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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 ،معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى    موقع  إستراتيجي مهم منشور في      تحليلل  وتلخيص  ترجمة هذا العدد في  

السلطة المركزيـة   صالحيات  يركز على موضوع     ، في الواليات المتحدة   نيوالذي يعبر عن رأي اللوبي الصهي     

ا   :ر العراقيين بين ثالثة طرق هيفيخي ،والصالحيات الممنوحة للمحافظات   الى  تقسيم العراق خالل عمليةمنإم

 تسيطر عليها الميليشيات، أو مـن      تفكك العراق الى مناطق صغيرة    ومن خالل   امناطق جديدة وإضعاف الدولة،     

برنامج مخطط لبناء النظام الالمركزي الذي يوازن بين مـسؤوليات وصـالحيات الحكومـة الفيدراليـة                خالل  

تطوير قدرات حكومية على مـستوى        من خالل   الخيار الثالث  التركيز على ويالحظ هنا    ،ومجالس المحافظات 

المحافظات، مقاومة إعادة النظام المركزي المتطرف أو الشديد أو التفكيك الشديد على أسـاس منـاطق نفـوذ                  

الميليشيات، تشجيع ودعم سلطات مجالس المحافظات من خالل تشريع قوانين تفصيلية في هذا المجال، وتجديـد                

   .لمحافظات من خالل إنتخابات جديدةشرعية مجالس ا

  : في هذا المجالالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

ليست لديها حالياً القدرات الفنيـة الدارة     - مجالس المحافظات واالقضية والنواحي    -المؤسسات المحلية  -

  . واالستجابة لتوقعات السكانمسؤوليات الحكومة

شخاص المتدربين بشكل كامل على التخطـيط للتنميـة وإدارة           واال القليل جداً من القادة الفعالين    ناك  ه -

 .الروابط بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية

كيفية توفير الدعم الجاري للمؤسـسات علـى مـستوى          إن أهم موضوع رئيسي لصناع القرار، هو         -

 .٢٠٠٨، مع شروع القوات االمريكية بالمغادرة في المحافظات

 عبر المنظمات الدولية الغير حكومية، للمحافظة علـى  متحدة أن تقود هذه الجهـود  لالمم ال يمكن جدالً    -

 .جهود التحالف الحالية في بناء القدرات والقابليات

، إزالة السيطرة االمنية الفيدرالية من كـل محافظـة        هناك حاجة لصياغة آلية وشروط، يمكن بموجبها         -

 . والشرطة)المحلية (قليمية الى القوات االنقل المسؤولية االمنيةوبذلك يتم 

يجب أن يضع صناع القرار على المستوى الوطني واالقليمي، إتفاقية جديدة لضمان، أن دولة الطوارئ                -

 .طريقاً مفتوحاً يؤدي الى التسلط والدكتاتوريةالعراقية، سوف لن تصبح 
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، التي صادق عليها ظاتمسودة قانون سلطات المحافإن االفكار العامة المتعلقة باالمن، الواردة في  -

  . تستحق التطوير ٢٠٠٨ شباط ١٣البرلمان في 

 . االمنية الى المحافظات يسبق إنتقال المسؤولية العراقية، يجب أنتقوية الشرطةإن تعزيز و -

يتـيح للمحافظـات    إن حّل هذه القضايا والتطوير الشامل للشرطة العراقية، هو الطريق المناسب الذي              -

لتحجيم قبضة بغداد علـى االمـن   ، وتبرير تطوير آليـات   قوات أمنية مسؤولةإدارة تعهداتها تجاه 

 .المحلي

، بسبب عدم قدرتها على تحسين المستوى المعاشي للعـراقيين،          الشرعيةتفتقر مجالس المحافظات الى      -

 .٢٠٠٥ في كانون الثاني الطبيعة الغير تمثيلية النتخابات مجالس المحافظاتوبسبب 

، وهذا ما يمكـن  ما لم تتم صياغة تفصيالته الجزئية ،   فعاالًنون مجالس المحافظات    اليمكن أن يكون قا    -

 . من القوانين والضوابط والمالحقعدة دورات وجوالتأن يحتاج  الى 

تحتـاج الـى شـرح وبيـان     إن آليات إنتقال المسؤوليات االمنية بين الحكومة الفيدرالية واالقليمية،           -

