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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 ، ةيس وخاصة مـن الناحيـة الـسيا        شاملة للوضع الحالي في العراق     يةفدراسة توصي ل في هذا العدد ترجمة   

 بـين الكتـل الـثالث       العالقـات فيها  تصف    التابع الى الكونغرس،   معهد السالم األمريكي  منشورة في موقع    

 لتـين  والتشظي فـي الكت    تااإلنقسامح  ر منها، وتش  ، ومطاليب ومخاوف كلِ   الكرد والسنة والشيعة  : الرئيسية

 تم إجراؤها في شـهر تمـوز عـام          ٍحواراتلقد كُِتب هذا التقرير إعتماداً على        . شرحاَ وافياَ  السنية والشيعية 

لقادة السياسيين العراقيين ومسؤولين حكوميين رفيعي المـستوى وأعـضاٌء فـي     مع عدٍد كبيٍر من ا    ٢٠٠٧

 مـن بغـداد     المـواطنين العـراقيين    من الكتل البرلمانية الكبيرة باإلضافة إلى شريحٍة واسعٍة مـن            البرلمان

   .توالمحافظا

  :  هي هذا التقريرا للرئيسيةاتوصيات الإنَّ 

  .  على تأسيس عقٍد وطنيٍ  جديد وساطٍة دوليٍة تساعد القادة العراقيينهناك حاجةً  لوجود ) أ

 ، وتقليل اإلعتماد على     وضع سياساٍت وبرامج سياسيةً  وطنية     هناك حاجةً  لتشجيع القادة العراقيين على        ) ب

  . الح الحزبية الضيقة السياسة الذاتية والمص

على الحكم   من أجل تحسين قدرتها      بحاجٍة الى المساعدة   كلها   الحكومة المركزية وحكومات المحافظات   إن  ) ج

  .وفقاً للدستور

إن إحدى الخطوات المهمة في عملية إعادة توجيه العراق بعيداً عن الطائفية نحو سياسٍة وطنيٍة تكمن فـي                  ) د

ـِّي نظام    القائمة المغلقة  وذلك في التخلي عن إستخدام       تغيير قانون اإلنتخابات    ونظـام   المرشَّح الواحـد   وتبن

  .المنطقة الواحدة

 ، ولذلك فـإن  أقل إختالطاًإن األحياء هي :  بقوله س التقسيم الطائفيتكر ،هذا التقرير الى حقيقة مهمة ويشير  

فالتنقل بين األحياء صـعٌب      ،   مبالغٌ فيها  كامٍل في هذه األحياء      تجانٍس عرقيٍ التقارير التي تتحدث عن وجود      

األميركية، وإن الميليشيات من هذا  – ؛ وعدم تواجد القوات العراقية     جداً بسبب وجود الحواجز ونقاط التفتيش     

  .اتمارس السيطرة عليه ذاك هي التي الطرف أو

إن مـسألة قـدرة     :  إلستالم المسؤولية الكاملة بقوله    عدم جاهزية القوات العراقية   التقرير الى حقيقة    ويتطرق  

  .ه مشكوٌك فيأمٌرالقوات العراقية للمحافظة بكفاءٍة ومهنيٍة ولوحدها على األمن في البالد هو 

ـٌَّد يؤيد     :  بقوله الظاهرة المهمة الجديدة  التقرير  ويذكر   ٍ  في المـستقبل بـين       قيام حواٍر وطني  هناك عامٌل معق

ـَّة والشيعة ، أال وهو  ـِّيةالشأن المتنامي للعشائر االسن   .د في األنبار وديالى وجنوب بغدالسن

 وهو  حاالت القلق لدى الشيعة   هناك عامٌل آخر يسهم في زيادة       :  الحالي بقوله  قلق الشيعة التقرير على   ؤكد  وي

  . خارجهللظهور من جديد في العراق وحصولهم على الفرصة عودة ظهور المجاميع البعثية
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  :الحقائق المهمة التاليةالى التقرير ويشير 

ـَّة أو من المواطنين العـاديين ، أن يـرى                    - ليس هناك أحداً يريد ، سواٌء من السياسيين الشيعة والسن

  .تنسحب في أيِّ وقٍت قريبقوات الواليات المتحدة 

ـِّية والشيعيةقضايا النفوذتتركز اليوم أخطر المشاكل في العراق حول  -  . بين المجاميع السياسية السن

، )مقابل الجبهة الكردية    (  السني والشيعي    كال المخيمين ً  في    قيادةً موحدةً ومتضامنة  إن غياب وجود     -

 .ةَ عقٍد وإتفاقٍ  بخصوص المواضيع السياسية المهميعوق عملية صناعة

-   الـشيعي ( الموحد   اإلئتالف العراقي  داخل الكتل السياسية أصابت كالً من        التصدُّعات والتغييرات إن      (

 .)السنية (  التوافقوجبهة 

-  يتمتع بسلطٍة  ، الذي هو قائداً عاماً للقوات المسلحة رئيس الوزراءوطبقاً لمسؤولين حكوميين ، فإن ،

 .محدودٍة على الجيش

 التي تسيطرعلى تلك المحافظات ، بينمـا تكـون          تسيطر عليها األحزاب  إن الشرطة في المحافظات      -

 . من ِقبل وزارة الداخليةتحت سيطرٍة ضعيفٍةالشرطة الوطنية 

-   سـيطرة الواليـات    تحـت      ليست تحت سيطرة الحكومة العراقية بل        وكالة اإلستخبارات العراقية  إن

 .المتحدة

 .للحكومة سيطرةً ضعيفةً على النفط في الجنوب -

 أوسع في الجنوب وتـؤدي      تعجِّل حدوث عنفاً  إن اإلنتخابات المحافظاتية في الجنوب من المحتمل أن          -

 .ظهوٍر أقوى للتيار الصدريإلى حالة 

  :ولمن يريد اإلطالع على النص األصلي، فهو موجود على الرابط التالي

http://www.usip.org/pubs/working_papers/wp3_iraq.pdf 
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  :ورقةفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذه ال

 ، كان وراءها الدافع المنطقي الذي ٢٠٠٧إنَّ عملية نشر القوات اإلضافية الجارية منذ شهر شباط عام 

اإلرهابية سوف يخلقان يقول بأنَّ تخفيض العنف الطائفي في بغداد وما حولها ، وإنهاء التمرُّد والهجمات 

ـَّساً لألطراف السياسية واإلجتماعية لإلنخراط في عملية المصالحة الوطنية واإلتفاق على  ـَف معاً متن

  سياساٍت ومبادئ مشتركة

 
 مع عدٍد كبيٍر من القادة ٢٠٠٧لقد كُِتَب هذا التقرير إعتماداً على حواراٍت تم إجراؤها في شهر تموز عام 

قيين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاٌء في البرلمان من الكتل البرلمانية الكبيرة السياسيين العرا

  باإلضافة إلى شريحٍة واسعٍة من المواطنين العراقيين من بغداد والمحافظات

 
  : إنَّ توصيات هذا التقريرالرئيسية هي 

  . تأسيس عقٍد وطنيٍ  جديد هناك حاجةً  لوجود وساطٍة دوليٍة تساعد القادة العراقيين على ) أ

هناك حاجةً  لتشجيع القادة العراقيين على وضع سياساٍت وبرامج سياسيةً  وطنية ، وتقليل اإلعتماد ) ب

  . على السياسة الذاتية والمصالح الحزبية الضيقة 

      إنَّ الحكومة المركزية وحكومات المحافظات كلها بحاجٍة الى المساعدة من أجل تحسين قدرتها ) ج

  .على الحكم وفقاً للدستور

 
ـُّل قوات الواليات المتحدة، بينما التزاُل  إستفادت بعض األحياء الموجودة ضمن مدينة العامرية من تدخ

ـُّل هذه القوات فيها ، وبسسب قيام  أحياٌء أخرى مثل الجهاد والفرات تعيش حالة الصراع  بسبب عدم تدخ

  عل القليل في مجال إيقاف العنف وعمليات التهديدقوات الجيش والشرطة العراقيين بف

 
المهمة بسبب أنَّ " مسك األرض"التتبعها عمليات " تطهيرالمناطق من اإلرهاب " إنهم يشكّون من أنَّ عمليات 

  الجيش العراقي ليست لديه القدرة للقيام بذلك

 
       وهو خائف، أو أنه ببساطٍة غير إنَّ الجيش غير مقتدٌر بما فيه الكفاية ، والتوجد لديه محفِّزاٍت 

  موجوٌد في الميدان

 
والكثيرون يشكون من أنه عندما تقوم القوات األميركية بتطهير منطقةً  ما وتسلِّمها إلى القوات العراقية لكي 

  تقوم بمسكها ، فإنَّ تلك المنطقة تعود إلى حالة الخروج على القانون
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ـَّة أن تتحول بغداد إلى مدينٍة شيعيٍة على نحٍو متزايٍد ، وذلك يتم إما عن من المؤلم بالنسبة للقادة السن

ـَّة منها أو بإختيارهم مغادرتها بأنفسهم   طريق إخراج السن

 
وبينما . وقد جعلت الميليشيات واألحزاب السياسية الشيعية أجزاءاً واسعةً  من العاصمة تحت سيطرتها 

ـِّل مصدر قلٍق كبيٍر تؤدي السيطرة التي يمارسها الشي عة إلى تخفيض عمليات القتل الطائفية ، فإنها تشك

ـِّية ، التي تخشى خسارتها للعاصمة إلى حٍد كبير   بالنسبة للكيانات السياسية السن

 
     ويخشى المسؤولون في الحكومة العراقية من أن تصبح محافظة نينوى ، التي هي لحد اآلن هادئةٌ  نسبياً ، 

  لقادمة لإلرهابيينالجبهة ا

 
إنَّ األحياء هي أقل إختالطاً ، ولذلك فإنَّ التقارير التي تتحدث عن وجود تجانٍس عرقٍي كامٍل في هذه األحياء مبالغٌ 

 –فيها ، فالتنقل بين األحياء صعٌب جداً بسبب وجود الحواجز ونقاط التفتيش ؛ وعدم تواجد القوات العراقية 

  شيات من هذا الطرف أو ذاك هي التي تمارس السيطرة عليهااألميركية، وإنَّ الميلي

 
 ، بأنَّ القوات ٢٠٠٧ تموز عام ١٢في تصريحٍ  يعتبره الجميع غير مناسب ، أعلن رئيس الوزراء العراقي في 

ـُّم مسؤولية األمن في البالد   العراقية مستعدةٌ  وقادرةٌ  لتسل

 
.  بذلك مساعدي المالكي ، وحتى المالكي نفسه إضطرَّ للتراجع عن موقفه إنَّ هذا األمر غير واقعي تماماً كما يعترف

  إنَّ مسألة قدرة القوات العراقية للمحافظة بكفاءٍة ومهنيٍة ولوحدها على األمن في البالد هو أمٌر مشكوٌك فيه

 
ـَّة أو من المواطنين العاديين  ، أن يرى قوات الواليات ليس هناك أحداً يريد ، سواٌء من السياسيين الشيعة والسن

  المتحدة تنسحب في أيِّ وقٍت قريب

 
ـِّية والشيعية   تتركز اليوم أخطر المشاكل في العراق حول قضايا النفوذ بين المجاميع السياسية السن

 
ـَّة والشيعة ، أال وهو الشأن المتنامي  ـٌَّد يؤيد قيام حواٍر وطنيٍ  في المستقبل بين السن للعشائر هناك عامٌل معق

ـِّية في األنبار وديالى وجنوب بغداد   السن

 
ـَعارَضين إثنين  فمن جانٍب ، إنهم متلهفون لتثبيت هيمنتهم . يواجه القادة الشيعة معضلة التوفيق بين مت

ومن الجانب . الديموغرافية في السياسة بالكامل، وتكون الديموغرافية في هذا اإلطار المفاهيمي هي الديمقراطية 

ـَّة في عملية بناء الدولةاآل   خر، فهم يريدون إشراك السن

 
ـَّة غير متعاونين   إنَّ الشيعة يحاولون إيجاد حالً وسطاً بين اإلثنين ، لكنهم َيدَّعون بأنَّ السن
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ـَّة تنبع من إمتعاضهم لفهم وقبول  النظام       يشكوا العديد من القادة الشيعة من أنَّ الصعوبة في التحدُّث مع السن

السياسي الجديد ، إنهم اليستطيعون قبول الحقيقة من أنهم لم يعودوا بعد في السلطة  وبأنَّ الشيعة أصبحت لهم اليد 

ـٍُّد أو من غير وعي  فقد أفسدوا عملية التقدم السياسي    العليا في العملية السياسية ، وفي النتيجة ، وبتعم

 
ـَّة ف ـِّين "ي الواقع هم طائفيين وَيعتِقد الشيعة بأنَّ كل السن ـَّة " متخَف ـِّية ، وإنَّ مطالبة السن يؤمنون بالسيادة السن

  إلنشاء دولةً  غير طائفيةً  هو في الواقع مجرَّد قناٍع إلستعادة السلطة إليهم

 
اق وحصولهم هناك عامٌل آخر يسهم في زيادة حاالت القلق لدى الشيعة وهو عودة ظهور المجاميع البعثية في العر

  على الفرصة للظهور من جديد خارجه

 
إنَّ تأثير العربية السعودية على الواليات المتحدة يشكل مشكلةً  رئيسيةً  لألحزاب الشيعية نظراً ألن األخيرة تتقاسم 

ـَّة العراق( المخاوف مع السعودية    من التدخل اإليراني) وسن

 
لعراقي على تشكيل إقليماً في جنوب بغداد هو بمثابة تدبيراً إحترازياً وربما يكون إصرارالمجلس األعلى اإلسالمي ا

ـَّة إلستعادة وضعهم السابق   ضد قيام الواليات المتحدة بمساعدة السن

 
حكم األغلبية عن طريق وسائل ديمقراطية، فإنَّ الموقف : وبينما يكون الموقف السياسي الشيعي واضح وبسيط ، وهو

ـِّي يبقى غامضاً   السن

 
ـِّية   إنَّ خسارة بغداد مؤلمةٌ  بشكلٍ  خاص بالنسبة للنخبة السن

  
ـَنِزُل فيها مرتبتهم إلى موقع الطبقة الثانية ، حيث يعتمدون هنا على  ـَّة من وجود سيطرةً  شيعيةً  ت يخاف السن

  مايوافق الشيعة على تقديمه لهم

 
ـَّة أن يكونوا شركاء بشكلٍ كامٍل ومتس     اوٍ  في الحكومة ، وليسوا مشاركين      يريد السن

   بالمائة٢٠ثانويين بنسبة 

 
ـَّد ـَّم السنُِّي واضحةً  بسبب موقفهم المعق   إنَّ الخالفات داخل المخي

 
ـِّية في األنبار و ديالى وفي  جنوب بغداد يضيف عامالً " مثلث الموت " إنَّ الظهور المتزايد لزعماء العشائر السن

  لسنَّة ، ويكون مفيداً ومهدِّداً بنفس الوقتجديداً لحساب ا

 
ـَّة لضرورة اإلنخراط في حواٍر سياسيٍ  جديٍ  في النهاية ، وإدراكهم للحقيقة بأنَّ  بعد إدراك بعض الشيعة والسن
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ـِّلون المساعدة والوساطة الدوليتين في عملية  الجهود والخطط الحالية قد وصلت إلى طريقٍ  مسدود ، أصبحوا يفض

  المصالحة الوطنية

 
، يعوق ) مقابل الجبهة الكردية ( إنَّ غياب وجود قيادةً موحدةً ومتضامنةً  في كال المخيمين السني والشيعي 

  عملية صناعةَ عقٍد وإتفاقٍ  بخصوص المواضيع السياسية المهمة

 
     ) الشيعي(اقي الموحد إنَّ التصدُّعات والتغييرات داخل الكتل السياسية أصابت كالً من اإلئتالف العر

  )السنية ( وجبهة التوافق 

 
  إنَّ اإلئتالف العراقي الموحد ممزَّقٌ بصورٍة أكبر خارج بغداد وخارج قبة البرلمان

 
ـِّل اإلئتالف الشيعي الموحد الذي  لم يعد باإلمكان بعد اليوم النظر إلى اإلئتالف العراقي الموحد على أنه يمث

 وإنتخابات شهر كانون األول من ٢٠٠٥السيستاني قبل إنتخابات شهر كانون الثاني عام دعا إليه آية اهللا 

  نفس العام

 
  وقد حدث خالفاً مماثالً في المصالح ولو بدرجٍة أقل من العلنية داخل جبهة التوافق

 
تمتع بسلطٍة وطبقاً لمسؤولين حكوميين ، فإنَّ رئيس الوزراء ، الذي هو قائداً عاماً للقوات المسلحة ، ي

  محدودٍة على الجيش 

 
إنَّ الشرطة في المحافظات تسيطر عليها األحزاب التي تسيطرعلى تلك المحافظات ، بينما تكون الشرطة 

  الوطنية تحت سيطرٍة ضعيفٍة من ِقَبل وزارة الداخلية 

 
          بل تحت وكما يقال ، إنَّ وكالة اإلستخبارات العراقية ليست تحت سيطرة الحكومة العراقية 

  سيطرة الواليات المتحدة

 
  للحكومة سيطرةً ضعيفةً على النفط في الجنوب

 
         إنَّ الجوانب األكثر أهميةً في العملية التشريعية التي تتطلب إهتمام البرلمان هي سياسيةٌ  بطبيعتها

 
جهاٍت شديدٍة بين ميليشياٍت متنافسٍة، لقد أدى إنسحاب قوات التحالف من المحافظات الجنوبية إلى حدوث موا

ـَّح للمجلس األعلى اإلسالمي العراقي وجيش المهدي ، الجناح  وخصوصاً بين منظمة بدر، الجناح المسل
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  العسكري للتيار الصدري

 
  من الناحية العملية ، لم تضع اإلنتخابات نهايةً  للمشاكل السياسية

 
  زدهرةيبدو أنَّ محافظة النجف فقط هادئةً وم

 
يسود إعتقاٌد واسٌع بأنه في حال إجراء إنتخاباٍت لمجالس المحافظات الجنوبية قريباً ، فإنَّ الصدريين 

  سوف يحصلون على مكاسب مهمةً  فيها

 

إنَّ اإلنتخابات المحافظاتية في الجنوب من المحتمل أن تعجِّل حدوث عنفاً أوسع في الجنوب وتؤدي 

  ر الصدريإلى حالة ظهوٍر أقوى للتيا

 
إنَّ إحدى الخطوات المهمة في عملية إعادة توجيه العراق بعيداً عن الطائفية نحو سياسٍة وطنيٍة 

ـِّي نظام المرشَّح  تكمن في تغيير قانون اإلنتخابات وذلك في التخلي عن إستخدام القائمة المغلقة وتبن

  ونظام المنطقة الواحدةالواحد 

 
ـِّي اإلئتالف  العراقي الموحد والخالفات األولية داخل جبهة التوافق تفتح فَُرصاً جديدةً إنَّ  تشظ

ـِّية في األنبار ومناطق . إلعادة تنظيم القوى السياسية  وفي هذا المجال ، فإنَّ بروز العشائر السن

ـِّزاً لهذه التحالفات الجديدة   أخرى يمكن أن يكون عامالً محف
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  ورقة عمل / دة للسالم الواليات المتحمعهد

سبعة أشهٍر مرَّت علـى عمليـة نـشر         

  القوات اإلضافية

  ماذا تعني هذه العملية للعراقيين ؟

 المستوى في معهد    ة رفيع ةعضو / رند الرحيم فرانك  

  الواليات المتحدة للسالم

   ٢٠٠٧ أيلول ١٠

ـَّر عنها في هذا التقريـر ليـس           تإن اآلراء المعب

ؤسسة الواليات المتحـدة    بالضرورة تعكس آراء م   

. للسالم ، التي التدعم أية مواقفَ سياسيةً  محـددة         

إن التعليقات واألسـئلة     . مسودةٌ  عمل  وهذه هي   

وطلب الدخول إلى الموقع يجـب توجيههـا إلـى          

ــ ــالي   ةالمؤلفـ ــوان التـ ــى العنـ :  علـ
rfrancke@usip.org.  

