
 التحدي الصهيوين                 )١٠٠(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

  

  
  احلرب األهلية العراقية

  فريون . د . بقلم جيمس 

   ٢٠٠٧نيسان/آذار: عدد

  جملة شؤون خارجية

  
  

  
 مركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية: ترمجة

  

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ١٥ من ١                                         ٢٠٠٧ - آذار            



 التحدي الصهيوين                 )١٠٠(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ١٥ من ٢                                         ٢٠٠٧ - آذار            

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  مقدمة العدد
الحرب ، حول نشورة في مجلة شؤون خارجيةمداَ مقالة إستراتيجية مهمة جفي هذا العدد تمت ترجمة 

  .عندما سينزلق اليها الحقاَاألهلية الشاملة في العراق ،

 ،نيتاسع والتسعالجاءت في العدد األولى  ،وضوع الخطيرهذا المبما يتعلق الترجمة هي الثانية فيهذه 

 الذي يوجهه المركز الى كل من يهمه النداء الصارخ جزء من ي ه مركز الكاشفمن قبلذه ه الثانية ترجمةوال

، التي تم ويجري اآلن هاوية الحرب األهلية الشاملةزالق هذا البلد الى وضع العراق بأن يساهموا في منع إن

  . لجره الى جحيمها الذي سوف اليبقي واليذرالتخطيط

 أن يتجاوزوا هذه مه وبعد نظرعقلهمهل يمكن للعراقيين يإستخدام  ،رالحائ لؤالتساطرح هذا يتم وهنا 

  :تي ورد ذكرها في هذه المقالة؟ ال التاليةالقوانين الشريرة
لن يحصل إالّ بعد قتال  وهو هدف السياسة األمريكية الحالية ، فإن ذلك اق تقاسم السلطةحسم إتفإذا ما تمكن العراقيون من  -

   .مرير في الحرب األهلية القادمة في الطريق

    القابليات العسكرية الذي يوضحإالّ بعد فترة من القتال راسخ ال يمكن التوصل اليه عملياً أن إتفاق -

  .النسبية لمختلف األطراف

 حالً عملياً تقاسم السلطة قد يكون هو الطريق الوحيد للتوصل إلى نقطة يكون عندها المزيد من الحرب األهليةوالمأساة ، أن  -

  مشكلة حكم العراقل

 ويخلق ضغوطاً للتعزيز الداخلي على أحد الجانبين أو كالهما أو إلى  توضيح ميزان القوى يؤدي إلى فرصةالمزيد من القتال -

  .حسم متفاوض عليه على أسس متينة

  : الحائر الذي تم طرحه في هذه المقالة هذا التساؤلنعيدوهنا 

 الناجح الحرب  تقاسم السلطة التي ينهي فيهاالحاالت النادرةهل يمكن أن يكون العراق واحداً من 

  األهلية ؟

  :ة والتي التغني عن مطالعة النص األصلي وبتمعنمقالفيما يلي بعض أهم األفكار الواردة في هذه ال

يصح مقارنتها  بجد بالحروب األهلية األخرى التي حدثت في دول في الحقيقة ، إن في العراق حرباً أهلية متنامية ، 

  ما بعد االستعمار ذات المؤسسات السياسية الضعيفة
 

 يأخذ المتقاتلون سنوات ً,نموذجيا, وعندما يفعلون ذلك. نادراً ما إنتهت الحروب األهلية بإتفاق قوي لتقاسم السلطة 

  من القتال ليتضح ميزان القوى
 

الفئوية بين السنة والشيعة قد وصلت إلى مستويات كانت قد وجدت في الصومال ، ومجموعات مسلحة التقسيمات 

متعددة على كال الجانبين قد ظهرت مما يعزز االعتقاد إنها تستطيع أن تسيطر على الحكومة العراقية إذا ما غادرت 

  زال هناك العديد من القطعات األمريكيةهذا االعتقاد سوف لن يتغير بسرعة بالوقت الذي ال. القوات األمريكية 
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الحكومة الحالية سيزيد من وقوفه بجانب الشيعة ، وهو موقف مشكوك " بنجاح"ونتيجة لذلك فإن إلتزام الرئيس بوش 

  فيه أخالقياً وربما ليس في مصلحة كل من الواليات المتحدة أو السالم واالستقرار
 

كما . لى القاعدة في العراق لدعمها ضد الميليشيات الشيعية والجيش العراقي فإن هذا المسلك سيشجع السنة للتحول إ

  إنها بالضرورة ستؤدي إلى إصطفاف واشنطن مع طهران ضد الدول السنية في الغرب
 

وبهذه الفعلة سوف لن تتمكن اإلدارة الحالية و التالية من إحداث نهاية سريعة للحرب األهلية ، والتي من المحتمل أن 

  تمر لبعض الوقتتس
 

ولكنه سيسمح للواليات المتحدة أن تلعب دور الموازن بين المتقاتلين الذين ستزداد دوافعهم للتوصل ، على المدى 

البعيد ، إلى قرار حاسم تكون فيه مصالح السنة والشيعة والكرد قد مثلت بصورة جيدة في حكومة عراقية محترمة ، 

اق تقاسم السلطة وهو هدف السياسة األمريكية الحالية ، فإن ذلك لن يحصل إالّ إذا ما تمكن العراقيون من حسم إتف

  بعد قتال مرير في الحرب األهلية القادمة في الطريق
 

 من ١٩٤٥ قتيل يجعل العراق تاسع أخطر حرب أهلية منذ ٦٠,٠٠٠في الحقيقة ، حتى التقديرات المتحفظة للرقم 

  ناحية الخسائر السنوية
 

  موجود اليوم في العراق فإن السياسيين المنتخبين اليهتمون بما حولهم بينما المدن تحترقوبالقدر ال
 

  هناك بعض األدلة على إن األشخاص من المراتب العليا في الجيش تسهل ، إن لم تكن تتابع تطهيراً عرقياً
 

 السلطة بين الشيعة والسنة والقادة لقد حاولت الواليات المتحدة في تشكيل حكومة عراقية إعتماداً على إتفاق تقاسم

  وتدل الشواهد التاريخية . األكراد ، ولكنها فعلت ذلك في أثناء ووسط تصاعد الحرب األهلية 

  على أن هذه مهمة مستحيلة
 

  هل يمكن أن يكون العراق واحداً من الحاالت النادرة التي ينهي فيها تقاسم السلطة الناجح الحرب األهلية ؟
 

   راسخ ال يمكن التوصل اليه عملياً إالّ بعد فترة من القتال الذي يوضح القابليات العسكرية أن إتفاق

  النسبية لمختلف األطراف
 

  كل طرف يحتاج إلى الوصول إلى إستنتاجات أنه ال يمكن الحصول على كل شيء يريده بالعنف
  
 

التي ) المسلحة جيداً( عدد من المجاميع السنية أوالً ، ألن هناك. ال ينطبق على العراق أي شرط من هذين الشرطين 

  يبدو أنها تعتقد أنه من دون وجود القوات األمريكية سيستطيعون السيطرة مرة ثانية على بغداد وبقية أنحاء البلد 
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كما أن هناك عدداَ من الميليشيات الشيعية بضمنهم العديد من المسلحين ، الذين يعتقدون أنهم سيستمرون في 

  طرة السياسية على العراق لكونهم األغلبية السي
 

إضافة إلى ذلك ، فإن من بين الشيعة ، يبدو أن مقتدى الصدر يعتقد أنه يستطيع أن يسحب السيطرة من منافسيه إذا 

  ما غادرت الواليات المتحدة
 

والقتال المفتوح .  يتصاعد أكثرفي الحقيقة ، إذا ما إنسحبت الواليات المتحدة ، فإن العنف بين الميليشيات الشيعية قد

