف يتبرع البلعبكف العراقيكف بذلؾ دكف جيد منسق مف 

. جميع البلعبيف اإلقميمييف الذيف لدييـ نفكذ ككسائل

 

 
انتيت الحرب األىمية المبنانية فعبًل فقط بعد خمسة عشر عامًا مف  (111)

الدمار كىدر الدماء كذلؾ عندما عجَّل الغزك العراقي لمككيت في تغيير الجك في 
عمى األطراؼ ( اتفاؽ الطائف)المنطقة كلكّف العبيف خارجييف مف فرض حل 

 .المتحاربة

: اسلرالمجية إقمياية جدمدة لمتاليهت الالحدة. ج

 إشراك إمران تستريه

أحد أكثر العناصر صعكبًة في ىذا المسعى كبشكل خاص في 
يراف . الجزء المتعمق بتعدد جكانبو سيككف حشد الدعـ مف سكريا كا 
يجدر بالذكر أف ىذه ىي أيضًا إحدػ التكصيات الرئيسية لمجنة 

ؽ، كالتي دعت إلى مشاركة مباشرة مف دراسة األكضاع في العرا
لمحاكلة كسب التزاميما بسياسات "جانب البمديف دكف شركط مسبقة 

أدرجت لجنة (. 51ص" )بّناءة تجاه العراؽ كقضايا إقميمية أخرػ 
الدراسة قائمة بالحكافز التي قد تغرؼ كبل البمديف عمى تحكيل 

لؾ حقيقة أف دكرىما اإلفسادؼ الحالي إلى دكر تشاركي، بما في ذ
كما أنيا ذكرت أيضًا . ليس ألؼ منيما مصمحة في تفكيؾ العراؽ

إعادة دمج البمديف في المجتمع الدكلي بما في ذلؾ االنضماـ 
بيد أنو، كفي كقت . لمنظمات دكلية مثل منظمة التجارة العالمية

تقتنع فيو دمشق كطيراف بأف الكاليات المتحدة تسعى إلضعافيما 
زعة استقرارىما فميس مف المحتمل أف تككف تمؾ أك، األسكأ، زع

المشاركة المنتجة يجب أف يترتب عمييا مناقشة . اإلغراءات كافية
 –لرؤيٍة استراتيجيٍة لممنطقة تستطيع العيش معيا كل األطراؼ 

سرائيل، كأيضًا إيراف  الكاليات المتحدة كالبمداف العربية الحميفة ليا كا 
. (112)كسكريا

ؼ صدرت، ليس فقط عف إدارة بكش بل أيضًا عف العتراضاُت التا
ليس لطيراف كدمشق مصمحة في إرساء : بمداف عربية، مألكفة

ضعاؼ  االستقرار في العراؽ حيث أف ىدفيما الرئيسي ىك مقاكمة كا 
الكاليات المتحدة، كالثمف الذؼ سيطمبانو لتغيير مكقفيما سيككف ثمنًا 

ع العراؽ سيككف أك إسياميما المحتمل في مكضك/باىظًا، ك
. كل كاحدة مف ىذه المبلحظات تستحق دراسة جادة. (113)متدنياً 

 

 
كل كريغ، إلى إعادة تشكيل ستحتاج الكاليات المتحدة، كما أشار ماؼ (112)

أدكاتيا في مقاربتيا لممنطقة كتتحكؿ مف التنافس االستراتيجي مع إيراف إلى إقامة 
. راجع إيميف اليبسكف كمكريف إس. نظاـ يعكس تكازف المصالح اإلقميمية

. ، مركز ىنرؼ إؿ"خيارات كعكاقب: العراؽ كأمريكا(: "تحرير)شتاينبرنر 
 ,Ellen Laipson and Maureen S. Steinbruner (eds)سيتمسكف، 

Iraq and America: Choices and Consequences, Henry L. 

Stimson Center  2006( يكليك)، تمكز. 
مع مسؤكليف أمريكييف، كاشنطف،  Crisis Groupمقاببلت أجرتيا  (113)

. 2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  –( نكفمبر)تشريف ثاني 
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القكؿ بأف أيًا مف البمديف ال يرغب في إنقاذ الكاليات المتحدة تحت 
فرغـ أف إسقاط نظاـ . الظركؼ الحالية قكؿ ال يحتاج إلى دليل

طالباف كصداـ حسيف قد خدـ مصالح إيراف بإزالة أعداء كتمكيف 
فإف حرب العراؽ قد اعُتبرت، منذ البداية، جزءًا مف جيٍد أصدقاء 

كاف . كاسع لمكاليات المتحدة إلعادة تشكيل المنطقة عمى حسابيا
مف المفترض أف العراؽ سيصبح حميفًا لمكاليات المتحدة كنمكذجًا 
ديمقراطيًا لممنطقة مما ُيحدث ضغطًا عمى النظاـ اإلسبلمي في 

. شق بينما تتعزز مكاقف خصكميماطيراف كنظيره البعثي في دـ
النظرة إلى االستراتيجية األمريكية في العاصمتيف حتى اليـك ىي 

أنيا استراتيجية عدائية متجذرة تسعى لعزليما كفرض عقكبات 
عمييما كاحتكاء طمكحات إيراف اإلقميمية، كتقميص دكر سكريا في 

بحت أص. لبناف كمنع استئناؼ المفاكضات السكرية اإلسرائيمية
ال . المنطقة ككل، في ىذه البيئة، ساحة لمنافسة كثيفة كغالبًا عنيفة
إيراف كال سكريا ترياف أف ليما مصمحًة تكسبانيا مف مساعدة 

الكاليات المتحدة إلخراج نفسيا مف كرطة العراؽ حيث أصبحت 
قكاتيا عالقًة ىناؾ كغير قادرة عمى تكجيو ضربات حاسمة في 

. سقاط أؼ مف النظاميفأماكف أخرػ ناىيؾ عف إ

. ليس السؤاؿ ىك فيما إذا كاف أؼ مف الطرفيف سيستسمـ لآلخر
ناؼ دكرىا السابق سكريا قد ترغب في إطبلؽ يدىا في لبناف كاستئ

في الييمنة االقتصادية كالسياسية، كما أف مف المحتمل أف تسعى 
لكقف تحقيق األمـ المتحدة في اغتياؿ رئيس كزراء لبناف السابق 

يراف قد تتطمع إلى المضي في برنامج نككؼ دكف . رفيق الحريرؼ  كا 
قيكد كأف تككف قادرة عمى استعراض عضبلتيا في سائر أنحاء 

ليس مف بيف ىذه األىداؼ ما يمكف لمكاليات . كسطالشرؽ األ
كما أف مطالب الكاليات المتحدة مف . المتحدة أف تقره أك تشجعو

دمشق كطيراف غير كاقعية، فسكريا لف تقطع عبلقاتيا مع حماس 
أك حزب هللا، كىي ارتباطات تعتبرىا أكراقيا الرابحة الباقية الكحيدة 

، كما أنيا لف تقطع عبلقاتيا مع في صراع غير متكافئ مع إسرائيل
إيراف التي ظمت خبلؿ ربع القرف الماضي أخمص حمفائيا كأكثرىـ 
دعمًا، كأحيانًا حمفائيا الكحيديف، كىي لف تسمح بأف يتـ حكـ لبناف 
يراف مف جيتيا لف  بسبلـ مف قبل مجمكعٍة تعتبرىا مكالية لمغرب، كا 

ككبلىما لف يقفا . ـتتخمى عف برنامجيا المحمي لتخصيب اليكرانيك
مكتكفي األيادؼ إذا سقط العراؽ في محكر كاشنطف أك أصبح مقرًا 

. دائمًا لقكاعد أمريكية

السؤاؿ باألحرػ ىك ما إذا كاف ىناؾ مجاٌؿ يمبي مع ذلؾ، كرغـ 
قصكره عف تحقيق النتائج النمكذجية ألٍؼ مف األطراؼ، الحد 

، في أحسف الجكاب. األدنى مف المصالح الحيكية لكل جانب
األحكاؿ، غير مؤكد، خصكصًا في ضكء إحساس إيراف بقكتيا 

المتعاظمة كالتي تعزز بالعائدات الكبيرة مف النفط، مستنقع كاشنطف 
إف قدرة طيراف عمى إدامة مجيكدىا النككؼ دكف رد . في العراؽ

دكلي جدؼ كاالرتفاع الحاد في تأييد أيديكلكجيتيا في سائر أنحاء 
مع ذلؾ، فيناؾ . االنحدار السريع لمكاليات المتحدةالمنطقة يعكس 

ثمف باىع تتكبده جميع األطراؼ في حالة استمرارىا في المسار 
أزمة لمكاليات المتحدة تزداد تعمقًا في العراؽ، كاحتماالت : الراىف

يراف كتفكؾ  مزيد مف العزلة كالعقكبات الدكلية بالنسبة لسكريا كا 
بعبارة أخرػ فإف . كخيمة عمى الجميعلمدكلة العراقية  مع عكاقب 

أشد الحكافز قكة لمتكصل إلى تسكية ىي األخطار المرتبطة بالكضع 
. الراىف

يمكف أف تشمل العناصر األكلية لتسكية محتممة حكؿ دكلة نيائية 
:  ما يمي

  في العراؽ بطرؽ ال تيدد أيًا مف " النجاح"إعادة تعريف
فيدرالي يحتـر جيرانو، أؼ بعبارة أخرػ، عراؽ مكحد 

حقكؽ كل سكانو كيتمتع بعبلقات عادية مع جيرانو كال 
. يقيـ قكاعد أمريكية عمى أراضيو

  لبناٌف مستقل ذك سيادة حقيقية، حككمتو غير منحازة
. كليست تحت ىيمنة سكريا كال معادية ليا