  حول هذا التقرير

ة الجارية منذ    اإلضافي تإن عملية نشر القوا         

 ، كـان وراءهـا الـدافع        ٢٠٠٧شهر شباط عام    

المنطقي الذي يقول بأن تخفيض العنف الطائفي في        

بغداد وما حولها ، وإنهـاء التمـرد والهجمـات          

ـَّساً لألطـراف        ـَف اإلرهابية سوف يخلقان معاً متن

السياسية واإلجتماعيـة لإلنخـراط فـي عمليـة         

لى سياساٍت ومبادئ   المصالحة الوطنية واإلتفاق ع   

بعبارٍة أخرى ، يوجد هناك حدساً حول        . مشتركة

وجود عالقٍة مباشـرٍة بـين اإلنجـاز العـسكري          

واإلنجاز السياسي ، وحول إقامة حالٍة  من التعاون         

اإليجابي التي ستؤدي إلى إيجاد حاالت اإلستقرار       

هل . وتسمح بتخفيض عديد قوات الواليات المتحدة 

ن الوجود الموسع   إ هل   ة صحيحة ؟  إنَّ هذه العالق  

للقوات المسلحة وإستراتيجياته العاملة الجديدة قـد       

أديا إلى زيادة حالة األمن وتخفيض عمليات القتـل      

والتهجيرالعرقي وكبح التمرد والهجمات اإلرهابية؟     

ـَّر هـذا      إذا كان العنف قد إنخفض ،        فهـل وفـ

ية اإلنخفاض فرصةً  للحكومة والقـوى الـسياس       

ليقوم هؤالء بناءاً على هذه الفرصة باإلنخراط في        

إجراءاٍت ضروريٍة لبناء الثقة والحوار على طريق 

  المصالحة الوطنية ؟ 

يبين هذا التقرير بأنَّ األوضاع الـسياسية               

ـٍَّت          واألمنية في العراق قد تحسَّنت بـشكٍل مؤقـ

 ولكـن   ٢٠٠٧وهامشيٍ  في بغداد في صيف عام        

ـِّفةٌ         متقلبةبحالٍة   ، وإنَّ العملية السياسية متخلـ

لقد كُِتـب هـذا      . كثيراً جداً عن الجهد العسكري    

التقرير إعتماداً على حواراٍت تم إجراؤها في شهر        

 مـع عـدٍد كبيـٍر مـن القـادة          ٢٠٠٧تموز عام   

السياسيين العراقيين ومسؤولين حكوميين رفيعـي      

لبرلمانية المستوى وأعضاٌء في البرلمان من الكتل ا      

الكبيرة باإلضافة إلى شريحٍة واسعٍة من المواطنين       

 إن توصيات هذا    .العراقيين من بغداد والمحافظات     

هنـاك حاجـةً  لوجـود       ) أ: التقريرالرئيسية هي   

 تساعد القادة العراقيين على تأسيس   وساطٍة دوليـةٍ  

هناك حاجةً  لتشجيع القادة     ) ب. عقٍد وطنيٍ  جديد     

وبرامج سياسـيةً      وضع سياساٍت    العراقيين على 

 ، وتقليل اإلعتماد علـى الـسياسة الذاتيـة          وطنية

إن الحكومـة   ) ج.  الـضيقة    والمصالح الحزبيـة  

المركزية وحكومات المحافظات كلها بحاجٍة الـى       

المساعدة من أجل تحسين قدرتها على الحكم وفقـاً         

  .للدستور

  حول هذه السلسلة

  اليات المتحدة للسالم  معهد الو  أوراق عمل      إن 

ـُعدُّ ألجل النشر   عمل   اتمسودهي   ولكن ربما   لم ت
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تظهر في منشورات معهد الواليات المتحدة للسالم       

ـَّحة في المستقبل مثل،      والنُسخ التي    المجالت المنق

ـُعد  للنشر    منـشوٌر علـى     اإلصـدار إنَّ هذا ا  . ت

   .اإلنترنيت فقط  والتوجد  نسخةٌ  مطبوعةٌ  منه

   األمن في بغداد-١

 حي الحمراء إنَّ المواطنين الذين يسكنون في          

يقول  . لديهم تجارٌب مختِلطةٌ  عن الوضع األمني      

في بغداد بأن   " الساخنة"المقيمون في بعض األحياء   

وجود القوات األميركيـة لـه تـأثيٌر رادٌع علـى        

       الميليشيات والعصابات والقناصين ، وهذا يجلـب

في حين تقوم القوات العراقية     طنين ،   الراحة للموا 

ـِّفة مـن الـشرطة ووحـدات الجـيش أو           المتأل

ـَت من كردسـتان ، بعمـل          البيشمركة التي ُأرِسل

 . القليل في مواجهة أولئك الذين يسببون المـشاكل       

إسـتفادت بعـض األحيـاء      على سبيل المثـال ،      

ـُّل قوات    مدينة العامرية الموجودة ضمن     من تدخ

المتحدة، بينما التزاُل أحياٌء أخرى مثـل       الواليات  

 تعيش حالة الصراع  بسبب عـدم        الجهاد والفرات 

ـُّل هذه القوات فيها ، وبسسب قيـام قـوات           تدخ

الجيش والشرطة العراقيين بفعل القليل في مجـال        

النجـاح  إن حالة    . إيقاف العنف وعمليات التهديد   

ناقص ت لقوات الواليات المتحدة تُعزى إلى       الكبيرة

 اإلنتحاريـة وإنخفـاض عمليـات       عدد التفجيرات 

. الخطف والقتل الطائفي الواسـعة فـي المدينـة          

وهناك عامٌل آخر يسِهم في الشعور بأماٍن أكبر في         

 األميركية فـي    –بغداد وهو نجاح القوات العراقية      

، ) ماتسمى بمثلـث المـوت     (منطقة جنوب بغداد  

ـِّية حيث قامت     المنطقـة    في هـذه   العشائر السن

ويقـول  .  مع القوات األميركية مـؤخَّراً       بالتعاون

مواطنون في بعض األحياء بأنهم ألول مرٍة منـذ         

 القيام بالتسوُّقِ تمكنون من   أصبحوا ي أكثر من عام    

حلول في مناطقهم والبقاء خارج البيت إلى  مابعد         

  . في ظل وجود حالٍة نسبيٍة من األمن الظالم

عملية نـشر   " قولون بأن   هناك مواطنون آخرون ي   

 على طريق تحسين األمن في      فعلت القليل " القوات  

 عمليات التطهير العرقـي   مناطقهم ، موردين ذكر     

المستمرة وعمليات اإلغتيال وإطالق قذائف الهاون      

إنهم يشكّون من أن    . بها مناطقهم الحالية   ىالتي تبتل 

التتبعهـا  " تطهيرالمناطق من اإلرهاب    " عمليات  

المهمة بسبب أن الجـيش     " مسك األرض "يات  عمل

واليالحـظ   . العراقي ليست لديه القدرة للقيام بذلك     

إن الجـيش   . في أي مكـان   " تعزيز" وجود عملية   

، والتوجد لديه محفِّزاٍت     غير مقتدٌر بما فيه الكفاية    

وهو خائف، أو أنه ببساطٍة غيـر موجـوٌد فـي           

ال ينظـر إليهـا      أما قوات الشرطة فال يز     .الميدان

ـَّة ،    . بإرتياٍب كبير  أحـدهما   ويقول إثنان من السن

       هناك مسؤوٌل حكومٌي واآلخر مواطٌن عادي، بأن

حاجةً  لحل وزارة الداخلية وإعادة تشكيلها مـن         

  .جديد 

يميل المقيمون في بغـداد بـشكٍل متنـاغمٍ                

لإلعتقاد بأنَّ الوضع هو أفضل قليالً مما كان عليه         

بداية هذا العام ، لكنهم يعتقدون بأنَّ المكاسب        في  

والكثيرون يشكون مـن     . ضعيفةٌ  وغير مستقرة   

أنه عندما تقوم القوات األميركية بتطهير منطقةً  ما         

وتسلِّمها إلى القوات العراقية لكي تقوم بمـسكها ،         

فإن تلك المنطقة تعود إلى حالـة الخـروج علـى           

خطٍر جديٍد وقاتـٍل     ك لقناصونوقد ظهر ا   . القانون

 القناصينإن القتلة من    . نسبياً في المناطق السكنية   

        ِتهم ألنفِقدون المـواطنين شـجاعبشكٍل خاص الي

وبـسبب  . عملياتهم في الواقع تكـون عـشوائية        

الخوف من القناصين ، فإن المواطنين في بعـض         
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لتـرك  إضـطروا   ) وخصوصاً النـساء  ( األحياء  

  .  البيت  والبقاء فيوظائفهم

 . لكن بغداد مملوءةٌ  باألشياء غير المألوفة            

ـِّيةٍ هناك منطقةً  ذات       في شمال بغـداد     هيمنٍة سن

توجد فيها مجموعةٌ  سـكانيةٌ  شـيعيةٌ  كبيـرة ،             

وإن يكن تحـت حمايـة       . بأمانوتعيش الطائفتان   

إن   . جيش المهدي مجموعةً  متنورةً  من ميليشيا         

ا التقـوم  فقـط  بتـوفير الحمايـة          هذه الميليـشي  

ـَّةً  وشيعة   ( للمواطنين   ، بل تزود أيضاً نقاط ) سن

 التفتيش بالرجال وتقوم بضبط مـداخل المنطقـة ،     

ـِّم          وتقوم بتوزيع الغاز والنفط األبـيض ، وتنظـ

عملية توزيع الطاقة الكهربائية من مولِّداٍت خاصة،       

 إن. وتعرض خدماٍت أخـرى علـى المـواطنين         

، التي تسكنها طبقةً  سكانيةً  وسطى        ونةزيمنطقة  

 ،  ضباط الجيش العراقي السابق   وتضم الكثير من    

ـَّة            يوجد فيها خليطٌ  من الـسكان الـشيعة والـسن

 ذات الغالبية   منطقة العطيفية كذلك   . والتزال آمنة 

سكانيةٌ  كبيرةٌ مـن      الشيعية ، توجد فيها مجموعةٌ    

ـَّة    في ظـل    هادئة ً ه المنطقة   وقد بقيت هذ  . السن

 فيها وتحت جناح إمام المـسجد       مسجد براثا وجود  

، الـذي هـو     الشيخ جالل الدين الصغير   القوي ،   

المجلس األعلى اإلسالمي   عضٌو في البرلمان عن     

إن الميليشيا التي تحمي المـسجد تقـوم        . العراقي

ـَّة    . أيضاً بحماية سكان المنطقة من الشيعة والسن

ـِّي أكثـر     – صورة القتال الشيعي     إنَّ       الـسن

إن القتال   . ضبابيةً  مما تتناقلته التقارير الغربية     

الطائفي الينحـصر فـي الميليـشيات الـسياسية         

       وإن تصنيف مرتكبي العنف على أنهم إما ،  دفعةنالم

ـَّة   / متمردين  "  أو أنهم ميليـشيات    " إرهابيين سن

تبسِّط الحقـائق المعقـدة   و ، تغطِّي   جيش المهدي 

إن المواقـف    .  إلى حٍد كبيـٍر جـداً      على األرض 

  الخارجة عن القانون أوجدتها الهجمات اإلرهابيـة       

ـِّية   ( ، والهجمات المـضادة    ) التي يفتَرض أنها سن

التـي يفتَـرض أنهـا      ( التي تقوم بها الميليشيات     

ع ، وإن عجز قوات األمن العراقية في الواق       ) شيعية

ـَّد الطريق أمام      مـن العنـف     األشكال األخرى مه

ـَّت بلباٍس طائفيٍ  التي   ويشمل العنف اليوم    . تخفـ

  لعمليـات  قتـٍل       ثأٍر إنتقاميٍة  عائليـةٍ    عمليات  

عمليات قتٍل إنتقاميٍة ضـد     وإغتياالٍت سابقة ، أو     

ـ  . بعثيين سابقين متهمين بجرائم سابقة      بكةإن ش

ـَّ   دت أكثربــسبب العنــف المتــشابكة تعقــ

ـَّماٍت        تكاثرالعصابات  التي هي عبارةٌ عـن منظـ

ـَّر بزي ميليشياٍت سياسيٍة أو         إرهابيٍة صغيرٍة  تتنك

بالربح طائفية ، لكن تلك العصابات تهتم في الواقع         

 المربحـة أو    تجارة القتـل   ، وتنخرط  في      المادي

عمليات طرد المـواطنين مـن بيـوتهم  ونهبهـا           

وبغيـاب سـلطة    . نين جـدد   إلى مواط  تأجيرهاو

القانون، تعمل حالـة التنـافس بـين المنظمـات          

  .اإلرهابية على توسيع مدى العنف اإلستهدافي 

ـَّة أن تتحول             من المؤلم بالنسبة للقادة السن

بغداد إلى مدينٍة شيعيٍة على نحٍو متزايٍد ، وذلـك          

ـَّة منهـا أو             يتم إما عن طريـق إخـراج الـسن

 ، وإن المنطقـة     ادرتهـا بأنفـسهم   بإختيارهم مغ 

ـَّة فيهـا         ـِّل السن الجغرافية من العاصمة التي يشك

حالـة  أغلبيةً  ويشعرون باألمان فيها ، هي فـي          

على سبيل المثال ، إن أجزاءاً من منطقة         ( تضاؤٍل

ـِّل ساحة قتـاٍل ضـاٍر بـين           السيدية  ، التي تشك

ـِّية ، هي اليـوم        تحـت   الميليشيات الشيعية والسن

وقـد جعلـت الميليـشيات       ). السيطرة الـشيعية  

واألحزاب السياسية الشيعية أجزاءاً واسـعةً  مـن         

وبينما تؤدي الـسيطرة     . العاصمة تحت سيطرتها  

التي يمارسها الشيعة إلى تخفيض عمليـات القتـل        



 التحدي الصهيوين              )١٧١(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 لدراسات االستراتيجية  مركز الكاشف للمتابعة و ا                        ٣٤ من١٣                                     ٢٠٠٨ -لثاينكانون ا                 

 