  بين الميليشيات الشيعية قد ، بالمقابل ، يعيد التأكيد للمتمردين السنة أنهم سيكونون قادرين على إستعادة السلطة 
 

والمأساة ، أن المزيد من الحرب األهلية قد يكون هو الطريق الوحيد للتوصل إلى نقطة يكون عندها تقاسم السلطة 

  مشكلة حكم العراق حالً عملياً ل
 

المزيد من القتال يؤدي إلى فرصة توضيح ميزان القوى ويخلق ضغوطاً للتعزيز الداخلي على أحد الجانبين أو كالهما 

  أو إلى حسم متفاوض عليه على أسس متينة
 

 الهيمنة السنية عالوة على ذلك ، فإن دعم الواليات المتحدة لمثل هذه الحكومة سيعطي السنة العراقيين والبلدان ذات

  في الشرق األوسط  مبرراَ لدعم القاعدة بإعتبارها حليف في العراق وتدفع هذه الدول لدعم القوى 

  السنية لمقاتلة الحكومة الشيعية
 

أن توقف دعمها العسكري غير ) أو خليفتها(لكي تمنح نفسها المزيد من خيارات سياسات جذابة، على إدارة بوش 

  يمنة الشيعية التي ساعدت على جلبها الى السلطة في بغداد المشروط لحكومة اله
 

إن إلتزامات واشنطن لحكومة المالكي تقوض النفوذ الدبلوماسي والعسكري للواليات المتحدة ومع كل األطراف 

األخرى في البلد والمنطقة ، وللبدء بالتحلل من هذه االلتزامات يتطلب تحريك القطعات العسكرية خارج مراكز 

  لمسارح ، فقد يساعد ذلك في تعزيز نفوذ الواليات المتحدة تقريباً مع جميع األطراف ا
 

عندها ستجد القيادة السياسية الشيعية الحالية دوافع لها إلستعادة الدعم العسكري األمريكي عن طريق مثالً ، بذل 

  جهود حقيقية صادقة
 

على أنهم ال يستطيعون التمتع بعائدات النفط بالكامل مع سيطرة إن إستمرار الحرب األهلية قد تقنع القادة الشيعة ، 

كما إن الحرب األهلية قد . سياسية من دون إسترضاء مناسب للمجاميع السنية ، التي تستطيع االستمرار بتمرد مكلف

  تقنع السنة إن العودة إلى السيطرة السنية وتهميش الشيعة أمراً مستحيالً
  

محتملة أخرى من الحرب األهلية المستمرة في العراق ، بضمنها تقسيماَ رسمياَ للبالد أو نصراَ هناك ، بالطبع ، نتائج 

  حاسماَ جنوب مناطق كردستان عن طريق مؤسسة عسكرية ذات هيمنة سنية أو شيعية التي تفرض دكتاتورية شديدة
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الى الموافقة على تقسيم العراق ، على كل من المعقول أن هذه الحرب األهلية في يوم ما ستقود المتقاتلين في العراق 

  حال ، ولكن هذا قراراَ للعراقيين وليس قراراً يفرض من الخارج
  
 

على حكومة الواليات المتحدة أن تتبع سياسة موازنة بإستعمال الوسائل الدبلوماسية والمالية مع إحتمال بعض 

  مفردها أو حزب أن يفوز منالوسائل العسكرية لتشجيع مفهوم أنه ال تستطيع أية مجموعة ب

  دارو دون تقاسم السلطة والم
  
 

حكومة المالكي سيجعل الواليات المتحدة متواطئة سلبياً بالحملة " بإنجاح"والسيناريو األرجح هو إلتزام إدارة بوش 

 هو أمراَ أكثر القوية للتطهير العرقي و الوقوف إلى الخلف وتبني سياسة أكثر عدالً في الحرب األهلية القائمة بالفعل

  عقالنية ومبرراَ أكثر
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  الحرب األهلية العراقية

  فيرون . د . بقلم جيمس 

   ٢٠٠٧نيسان/آذار: عددشؤون خارجية ، مجلة 

 تـسمية   الزال البيت األبـيض يتجنـب      :ملخص  

ـ         الحرب ن إ، ولكن بأي معيار تاريخي عقالني ، ف

 سجل مثـل    إن . الحرب األهلية العراقية قد بدأت    

 أن واشـنطن ال     إلـى الحروب الماضية يشير    هذه  

ن العراق ال يستطيع     أو،  تستطيع إيقاف هذه الحرب   

 بعد حـصول    إالّتفاق تقاسم السلطة    إ إلىالوصول  

 ,صالًأتفاق  إ ، هذا إذا ما حصل       المزيد من القتال  

 فـي جلـب      المـساعدة  وتستطيع الواليات المتحدة  

لفئـات   بين األحزاب وا   ةوازنمخيراً بال أاالستقرار  

الذي  القليل   إالّالعراقية من بعيد ، ولكن ليس لديها        

   .نآلاتفعله لتفادي إراقة الدماء 

فيرون هو أسـتاذ فـي مدرسـة العلـوم          . جيمس د   

اإلنسانية والعلوم وأستاذ في علم السياسة في جامعة        

  .ستانفورد 

  مّشرفال خروج 
بينما يتصاعد العنف الطائفي في بغداد منـذ عيـد          

دارة ماضي ، وجد الناطقون الرسـميون إل الشكر ال 

مـن  بوش أنفسهم قد شغلوا في صـراع غريـب          

 مع الصحفيين األمريكيين بشأن ما إذا كان        االلفاظ

 بـالحرب   من المناسب وصف الصراع في العراق     

 نفهم سبب مقاومـة     أنليس من الصعب     . األهلية

عالم والً ، تفسر أجهزة اإل    أ.   للتسمية اإلدارة القوي 

يكية التغيير في موقف البيت األبيض في هذه        األمر

 صـريحاَ  اَعترافإ و جوهرياَ الَزعتباره تنا إالمسألة ب 

والثـاني ، قلـق اإلدارة بـشأن        . فاشلة  ال تهسياسب

طالعه على العنـف فـي      إالرأي العام األمريكي و   

قل رغبة في   أ أهلية فسيكون    اَعتباره حرب إالعراق ب 

. مريكـي   ستمرار التـورط العـسكري األ     إقبول  

 ، فمـاذا    حرباً أهلية إذا كانت   "األمريكان يسألون   ف

  رك اآلخرين ؟ انتورط في معأنفعل نحن هناك ، 

 أهمية كبيرة، فاألقل    لفاظلدالالت األ ولكن إذا كانت    

 لها تأثير على الـسياسة      توضوحاً هو ما إذا كان    

 لعاب سياسية داخلية و   أهل هي مسألة    . األمريكية  

الحرب األهليـة   أن وجود   أم  اس  فهم الن تأثير على   

, لما يمكن تحقيقـه هنـاك     له مضمون   في العراق   

   ؟ إتباعهاستراتيجية على واشنطن ينبغي إ ةوأي

 في العراق حرباً أهلية متناميـة ،        إنفي الحقيقة ،    

بالحروب األهلية األخرى التي     بجد   يصح مقارنتها   

مؤسـسات  الحدثت في دول ما بعد االستعمار ذات        

 هـدف   أنهذه الحاالت تؤكد     . ضعيفةالية  سياسال

 وخلق االستقرار    -سياسة إدارة بوش في العراق      

 يعيش  أن شيء من نظام ديمقراطي يمكن       والسالم  

غيـر  هدف  هو   –  األمريكي القطعاتعند مغادرة   

سـتراتيجية  إ  و هذا الهدف غير الواقعي ،    . واقعي

لفـشل وغالبـاً    با  هو إقرار    عسكرية من أي نوع   

لنظر عما إذا كانت اإلدارة ستستمر بخيـار  بغض ا 

قترح الـرئيس   إ واالنتشار الحالي ، كما      "االندفاع"