  استمرار التحقيق في مقتل الحريرؼ لتحديد المسؤكلية
ة كلكف مع اإلدراؾ بأف كمحاسبة المسؤكليف عف الجريـ

اليدؼ النيائي ليس زعزعة استقرار النظاـ الحالي بل 
باألحرػ ردعو عف اإلقداـ عمى أعماؿ كيذه في لبناف 

.  مستقببلً 

  استئناؼ جميع مسارات عممية السبلـ العربية اإلسرائيمية
كرغـ أف مف . تحت رعاية مكثفة مف المجنة الرباعية

ػ تقرير النجاح في الصعب أف تؤدؼ خطكة كيذه إؿ
العراؽ فإف جيدًا حقيقيًا في ىذا المجاؿ سيرفع بدرجة 
كبيرة مف مصداقية الكاليات المتحدة كيساعد في إيجاد 

. مناٍخ إقميمي إيجابي أكسع
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  يراني عمى حماس كحزب هللا لممحافظة ضغط سكرؼ كا 
. عمى اليدكء كتجنب االستفزازات

 ؼ مع احتماؿ السماح إليراف بمتابعة برنامجيا النكك
حصكليا عمى قدرة نككية كافية لؤلغراض السممية كلكف 

فقط عمى أساس تخصيب متدرج كخاضع لممراقبة 
كبمستكيات دكف تصنيعية لعدد مف السنكات كعدـ 

السماح بالتخصيب عمى مستكيات تصنيعية إال بعد فترة 
طكيمة مف بناء الثقة، كمرة أخرػ، تحت رقابة فجائية 

يستثنى مف ذلؾ . زماف كأؼ مكاف لمغاية ك في أؼ
. (114)مفاعل الماء الثقيل القادر عمى إنتاج البمكتكنيـك

كرغـ أف ىذه ليست كثيقة االستسبلـ التي يشجبيا نقاُد مشاركة 
إيراف كسكريا، فإنيا ستككف ذات تكمفة كبيرة بالنسبة لكاشنطف، مما 

ؿ مسؤكؿ يثير التساؤؿ فيما إذا كانت المسالة تستحق ذلؾ، ككما قا
لماذا يتعيف عمينا دفع ىذا الثمف إذا لـ يكف لدػ سكريا : "أمريكي

يراف سكػ القميل مما تستطيعاف مساعدتنا بو العنف اليـك يضع . كا 
إنيا حرٌب . ىذه ليست حربًا خارجية. العراقي في مكاجية العراقي

كبلُمو معقكؿ، فخبلفًا لممزاعـ األمريكية منذ زمف . (115)"داخمية
فإف األدكار التي لعبتيا طيراف أك دمشق في تشجيع العنف طكيل، 

كانت ىامشية في أقصى الحاالت كىك اكثر صحة اليـك حيث 
راجع )أصبحت التفاعبلت الداخمية تديـ نفسيا بصكرة أعمق 

(. أعبله

كلكف حقيقة أف جيراف العراؽ لـ يككنكا السبب كراء األزمة ال يعني أنيـ 
رغبكا في ذلؾ، كال أف باإلمكاف حميا دكف  ال يستطيعكف إدامتيا إذا

كفي ضكء الحالة المؤلمة التي آؿ إلييا الكضع اآلف، فثمة . مساعدتيـ
حاجٌة لتعاكٍف فعاٍؿ اآلف مف جانب مف يعنييـ األمُر، عراقييف أـ غير 

إضافة إلى االمتناع عف . عراقييف الغتناـ أؼ فرصٍة لمعالجة المكقف
ية، فيناؾ الكثير مما تستطيع إيراف، كسكريا اإلقداـ عمى أعماؿ تدمير

:  بشكل خاص، عممو

 

 
ىل : إيراف: "51ؿ الشرؽ األكسط رقـ حك Crisis Groupتقرير  (114)

. 2006( فبراير)شباط  23، "ىناؾ حل لمخركج مف المأزؽ النككؼ؟
مع مسؤكؿ أمريكي في كاشنطف،  Crisis Groupمقابمة أجرتيا  (115)

. 2006( نكفمبر)تشريف ثاني 

، كاستخداـ القدرات االستخبارية (116)تعزيُز السيطرة عمى الحدكد
السكرية الكاسعة حكؿ جماعات التمرد كخطكط اتصاالتيا معيا 

لتسييل المفاكضات، كاستخداـ قدرات إيراف لمسيطرة عمى المجمس 
ؼ العراؽ كقنكاتيا في جنكب العراؽ األعمى لمثكرة اإلسبلمية ؼ

. (117)إلقناع الصدرييف بأف ليـ حصة في الميثاؽ الجديد

يبدك أف إيراف، في سعييا لمحصكؿ عمى محفظة منكعة مف 
االستثمارات، قد تكسعت في دعميا المالي كثيرًا، فمـ تعد تمكؿ فقط 

الميميشيات كاألحزاب السياسية الشيعية بل ربما جماعاٍت سّنية 
كفي الكقت الذؼ ال يمكف فيو إطبلؽ صفة عميل إيراني . يضاً أ

عمى أؼ مف ىذه المجمكعات، فإف إيراف تستطيع، دكف شؾ، 
ممارسة سيطرٍة عميا، حتى لك كاف ذلؾ فقط بالتيديد بقطع الدعـ 

كتستطيع إيراف أيضًا أف تفعل الكثير إلغبلؽ الحدكد . عنيا
. األسمحةكبالتالي تسد طرؽ التيريب كتكقف تدفق 

التي صاغت جزءًا   –ىناؾ ما يدعك إلى التشكؾ في أف إدارة بكش 
كبيرًا مف سياستيا في الشرؽ األكسط بشكل مناقض تمامًا لؤلىداؼ 
المشار إلييا أعبله كالتي يبدك أنيا قد رفضت فعبًل ىذا الجزء مف 

بيد أنيا . قد تقتنع بانتياج ىذا المسار -(118)ىاممتكف –تقرير بيكر 
لـ تقطع صمتيا جكىريًا برؤيتيا االستراتيجية الحالية فميس ىناؾ إذا 

فعميًا أؼ فرصٍة لنياية إيجابية لممغامرة العراقية المشكىة سكاًء 
لف يككف مف السيل . بالنسبة لمكاليات المتحدة أك لممنطقة كميا

يراف بصكرة جدية كسيككف مف األصعب جعميـ  إشراؾ سكريا كا 
ف ليس ىناؾ بديل لمكاليات المتحدة كالبمداف كلؾ. يغيركف تكجياتيـ

الغربية إذا كاف ىدفيـ إعادة السبلـ إلى العراؽ كنزع فتيل التفجيرات 
. الخطرة التي تيدد استقرار المنطقة

: امثهق تطني عراقي جدمد. د

 اؤلار لألطراف العراقية الاعنية
 

 
يمكف لتعاكٍف بيف العراؽ كسكريا كالبمداف الغربية يكفر الخبرة كالمعدات  (116)

 .الجيكد الحالية بصكرة جكىرية أف يعزز
مف الكاضح أف إليراف قدرة عمى استخداـ المجمس األعمى لمثكرة  (117)

ليس األمر بيذا الكضكح . اإلسبلمية في العراؽ عمى المستكييف الديني كالمالي
مقتدػ صدر : "راجع تقرير الشرؽ األكسط. في حالة الصدرييف كجيش الميدؼ

فإيراف ليا عبلقات مع الصدر، كبغض النظر  مع ذلؾ. ، مصدر سابق"العراؽ
 .عف لغتو المناكئة لمفرس، فإنو سيتردد قبل عزؿ قيادتيا

 .2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  14الكاشنطف بكست،  (118)
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 حالما يتـ كضع الميثاؽ كالتكصل إلى إجماع أساسي حكلو، يتعيف
عمى مجمكعة اإلسناد التحرؾ بسرعة لعقد مؤتمر تشارؾ فيو جميع 

قادة األحزاب كالحركات كالميميشيات  –األطراؼ السياسية العراقية 
كجماعات التمرد كالتحالفات العشائرية كمنظمات المجتمع المدني 

مف كل ألكاف الطيف السياسي، كعند اختيار المشاركيف ينبغي 
. خطأت، أف يككف خطأىا لصالح الشمكليةلمجمكعة االتصاؿ، إف أ

ينبغي، رغـ االختبلؼ الكاضح في األكضاع، أف يأخذ المؤتمر 
الذؼ أنيى الحرب  1995بالركح التي انتيجيا مؤتمر دايتكف عاـ 

 -ذراع دكلي قكؼ جمع القادة الرئيسييف معاً –في يكغسبلفيا السابقة 
بنظاـ طالباف  الذؼ جاء بعد اإلطاحة 2001كركح مؤتمر بكف عاـ 

جيد دكلي لصياغة نظاـ جديد مف خبلؿ عممية شاممة ضمت  –
النقطة، بعبارٍة أخرػ، ىي . (119)طائفة مف البلعبيف األفغاف
مف خبلؿ داعميف خارجييف –ممارسة ضغط مف األعمى 

عف طريق تكظيف  –كضغط مف األسفل  -لممجمكعات المحمية
عات األكثر معقكلية تطمعات معظـ العراقييف العادييف كىي التطل

. (120)كتصالحية

بنفس الدرجة مف األىمية، كخبلفًا لمقاربة لجنة دراسة األكضاع في 
العراؽ، ينبغي أف تككف الحككمة العراقية طرفًا مشاركًا في ىذا 

القصد مف ذلؾ ىك عكس حقيقة أف . المؤتمر كليس المنظـ لو
ؼ في الحككمة قد أصبحت إلى حد كبير جزءًا مف المشكمة كطر

لجنة دراسة األكضاع في العراؽ، عمى النقيض مف . النزاع الطائفي
ذلؾ، يبدك أنيا عيدت بالحل إلى القيادة العراقية الحالية كتضغط 