ـِّل مصدر قلٍق كبيٍر بالنـسبة          الطائفية ، فإنها تشك

ـِّية ، ال     تي تخشى خسارتها   للكيانات السياسية السن

  .للعاصمة إلى حٍد كبير

ـَّة الذين يغادرون بغـداد          إنَّ الكثير من السن

يذهبون إلى األردن بدالً من اإلنتقال إلى منـاطق         

ـِّيةً  آمنةً في داخل العراق      ـِّب هجرة   . سن وتسب

ـَّة الجماعية من العراق الذعر لقادة المجتمـع         السن

ـ      ـِّي الذين يـرون ب أن أعـدادهم ونفـوذهم     السن

ـَّص إن المطلــب  . ومراكــزهم الــسياسية تتقلــ

ـِّي الرئيسي اليوم اليتحدد بإيقـاف التطهيـر         السن

الطائفي فحسب ، بل بتوفير الظروف المالئمة التي        

تسمح بعودة المهجرين والالجئين إلـى منـازلهم        

  .وإستعادة التركيبة الطائفية للمدينة 

 –ى الوجود العسكري العراقـي      باإلضافة إل       

األميركي المتزايد في أحياء العاصمة ، فقد أسهم        

ـٍُّن طفيٍف في األمن       ، أوالً . تطوران آخران بتحس

 في مناطق كثيـرةً       حسم المعارك الطائفية  لقد تم   

لصالح الميليشيات الشيعية   ( لصالح طرٍف أو آخر   

ـِّرةً  فترةً  من الراحة في بع        ) في العادة  ض ، موف

 ،  ثانياً. المناطق بعد ثمانية عشر شهراً من القتال        

إن العمليات العسكرية في محيط بغداد وجنوبهـا ،         

) ديالى( ، وفي الشمال     المحمودية ، اليوسفية  في  

تقليص نشاطات  ربما تساعد في    ) ألنبارا( والغرب  

هنـاك دليـٌل علـى أن        . المتمردين واإلرهابيين 

 بعد أن   ناطق محيط بغداد  ينتقلون من م  اإلرهابيين  

، وقـد   كركـوك   ضاق الخناق عليهم إلى مدينـة       

إزدادت عمليات التفجيـر بالـسيارات المفخخـة        

ويخشى . والعمليات اإلنتحارية فيها بشكٍل مأساوي      

المسؤولون في الحكومة العراقية مـن أن تـصبح         

 ، التي هي لحد اآلن هادئةٌ  نسبياً ،          محافظة نينوى 

على أيـة حـال ، إن        . رهابيينالجبهة القادمة لإل  

ـَّق بـثمن          إن . األمن المتزايد في العاصمة قد تحق

 ياألحياء هي أقل إختالطاً ، ولذلك فإن التقارير الت        

تتحدث عن وجود تجانٍس عرقٍي كامٍل فـي هـذه          

األحياء مبالغٌ فيها ، فالتنقل بين األحياء صعٌب جداً         

؛ وعدم تواجد   بسبب وجود الحواجز ونقاط التفتيش      

 األميركية ، وإن الميليشيات من      –القوات العراقية   

هذا الطرف أو ذاك هي التي تمـارس الـسيطرة          

وحتى في حال عدم وجود حواجز مادية ،         . عليها

فإنَّ البغداديون ينظرون إلى أحيائهم علـى أنهـا         

  .عبارةً  عن معسكراٍت كبيرة 

ن متفـائلين   إنَّ المسؤولين األمنيين العراقيي         

ـُّن األمن ويعتقدون بأنَّ عملية  نـشر          حول تحس

ـَّقت نتائج اآلن     وطبقاً لمـسؤوٍل    . القوات قد حق

    حياٍء فقـط  األ  بالمائةمن خمسةعراقٍي كبير، فإن 

ـِّفَت بأنها        ٤٤٦من بين ألـ     "  حياً في بغداد ، صن

في شهر حزيران وذلك مقارنـةً  مـع   " غير آمنة  

 كانت غير آمنـةً  فـي        حياٍءألا  بالمائة من  عشرة

ـُر العراقيـون كـذلك       . الماضي   القـدرة  ويذكـ

 للقوات العراقيـة والقـدرات      والجاهزية المتزايدة 

اإلستخبارية الكبيـرة ، التـي أدت إلـى إحبـاط           

الهجمات اإلرهابية وإلقاء القبض على اإلرهـابيين       

وهناك إتفاقٌ  واسٌع على أن      . في الشهور األخيرة    

إن . نشر القوات تحتاج إلى مزيٍد من الوقت        عملية  

قوات الواليات المتحدة لم تكن كلها موجودةٌ  فـي          

         ميدان العمل حتى منتصف شهر حزيـران ، وإن

إستراتيجية العمل داخـل األحيـاء هـي جديـدةٌ            

ـَّدةٌ  وتحتاج إلى الوقت لكي تكتمل ، وتحتاج          ومعق

عمل فيهـا   القوات إلى أن تتآلف مع األحياء التي ت       

. وأن تكون منسجمةً  مع أسلوب العمـل الجديـد           

كذلك يجب أن تكون ِفرق إعادة إعمارالمحافظات ،      

التي هي جزٌء مهٌم من الوجه المـشرق للوجـود          
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بمعنًى آخر،  . األميركي ، مستقرةً  وفعالةً  تماماً        

           الـبعض يعتقـد بـأن ـِّر جداً القول بأن من المبك

   .ستظهر في القريب العاجل النتائج المرجوة 

في تصريحٍ  يعتبره الجميع غير مناسـب ،               

 تموز عـام    ١٢أعلن رئيس الوزراء العراقي في      

 ، بأن القوات العراقية مـستعدةٌ  وقـادرةٌ            ٢٠٠٧

ـُّم مسؤولية األمن في البالد     إن هذا األمـر     . لتسل

 كما يعتـرف بـذلك مـساعدي        غير واقعي تماماً  

وحتى المالكي نفسه إضطر للتراجع عن      المالكي ،   

إن مسألة قدرة القوات العراقية للمحافظـة       . موقفه  

بكفاءٍة ومهنيٍة ولوحدها على األمن في البالد هـو         

   .أمٌر مشكوٌك فيه

ليس هناك أحداً يريد ، سواٌء من السياسيين              

ـَّة أو من المواطنين العاديين ، أن         الشيعة والسن

واليات المتحدة تنسحب في أيِّ وقٍت      يرى قوات ال  

ـِّي حارث الضاريوقد صرح  . قريب  ، القائد السن

 ١٧ ، فـي     هيئة علماء المـسلمين   المتطرف في   

ـِّل اإلنـسحاب الـسريع          تموز بأن الهيئة التفـض

أمـا  .  فقط   جدولة اإلنسحاب والمفاجئ ، بل تريد     

 ، الجماعة الشيعية الوحيـدة التـي        التيار الصدري 

كانت تصوت بشكٍل علنٍي ضد الوجود األميركي ،        

ويعارض البرلمانيون الصدريون    . عدَّل موقفه فقد  

على وجه الخصوص ، بقوٍة أيَّ تخفيٍض للقـوات         

     مقتـدى الـصدر   حتى أن   . في المستقبل القريب    

، ) بعد غيابه الغامض والطويل في فصل الربيـع       (

 جاً للقـوات  تخفيـضاً متـدرِّ   صرح علناً بأنه يريد     

وبـالرغم  . يرتبط مع زيادة قدرة القوات العراقية       

من أن الكتلة الصدرية في البرلمان كانت قد تقدمت   

 بطلٍب لوضع جدوٍل زمنـٍي      ٢٠٠٧في نيسان عام    

إلنسحاب القوات األميركية ، وجمعت تواقيعاً لــ        

إالّ أنها لـم تـستمرُّ فـي         عضواً برلمانياً ،     ١٤٤

ن إوحتـى   .  لى هـذا الطلـب    تسليط  الضوء ع   

إنسحابهم من البرلمان في شهر مايس لم يكن بسبب 

بسبب وقـوع التفجيـر     ذلك الموضوع ، بل كان      

 وعجز الحكومة   الثاني للمرقد المقدَّس في سامراء    

في حمايته والتحقيق في عمليات التفجير وإعـادة        

  .بناءه 

   الحوار والمصالحة الوطنية– ٢

 ، التي أطلقهـا  مصالحة الوطنيةال      إن مبادرة   

رئيس الوزراء المالكي في شهر حزيـران عـام         

 كجزٍء من برنامج عمـل حكومتـه  قـد            ٢٠٠٧

وغيـاب    فقدان اإلرادة السياسية   بسبب     تعرقلت

إن الفقـرات   .  المعـززة بـشكٍل تـام      المفاوضات

، إجتثاث البعث التشريعية في المبادرة ، مثل قانون       

ل مختلفةً  من عمليـة التـصديق   قد ضعفَت بمراح  

 تجريد الميليشيات من الـسالح    إن عملية   . عليها  

التي هي دعامةً  أخرى فـي مبـادرة المـصالحة           

 ، وذلـك نظـراً      غير واقعية الوطنية، هي عملية    

لغياب اإلرادة السياسية وضعف اإلقتصاد وعـدم       

وجود قواٍت عراقيٍة قادرٍة ولديها الرغبة لمواجهة       

 ، باإلضافة إلـى      وملء الفراغ األمني   الميليشيات

إن تجمعــات . مجموعــٍة مــن أســباٍب أخــرى 

المصالحة الوطنية التي تم عقـدها فـي خريـف          

 ، إلى جانب عقد إجتماعـاٍت لشخـصياٍت         ٢٠٠٦

عشائريٍة وضباطاً سابقين في الجـيش الـسابق ،         

وقادةً  دينيين ، ومنظمات المجتمع المدني ، كانت         

 ، حيث كان    ل بدالً من المضمون   الشكتنصب على   

يتم مناقشة قضايا في هذه التجمعات ليس لها عالقةً         

بحالة اإلرتياب والمخاوف العميقة حول المواضيع      

إن اللجنـة   . الحساسة مثل قانون إجتثاث البعـث       

ـَّفة بمراجعة الدستور      في شهر   أكملت عملها المكل
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 حزيران وقدمت توصياتها إلى البرلمـان ، حيـث        

وبقي هناك عدداً من    . ستمر بنقاشاٍت مثيرٍة للجدل     

المواضيع الدستورية لم يتم التطرق إليهـا فـي         

نقاشات اللجنة ، بـضمنها قـضيتي كركـوك و          

  . السلطات الرئاسية الصعبتين 

تتركز اليوم أخطر المشاكل في العراق حول             

ـِّية         قضايا النفوذ بين المجاميع الـسياسية الـسن

 الكرديــة -إن العالقــات العربيــة   .يةوالــشيع

الحساسة على الدوام ، تقف اليوم بأقل تقـديرعلى         

وإن القادة السياسيون مـن الـشيعة       . حافة الهاوية 

ـَّة واألكراد ، قد فشلوا في تكـوين رؤيـةً             والسن

 ، إنهم لم يضعوا أهدافاً وطنيةً       )١( مشتركةً  للدولة  

تفاقياٍت مقبولٍة لتقاسم   مشتركة ، ولم يتوصلوا إلى إ     

ويجب أن يؤدي أي جهٍد جديٍ  يبـذَ ُل          . السلطة  

من أجل المصالحة الوطنية إلـى معالجـة هـذه          

  . المسائل األساسية 

ـَّة بأن البرنامج              يدِرك كالً من الشيعة والسن

التشريعي والمواد األخرى فـي خطـة المـالكي         

ـُِّل       مـاٍت للمـشكلة    عالللمصالحة الوطنيـة تمثـ

مع ذلك ،    . السياسية األساسية وليست حلوالً لها    

ـِّيٍ  المع،        اليوجد هناك حواٌر   وطبقاً لسياسيٍ  سن

سياسٌي حقيقٌي بين األحـزاب الـسياسية داخـل         

إن المجلـس الـسياسي لألمـن        . التحالف الحاكم 

 قائـداً مـن قـادة       ١٩الوطني ، الذي يتكون من      

ـِّم ليكـون منتـدًى      األحزاب السياسية الذي     صمـ

لمناقشة وحل المواضيع السياسية واإلستراتيجية ،      

 . طوراإلحتضارمن الناحية العمليـة   هو اآلن في    

ـِّل منتدًى مناسباً للحوار        وإن مجلس الوزراء اليمث

   الوزراء نادراً مايكونون صانعين للقـرار     ذلك ألن 

مله في األحزاب التي ينتمون إليها، وإن المجلس بأك

ً  على المواضـيع الـسياسية ، وإن         اليملك سلطة 

ـَزَّ قٌ ـٌَم البرلمــان ممــ  جــداً ومتــرددٌ  ومتخــ

 ، وقد تـم تـشكيل لجنـةً           بالصدامات الشخصية 

وحتى بـين   . لمتابعة مواضيع المصالحة الوطنية     

القادة السياسيين األرفع مقامـاً ، تكـون مناقـشة          

مها فـي   سطحيةً  واليتم حـس    المواضيع الصعبة   

وطبقاً ألحد أعضاء المجلس الـسياسي ،        . العادة

ـَد محادثـاتٌ جديـةٌ            ـُعقـ تتحـول  فإنه عندما ت

 ومعارك كالميـةً      الخالفات إلى إتهاماٍت متبادلةٍ   

إن كلَّ طرٍف يتخنـدق فـي       . وتفشل اإلجتماعات   

موقعه ، ويدفعه الخوف والطموح بدرجاٍت مختلفٍة       

   . ٍة كبيرةللبحث عن مكاسب كثيرٍة وحماي

ـٌَّد يؤيد قيام حواٍر وطنيٍ                 هناك عامٌل معق

ـَّة والـشيعة ، أال وهـو           في المستقبل بين السن

ـِّية فـي األنبـار          الشأن المتنامي للعشائر الـسن

إن هذه العشائر من الناحية      . وديالى وجنوب بغداد  

الرسمية هي ليست جزءاً من العملية السياسية حتى        

ـِّلها        اآلن ، وال   ـَّماً يمثـ . يوجد هناك حزباً منظـ

وبينما ترحب الحكومة بجهود هذه العـشائر فـي         

ـَر إليها علـى أنهـا            محاربة القاعدة ، إالّ أنَّه ينظ

مجموعاٍت كانت لها ، في أحسن األحوال ، روابط         

قويةً  مع التمرد ، وإن إحتمالية أنها كانت جـزءاً           

 أكبر من إحتمالية من نظام صدام حسين البعثي هي    

ـِّية التي هي اليوم  في         المجموعات اإلسالمية السن

وقد كان لرئيس الوزراء المالكي ، وفقاً        . الحكومة

لمستشاريه ، محادثاٍت مع هذه المجاميع ولكن لـم         

يكن ال للمالكي وال لألحـزاب الدينيـة الـشيعية          

إستراتيجيةً  للتعامل معهم على المستوى      األخرى  

إن .(أو ضمهم إلـى العمليـة الـسياسية        السياسي

ـِّله هذه العشائر نوِقشَ في أدناه   ).التحدي الذي تمث

العراقيين فـي  " على المستوى الشعبي وبين          

، التوجد للنزاعات التي تحصل بين      "حي الحمراء   
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ـِّر فـي          األحزاب السياسية أهميةً  إالّ عندما تؤث

ويـسهم   . يحياتهم اليومية وتمسُّ أمنهم الشخص    

في معانـاة وتهجيـر      اإلضطراب السياسي الكبير  

إن المـواطنين العـاديين     . المواطنين العـراقيين    

ً  للسياسة      وإنهـم  . ضعفاء ويشعرون بأنهم ضحية

يدركون بأن حـاالت الـصراع علـى الـسلطة          

ـُمارس في أعلى المستويات السياسية في بغـداد         ت

إن  . عـراق وفي المحافظات وكذلك بين جيران ال     

ردات فعل كل العراقيين تمتد من خـوفهم علـى          

حياتهم إلى قلقهم من مدى المأزق السياسي ومـن         

 ، إلى حـاالت  وعدم فهم مـايجري حالة اإلرتباك   

الغضب واإلدانة وتستمر بالطبع إلى الشكوك حول       

   . مؤامرةً  كبيرةوجود 

   الموقف الشيعي١-٢

ة التوفيق بـين    يواجه القادة الشيعة معضل          

ـَعارَضين فمن جانٍب ، إنهم متلهفـون       .  إثنين مت

لتثبيت هيمنـتهم الديموغرافيـة فـي الـسياسة         

، وتكون الديموغرافية فـي هـذا اإلطـار         بالكامل

ومن الجانب اآلخـر،    . المفاهيمي هي الديمقراطية    

ـَّة فهم يريدون     . في عملية بناء الدولة      إشراك السن

 ٨٠ المتشدد يفضلون حل ألـ      إن الشيعة من الخط   

 الكردي  –بالمائة ، موضحين بأن التحالف الشيعي       

ـَّة           . يمِكنه أن يدير البلد دون الحاجة إلـى الـسن

   رئـيس لجنـة مراجعـة       همام حمودي وحتى أن 

الدستور، الذي يعتبر شخصيةً  معتدلةً  وإصالحية        

ية عن  ، يمكن أن يكون مياالً لحل المشاكل السياس       

 بدالً من الحلول عـن      إستخدام آليات القوة  طريق  

إنه اليـرى وجـود     . طريق المفاوضات السياسية    

ماذا يوجد لنتصالح   " :حاجٍة للمصالحة حيث يقول     

ـَّة اليريدون اإلعتراف بأنهم أقليةً           عليه ؟ إن السن

وبقدر مـايتعلق   ".وال يريدون التصرف وفقاً لذلك    

الشيعة ، فـإن الديمقراطيـة      األمر به وبكثيٍر من     

تخول الشيعة بالحكم ألنهم األكثرية ، والمـصالحة        

هي لفظةٌ  أخرى تتضمن التـضحية بإمتيـازات          

  . الشيعة 

      مع ذلك ، يقول الـسياسيون الـشيعة بـأنهم       

 التـي   مستعدون للتخلي عـن بعـض المكاسـب       

يحصلون عليها من وجود ديمقراطيٍة كاملـٍة عـن         

ـَّة   طريق تقديم ت   وذلـك  ) واألكـراد (نازالٍت للسن

إن مبدأ التوافق .  الوطني المشترك لصالح التعايش

كثيراً مايكون مقبوالً كموازٍن مقابٍل للديمقراطية ،       

ــي  ــه يعن ـَّةلكن ــسن ــنقض لل ــديم حــق ال         تق

والتخلي عن عملية صناعة القرار ) وكذلك لألكراد (

إن الـشيعة   . ة  البطيئة والتي كثيراً ماتكون مستحيل    

يحاولون إيجاد حالً وسطاً بين اإلثنـين ، لكـنهم          

ـَّة غير متعاونين     إن خيار ألـ    . ( يدعون بأن السن

 بالمائة قد أعاقته من الناحية العملية الفوضـى         ٨٠

  ) . ، كما هو موضح أدناهالسائدة في الكتلة الشيعية

                يشكوا العديد مـن القـادة الـشيعة مـن أن 

ـَّة تنبـع مـن         الصعوبة في التحـدث مـع الـسن

إمتعاضهم لفهم وقبول النظام السياسي الجديد ، إنهم 

اليستطيعون قبول الحقيقة من أنهم لم يعودوا بعـد         

في السلطة  وبأن الشيعة أصبحت لهم اليد العليا في   

ـٍُّد أو مـن           العملية السياسية ، وفي النتيجة ، وبتعم

.  عملية التقـدم الـسياسي         فقد أفسدوا   يغير وع 

ـَّة فـي الواقـع هـم            ويعتِقد الشيعة بأن كل السن

ـِّين  "طائفيين   ـِّية ،     " متخَف يؤمنون بالسيادة الـسن

ـَّة إلنشاء دولةً  غير طائفيةً  هو           وإن مطالبة السن

  . في الواقع مجرد قناٍع إلستعادة السلطة إليهم 



 التحدي الصهيوين              )١٧١(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 لدراسات االستراتيجية  مركز الكاشف للمتابعة و ا                        ٣٤ من١٧                                     ٢٠٠٨ -لثاينكانون ا                 