 مهمة تدريبيةتجاه إ تتحول بأو، جورج دبليو بوش

مجموعـة  توصـيات   فـي   د  ورخالصة ، حسبما    

   .دراسة العراق

 وحتى إذا ما كان زيادة عدد القطعـات القتاليـة          

وفر الوقـت   تخفض العنف في بغداد و    تاألمريكية  

فاوضات تقاسم السلطة في الحكومـة العراقيـة        مل

فيـضات   تخ أنالحالية ، هناك سبب جيـد لتوقـع         

 الصراع العنيف على السلطة  يبعثحقة سوف لن    ال
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تفاق إنتهت الحروب األهلية ب   إنادراً ما   . من جديد   

 , وعنـدما يفعلـون ذلـك       .قوي لتقاسم الـسلطة   

ليتضح ن القتال   قاتلون سنوات م  ت يأخذ الم  ً,نموذجيا

 في مقنع ين الشرطين ال شرط من هذ. القوىميزان

  .العراق في الوقت الحاضر 

 التقسيمات الفئوية بين السنة والشيعة قد وصـلت         

 ،  الـصومال  مستويات كانت قد وجدت فـي        إلى

ومجموعات مسلحة متعددة على كال الجانبين قـد        

 تسيطر  أن تستطيع   إنهاظهرت مما يعزز االعتقاد     

 مـا غـادرت القـوات       إذا الحكومة العراقية    على

هذا االعتقاد سوف لن يتغير بـسرعة       . األمريكية  

بالوقت الذي الزال هناك العديـد مـن القطعـات          

  . األمريكية 

ـ          ن إوبينما يستمر التطهير العرقي في بغـداد ، ف

الحكومة الضعيفة ذات السيطرة الـشيعية تـصبح        

 العـرب    سيئة بين  حرب أهلية محارباً صريحاً في    

لتزام الـرئيس   إن  إ ونتيجة لذلك ف   .السنة والشيعة   

ـ قوو الحكومة الحالية سيزيد من      "بنجاح"بوش   ه ف

خالقيـاً  أوهو موقف مشكوك فيه     ،  بجانب الشيعة   

 أووربما ليس في مصلحة كل من الواليات المتحدة 

 نصراً عسكرياً حاسماً مـن      إن .السالم واالستقرار 

 غير ممكنـاً فـي      أمراَقبل حكومة الهيمنة الشيعية     

ـ       ـ متلة لل ضوقت قريب مما يوفر ظروفاً مف  ينردم

للقتال مـن المحافظـات التـي يـسيطر عليهـا           

ن هذا المـسلك سيـشجع      إف من ذلك ،     وأكثر.السنة

  القاعدة في العراق لدعمها ضـد      إلىالسنة للتحول   

إنهـا  كمـا   . الميليشيات الشيعية والجـيش العراقـي       

واشـنطن مـع     ستؤدي إلى إصطفاف   بالضرورة

  .  في الغرب السنيةدول الطهران ضد 

وطالما بقيت إدارة بوش ملتزمة بـصورة مطلقـة         

 أو  نـوري المـالكي   سناد حكومة رئيس الوزراء   إب

، فـسيكون لحكومـة الواليـات       خليفة لها تشبهها  

المتحدة قوة ونفوذاً محدوداً مـع كـل األطـراف          

وعلى النقـيض ، إذا مـا       . األخرى ذات العالقة    

 تبدأ  أن مثالً ،    ،ت بعيداً عن االلتزام المطلق    تحرك

 األمريكية المقاتلة خارج المسارح     القطعاتل  يبتحو

دبلوماسية األمريكيـة والقـوة      بزيادة ال  ،المركزية  

  الفعلة هذهوب .العسكرية على جميع الجبهات تقريباً      

حداث إ التالية من     و تمكن اإلدارة الحالية  تسوف لن   

هلية ، والتي من المحتمـل      نهاية سريعة للحرب األ   

 ولكنه سيسمح للواليـات   . تستمر لبعض الوقت أن

 تلعب دور الموازن بين المتقاتلين الذين       أنالمتحدة  

 إلىصل ، على المدى البعيد ،       توللزداد دوافعهم   تس

قرار حاسم تكون فيه مصالح السنة والشيعة والكرد        

 قد مثلت بصورة جيدة في حكومة عراقية محترمة       

تفـاق تقاسـم    إا ما تمكن العراقيون من حسم       إذ،  

ن إالسلطة وهو هدف السياسة األمريكية الحالية ، ف       

 بعد قتال مرير فـي الحـرب        إالّذلك لن يحصل    

  . القادمة في الطريقاألهلية 

  سجالت الحرب 
 هي صراع عنيف فـي قتـال      الحرب األهليـة   إن

 إلـى داخلي من قبل مجموعات منظمـة تهـدف         

 أو في إقليم ،     أولطة في المركز    السيطرة على الس  

الـسائد   االسـتعمال    إن. لتغيير سياسات الحكومة    

يحدد  ال يستلزم توضيحاً     "الحرب األهلية "لمصطلح  

حربـاً   مـا    اَعتبار صراع كم يستلزم من العنف إل    

 الـصراع الـسياسي     أواإلرهاب  في مقابل    ,أهلية

في بعض األحيان يستعمل علماء السياسة . الخفيف 

 شخص يقتلـون خـالل مجـرى        ١,٠٠٠ حدود  
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عتماداً علـى هـذا الـرقم الـواطئ         إو. الصراع  

