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 اسة األمريكيةفي صنع السي) Think Tanks(دور مراكز التفكير ومراكز األبحاث 

يظل تعريف الثينك تانكس بواشنطن محل خالف وذلك لسبب بسيط وهو أن معظم المؤسسات والمراكز التي 

تقع تحت القطاع المذكور ال تعرب عن نفسها كثينك تانكس في وثائق تعريف الهوية الذاتية، وإنما تعلن عن 

خير يعد إحد التعريفات التنظيمية المعترف والمصطلح األ. نفسها كمنظمة غير حكومية أو منظمة غير ربحية

وعادة ما تتجنب ). C- 3- ٥٠١(بها في القانون األمريكي وتسمى مثل هذه المنظمات في بعض األحيان ب 

مثل هذه المراكز اإلعالن عن نفسها كاثينك تانكس حتى تتجنب السمعة الشبه سلبية التي يحظى بها هذا 

 .المصطلح

مصطلح في بعض األحيان، وينظر إلى هذه المركز كأدوات ناقصة األستقالل والنفوذ، فكثيرا ما يسوء فهم ال

  .تستغلها الهيئات الحكومية بالواليات المتحدة لتدعم أجندة الحكومة األمريكية

يمكننا أن نعرف الثينك تانكس على لكن على الرغم من كل هذه اإلشكاليات بخصوص هوية هذه المراكز، 

م بأنشطة بحثية سياسية تحت مظلة تثقيف وتنوير المجتمع المدني بشكل عام، وتقديم أنه أي منظمة تقو

أما عن نوع القضايا والسياسات المتعلقة بقطاع الثينك تانكس فهي . النصيحة لصناع القرار بشكل خاص

يتبنى بعض هذه المراكز تركز على قضايا السياسات الخارجية والقضايا العالمية، والبعض اآلخر . عديدة

األبحاث المعنية بالسياسات المحلية بما فيها القضايا االقتصادية بأنواعها المختلفة، وسياسات البيئة والطاقة 

معهد ونجد أحياناً مراكز بحثية تتعامل مع أكثر من إطار من اإلطارات السياسية المذكورة مثل . والزراعة

ت بأسماء وتعريفات مختلفة، ففي بعض األحيان وتتواجد مثل هذه المنظما.  على سبيل المثالبروكينغز

 ويصف آخرون أنفسهم Institute معهد وفي بعض األحيان Foundation مؤسسةتطلق على نفسها 

لكن في النهاية تقع مثل هذه المنظمات تحت . Endowment بالوقف وفي حاالت أخرى Fund بالصندوق

ذو نفوذ كبير، يتمتع بدور أساسي في عملية صنع وهو قطاع قطاع واحد بالساحة السياسية األمريكية 

  . القرار بواشنطن كما تدل السطور القادمة

. ومن السهل أال يستطيع المتابع استيعاب الدور الهام لقطاع الثينك تانكس في عملية صنع القرار األمريكي

مية مثل الحال مع وذلك ألن المنظمات المذكورة غير حكومية وليس لهاعالقات رسمية بالمؤسسات الحكو

منظمات اللوبي المعروفة والتي تعلن عن عالقاتها وعلى الجهة واالشخاص التي تحاول التأثير عليهم داخل 

وعلى الرغم من أن قطاع الثينك تانكس يحتوي على مؤسسات غير حكومية، فإنه يؤثر . الحكومة األمريكية

فاألبحاث . مة واشنطن على المدى الطويلعلى طابع التفكير والخطاب السياسي بالمجتمع في العاص

والدراسات والوثائق الصادرة عن منظمات الثينك تانكس عادة ما تجد طريقها إلى مكاتب كبار صناع القرار 

ومن .  توجد دوريات سياسية متخصصة للعديد من هذا المؤسساتكذلك. واألمثلة في تلك الحالة وفيرة

 خارجية الصادرة عن مجلس العالقات الForeign Affairs زمجلة فورن آفيراألمثلة الواضحة هنا 

Council on Foreign Relations ،ودورية الشرق األوسط Middle East Journal الصادرة عن 

ي يجمعهد كارن الصادرة عن Foreign Policy مجلة السياسة الخارجية، وأيضا معهد الشرق األوسط

  . Carnegie  Endowment for International Peace للسالم العالمي
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وينضم إلى مثل هذه المجالت المنشورات المختلفة التى تصدرها منظمات الثينك تانكس، ونجد تحت هذا 

 United المعهد األمريكي للسالم التي يصدرها Special Reportsالتقارير المتخصصة التصنيف مثال 

States Institute of Peace ايا الدفاع تقارير مركز مراقبة قض ، أوDefense Monitor الصادرة عن 

  . Center for Defense Informationمركز معلومات الدفاع

وكثيرا ما تتحدث هذه األبحاث عن القضايا والموضوعات الساخنة تلبية الحتياجات صناع السياسة 

  . األمريكية

ل الوضع في العراق وقضايا اإلصالح وينصب حاليا االهتمام على العديد من التقارير والمقاالت المعنية بتحلي

 كما تضم القضايا .العربي، وتحليالت تفصيلية عن شعور الشارع العربي تجاه الواليات المتحدة في العالم

 القدرات النووية اإليرانية وكيفية التعامل أنظمة التعليم بالمجتمعات اإلسالمية،الساخنة في الوقت الراهن 

وغالبا ما يعتمد الكثيرون من السياسيين . رف الديني والتدني اإلقتصادياألرهاب وعالقته بالتطمها، 

األمريكيين وكبار مستشاريهم ومساعديهم علي مثل هذه المجالت والتقارير كمصدر معلومات موثوق فيه 

ومن منظور متلقي هذه التقارير  .عن األوضاع بالمنطقة وعن الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه القضايا

راسات تعد هذه الدراسات الصادرة عن الثينك تانكس بديال لألبحاث األكاديمية المعقدة حيث أن معظم والد

 لكن أبحاث الثينك تانكس عادة ما .األبحاث من النوعية األخيرة تتطلب خلفية تاريخية كبيرة الستيعابها

 قرر العديد من أساتذة الجمعات ولهذا السبب. تكون أكثر بساطة وال تتطلب مجهودا كبيرا من القارىء للفهم

المتخصصين في شئون الشرق األوسط أن يجمعوا بين نشاطهم األكاديمي والتعاون مع منظمات الثينك 

  . تانكس حيث الشهرة والنفوذ

يتمثل التفاعل بين صناعة القرار األمريكي وقطاع الثينك تانكس أيضا في االستشارات العديدة التي يقدمها 

وأحيانا يستعين أعضاء الكونغرس األمريكي بأولئك . ثينك تانكس للسياسيين األمريكيينكبار باحثي ال

  جلسات االستماعويحدث هذا التفاعل في العادة من خالل. الباحثين للتعبير عن أرائهم وتقديم توصياتهم

Hearingsأما البيت . قومي العديدة للجان الكونغرس المعنية بقضايا السياسات الخارجية والدفاع واألمن ال

ندوات واجتماعات األبيض والخارجية األمريكية، ووزارة الدفاع فيستعينون بخدمات الباحثين من خالل 

  . خاصة

حيث من الجدير بالذكر أن كثيرا من كبار رواد قطاع الثينك تانكس على عالقة وطيدة بالسياسين األمريكيين 

 رئيس معهد الشرق األوسط هو مساعد وزير د ووكرأدوار. أن أغلبهم صناع قرار وسياسيين سابقيين

ابان لدراسات الشرق األوسط بمعهد بروكينغز س مدير مركز  مارتن إنديكخارجية وسفير أمريكي سابق،

 مدير البحوث بنفس المركز كينث بوليكأما . عمل أيضا مساعدا لوزير الخارجية، وسفيرا سابقا في إسرائيل

 الذي رأس بالماضي قسم وريتشارد هاسلخليج بمجلس األمن القومي، فهو مدير سابق لوحدة شئون ا

 دينس روستخطيط السياسات بالخارجية األمريكية هو الرئيس الحالي لمجلس العالقات الخارجية، وأخيرا 

أحد كبار المستشارين األساسين إلدارة الرئيس السابق بيل كلينتون يعمل اآلن كمدير لمعهد واشنطن لشئون 

وهذه الظاهرة ساعدت على تقوية التعاون بين قطاع منظمات الثينك تانكس وعملية صنع . األدنىالشرق 