 

 أولئـك الـذين     وخصوصاً( إن قادة الشيعة          

، يجـدون مـن   ) ينتمون إلى األحـزاب الدينيـة       

      الصعب وإلى درجٍة كبيرٍة جـداً ، الفـصل بـين           

ـَّة  "  ، مع كل مايتضمنه    " البعثي  " والنظام  " السن

ـَّة         الماضي من قمٍع مارسه ذلك النظام، وقيام السن

 . بتقديم الدعم للتمرد ذو الجذور البعثيـة القويـة        

إن الشيعة يخافون على وجودهم من عودة       ولذلك ف 

ـَّة          ـَّة إلى السلطة ، حيث يعتقدون بأن الـسن السن

الَعَرَبة التي يعود بها البعث إلى      سوف يكونون هم    

ـٍَّط كهـذا ، فـإنهم سـوف          . السلطة وفي مخط

اليفقدون كل مكاسبهم فحسب ، بل أنهم سـيكونون         

إغتيـال  إن عمليـات    . عرضةً  إلضطهاٍد جديد     

محمد بـاقر   التي بدأت بإغتيال    ( السياسيين الشيعة   

 ، وتبعها إغتيال    ٢٠٠٣ في شهر تموز عام      الحكيم

)  وآخـرون    وعلـي العـضاض    عز الدين سليم  

والمحاوالت التي تكررت إلستهداف حيـاة قـادةً          

تقدِّم دليالً على الجهود التي تُبذَل      شيعةً  آخرين ،     

 . لعمليـة الـسياسية   إلبعاد القادة الشيعة عـن ا     

وبموازاة الخوف ، فإن قادة األحزاب الشيعية لديهم        

 ، حيث يعتقدون بأنـه بعـد        شعوراً باألحقية أيضاً  

. قروٍن من اإلضطهاد حان دورهم  ليستلموا الحكم       

  إنهم يعرفون الديمقراطية على أنها حكم األغلبيـة        

كم ح، وبناءاً على ذلك فهي تعني       ) الديموغرافية  ( 

إنَّ هذه المخاوف والطموحات قد إنتقلت       . الشيعة

بطرٍق كثيرٍة جداً ضمنيٍة وأخرى علنيٍة إلى عموم        

  .السكان الشيعة 

ـَّة               ـِّم الشيعة بأنَّ ليس كل الـسن بينما يسل

هم صداميون أو بعثيون ، ولـيس كلهـم كـانوا           

ـَّة           مجرمين ، إالّ أنهم يؤكدون على أنَّ كل الـسن

 . )المـالكي   ( يستفيدون من نظام صـدام      كانوا  

       محسن عبدالحميد وطبقاً لروايٍة من المالكي ، فإن 

أحد قادة الحزب اإلسـالمي العراقـي وعـضو         ( 

وأعضاٌء آخـرون مـن الحـزب       ) مجلس الحكم   

اإلسالمي العراقي كانوا مسجونين من ِقبل صـدام        

. حسين في نهاية السبعينيات من القرن الماضـي         

 يعاملون بشكٍل جيٍد نسبياً في المعتقـل      وا  إنهم كان 

 يوماً من إعتقالهم على     ١٧وقد اُطِلقَ سراحهم بعد     

وقد . إثر التماساٍت تقدمت بها بعض الدول العربية 

أقرَّ عبدالحميد للمـالكي بـأنَّ المحتَجـزين مـن          

ـَح عنهم، أما المحتَجزون مـن         ـَّة كان يصف السن

عة فكانوا يعـذَّبون    حزب الدعوة وغيرهم من الشي    

ـَلون    .ويقت

هناك عامٌل آخر يسهم في زيادة حاالت القلق             

لدى الشيعة وهو عودة ظهور المجاميع البعثيـة        

في العراق وحصولهم على الفرصة للظهور مـن        

إسـتعاد  وبعد سنتين من السكون ،       . جديد خارجه 

 وبدأت الخاليـا    ٢٠٠٥ أنفاسهم بعد عام     البعثيون

ن جديد في أنحاء البلد ، حتى في المـدن          تتشكل م 

 األخباروقد إنتشرت الكراسات البعثية و    . الجنوبية  

الصحفية والدعاية ، وكلها كانت في األساس تحت        

 ، لكنها تقبع في     "العودة  " حزب  أسماٍء جديدٍة مثل    

ومقابل حالتي  . النهاية بوضوح تحت يافطة البعث      

يعة ، يطالب   الخوف واإلرتياب الشديدتين لدى الش    

ـَّة بإجـازة حـزب          عدٌد من أعضاء البرلمان السن

البعث والسماح له بالدخول في الميدان الـسياسي        

  )٢( . العراقي

ـَّة               إنَّ الشيعة يخافون بالتحديد مـن الـسن

إنهم يعتبرون هؤالء    . الذين يعملون معهم كل يوم    

متسامحين مع التمرد في أحسن األحوال ، أو، في         

، ناصر الجنابي وكان  . ألحوال مشاركين فيه    أسوأ ا 

ـِّية ،  جبهة التوافقوهو عضٌو برلمانٌي من      الـسن

ـِّية          ـُِّهم بالعمل مع ِفرق اإلغتياالت الـسن . قد إت
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وبعد مقاومٍة أوليٍة لإلتهام ، إعترفت جبهة التوافق        

بتورطه مع تلك المجاميع وطردتـه مـن كتلـتهم          

ويدَّعي . ٌب في سوريا    وهو اليوم هار  . البرلمانية  

مسؤولون من الشيعة بأنَّ لديهم أدلةً  تجرِّم قادةً           

ـَّةً  آخرين بنشاطات التمرد         يعتِقـد الـشيعة   .  سن

على نحٍو واسـعٍ      ) وبضمنهم المواطنين العاديين    (

  ـٌِّي        خلف العليان بأن  ، وهو عضٌو برلمـانٌي سنـ

فق فـي    ، رئيس جبهة التوا    وعدنان الدليمي بارز،  

البرلمان ، بأنهما يشتركان مع المجاميع المتمـردة        

إن  . مثل كتائب ثورة العـشرين وجـيش محمـد        

ـَّة    والعـاملين لـديهم متهمـين       حرس القادة السن

بإنخراطهم مع المجاميع اإلرهابية وإمتالكهم أسلحةً      

ـَّر نفسه     . غير مرخصةً      وإن اإلنتحاري الذي فج

ـََل   ٢٠٠٧يسان عام   في البرلمان في شهر ن      وقتـ

حاشية  ، يزعم بأنه ينتمي إلى       محمد عوض النائب  

ـَّة   أحد البرلمانيين  ونتيجةً  لهذه المخاوف ،     .  السن

يمتنع المسؤولون الشيعة عن تبـادل المعلومـات        

ـَّة    ولهذا ، فعندما إشتكى    . األمنية مع زمالئهم السن

  ، نائب رئيس الوزراء ، من عـدم         سالم الزوبعي 

      علي األديب إعالمه باإلستراتيجيات األمنية ؛ فإن  ، 

العضو البرلماني البارز في كتلة اإلئتالف العراقي       

الموحد ، أكد وفقاً لما يقول البعض شكوى نائـب          

رئيس الوزراء ، قائالً بأن ذلك هو مسألةً  طبيعيةً          

اليمكـن أن يـؤتمن علـى       طالما أن الزوبعـي     

   .المعلومات األمنية

ـَّة بأنهم معانـدون             إنَّ الشيعة يتهمون السن

ويعرقلون تقدم العملية السياسية عمداً ، ويلقـون        

اللوم على جيران العـراق والواليـات المتحـدة         

ـَّة    عنـد وضـع     . لمساعدتهم وتحريضهم للـسن

ـَّمٍ  متسلسٍل ،          مسببات المشاكل في العراق في سل

ـُّل الـدول العربيـة    يضع الشيعة    فـي قمـة     تدخ

ـَّم : إن المتهمين الرئيسيين في هذا المجال هم      . السل

العربية السعودية ، اإلمارات العربية المتحـدة ،        

َيعتقد الشيعة أنَّ هـذه البلـدان        . سوريا واألردن 

تعادي بشكٍل قاسي حكم الشيعة في العراق وسوف 

إنهـم يتهمـون     . تستمرُّ إلى حٍد بعيٍد في إعاقته     

بتقديم الـدعم المعنـوي والمـادي       الدول العربية   

للمتمردين ويغِمضون أعينهم عن عمليـات تـدفق        

إنهـم  .  األموال واألسلحة والمتطوعين إلى التمرد    

يتهمون جيرانهم العرب أيضاً ، وخصوصاً األردن       

والعربية السعودية ، بتشجيع المجموعات السياسية      

ـِّية الداخلة في العملية الـسياسية للتـصرف         السن

.  مشاكٍس وأن تتشدد بمطالب غير معقولـة         بشكٍل

غيـر  وفقاً لهذه الرؤية الشيعية ، إن جبهة التوافق         

ٌ  بعملية المصالحة ألنهم يتوقعون الحصول       مهتمة

ـَدٍر أكبٍر من السلطة   على    في العراق بتصرفهم    ق

  . المشاكس وإعتمادهم على جيران العراق العرب 

ى الواليات المتحدة   إن الشيعة يلقون اللوم كذلك عل     

ـِّية المتصلبة       إنهم . وذلك لتشجيعها المواقف السن

ـَّة المبرر لهـا مـن          يتهمونها بتقديم تنازالٍت للسن

أجل جلبهم إلى العمليـة الـسياسية عـن طريـق           

اإلنتخابات واإلستفتاء على الدستور، وبأنها تستمر      

بإرسال إشاراٍت تدلُّ على أنها تستمع إلى المطالب        

ـِّ إن تـأثير العربيـة     . ية وتذعن لضغوطهم    السن

السعودية على الواليات المتحدة يـشكل مـشكلةً          

رئيسيةً  لألحزاب الشيعية نظراً ألن األخيرة تتقاسم      

ـَّة العـراق  ( المخاوف مع السعودية    مـن  ) وسنـ

إن الدعم األميركـي للعـشائر       .التدخل اإليراني   

ـِّية في األنبار، ومشهد دمج عناص      ر من هذه   السن

العشائر في الجيش العراقي ، ينظر إليهمـا مـن          

إن األحـزاب   : خالل عدسة المخاوف هذه كما يلي     

السياسية الشيعية قلقةٌ  من قيام الواليات المتحـدة         
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ـِّية التي يمكـن أن         بدعم وتشجيع الميليشيات السن

تهدد سلطة الشيعة ، وتكون في النهاية جيشاً يمكنه         

الٍب ضد الحكومة التي يهيمن عليهـا       أن يقوم بإنق  

  . الشيعة 

إنَّ هذا الخوف ، بدرجته القصوى ، يصبح              

بمثابة تغييٍر أساسـٍي يثيـر الـشك واإلرتيـاب          

الشديدين حول وجود مؤامرٍة من الواليات المتحدة  

ـَّة البعثيين إلى الـسلطة      إن هـذا    . إلرجاع السن

ريمـة  الخوف من إشتراك الواليـات المتحـدة بج       

ـَّة للسلطة تشعر به معظـم الطبقـة          إستعادة السن

السياسية الشيعية والكثير من المـواطنين الـشيعة        

وربما يكون إصـرارالمجلس األعلـى      . العاديين  

اإلسالمي العراقي على تشكيل إقليماً فـي جنـوب         

بغداد هو بمثابة تدبيراً إحترازياً ضد قيام الواليات        

ـَّة إل    .ستعادة وضعهم السابقالمتحدة بمساعدة السن

ـِّي٢-٢    الموقف السن

ـَّية هي الوجه الثاني مـن               إنَّ الهموم السن

ـَّة    . نفس ورقة الهموم العراقية    حيث يخشى السن

وإنهم اليستطيعون . على وجودهم من حكم الشيعة 

ـُّل الحقيقة من أنهم فقدوا إمتيـازهم كنخبـٍة          تقب

ـ      .حاكمة وا مـرتبطين   وحتى أولئك الذين لم يكون

بنظام صدام حسين ، أو الذين كانوا معارضين له         

إما بسبب كونهم إسالميين أو شيوعيين أو صـنفٌ         

يشعرون أيضاً  من العرب القوميين غير البعثيين ،       

فـي  ) الطبقة النخبة   (     وإمتياز بفقدانهم السلطة 

ـَّة . المجتمع  وفي الوقت الذي يتهم فيه الشيعه السن

ـَّة يتهمون الـشيعة       بالطائفية المك  تومة ، فإن السن

ــتخدامهم   ــة وبإس ــصريحة والمعلن ــة ال بالطائفي

   .الديمقراطية وأدواتها لتسويغ البرنامج الطائفي 

وبينما يكون الموقف الـسياسي الـشيعي              

حكم األغلبية عن طريـق     : واضح وبسيط ، وهو   

ـِّي يبقـى         وسائل ديمقراطية، فإنَّ الموقف الـسن

ـَّة يرفضون علناً نموذج تأسيس        .غامضاً  إن السن

ويـدعي  . الدولة على أساس المحاصصة الطائفية      

ـَّة ، بشكلٍ  يناقض نفسه  بنفسه ، بأنهم        بعض السن

 على األقـل ، إذا لـم        يشكلون نصف عدد السكان   

ومنهم آخـرون أذعنـوا لنظـام        . يكونوا أغلبية 

ةً   المحاصصة الطائفية ولكنهم يريدون دوراً وحص     

ـَّة      . أكبر لطائفتهم    وفي الوقت الذي يقوم فيه السن

بإنتقاد نظام المحاصصة الطائفيـة علنـاً وبـشدة         

ويدعون إلى إستخدام سياسةً  غير طائفية،  فـإنهم          

بنفس الوقت كثيراً مايطالبون بحصٍة أكبـر مـن         

فـإن   وبالرغم من هواجـسهم ،    . الكعكة الطائفية 

ـَّة اليوم     ظـام المحاصـصة    يعتبرون ن بعض السن

  .الطائفية كوثيقةَ تأميٍن لهم للمشاركة في الدولة

إنَّ خسارة بغداد مؤلمـةٌ  بـشكلٍ  خـاص                 

ـِّية   وبغـض النظـر عـن       . بالنسبة للنخبة السن

ـَّة بأن العاصمة       األعداد الديموغرافية، يشعر السن

 الفلوجة أو تكريت  كانت هي مجال هيمنتهم وليس      

. بعيدتان ومنعزلتان عن بغداد     اللتان هما منطقتان    

ً  في بغداد وتستقر فـي       ةكانت نخبة الفكر متمركز   

ـَّرتها لهم النخبة الحاكمة، وكال ه       تين امؤسساٍت وف

ـِّيتين     لقد كان في بغداد نظاماً     . النخبتين كانتا سن

ـَن عنه    ـَبر ضمن      طبقياً غير معل ـُعت  ، ولم تكن ت

ست فـي نهايـة     التي اُس ( مدينة الصدر هذا النظام   

خمسينيات القرن الماضي تحت إسم مدينة الثـورة        

وقد بد َل إسمها إلى مدينة  صدام  في الـسبعينات            

 ، والتـي هـي      الشعلة والشعب ،  ) من نفس القرن  

كلها أحياٌء للسكان الشيعة الفقراء في العاصـمة ،         
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ـِّل األطراف          أجزاءاً حقيقيةً  من بغداد بل إنها تمث