عمييا لتحقيق تقدـ جكىرؼ نحك التكصل إلى مجمكعة مف 
كلكف القيادة العراقية، كما أكضحنا أعبله أصبحت . اإلنجازات

 

 
يمكف القكؿ بأف أحد نقاط الخمل في مؤتمر بكف الشامل إسميًا أنو  (119)

الحركة إضافة لبلعبيف استثنى طالباف، حتى الشخصيات المعتدلة نسبيًا في تمؾ 
السياسييف الميمشيف مف األفغاف الذيف ال عبلقة ليـ بأمراء الحرب كأعطى ىيمنة 

كقد ألمح األميف العاـ لؤلمـ المتحدة إلى ". البانشير"تامة لمجمكعة معينة كىي 
إذا كاف لنا : "2006( نكفمبر)مؤتمر كيذا في كممة ألقاىا في نياية تشريف ثاني 

اٍت نستطيع بمكجبيا جمع األطراؼ السياسية العراقية معًا، في مكاف أف نعد ترتيب
ما خارج العراؽ كما فعمنا في أفغانستاف، فإف بكسع األمـ المتحدة أف تمعب الدكر 

 .2006(نكفمبر)تشريف ثاني  28آيريش تايمز، " الذؼ تقـك بو عادة
التي أظيرت االستطبلعات دكمًا كجكد فجكة كبيرة بيف األجندات  (120)

مع )يعمل عمييا البلعبكف السياسيكف كتكقعات أك طمبات العراقييف العادييف 
 (.االستثناء الممحكظ لمتأييد الكردؼ لبلستقبلؿ

يث لـ يعد بكسعيا ممارسة الحكـ ضعيفة كمستقطبة لمغاية بح
. ناىيؾ عف التكصل إلى تسكيات حكؿ قضايا رئيسية

ينبغي أف يككف ىدؼ المؤتمر ىك تكجيو البلعبيف العراقييف نحك 
إجماع داخمي حكؿ قضايا النزاع الرئيسية التي أشرنا إلييا أعبله 

 كتعديل الدستكر كفقًا لذلؾ كجزء مف عممية المراجعة الشرعية كيتبع
ذلؾ استفتاء شعبي يستند إلى قاعدة أغمبية بسيطة في جميع 

ككما يقكؿ كيمسمي كبلرؾ فاليدؼ . (121)المحافظات الثمانية عشرة
حل يحظى باإلجماع بكفالة ضامنيف خارجييف كليس حبًل "سيككف 
لحفز األطراؼ المعنية العراقية عمى قبكؿ التسكيات . (122)"مفركضاً 

مجمكعة اإلسناد التعيد بتقديـ الضركرية، يتعيف عمى أعضاء 
مثل العكف المالي، كالتدريب )المساعدة في حالة التكصل إلى اتفاؽ 

لتعزيز القدرات ضمف ىياكل الدكلة، كالكعد بحماية أؼ مجمكعة أك 
ما فرص عمٍل أك دمج لممتمرديف  جماعة تكاجو تيديدًا لكجكدىا، كا 

مثل )ىديد بعقكبات ، كالت(كالمقاتميف في الميميشيات في قكات األمف
في حالة ( كقف تقديـ المساعدات لمحككمة أك لمجمكعات معينة

. تصمبيا في آرائيا

ينبغي أف يككف ىناؾ رفض جماعي مف جانب أعضاء مجمكعة 
اإلسناد لبلعتراؼ الدبمكماسي كالمشاركة، ناىيؾ عف تقديـ 

مساعدات مالية كأسمحة، ألؼ العب يبدؼ تصمبًا غير مبرر في 
كفي حيف أف البعض يشكؾ في النفكذ الذؼ يمكف ألؼ  .مكقفو

العب مفرد ممارستو عمى الفصائل المتحاربة، فالمسألة ىي غير 
النفكذ الفعاؿ الممكف الكحيد يفترض مسبقًا جيدًا منسقًا . ذلؾ

كجماعيًا مف قبل جميع البلعبيف الخارجييف المعنييف، ككٌل يستخدـ 
العصا المتكفرة لو، لتجنب كارثة قنكاتو المفضمة كثنائية الجزرة ك

. مدمرٍة متبادلة

 

 
يعني ىذا االقتراح ضمنيًا أف ىناؾ حاجة لتعديل الدستكر استنادًا إلى  (121)

حاء العراؽ في جميع أف" نعـ"النص الحالي يشترط أغمبية تصكيت بػ. قكاعد االستفتاء
التعديل . في ثبلث محافظات عمى األقل، إلقرار الدستكر" ال"دكف أغمبية تصكيت بػ
" ال"بسيطرة في سائر أنحاء الببلد دكف أغمبية " نعـ"أغمبية –حسبما ىك مقترح ىنا 
مف شأنو حشد مشاركة شعبية أكبر في التكصل إلى  -بسيطة في أؼ محافظة

 .صياغة تعديبلت دستكرتسكيات حكؿ القضايا الرئيسية ك
 Next Move in“" الحركة التالية في العراؽ؟"كيسمي كبلرؾ،  (122)

Iraq?”2006( نكفمبر)تشريف ثاني  21تكدؼ، . إؼ. إس. ، يك. 
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إلعادة تركيز البلعبيف المحمييف المنيمكيف في جني منافع قريبة 
المدػ مف مصالحيـ بعيدة المدػ فسيتعيف عمى أعضاء مجمكعة 

اإلسناد الضغط عمى العراقييف األقرب ليـ كالذيف يستطيعكف 
: ذلؾكفيما يمي تكضيح . ممارسة أكبر نفكذ عمييـ

إقناع حمفائيا األكراد بأف االستقبلؿ ليس : بهلنسبة لمتاليهت الالحدة
خيارًا كاقعيًا في ىذه المرحمة كأنيـ سيخسركف كثيرًا في حرب أىمية 

مستمرة كتفكيؾ لمببلد، كأنو تبعًا لذلؾ، يتعيف عمى الحككمة 
اإلقميمية الكردية قبكؿ كحدة عراؽ فيدرالي ينالكف فيو اعترافًا 

تمع عمى قدـ المساكاة مع العرب كاآلخريف كأف المنطقة الكردية كمج
عمى )كما ينبغي الضغط عمييـ . سيعترؼ بيا ككحدة فيدرالية

لمسعي لحل مؤقت لمشكمة كرككؾ كالمناطق األخرػ التي ( األكراد
يّدعكف حقيـ الحصرؼ فييا، كأف يييأكا الشعب الكردؼ ليذه 

مقابل ذلؾ، فإف المنطقة  .التسكيات المؤلمة كلكف الضركرية
الكردية، كالشعب الكردؼ في العراؽ بشكل عاـ سيحصل عمى 
حصة عادلة مف عائدات المكارد الطبيعية لمببلد، كحكمًا ذاتيًا 

بما في ذلؾ الحق في تشكيل جيش إقميمي كقكات أمف )جكىريًا 
، كمساعدة دكلية تنمكية كدعمًا دبمكماسيًا كضمانات تسميف (داخمي
كيجب عمى . االستثمار، كتعيد خطي بحماية عسكريةلدعـ 

الكاليات المتحدة أيضًا إشراؾ حمفائيا اآلخريف في القيادة الحالية 
الضعيفة التي رىنت بقاءىا السياسي عمى النظاـ الذؼ أكجدتو 

.  الكاليات المتحدة، كأصبحت بالتالي معرضة لمضغكط

ىا التحالف الشيعي إقناع األحزاب التي يتشكل مف: بهلنسبة إلمران
بأف ىيمنتيـ السياسية ستككف مؤكدة في عراٍؽ مكحد طالما كانكا 

يكافقكف عمى التخمي عف ما يكفي مف السمطة لضماف تعايش 
سممي مع الجماعات األخرػ عمى أساس المشاركة العادلة في 

ف العنف عندما يتـ ـكسيككنكف آمنيف . المكارد كسياسات ديمقراطية
حتى مع قانكف انتخاب جديد . تمرديف كحل تنظيماتيـنزع أسمحة الـ

ال ينحاز لمجماعات بل لممككنات السياسية كحتى لك بقي الشيعة 
منقسمكف داخميًا فسيظمكف عمى األغمب السمطة المييمنة في 

. العراؽ

السيطرة عمى الميميشيات الشيعية الرئيسية تشمل نكعيف مف 
لمجمس األعمى لمثكرة إيراف ليا نفكذ أكبر عمى ا. التحديات

اإلسبلمية في العراؽ مف النفكذ الذؼ تمارسو عمى جيش الميدؼ 
السبب ىك أف إيراف أنشأت كمكلت كجيزت كدربت . الصدرؼ 

ميميشيا بدر التابعة لممجمس كالتي تبقى منظمة ىرمية التسمسل مع 

نظاـ قيادة كسيطرة، كقد بدأ جميع قادتيا كالعامميف في نشاطيا 
ياتيـ المينية في المنفى اإليراني كال زالكا يحتفظكف اليـك السياسي ح

كىـ يطبقكف نظامًا صارمًا . بعبلقات قكية مع مسؤكلييـ السابقيف
تبعًا لذلؾ . عمى المقاتميف العامميف معيـ بدكاـ كامل كركاتب شيرية

فسيككف مف الممكف إليراف إقناع المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية 
مسعاه إلنشاء منطقة شيعية متميزة كأف ذلؾ  في العراؽ بخطأ

جيش الميدؼ، عمى النقيض مف . سيؤدؼ إلى تفكؾ عنيف لمببلد
ذلؾ، ميميشيا مف الرعاع يتـ طمبيـ بعض الكقت، كأحيانًا فكريًا، مف 

النظاـ . قكاعدىـ الشعبية في األحياء الشعبية الفقيرة في المدف
كىناؾ مؤشرات عمى ( تزايدرغـ التشكيل القيادؼ اليرمي الـ)ميميل 