  . القرار حيث يربط األثنين عالقات شخصية قوية
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ومن المهم أال نخلط ما بين مؤسسات اللوبي ومراكز الثينك تانكس، فالمجموعة األخيرة معظمها منظمات 

ى بحقوق قانونية للعمل من أجل تغيير مسار السياسة األمريكية  ، وال تحظNot For Profitغير ربحية 

وتوجه في نفس الوقت اتهامات حادة . بواسطة الضغوط أو الحمالت السياسية مثلما يتاح لمنظمات اللوبي

لمنظمات الثينك تانكس بأنها تمارس مثل هذه النشاطات بطرق خفية وأنها تستخدم هويتها غير الربحية 

  . التي تبذلها لتغيير مسار السياسة األمريكية لطريق معينكساتر للجهود 

وتهمة االنحياز عادة ما توجه إلى معهد أو مركز معين، وتكون خلفية هذه االتهامات ناتجة من الميول 

وعلى سبيل المثال نجد أن . واالتجاهات اإليديولوجية الغالبة علي الباحثين العاملين في هذا المركز أو ذاك

 يحظى بسمعة االنحياز للتفكير اليميني American Enterprise Institute يزايكان إنتربرمعهد أمر

ريتشارد وبشكل خاص تفكير المحافظين الجدد، حيث يعمل به مجوعة من صقور الفكر اليميني المحافظ مثل 

ى زوجة نائب ، هذا باإلضافة إلكيريبانريك والسفيرة السابقة ودانيال بليتكا، ونيوت جينجريتش، بيريل

ومن . ، لذا صبغت على المعهد عباءة كونه قبلة أنصار اليمين المحافظ في واشنطنليين تشينيالرئيس 

ناحية أخرى تتهم بعض مراكز الثينك تانكس باالنحياز للسياسات المفضلة للدول العربية مثل معهد الشرق 

 معهد واشنطن للشرق األدنى، وأخرى الوسط، وهناك أيضا منظمات معروفة باالنحياز تجاه إسرائيل مثل

  .FMEPتجاه حقوق الفلسطينيين مثل مؤسسة سالم الشرق الوسط وتعرف اختصارا باسم 

وتتفاوت منظمات الثينك تانكس في قدرتها على التأتير على مسار السياسة األمريكية، وهذه القدرة تتوقف 

التي تربط المؤسسة والعاملين فيها بأهم على عدة عوامل من أهمها التمويل وقوة العالقات الشخصية 

ويعد عنصر التمويل وأمكانية الحصول على األموال احد معايير نجاح أي من . صانعي القرار األمريكي

ويأتي التمويل .  حيث يعتبر التمويل المالي تحديا أساسيا لمعظم هذه المؤسساتمؤسسات تاثينك تانكس،

كذلك يغدق . ا من محصلة بيع المطبوعات التي تصدرها المنظمةعادة إما من أرباح رسوم العضوية وإم

العديد من أثرياء المجتمعات السياسية بالواليات المتحدة وبعض الدول الخارجية، إلى جانب كبريات 

الشركات األمريكية مثل شركات البترول وشركات صناعة وتجارة السالح باألموال على هذه المراكز من 

  .ات وتوصيات لصناع القرار األمريكي بما يخدم مصالحهمأجل ضمان خروج دراس

  

  

تقرير واشنطن: المصدر



 التحدي الصهيوين         )٤٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 ستراتيجية                  مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات اال          ٢٩ من ٥                            ٢٠٠٦ - متوز

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مجلة ، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنىلدراسة مهمة منشورة في موقع  في هذا العدد ترجمة

   ٢٠٠٦حزيران دد  ع– العالميةالشؤون / ميدل ايست ريفيو 

  .روف أن هذا المعهد يعتبر من منابر اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدةومن المع

، وفي الصفحات التالية وهو من الخبراء المتخصصين في شؤون المنطقة  باتريك كالوسنهووالكاتب 

  . على اإلنترنتنبذة مختصرة عن سيرته الذاتية كما وردت في موقع المعهد

والرغبات واألمنيات الدفينة ة تخلط بين الحقائق الحالية على األرض هذه الدراسة التنبؤية واإلستشرافي

واحداَ من األمثلة الكثيرة التي مألت هذه الدراسة  يمثل في قلوب أعداء العراق، والنص التالي

 قبل  والتي تعبر وتكشف عن ما خططوا له خالل السنوات الماضيةالسوداء والمتشائمة والحاقدة

، والتنبؤات المستقبلية بعضها يعبر عن ما يريدوه الوضع الى ما عليه اآلنالغزو وبعده إليصال 

    السوداوي؟والسؤال الكبير هنا هل في اإلمكان مواجهة هذا المصير، للعراق من ضعف ودمار

  الجنرال األمريكي وأنطوني زيني  صاحب كتاب نهاية التاريخفوكوياما ونذكر هنا بأن كل من 

  . أساساَر من مناسبة بأن غزو العراق جاء تحت ضغوط اللوبي الصهيونيصرحوا في أكثالسابق 

ليست احتماالت المستقبل بالنسبة للعراق طيبة ، فاكثر ما يمكن الحصول عليه هو مجتمع ضعيف "

  "ولذا فليس من المؤمل ان يتعافى العراق قبل عددا من العقود ،مقسم وحكومة هشة فقط

 ووضع وتكرار المطالعة التأملب ةالجدير ه الدراسةذهر الواردة في  األفكاألهمفيما يلي إستعراض 

  :الخطط للمواجهة والتحدي
 

  من المحتمل ان يواجه العراق حربا داخلية مؤجلة وصعوبات اقتصادية لسنوات عديدة قادمة 
 

قوض ويمكن ان يكون هناك سيناريو متفائال معتدال او محتمال ولكن أموراَ أخرى محتملة أيضا قد ت

استقرار المنطقة وتكون غير مرغوب فيها في العراق وحاسمة بالنسبة لمصالح الواليات المتحدة 
 

ان مصاعب العراق مخيبة آلمال الشعب العراقي الذي كان يأمل في ان الغزو األمريكي سينجم عنه 

 في األقل سالم بعد خمسة وعشرين سنة من الحروب او العيش على حافة الحرب 
 

ال يبدو انه سيتوقف بعد وقت قصير وال الحكومة وال المتمردين من القوة بما ، د العنيف اآلنالتمر

 يكفي إلحراز نصر حاسم 
 
وبدالً من ذلك فان الحرب كما يبدو سوف تستمر لسنوات عديدة قادمة ، وبخاصة اذا ما استطاعت 
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هد التقاتل مرحلة جديدة بدال وحينئٍذ فسوف يش، القوى التي تقف خلف الحكومة الراهنة ان تسيطر

 من ان يتوقف بصورة مفاجئة
 
ان السؤال المثير لالهتمام هو كيف سيصبح الموقف بعد خمس او عشر سنوات من اآلن ، هل 

هناك إطار زمني يكفي الن تصبح جهة او اخرى قوية بما يكفي لفرض سيطرتها؟ وفي مثل هذه 

 مهيمنة هي القوى الديمقراطية المعتدلة الحالة سيكون من المحتمل ان تكون الجهة ال
 

وبرغم ذلك فان األكثر احتماال حول مستقبل العراق هو ان يبقى العراق مجتمعا ضعيفاً وهشاً يهدده التمرد 
 

فمن الممكن أيضا ان دولة إسالمية ستظهر الى الوجود ، كما ان هناك احتمال ان ، وعلى اية حال

 يتفتت العراق أقساما

 وحرب صدام التي دامت ٢٠١٥من ان يبقى العراق مجتمعاً ضعيفاً وهشاً حتى بعد المناص 

 اوال مع إيران ومن ثم مع الغرب وحكمه الوحشي دمر البنية التحتية اإلنسانية –عشرين عاماً 

 للبالد بالطريقة نفسها التي دمر فيها بنيته التحتية الطبيعية
 

ي يمكن من خالله بناء وزارات تستطيع النهوض بمسؤولياتها في ونتيجة لذلك لم يعد هناك رأس مال إنسان

 أية مرحلة قادمة قريبة 
 

 – والتي قبلها المؤلف وكثيرون من المختصين في الشأن العراقي ٢٠٠٣ان وجهة النظر التي شاعت قبل 