 حرب أهلية منذ نهاية     "١٢٣ "المشكوك فيه فهنالك  

 منهـا تقريبـاً     ٢٠وهناك   الحرب العالمية الثانية،  

 زداد ذلـك  إوإذا مـا    . جارية في الوقت الحاضر     

 شخص يقتل في الـسنة ،       ١,٠٠٠ الى معدل    ,الحد

 . ١٩٤٥ حربـاً أهليـة منـذ        ٩٠فستبقى هنـاك    

 انتشار الحروب األهليـة هـو       إنيفترض غالباً   (

 إنولكن في الحقيقة    ) ظاهرة ما بعد الحرب الباردة    

 الجارية يتزايد بشكل أكيد منذ      الحروب األهلية عدد  

نحـسارها  إ وحتى التسعينات ، قبـل       ١٩٤٥عام  

 إن.  مستويات أواخر السبعينات     إلىبعض الشيء   

يمكن القول أنـه     بسهولة   ، العراق   معدل القتل في  

 ، خالل السنوات الثالث الماضية    ٦٠,٠٠٠كثر من   أ

 الحروب األهليـة  يضع الصراع بجانب العديد من      

مثالً ،  (بالحروب األهلية    تقليدياَ األخيرة التي تصف  

واتيماال ، بيرو ، غتلك التي في الجزائر كولومبيا، 

 ةالمتحفظفي الحقيقة ، حتى التقديرات       )وسريالنكا

خطـر  أ قتيل يجعل العراق تاسـع       ٠٠٠,٦٠للرقم  

  . من ناحية الخسائر السنوية١٩٤٥حرب أهلية منذ 

 هـو   الحروب األهلية  هنالك سبب رئيس النتشار     

 ١٩٤٥ منـذ    فتراتهاوكان معدل   . صعوبة إيقافها   

 ٧ من   أكثرستمر  إ ، ونصفها    عشر سنوات حوالي  

يجـة   مـددها الطويلـة هـذه نت       أن ويبدوا   سنوات

يعني بالمجـاميع   : الطريقة التي يجري فيها القتال      

الثائرة التي تستعمل تكتيكات حروب العـصابات ،    

والتي غالباً ما تجري في المناطق الريفية في الدول 

ــشرطة ،   ــابقاً ذات اإلدارة ، وال ــستعمرة س الم

مثل تلك   حرب أهلية    .ةالضعيفوالقابليات العسكرية   

تحدة ذات جيوش تقليدية التي جرت في الواليات الم  

المالمح تواجه جبهات طويلة واضحة المعالم كان       

والصراعات األكثر مثالية كانت    . مراً غير مألوفاً  أ

الجزائر ، كولومبيا ، سريالنكا وجنوب      صراعات  

ن هذه الحاالت تصور ،    أوحيث   . وغرب السودان 

 سـتعمال تكتيكـات   إحرب عصابات ريفية يمكنها     

 تحصل على   أن ا صغيرة نسبي   تسمح ألعداد  وحشية

سيطرة جزئية من كميات كبيرة مـن األراضـي         

لسنوات على الرغم من الحمالت الوحشية والمكلفة       

  . ضدهم 

 ،  ٢٠٠٤ في عام    في العراق الحرب األهلية   لقد بدأت   

بتدأت على شكل كفاح حرب عصابات فـي        إحيث  

 في  آملينالمدن من قبل مجاميع المتمردين السنة ،        

ستعادة السلطة التي كان     إل ,واليات المتحدة الإخراج  

ثـم  . يمسك بها السنة في عهـد صـدام حـسين         

نتشاراً وكثافة فـي    إ ٢٠٠٦تصاعدت الحرب عام    

 أنهام  زعالعنف من قبل الميليشيات الشيعية ، التي ت       

نتهـى  إالمتمردين الـسنة و   ضد  تدافع عن الشيعة    

 والعـدد الكبيـر مـن       "بالتطهير العرقـي   "األمر

  .قطاع الطرق  العنف و  عصابات

 والميليـشيات   مدنهذا النوع من حرب عصابات ال     

يختلف عن نموذج ما بعد الحرب األهليـة لعـام          

 أنيستطيع المـرء  .  ولكن هناك نظائر لها  ١٩٤٥

يجري مقارنة مفيدة مع الصراع العنيف الذي دمر        

 . ١٩٨٠ و   ١٩٧٧التركيـة بـين عـامي       المدن  

ـ       ن القتـال بـين     إوحسب التقـديرات القياسـية ف

 المحلية وشبه العسكريين الذين يتحالفون      الميليشيات

 شخـصاً   ٢٠ الذين قتلـوا     "اليمين "أو" اليسار"مع  

يومياً بآالف الهجمـات والهجمـات المـضادة ،         

بتدأت إوقد  . واالغتياالت ، وحمالت فرق الموت      

 فـي  "ساكهرمان مار"بمذبحة قام بها اليمينيين في     

نتشر هذا  إ ، ثم    ١٩٧٨عام  شهر كانون األول من     
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 عنـف عرقـي ،      إلى اليساري   – يالصراع اليمين 

 الشيعة   ضد لكردا العلويين ضد     ضد كان السنة فيه  

   .في مدن مختلفة 

ـ         ن منظمـة   إوكما هو الحال اليوم في العراق ، ف

 فئويـة ،    أوالمقاتلين األتراك كانت محلية وحزبية      

 كان الصراع فـي الغالـب       ;خصوصاً في اليسار    

ولكن كذلك فـي    . بدو كعنف عصابات حضرية     ي

ن للعصابات والميليشيات روابط قويـة      إالعراق ، ف  

ضلة باألحزاب السياسية التي تـسيطر علـى        ستم

في . (البرلمان الوطني كذلك والمنتخب ديمقراطياً      

الحقيقة ، يمكن وصف الصراعات األهليـة فـي         

 نهـا أتركيا في حينها ثم في العراق اليـوم علـى           

تكثف المنافـسات    . "ات حزبية ميليشياتية  سياس"

 مـع   ةالسياسية الحادة بين القيادات السياسية التركي     

روابطهم المفيدة سياسياً بالعسكريين ، قـد منعـت         

نهاء إلالنظام الديمقراطي من التحرك بشكل حاسم       

ـ       العنف ،    ن إوبالقدر الموجود اليوم في العـراق ف

 بينمـا   لهم اليهتمون بما حـو    السياسيين المنتخبين 

 العسكريين من الرتـب     أنويخشى  . المدن تحترق   

فـي  الـشديد   الصغيرة قد يتأثرون بالعنف الفئوي      

نقالباً إوا  نن تب والقادة العسكري . المجتمع بشكل عام    

 وبعدها أطلقوا موجة كبيرة مـن       ١٩٨٠في أيلول   

االضطهاد ضد الميليشيات وأفراد العصابات مـن       

ثمناً للحكـم العـسكري     و. اليسار واليمين   كالً من   

نتهـى اإلرهـاب    إفقد  )  ثالث سنوات  إستمرالذي  

  .الحضري

نسحبت الواليات المتحدة وخـصوصاً فـي       إإذا ما   

نقالب عـسكري   ن االحتماالت قوية إل   إالعراق ، ف  

 الحكومة المنتخبة   أنتقوم به مجموعة ثانوية تعلن      

مٌر ضروري لفـرض    أ قوية   اَن يد إلم تفعل شيء و   

 أنغير المحتمل ، على كل حـال ،         ومن   . النظام

 إتباعنظاماً عسكرياً في العراق سيكون قادراً على        

العـسكرية  . النموذج التركي في بداية الثمانينات      

سـتقالل كـاف    إالتركية كانت مؤسسة قوية وذات      

   عمـل  ت اما جعله م ةتاتوركي األ يةللوطنووالء كاف

 . إربـأ ستقاللية ضد التقسيمات التي تمزق البلد       إب

 أكثر الجيش كان يفضل اليمين      إن من   وعلى الرغم 

نـه  أن المواطنين األتراك وجـدوا      إمن اليسار ، ف   

وهكذا فقد كـان    . يقف بعيداً عن الصراع الفئوي      

ـ    . وسيطاً موثوقاً به     ن الجـيش   إعلى النقيض ، ف

 ، قـوى الـشرطة العراقيـة ال         وأكثرالعراقي بل   

المجتمـع  ستقاللية مـن    الّ بالقليل من اإل   إتحضى  

 كما يبـدو فالـشرطة تبـدو كـأفراد          ,ينوالسياس

حياناً مع شيء   أالميليشيات ولكن بلباس مختلف ، و     

 أكثـر  حد ما    إلى والجيش    .من التدريب األمريكي  

حرفية وتماسكاً ومؤسساتية ، ولكن يتسم بالسيطرة       

الشيعية وليس فيه االّ القليل من الوحدات المختلطة        

 األشخاص مـن    إنلة على   هناك بعض األد  . فئوياً  

 لم تكن تتابع    إنالمراتب العليا في الجيش تسهل ،       

اإلمساك بالسلطة من   ف وتبعاً لذلك ،     .تطهيراً عرقياً 

قبل مجموعة ثانوية من قادة الجيش قد تفسر على         

عتبارها سيطرة على السلطة من قبل      إنطاق واسع ب  

 وقد تقود الجيش للهجـوم علـى        ة،فئة شيعية معين  

طوط الطائفية ، ومن المحتمل ، الفئويـة        طول الخ 

  . فيها 

 قد يقـدم    ١٩٧٦ – ١٩٧٥ما حدث في لبنان عام      

.  يحدث في العـراق      أن ما يمكن    إلى أفضلنظرة  

عندما بدأ العنف بين الميليشيات المسيحية وفئـات        

من منظمة التحرير الفلـسطينية بالتـصاعد عـام         

 عن  اَ ، بقي قادة الجيش اللبناني مبدئياً بعيد       ١٩٧٥
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تعـرض  ي الجـيش قـد      أنالقتال ، ألنهم أدركوا     