أف الحركة تتشظى، مع بركز مجمكعات ذاتية الحكـ نسبيًا ال 
يعترفكف سكػ بكالء كاذب لمف أصبح اآلف مجرد زعيـ اسمي 

.  (123)لمحركة

إيراف إذف، كىي تفتقر لمصمة التاريخية القكية بالصدرييف، ستجد أف 
إف مع ذلؾ ؼ. مف األصعب عمييا بكثير ممارسة الضغط عمييـ

إعطاء إيراف تأكيدات لمصدرييف بأنيـ سيتمتعكف بالشرعية كالحماية 
مف جية إلى جانب تيديدىـ بكقف الدعـ المالي عنيـ مف جية 

. أخرػ سيعطييا بعض النفكذ الحقيقي

إقناع األحزاب العربية السنية كقادة المتمرديف : النسبة لمدتل العربيةب
كأف ( كال إيراف بالتأكيد)يعية بأنيـ ال يستطيعكف ىـز الميميشيات الش

مستقبميـ سيككف مضمكنًا في عراؽ مكحد إف ىـ تخمكا عف العنف، 
كأنيـ سيحصمكف عمى حصة عادلة مف المكارد الطبيعية كدرجة كافية 
مف السمطة البلمركزية ضمف محافظاتيـ لمنع الييمنة عمييـ مف دكلة 

 

 
طبقًا لجنراؿ في فيمق الحرس الجميكرؼ في النظاـ السابق، فإف فيمق  (123)

ظـ عمى غرار فيمق بدر التابع لممجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية في العراؽ مف
الحرس الثكرؼ اإليراني، الباسدراف، بينما يشبو جيش الميدؼ، الباسيج، كىي قكة 
متطكعة ميميمة التنظيـ كانت خبلؿ الحرب العراقية اإليرانية ترسل مكجات مف 

عبر حقكؿ األلغاـ كتحت القصف المدفعي ( كعديد منيـ مجرد مراىقيف)أفرادىا 
تكحي . 2006( يكليك)تمكز  17في عماف،  Crisis Groupمقابمة . العراقي

بعض التقارير الصادرة مؤخرًا بأف جيش الميدؼ ربما أخذ يدخل تحسينات عمى 
شبكة كاسعة مف اليياكل القيادية  2006تنظيمو كيقاؿ بأنو طكر خبلؿ عاـ 

كلكف، مع ذلؾ، فالضبط يستمد غالبًا مف إجماع عمى مستكػ . التسمسمية محمياً 
كلك حاكؿ مقتدػ الصدر اتخاذ . بخصكص الحاجة لمكاجية العرب السنةالقكاعد 

مكقف قكؼ ضد مثل ىذا القتل الطائفي تحت الظركؼ الحالية فإف الحركة 
. ستتفسخ دكف شؾ
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آمنيف مف العنف كىـ أيضًا سيككنكف . فيدرالية يسيطر عميا الشيعة
. عندما يتـ حل الميمشيات كنزع أسمحتيا

الاسؤتليهت الالرلبة عمى التاليهت الالحدة . 5

مع اقتراب السنة الخامسة لمحرب العراقية، فقد أصبح ىناؾ أخيرًا 
 –كاف نشر تقرير بيكر . إقرار بضركرة إجراء مراجعة سياسية

ىناؾ تطكرات أخرػ ىاممتكف الخطكة األبرز كاألكثر تكقعًا، كلكف 
القمق المتزايد في أكساط حمفاء : تزيد مف الضغط عمى اإلدارة

الكاليات المتحدة خصكصًا مف لدييـ قكات عمى األرض، كقمق في 
أكساط المسؤكليف الجميكرييف كالديمقراطييف المنتخبيف عمى السكاء 
حساسيـ بأف ثمة شيئًا يجب أف يتغير، ككعي كغضب متزايديف  كا 

ط الرأؼ العاـ الذؼ أخذ يعتبر، طبقًا لبلستفتاءات، أف في أكسا
إضافة لمكضع المييف . (124)العممية بكامميا كانت غمطة كارثية

، كربما أىـ (نكفمبر)الذؼ أسفرت عنو نتائج انتخابات تشريف ثاني 
مف كل ذلؾ، فيما يقاؿ، الكارثة اليكمية األكثر كضكحًا عمى 

. األرض

األكضاع في العراؽ، فإف بعض  إضافة لتكصيات لجنة دراسة
كتتضمف مذكرة . األفكار التي سربتيا اإلدارة تستحق تأمبًل جاداً 

( نكفمبر)تشريف ثاني  8مستشار األمف القكمي ستيفف ىادلي في 
إقرارًا القى ترحيبًا حكؿ الطبيعة الطائفية لمحككمة العراقية كانخراط 

حممة لتكحيد "مكظفي الحككمة في حرب قذرة، كاالعتراؼ بكجكد 
، كالحاجة إلى العمل مف أجل تكفير "القكػ الشيعية في بغداد

الخدمات عمى أسس غير طائفية إضافة إلى الحاجة إلى ميثاؽ 
كطني جديد يضـ العرب السّنة كأىمية إلحاؽ مزيد مف العناصر 

كما أف مذكرة كزير . (125)األمريكية في القكات األمنية العراقية
ؿ استقالتو تعرض تقييمًا أكثر كاقعية لممكقف الدفاع رامسفيمد قب

قد حاف الكقت "عمى األرض مما كاف يعرض عادة حيث يعمف بأنو 
خياراتو "ىناؾ أفكار جديرة بالدراسة ضمف ". إلجراء تعديل جكىرؼ 

، تخفيضات في "الممحقة"زيادة العناصر األمريكية ": التكضيحية

 

 
كانكف  11التمفزيكنية األمريكية في  CBSشبكة  طبقًا الستفتاء أجرتو (124)

" الخطأ"أنو كاف مف مف المستجيبيف يعتقدكف % 26فإف  2006( ديسمبر)أكؿ 
عف استيائيـ لمطريقة التي عالج بيا % 75إرساؿ قكات إلى العراؽ كأعرب 

: متكفر عمى المكقع. الرئيس ىذه المسألة
http://www.cbsnews.com/stories/2006/12/11/opinion/pools/

main2247797.shtml 
 .2006( نكفمبر)تشريف ثاني  29النيكيكرؾ تايمز،  (125)
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الحدكد "األمريكية بأسمكب القكاعد األمريكية كا عادة تحديد األىداؼ 
. (126)"الدنيا

مع ذلؾ فإف معظـ اقتراحات اإلدارة حتى اآلف تمثل في أحسف 
األحكاؿ ترميمًا لمشركع يحتاج إلى تجديد كبير ككاضح المعالـ مف 

ليس ىناؾ مجاؿ لممبالغة في . حيث األىداؼ ككسائل تحقيقيا
قميميًا، الناجـ عف اؿ حرب كما تبلىا مف تقدير مدػ الدمار، عراقيًا كا 

احتبلؿ، كستككف ليذه الكارثة ارتداداٌت طكيمة المدػ ال زلنا في 
مع ذلؾ يبقى صحيحًا القكؿ بأنو ليس ىناؾ ما يمكف . بداية تقديرىا

. دكف دكٍر أمريكي قكؼ  -كحدُة العراؽ أك االستقرار اإلقميمي–إنقاذه 
ر، كينبغي بعبارة أخرػ فالتحدؼ ىك المساعدة في إعادة تحديد الدك

: لسياسة أمريكية جديدة أف تركز عمى العناصر التالية

الضغط عمى حمفهء أامركه العراقممن . أ

ىناؾ حاجة لزخـ في العراؽ لمتكصل إلى إجماع كطني ككقف 
ىذا يعني، بدكره، أف عمى . االنحدار نحك حرب أىمية شاممة

يمًا كاشنطف إجراء تجديد شامل لمكقفيا، كالذؼ بدكره يقتضي تقي
كلعل الجدؿ الحالي حكؿ ما إذا كاف . عمنيًا أكثر صراحة لممكقف

. العراؽ ىك اآلف في خضـ حرب أىمية أـ ال يكفر مثااًل مبلئماً 
اإلقرار بحقيقة كاقعة كيذه يشكل مأزقًا لمرئيس بكش الذؼ يؤكد منذ 
أمد طكيل أف القكات األمريكية لف تقف كسط حرب أىمية، كلكف 

قد ال يككف العراؽ . لمعراقييف غير معقكٍؿ كُمييفالجدؿ بالنسبة 
يعيُش حاليًا حرب الجميع ضد الجميع كلكنيا، عمى األقل، حرُب 

كثيريف ضد كثيريف، كىي حرٌب ال عبلقة ليا بالكفاح ضد 
اإلرىابييف كاليائسيف كالجيادييف األجانب كىي الكميشييات التي 

ة مف الدكلة ىي جزء مف الميميشيات المدعـك. يحمك لئلدارة ترديدىا
كىذا ميـ –معنى ذلؾ ضمنًا . ىذه المكاجية مثل المتمرديف السنة

أف ىذا ليس تحديًا عسكريًا ينبغي فيو تعزيُز  -لتخطيط رٍد فعاؿ
طرٍؼ كدحر طرٍؼ آخر، كلكنو تحٍد سياسي يتطمب التكصل إلى 

. تفاىمات جديدة

ة أال تعامل كالمعنى الضمني أيضًا ىك أف عمى الكاليات المتحد
الحككمة الحالية باعتبارىا انعكاسًا مكثكقا لعممية سياسية شرعية 

االقتراعات المنفصمة . كلكف باألحرػ كطرؼ في حرب قذرة متنامية
 

 
كانكف  3النيكيكرؾ تايمز، " ة رامسفيمد حكؿ خيارات حرب العراؽمذكر" (126)