لالزمة لجعل الحكومة والقائلة بان ابناء الطبقة الوسطى ذوي الثقافة العالية الذين يمكن ان يوفروا التقنية ا

 التي تخلف صدام تعمل بصورة جيدة ، بدا إنها فكرة عفا عليها الزمن
 

وفي حين ان العراق سيبقى مجتمعاً يعاني المشاكل خالل العقد القادم فإذا سارت األمور بصورة 

 ما طيبة فان من الممكن ان يحظى بحكومة مستقرة تؤمن االستقرار المناسب في عموم أنحاء البالد

 عدا بعض الجيوب المعزولة فيها
 

 ويحتمل ان يكون التمرد العراقي عامال مستمراَ في المثلث السني حتى بعد ان يصبح البلد هادئاً ومستقراً
  

ومن الممكن جدا ان يصبح الجنوب مثل الشمال الكردي في وضع أمنى معقول تؤمنه حكومات أمراء الحرب
 

 ٢٠٠٩س جيش وشرطة يستطيعان تأدية عملهما يبدو انه ينتهي في واإلطار الزمني الواقعي لتأسي

 ٢٠٠٧ال في 
 

 وحتى في مثل هذه الحالة سيكون العراق مفتقرا الى قوة جوية



 التحدي الصهيوين         )٤٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 ستراتيجية                  مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات اال          ٢٩ من ٧                            ٢٠٠٦ - متوز

 
هنالك وجهاَ من وجوه صراع العراق الراهن لم يبذل الجهد لتقييمه، هو الكيفية التي تستطيع فيها القوة 

لمتمردين في موضع الدفاع غير القادر على القيام بالعمليات بأعداد اكثر الجوية للواليات المتحدة ان تضع ا

 من مرات متباعدة األوقات ولمدة قصيرة 
 

 قوة جوية متمكنة من أداء ٢٠١٠وسيكون من المبالغة في التفاؤل االعتقاد بان العراق سيكون له في 

العراق ستكون له مثل هذه القوة قبل عمليات جوية لإلسناد ، وفي الحقيقة فيبدو من غير المحتمل ان 

٢٠١٥   
 

هو ان تستمر الواليات المتحدة في ، ومن األجزاء الرئيسية في سيناريو كهذا إليجاد عراق مستقر نسبياً

الغطاء الجوي على ان يشمل ذلك التدريب المكثف ،توفير الدعم األمني المهم وعلى وجه الخصوص 

 والمشورة الميدانية لسنوات قادمة
 

سيكون ما اذا كانت من التأثير الى درجة إقناع السنة العرب بأنهم لن ، إن االختبار األهم لقوات األمن هذه

الذي ما زال السنة ( يستطيعوا االستيالء على السلطة ولذا عليهم التكيف مع الحقائق الجديدة ونبذ التمرد 

 )العرب يتعاطفون معه 
 

فان المتمردين ، لف الذي تقوده الواليات المتحدة يوفر القدرة الالزمةولطالما كان واضحاً ان قوات التحا

 سيشعرون بانهم يستطيعون االنتظار حتى رحيل الواليات المتحدة لتحقيق النصر 
 

سوف ،عندها ،وعندما يرى المتمردون ان خصومهم العراقيين من القدرة الى درجة تمكنهم من دحر التمرد 

 حقيقة المرة القائلة بأنهم لن يستطيعوا الوصول الى السلطة بقوة السالح يضطرون الى التكيف مع ال
 

اذا كان ،وجنباً الى جنب مع وضع أمنى افضل ينبغي ان تكون هناك مشاركة أوسع في الترتيبات السياسية 

وف للعراق ان يحرز نجاحاً متواضعاً سيكون هناك بال شك دور غير قليل لإلسالم في الحياة العامة ، وس

 تحتفظ المنطقة الكردية بدرجة عالية من الحكم الذاتي  
 
وحتى في هذه الحالة المتفائلة فان االقتصاد هو مشكلة سوف تبقى مالزمة للعراق حتى لو تحسن الوضع 

االمني بصورة جيدة في المستقبل القريب فان االخفاقات والتأخيرات في صنع القرارات كان من خواص 

 اصرتاريخ العراق المع
 
. ان عراقا كهذا يحتمل ان يركز على الداخل بدال من البحث عن دور فاعل رئيسي على المستوى اإلقليمي 

  عالميا فاعال في تصميم إجماع عربي حول القضايا العربية والعالمية–أي ان العراق لن يكون العبا عربيا
 

ية في تركيا وايران وكذلك في سوريا ان التوجه الطبيعي لالكراد سيكون النظر الى المجتمعات الكرد

بوصفهم تابعين لهم كما ان من المحتمل ان يجد الشيعة ان عليهم ان يعطوا األولوية لعالقات طيبة مع 
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واليحتمل ان تركز أي من هاتين الجماعتين على العالقات الطيبة مع الحكومات العربية ماعدا لبنان . إيران 

 الذي يهيمن فيه السنة
 

 السيناريوهات احتماال للعراق خالل العقد القادم هو ان التمرد العنيف سوف يستمر حتى لو ان ان اكثر

 الحكومة الجديدة اصبحت أقوى 
 

وسيكون من التفاؤل توقع ان العنف سينتهي في . لقد مد التمرد جذوره عميقا في المجتمع العربي السني 

 يمكن ان يكون معلما دائما على –مستوى أدنى  على –الجهادى البعثي /  والعنف السني ٢٠١٠عام 

  وما بعدها٢٠١٥الخارطة العراقية يستمر إلى 
 
ومع وجود الخالفات بين مختلف الطوائف حول مسائل أساسية مثل دور الدين في الحياة العامة وتوزيع 

ديات جدية حتى السلطة بين الحكومة المركزية وحكومات األقاليم فان المؤسسات السياسية سوف تواجه تح

 ضد شرعيتها 
 

 حتى نهاية إعادة ١٨٢٠وبعد كل شيء فقد احتاجت الواليات المتحدة إلى ستين سنة في ما بين توافق 

وهي عالقات السلطة بين ( الهيكلة مع حرب أهلية مريرة من اجل حل مشكلة واحدة من هذه المشاكل  

 ) حكومات الواليات والحكومة المركزية 
 

لعراق فان اكثر السيناريوهات احتماال هو ان يستمر العرب السنة في رفض أية حكومة التتطابق وبالنسبة ل

مع الصورة التي يرسمونها حول العراق بوصفه قائدا للقومية العربية ، وهي صورة تتطلب دولة قومية 

 ميةموحدة فيها المبادئ الشيعية تأتي بالدرجة الثانية لخليط من العروبة والسنية اإلسال
 
وفي الحقيقة يبدو ان الكثيرين من السنة يعتقدون مخلصين ان العرب السنة عددهم بقدر عدد الشيعة ، وهو 

 ما يظهر الدرجة التي جعل فيها صدام أبناء الشعب العراقي جهلة حول بالدهم
 

 فى تناموالجهاديين يبدوا إنها ) البعث الجديد ( والخالفات بين المتمردين بين السنة القوميين 
 
والخبرة المأخوذة من المجتمعات الضعيفة والهشة في جميع أرجاء العالم تفيد بان رجال الشرطة يحتمل ان 

  يقعوا تحت تأثير أشخاص ذوي نفوذ في مناطقهم
 

  وسيكون من اإليغال في التفاؤل توقع ان حال الشرطة في العراق سوف يكون مختلفاً عن ذلك 
 

هنا هي الى أي حد سوف يلتزم الرئيس القادم للواليات المتحدة ،  وجه الخصوصعلى،والمسألة الحساسة 

فكما تم وصفه آنفاَ فان العراق سيحتاج الى الدعم الجوي بعد ان يغادر جورج . بدعم قوات االمن العراقية 

  ٢٠٠٩بوش منصبه في كانون الثاني . دبليو 
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 باالقالع عن بذل هذا المجهود حتى لو كانت نتائج ذلك ولذا فسيكون هناك الكثير مما يغري الرئيس الجديد

  بالنسبة للعراق كارثية
 
وقد تكون بغداد ساحة معركة مركزية بين المتمردين والحكومة بشكل يحرم العراق من االستقرار في قسمه 

  االهم من الناحية السياسية واالقتصادية
 

 سيزيد من قدرة االكراد في المنطقة في نظر االقليات في وسيكون ذلك دافعاً للقوى االنفصالية هناك كما انه