خـذ العنـف    ألالنشقاق إذا ما تدخل ولكـن وقـد         

 … ش في نهاية األمـر    فقد تدخل الجي  بالتصاعد  

ثم دخل لبنان بعدها بفترة طويلة      . جزاءاً  أوتمزق  

 و الـسني      وصطف خاللها المسيحي    إمن القتال   

الشيعي وميليشيات منظمة التحريـر الفلـسطينية       

صاروا يقاتلون بعضهم بعضاً صعوداً ونزوالً بين       

 بـين   مثلمـا بين المجاميع الطائفية    (الحين واآلخر   

 وكان تـدخل الجـيش الـسوري        )الطائفة الواحدة 

 و يصعد مـن العنـف       أوحياناً يقلل   أواإلسرائيلي  

صـطف  إفقـد  . تحولت التحالفات بشكل غريـب      

والً مع المسيحيين ضد منظمة التحرير      أالسوريون  

  .الفلسطينية 

 ونفس السيناريو يجري في العراق اليوم وإذا مـا          

ن عراق جنوب إ غادرت فأوبقت القوات األمريكية 

اطق الكردية ربما سيكون أشبه ما يكون بلبنان        المن

السلطات السياسية    .خالل الحرب األهلية الطويلة   

 إلـى المدن بل وحتى    و األقاليم   إلىالفاعلة ستنتقل   

وبعد فترة من التطهير العرقي والقتـال       .  الجوار

ن موازنة بالمستوى األدنـى ،      إلرسم الخطوط ، ف   

 بحمـالت   قطع سيحدث  وتتميز   تمع عنف طائفي م   

العنـف  . كبر تمول وتدعم من قبل قوى خارجية        أ

واالستغالل ضمن الطوائف ذاتها سـيزداد سـوءاً        

جـاورة  تومع الميليـشيات الم   . غلب الظن   أعلى  

والعصابات التي نفذت التطهير العرقـي سـيزداد        

 .والتجـارة    التسابق و الحمايـة       على القتال بينهم 

تدخالَ ناك  كون ه ي أنوكما في لبنان فمن المحتمل      

 وخصوصاً إيران .. من قبل الدول المجاورة     كبيراَ  

 تأتي لهم بمكاسب    أنولكن ليس من الضروري     .. 

على العكس فقد تجلب لهـم      . ستراتيجية عظيمة   إ

لواليـات  االكثير جداً من األسى كما هـو حـال          

  . المتحدة تماماً 

  ؟هل يتعلمون تقاسم السلطة 
ـ   ,خيراًأون  فوعندما يتوق  حـروب األهليـة    ن ال إ ف

 . طرافحاسم ألحد األ  تقليدياً تنتهي بنصر عسكري     

 حرباً أهليـة ، كانـت       ٥٥ومن مجموع ما يقارب     

أي (الحرب فيها للسيطرة على حكومـة مركزيـة         

 ،  ١٩٥٥منـذ   ) مقابل التجزئة واالستقالل اإلقليمي   

جانـب  لنتهت بنصر واضح    إنها  م بالمائة   ٧٥ن  إف

 قـل أي النهاية في     سحقت الحكومة التمرد ف    ,واحد  

نتـصر  إبينما  , ٥٥من الحاالت ال     بالمائة   ٤٠ من

 ٣٥المتمردون وكسبوا السيطرة على المركز فـي        

سم السيطرة  تقتفاقيات تقاسم السلطة التي     إ.  ةبالمائ

قاتلين كـان األقـل     تعلى حكومة مركزية بين الم    

 أحـسن  فـي    هنـاك ,  حساباتي وحسب  . شيوعاً  

 بالمائة  ١٦ حوالي   أو حالة   ٥٥ من ال    ٩األحوال  

نتهت بهذه الطريقة وتتضمن األمثلـة كـل مـن          إ

 ١٩٩٤ عام   جنوب أفريقيا  ،   ١٩٩٢ عام   السلفادور

   . ١٩٩٧ عام  طاجكستاناو

تفاق ناجح لتقاسـم    إ يفضي   أننادر   وإذا كان من ال   

 ال يعود السبب  ف ،   الحرب األهلية  إنهاء   إلىالسلطة  

تفاوض على  ال.  نقص الجهود المبذولة     إلى في ذلك 

مٌر شائع فـي منتـصف الحـروب       أتقاسم السلطة   

مٌر شائع كذلك ،    أ فشل المحاوالت    إناألهلية ، كما    

 أووغالباً بمساعدة تدخالت خارجية من قبـل دول         

وكانت . مؤسسات دولية ، لتطبيق مثل هذا االتفاق        

لكٍل من اإلبادة الجماعية الراونديـة      المسألة القاتلة   

تمردين التي أنهاها ، مثالً ،       وهجوم الم  ١٩٩٤عام  

تفاقية شاملة لتقاسـم الـسلطة بـين        إ إخفاق   تكان
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 المعارضـة   الهوتوالحكومة الراوندية ، وأحزاب     