  .رجية من العاصمةالفقيرة الخا

ـَّة من وجود سيطرةً  شـيعيةً              يخاف السن

ـَنِزُل فيها مرتبتهم إلى موقع الطبقة الثانيـة ،          ت

حيث يعتمدون هنا على مايوافق الـشيعة علـى         

وبفقدانهم للسلطة سوف تكون هنـاك       . تقديمه لهم 

خسارةً  لهم في الموارد  ونصيباً أقل في الحصول          

ـَّة  . عليم والتجارة   على الوظائف  والت    ويشكوا السن

ـَلون هـي          من أن أعداد األكاديميين منهم الذين يقت

 ، وإن األسـاتذة     أكثر من أعداد األكادميين الشيعة    

ـَّة يطـردون مـن مناصـبهم أو          الجامعيين السن

ـَّة          ـُحجب عنهم الترقيات ، وإن الطـالب الـسن ت

لجامعيـة  يبعدون عن الكليات المتقدمة والبـرامج ا      

 أفـضل مـن     يحتى عندما يكون أداؤهم األكاديم    

وتستمر اإلتهمات  . األداء األكاديمي للطلبة الشيعة     

حول دور الميليشيات الشيعية في قوات الـشرطة        

ـَّة ،         ـَة عند الشرطة ضد الـسن والنزعة المتوارث

وإبعاد ضباط الجيش السابق من الخدمة ، ورفض        

ـِّية حتى   تقديم الموارد المالية إلى الم     حافظات السن

وفـي  . للمشاريع التي وافقت عليهـا الحكومـة        

ـَّة وجود حالٍة من اإلهمـال       الخالصة ،    يرى السن

المتعمد لمصالحهم ومطالبهم من جانب مايصفونه      

   .بحكومٍة شيعيٍة ونخبة السلطة الشيعية

ـَّة أن يكونوا شركاء بشكلٍ كامـلٍ              يريد السن

ومتساوٍ  في الحكومة ، وليسوا مشاركين ثانويين        

إنهم يقولون بأنهم قد اُبِعـدوا       .  بالمائة ٢٠بنسبة  

تم إستشارتهم فـي    تمن عملية صناعة القرار ولم      

القرارات الرئيسية التي تخص السياسة األمنيـة أو        

إنهم يعتقدون بـأنَّ حكومـة رئـيس        . الخارجية  

راتها بمجموعٍة  الوزراء المالكي تحدِّد صناعة قرا    

ـَّة فـي          ضيقٍة من أعضائها ولم تتشاور مع السن

   .مايسمى بحكومة الوحدة الوطنية

ـَّة للِعِب مباراةً              ً  بيـٍد    حساسةيضطر السن

إنهم يعتقدون بأن لغتهم يجب أن تكـون          .ضعيفة

قاسيةً  من أجل إنتزاع إمتيازاٍت لهم من الشيعة ،          

ـَّثوا      بالمجموعات المـسلحة   وبأنهم يجب أن يتشب

لكنهم إذا ماأفرطوا فـي     . بصفتها ظهيرهم الخلفي  

أي موقٍف فإنهم سوف يزيـدون شـكوك الـشيعة          

ـِّنوا         . المسيطرين   يجـب علـيهم أيـضاً أن يبيـ

. لجمهور ناخبيهم بأنهم قادرين على إنقاذ الموقف        

 مـع الخـط   طارق الهاشـمي ولهذا كثيراً مايلتقي   

أن جمـاهيره تراقبـه وتقـارن    المتشدد ألنه يعلم ب 

ويجـد  . إنجازاته مع إنجازات مجـاميع التمـرد        

ـَّة أنفسهم في وضعٍ  خطيـر، إن إعتمـادهم           السن

الكامل على المجاميع المسلحة يجعلهم رهائن لدى       

ـِّل مصداقيتهم مـع الحكومـة             هذه المجاميع ويقل

 ؛ وإن إبعاد أنفسهم عن    ) ومع الواليات المتحدة    ( 

ـِّب لهم التضاؤل في مصداقيتهم        هذه المجاميع يسب

داخل المكون السنِّي ، وخصوصاً إذا مافشلوا فـي         

ـَّة    .توفير الحماية والمنافع للسكان السن

ـَّم السنُِّي واضحةً               إنَّ الخالفات داخل المخي

ـَّد   ويعتبر أعضاٌء بارزون    . بسبب موقفهم المعق

المكـوِّن   ، الذي هو     قيالحزب اإلسالمي العرا  في  

 البرلمـاني ، يعتبـرون      تحالف التوافق  األكبر في 

) زعيم أهل العراق     ( عدنان الدليمي بشكٍل خاص   

، )زعيم جبهة الحـوار الـوطني        ( وخلف العليان 

يـشكالن  وكالهما طرفان في التوافـق ، بأنهمـا         

، بـسبب   عائقين أمام التقـدم الـسياسي الـسنِّي       

ف ورغبتهمـا للعمـل     سلوكهما السياسي المنحـر   

قد هـدد   العليان  وكان  . كغطاٍء للمجاميع المتمردة    

في حـال   " المقاومة المسلحة   " تكراراً بلجوئه إلى    



 التحدي الصهيوين              )١٧١(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 لدراسات االستراتيجية  مركز الكاشف للمتابعة و ا                        ٣٤ من٢١                                     ٢٠٠٨ -لثاينكانون ا                 

 

ـَّة       فإنـه   الـدليمي أمـا   . عدم تلبية مطالب السن

، وخارج جبهة التوافـق   . يصرح علناً بأنه طائفي     

هيئـة علمـاء    ، رئـيس    حـارث الـضاري   هناك  

كٍل صـريح بأنـه يـساعد        ، متهٌم بـش    المسلمين

المجاميع اإلرهابية ويعتبر على نطاٍق واسعٍ  بأنـه       

 والجماعات المتطرفـة فـي      غطاءاً للقاعدة يشكل  

ـَّة    (ولراحة الجميع   . التمرد   ، ) وخصوصاً الـسن

  .فقد غادرالعراق وهو اآلن يعيش في الخليج 

إنَّ الظهــور المتزايــد لزعمــاء العــشائر       

ـِّية في ا   " مثلث الموت   "  ديالى وفي     و ألنبارالسن

جنوب بغداد يضيف عامالً جديداً لحساب السنَّة ،        

يـصف   . ويكون مفيداً ومهدِّداً بـنفس الوقـت      

الزعماء العشائريون أنفسهم بأنهم مقاتلين يدافعون      

ـِّقون          عن أبناء الشعب في هذه المحافظات ، يحقـ

. عدةالقافوائد حقيقيةً  بتخليص الناس من إضطهاد        

إنهم يقومون بلعب دوراً مهماً في محاربة القاعـدة         

ويحسنون الوضع األمني في منـاطقهم ، وبـذلك         

يقيمون روابـط وثيقـةً  مـع الوجـود المـدني            

إن هـذا   . والعسكري للواليات المتحدة في البلـد       

يضع العشائر في موقـعٍ  ذو قـوتين عـسكريةً             

نظيـراً  وسياسيةً  في مجتمعاتهم التابعة لهـم ، و        

إنهـم سـوف    . مقابالً للحكومة الوطنية في بغـداد     

مساوماٍت أصـعب   يكونون في وضعٍ  يديرون فيه       

ـَّةً           مع الشيعة   ، ولذلك سوف يجِبرون قادةً  سنـ

 على حٍد سواٍء على     يكونوا ِغالظاً آخرين على أن    

 ، فإن العشائر المتقوية سوف وأيما األمرين. األقل 

ـَّ    ـِّص        تزيد من نفوذ السن ة ككـل ، لكنهـا ستقلـ

باإلضـافة   . أهميتهم في البرلمان وفي الحكومـة     

ـِّية فـي         لذلك ،    إن نجاح زعماء العـشائر الـسن

ـِّل خطر اإلرهاب الدولي        محاربة القاعدة ربما يقل

في العراق ، لكنه سوف يجعل عمليات المـساومة         

حول تقاسم السلطة والمواضيع األخـرى المثيـرة        

  .وبةً  للخالف أكثر صع

ـَّة لضرورة             بعد إدراك بعض الشيعة والسن

اإلنخراط في حواٍر سياسيٍ  جديٍ  في النهايـة ،           

وإدراكهم للحقيقة بأنَّ الجهود والخطط الحالية قد       

ـِّلون          وصلت إلى طريقٍ  مسدود ، أصبحوا يفـض

المــساعدة والوســاطة الــدوليتين فــي عمليــة 

جـب  ت علـى أيـة حـال ،       . المصالحة الوطنية 

   الشيعة هم أقـل تمـسكاً بإشـراك        المالحظة بأن

 في مساعي المصالحة الوطنيـة      وسطاء خارجيين 

     ـُّلٍ  خارجيٍ سواءاً      الداخلية ، ويرون بأن أي تدخ

من جانب الواليات المتحدة أو البلدان اإلقليميـة أو         

سوف يضرُّ بوضعهم الحالي في     المجتمع الدولي ،    

   . السلطة

  سياسي الموقف ال-٣

   الفعاليات السياسية١-٣    

     بعد أربع سنواٍت مـن التحريـر، وإجـراء         

عمليتين إنتخابيتين وكتابة الدستور واإلستفتاء عليه      

لم يتمكن القادة السياسيون العراقيـون      فيما بعد ،    

واألميركيون من النجاح في بناء مؤسساٍت للدولة       

قابلــةً  للتطــور أو العمــل، أو مقبولــةً  لــدى 

  . المواطنين العراقيين 

وإن  . إنَّ الموقف السياسي يمرُّ في مـأزق            

 مـن   ١٧ ، حيث أن     السلطة التنفيذية غير منتجة   

 وزيراً قد إنسحبوا من وزاراتهـم بـشكٍل         ٣٦بين  

جماعيٍ  أو أنهم يقـاطعون إجتماعـات مجلـس          

ـِن وزيراً واحداً بتهمة القتل       (الوزراء   ) . وقد سج

 ، وعندما يكتمـل     ن نادراً مايكتمل نصابه   والبرلما

قراراٍت تخص شؤونه   نصابه بالفعل ، فإنه يناقش      
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رواتب أعضاءه ، خططهـم     ( فقط ، مثل     الداخلية

الخـدمات غيـر    إن  ) . التقاعدية ، عطلُهم ، الخ      

ـِّرة وإنخفض إنتاج النفط   .  من الناحية الفعلية     متوف

ل كثيـراً    مليون برميل في اليوم وهذا أق      ٩,١إلى  

 مليـون   ٤,٢مما كان عليه قبل الحرب حيث كان        

إن قادة البلد السياسين على علمٍ  في        . برميل يومياً   

 اللتـان تـصيبان     الركـود والفـشل   الواقع بحالة   

لكـن  مؤسسات الدولة في تلبيتها لحاجات البلـد ،         

إن هؤالء  . يبدو أنهم غارقون في حالٍة من العجز      

باب الشلل واألداء الضعيف    القادة مختلفين حول أس   

لتلك المؤسسات والتوجد لديهم آراٌء متفقةٌ  حـول         

   .عمليات اإلصالح

هناك عدٌد من العوامل تـسهم فـي فـشل                 

وعلى الرغم من وجود قادةً        . الدولة للعمل كدولة  

ألحزاٍب وكتلٍ  سياسيٍة كثيرٍة في العراق ، إالّ أنه          

يستأنفون العمـل   لم يظهر قادةً  وطنيون أقوياء       

. الوطني الواسع في الفترة التي تلت سقوط صدام       

يحـدِّدهم  إن المجاميع السياسية الرئيسية وقـادتهم       

 دينيٌ  وعرقيٌ  وطائفٌي وحتى إقليمٌي من         جمهوٌر

ـِّي السياسة يوضَّح كما يلي     . الناخبين    : إنَّ تشظ

إن الكلمة األكثر إستخداماً في المعجـم الـسياسي         

مكونةً ،   أجزاءاً:  ، وتعني    مكوِّناتاقي هي ،    العر

، التي   "األجزاء المكونة للمجتمع العراقي   " كما في   

ـَّت محل عبارة     إنَّ المجموعات  . " العراقيين  " حل

الطائفية تجري وراء مصالحها الـضيقة وتبنـي        

وحتـى القـادة    . مواقف لها للدفاع عن الـنفس       

تلـك  ن بـأن    األرفع مقاماً في العـراق يعترفـو      

ـ         ةالمجموعات تنقاد بالخوف أكثر من إنقيادها بأي

وإن إحدى نتائج البرامج    . رؤيٍة وطنيٍة أو عالميٍة     

الضيقة هي فشل مجلس الوزراء في العمل بشكلٍ          

متماسكٍ  في تنفيذ برنامجٍ  موحٍد إلعادة اإلعمـار          

  .وتوفير الخدمات اإلقتصادية واإلجتماعية 

ب وجود قيادةً موحدةً ومتضامنةً  في  إنَّ غيا       

مقابـل الجبهـة    ( كال المخيمين السني والشيعي     

ق عملية صناعةَ عقـٍد وإتفـاقٍ         ، يعو ) الكردية  

ــة  ــسياسية المهم ــيع ال ــصوص المواض          . بخ

إن الشجارات بين اإلئتالف العراقي الموحد وجبهة       

التوافق داخل البرلمان باإلضافة إلى غياب وجـود        

قيادةً  قويةً  للبرلمـان ، يجعـل عمليـة إتخـاذ             

القرارات البرلمانية الداخلية وبضمنها التـصويت      

إن الكثيـر مـن     .  ً على القوانين الحساسة ، صعبة    

هذه القوانين هي ذات طبيعٍة سياسية ، وتتطلب إما         

إلى عقد جولٍة من المفاوضات الـسياسية ،وهـذه         

قويةً  وموحدة،   اليمكن إجراؤها بدون وجود قيادةً        

أو إلى إجراء تصويٍت باألغلبية فـي البرلمـان ،          

وهذا هو الذي اليمكن تحقيقه في موضوع المسائل        

وجـود إخـتالٍف فـي مـصالح        الحساسة بسبب   

   .ة حتى داخل الكتلة الواحدالمجموعات

      إنَّ المؤشر الواعد كثيـراً هـو إدراك كـل          

عاقبـة قـد    السياسيين بأنَّ الحكومات العراقية المت    

فشلت في إستعادة الحالة السوية وحالة اإلستقرار       

وفي توفير مايحتاجه الشعب ، بالرغم من عـدم         

 يوجـد هنـاك     .وجود إتفاٍق حول أسباب الفشل      

 ،  المأزق السياسي سخطاً وخيبة أملٍ عالميين من      

 وكل شخصٍ يدِرك بأن الحلول السياسية مطلوبـةً       

حول ماهية هذه    ٍ عدم وجود توافق  على الرغم من    

ـَـشعر       . الحلول   وجـود  وفي نفس الوقت ، يست

ـٍَّد صعٍب في بغداد     وطبقاً للكثير مـن     . نشاٍط معق

الــسياسيين ، فــإن المفاوضــات  والمــساومات 

وعمليات عقد إتفاقياٍت وفسخ أخرى ، هي المسائل        

األكثر سخونةً منذ تشكيل الحكومة في ربيع عـام         
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 الذي تتواصـل فيـه      لذلك ، وفي الوقت   .  ٢٠٠٧

حاالت التنافس الـسياسية فـي إشـغال النخبـة          

الحاكمة ، فإنه يوجد اليوم قدراً كبيراً من التحرك         

  .ولكن دون وجود تقدمٍ واضح 

   التحالفات السياسية ٢-٣

إنَّ التــصدُّعات والتغييــرات داخــل الكتــل      

السياسية أصابت كالً من اإلئتالف العراقي الموحد       

إن هـذه    . )الـسنية   ( جبهة التوافق   و) الشيعي(

 أصابت مجمل المحيط الـسياسي فـي        التصدعات

  .بغداد وكذلك هي األحوال في المناطق األخرى 

 من ينسحب هو أول حزٍب حزب الفضيلة     كان 

إن  . ٢٠٠٧اإلئتالف العراقي الموحد في آذارعام      

، الذين سحبوا وزرائهم مـن مجلـس        الصدريين  

 شهر نيسان وعلقوا في شـهر مـايس         الوزراء في 

 مشاركتهم في البرلمان بشكلٍ مؤقت ،       ٢٠٠٧عام  

هم على أية حال مقيدون باإلئتالف العراقي الموحد        

ويزعم وجود توتراٍت   . داخل البرلمان أو خارجه     

داخل الكتلة البرلمانية الصدرية بـين المتطـرفين        

وينقسم حزب الدعوة إلى مخـيم       . والمعتدلين فيها 

المالكي ومخيم الجعفري وتنظيم العـراق ، وأيـاً         

منهم اليشعر بأنه مقيٌد في إطار اإلئتالف العراقي        

الموحد ، ولكنهم في النهاية سـيبقون متمـسكون         

لقد شكل بعضاً    . باإلتجاه الذي يسير فيه اإلئتالف    

 داخـل الكتلـة     ٢٥من األعضاء المستقلين ألــ      

  حد تشكيالً بإسـم    البرلمانية لإلئتالف العراقي المو   

، وهـي جماعـةٌ ذات      " تجمع الوطنيين العرب    " 

وهكـذا فـإن     . قاسم داوود ميولٍ ليبراليٍة يقودها    

 وأحزاب الدعوة  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي   

باقيةً على تمسكها بالبرنامج    ) بتسمياتها المتنوعة   ( 

   .لإلئتالف العراقي الموحدالسياسي 

 العراقي الموحد ممزَّقٌ بصورٍة     إنَّ اإلئتالف       

إن  . أكبر خارج بغداد وخـارج قبـة البرلمـان        

الخالف السياسي وحاالت التنافس في البـصرة ،        

الديوانية ، الناصرية ، السماوة ، والعمارة قد تفجر         

بشكل مواجهاٍت مسلحٍة وصـداماٍت مميتـٍة بـين         

المجاميع التي يتشكل منها اإلئتالف ، نـتج عنهـا          

ثير من القتلى بـين صـفوف كـل األطـراف            الك

وتردي الخدمات واإلقتصاديات فـي المحافظـات        

: إن السؤال المطروح هنا هـو       . وإنتشار الفساد   

هل إن عدم وجود التماسك على مستوى القمة في         

بغداد يؤدي إلى حالٍة من الصراع في المحافظات ،        

فظات أو أن التنافس على السلطة والثروة في المحا       

هو من الشدة بحيث يعرقل التوصل إلى إتفاقيـاٍت         

لم يعد   أيما األمرين ،     سياسيٍة على مستوى القمة ؟    

باإلمكان بعد اليوم النظر إلى اإلئـتالف العراقـي         

ـِّل اإلئتالف الشيعي الموحـد         الموحد على أنه يمث

الذي دعا إليه آية اهللا السيستاني قبل إنتخابات شهر         

 وإنتخابات شهر كـانون     ٢٠٠٥م  كانون الثاني عا  

   .األول من نفس العام

وقد حدث خالفاً مماثالً في المصالح ولـو               

إن  . بدرجٍة أقل من العلنية داخل جبهة التوافـق       

ـِّـسقةٌ           تصريحات جبهة التوافق في البرلمـان مت

ويمكن التنبؤ بها بصورٍة أكبر مـن تـصريحات         

لمواقـف  تهـدف ا   . اإلئتالف العراقـي الموحـد    

 إلـى تعزيـز     للحزب اإلسالمي العراقي  السياسية  

ـِّية      في  وبشكل ٍٍجزئيٍٍ ( مركزه بين الجماهير السن

وكذلك داخل  ) إنتخابات المحافظات   في  المشاركة  

علـى الـرغم مـن      .بنية السلطة السياسية للعراق   

إحتواء الحزب اإلسـالمي العراقـي للمتطـرفين        

 رف بطـرقٍ  ومن كونه كثيراً مايتـص     والمعتدلين،

أكثـر  يعتبرها الشيعة بأنها معوقةً ، إالّ أنه يبقـى          
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وبعد  . حزٍب منفتحٍ  على الحوار وعقد الصفقات      