  سوريا وايران وتركيا ويجعلها هي االخرى تطالب بالحكم الذاتي 
 
وفي الوقت نفسه فان الجزء الجنوبي من العراق سيكون في حالة افضل من الوسط ويقف بالضد من نزعة 

د  وفي حين ان الشمال والجنوب يكونان في الظلم واالستعالء التي تحملها من السنة العرب خالل عقو

وضع افضل فان سلطة بغداد سوف تضعف وسيكون ذلك صحيحا ليس في الميدان السياسي وحسب بل في 

  كل مفاصل المجتمع
 
وفي حين ان العراق بموجب هذا السيناريو لن يتفتت فانه سوف يصبح ضعيفا بحسب المناطق وسيكون 

المملكة العربية السعودية واكثر شبها باالتحاد الذي تمثله دولة االمارات مختلفا عن الحكم المركزي في 

  العربية المتحدة 
 

  فاذا ما بقي التمرد فعاال فسيشكل العراق تهديدا الستقرار المنطقة ، وفضال عن ذلك
 
وعلى االقل فان هشاشة العراق ستبقى سببا لقلق جيرانه الذين يقلقهم ان البلد سوف يتفتت او 

  غرق في الفوضى ي
 

وفضال عن ذلك فمن الممكن ان يستمر التمرد في اجتذاب الشباب االصوليين من كافة انحاء 

المنطقة للمجيء الى العراق والحصول على الخبرة في الجهاد ويقيمون عالقات تفيدهم في خلق 

  المشاكل في اوطانهم
 

لتدريب الذي يتلقونه من االمريكان وهو االمر واذا ما انتصر الشيعة بسبب كثرة عددهم وبسبب االسلحة وا

  االكثر احتماال فان انتقامهم قد يكون رهيبا فهم يحملون ثأراَ تاريخيا قديما وهم يمثلون الثقل الديموغرافي
 

وحتى لو لم يحصل ذلك فان كراهية داخلية عميقة ستصبح . وقد يغادر السنة العراقيون البالد بأعداد كبيرة 

  ا في سياسة البالد لعقود واجيالعامال مركزي
 

  وفي الحقيقة فان منطق التطور السياسي في العراق يزيد من االفتراق بين السنة والشيعة
 
وبرغم ذلك فان الشيعة سيطروا شيئاً فشيئاً على مؤسسات الدولة بما فيها اجهزة االمن وصار المتمردون 
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 باشرة ، ووهنت العالقة بين المتطرفين من السنة والشيعة شيئاً فشيئاً يحاربون الحكومة العراقية بصورة م
 

 نقطة تحول حيث قامت قوات جيش المهدي ٢٠٠٦وكان تفجير ضريحي االمامين العسكريين في 

التابع لمقتدى الصدر بهجومات ضارية على المساجد السنية في رد على تدمير واحد من اهم 

  المراقد قدسية لدى الشيعة
 

ومع وجود قوات امن شيعية مدربة ومليشيات شيعية حسنة التدريب قد جعل انتصار  ٢٠٠٦ولكن في 

  التمرد بعيد المنال حتى لو كان انسحاب الواليات المتحدة مؤمال
 

  وبكلمة اخرى فان اقصى ما سيطمح اليه التمرد هو السيطرة على وسط العراق وليس على البلد كله
 

السالميين هو أن تتسلل القوى الشيعية حتى تهيمن على ان السبيل االكثر احتماال لسيطرة ا

  مؤسسات الدولة في العراق 
 

  االول هو مادي ويتمثل بدعم منظم من قبل ايران : هذا السيناريو هو االكثر احتماال تحت ظرفين 
 

 – الحوزة -والثاني وهو االصعب سيحدث اذا ما استطاع مقتدى الصدر ان يضغط على كبار رجال الدين 

فيجبرهم على حضور صامت ازاء سيطرة قوى سياسية ناشطة تدعي الحكم باسم اإلسالم ، وقد ال يكون 

ذلك سهال على الرغم من االستياء الواضح الذي تبديه الحوزة بازاء من يرونه دجاالً يفتقر الى المؤهالت 

  الدينية التي تمكنه من قيادة الطائفة
 

 االستقرار في دولة اسالمية شيعية لن يكون دعم الجهاديين في العالم بل وفي الحقيقة فان اكبر تأثير لعدم

  تشجيع العناصر المتطرفة في الطائفة الشيعية العربية في دول الخليج
 

ليس من المحتمل ان يعلن االكراد استقاللهم اذا لم يتلقوا موافقة دولية مهما كانت درجة التردد في 

   مستقلةاعطاءها والموافقة على كردستان
 
والشكل الثاني االقل احتماال للتقسيم الرسمي للعراق هو فيما لو اصبح التمرد قويا بشكل متزايد في المثلث 

  السني ، ومن ثم يقرر االكراد والشيعة معاً تقسيم البلد لكي يكون لكل منهما قوته في منطقته
 

ظة االخيرة العداد الدستور من اجل ان ومن المفترض ان دفع المجلس االعلى للثورة االسالمية في اللح

  يحوي الدستور مواد تسمح بانشاء مناطق حكم ذاتي كان قد صمم من اجل ان يحتفظ بهذا الخيار
 
ويبدو ان اكثرية الشيعة يؤمنون بأنهم يستطيعون السيطرة على العراق بكامله اوعلى االقل على العراق 

  مطامحهم في تسع محافظات فقط في الجنوبالعربي بكامله ولذا فليس هناك سبب لتحديد 
 



 التحدي الصهيوين         )٤٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 ستراتيجية                  مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات اال          ٢٩ من ١١                            ٢٠٠٦ - متوز

  وقد بدا واضحاَ ان دولة عراقية شيعية صغيرة ستكون حليفا وثيقا اليران
 

ولن يكون من المثير للدهشة ان تكون منطقة كردية ناجحة قوية في العراق مسببة لقلق تركيا وايران 

امر ليس في مصلحة الواليات المتحدة وسوريا وهو ما سيقود هذه الدول للتعاون مع بعضها البعض وهو 

على الرغم من ان من المعترف به ان مصالح الواليات المتحدة ( بوصفها متعاطفة مع القوى الكردية 

ستكون في وضع افضل لو ان دمشق وطهران كانتا اكثر انشغاال بصعوباتهما الداخية وهو ما يمنعهما من 

  ) خلق المشاكل لسياساتها الخارجية 
 

وسيكون ذلك . راقا مقسما سيدفع في المنطقة الى االعتقاد بان بديل الحكم االستبدادي هو الفوضى ان ع

  مثلبة في اجندة الديمقراطية االمريكية للمنطقة 
 

وهو ما سيفت في عضد ، سيكون االنطباع بأن االطاحة بالدكتاتورية يجلب الفوضى، وعلى سبيل المثال

  ون في عصيان مدني ضد الجمهورية االسالميةالكثيرين في ايران الذين يفكر
 

سيكون تعقيد امكانية تطوير حقول النفط خارج الجنوب وحول الحاجة ،من االعراض الجانبية لعراق مقسم 

لة متعلقة بالجنوب حيث يمكن ان أولن تكون هذه مس(الى توصل الى اتفاق حول ايصال هذا النفط للخارج 

  )ة يذهب النفط الى الموانئ مباشر
 

وهذه المشكلة هي من نتاج موارد . وتوضح مرحلة حكم صدام الخطر الكبير لحكومة مركزية شديدة القوة 

  النفط العراقي الهائلة التي تاتي بموارد عظيمة لمن يسيطر على حسابات البنك الذي تتدفق اليه عوائد النفط
 

في مشاكله ، عندما كان دولة مركزية عندما يكون العراق على هذه الحالة من الضعف ومقسما فسيفكر 

مثل هذا النجاح سوف يحرز فقط اذا ما قامت . قوية ، ولكن لنفكر في مضامين قمع ناجح للتمرد الراهن 

  الواليات المتحدة بتدريب الجيش العراقي وتجهيزه بطريقة اليمكن مقارنتها بسائر الدول العربية او ايران
 

ى نفسه قائدا في المنطقة ومحاط بجيران ضعفاء ليس وصفة صالحة وان جيشا قويا عاطال في بلد ير

  الستقرار اقليمي
 
  وسيكون من افدح االخطاء دعم من يزعم انه سيعيد االستقرار الى العراق باعادة القوة كلها الى بغداد