 .2006( ديسمبر)أكؿ 

كبشكل خاص االستفتاء الدستكرؼ  2005الثبلث التي جرت عاـ 
أقرت االستثناء الفعمي لكتمة كبيرة مف ( أكتكبر)في تشريف أكؿ 

رغـ مف المشاركة الرمزية لمعرب السنة في الحككمة السكاف باؿ
تشريف  30ادعاء الرئيس بكش كرئيس الكزراء المالكي في . الجديدة
كحدة حككمة "أف مجمس الكزراء العراقي ىك  2006( نكفمبر)ثاني 
ىك ادعاء يناقض " اإلرىابييف"مكمفة بحماية الببلد مف " كطنية

ؼ تمؾ المحظة بالذات كانت ىناؾ ، إذا عممنا أنو ؼ(127)الكاقع تماماً 
أحياء سنية محاصرة مف الميميشيات الشيعية مدعكمة أغمب الكقت 

. (128)بقكات األمف العراقية

لقد مرت ثمانية أشير عمى تكلي الحككمة لمياميا، كرغـ سمسمة 
مف الكعكد، فإنيا لـ تتخذ حتى اآلف أية خطكات ذات معنى 

لـ تدفع ركاتب المكظفيف  لمتركيج لممصالحة الكطنية، بل إنيا
إعبلف . (129)المدنييف في محافظة األنبار ذات األغمبية السنية

سيفتح "بأف الجيش  2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  16المالكي في 
اآلف لجميع أعضاءه السابقيف كدعكتو لمبرلماف إلعادة النظر " الباب

في حل حزب البعث ىي تطكرات مرحٌب بيا، كلكف االختبار 

 

 
كرغـ . ىناؾ تقارير كثيرة عف قكات أمنية تشارؾ في العنف الطائفي (127)

أف مف الصعب تأكيد ادعاءات كيذه إال أف حرية الحركة الممفتة لبلنتباه التي 
حياء السنة في بغداد منذ أكاخر تشريف تتمتع بيا الميميشيات الشيعية التي تياجـ أ

 .تكحي بقكة بكجكد نكع مف التكاطؤ 2006( نكفمبر)ثاني 
: راجع (128)

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/ 

11/2261130-1.htm . أضاؼ الرئيس بكش، دكف مصداقية كبتناقض مع
لتعددية كسيادة ىذه حككمة مكرسة ؿ"مذكرة مستشاره لشؤكف األمف القكمي بأف 

نحف نتفاعل مع أؼ شخص يعمل في إطار : "، بينما حاجج المالكي قائبلً "القانكف 
الدستكر ألننا نحف الذيف أسسنا الدستكر كسنمتـز بو كسنحميو كسنستظل 

 ".بحمايتو
( كاألصدؽ)قارف ىذا التقييـ الكردؼ مع الكصف األكثر كآبة  (129)

ـ مف الكممات المطمئنة لممالكي فإف تقارير بالرغ: "لمستشار الرئيس لؤلمف القكمي
إف التقارير . متكررة مف قادتنا في الميداف ُتسيـ في قمقنا حكؿ حككمة المالكي

عف عدـ إيصاؿ الخدمات لممناطق السنية كتدخل مكتب رئيس الكزراء لكقف 
أعماٍؿ عسكرية ضد أىداؼ شيعية كتشجيع أعماٍؿ كيذه ضد أىداٍؼ سنية كتسريِح 

القادة العسكرييف العراقييف استنادًا ألسٍس طائفية كالجيكد لضماف كجكد أغمبيٍة أكفأ 
مقركنًة بتصاعد عمميات القتل التي يقـك بيا جيش  –شيعية في جميع الكزارات 

النيكيكرؾ تايمز، " كل ذلؾ يكحي بحممة لتكحيد سمطة الشيعة في بغداد –الميدؼ 
 .مصدر سابق
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كتفيد بعض التقارير أف الحككمة . (130)ؼ سيككف في التطبيقالحقيق
قد اتخذت إجراءات لمنع صرؼ عبلكات تقاعد لمعسكرييف السابقيف 

كما أف . بحجة ما يزعـ عف أنيـ يقدمكف مساعدات مالية لممتمرديف
ركاتب المكظفيف المدنييف كالمكافآت السنكية يجرؼ تأخيرىا لعدة 

المزعكمة بما في ذلؾ في الفمكجة  "صعكبات الكصكؿ"أشير بحجة 
كليذا يمكف فيـ . المطكقة تمامًا بالقكات األمريكية كتحت سيطرتيا

. (131)نظر المدنييف إلى ىذه اإلجراءات كنكع مف العقكبة الجماعية

ىذا ال يعني أف عمى الكاليات المتحدة التخطيط لحككمة جديدة 
ديد يستثني لتشكيل تحالف ج -كما يشاع عمى نطاؽ كاسع–سعيًا 

لب المشكمة . الصدر كربما يضحي بالمالكي في نياية المطاؼ
ليست في ىكية أعضاء الكزارة بل في الييكل الكمي لمنظاـ السياسي 

ليس بكسع أؼ رئيس كزراء . 2003الذؼ بدأ العمل بو منذ عاـ 
يعمل تحت الظركؼ الحالية أف يفعل شيئًا لـ يستطع رئيس الكزراء 

ناؾ حاجة اآلف لتغييرات ىيكمية كليس تغيير ق. المالكي فعمو
أما بالنسبة لمحاكلة تيميش أك قمع الصدر، الزعيـ . مكظفيف

الشيعي الذؼ يحظى بأقكػ قاعدة اجتماعية سياسية، فإف ذلؾ مف 
مف المؤكد أف جيش الميدؼ يشارؾ في عنف . شأنو تأجيج المكقف

لطريقة ، فإف اCrisis Groupطائفي بشع، كلكف، ككما حاججت 
لمتعامل مع ىذه الحالة ىي احتكاء الصدر كليس استثناءه كالسيطرة 

. (132)التامة عمى نشاطات جيش الميدؼ كليس حمو

كما ال ينبغي النظر إلى قكات األمف العراقية الحالية باعتبارىا 
تحمي الجميكر، أك تشف حربًا في سبيل قضية كطنية، كبذلؾ 

ىي " عمى اإلرىاب"عراقييف إف حرب المسؤكليف اؿ. تستحق الدعـ
 –الفارسي " الطابكر الخامس"الجانب اآلخر لمعركة المتمرديف ضد 

طرؽ مناسبة لتمكيو ما ىك في الكاقع حرب أىمية كحشية يتكرط فييا 
. جميع البلعبيف مف كل األطراؼ

ينبغي لكاشنطف، بداًل مف ذلؾ، بالمشاركة مع تحالف إقميمي كدكلي 
ائيا العراقييف التخاذ خطكات صعبة نحك كاسع أف تضغط عمى حمف

التكصل إلى ميثاؽ كطني مقبكؿ عمى نطاؽ كاسع، كتعميق دعميا 
 

 
ياف في مؤتمر مصالحة كطنية عقد في بغداد، أدلى المالكي بيذا الب (130)

كىك المؤتمر الذؼ قاطعو الصدر كمجمكعة سنية كبرػ كرئيس الكزراء السابق 
 .2006( ديسمبر)كانكف أكؿ  16األسكشييتد برس، . عبلكؼ 

. 2006( نكفمبر)، الفمكجة، تشريف ثاني Crisis Groupمقابمة  (131)
. ، مصدر سابق"راؽمقتدػ صدر الع" Crisis Groupتقرير  (132)

يثير ذلؾ قضايا أخبلقية كسياسية . إذا لـ يتـ اتخاذ خطكات كيذه
فالكاليات المتحدة تتحمل دكف شؾ مسؤكلية كارثة العراؽ : صعبة
ن  نهك أي تلن يكت--بمد أنه ليس  نهك ابرر ااكن . الحالية

السلثاهر افلتح في دتلة  --دعم سيهسي داخل التاليهت الالحدة
. الههتية

اللزام اقلصهدي . ب

يتعيف عمى الكاليات المتحدة االلتزاـ بدعـ عكدة الحيكية لبلقتصاد 
العراقي ميما طالت المدة البلزمة لذلؾ شريطة أف يتكقف ذلؾ عمى 

مراجعة دستكرية : تالتطبيق السريع لحزمة حقيقية مف اإلصبلحا
طبقًا لما أسمفنا أعبله، كتعديل القانكف االنتخابي بحيث يمنع 

جراء تكزيع عائدات المكارد الكطنية بعدالة،  التأثيرات الطائفية، كا 
صدار عفك عاـ  جراءاتو، كا  كا عادة النظر في حل حزب البعث كا 

إذا ما تـ تطبيق خطكات كيذه خبلؿ فترة معقكلة مف . حقيقي
فعمى الكاليات المتحدة مكاصمة مساعداتيا االقتصادية بينما  الكقت،

تكجو في الكقت نفسو جزءًا مف إنفاقيا العسكرؼ نحك بناء القدرات 
ذا لـ يتـ تطبيق ىذه الخطكات فعمى الكاليات المتحدة  العراقية، كا 
إعادة النظر في تخصيص مكازنتيا في العراؽ بحيث تركز عمى 

صكصًا السكاف الميجريف الذيف تزداد المساعدات اإلنسانية كخ
. أعدادىـ باضطراد

اللزام عسكري . ج

تركز معظـ النقاش في الكاليات المتحدة عمى مسألة أعداد 
، كىك تركيز في غير محمة كال عبلقة لو بالحقائق عمى (133)القكات
مسألة زيادة أك تخفيض أعداد القكات بحد ذاتيا، كفي . األرض

ؼ، لف يككف ليا سكػ تأثير ىامشي غياب تغيير سياسي جكىر
مسألة أعداد "ككما قاؿ كيسمي كبلرؾ فإف . كمؤقت عمى شدة العنف