ـَّة ،      ناصر الجنابي كارثة    التي أصابت القادة السن

والتفجير اإلنتحاري فـي البرلمـان ، وإكتـشاف         

ـَّة          مخابئ لألسلحة في بيوت بعض القـادة الـسن

ن ِقبل اإلرهابيين ، فقد بـدأ       وترشيح حراساً لهم م   

الذرائعيون من الحزب اإلسـالمي العراقـي فـي         

من أهـل    ( عدنان الدليمي تصوير أشخاصاً مثل    

ـِّلون عبئـاً      وخلف العليان ) العراق    على أنهم يمث

فائدته الوحيدة هي إطالق تصريحاٍت قويـٍة فـي         

 الوصـول اإلسـتراتيجي إلـى       وإمكانيةالبرلمان  

من المجتمـع   ) عاطفية( وغمائيةًدالعناصر األكثر   

ـِّي   .السن

وهناك ورقةً جديدةً في اللعبة الـسياسية               

ـِّية وهي ظهور العشائر في األنبار، وبشكلٍ          السن

متزايٍد في ديالى وجنوب بغـداد كقـوٍة حيويـٍة          

وتشكل العشائرتهديداً سياسياً وسطياً لكٍل  . وخطيرة

ـِّية وللشي     وبسبب كونها  . عة  من جبهة التوافق السن

إكتـسبت المـصداقية داخـل      ، فقـد    " محررة ً " 

 ، وأصبحت تـستخدم     مجتمعاتها ولدى األمريكان  

ـَّة  هذه المصداقية في      الذين  تحدِّي السياسيين السن

إن السؤال الذي   . هم اليوم داخل المشهد السياسي      

هـو كيـف     جبهة التوافق يوجه إلى الشركاء في     

ـَّة الجـدد     يمكن التعامل مـع       ،  الالعبـين الـسن

وتحديداً كيف يمكن اإلفادة من الظهـور الـوطني         

ـِّرها        عـشائر  السنِّي المتزايد ومن القوة التي توف

 في المفاوضات مع الشيعة واألكراد ، دون        األنبار

مـع   أن يخسروا أمامهم من الناحيـة الـسياسية ؟        

إمكانية إجراء اإلنتخابات المحافظاتية في األشـهر       

تسعة القادمة ، واإلنتخابات الوطنية في نهاية عام        ال

، فإن توازن القوة بين      إذا لم يكن قبل ذلك       ٢٠٠٩

وديالى وصالح الـدين     القوى العشائرية في األنبار   

من جانب ، وجبهة التوافق وخـصوصاً الحـزب         

ـِّل تحـدياً         اإلسالمي من الجانب اآلخر، سوف يمث

ـَّة  ـِّية التي هي اآلن    إن األحزاب الس   . لكل السن ن

داخلةً في العملية السياسية تواجه مشكلة اإلختيـار        

الصعب في أن تصبح إما حليفاً لهذه العـشائر أو          

منافساً لها ، وإن عملية إعادة التنظيم التي تـشمل          

تعني نهايـة جبهـة     هذه المؤشرات الجديدة ربما     

ـِّيٍة جديدة التوافق   . وبروز تحالفاٍت سن

ـُب       ِرز القوى العشائرية مـشكلةً مختلفـةً      وت

إن حكومـة رئـيس      . بالنسبة لألحزاب الشيعية  

لم يكـن   الوزراء نوري المالكي ، ولمدٍة طويلٍة ،        

ـَّة       لديها إستراتيجيةً تجاه القادة العشائريين السن

ـٍِّر         ـَّمون في األنبار في وقٍت مبك الذين بدأوا يتنظ

اء المـالكي   وعلى الرغم من إلتق    . ٢٠٠٧من عام   

ببعضٍ  منهم ، إالّ أنه لم يكن يوجد مسعًى إلدخال           

وفي الوقت الحـالي ،     . هؤالء إلى الحقل السياسي     

يخشى القادة الشيعة مـن تـسليح هـذه العـشائر           

ـِّل إنـشاء          وينظرون إلى هذه العملية على أنها تمث

ـِّيٍة مـشرعنٍَة مدعومـٍة مـن ِقبـل           ميليشياٍت سن

على المدى القصير، فإن القـادة       .الواليات المتحدة 

الشيعة ربما يجدون طرقاً إلستغالل هذه العـشائر        

ـَّة في الحكومة مثل         عدنان ضد شركائهم من السن

 ، أو حتى الحزب اإلسالمي      الدليمي وخلف العليان  

وبالفعل ، فإن بالونـات اإلختبـار قـد          . العراقي

بدال إستاُطِلقت بين الحين واآلخر إلختبار إمكانية       

 فـي اإلئـتالف     جبهة التوافق بعـشائر األنبـار     

وفي المدى المتوسـط ، فـإن       . الحكومي الحالي   

تقوية العشائر، من خالل األموال واألسلحة والدعم       

ـَّة         المحلي ، سوف يزيد إمكانية المساومة لدى السن

أما على المدى البعيد ، فإن الشيعة يخافون  . جميعاً

ـِّية    أن تؤدي عملية دمج عنا     صر من العشائر السن
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في القوات المسلحة العراقية إلى إرجاع البعثيـين        

إلى الجيش وربما تمهيد الطريق لحـدوث إنقالبـاً         

ـِّياً في المستقبل    .عسكرياً سن

      بعد رؤية توقف العملية الـسياسية وإدراك       

أنَّ هذا التوقف يؤدي بالمقابل إلى توقف وظـائف      

تشريع ، الخدمات ، النمو     ال( الدولة األخرى مثل    

، تقوم المجاميع السياسية منذ شهر      ) اإلقتصادي  

 بالبحث عن تحالفاٍت سياسـيٍة      ٢٠٠٧مايس عام   

جديدٍة لدعم الحكومة ، أو تشكيل حكومةً جديـدةً           

إن الدافع وراء تحالٍف جديٍد كان في  . بدالً من ذلك

التعـاطف مـع    البداية ناتجاً من مجاميعٍ بهـدف       

حـزب   ، وتضم هـذه المجـاميع        المالكيحكومة  

الفضيلة ، بعضاً من الصدريين ، القائمة العراقية        

التي يرأسها أياد عالوي، وكتلة الحوار البرلمانية       

وفي الوقت   . الصغيرة التي يرأسها صالح المطلق    

الذي يفضل فيه البعض اإلعالن عـن معارضـٍة         

فـإن   رسميٍة واإلنسحاب من الحكومة بالجملـة ،      

وفي النهايـة ، لـم      . بعض اآلخر يعارض ذلك     ال

 الصدريون والالحزب اإلسالمي العراقـي     يكون ال 

ـِّل          ـُـشك رأياً لهم في المكونات األساسية التـي ت

جبهةً للمعارضة ، ولم يكونوا مستعدين لإلشـتراك      

   .وتوقف ذلك المشروعفيها، 

 كبيرٍة كالً من المجلـس      تمام      لقد إرتأى وبأه  

اإلسالمي العراقي واألكراد ، الذين يـسبق       األعلى  

 ، أن   ٢٠٠٣تحالفهم اإلستراتيجي حـرب عـام       

يقوموا بعقد تحالٍف أوسع يمكنه إحداث أغلبيـةً          

 . في البرلمان ومنح الحكومة قوةً  في المساومة       

اإلئتالف العراقـي    من   حزب الفضيلة وبعد خروج   

المجلـس   ، وبسبب العالقات المتوترة بين       الموحد

 ، فقـد    والتيار الصدري  على اإلسالمي العراقي  األ

 فقط كـشريٍك لـه      حزب الدعوة بقي المجلس مع    

 اإلئـتالف العراقـي الموحـد     يعوُل عليه داخـل     

 ٢٥باإلضافة إلى األعضاء المستقلين اآلخرين ألـ       

لذلك تنهمك اإلستراتيجية في تشكيل     . داخل الكتلة   

علـى  الذي يضم المجلس األ   " تحالف المعتدلين   " 

اإلسالمي العراقـي، حـزب الـدعوة ، الحـزب          

ــاد    ــزب اإلتح ــتاني ، ح ــديمقراطي الكردس ال

 . )٣( الكردستاني ، والحزب اإلسـالمي العراقـي      

 إلى إتفاقيٍة واضحة المعـالم      تم التوصل بالفعل  وقد  

نسبياً بين الحزبين الشيعيين والحزبين الكرديين في       

ـ  وقد مرت    . ٢٠٠٧شهر تموز عام     اع عملية إقن

 العراقي فـي اإلنـضمام إلـى     الحزب اإلسـالمي  

 فـي   مناقشاٍت حادٍة والذعـةٍ   التحالف الجديد في    

وفي حالٍة من اإلحبـاط ، وبأمـل        . بعض األحيان 

ـَّة المعارضين ، فقـد         فرض الموضوع على السن

ـَّع الحزبين الشيعيين والحزبين الكرديين فـي        وق

        بـشكلٍ  رسـميٍ  إتفاقيـة         ٢٠٠٧آب عام   / ١٦

 الحـزب اإلسـالمي   بـدون   " التحالف المعتـدل    " 

  .العراقي

     على الرغم من أن األحزاب األربعـة تؤكـد         

ـَّل     إعلى   ـَك  أمام  سيكون مفتوحاً ن أي تحالٍف يش

كل من يرغب بـأن يـدعم الحكومـة والعمليـة           

تحـالف  " السياسية، مع ذلـك ، إذا تـم تـشكيل           

أن يكـون أولئـك     ، فإن ذلك يتضمن ب    " المعتدلين  

بمعنـًى  " متطرفين  " الذين هم خارج هذا التحالف      

أمـا   . خـارج الـسرب   ما، أو على األقـل هـم        

ـُستحثُّ لإلنـضمام       المجموعات األخرى فسوف ت

ـِّف جهودها        لتشكيل تحـالٍف   إليه أو أنها ربما تكث

   .مضاد
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   مؤسسات الدولة ٣-٣

أو إنَّ نصف عدد الوزارات تقريباً هي إما شاغرةً       

غير فعالةً  بسبب إنسحاب الصدريين ، إسـتقالة         

، إعتقـال   ) من القائمة العراقيـة     ( وزير العدل   

، وإنـسحاب   ) من جبهة التوافق    ( وزير الثقافة   

إن هــذه  . وزراء التوافــق والقائمــة العراقيــة

اإلنسحابات اليبدو أن لها تأثيراً على حكومٍة غير        

تى عندما تكـون    قادرٍة أصالً على إنقاذ الوضع ح     

القليل من الـسيطرة علـى      متكاملةً  وال تملك إالّ      

وطبقاً لمسؤولين حكوميين ، فـإن       . أدوات الحكم 

رئيس الوزراء ، الذي هو قائـداً عامـاً للقـوات           

إن .  المسلحة ، يتمتع بسلطٍة محدودٍة على الجيش      

الشرطة في المحافظات تسيطر عليهـا األحـزاب        

لمحافظات ، بينمـا تكـون      التي تسيطرعلى تلك ا   

الشرطة الوطنية تحت سيطرٍة ضعيفٍة مـن ِقبـل         

ــة ــة   . وزارة الداخلي ــال ، إن وكال ــا يق وكم

اإلستخبارات العراقية ليست تحت سيطرة الحكومة      

وقـد   . العراقية بل تحت سيطرة الواليات المتحدة     

ـَّرت الحكومة عـن نيتهـا لتـشكيل جهـاز           عب

يواجه ولة ، ولكن هذا     إستخبارات مماثل تملكه الد   

ـَّة لحـد اآلن       الرفض   . من ِقبل األميركيين والسن

وفي مناطق مثل البصرة ، العمارة  وذي قار، التي 

ـَّضت من عديد         إنسحبت منها قوات التحالف أو خف

غير قادرة  قواتها فيها ، فإن الحكومة إما أن تكون         

 والمحافظة على النظـام ، أو       ًعلى تطبيق القانون  

  .  القتال الداخلي فيها غير قادرةًٌ على إحتواءا أنه

للحكومة سيطرةً ضعيفةً على الـنفط فـي               

والميليشيات هي التي تسيطر على قطاع       . الجنوب

ـُجمع األموال  . النفط في الجنوب وتقوم بنهبه       وت

العائدة من النفط من ِقبل الميليشيات في كل مرحلٍة         

 من أجور النقل البـري      من مراحل العملية إبتداءاً   

إلى بيع الخام المهرب إلـى إسـتيراد المنتجـات          

ـَخدم        ـُـست ـُجمع عائداٍت هائلٍة ت المكرره وبذلك ت

 .البصرة في إدارة حروب الميليشيات في مدنٍ مثل      

بالتأكيد إن موضوع السيطرة على قطـاع الـنفط         

 ومنشآته في الجنوب هو سبباً رئيسياً للقتال الداخلي       

بين الشيعة في محافظة البصرة والصراع من أجل        

  .السيطرة السياسية على مجلس المحافظة 

إنَّ سجل الحكومة في مجال توفير الخدمات             

ـِّد طـوابير          . ضعيفاً إن النقص في الوقـود يولـ

طويلةً من السيارات التي تلتف حول أحياء المـدن         

ى ظهور السوق   إنتظاراً للتزوِد بالوقود ، إضافةً إل     

السوداء لبيع منتجات النفط ، التي تسيطر عليهـا         

 ، ومـع ذلـك      ٍالميليشيات والعصابات بشكلٍ كبير   

يشكوا المواطنون من قلة وجود المشتقات حتى في        

وإن قلة الوقود تسبب نقصاً فـي       . السوق السوداء   

توليد الطاقـة الكهربائيـة ، ذلـك ألن أصـحاب           

خاصة اليـستطيعون دائمـاً     المولدات الكهربائية ال  

ويعـاني  . الحصول على الوقود لتشغيل مولداتهم      

 من نقصٍ كبيـرٍ فـي المعـدات     القطاع الـصحي  

والتجهيزات الطبية في الوقت الذي يتصاعد فيـه        

إنَّ . الطلب عليها بسبب عمليات العنف المتواصلة       

بسبب إستهدافهم من ِقبل    األطباء يهربون من البلد     

ـَّدت أزمـةً       اإلرهابيين بشك   لٍ خاص ، حيث تولـ

 . وضع َحظٍر على سفراألطباء   دفعت الحكومة إلى    

والخدمات هي بحالٍ أفضل قليالً في المحافظـات        

الجنوبية مما هي عليه في بغداد والمنطقة الوسطى، 

على الرغم من صعوبة إمكانية الحـصول علـى         

معلوماٍت نسبيٍة دقيقٍة عن توفر الوقـود والقطـاع         

  .الصحي 

ـَِّم               هناك تطوٌر جديٌد واعٌد بشكلٍ كبير، صم

 ،  لكي ينهي حالة اإلخفاق لدى السلطة التنفيذيـة       
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وهو القرار الذي تم إتخاذه في منتصف شهر تموز         