   .ينلتوتسين ايوالمتمرد

 فـي   ,تفاقيات تقاسم الـسلطة   إنفع  ت أن من النادر   

 تـسبب تنظـيم     الحـروب األهليـة    بسبب   ,الغالب

المخـاوف  قاتلين بطريقة ينتج عنهـا تعزيـز        تالم

 نيقـاتل تالمفتـرى   . واالغراءات بشكل متبـادل     

لمـسك  لستعمال الجانب اآلخر للقوة     إيخشون من   

سـتعمال القـوة    إبوبنفس الوقت يغرون    , بالسلطة  

وإذا ما خشيت ميليـشيا     . للمسك بالسلطة بأنفسهم    

ستعمال القوة لتفـوز  إ أخرى ستحاول نأمعينة من   

ينة ، فـسيكون     مد أو , مثالً ,بالسيطرة على الجيش  

لها عندئد دافع قوي الستعمال القـوة لمنـع هـذا           

الميليشيا األخرى ستفهم هذا الـدافع ،       . االحتمال  

مما سيعطيها سبباً وجيهاً لتفعل مثلما فعلت مخاوف        

تجاه هـذا المخـاوف     . الميليشيا األولى بالضبط    

 تقـسيم أو  تفاقاً على الورق بشأن     إن  إالمتبادلة ، ف  

ة على المناصـب الـسياسية ،       محاصصة السيطر 

 ، مثل عائدات النفط هـي مجـرد         أوالعسكرية ،   

ورق وقد يستمرون بينما طرف ثالث قوي يهـدد         

مثلمـا تفعـل    (منع مسك السلطة بالعنف     بضمنياً  

 فمـن   وإالّ) نآلاالواليات المتحدة فـي العـراق       

  .  يتفككوا أنالمحتمل 

لقد حاولت الواليات المتحدة في تـشكيل حكومـة         

تفاق تقاسم السلطة بين الشيعة     إعتماداً على   إراقية  ع

والسنة والقادة األكراد ، ولكنها فعلت ذلك في أثناء         

وتـدل الـشواهد    . ووسط تصاعد الحرب األهلية     

 فـرض   إن.  مستحيلة  هذه مهمة  أنالتاريخية على   

 األمن من قبل قوة ثالثة قد يقوض االعتقـاد بـأن          

ن دون دعـم    الحكومة تستطيع الوقوف بمفردها م    

مريكياً بهذا الشكل   أن تدخالً عسكرياً     إ .طرف ثالث 

 ينتج حكومة تستطيع البقـاء      أنمن غير المحتمل    

 أشهربنفسها سواء بقيت القطعات العسكرية عشرة       

  .خرى أ عشر سنوات أوأخرى 

 يكون العراق واحداً مـن الحـاالت        أنهل يمكن    

لحرب النادرة التي ينهي فيها تقاسم السلطة الناجح ا       

 أنهم عند دراسة حاالت مماثلة سابقة ترى      األهلية ؟ 

ثنين التي يجعل تقاسم الـسلطة      إيتمتعون بميزتين   

تفـاق راسـخ ال     إ أناألولى ،   . مراً مجدياً عملياً    أ

الّ بعد فترة مـن القتـال   إليه عملياً ايمكن التوصل  

الذي يوضح القابليات العسكرية النسبية لمختلـف       

 إلـى  الوصـول    إلىحتاج  كل طرف ي   . األطراف

نه ال يمكن الحصول على كل شـيء        أستنتاجات  إ

 الذي قسم السلطة    دايتونتفاق  إ مثالً،   يريده بالعنف 

 لم يحتج البوسنةبين األطراف المشاركة في حرب      

 فقط لجمعهم على مائـدة واحـدة        الناتو تدخل   إلى

ثالث سـنوات   يضاً  أوإجبارهم على االتفاق ولكن     

قـاتلين  ت، الـذي أوصـل الم      من القتال المكثـف   

 فيو . (١٩٩٥صيف عام   في   مأزق   إلىجوهرياً  

ليـه  اذلك الوقت ، كان االتفاق لم يـتم التوصـل           

 لم يكن هنـاك     إنوالحكومة كانت ستنهار حتماً ،      

 ، وسيطرة فاعلـة     الناتوضمان من طرف ثالث ،      

على السيادة من قبل مكتب الممثل األعلـى الـذي          

  ) . ن دايتوتفاقإنشأ بموجب أ

 الثبـات   إلـى تفاق تقاسم السلطة    إ ال يميل    :ثانياً  

. والبقاء االّ عندما يكون كل طرف متماسك نسبياً         

 يتوقع من الطـرف     أنكيف يستطيع أحد األحزاب     

 لم تكن له سيطرة فّعالة      اته إن اآلخر االلتزام بتعهد  

 إلـى  محاوالت الوصـول     إنعلى جماعته هو ؟     

 فـي   الحروب األهلية  تفاقات تقاسم السلطة إلنهاء   إ

حبطت لـسنوات  أبوروندي والصومال ، مثالً ، قد      
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ـ مو المج الفرقـة واإلخـتالف داخـل     سبب  ب  اتع

ن تعزيـز الـسلطة بفئـة       إوبالمقابل ف . المتمردة  

تفـاق  إ إلـى  يوصل   أنحياناً  أمتمردة واحدة يمكن    

نهى الحرب  أ كما حدث قبل االتفاق الذي       …سالم  

ين الـسودانيين   والمتمـرد الخرطـوم   األولى بين   

   . ١٩٧٢الجنوبيون عام 

ال ينطبق على العـراق أي شـرط مـن هـذين            

 ، ألن هناك عدد مـن المجـاميع         والًأ. الشرطين  

نه من  أ تعتقد   أنهاالتي يبدو   ) المسلحة جيداً (السنية  

دون وجود القوات األمريكية سيستطيعون السيطرة      

 أنكمـا   . مرة ثانية على بغداد وبقية أنحاء البلـد         

منهم العديـد   ض من الميليشيات الشيعية ب    اَهناك عدد 

 سيستمرون في   أنهممن المسلحين ، الذين يعتقدون      

  . السيطرة السياسية على العراق لكونهم األغلبية 

 أنن من بين الشيعة ، يبـدو        إ ذلك ، ف   إلىإضافة  

 يـسحب   أننـه يـستطيع     أ يعتقـد    مقتدى الصدر 

يـات  السيطرة من منافسيه إذا مـا غـادرت الوال        

نـسحبت الواليـات    إ في الحقيقة ، إذا ما       .المتحدة

ن العنف بين الميليشيات الـشيعية قـد        إالمتحدة ، ف  

والقتال المفتوح بـين الميليـشيات      . أكثريتصاعد  

الشيعية قد ، بالمقابل ، يعيد التأكيد للمتمردين السنة         

  . ستعادة السلطة إن على ي سيكونون قادرأنهم

ة والشيعة على مستوٍ عاٍل مـن   كالً من السن  : اًلثثا

الفئوية ، على المستوى السياسي الـوطني وعلـى         

ـ مستوى الميليـشيات المت     . اورة والعـصابات  ج

 ما ال يقـل عـن       إلىالسياسيون الشيعة منقسمون    

حزب ( واحدة منها الدعوة     –ة  ي أحزاب رئيس  أربعة

، وهـو تاريخيـاً     ) رئيس الوزراء نوري المالكي   

، كمـا   صدرال .ةيام فئوية رئيس   ثالثة أقس  إلىمنقسم  

عالم األمريكيـة   يوصف بشكل ثابت في وسائل اإل     

 الميليـشيات الـشيعية     وأكثـر كبر  أنه قائد   أعلى  

 إذاولكن ليس من الواضح ما . عدوانية في العراق  

كان يستطيع السيطرة على الميليشيا التـي ترفـع         

وهكذا السنة العراقيـون منقـسمون حـسب        .سمهإ

 التنظيم الفوضوي   أنداد ، ويبدو    العشائر خارج بغ  

للمسلمين السنة يجعل من الصعب جداً التنسيق بين        

  . مجاميعه 

، وتنظيمـاً   ن مانديال   و نلس  سلطة للمالكيإذا كان   

حزبياً متماسكاً نسبياً وله هيمنة المؤتمر الـوطني        

 ضد التمييز العنـصري ،       كفاحه  في أثناء  فريقيإال

 فاعليـة لـدفع     أكثرستطاع التحرك بصورة    إربما  

وكسب مختلف زعماء السنة في الحكومة من دون        

مختلـف  إلـى   ته بالنـسبة    طخوف من تقويض سل   

 كما سـيكون قـادراً      –السياسيين الشيعة   خصومه  

 أكثـر لتزاماتـه   إ مـن جعـل      أفضلأيضاً بشكل   

 . سنة الزعماء ال  إلىعند تقديمها كوعود    مصداقية  

ـ     أنوكذا حيث    شيعة  المنافسين السياسيين داخل ال

.  فشل تـام تقريبـاً       إلى الحكومة الجديدة    يوجهون

ارهم األفـضل هـو زرع      ي خ أنها يرون   ؤووزرا

للـصراع  ) او االرتباط بالميليـشيات   (الميليشيات  

  . الجاري والمستقبلي ، وعمليات التهريب واالبتزاز

 قد يكون   الحرب األهلية  المزيد من    أن ،والمأساة  

طة يكون عندها    نق إلىهو الطريق الوحيد للتوصل     

 . تقاسم السلطة حالً عملياً لمشكلة حكـم العـراق        

 فرصة توضيح ميزان    إلىالمزيد من القتال يؤدي     

القوى ويخلق ضغوطاً للتعزيز الداخلي على أحـد        

 حسم متفاوض عليه على إلى أوالجانبين أو كالهما 

مر فـي نهايـة     وإذا ما حدث هذا األ    . أسس متينة   

 أوة حفظ السالم اإلقليمية  قون نوعاً من إالمطاف ف 

ون مطلوبـة   ك بشكل مـن األشـكال سـت       الدولية
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مجموعة دراسة  كان تقرير   . للمساعدة في تحقيقه    