التفكير بأف . (134)"القكات ىي ُمتغيٌر مشركط كليس غير مشركط
جندؼ سيؤدؼ إلى اختبلؼ جكىرؼ أك مستداـ ىك  20000إضافة 

ك أف كما ال يبد. تفكير يتجاىل التفاعبلت الجارية اآلف في العراؽ

 

 
راجع . دعا العديد مف السياسييف البارزيف إلى انسحاب عمى مراحل (133)

ىناؾ آخركف أبرزىـ السناتكر . 2006( نكفمبر)تشريف ثاني  12النيكيكرؾ تايمز 
تشريف أكؿ  NBC 12. المكقف" إلنقاذ"ماكيف يضغطكف لزيادة عدد القكات 

. 2006( نكفمبر)
. 2006( ديسمبر)، كانكف أكؿ Crisis Groupمقابمة مع  (134)
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ىناؾ فائدة كبيرة مف الجدؿ بأف مجرد التفكير بسحب قكات سيدفع 
الكاقع أف كل الدالئل تشير إلى عكس . العراقييف إلى عمل إيجابي

إذا بدأت القكات األمريكية : "ذلؾ، ككما الحع أحد المراقبيف
باالنسحاب دكف أخذ اعتباٍر لما يفعمو العراقيكف، فبأؼ نفكذ إضافي 

يات المتحدة إلزاميـ بأف يفعمكا شيئًا لـ يفعمكه حتى تستطيع الكال
إذا كانت أميركا تستعد فعبًل لمرحيل فميس ىناؾ مف يريد .. اآلف؟

إذا لـ تحصل . (135)"أف يككف لو شأف في العراؽ إال لمنبش بجثتو
تغييرات جكىرية في العراؽ كفي سياسة الكاليات المتحدة كما أكردنا 

رار الكجكد األمريكي في العراؽ ال يفيد في ىذا التقرير فإف استـ
. بشيء يذكر كبتكمفة باىظة

باختصار، الفيـ الصحيح لمسألة القكات األمريكية في العراؽ يمكف 
المطمكب . أف يككف في سياؽ ميثاٍؽ سياسي عراقي داخمي محتمل

. لرلمبهت الفهتض عممهه النسحهب قتات اللحهلف العسكري ىك 
كف الدكر العسكرؼ لقكات التحالف، بشكل أكسع، ينبغي أف يؾ

كقكاعد االشتباؾ، كالجدكؿ األمني لبلنسحاب، بندا لمبحث في 
بكف، ليس فقط بيف الحككمتيف / مؤتمر عمى غرار مؤتمرات دايتكف 

بيف  -لكي يككف مقبكاًل بصكرة شرعية–العراقية كاألمريكية بل 
متمرديف الحككمة كمجمكعات اؿ)الكاليات المتحدة كجميع المعنييف 

. (136)(كالدكؿ المجاكرة

سيككف كجكد قكات التحالف متكقفًا عمى التكصل إلى ميثاؽ كطني 
ككضعو مكضع التطبيق، كينبغي االتفاؽ عمى جدكؿ زمني 

النسحاب ىذه القكات الذؼ يجب أف يكتمل، في أؼ حاؿ، ضمف 
فترة معقكلة مف الزمف، ال تتجاكز عمى األرجح سنتاف أك ثبلث 

ذ. سنكات ا ما أيد حكاٌر عراقي داخمي انسحابًا أسرع أك حتى كا 
كانطبلقًا مف . (137)انسحاٍب فكرؼ فينبغي، بالطبع، االستجابة لذلؾ

 

 
 ,George Packerالنيكيكركر، " غير كاقعي"جكرج باكر  (135)

“Unrealistic”, The New Yorker  ،27  2006( نكفمبر)تشريف ثاني. 
يمكف العثكر عمى ىذه الفكرة أيضًا في تقرير لجنة دراسة األكضاع  (136)

لة مستقبل كجكد القكات مسأ: "عمى أف 34في العراؽ الذؼ ينص في تكصية رقـ 
العراقية يجب أف تكضع عمى مائدة المفاكضات عندما يبدأ حكار المصالحة 

إف إدراج ىذه المسألة لمبحث سيزيد مف احتماؿ مشاركة قادة التمرد . الكطنية
تقرير لجنة دراسة األكضاع في العراؽ، ". كالميميشيات كبذلؾ تزداد فرص النجاح

 .67مصدر سابق، ص
كت كجيات النظر حكؿ المدة التي ينبغي فييا بقاء القكات تتفا (137)

كيرػ عضك في الحزب الشيكعي العراقي أنو . األمريكية تفاكتًا كاسعًا في العراؽ

نفس المبدأ، فإذا لـ يتـ التكصل إلى ميثاؽ كطني أك لـ يتـ تطبيقو 
فيتعيف عمى الكاليات المتحدة اإلسراع في سحب قكاتيا التي ستككف 

. ئيسي مف كجكدىاقد فقدت عندئذ الغرض الر

لغممر البمئة اإلقمياية تلدتيل عامية حل النزاع . د

أظيرت الثبلث سنكات كنصف الماضية بصكرة جمية أف أعداء 
الحركات الجيادية كمنظمات  –كاشنطف المحدديف في البيئة الحالية 

يراف كسكريا ىـ أكثر تكيفًا كمعرفة بالظركؼ  -المميشيات، كا 
. خسائر أكبر مما تستطيع كاشنطف المحمية كيستطيعكف تحمل

إىماؿ الدبمكماسية العربية اإلسرائيمية مقركنًا باإلذعاف لعمميات 
أضعف بشدة تأثير كاشنطف ( في لبناف كفي غزة)إسرائيل العسكرية 

كقمل كثيرًا مف مصداقيتيا كأضعف بشدة حمفاءىا كفاقـ مف 
مية مؤثرة في غياب استراتيجية إقمي. (138)االستقطابات في المنطقة

كمكاجية حالة جمكد في العراؽ لجأت اإلدارة األمريكية بصكرة 
متزايدة الستخداـ المعبة الخطرة القاضية بتشجيع حمفاء محمييف 

الرئيس محمكد عباس ضد حماس في  –لمكاجية خصكميـ بالقكة 
فمسطيف، كرئيس الكزراء السنيكرة ضد حزب هللا في لبناف كرئيس 

 –النتيجة المحتممة . الصدرييف في العراؽالكزراء المالكي ضد 
نزاعات داخمية قد تتكسع لتصبح حربًا أىمية شاممة ال منتصر فييا 

. ىي كارثة أخرػ يجرؼ اإلعداد ليا –

كرغـ أف ما يحدث في العراؽ سيعتمد قبل كل شيء عمى إيجاد 
زخـ داخمي جديد، كال يمكف إدامة زخـ كيذا دكف تعاكف الجيراف 

ككما . يعكف التسبب في الكثير مف األذػ كالضررالذيف يستط
                                                                                                    

ينبغي بقاء األمريكييف في العراؽ حتى تتمكف الحككمة العراقية مف السيطرة عمى "
كات إشارة إلى أف بيد أنو يجب أف يككف ىناؾ جدكؿ زمني النسحاب الق. المكقف

 24في عماف،  Crisis Groupمقابمة ".القكات األمريكية لف تبقى إلى األبد
ينبغي لؤلمريكييف زيادة : "كيقكؿ سياسي عمماني. 2006( نكفمبر)تشريف ثاني 

إضافة لذلؾ يتعيف . حضكرىـ إلحكاـ القبضة بصكرة أفضل عمى الحالة األمنية
اإلرىابيكف . بدًا مف العراؽ حتى ينيكا ميمتيـعمييـ اإلعبلف بأنيـ لف ينسحبكا أ

جبارىا عمى االنسحاب، كىذا ىك  يعتقدكف بأف بكسعيـ إحراج الكاليات المتحدة كا 
مقابمة ". السبب في أني ضد الدعكات لجدكؿ زمني النسحاب القكات األمريكية

Crisis Group ،في األشير األخيرة . 2006( نكفمبر)تشريف ثاني  22، عماف
رئيس الكزراء كسياسييف بارزيف مف الكاليات المتحدة إبقاء قكاتيا في العراؽ  طمب

. بينما يكاصل آخركف، مف بينيـ مقتدػ الصدر، الضغط مف أجل االنسحاب
النزاع : "58حكؿ الشرؽ األكسط رقـ  Crisis Groupراجع تقرير  (138)

 :The Arab-Israeli Conflict، "التكصل إلى سبلـ دائـ: العربي اإلسرائيمي

To Reach a Lasting Peace  ،5  2006( أكتكبر)تشريف أكؿ .
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كصفنا بمزيد مف التفصيل أعبله، يتعيف عمى الكاليات المتحدة تبعًا 
لذلؾ تجميد أىدافيا األكثر طمكحًا في إعادة تشكيل الشرؽ األكسط 
شراؾ إيراف كسكريا بصكرة جدية  بالقكة كتشجيع تغيير األنظمة، كا 

ـٍ حكؿ ليس مف خبلؿ عممية مساكمة بل  في محاكلٍة لصياغة في
األىداؼ بعيدة المدػ، كا عادة إحياء عممية السبلـ العربية 

اإلسرائيمية، كالسعي لتعريف دكلة نيائية في العراؽ كالمنطقة ال 
. تككف غير متسقة مع المصالح الحيكية لبلعبيف اإلقميمييف

ينبغي لمكاليات المتحدة أف تدعـ إنشاء مجمكعة اإلسناد التي 
ىاممتكف مع النظر في منح أعضائيا دكرًا  –ترحيا تقرير بيكر اؽ

حقيقيًا في صنع القرارات كاستخداميا ككسيمة لمدبمكماسية المتكاصمة 
. كليس مؤتمرًا أك قمة لمرة كاحدة

خطتات فترية .  ـ

نجاز ميثاؽ  حتى في أفضل الظركؼ فإف إنشاء مجمكعة إسناد كا 
الؿ ىذه المدة ال يستطيع خ. سياسي جديد سيحتاجاف لعدة اشير