 .واضح

 والحرية  ، الذي يمكن أن يمنح محافظات العرب العراقيين المحفّزات        ق االوسط الالمركزية هي الطري  إن   -

 .الكافية للبقاء في مجموعة موحدة من خمس عشرة محافظة

، هذا من جانب، ومن جانٍب الدكتاتورية السابقة إن البدائل ليست جذابة، ألن العراق يمكن أن يعود الى -

بالتخلّص من ، الوضع الذي وصفه أحد العراقيين، وقطع صغيرةيتمزق العراق الى إمارات آخر، يمكن أن 

  .دكتاتورية واحدة للوقوع في خمسين دكتاتورية

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=289 
 
 

http://www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=289
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 سياسة المحافظات في العراق

  التفكّك أو صحوة جديدة؟

معهد واشنطن / مايكل نايت وإيمون ماكارثي: بقلم

نيسان  / ٨١بؤرة سياسية رقم / لسياسة الشرق االدنى

٢٠٠٨  

  ملخص تنفيذي

بعد عقود من الدكتاتورية، يريد العراقيون سلطات 

كبر على المستوى األمني وصالحيات محلية أ

هذه الرغبة يمكن فهمها من خالل . واالقتصادي

من خالل عملية تقسيم العراق الى : إحدى ثالثة طرق

مناطق جديدة وإضعاف الدولة، ومن خالل تفكك 

العراق الى مناطق صغيرة تسيطر عليها الميليشيات، 

أو من خالل برنامج مخطط لبناء النظام الالمركزي 

 بين مسؤوليات وصالحيات الحكومة الذي يوازن

  .الفيدرالية ومجالس المحافظات

هذه الدراسة تتناول المواضيع والخيارات التالية، 

تطوير قدرات : المتعلقة بالطريق  أو االحتمال الثالث

حكومية على مستوى المحافظات، مقاومة إعادة 

النظام المركزي المتطرف أو الشديد أو التفكيك 

س مناطق نفوذ الميليشيات، تشجيع الشديد على أسا

ودعم سلطات مجالس المحافظات من خالل تشريع 

قوانين تفصيلية في هذا المجال، وتجديد شرعية 

  . مجالس المحافظات من خالل إنتخابات جديدة

  االستمرار باإلنخراط في بناء القدرات

 مجالس المحافظات واالقضية -المؤسسات المحلية

حالياً القدرات الفنية الدارة  ليست لديها -والنواحي

. مسؤوليات الحكومة واالستجابة لتوقعات السكان

 واالشخاص القليل جداً من القادة الفعالينهناك 

المتدربين بشكل كامل على التخطيط للتنمية وإدارة 

  . الروابط بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية

ة كيفيإن أهم موضوع رئيسي لصناع القرار، هو 

توفير الدعم الجاري للمؤسسات على مستوى 

، مع شروع القوات االمريكية بالمغادرة المحافظات

في بغداد والعراق المركزي ، حيث من . ٢٠٠٨في 

المتوقع أن تتواجد قوات أمريكية بشكل فعال ، األمر 

ولكن في عديد من . ال يشكل مشكلة جديةالذي 

ن العراق، المناطق الشمالية والغربية والجنوبية م

ستكون هناك تخفيضات ضرورية في قوات 

في الحقيقة ليس من الواضح ماذا سيحدث . التحالف

، لفرق إعادة االعمار المدمجة في المحافظاتمثالً، 

التي ال تتوفر لديها قواعد ثابتة وال روابط مكثفة 

هناك حاجة لتطوير برامج . مع الحكومات االقليمية

 الذين كانوا ي التحالف،ببرنامج منسقثابتة، شبيهة 

بدل االرتباط (مرتبطين بالمحافظات العراقية 

ومدعومين من قبل ) بالوحدات العسكرية االمريكية

منشئات آمنة ومن قبل الجيش ، بشكل كافي بحيث 

يمكّنهم من القيام بزيارات في مناطقهم المسؤولين 

 في التنسيق مع وحدات التدريب االمريكيةإن . عنها

راقي، سيكون أحد الخيارات، وزيادة الجيش الع

، يمكن أن يكون إستخدام تكنولوجيا االتصاالت

 .الخيار اآلخر

يجب أن يوجه صناع القرار، بعد االحتفاظ بفرق 

كيف يمكن أن يضمن : إعادة االعمار، االسئلة التالية

إستراتيجيات المجتمع الدولي، أن الدورة القادمة من 

 -ى مستوى المحافظات يعني عل-التنمية االقليمية
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ستكون أكثر نجاحاً من الدورة الحالية، وأقل إعتماداً 