 محقاً عندما أوصى بأن تـسعى واشـنطن         العراق

لية دبلوماسية لكل هذه االحتماالت ، وكلما       آ إلقامة

   . أفضلكان ذلك أسرع كان 

   التوازنقانون 
ربمـا  .  جداً   اَلتحليل متشائم  يكون هذا ا   أننأمل ،   

السياسيون العراقيون المنتخبون وربمـا الجـيش       

العراقي ، وبدعم من األمريكان سـيطور قابلياتـه         

ودوافعه ليعمل بفاعلية وإنصاف ضد المتمـردين       

السيناريو المتفائل . والميليشيات على كال الجانبين  

 ينبغي علـى صـناع      ، على كل حال ،    يبدو بعيداً   

 نتائج حرب أهلية مـستمرة       في    يتأملوا نأالقرار  

  . ومتصاعدة في العراق 

 التطهير العرقي في بغداد قـد       أنفترضنا  إوإذا ما   

ن مجموعات التمرد الـسني وميليـشيات       إستمر و إ

. ستمرت في قتال بعضها البعض اآلخـر        إالشيعة  

 إذا مـا    ، يناألمريكـي ، والمـواطن    الجيش  ن ا إف

 نهايـة   إلـى ار  أصرت إدارة بوش على االسـتمر     

الشوط حتى النصر ، وهي الفكـرة التـي علـى           

 هذه السياسة   فستصبح   , األخير   االندفاعنفذ  ها  ئضو

ـ  وبـشكل     جانب الشيعة  إلىمحاباة  بمثابة   اهر ظ

 . ومتنامي في حرب سنية شيعية غاية في العنـف        

 يجابياً في منـع   إقد تلعب القطعات األمريكية دوراً      

 وحـدات الجـيش      حقوق اإلنسان من قبـل     نتهاكإ

ولكن . العراقي وتخفيض العنف والتطهير العرقي      

ستمرت في محاوالتها   إ الواليات المتحدة    أنطالما  

الحكومة العراقية وفق شـروط الـرئيس       " نجاحإل"

 الوظيفـة   أن من حقيقة    مهرببوش ، ليس هناك     

المركزية للقطعات األمريكية ستكون لتثبيت حكومة    

 أوألمن يعطي للمـالكي     ن ا   أل  تها خليف أو المالكي

) او القبـول ب   (ئتالفه القدرة على المتابعة ضمنياً      إ

 ضد الخصوم السنة الحقيقيـين مـنهم        حرب قذرة 

  " . المصالح الوطنية"والوهميين بينما يدعمون علناً 

يصعب الدفاع عن هذه السياسة على أساس أخالقي        

وحتى إذا كـان    .  على أساس المصلحة الوطنية      أو

ن الشيعة ومن يسهل لهم األمور فـي        المجرمون م 

 ينجحوا في تخليص بغداد مـن       أنالحكومة يمكن   

 يكونوا قادرين على    أنالسنة ، فمن غير المحتمل      

قمع التمرد في محافظات الغالبية السنية في غرب        

 منع الهجمات علـى بغـداد واألمـاكن         أوالعراق  

وبكلمة أخرى ،   . عيش الشيعة فيها    ياألخرى التي   

سة الواليات المتحدة الحالية ربما لن تؤدي       ن سيا إف

 نصر عسكري حاسم في وقت قريب ، إذا كان          إلى

نتـصرت ، فهـل تريـد       إوحتى إذا   . هناك نصر   

 وزدياد العنف الوحـشي     إ نوإواشنطن لها ذلك ؟     

 الحكومة ذات الهيمنة الشيعية في بغـداد        والعرقي  

عتبارهـا القـوة اإلقليميـة      إإيـران ب   فهمستعزز ت 

ـ      .فضلأة بصورة   عدصاال ن إعالوة على ذلك ، ف

دعم الواليات المتحدة لمثل هذه الحكومة سـيعطي        

السنة العراقيين والبلدان ذات الهيمنة الـسنية فـي         

عتبارهـا  إدعم القاعـدة ب    مبرراَ ل  الشرق األوسط   

ـ دفع هذه الدول    تحليف في العراق و    دعم القـوى   ل

دعم في   ، مثل هذا ال    السنية لمقاتلة الحكومة الشيعية   

النهاية يحرض الواليات المتحدة ضد هذه الـدول        

  .التي تخوض حرباً بالنيابة

لكي تمنح نفسها المزيد من خيـارات سياسـات          

 توقـف   أن)  خليفتهـا  أو(على إدارة بوش    جذابة،  

 الهيمنـة دعمها العسكري غير المشروط لحكومة      

 فـي  السلطة   ها الى الشيعية التي ساعدت على جلب    

زامات واشنطن لحكومـة المـالكي      لتإ إن . بغداد
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تقوض النفوذ الدبلوماسي والعـسكري للواليـات       