العراؽ االستمرار في الكضع الراىف، كباعتبار أف الكاليات المتحدة 
ىي البلعب الكحيد الذؼ يستطيع القياـ بدكر الفاصل بيف القكات 

: العراقية المتحاربة فإف عمييا اتخاذ الخطكات التالية فكراً 

  تبني مكقف عسكرؼ أقل عدائية عف طريق التركيز عمى
السّكاف المدنييف كبشكل خاص كقف التفتيشات  حماية

العمياء التي تؤذؼ السكاف المدنييف كتعزؿ السكاف 
. المحمييف كليس ليا تأثير يذكر عمى المتمرديف

  إعادة تكجيو المكارد نحك برنامج مدركس يتـ بمكجبو
إلحاؽ قكات أمريكية مؤىمة لدييا خبرة في البمد كمدعكمة 

. ت عراقيةبمترجميف أكفاء مع كحدا

  إعادة نشر القكات األمريكية عمى خطكط المكاجية في
الحرب األىمية التي أخذت تنكشف معالميا كخصكصًا 

. عف طريق تعبئة الفراغات األمنية الحالية في بغداد
الكجكد األمريكي، رغـ تكمفتو الباىظة يحكؿ دكف ازدياد 

المكقف سكءًا بدرجة كبيرة عف طريق القياـ بدكر 
العممي بيف الفصائل المتحاربة حيث يحدد  الفاصل

حكؿ . (139)حركتيا كيحافع عمى تماسؾ الجيش العراقي
ذلؾ يقكؿ جنراؿ عراقي في األركاف العامة لمنظاـ 

نحف اآلف في حرب أىمية، كلكف لك لـ يكف : "السابق
. (140)"األمريكيكف ىنا، لكانت األحكاؿ أسكأ بمائة مرة

 حجـ أجيزة األمف  تجميد الخطط لئلسراع في زيادة
العراقية في ضكء النكاقص الكثيرة كاالفتقار المذىل 

، (141)لئلشراؼ الذؼ سيؤجج النزاع بداًل مف أف يحتكيو
كالتركيز بداًل مف ذلؾ عمى التحرؼ عف األشخاص 

. كا عادة ىيكمة كتدريب الكحدات المكجكدة حالياً 

  التركيز عمى قصر دكر الميميشيات عمى حماية المدنييف
األماكف التي تستطيع القكات الحككمية تكفير  في

الحماية ليا، كفي القكت نفسو اتخاذ إجراءات صارمة 
ضد االغتياالت السياسية أك اليجمات الطائفية أك 

. (142)محاكلة اقتحاـ المكاتب الحككمية

  التخمي عف تكتيكات فرؽ تسد الحالية تجاه العرب السنة
. ضعاؼ التمردحيث أنيا محاكالت مغمكطة لمحاكلة إ

كفي غياب ميثاؽ سياسي، فإف الجيكد التي تـ بذليا 
لحشد زعماء القبائل معًا قد أدت إلى تحالفات ضعيفة ال 

تقارب مع الكسط "ترقى بحاؿ مف األحكاؿ لسياسة 
المتمردكف أيضًا يعتقدكف بأف ". السياسي السني

المحاكالت األمريكية لممشاركة لـ تتجاكز كثيرًا ككنيا 

 

 
العراقيكف عمى نطاؽ كاسع ال يتكقعكف أف بكسع قكاتيـ الثبات في  (139)

شراؼ . مكاقعيا في ظركؼ قتالية ما لـ تدعميا القكات األمريكية في غياب دعـ كا 
شى أك تتحكؿ لتصبح قد تتبل" الجاىزة لمقتاؿ"كيذا، فإف حتى ما يسمى الكحدات 

 13مع صحفي عراقي،  Crisis Groupرتيا مقابمة أج. فرؽ مكت طائفية
. 2006( نكفمبر)تشريف ثاني 

. 2006( يكليك)تمكز  17في عماف  Crisis Groupمقابمة  (140)
قاؿ مستشار لمحككمة العراقية في رده عمى سؤاؿ حكؿ الدكر الذؼ  (141)

ببساطة كبيرة جدًا "ت القتل الحالية بأف الكزارة تمعبو قكات كزارة الداخمية في عمميا
 Crisis، مقابمة مع "بالنسبة لنا كي نستطيع معرفة مف بالضبط الذؼ يقـك بذلؾ

Group ،7  2006( نكفمبر)تشريف ثاني  .
، كريستياف "احتكاء رمِز أمٍل شيعي: "راجع ركبرت مالي كبيترىارلنغ (142)

 Robert Malley and Peter Harling, “Containing aسينس مكنيتكر، 

Shiite Symbol of Hope”, The Christian Science Monitor  ،24 
 .2006( أكتكبر)تشريف أكؿ 
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لتحريض المجمكعات ضد بعضيا البعض، كىك  جيداً 
مسعى لـ يفشل فقط في تحقيق نتائج ذات مغزػ بل 

. (143)قّكض احتماالت إجراء مفاكضات حقيقية

  كقف استخداـ قكات كردية كشيعية في مناطق ذات
أغمبية سكانية سنية، حيث يقكؿ عضك في المعارضة 

في البداية سعى األمريكيكف لحصر : "المسمحة
[ المثمث السني]رضة المسمحة في حدكد ما يسمى المعا

لقد نجح األمريكيكف في ذلؾ إلى حٍد . في محاكلة لخنقيا
ما كلكف عمى حساب إثارة تطرؼ طائفي لدػ كبل 

كبشكل خاص عف طريق إرساؿ كحدات ذات  –الطرفيف 
. (144)"أغمبية شيعية ككردية إلى مناطق سنية

  احتجزتيـ القكات إطبلؽ سراح السجناء العراقييف الذيف
األمريكية دكف تيمة كصرؼ تعكيضات ليـ، كاالحتفاظ 

. بالباقيف بانتظار االتفاؽ عمى عفك عاـ محتمل

  اإلسراع في تعكيض العراقييف الذيف عانكا نتيجة لحممة
. (145)مكافحة التمرد

  اشتراط االستمرار في تقديـ الدعـ المالي قصير المدػ
ياستيا في تقديـ بعكس الحككمة العراقية فكرًا لس

الخدمات لمناطق دكائر معينة عمى حساب مناطق 

 

 
مع متمرديف عراقييف، تشريف ثاني  Crisis Groupمقاببلت أجرتيا  (143)
. 2006( نكفمبر)
 3مع عضك في المقاكمة المسمحة،  Crisis Groupمقابمة أجرتيا  (144)

تكاصل استخداـ قكات شيعية ككردية خبلؿ عاـ . 2006( نكفمبر)ثاني تشريف 
. حيث اشتكت عدة أحياء سنية مف محاصرتيا مف قبل الشيعة 2006

طبقًا لمسؤكؿ عسكرؼ أمريكي معنٍي مباشرة بيذا المكضكع، لـ تجر  (145)
مف البنية التحتية الصناعية % 2إعادة بناء سكػ  2006( مارس)حتى آذار 
. 2004عاـ ( نكفمبر)في مذبحة الفمكجة التي جرت في تشريف ثاني الميدمة 
يبدك أنو لـ يحدث . 2006( مارس)آذار  10، كاشنطف Crisis Groupمقابمة 

الشيء الكثير منذ ذلؾ الكقت كفقًا لمقاببلت تـ إجراءىا مع السكاف في تشريف 
تمامًا تعطي فكرة نتائج كيذه في بمدة ىادئة نسبيًا كمطكقة . 2006( نكفمبر)ثاني 

عف قمة اإلنجاز اإلجمالي إلصبلح الدمار الذؼ حدث نتيجًة لحممة مكافحة 
. التمرد

بشكل خاص فيما يتعمق بدفع الركاتب كتكصيل )أخرػ 
. (146)(الخدمات األساسية

  التخمي عف مشركع السفارة الكبرػ، كنقل سفارة مخفضة
مثل، شارع السفارات في )الحجـ إلى مكقع أكثر حيادًا 

كالمطار كالذؼ تقع حي المنصكر، الكاقع بيف المدينة 
(. فيو أصبًل بعض أكبر البعثات الدبمكماسية

  لمكاليات " حميفاً "الكف عف اإلشارة لمعراؽ باعتباره
المتحدة في المنطقة، كبداًل مف ذلؾ اإلصرار عمى أنو 

. بمد لجميع األطراؼ في اإلقميـ مصمحة فيو

  النفي عمنًا عف أؼ نية إلنشاء قكاعد عسكرية بعيدة
. المدػ

 

 
تـ اقتراح ذلؾ مف قبل أنطكني ككردسماف الذؼ أكصى بتخصيص  (146)

جراء مصالحات بيف  10-20 بميكف دكالر كحكافز شريطة التكصل إلى تسكية كا 
تشريف أكؿ  CSIS ،18، "ؼء كالبشعالجيد تقريبًا، كالس: "األطراؼ المتحاربة

. 2006( أكتكبر)
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الخالصة . 6

التجمع االستثنائي ألزمات متداخمة في الشرؽ األكسط المقركف 
باستقطاب طائفي ييدد بإشعاؿ حريق إقميمي ىائل لـ يسبق لو 

كفي الكقت الذؼ يعترؼ فيو العديد مف البلعبيف الدكلييف . مثيل
كاإلقميمييف بصكرة غير معمنة بيذا االحتماؿ فإف تركيزىـ الحصرؼ 

منافسة االستراتيجية بيف الكاليات المتحدة كحمفائيا ظاىريًا عمى اؿ
يراف كسكريا كحمفائيما مف جية أخرػ يمنعيـ مف  العرب مف جية كا 