على المساعدة االجنبية، وأقل إحتمالً للضغط على 

النظام الفيدرالي عن طريق تنبيه الحكومة المركزية 

أو إحباط المحافظات؟ وكيف يمكن للمجتمع الدولي 

توسيع مشاركته في عملية وضع إستراتيجيات التنمية 

  االقليمية؟

يمكن جدالً لالمم المتحدة أن تقود هذه الجهود عبر 

المنظمات الدولية الغير حكومية، للمحافظة على 

. جهود التحالف الحالية في بناء القدرات والقابليات

 في آب ١٧٧٠إن تبني قرار مجلس االمن رقم 

 الذي مدد صالحية بعثة االمم المتحدة في ٢٠٠٧

شهراً، ووسع دورها السياسي العراق لمدة إثنا عشر 

، يعتبر "المشورة والدعم والمساعدة " في البلد الى

 مؤسسة ستانليأعلنت . خطوة في االتجاه الصحيح

من المحتمل أن الوقت مناسب اآلن لالمم قريباً، 

  .المتحدة لكي تصعد نشاطاتها في العراق

  دعم تحسين األمن في المحافظات

إن عملية تفصيل، كما ستناقش هذه الدراسة بال

صناعة القرار المركزية الحالية، المتعلقة بالشؤون 

األمنية ، يمكن أن تمهد طريقاً النهاية له، لدولة 

طوارئ وألولوية أو أفضلية عسكرية فيدرالية على 

هناك حاجة لصياغة آلية وشروط، . األمن االقليمي

يمكن بموجبها إزالة السيطرة االمنية الفيدرالية من 

كل محافظة، وبذلك يتم نقل المسؤولية االمنية الى 

إن مبرر مثل هذا النظام، . القوات االقليمية والشرطة

ولكن ، إستراتيجية االمن الوطنيتم توضيحه في 

ضع يجب أن ي. آليته ظلّت غامضة وغير عملية

صناع القرار على المستوى الوطني واالقليمي، 

إتفاقية جديدة لضمان، أن دولة الطوارئ العراقية، 

سوف لن تصبح طريقاً مفتوحاً يؤدي الى التسلط 

ن االفكار العامة المتعلقة باالمن، إ. والدكتاتورية

الواردة في مسودة قانون سلطات المحافظات، التي 

 تستحق ٢٠٠٨باط  ش١٣صادق عليها البرلمان في 

  . التطوير

ن تعزيز وتقوية الشرطة العراقية، يجب أن يسبق إ

إن أية . إنتقال المسؤولية االمنية الى المحافظات

إتفاقية مستقبلية حول االمن االقليمي، تحتاج التطرق 

تقسيم المسؤوليات بين الحكومة الفيدرالية الى 

. ية فيما يتعلق بالشرطة العراقوحكومات المحافظات،

حالياً، تدفع وزارة الداخلية الفيدرالية الرواتب الى 

لحد اآلن ليست هناك أية الشرطة العراقية، 

إن . صالحيات إقليمية تتعلق بالتعيينات أو االنفاق

حّل هذه القضايا والتطوير الشامل للشرطة العراقية، 

هو الطريق المناسب الذي يتيح للمحافظات إدارة 

منية مسؤولة، وتبرير تطوير تعهداتها تجاه قوات أ

 .آليات لتحجيم قبضة بغداد على االمن المحلي

إن معالجة متأنية لمبادرة الصحوات، ستكون ذات 

أهمية حيوية كذلك لمستقبل صناعة القرار االمني 

اذا ماتمت معالجة االمر . على المستوى االقليمي

فسيصاب رجال الصحوات باالحباط بشكل غير جيد، 

ء الذين كانوا راغبين بترك أسلحتهم، ، هؤالبسهولة

 مرة تنتعش نشاطات الميليشياومن الممكن أن 

أخرى في المناطق التي كانت فيها المجموعات 

في بعض . المسلحة تحت ضغط نزع سالحها

فرصة كبيرة المناطق، تمثل مشاريع الصحوات 

 الميليشيات ودعم الحركات المحلية، التي لتفكيك
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 بالميليشيات والمجرمين ترغب بقطع عالقاتها