رئيس الـوزراء  يتألف من " حكماً رباعياً  " إلنشاء  

جـالل  :  وهـم    وأعضاء مجلس الرئاسة الـثالث    

 . هاشـمي طالباني وعادل عبدالمهدي وطـارق ال     

     . وهذا يمكـن أن يحقـق عـدداً مـن األهـداف             

يعتقد أعضاء مجلس الرئاسة بان رئيس الـوزراء        

المالكي كان يتخذ القرارات دون إستشارٍة كافيٍة مع        

إن التشكيلة الرباعيـة     . أطراف التحالف الوطني  

ستؤدي إلى إجراء مشاوراٍت أكثر في عملية صنع        

ـ      شيعية ، الكرديـة ،     القرار وتضمن الموافقـة ال

ـِّية   ـَّة       . والسن ويشتكي ، أيضاً ، الهاشمي والـسن

ككلٍ من القرارات األمنيـة واإلسـتراتيجية يـتم         

 دون التشاور معهـم   " الحكومة  " إتخاذها من ِقبل    

ـَّة لهم رأياً قليالً في الحكم       الحكـم  " إنَّ  . وأن السن

ـِّر للهاشمي ، نيابةً عن التوافق     " الرباعي   ، سيوف

من الناحية الفكرية، إن الحكـم      . متساوية مشاركةً

الرباعي سوف ينهي العوائق التي تمزق الحكومـة     

عن طريق تقديم اإلجماع من ِقبل الكتل الـسياسية         

  .الكبيرة 

 .  بالمـشاكل  اَإنَّ البرلمان هو أيضاً مملوء           

 نادراً مايحضرون ن الكبار   يحيث أن القادة السياسي   

اته وإن العملية التشريعية كثيراً مايعوقهـا       إجتماع

 الـشديد ،    الـشجار الحزبـي   وإن   . غياب النواب 

 عن  بإبعاد المشهداني واألزمة التي إزدادت حدتها     

منصبه كرئيسٍ للبرلمان ، وإعادته الحقـاً ، هـي          

حالـة اإلرتيـاب الموجـودة بـين        عالماتٌ عن   

ـ    . األطراف الشيعية والسنية   ذه وباإلضافة إلى ه

المشاكل ، فإن البرلمان في الواقع يتمتـع بـسلطٍة          

ضعيفٍة ألن الكثير من المواضيع التشريعية التـي        

يناقشها لها أبعاداً سياسيةً تحتاج إلـى إسـتجاباٍت         

ويستطيع البرلمان أن ينجح في عمله فقط        . سياسية

عن طريق التسويات السياسية والقـرارات التـي        

يراً مايكونون مستقلين عن يتخذها القادة الذين هم كث   

  .العملية البرلمانية 

       إنَّ الجوانب األكثر أهميـةً فـي العمليـة         

التشريعية التي تتطلـب إهتمـام البرلمـان هـي          

قانون الـنفط ،   وهي تشمل ،     سياسيةٌ  بطبيعتها ،   

قانون تقاسم الواردات ، قانون إجتثاث البعـث ،         

ـِّم عمل مجالس الم       . حافظاتوالقانون الذي ينظ

إن هذه القوانين هي ليست من تلك التي تحتاج إلى          

التصويت في البرلمان ، بل تحتاج إلى عقد إتفـاق           

ٍوإجماعٍ  بين الممثلين السياسيين الكبار، والتصديق       

بالتأكيد إنَّ عدم إكتمال    . عليها من ِقبل القادة الكبار    

النصاب كان يستخَدم في حينه بعمٍد إلخفاء حالـة         

   .م وجود إتفاقٍ حول عملية التشريع الحساسة عد

   المحافظات الجنوبية٤-٣

لقد أدى إنـسحاب قـوات التحـالف مـن                

المحافظات الجنوبية إلى حدوث مواجهاٍت شـديدٍة       

بين ميليشياٍت متنافسٍة ، وخصوصاً بين منظمـة        

ـَّح للمجلس األعلى اإلسـالمي        بدر، الجناح المسل

ي ، الجناح العسكري للتيار     العراقي وجيش المهد  

 مؤسساٍت حكوميٍة ضـعيفةٍ   إن وجود    . الصدري

إلى جانب اإلمكانية الضعيفة في تطبيق القـانون ،         

قد تسببت أيضاً في ظهور ميليـشياٍت وجماعـاٍت         

، وهذه  " جند السماء" و  " لصرخيينا" جديدٍة مثل 

 مسلحٍة تعمـل علـى      مجموعاٍت شبه صوفيةٍ  هي  

ويتوجب على المـواطنين    . لسياسي  محيط النظام ا  

العاديين في الجنوب الذين يريـدون أن يواصـلوا         

حياتهم اليومية الهادئة أن يشقوا طـريقهم خـالل         

  .النزاع السياسي الخطير الجاري 
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      وقد عِقَدت إنتخابات مجالس المحافظات في      

 ، وتم   ٢٠٠٥الجنوب في شهر كانون الثاني عام       

ِقَبل مجـالس المحافظـات     إنتخاب المحافظين من    

 فـي حينـه     قاطع التيار الـصدري   وقد   . الجديدة

اإلنتخابات رسمياً ، على الرغم من أن بعضاً مـن          

من . الصدريين خاضوا اإلنتخابات بصفٍة شخصية      

الناحية العملية ، لـم تـضع اإلنتخابـات نهايـةً             

ففي البصرة ، يواجه بمـرارٍة      .  للمشاكل السياسية 

 ي هو من حزب الفضيلة ، معارضةً      المحافظ ، الذ  

من ِقبل أعضاء مجلس المحافظة الذين ينتمون إلى        

المجلس األعلى اإلسالمي العراقي وحزب الدعوة،      

إن  . الذين حاولوا جاهدين عزلـه مـن منـصبه        

األخطار اإلقتصادية في البصرة مرتفعة ، ويروى       

ـُديرها الميليشيات التي همها الرئ       يسي بأن المدينة ت

وطبقـاً  . هو السيطرة على موارد المدينة النفطية       

لبعض المواطنين ، فـإن اإلغتيـاالت الـسياسية         

وعمليـات القتـل الثأريـة      للمتنافسين السياسيين   

ٌ  وإن السلطات المحلية والحكومة       للبعثيين  منتشرة

المكـوِّن  وقـد أصـبح      . على علمٍ بهـا   الوطنية  

ـِّي الصغير  ع تحت ضغٍط قاٍس،  في المدينة يقبالسن

ـَّمت       ـِّية يتم حرقها بشكلٍ منظ  وإنَّ المساجد السن

ويدعي المواطنون بأن النفوذ اإلقتـصادي       . ماماً

والعسكري والسياسي اإليراني في البـصرة هـو        

   .أعلى مما هو عليه في أي مكانٍ آخر في الجنوب

ــرية         ــة والناص ــات الديواني ــي محافظ ف

المجلـس األعلـى اإلسـالمي      والسماوة، يسيطر   

العراقي  على مجالس المحافظات فيهـا ولكـن ،          

وكما أكد مواطٌن مـن الديوانيـة ، فـإنَّ جـيش            

 فـي   الشرطةإن   . المهدي يسيطر على الشوارع   

 التابعـة   منظمـة بـدر   هذه المحافظات تنتمي إلى     

للمجلس األعلى اإلسـالمي العراقـي ، ولكـنهم         

 جيش المهدي ن ِقبل   يواجهون على الدوام تحدياً م    

وقد تشعبت  .  إلى بيوتهم    لتهديداتوكثيراً ماتأتيهم ا  

الصدامات المميتة بين جيش المهدي وبين الشرطة       

المرتبطة بالمجلس األعلى اإلسالمي العراقي فـي       

ـُّل الجـيش          هذه المحافظات ، مما يستدعي تدخـ

  .العراقي 

وفي محافظـة كـربالء ينقـسم مجلـس                

ين حزب الدعوة ، المجلـس األعلـى        المحافظة ب 

اإلسالمي العراقي ، الصدريين ومنظمـة العمـل        

 بتوازنٍ سياسيٍ  ، وبهذا تحتفظ المحافظة      اإلسالمي

، ولكن بسبب كونها تشترك بحدوٍد مع       غير مستقر 

" مثلث الموت   " محافظة األنبار، وقربها من منطقة      

في جنوب غرب بغداد ، فقد كانت مدينة كـربالء          

. للعمليات اإلنتحارية والـسيارات المفخخـة       هدفاً  

ونتيجةً  لذلك ، تكون نقاط السيطرة األمنية علـى          

  .مداخل المدينة وفي داخلها مشددة 

فهـي  ) العمـارة   ( أما محافظة ميـسان            

المحافظة الجنوبية الوحيـدة التـي تقـع تحـت          

 ، مع   السيطرة المباشرة للصدريين وجيش المهدي    

صدامات مع الشرطة المحلية والجيش     ذلك تتكررال 

وفي العمارة ، يقـال بـأنَّ الـصدريين       . العراقي  

يسيطرون على حركة البضائع المشروعة وغيـر       

المشروعة ِعبـَر نقـاط العبـور علـى الحـدود           

  .اإليرانية

        يبدو أنَّ محافظـة النجـف فقـط هادئـةً         

ويسيطر المجلس األعلـى اإلسـالمي       . ومزدهرة

 ، وعلى الرغم من     ى المدينة بشكلٍ تام   العراقي عل 

 إغتيالٍ ألحد مـساعدي السيـستاني     حدوث عملية   

 لسلطة المجلس   اليوجد تحدياً خطيراً  مؤخراً ، فإنه    

. األعلى اإلسالمي العراقي في الوقـت الـراهن         
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            ونتيجةً  إلستقرار الوضـع فـي النجـف ، فـإن

 مـن المحافظـات     إقتصادها هو في وضعٍ  أفضل     

إضافةً إلى السيطرة علـى      .  الجنوب األخرى في 

عمار الحكـيم ، إبـن      المؤسسات الحكومية ، قام     

 قائد المجلس األعلى اإلسـالمي      عبدالعزيز الحكيم 

 العراقي ، بتأسيس وترأس منظمةً خيريـةً كبيـرةً        

، التي  " شهيد المحراب   " وواسعةً  تسمى مؤسسة     

 قامت لحد اآلن بتأسيس أربـع مـدارس خاصـةً         

المدارس الصيفية ، إلى جانب مساعدة      وسلسلة من   

األيتام في الجنوب و تـوفير المعونـات للعوائـل          

المهجرة و إدارة منظماٍت نسويٍة وبرامج تثقيفيـٍة        

للنساء ، وتقديم خدماٍت إجتماعيٍة أخرى الحـصر        

من تلك التي التقـوم بتقـديمها الدولـة وال          لها  

 بعض المواطنون من إحتماليـة      يقلق  .المحافظة  

الـصدريين   الحالي ذلك ألن     م إستمرار الهدوء  عد

  وإنهم  في     سوف لن يتخلوا عن النجف  بسهولةٍ      

 على سيطرة المجلس األعلى     سيعترضونوقٍت ما   

  .اإلسالمي العراقي عليها 

       يسود إعتقاٌد واسٌع بأنه في حـال إجـراء         

إنتخاباٍت لمجالس المحافظات الجنوبية قريباً ، فإنَّ    

سوف يحصلون على مكاسب مهمـةً        الصدريين  

 كـان قـد قـاطع       التيـار الـصدري   وألن   . فيها

 ، فإن ٢٠٠٥اإلنتخابات في شهر كانون الثاني عام 

التعكس قـوة التيـار     مجالس المحافظات الحالية    

باإلضافة لذلك ، يوجد هنـاك إعتقـاٌد         . الحقيقية

    األداء الضعيف للحكومـة الوطنيـة     واسٌع من أن 

لمحافظات في فترة الـسنتين ونـصف       وحكومات ا 

يتفق الكثيـر   . رفع حالة التأييد للتيار   الماضية قد   

من المواطنين على أن اإلنتخابات في المحافظـات        

سوف تشدد حالة القتال بين الميليشيات الشيعية في        

ـِّر       . الجنوب وهناك جانٌب مشرقٌ مثير، حيث يعب

عـدم  د  الكثير من المواطنين في الجنوب عن وجو      

 ككل والتي فشلت،    قناعة متزايدة باألحزاب الدينية   

كما يشعرون ، باإلستجابة لحاجات المـواطنين ،        

ـَغاضى عنـه ،          وفي التعاطي مـع الفـساد المتـ

   .وإنخراطها في المنافسة العنفية

   الفيدرالية والحكم الذاتي لألقاليم-٤

اً       إنَّ العراق اليوم ، وفقاً لدستوره ، يمثل بلد        

إتحادياً يتكون من إقليمين هما ، إقليم كردسـتان         

ويعطـي الدسـتور الحـق       . وباقي أنحاء العراق  

. ً  إضـافية     تشكيل أقاليم فيدرالية  للمحافظات في   

 تمرير قانوناً فـي     ٢٠٠٧وقد تم في شهر آذارعام      

البرلمان ، بأغلبيٍة بسيطٍة و نقاشٍ ضعيف ، قدمـه          

ـِّم عمليـة     العراق المجلس األعلى اإلسالمي   ي ينظ

المـسائل  إن هذا القانون اليعالج     . تشكيل األقاليم   

 في العالقة بين حكومة اإلقليم والحكومة       الحساسة

الوطنيــة ، أو ســلطة وإختــصاصات الحكومــة 

من المفترض أن . اإلقليمية مقابل الحكومة الوطنية 

.  معالجتها في الدسـتور    تتكون هذه القضايا قد تم    

ـِّل موضوع    في الواقع ، إن    ـَّف ها تمث  النقاش المكث

ـِّل قسماً من         أعقد المواضـيع  في العراق ، وتشك

  .لجنة مراجعة الدستورالتي تتعامل معها 

   الفيدرالية في الجنوب١-٤

قاد المجلس األعلـى اإلسـالمي العراقـي               

الدعوات لتوسيع الفيدرالية ومدَّها إلـى األجـزاء        

ـ        اميع الـشيعية   األخرى من العراق ، لكـن المج

ويعـارض   . األخرى لم تشاركه الحماسة في ذلك     

 الفيدرالية كمسألة مبدأ ، ويقبلـون       التيار الصدري 

بإمتعاضٍ  بالفيدرالية الكردية فقـط ؛ إن حـزب          

) علمـانيون ودينيـون     ( الفضيلة وشيعةٌ  آخرون     

يعارضون الصيغة المحددة التي إقترحها المجلـس       
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قي وإقترح الـبعض مـنهم      األعلى اإلسالمي العرا  

إن . أفكاراً بديلةً عن الفيدراليـة أو الالمركزيـة         

موقف حزب الدعوة أكثر غموضاً ، حيث يميـل         

اليوم لوصف المجلس األعلى بأنه شـريٌك كبيـر         

  .ويمضي مع برنامجه قدماً 

يسعى المجلس األعلى اإلسـالمي العراقـي             

احداً يشمل كـل     إلى تشكيل إقليماً إتحادياً و     فعاليٍةب

علـى   ، المنطقة التي تقع إلى الجنوب من بغـداد       

  ، وهـو مـا     إفتراض أن تكون النجف عاصمةً له     

وألن " . شيعـستان   "  يسميه الذين يعيبونه بــ      

          الفيدرالية تحتاج إلى إجراء إستفتاٍء عليهـا ، فـإن

ـُصرفُ اليوم لتعزيز الفكـرة بـين          موارد ماليةً ت

وب من كل مـستوى إجتمـاعي       العراقيين في الجن  

وبين مجاميعٍ إجتماعيٍة كبيرة ، على سبيل المثال ،         

يعقد المجلس األعلى اإلسالمي العراقـي بإنتظـام        

النساء بفوائد  " تعريف  " إجتماعاٍت نسويٍة بهدف    

على إفتـراض أن هـذه       . الفيدرالية في الجنوب  

الفيدرالية الكبيرة في الجنوب يمكن تحقيقها ، وعلى 

تراض أنها ستكون تحت سيطرة المجلس األعلى       إف

اإلسالمي العراقي ، فإن هـذا المجلـس سـوف          

ـُمنَح  األقـاليم             يطالب، مثل األكـراد ، بـأن تـ

  .اإلتحادية سلطة الحد األعلى 

      الوضـع فـي جنـوب              على أية حال ، إن

 ،  العراق يختلف تماماً عن الوضع في كردسـتان       

   ل فيه الحزبـان الكرديـان      الذي إستطاع أن يتوص

إتفاقيٍة لتقاسم  أثناء فترة التنافس العنفي بينهما إلى       

وبعيـداً عـن    .  مما سمح بتوحيد اإلقلـيم       السلطة

إتفاقية تقاسم الـسلطة ، فـإن المجلـس األعلـى           

اإلسالمي العراقي والتيار الصدري إنغمـسا فـي        

 . نزاعٍ  دمويٍ بينهما على السلطة فـي الجنـوب         

فإن مـدن البـصرة ، الديوانيـة ،          فَ،وكما وصِ 

نزاعاٍت الناصرية ، السماوة ، ومدناً أخرى شهدت        

ـُعزى إلـى    مسلحٍة وعمليات إغتياٍل وتفجيراتٍ     ت

  .حالة التنافس بين الطرفين 

إنَّ اإلنتخابات المحافظاتية في الجنوب من             

المحتمل أن تعجِّل حدوث عنفاً أوسع في الجنـوب    

 . الة ظهوٍر أقوى للتيار الـصدري     وتؤدي إلى ح  

وربما تظهر مجاميع أخرى أصـغر فـي حلبـة          

وضمن األحوال الـسائدة،عندما تكـون      . التنافس  

بالتأكيد سيطرته على مجالس المحافظات ضعيفة،      

فإن حماسة المجلس األعلى اإلسالمي العراقي نحو       

          إقامة إقليمٍ شيعيٍ إتحاديٍ كبيٍر، ربمـا تتبـدد وإن

 قد ينظر في أشكالٍ أخرى من اإلتحاد التي         المجلس

  .يمكن أن يكون تشكيلها أسهل كثيراً 

باإلضافة لذلك ، فإنَّ عشائر جنوب العراق              

تكون في أحسن أحوالها منقـسمةً حـول فكـرة          

وعلـى   . تشكيل إقليماً إتحادياً كبيراً في الجنوب     

الرغم من أن المجلس األعلى اإلسالمي العراقـي        

 بهـذه   "وسط الجنوب " أن يقِنع عشائر منطقة      حاول

     عشائر    موافقتهم غير أكيدة  الفكرة ، إالّ أن وإن ، 

ـُثيروا ضدها      أقصى   تحـٍد  وفي  . الجنوب  قد اُست

 الكبير، إلتقى زعماء    جديٍد وبارٍز لفيدرالية الجنوب   

، الـسماوة   ، الناصـرية   ، من البـصرة     العشائر

 وأعلنـوا   ٢٠٠٧ام  والعمارة في آب ع   ، الديوانية  

ولـيس  ( منفرداً  " ذاتي الحكم    " عن تأسيس إقليماَ  

إنَّ اإلعـالن   . في محافظاتهم الخمس    ) دراليةً    يف

لكنه كان في الجانب    ، يرفض الفيدرالية بوضوح    

األخر غامضاً في موضوع العالقة بين إقليم الحكم        

  . الذاتي هذا والحكومة الوطنية 

ينتظم عراق جنوب   ، ية  من الناحية التقليد          

منطقـة   .بغداد حول منطقتين ثقافيتين متميزتين      
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النجف وتـشمل   وتتمركز حول    ، الفرات األوسط 