تبعًا لذلؾ فإف الكاليات المتحدة . القياـ بعمل جماعي لكقف االنييار
يراف مقتنعة بأف  ال تبدك عازمة عمى تغيير مقاربتيا تجاه سكريا كا 

كبالمثل، . يؤدؼ فقط إلى جعميما أكثر جرأةأؼ تمييف لمكقفيا قد 
فالمسؤكلكف السكريكف، كرغـ تسميميـ باألخطار الشديدة التي ستنجـ 

عف حرب أىمية شاممة في العراؽ كربما في لبناف عمى استقرار 
النظاـ السكرؼ نفسو، فإنيـ يبدكف أكثر اىتمامًا بدفع تيديدات 

. (147)تيجةالكاليات المتحدة أكثر مف منعيـ لتمؾ الف

عمى كجو اإلجماؿ يبقى كل العب منخرطًا في سياسات تيدد 
بإشعاؿ الفتيل األخير سكاًء كاف ذلؾ في العراؽ أك فمسطيف أك 

الذؼ ُينظر إليو باعتباره  –في الكقت الحاضر يقف العراؽ . لبناف
مركز الصراع بيف رؤيتيف لمشرؽ األكسط كالجائزة األكثر أىمية 

دراما . يقف في مركز شد الحبل اإلقميمي -نتيجة ليذا الصراع
العراؽ تؤجج التكترات اإلقميمية تمامًا كما أف التكترات اإلقميمية 

ذا لـ يحدث تغيير . بدكرىا ستؤجج عمى نحك متزايد حربو األىمية كا 
جكىرؼ في كيفية تعامل الكاليات المتحدة كالبلعبيف اإلقميمييف مع 

ر نتائج كارثية سترتفع العراؽ كمع بعضيـ البعض فإف مخاط
. بصكرة مضاعفة

تطبيق مختمف اإلجراءات الكاردة في ىذا التقرير ىي إحدػ الفرص 
األخيرة، كىي، في أحسف األحكاؿ أمل ضعيف َيعَتمد عمى تحكؿ 

جكىرؼ في أكساط الزعماء السياسييف العراقييف الذيف تشغميـ 
 المكاسب قصيرة المدػ، كعمى قطع حاد لمصمة بالسياسات

الماضية مف جانب الكاليات المتحدة كبمداف اإلقميـ الرئيسية التي 
اتسمت بشككؾ عميقة كتنافس استراتيجي، كعمى مشاركة العبيف 

كلكنو األمل الكحيد إلنقاذ . دكلييف ظمكا يراقبكف بحذر مف الجكانب

 

 
. 2006( ديسمبر)، دمشق، كانكف أكؿ Crisis Groupمقابمة  (147)

العراؽ مف تمزؽ شامل ستككف لو ارتدادات كارثية كمدمرة عمى 
. الجميع

  2006( ديسابر)كهنتن أتل  19برتكسل، /داشق/عاهن/بغداد
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 امحق ب

 نبذة حتل انلرنهشتنهل كرايسز جرتب
 

 

كغير  ىي منظمة مستقمة غير ربحية انترناشكناؿ كرايسز جركبإف 
قارات، يعممكف مف  (خمس) 5مكظف في ( مائة)100يعمل بيا  حككمية،

 النزاعات كحل لممستكيات القيادية لمنع  خبلؿ التحميل الميداني المكجو
 .المميتة

كتتكاجد فرؽ مف  .عمى البحث الميداني كرايسز جركبيعتمد أسمكب عمل 
كتصعيد أك  المحمميف السياسييف داخل أك بالقرب مف البمداف الميددة باندالع،

 مف كاستنادا إلى المعمكمات كالتقييمات التي تردىا. إعادة كقكع النزاع المسمح
تضع تقارير تحميمية عديدة، تحتكؼ عمى  كرايسز جركبالميداف، فإف 

 كما تصدر. صناع القرار الدكلييف الرئيسييف تكصيات عممية، كمكجية إلى
 12تتككف مف  CrisisWatch نشرة شيرية بعنكافكرايسز جركب 

المناطق المعرضة لمصراع  صفحة تحتكؼ عمى آخر تطكرات الصراعات في
 .في العالـ

البريد اإللكتركني  عمى نطاؽ كاسع بكاسطة كرايسز جركبزع تقارير تك
الدكلية،  كالنسخ المطبكعة إلى المسؤكليف في كزارات الخارجية كالمنظمات

كأيضا تكزع عمى نطاؽ عاـ بكاسطة مكقع المجمكعة عمى اإلنترنت 
(www.crisisgroup.org .) بالقرب مف الحككمات  كرايسز جركبتعمل

إلظيار تحميبلتيا  ،اإلعبلـ ؼ يؤثركف عمييا، بما في ذلؾ كسائلكأكلئؾ الذ
  .لؤلزمات كلتكليد التأييد لكصفاتيا السياسية

السياسة،  شخصيات بارزة في حقكؿ كرايسز جركبيضـ مجمس إدارة 
 كالدبمكماسية كاألعماؿ كاإلعبلـ، الذؼ يقدـ المساعدة لجمب اىتماـ صانعي

كرايسز يرأس . ػ تقارير المجمكعة كتكصياتياالقرار عمى امتداد العالـ إؿ
؛ رئيسيا ، المكرد باتفالسابق المفكض األكركبي لمشؤكف الخارجية جركب

جارث إيفانز منذ شير  كمديرىا التنفيذؼ ىك كزير خارجية أستراليا السابق
  .ـ2000كانكف الثاني 

ب كليا مكات في برككسل،  كرايسز جركب يكجد مقر اإلدارة الرئيسية ؿ
 تعمل . استشارية في كل مف كاشنطف العاصمة، كنيكيكرؾ كلندف كمكسكك

 يشكؾ،في عماف، بمغراد،)شر مركزا ميدانياخمس عالمجمكعة حاليا في 
بريشتينا،  بريتكريا، نيركبي،, اسبلـ اباد، جاكارتا، كابكؿدكشنبو،  دكار،
ة منطق 50 كيعمل محممييا في حكالي( سككبي، كتبميسي سيؤكؿ،ككيتك،

 كفي إفريقيا، تشمل تمؾ المكاقع.  قارات معرضة لؤلزمات عمى امتداد أربع

الديمقراطية، ارتريا،  ، كجميكرية الككنغكككت دؼ فكاربكرندؼ، ك انجكال،
كالصكماؿ  ،كسيراليكف  ، منطقة ساحل العاج،كليبيريا كركندا، غينيا، ،اثيكبيا

، كشمير، إندكنيسيا، كأفغانستاف كفي آسيا،. اكغندا كزمبابكؼ  ,كالسكداف
، كالباكستافنيباؿ،ككريا الشمالية، ، بكرما/كميانمار، ككيرجيستافكزخستاف، 

أرمينيا،  ؛ كفي أكركبا، في ألبانيا، تركمنستاف كأكزبكستاف كطجيكستاف،
 كمكلدكفا،كجكرجيا، كككسكفك، كمقكدكنيا، ،كىيرزجكفينا كالبكسنة أزربيجاف،

األكسط  في  المنطقة جميعيا مف شماؿ  كمكنتنجرك كصربيا؛ كفي الشرؽ 
. كمنطقة األنديز كىاييتي إفريقيا إلى إيراف، كفي أميركا البلتينية في ككلكمبيا

الخيرية،  المساعدات مف الحككمات، كالمؤسسات كرايسز جركبتجمع   
 تقدـ حاليًا كبل مف الحككمات كالككاالت. كالشركات كالمتبرعيف الفردييف

ككالة التنمية العالمية ككالة عبر الحككمات الفرنككفكنية،  :التالية تبرعات
كزارة البجيكية، كزارة الخارجية  النمساكية، األسترالية ، كزارة الخارجية الفدرالية

الكندية، كزارة  الخارجية كالتجارة العالمية الكندية، ككالة التنمية العالمية
الخارجية الفنمندية، كزارة  كزارة خارجية ىكلندا، كزارة التشيكية، الخارجية

كزارة الخارجية األلمانية، كزارة الخارجية االيرلندية، ككالة  الخارجية الفرنسية،
كزارة خارجية  كزارة خارجية امارة لختنشتايف، اليابانية، التعاكف العالمية
الصيف  ، كزارة خارجية جميكريةككالة التنمية النيكزيبلنديةلككسمبكرج، 

 ة الخارجية الدنمركية، كزارة خارجية النركيج، كزارة الخارجيةكزار( تايكاف)
السكيدية، كزارة خارجية سكيسرا كزارة خارجية تركيا، كزارة خارجية المممكة 

كالكمكنكيمث، كزارة التنمية المممكة المتحدة، ككالة التنمية العالمية  المتحدة
  .المتحدة الكاليات

الخاصة كمف القطاع الخاص،  سساتكما تتضمف قائمة المانحيف مف المؤ
 ككمبتكف، مؤسسة أتمنتؾ فيبلنتركبيز، مؤسسة كارنيجي في نيكيكرؾ،

مؤسسة بل  ، مؤسسة دارا الدكلية،(ايطاليا)صندكؽ الشرؽ   فكرد، مؤسسة
، صندكؽ ىنت، مؤسسة ككريا كمميندا جيتس، كمؤسسة كلياـ كفمكرا ىيكلت،

، مؤسسة شارلز مكرياندكؽ ماؾ آرثر، ص. ككاثريف ت. جكف د مؤسسة
صندكؽ بيير كباميبل اكميديار،  سكسيتي، ستيكارت مكط، مؤسسة أكبف
صندكؽ ببلكشيرز، كصندكؽ سيجرد  مؤسسة دافيد كلكسيل باكارد،

 .كمؤسسة سارلكمؤسسة رككفيمر، راكزنج،

 2006 كهنتن أتل

 wwww.crisisgroup.orgلمزيد مف المعمكمات يمكنكـ زيارة مكقعنا عمى اإلنترنت 
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