 
 مقسم ليست احتماالت المستقبل بالنسبة للعراق طيبة ، فاكثر ما يمكن الحصول عليه هو مجتمع ضعيف

  وحكومة هشة فقط 
 

  ولذا فليس من المؤمل ان يتعافى العراق قبل عددا من العقود
 

وفي الوقت نفسه فان جيران العراق وبخاصة الملكيات العربية وتركيا قد احرزت الكثير من التقدم 



 التحدي الصهيوين         )٤٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 ستراتيجية                  مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات اال          ٢٩ من ١٢                            ٢٠٠٦ - متوز

  االقتصادي واالجتماعي وحتى السياسي 
 

الب واالبن وجمهورية ايران االسالمية ـ قد حققت وحتى الدول المتلكئة ـ أي سوريا في ظل حكم االسد ا

  انجازات افضل مما قدمه صدام في العراق 
 

وعقود قادمة ان يكون العراق قادرا على ان يتعافى ليصل الى ، ونتيجة لذلك فليس من المحتمل خالل عقود

  الحال التي كان عليها من قبل مجيء صدام الى الحكم 
 

  ته في قيادة المنطقة لمدة قرنحكمه وفرصالعراق لقد دمر 
 
واهم ما يسبب القلق لألسرة الدولية هو ان يعود العراق فيصبح في وضع يسمح له مرة اخرى بان يكون 

  مصدرا لعدم االستقرار اإلقليمي
 
ويعود السبب في ذلك الى عدم توفر االمن واالرهاب والعنف بين الجماعات الذي قد يتسلل من 

  العراق الى جيرانه 
 

وفي الحقيقة فان سوريا وإيران . ومن المستغرب ان جيران العراق ال يفعلون ما يكفي لمجابهة هذا التهديد 

  على وجه التحديد تزيدان النار اشتعاال وهي نار قد تصيبهم في يوم من األيام 
 
 ان الوضع الصعب في العراق قد زادته سوءاً األخطاء التي ارتكبها االحتالل الذي قادته

  الواليات المتحدة
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  باتريك كالوسن

  نائب مدير األبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى

دماَ لألبحاث في معهد الدراسات اإلستراتيجية كان سابقاَ ولمدة خمس سنوات بروفسوراَ أق

: الوطنية التابع لجامعة الدفاع الوطني ، وقضى أربعة أعوام كإقتصادي أقدم في كل من

  .معهد أبحاث السياسة الخارجية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

نال نيويورك تايمز وول ستريت جور: نشر العديد من المقاالت في كبريات الصحف مثل

وواشنطن بوست باإلضافة الى ظهوره المتكرر في التلفاز والراديو، كتب أكثر من ثالثين 

قضايا خارجية، المجلة الدولية لدراسات : مقالة بحثية تتعلق بالشرق األوسط في مجالت مثل

  .مجلة الشرق األوسط، ومجلة لس كاهرس دي أورينت الفرنسية الشرق األوسط،

  .ادات أمام لجان الكونغرس األمريكيوأدلى بالكثير من الشه

فصلية ( ويعمل حالياَ كمحرر أقدم لفصلية الشرق األوسط، وكان سابقاَ محرراَ لمجلة أوربس

  ).مراجعة الشؤون الخارجية

  :الشهادات األكاديمية

  .دكتوراه من المدرسة الحديثة للبحث اإلجتماعي، ماجستير من كلية أوبرلن

  :الخبرات العملية

  .اإلقتصاد ، دول الخليج الفارسي، ايران، إنتشار أسلحة الدمار الشاملالطاقة و

  :اللغات

  .الفارسية والفرنسية واألسبانية وواأللمانية والعبرية
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  دراسة مفاهيم: مستقبل العراق 

   سنباتريك كالو

حزيران  - العالميةالشؤون  / ميدل ايست ريفيو    

٢٠٠٦   

ت أصال الة هي قسم من دراسة كتبقهذه الم

االستقرار واألزمات ( لمشروع ومؤتمر حول 

ربي والمصالح ع اتجاه العالم الووالدمقرطة 

وبرعاية مشتركة من مركز غلوريا ) األوربية 

والمركز العسكري للدراسات الستراتيجية في 

  .إيطاليا 

  

من المحتمل ان يواجه العراق حربا داخلية          

 مؤجلة وصعوبات اقتصادية لسنوات عديـدة     

 سيناريو متفائال هناك  ويمكن ان يكون    . قادمة  

 أخرى محتملـة   او محتمال ولكن أموراَ    معتدال

أيضا قد تقوض استقرار المنطقة وتكون غير       

  بالنـسبة  مرغوب فيها في العراق وحاسـمة     

ان مـصاعب   . لح الواليـات المتحـدة      المص

مال الشعب العراقي الذي كان     العراق مخيبة آل  

مريكي سينجم عنه فـي     يأمل في ان الغزو األ    

األقل سالم بعد خمسة وعـشرين سـنة مـن          

التمرد  . الحروب او العيش على حافة الحرب     

 ال يبدو انه سيتوقف بعد وقـت        ،نآلاالعنيف  

قصير وال الحكومة وال المتمردين من القـوة        

 وبدالً من ذلك    .بما يكفي إلحراز نصر حاسم      

فان الحرب كما يبدو سوف تستمر لـسنوات        

 قادمة ، وبخاصـة اذا مـا اسـتطاعت          عديدة

القوى التي تقف خلف الحكومـة الراهنـة ان         

 وحينئذ فسوف يشهد التقاتل مرحلـة       ،تسيطر

ان . جديدة بدال من ان يتوقف بصورة مفاجئة        

السؤال المثير لالهتمام هـو كيـف سيـصبح         

 ،  نآلاالموقف بعد خمس او عشر سنوات من        

هة او إطار زمني يكفي الن تصبح جهل هناك 

 وفـي   ؟اخرى قوية بما يكفي لفرض سيطرتها     

مثل هذه الحالة سيكون من المحتمل ان تكون        

المهيمنة هي القوى الديمقراطية المعتدلة     الجهة  

وبرغم ذلك فان األكثر احتماال حول مستقبل       . 

العراق هو ان يبقى العراق مجتمعـا ضـعيفاً         

 فمـن   ،وعلى اية حـال    . وهشاً يهدده التمرد  

 يضا ان دولة إسالمية سـتظهر الـى       الممكن أ 
الوجود ، كما ان هنـاك احتمـال ان يتفتـت           

  .العراق أقساما 

  نظام ديمقراطي معتدل 
المناص من ان يبقى العراق مجتمعاً ضـعيفاً        

 وحرب صـدام التـي      ٢٠١٥وهشاً حتى بعد    

ثم من   اوال مع إيران و    –دامت عشرين عاماً    

ية مع الغرب وحكمه الوحشي دمر البنية التحت      

اإلنسانية للبالد بالطريقة نفسها التي دمر فيها       

  .بنيته التحتية الطبيعية 

نـساني  إس مال   أونتيجة لذلك لم يعد هناك ر     

يمكن مـن خاللـه بنـاء وزارات تـستطيع          

 مرحلـة قادمـة     ةالنهوض بمسؤولياتها في أي   

 ان وجهة النظر التـي شـاعت قبـل           .قريبة

 والتي قبلها المؤلـف وكثيـرون مـن         ٢٠٠٣

 والقائلة بـان    –لمختصين في الشأن العراقي     ا

 نابناء الطبقة الوسطى ذوي الثقافة العالية الذي      

يمكن ان يوفروا التقنية الالزمة لجعل الحكومة       

التي تخلف صدام تعمل بصورة جيـدة ، بـدا     

ان مؤسـسات   . إنها فكرة عفا عليها الـزمن       

ـ         وفـي   ؤالمجتمع ينبغي ان يتم بناؤهـا ببط

 المشاكل التي تواجه الـبالد      مواجهة مع كافة  
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ان خبـرة المجتمـع     . التي تكاد تكون معطلة     