بيئة تبرهن هذه الصحوات على أنها . والمتطرفين

إن توفير البديل . منتجة لحركات سياسية وليدة

المناسب لهذه الصحوات، يعتبر بالضبط نوعاً من 

 يجب .الدعم للحكومة الفيدرالية ولمجالس المحافظات

على الواليات المتحدة أن تبذل جهوداً دولية واسعة 

 الجوانب السياسية االيجابية في هذه لتعزيز

يجب على الجيش االمريكي االستمرار . الصحوات

في الدعم المالي لهذه الصحوات، الى الوقت الذي 

تظهر فيه الحكومة العراقية رغبتها بتوفير هذا الدعم 

  .لوحدات منتخبة من هذه الصحوات

يجب تشجيع الحكومة العراقية باالضافة الى ذلك، 

وفي الحقيقة دعم هذه المبادرات مالياً على تبني 

يجب أن يدرك . لتفكيك أعضاء هذه الصحوات

صناع القرار بأن عضوية هذه الميليشيات تمنح 

العراقيين أكثر من مجرد إستالم رواتب، إنها نظرياً 

شغالً أو عمالً للعيش واالستمرار بالحياة، مع فوائد 

دعم و أخرى من خالل قدرة الميليشيا على توفير أ

تكاليف العالج والتعليم والغذاء والوقود وحتى 

إن المخاطر التي تواجه حياة أعضاء . حفالت الزواج

الميليشيات وسوء سمعة بعض الميليشيات، يجب 

التأكيد عليها، ويجب تطوير بعض توقعات الحصول 

  .على عمل طويل االجل والفوائد االخرى

  اتقانون تفصيلي لسلطات او صالحيات المحافظ

تفتقر مجالس المحافظات الى الشرعية، بسبب عدم 

قدرتها على تحسين المستوى المعاشي للعراقيين، 

وبسبب الطبيعة الغير تمثيلية النتخابات مجالس 

إن الفشل في . ٢٠٠٥المحافظات في كانون الثاني 

 قد ٢٠٠٣إدارة المراحل الصحيحة الذي بدأ من 

أدى الى قوض وأضعف هذه المجالس، االمر الذي 

. قبل أن تكون لديها أية سلطة أو ميزانيةإيجادها 

إن التسلسل يجب أن يحتوي منطقياً ، تطويراً آخراً 

لسلطات وقابليات الحكومات المحلية أوالً، تتبعه 

وبسرعة إنتخابات محلية جديدة لتجديد شرعية 

  .مجالس المحافظات

 الزخم الالزمحاز قانون مجالس المحافظات على 

 ، وتمت المصادقة عليه من قبل ٢٠٠٧ام خالل ع

يفتقر على أية حال، . ٢٠٠٨ شباط ١٣البرلمان في 

اذا ما كان . القانون الجديد الى التفصيالت الجزئية

هذا القانون قد تطرق الى  التفصيالت بشكل كافي، 

، بالذات لكان من الصعب تجاهل تأثيره االيجابي

جي الذي سببه عندما ينظر المرء الى التدمير التدري

، الذي يتم تفسيره من عدم وضوح القانون الضعيف

اليمكن . قبل الموظفين المدنيين العراقيين المعارضين

أن يكون قانون مجالس المحافظات فعاالً ، ما لم تتم 

صياغة تفصيالته الجزئية، وهذا ما يمكن أن يحتاج  

الى عدة دورات وجوالت من القوانين والضوابط 

  .والمالحق

إصدار قانوناً قوياً يدعم إنتقال السلطات فمثالً، إن 

، من الممكن أن يساعد في إعداد الى المحافظات

ميزانية المحافظات المتعددة المستويات وأن يبني ثقة 

ومن . أكبر، بين المستويات الفيدرالية واالقليمية

آللية التنسيق بين الممكن أن يبني هذا القانون صيغة 

 والوثائق يجيات التنمية االقليميةإحتياجات إسترات

صندوق التنمية العادة االعمار المساعدة وتحويالت 

إن االشراف الفيدرالي . ، والتخطيط الوزاريالسريع
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 ، من الممكن شرح االستقراض االقليميعلى 