المتحدة ومع كل األطراف األخـرى فـي البلـد          

 بالتحلل من هـذه االلتزامـات       ء وللبد  ، والمنطقة

تطلب تحريك القطعات العسكرية خارج مراكـز       ي

نفوذ الواليات  تعزيز  المسارح ، فقد يساعد ذلك في       

عندها سـتجد    . ع جميع األطراف  المتحدة تقريباً م  

ستعادة  إل  لها القيادة السياسية الشيعية الحالية دوافع    

الدعم العسكري األمريكي عن طريق مثالً ، بـذل         

 تقدم جهداً صادقاً    أنمثالً ،    . جهود حقيقية صادقة  

 كـبح جمـاح     أو لدمج السنة في الحكومـة       اَكبرأ

في الحقيقـة ، مـن غيـر        . (الميليشيات الشيعية   

) .  كان لها القدرة على فعل أي منهما       نإلواضح  ا

ن المجـاميع  إإذا ما غادرت القطعات األمريكية ، ف     

 , الواليات المتحدة نظرة   إلىالمتمردة السنية ستنظر    

 نهـا أ, كبرهـا أ و "للفرس "حليف متحيز  أنها ,قلهاأ

. مصدر محتمل للدعم المالي بل وحتى العسكري        

 إيران وسـوريا ،      مع اَكبرأسيكون لواشنطن نفوذاً    

  تبقى بالكامل في مستنقع    ن القوات األمريكية لن   أل

ن كال هذين البلـدين      وأل ، نباربغداد واأل محافظتي  

له مصالح مباشرة بتجنب زيـادة الفوضـى فـي          

  . العراق 

ومرة ثانية ، ال شيء من هذا القبيل سيجعل نهاية          

 ، التي قد تستمر لمدة من الزمن في         لحرب األهلية ل

ولكن ستـسمح للواليـات المتحـدة      . حوال  كل األ 

تجاه دور متوازن ليكون دافعاً قوياً لكي       إلتتحرك ب 

مـستقر تتمثـل فيـه      حل  حصل في النهاية على     ت

مصالح السنة والشيعة والكرد في حكومة عراقيـة        

  . محترمة 

 الذي يمزق العراق    الرهيبعلى الرغم من العنف     

يد هناك  في الوقت الحاضر ، ولكن على المدى البع       

 إلـى سـتناداً  إ دولة عراقية فّعالـة  إلىأمل العودة   

. صفقة سياسية بين القادة السنة ، والشيعة والكرد         

يضعها بشروط   تعاون   إلىفي الحقيقة ، قد يصلون      

ولو بعـد فتـرة      ، دستور مشابه للدستور الحالي   

 أسس دولة عراقيـة هـي     إن . صعبة من القتـال   

 خصوصاً النخب ،    األطرافالمصالح المشتركة لكل    

سـتمرار  إ إن . لمصادر النفط    الكفءواالستغالل  

 ال  أنهم قد تقنع القادة الشيعة ، على        الحرب األهلية 

يستطيعون التمتع بعائدات النفط بالكامل مع سيطرة       

سترضاء مناسب للمجاميع السنية    إ  دون سياسية من 

 إنكمـا   .تمرد مكلـف ب، التي تستطيع االستمرار     

 إلـى  العـودة    إن قد تقنـع الـسنة       الحرب األهلية 

. مـراً مـستحيالً   أالسيطرة السنية وتهميش الشيعة     

القادة األكراد لهم مصالح في الحكم الذاتي حصلوا        

 بالفعل ولكن مع ضمان تشغيل أنابيب الـنفط       اعليه

   . الجنوبإلىالتي تؤدي 

الحـرب  هناك ، بالطبع ، نتائج محتملة أخرى من         

 اَ تقـسيم  اق ، بـضمنها   المستمرة في العر  األهلية  

 جنـوب منـاطق     اَ حاسـم  اَ أو نصر   للبالد اَرسمي

كردستان عن طريق مؤسسة عسكرية ذات هيمنـة        

لحد .  شيعية التي تفرض دكتاتورية شديدة       أوسنية  

ن تستطيع الواليات المتحدة التأثير على النتـائج        آلا

الشيء من هذه مهم كهدف للسياسة على       . النهائية  

وكمـا    . تفاق تقاسم الـسلطة   إ المدى البعيد مثل  

ن محاولة فرض   إف ،   مجموعة دراسة العراق  بينت  

 إلىباإلضافة . التقاتلنوع من التقسيم قد يزيد من       

 مبررة واضحة لفصل السنة     اَ، ليس هناك حدود   أن

 السنة لن يقتنعوا برقعة     أن والشك في    ;عن الشيعة   

 قليلة النفط في غرب العراق ، ولـيس         رض األ من

 دويالت جديدة سنية شيعية وكردية       أناضح  من الو 
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 أن كمـا    ; من العراق الحـالي      أكثرتنعم بالسالم   

نـشاء ثـالث    إلقتصادية غير كافية    إهناك موارد   

مـن  . دويالت بدالً من واحدة في هـذه المنطقـة    

في يوم ما سـتقود     الحرب األهلية    هذه   أنالمعقول  

 الموافقـة علـى تقـسيم       الىالمتقاتلين في العراق    

لعراقيين ل اَعلى كل حال ، ولكن هذا قرار ، العراق

  . وليس قراراً يفرض من الخارج 

 تنتهي بنـصر عـسكري      الحروب األهلية  أكثر إن

 ولكن ، قد تكون مثلها    الحرب األهلية  وهذه   ،حاسم  

نصراً عسكرياً حاسماً ودكتاتورية سياسية لـبعض       

قـل  أ الشيعية وهذا األمـر      أوالمجموعات السنية   

ية على المدى البعيد لهدف السياسة األمريكية       جاذب

 فئة شـيعية    أو نصراً عسكرياً حاسماً لحزب      إن. 

. ل لكل من إيران والقاعـدة       ض مف أمرمهيمنة هو   

 إلـى ونصر عسكري حاسم للمتمردين السنة يصل       

 ي رئيـس  سببإعادة حكم األقلية المستبدة وهو      حد  

   .للفوضى الحالية 

 بكثير  أفضل قد تكون    قل تطرفاً أحصيلتان  وهناك  

سـتقرارها ،   إلمعظم العراقيين وسالم المنطقـة و     

ـ . ولمصالح الواليات المتحدة في المنطقة        ,ىاألول

تفاق تقاسم السلطة بين عدد قليل مـن الفـاعلين          إ

 بالفعل  بقوة عـسكرية       المحكومين حالياَ  العراقيين

 على  ،ومنطقة مسيطر عليها أن تتم السيطرة عليهم      

. عن طريق عملية حفظ سالم دوليـة      ا   مبدئي األقل
يكـون لقائـدها    قوة عسكرية مهيمنـة     تمكين    ، الثانية

 المحليين  "أمراء الحرب "مع  لعقد إتفاق    درةقالرغبة و ال

 من مختلف المجاميع االخـرى ،        الزعماء السياسيين  أو

وال تستطيع الواليات المتحدة فرض أيٍ مـن هـاتين          

الّ مـن   إليهـا   ا الوصول ال يمكن . الحصيلتين فرضاً   

والً من قبـل العـراقيين      أ والمساومة تنفذ    ،خالل القتال 

  . أنفسهم 

 حصيلة من هـاتين الحـصيلتين ، علـى          ةولتسهيل أي 

 تتبـع سياسـة موازنـة       أنحكومة الواليات المتحـدة     

حتمـال  إستعمال الوسائل الدبلوماسية والماليـة مـع        إب

يع نه ال تستط  أ بعض الوسائل العسكرية لتشجيع مفهوم    

 يفوز من دون تقاسم     أن حزب   أو مجموعة بمفردها    ةأي

 ،  "عن ُبعد "سياسة التوازن قد تُتابع   و.  داروالسلطة والم 

ة بتوفير دعم نقدي و يقدم للحلفاء       يوتُطبق بصورة رئيس  

سـتوجب األمـر    إإذا   ومن المحتمـل     " المقربين "أو،  

 أخرى من التدخل العـسكري       أشكاالَ أوضربات جوية   

 المنـاطق   أوتُشن من قواعد داخل العـراق       األمريكي  

آليـة    علـى  عتمـد ن أنالقريبة منه ، ومن الضروري      

 إن .عـسكري طـارئ   وترتيب دبلوماسي وسياسي ،     ل

 البديل لـبعض أشـكال سياسـة        أنالنقطة المهمة هي    

التوازن ستكون دعم نصر حاسم من قبل أحد الجانبين         

 على اآلخر ، والذي ال يكون محبذاً حتـى ألغـراض          

  . إحراز نصر قريب 

 للقوات األمريكيـة    ة القادم الزيادةحتى في حالة تمكن     

القليـل مـن    .  معدل القتل في بغداد      ضفخالمقاتلة في   

 وقائع هذه الحالة تـشير      أوالتجارب التاريخية المماثلة    

 القوات األمريكية سوف لن تبقى فـي العـراق          أن إلى

ـ  هفئويال و ةطائفيالقوى ال تبقي  ولعقود ،    صارع فـي    تت

. الهجمات الجهاديـة والقوميـة      مكان ضيق و تتجنب     

" بإنجـاح "لتزام إدارة بـوش     إوالسيناريو األرجح هو    

حكومة المالكي سيجعل الواليات المتحدة متواطئة سلبياً       

 الخلـف   إلىالوقوف    و بالحملة القوية للتطهير العرقي   

 القائمـة  الحـرب األهليـة   عدالً في   أكثروتبني سياسة   

تبـاع  إلو   . أكثر اَ عقالنية ومبرر  أكثر أمراَهو  بالفعل  

 أنوالً  أ خليفتها عليهـا     أون إدارة بوش    إهذه الطريقة ف  

 تغييراً  أوتتخلى عن فكرة إن زيادة القليل من القطعات         

في تكتيكات الواليات المتحدة ستخدم عراقـاً يـستطيع         

يحكم نفسه ،    "حسب ما جاء في كلمة الرئيس بوش ان       

 عندما تغـادر القـوات      "دافع عن نفسه  يعزز نفسه وي  

  . األمريكية 


	الحرب الأهلية العراقية
	بقلم جيمس . د . فيرون
	لا خروج مشّرف
	سجلات الحرب