الدولي مع المجتمعات الضعيفة والهشة مـن       

سـيا  آهاييتي إلى الكونغو إلـى بالروسـيا و       

الوسطى هي أنها ال تودي عملها على الوجـه         

وفـي حـين ان     الصحيح وأنها تتقدم ببطيء     

 العراق سيبقى مجتمعاً يعاني المشاكل خـالل      

العقد القادم فإذا سارت األمور بصورة طيبـة        

فان من الممكن ان يحظى بحكومـة مـستقرة         

تؤمن االستقرار المناسب في عمـوم أنحـاء        

 . البالد ما عدا بعض الجيوب المعزولة فيهـا       

وبكلمة أخرى فإذا سار كل شيء على ما يرام         

فمن غير المحتمل ان تكـون هنـاك نهايـة          

ل ان يكون التمـرد     ويحتم. دراماتيكية للتمرد   

 في المثلث السني حتى     اَالعراقي عامال مستمر  

وفـي   . بعد ان يصبح البلد هادئـاً ومـستقراً      

الحقيقة فان الحالة األمنية في الشمال الكردي       

تكاد تكون طبيعية ، وفي الجنوب فان العنـف        

السياسي على العموم ليس اكثر من مصادمات       

 بين ميليشيات وليست هجومات تمـرد علـى       

قوات التحالف او علـى الحكومـة العراقيـة         

ومن الممكن جدا ان يصبح الجنوب      . الجديدة  

مثل الشمال الكردي في وضع أمنى معقـول        

  .تؤمنه حكومات أمراء الحرب 

ومن اجل تحقيق وضع سلمي إلى حد ما فـي          

البلد كله تقريبا ينبغي ان تكون للعراق قـوات         

ن ويبدو ا . شرطة تؤدي عملها بشكل مناسب      

العراق في سبيله إلى انشاء العديد من وحدات        

   .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧المشاة الخفيفة في ما بين 

وفي الوقت نفسه يمكن ان تكون للعراق قوات        

شرطة تعمل بكفاءة تشبه الجندرمة اإليطاليـة       

والفرنسية واألسبانية أي وحدات تتحـد فيهـا        

. خصائص الشرطة مع خـصائص الجـيش        

 سـيترك العـراق     وعلينا ان نالحظ ان ذلـك     

مفتقرا إلى الشرطة وكذلك الى الجيش اللـذين        

يؤديان عملهما على الوجه األكمـل وسـيبقى        

بعضا من الوحدات البرية الخفيفة ولن تكـون        

هناك سائر أصناف القدرات العسكرية ، كمـا        

ستكون هناك قوة جندرمة ولن تكون هناك قوة        

 واإلطار الزمنـي الـواقعي      .شرطة متكاملة   

دية عملهما  أ جيش وشرطة يستطيعان ت    لتأسيس

.  ٢٠٠٧ ال فـي     ٢٠٠٩يبدو انه ينتهي فـي      

وستمس الحاجة إلى اإلسـراع فـي تأسـيس         

وحدات المدفعية والوحدات المدرعة وجهـاز      

ــزة  االســتخبارات وســائر أصــناف األجه

اللوجستية والمساندة الضرورية في الجيـوش      

 الحديثة مثل النقل والتجهيز والخدمات الطبية ،

وحتى في مثل هذه الحالة سـيكون العـراق         

   .مفتقرا الى قوة جوية

 من وجوه صراع العراق الراهن       وجهاَ هنالك

هو الكيفية التي تستطيع    ،  لم يبذل الجهد لتقييمه   

فيها القوة الجوية للواليات المتحدة ان تـضع        

المتمردين في موضع الدفاع غير القادر على       

ن مرات متباعدة   عداد اكثر م  أالقيام بالعمليات ب  

 وسيكون من المبالغة     .األوقات ولمدة قصيرة  

في التفاؤل االعتقاد بان العراق سيكون له في        

 قوة جوية متمكنة مـن أداء عمليـات         ٢٠١٠

جوية لإلسناد ، وفي الحقيقة فيبدو من غيـر         

المحتمل ان العراق ستكون له مثل هذه القـوة         

  .  ٢٠١٥قبل 
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ريو كهـذا   ومن األجزاء الرئيسية فـي سـينا      

 هـو ان تـستمر      ،إليجاد عراق مستقر نسبياً   

الواليات المتحدة في توفير الدعم األمني المهم       

الغطاء الجوي علـى    ،وعلى وجه الخصوص    

ان يشمل ذلك التدريب المكثـف والمـشورة        

  .الميدانية لسنوات قادمة 

سـيكون  ، ن االختبار األهم لقوات األمن هذه     إ

 السنة  إقناعرجة  ما اذا كانت من التأثير الى د      

العرب بأنهم لن يستطيعوا االسـتيالء علـى        

السلطة ولذا عليهم التكيف مع الحقائق الجديدة       

الذي مـا زال الـسنة العـرب        ( ونبذ التمرد   

طالما كان واضـحاً ان     لو. ) يتعاطفون معه   

قوات التحالف الذي تقوده الواليات المتحـدة       

ون  فان المتمردين سيشعر،يوفر القدرة الالزمة

بانهم يستطيعون االنتظار حتى رحيل الواليات      

وعنـدما يـرى    . المتحدة لتحقيـق النـصر      

المتمردون ان خصومهم العراقيين من القدرة      

عنـدها  ،الى درجة تمكنهم من دحر التمـرد        

سوف يضطرون الى التكيف مـع الحقيقـة        ،

المرة القائلة بأنهم لن يستطيعوا الوصول الـى        

   .السلطة بقوة السالح

جنباً الى جنب مع وضع أمنى افضل ينبغي         و 

ان تكون هناك مشاركة أوسع في الترتيبـات        

اذا كان للعراق ان يحـرز نجاحـاً        ،السياسية  

متواضعاً سيكون هناك بال شك دور غير قليل        

لإلسالم في الحياة العامة ، وسـوف تحـتفظ         

  المنطقة الكردية بدرجة عالية من الحكم الذاتي      

الكيفية التي ستكون فيها    ومن المهم أيضا هو     

القوى السياسية في العراق مستعدة للتوافق مع       

 فـان تحـت     ،ومن المؤكـد  . بعضها البعض   

افضل الظروف في العقـد المقبـل سـيكون         

للعراق عدد من المؤسسات الديمقراطية غيـر       

المتكاملة ، وفي الحقيقة سـيكون ذلـك فـي          

 بعمـل   قليلـة المنطقة بأكملها التي لها خبرة      

ان مفهوم المعارضة   . الحكومات الديمقراطية   

 علـى الـسلطة مـن       ناوبالمخلصة التي تت  

 جزءاً مـن    لم يكن األحزاب السياسية الراهنة    

 وعليها ان تفكر في     ،الخبرة السياسية العراقية  

 ١٩٩١الطريقة التي استطاع فيها األكراد منذ       

لسلطة بين الحزبين   اان يعيدوا ترتيبات تبادل     

سين بدال من ان يقوم حزب واحد بالحكم        الرئي

  . خر بدور المعارضة المخلصة ويقوم اآل

وحتى في هذه الحالة المتفائلة فان االقتـصاد        

هو مشكلة سوف تبقى مالزمة للعراق حتى لو        

تحسن الوضع االمني بـصورة جيـدة فـي         

ـ      خيرات أالمستقبل القريب فان االخفاقات والت

ـ         اريخ في صنع القرارات كان من خـواص ت

وقـد تأجلـت مـشاريعه      . العراق المعاصر   

النفطية عقودا من الزمن وتجمعـت مـوارده        

النفطية غير المنفقة الن الحكومـة لـم تكـن          

تستطيع تحريك نفسها من اجل تنفيذ مـشاريع        

ومن الـصعب ان تـرى الحكومـة        . التنمية  

العراقية الجديدة قادرة على االتفاق في القريب       

ير مشاريع نفط البلد    العاجل حول طريقة لتطو   

ويكاد يكون من المؤكد ان يكون هناك عـدم         

اتفاق واسع النطـاق حـول دور الـشركات         

كما ان الحكومة العراقية الجديدة من      . العالمية  

ـ غير المحتمل ان تقـوم باسـتخدام   ك          وء ف

للموارد المتاحة ، وسيبقى هناك دعم كبير في        

وم  للسياسات االقتصادية التي تق    ،نخبلمابين ا 
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بها الحكومة والمخطط لها من الـداخل التـي         