 على االستفادة لتشجيع المحافظاتتفيصالته الدقيقة، 

ت إنتقال إن آليا. من مثل هذه التسهيالت واالمكانيات

المسؤوليات االمنية بين الحكومة الفيدرالية 

 . واالقليمية، تحتاج الى شرح وبيان واضح

  إجراء االنتخابات في المستقبل القريب جداً
اآلن وقد تم تمرير قانون مجالس المحافظات، يجب 

إجراء إنتخابات مجالس المحافظات في جميع أنحاء 

 االنتخابات في يقترح القانون إجراء. ٢٠٠٨العراق في 

، يجب أن تضمن كل ٢٠٠٨االول من تشرين الثاني 

مع الدعم المتواصل،  . عدم تغيير هذا التاريخاالحزاب 

 قادرة على المفوضية العليا لالنتخابات،يجب أن تكون 

على الرغم من أن . تشكيل اللجان في أغلب المحافظات

ابياً القانون االنتخابي الجديد يمكن أن يوفر نظاماً إنتخ

أكثر صدقية وواقعية من القانون السابق، فإنه من الممكن 

 لغرض ٢٠٠٥أن يستخدم القادة العراقيون قانون عام 

من . إقامة إنتخابات مبكرة، اذا ما تطلب االمر ذلك

 العداد قوائم توزيع البطاقات التموينية،الممكن إستخدام 

لتي قوائم الناخبين في عدة مناطق، بالذات في المناطق ا

 ٢٠٠٥تعاني من التشويه واالختالل الكبير في إنتخابات 

المحافظات ذات االغلبية السنية، كاالنبار وصالح الدين، (

والمناطق التي لم يشترك فيها الصدريون في جنوب 

إن أعداد النازحين في هذه المناطق قليالً نسبياً ، ). العراق

ات بشكل إجراء هذه االنتخابإن . وسجالتهم دقيقة نسبياً

، من الممكن أن يخفف من العبئ االمني وأن تناوبي

يخفّض من التوترات في المناطق ذات االختالفات الفئوية 

إن هذا االجراء من . الجنوب الشيعيالكثيرة، مثل 

الممكن أن يلبي الحاجة االنتخابية الشديدة في مناطق غير 

د ، التي ستكون بالتأكينينوى وديالى والبصرة: آمنة مثل

االنتخاب . من ضمن آخر المناطق إستعداداً لالنتخابات

 باالشراف القريب والدقيق من الممكن أن يسمح التناوبي،

 على نطاق واسع، لمنع التزويرعلى العملية االنتخابية، 

  .٢٠٠٥كما حصل في بعض المحافظات في 

  الحكومات االقليمية ومستقبل العراق
القابليات، والدعم إن التعهد األصلي لبناء القدرات و

المشروط لمبادرة الصحوات، والقانون التفصيلي لسلطات 

 ، من الممكن أن ٢٠٠٨مجالس المحافظات، وإنتخابات 

تبعد العراق عن السيناريوهات السلبية التي غطّت 

إن الالمركزية هي الطريق االوسط، الذي يمكن . سماءه

رية أن يمنح محافظات العرب العراقيين المحفّزات والح

الكافية للبقاء في مجموعة موحدة من خمس عشرة 

إن البدائل ليست جذابة، ألن العراق يمكن أن . محافظة

، هذا من جانب، ومن جانٍب الدكتاتورية السابقةيعود الى 

، يتمزق العراق الى إمارات وقطع صغيرةآخر، يمكن أن 

بالتخلّص من الوضع الذي وصفه أحد العراقيين، 

  .دة للوقوع في خمسين دكتاتوريةدكتاتورية واح
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