الطـابع  وهي منطقة يغلب فيهـا       ، كربالء والحلة 

التي يتكون  ،  حول المواقع الشيعية المقدسة      المدني

التجـار ورجـال    السواد األعظم من سكانها مـن       

 الـزوار كبيٍر على    ها بشكلٍ ويعتمد إقتصاد . الدين

الذين يأتون من كافة أنحاء العالم اإلسالمي لزيارة        

ـُجمع      ) العتبات المقدسة   ( ، وعلى الموارد التي تـ

وجود المرجعيـة والحـوزة الـشيعية       من خالل   

وهي مؤسساٍت تعليميٍة دينيٍة تـستقطب       ، الكبيـرة 

لقـد كانـت    . الطلبة من أرجاء العالم اإلسـالمي       

ربالء على الدوام تتميـزان بـالمظهر       النجف وك 

اإلسالمي العالمي أكثر مـن أي مدينـٍة عراقيـٍة          

   .أخرى

 ،  منطقة أقصى الجنـوب    أما المنطقة الثانية فهي     

 والتـي   البصرة ، العمارة ، والناصرية    التي تشمل   

 منطقـة األهـوار    تمتد حول    مناطق عشائرية هي  

ــة ــسماوة ، . التأريخي ــة وال ــشترك الديواني وت

دهما العشائري القوي ، فـي الكثيـر مـن          بوجو

الصفات مع هذه المنطقة أكثر مما تشترك فيه مع         

وتعتمد هذه المنطقة فـي      . منطقة الفرات األوسط  

الزراعـة وتربيـة    إقتصادها بشكلٍ كبيـٍر علـى       

وتميل ثقافة المجتمع في     . الحيوان وصيد األسماك  

أقـل عالميـةً  وأقـل       هذه المنطقة إلى أن تكون      

ـُّ  من تلك التي توجد في المـدن        هاً نحو الدين  توج

المقدسة ، والعادات والتقاليد العشائرية واضـحةٌ         

ومتعددة األلوان ، ويستمر السكان في تناغمهم مع        

  .التقاليد العشائرية العربية 

إن التنافـسات الـسياسية            في الخالصـة ،     

ـَّح ، التقلبـات          الشديدة التي تشمل النزاع المـسل

لتأريخية ، واإلختالفات الثقافية واإلقتصادية سوف      ا

تجعل من عملية إنشاء فيدراليةً  كبرى منفردةً  في          

  .الجنوب تحدياً كبيراً

   الفيدرالية في الغرب٢-٤

ـَّة علـى مبـدأ الفيدراليـة                لقد وافق السن

بالنسبة لألكراد ، ولكـن يجـدون مـن الـصعب           

َـ       دَرلٍ بـشكلٍ  ترويض أنفسهم مع وجود عراقٍ مف

بنفس الوقت ، دفعـت إهتمامـاٍت عديـدٍة          . كلي

ـَّة إلى التفكير في ميـزات الحكـم الـذاتي           السن

أحد المواضـيع األساسـية هـو       . والالمركزية  

موضوع القوات األمنية العراقية ، التـي تـشمل         

قوات الجيش والشرطة الوطنية اللـذان كليهمـا        

   .شيعيان بدرجٍة كبيرة

مة المركزية إلدخال وحـدات     وكانت جهود الحكو  

الجيش العراقي إلى محافظة األنبار غير ناجحـة        

بسبب وجود اإلرتياب بين السكان هناك والقـوات        

والحل الذي تفضله حكومـة المحافظـة        . الشيعية

ـَّد أفرادهـا         المحلية هو تأسيس قوات شرطة يجن

ـُدار محلياً  ٍ في  وجود غموض  ، على الرغم من      وت

كمـا هـي بالفعـل       ( زارة الداخلية عالقتها مع و  

قوات الشرطة المشكلة محلياً    العالقة الموجودة بين    

  ). ، وخصوصاً في الجنوبفي المحافظات األخرى

إنَّ تخصيص العائدات هي نقطةٌ  أخرى من              

ـَّة   ـَّة مـن أن      . نقاط إهتمامات السن ويشكوا السن

 اإلعتماد على الوزارات الوطنية ، التي هـي فـي         

 ، لتخطـيط    تحت هيمنة األحزاب الـشيعية    العادة  

المشاريع وتخصيص وتوزيع األموال لم يكن لحد       

ـِّل عمليةً منتجة ،       وإنهـم يريـدون أن     اآلن يمث

 . يسيطروا بأنفسهم على األموال المخصصة لهم     

إن إتجاه التفكير الخفي للسنة هو أنـه إذا كانـت           

لـى  الحكومة الوطنية العراقيـة سـيتم بناؤهـا ع        
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ـَّة مرتبة األقليـة          حصصٍ  طائفية ، وإعطاء السن

ـَّة إلى إستقالليٍة          فيها ، عند ذاك سوف يحتاج السن

بخصوص بعض المواضيع فـي المنـاطق التـي         

  يجعـل   في الوقت الراهن ،   .  ً يشكلون فيها أغلبية  

الوضع األمني غير المستتب والتـوازن المتقلـب        

 الرئيـسية ،    للقوى السياسية في المحافظات السنية    

إضافةً إلى األوضاع المختلفـة فـي المحافظـات         

 يجعل  من الصعب تنفيذ سياسةً  واضحةً       الشيعية ،   

  . هذا الموضوع حول

   اإلستنتاجات-٥

ساعدت الخطـط          بحلول نهاية شهر تموز،     

 الجديدة في تخفيض عمليـات      العسكرية األميركية 

 مـن   القتل الطائفية في بغداد ، وهذا الحكم جـاء        

خالل الشعور العالي قليالً باألمن الذي تحدثَ عنه        

باإلضافة إلـى أن ،     . المقيمون في بعض المناطق   

ضـيَّقت  العمليات ضد اإلرهابيين والمتمردين قـد       

 التي تـؤوي اإلرهـابيين ،       المساحات الجغرافية 

والتي يستطيعون فيها القيـام بعمليـات التنظـيم          

وإن جزءاً  . والتنفيذ  والتطويع والتدريب والتخطيط    

زيـادة قـدرة    من هذا النجاح يمكن أن يعزى إلى        

  . المسلحة العراقية القوات

       إن إمكانية تعزيز وتوسيع حاالت النجـاح       

إن . هذه ـ حتى البسيطة منها ـ هي شيٌئ حاسم   

تم إدراكهـا جيـداً فـي       الحاجة لعملية التعزيز قد     

ـِّر أي سي    . العراق  اسيٍ أو مواطنٍ عـاديٍ    لم يعب

    رغبتـه لرؤيـة   عند محاورته في شهر تموز عن       

ـَّض    قوات الواليات المتحدة تنـسحب     ـَفـ  أو يخ

ومـن  . عديدها إلى حٍد كبيٍر في المستقبل القريب        

 المحتمل أن يؤدي اإلنسحاب إلى نتـائج عديـدةً        

  :وهي 

 فـي المنـاطق     تصاعد الـصراع الطـائفي     -

 جيش المهـدي  تحرك  لقد  . المختلطة في العراق    

في وقٍت سابق إلى محافظة ديالى لحماية الـشيعة         

في هذه المحافظة المختلطة ، رافعاً إحتمالية وقوع        

  .قتالٍ  طائفيٍ  كبير في حالة وجود فراغٍ  أمني 

 وتصاعد القتال ظهور ميليشيات شيعية أخرى -

بين أحزاٍب شيعيٍة متنافسٍة ليس فقط في الجنـوب         

 .في النهاية بل في بغداد كذلك 

 التي حققتها القوات العراقيـة      ضياع المكاسب  -

 .وتضاؤلٍ  في قدراتها وفعالياتها 

ـِّية    ظهور الوجود اإلرهابي   -  في المناطق السن

 .من جديد 

 ، فمن الواضح أن     المستوى السياسي       وعلى  

لـم يكـن   الحوارالوطني وتحقيق األهداف الوطنية     

ــوي   ــسكري الق ــضغط الع ــوازاة ال  وإن  .بم

المجموعات السياسية العراقية تعتنق برامج سياسية      

تخدم مصالح أحزابها الـسياسية أو، فـي أحـسن          

إن  . مـصالح طائفتهـا أو عرقيتهـا      األحوال ،   

العراق يفتقر إلى قادةً يتصرفون بإتجاه المـصالح        

 يكونـوا مقبـولين لـدى الجمـاهير    الوطنية وأن  

ـ . العراقية بصفة قادةً وطنيين      ا أن البنـى    وطالم

ـُقام علـى أسـاس المـصالح          السياسية العراقية ت

الضيقة وتوزيع المقاعد في البرلمـان ، ودوائـر         

الدولة ، العائدات ، وهبات الدولة األخرى والتـي         

فـإنَّ كـل    تتبع نظـام المحاصـصة الطائفيـة ،         

المفاوضات سوف تكون بمثابة مباراٍة ذات نتيجٍة       

  .صفرية 

ن بحاجٍة إلى أن يحثـوا      ية العراقي إنَّ القاد        

الخطى ويزيدوا الصراحة والجدية في المفاوضات      

السياسية وأن يقبلوا في بعض األحيـان الحلـول         

وفي بيئٍة يكتنفها الشك وتوقف اإلتصال       . البغيضة



 التحدي الصهيوين              )١٧١(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 لدراسات االستراتيجية  مركز الكاشف للمتابعة و ا                        ٣٤ من٣٣                                     ٢٠٠٨ -لثاينكانون ا                 

 

بينهم ، فإنه من غير المحتمل أن يكـون بمقـدور           

م  على عاتقه  العملية المؤلمة هؤالء القادة تبنِّي هذه     

األوضاع بالنظر  . واإلستجابة للحاجات األمنية للبلد   

ـُّل عمـل       اإلنسانية المروِّعة   في العراق ، وتعط

الحكومة على كل المستويات ، والمطالب األمنيـة        

ـِّحة ، فهناك     حاجةً لوساطٍة دوليٍة لمـساعدة     المل

ـَّفٍة ومعـززٍة        العراقيين  في تبنِّي مفاوضاٍت مكثـ

 حلولٍ  فعالٍة ، مع رؤيـٍة        وصريحٍة للوصول إلى  

   .ميثاقٍ  دوليإلنشاء 

      عالوةً على ذلك ، من الـضروري بالنـسبة         

للقادة السياسيين العراقيين أن يبتعدوا عن نمـوذج        

، وأن يـضعوا    " تقاسم الغنائم   "  و   سياسة الهوية 

سياسةً  وطنيةً  تعتمد على المـصالح الوطنيـة ،           

ـ        ديموغرافيات حيث أنَّ الديمقراطيـة التعنـي ال

ـُبنى على        فحسب المقدرة  ، وإن مؤسسات الدولة ت

سـوف  إن تحوالً في التوجيـه كهـذا         . والكفاءة

وضـع   أو بشكلٍ تلقائيٍ ، بل يجب  اليحدث بسرعةٍ 

 داخل مؤسسات الدولة ، وخصوصاً داخـل        معاييٍر

 ، للتـشجيع علـى هـذا        قوات الجيش والشرطة  

مة فـي عمليـة     إن إحدى الخطوات المه   . التحول

إعادة توجيه العراق بعيداً عن الطائفية نحو سياسٍة        

وطنيٍة تكمن في تغيير قانون اإلنتخابات وذلك في        

ـِّي نظـام         التخلي عن إستخدام القائمة المغلقة وتبن

  .المرشَّح الواحد ونظام المنطقة الواحدة 

       إن هكذا توجيٌه جديدٌ  للسياسة العراقية ليس        

 التـي   بالنظر لتفكك التحالفات اإلنتخابية   مستحيالً  

خاضت اإلنتخابات في شـهري كـانون الثـاني         

إنَّ هذه القـوائم     . ٢٠٠٥وكانون األول من عام     

التي تنُمُّ عن وحدٍة متراصٍَّة قد تمزَّقت إلى درجٍة         

، كبيرٍة حيث يمكن اليوم قيام تحالفـاٍت جديـدٍة          

ـ         ات ويمكن على األقل أن تكون بعض هذه التحالف

إن  . متنوعــة الطوائــف أو متنوعــة األعــراق 

ـِّي اإلئتالف العراقـي الموحـد والخالفـات      تشظ

 األولية داخل جبهة التوافق تفـتح فُرصـاً جديـدةً         

وفي هذا المجال ،     . إلعادة تنظيم القوى السياسية   

ـِّية في األنبـار ومنـاطق          فإن بروز العشائر السن

ـِّ         زاً لهـذه   أخرى يمكن أن يكـون عـامالً محفـ

ـُدَمج هـذه        . التحالفات الجديـدة   ويجـب أن تـ

المجاميع الناشطة حديثاً في العملية السياسية وأن       

تصبح جزءاً من اإلستراتيجية الوطنية الـشاملة ،    

ـُنِتج بالفعل توازناً بين القوى يدفع العملية         وقد ت

  .السياسية إلى أمام 

تغييـر النمـوذج         إلى جانب الحاجـة إلـى       

 ، من المهم أن نتأكد مـن أن الحكومـة           اسيالسي

الوطنية لها القدرة علـى الحكـم وفـق فقـرات           

ضعف الحكومـة   في الوقت الحالي ، إن      . الدستور

غير معوَّضاً عنه مـن ِقَبـل الحكومـات          الوطنية

وعلى العكس تماماً ، فإنَّ     . القوية في المحافظات    

ضعف الحكومة الوطنية في بغداد ينعكس بـشكٍل        

متساوٍ تماماً إذا لم يكـن بـصورٍة أعمـق فـي            

ومن الخطأ اإلفتـراض بأنـه مـن         . المحافظات

الممكن تقوية الحكومات في المحافظـات وبهـذا        

" غير مهمة   " توصف الحكومة في بغداد على أنها       

وخارج منطقة كردسـتان ،     " . ضرورية   غير" أو

اليزال  ينتظر العراقيون من الحكومة الوطنية أن        

إنَّ الحكومة  .  بتوفير الخدمات وأنظمة التنفيذ      تقوم

في بغداد التستطيع القيام بذلك بـصورٍة كافيـة ،          

  .وإنَّ المحافظات اليمكنها تلبية المطالب الهائلة 

  حول المؤلفة

 هي عضٌو رفيع المـستوى           رند الرحيم فرانك  

  . للسلم الدولي راندولفزغمعهد جينينفي برنامج 
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 ،إنهـا المـدير     مواطنة عراقية السيدة فرانك هي    

) وإحدى المؤسسين المشاركين الرئيسيين   (التنفيذي  

عملت منذ شهرتشرين الثـاني      . لمؤسسة العراق 

 ٢٠٠٤ حتى شهر كانون األول عـام        ٢٠٠٣عام  

ممثلةً للعراق لدى الواليـات المتحـدة ورئيـسة         

وقـد مثلـت     . ًللبعثة الدبلوماسية العراقية فيهـا    

 لـدى الحكومـة ولـدى       قمؤسسة العـرا  فرانك  

ـَلَف أنحاء العالم        وقـد  . مؤسساٍت دوليٍة في مخت

ساهمت في الكثير من الكتـب والتقـارير حـول          

ـَّفت بحوثاً وتقارير في الـسياسة          العراق ، وقد أل

وقد أقامـت المؤسـسة ،     . لصالح مؤسسة العراق    

ٍ مع  عالقات شراكٍة وتعاون  تحت قيادة فرانك لها ،      

ات البحثية والمؤسـسات غيـر      العديد من المؤسس  

  .الحكومية 

وقدمت فرانك أيضاً شهادتها حول العـراق             

 ، وفي وقٍت قريـٍب      أمام مجلس النواب األميركي   

جداً أمام مجلس الشيوخ وذلك في شـهر كـانون          

: فـي   ة   مـشارك  ةوإنها مؤلف  . ٢٠٠٧الثاني عام   

 المنـسيون ، الـذي      مـسلمون  ال :رب الع شيعةال

وهـي   . ١٩٩٩ارتن في عـام     نشرته مؤسسة م  

ـِقة معروفة في وسائل اإلعالم األميركية حول       لمع

ـَرت الكثيـر مـن        الشؤون العراقية  ـَش  ، وقد ن

إنهـا  . المواضيع غير المحددة في صحٍف بارزة       

جامعـة كـامبرج وجامعـة      تحمل شهاداٍت مـن     

   .السوربون

  حول معهد الواليات المتحدة للسالم

لمتحدة للسالم هي مؤسـسةٌ       إنَّ معهد الواليات ا   

أســسها ويموِّلهــا مــستقلةٌ  وغيــر حزبيــة ، 

  .الكونغرس

أهدافها هي لمنع حدوث الصراعات العنفية والعمل       

على حلها ، نشر حالة اإلسـتقرار والتنميـة بعـد       

إنتهاء الصراع ، ورفع قدرة البناء السلمي وزيادة        

أدواته ، ويقوم المعهد بتنفيذ هذه األهـداف عـن          

ق تزويد اآلخرين بالمعرفـة ، المهـارات ،         طري

اإلنخـراط  والموارد المالية ، وكذلك عن طريـق        

المباشر في جهود تسوية الصراعات في أرجـاء        

  .العالم 

  الهوامش

فـي لجنـة إعـداد      التي جرت   إن المناقشة    )١(

الدستور، والمتعلقة بصياغة المقدمة، تكشف     

إن المقدمة هذه تعيد    . المشتركة غياب الرؤية 

 المظالم التي عانى منها بالدرجة األولى       ذكر

األكراد والشيعة، تعطي القيادة الدينية موقعاَ      

مميزاَ في التغيير السياسي، وتخاطب وبشكل      

وفـشلت  .متكرر األئمة والمراجع كملهمـين    

الجهود الرامية الى تغيير المقدمة من خـالل        

وقد تم قبـول إدخـال      . حذف بعض العبارات  

مسودة، التـي قـدمت     بعض اإلضافات الى ال   

  .الى البرلمان

إنشق حزب البعث الى شقين علـى األقـل،          )٢(

األول بقيادة عزت الدوري، الذي يشاع بأنه       

موجود في اليمن، والثاني بقيادة يونس أحمد       

الموجود في سوريا، وكانت هناك جهوداَ في       

  .دمشق مؤخراَ لمصالحة هاتين المجموعتين