شاعت منذ السبعينات واستخدمت على نطـاق      

واسع من قبل صدام ولنـر الـصعوبة التـي          

تواجهها الحكومة العراقية الحالية في توجيـه       

   القـومي تي على اكثر الناتج     أاإلعانات التي ت  

 % ٣٠ان اإلعانة لدعم الوقود وحدها تشكل       ( 

وفضال عـن   ) . ي اإلجمالي   من الناتج القوم  

 ففي الوقت الذي كان فيه العراق يضغط        ،ذلك

احتياجات االستثمار استطاعت الحكومـة ان      

 مليارات دوالر بالعملة األجنبية فـي       ٦تراكم  

 بدال من ان تستثمر هذه المبـالغ فـي          ٢٠٠٤

  . إعادة األعمار مشاريع

ان عراقا كهذا يحتمل ان يركز على الـداخل         

فاعل رئيسي علـى    دور  ث عن   بدال من البح  

 أي ان العراق لن يكـون        .المستوى اإلقليمي 

 عالميا فاعال في تصميم إجماع      –العبا عربيا 

لقـد  . عربي حول القضايا العربية والعالمية      

كانت العروبة لعدة عقود هي الهدف األساسي       

للحكومـات العراقيــة وللمثقفــين العــراقيين  

 ، والحكومات التـي يـسيطر عليهـا الـسنة        

 حكومـات   كومات  اخرى يسيطر عليهـا     اوح

كل . هم  يت على إنها مرجع   عربية سنية اخرى  

ذلك كان سوف يتغير لو كان العـراق اكثـر          

التي يمكن ان   ( ديمقراطية بعد حروبه الطويلة     

 ) ١٩٦١نعد بدءها مع بدأ التمرد الكردي في        

ان التوجه الطبيعي لالكراد سيكون النظر الى       

 في تركيا وايران وكـذلك      المجتمعات الكردية 

في سوريا بوصفهم تابعين لهم كمـا ان مـن          

المحتمل ان يجد الشيعة ان عليهم ان يعطـوا         

حتمـل  يوال. األولوية لعالقات طيبة مع إيران   

ان تركز أي من هـاتين الجمـاعتين علـى          

العالقات الطيبة مع الحكومات العربية ماعـدا       

  .لبنان الذي يهيمن فيه السنة 

ا السيناريو الذي ينطـوي علـى       وبموجب هذ 

تحسن في األمن ونجاح محـدود للمؤسـسات        

الجديدة فان العراق يمكن ان يكـون موضـع         

لو ان العراق مع كل ما      . إصالح ديمقراطي   

فيه من المشاكل يـستطيع ان يطـور ثقافـة          

 حكم القانون ، مناقشات متفتحـة       –ديمقراطية  

 حول السياسات ، المساءلة والشفافية فان ذلك      

. يمكن ان يؤثر في وجهة النظـر العربيـة          

 التـي   اعالم اإلقليمية نفسه  وازدهار أجهزة اإل  

كانت تغذي نار الحقد ضد أمريكا في أوائـل         

هذا العقد سوف تنشر أخبار المناقشات داخـل        

والسؤال الواضح الذي سوف يتوجه     . العراق  

 أعضاء النخب والناس العاديون سيكون إذا        هب

يع ان يفعل هـذا فلمـاذا ال        كان العراق يستط  

  نستطيع نحن ؟ 

هناك عالئم واضحة لمثل هذا السيناريو ولكن       

سيكون من اإليغال في التفاؤل ان يقال ان ذلك         

سيكون هناك تحقق لكثير من جوانب      . محتمل  

  .هذا السيناريو ولكن ليس كله 

دولة ضـعيفة وهـشة     : الحالة الراهنة    

  يتهددها التمرد

يوهات احتماال للعراق خالل     ان اكثر السينار   

العقد القادم هو ان التمرد العنيف سوف يستمر        

  .أقوىاصبحت  حتى لو ان الحكومة الجديدة      

لقد مد التمرد جذوره عميقـا فـي المجتمـع          

وسيكون من التفاؤل توقع ان     . العربي السني   

 والعنف السني   ٢٠١٠العنف سينتهي في عام     
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ـ     –الجهادى البعثي   /   –ى   على مـستوى أدن

يمكن ان يكون معلما دائما علـى الخارطـة         

  . وما بعدها ٢٠١٥العراقية يستمر إلى 

ومع وجود الخالفات بين مختلـف الطوائـف        

حول مسائل أساسية مثل دور الدين في الحياة        

العامة وتوزيع السلطة بين الحكومة المركزية      

وحكومات األقاليم فان المؤسـسات الـسياسية       

.  شرعيتهاحتى ضد    جه تحديات جدية  اسوف تو 

هي مـن األهميـة     ،هذه المسائل بعد كل شيء    

وينبغي ان  . بحيث ان ليس من السهل تدوينها       

نتوقع ان اولئك الذين يعتقـدون ان الحكومـة         

ينبغي ان تتصرف بموجب القوانين االلهية كما 

يفهموها سيظنون ان حكومة ليست كذلك لـن        

ها وبالطريقة نفس . تتطابق مع المبادئ الدينية     

فان أولئك الذين يعتقدون ان الحكومة يجب ان        

 المبادئ العالمية واجماع المحكومين     ىتبنى عل 

يمكن ان تنبذ قانونية الحكومة المـستندة إلـى      

وبالطريقة نفسها فان   . المبادئ المذهبية الدينية    

الخالفات حول الحكومة المركزيـة مقارنـة       

 بالحكومة اإلقليمية يمكن ان تكون أساسية الى      

وسيكون مـن   . درجة تؤدي إلى تفتيت البلد      

التفاؤل توقع ان في خالل عقد سيكون هنـاك         

 ،توافق صامد حول هذه األمور العميقة التأثير      

دور الدين في الحياة العامة وتوزيع الـسلطة        

. بين الحكومة المركزية وحكومات األقـاليم       

وبعد كل شيء فقد احتاجت الواليات المتحـدة        

 حتـى  ١٨٢٠ي ما بين توافق  إلى ستين سنة ف   

نهاية إعادة الهيكلة مع حرب أهلية مريرة من        

      اجل حل مشكلة واحدة مـن هـذه المـشاكل          

وهي عالقات السلطة بين حكومات الواليات      ( 

وبالنسبة للعراق فـان   . ) والحكومة المركزية   

اكثر السيناريوهات احتماال هـو ان يـستمر        

تطـابق  ت حكومة ال  ةالعرب السنة في رفض أي    

مع الصورة التي يرسـمونها حـول العـراق      

بوصفه قائدا للقومية العربية ، وهي صـورة        

تتطلب دولة قومية موحدة فيها المبادئ الشيعية       

تي بالدرجة الثانية لخلـيط مـن العروبـة         أت

   .والسنية اإلسالمية

هذه الخالفات حول المبادئ األساسية يمكن ان       

ه التمـرد   تساعد على ظهور سيناريو يبقى في     

والعوامل التي تساعد علـى ان      . تهديداً قوياً   

  :يبقى التمرد قوياً هي 
 التعثر السياسي في المؤسسات الجديـدة       •

فالممثلون السياسيون لكـل طائفـة قـد        

يقاومون التوافق ، وتستمر الطائفة السنية      

بالتعلق بالتوقعات غير الحقيقيـة حـول       

وفي الحقيقـة يبـدو ان      تهم للبالد ،    دارإ

الكثيرين من السنة يعتقدون مخلـصين ان     

العرب السنة عددهم بقدر عدد الـشيعة ،        

وهو ما يظهر الدرجة التي جعـل فيهـا         

صدام أبناء الشعب العراقي جهلة حـول       

والرأي العام الكـردي يفـضل      . بالدهم  

االستقالل وال يعبأ برأي القيادة الكرديـة       

التي تميل إلى الحكم الذاتي ضمن عراق       

 مع وجود قوة كردية تحول دون       فيدرالي

تعرض المنطقة الكرديـة لهجـوم مـن        

وال . جيرانها المعادين األقوياء من الدول      

يحتاج األمر الى كثير من العناء من اجل        

دفع المنطقة الكردية لسلخ نفسها من باقي       

أجزاء العـراق واإلبقـاء علـى مجـرد         
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وبدون . مشاركة في المؤسسات الفيدرالية     

تنقسم  السياسة العراقية سوف     األكراد فان 

 هذا  وفي مثل . متكافئين  غير  بين العبين   

الحال فان الشيعة الذين يحاولون فـرض       

اعتقادهم على البلد بأسره سوف يتمتعون      

وبرغم ذلك فان الطائفة الـسنية      . بالقوة  

سترى ان هناك القليـل مـن احتمـاالت         

انخراطها فـي الـسياسات الديمقراطيـة       

ها الى العنـف وهـو      ئفتتوصل الى لجو  

  . اجل تحقيق مصالحها الطريقة الوحيدة من

حتى  . فضل للمتمـردين أشعور سياسي   •

اليوم يبدو ان المتمردين غير مؤثرين في       

ما يتعلق بتطوير وجهة نظـر سياسـية        

لقـد قـدم المتمـردون أنفـسهم        . ةمحدد

وليس بوصفهم  ) سنة  ( بوصفهم طائفيين   

)  سنة عرباً(وبوصفهم ) مسلمين ( دينيين 

) . مواطنين عـراقيين    ( وليس بوصفهم   

من عـدد الـسكان      % ٢٠وفي حين ان    

ه هـذه   يكافية إليجاد تمرد قوي فان توج     

اآلخرين من الشعب    % ٨٠القوة نحو ال    

. ليست ستراتيجية ذكية لكسب الحـرب       

وعدم كفاءتهم الـسياسية وعلـى وجـه        

 عدم قـدرتهم علـى نـسيان        ،الخصوص

 الدينيـة القويـة     تجاهـات تحالفهم مع اال  

المناهضة للواليـات المتحـدة المتمثلـة       

بجماعة مقتدى الصدر ، هي األمور التي       

. ترشح التمرد الـى هزيمـة محتملـة         

والخالفات بين المتمـردين بـين الـسنة        

والجهـاديين  ) البعث الجديـد    ( القوميين  

 فالجماعـة األولـى     .تنام   فى   يبدوا إنها 

اسية تساند اإلسهام في المؤسـسات الـسي      

الجديدة وفي الوقت نفسه مواصلة القتال ،       

في حين ان المجموعة األخرى ترفض أي 

تعاون بين المؤسسات السياسية الجديدة ،      

وقد تتحسن فرصـهم كثيـراً لـو انهـم          

سيطروا على خالفـاتهم واحـسنوا إدارة       

إستراتيجيتهم السياسية وتعاونوا مع الشيعة     

  .المتطرفين 
قية غير الكفوءة   المؤسسات األمنية العرا   •

ان الجيش الجديـد سـيواجه       . والمسيئة

مشاكل مستمرة في تأسـيس قـوة قتـال         

متكاملة وقادرة على النهوض بمهامهـا ،       

وفي الممارسة العملية ستكون هذه القـوة       

واألكراد . مسيطرة عليها من قبل الشيعة      

ساعدوا جيش االحتالل في المناطق السنية      

ـ      ه مـشكلة   وقوة الشرطة يحتمل ان تواج

وبطبيعة عملهم فـان رجـال      . التسيس  

الشرطة عليهم ان يعيشوا فـي المنـاطق        

التي جاءوا منها والتي يمارسـون فيهـا        

عملهم وليس في ثكنات كما هـي حـال         

رجال الجيش وهو ما يجعلهـم وأهلـيهم        

. عرضة للضغط من قبل قـوى محليـة         

وفضال عن ذلك فان علـى الـشرطة ان         

القات المتبادلة  تؤسس شبكة كثيفة من الع    

مع السكان المحليـين إذا كانـت تنـوي         

كـل  . حمايتهم من االغتصاب والـسرقة   

هذا يجعل الشرطة عرضة للضغط مـن       

والخبـرة  . قبل أمراء الحرب المحليـين      

المأخوذة من المجتمعات الضعيفة والهشة     

في جميع أرجاء العالم تفيد بـان رجـال         

الشرطة يحتمل ان يقعـوا تحـت تـأثير         

.  ذوي نفــوذ فــي منــاطقهم أشــخاص
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 التفاؤل توقع ان     في وسيكون من اإليغال  

حال الشرطة في العراق سـوف يكـون        

  . مختلفاً عن ذلك 

اذا كان للحكومة    . الدعم الدولي الفاتر   •

 مـن   فقـط  العراقية الجديدة قدر محـدود    

ـ      ن ذلـك ان    أالشرعية الدولية فان من ش

واالهم من ذلك هـو     . يشجع المتمردين   

 يحصلون عليه    و لقونهتدعم الذي ي  مقدار ال 

واذا مـا اسـتمرت     . من سوريا وايران    

هاتان الحكومتان فـي الـسماح للـسالح        

والمقاتلين بالتسلل من خالل حدودهما الى      

العراق فان ذلك سيشكل اسهاما كبيراً في       

ويمكن افتراض ان من    . مال المتمردين   آ

االسباب االساسية التـي تـدفع سـوريا        

 بمثل هذا الدعم للمتمردين     وايران للسماح 

. هو ان الثمن الذي تدفعانه ثمنـاً طفيفـاً       

سيشكل طريقة  وفضال عن ذلك ، فان ذلك

  . المتحدة تبتعد عنها ة لجعل الوالياتعناج

اذا  . الدعم غير الثابت للواليات المتحدة     •

ما اعتقد المتمردون انهم يستطيعون البقاء      

بعد رحيل الواليات المتحـدة فـان ذلـك     

سوف يكون دافعاً لهم علـى االسـتمرار        

قـوات  بوجـود   حتى ان كانوا اقل قـوة       

 اذا  ،وبالطريقة نفسها . الواليات المتحدة     

كان السياسيون في المؤسسات العراقيـة      

الجديدة غير واثقين من اسـتمرار دعـم        

الواليات المتحدة حتى تـستطيع قـوات       

لياتها واالمن العراقيـة النهـوض بمـسؤ      

ـ    ؤالء الـسياسيين سـوف     بمفردها فان ه

يجنحون الى التوافق مع المتعاطفين مـع       

على وجه  ،لة الحساسة   أوالمس. المتمردين  

 هنا هي الى أي حد سـوف        ،الخصوص

يلتزم الرئيس القادم للواليات المتحدة بدعم      

 نفاَآفكما تم وصفه    . قوات االمن العراقية    

فان العراق سيحتاج الى الدعم الجوي بعد       

بوش منصبه في   .  دبليو   ان يغادر جورج  

 والـرئيس القـادم      .٢٠٠٩كانون الثاني   

للواليات المتحدة سيكون له القليـل ممـا        

يدفعه الى االستمرار في ما يعد حربا غير        

مرغوب فيها شعبياً ، والنجاح في الحرب       

بعد كل هذا سيكون مسجال باسم سلفه في        

حين ان الفشل سيكون ايضا مسجال باسم        

ولذا فـسيكون   . خليفته  بوش وليس باسم    

هناك الكثير مما يغري الـرئيس الجديـد        

باالقالع عن بذل هذا المجهود حتى لـو        

. كانت نتائج ذلك بالنسبة للعراق كارثية       

في هذا السيناريو الذي يستمر فيه التمرد       

فان المنطقة الوسطى في العراق سـوف       

وقـد  . تقاسي اكثر من سائر اقسام البالد       

معركة مركزيـة بـين     تكون بغداد ساحة    

المتمردين والحكومة بشكل يحرم العراق     

من االستقرار في قسمه االهم من الناحية       

 ،  وفي الوقت نفسه      السياسية واالقتصادية 

كردي سيكون اكثر رفاهيـة     لفان الشمال ا  

بشكل ملحوظ واكثر استقراراً من سـائر       

وسيكون ذلك دافعاً للقـوى     . انحاء البالد   

 ةكما انه سيزيد من قدر    االنفصالية هناك   

االكراد في المنطقة في نظر االقليات في       

سوريا وايران وتركيـا ويجعلهـا هـي        

 وفـي   .االخرى تطالب بالحكم الـذاتي      

الوقت نفسه فان الجـزء الجنـوبي مـن         
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العراق سيكون في حالة افضل من الوسط       

ويقف بالضد من نزعة الظلم واالستعالء      

  ل عقود التي تحملها من السنة العرب خال     

وفي حين ان الشمال والجنوب يكونان في       

وضع افضل فان سـلطة بغـداد سـوف         

تضعف وسيكون ذلك صحيحا ليس فـي       

الميدان السياسي وحسب بـل فـي كـل         

 سـبيل المثـال     علىف. مفاصل المجتمع   

ستكون شبكة التجارة مركزة في البصرة      

وفي اربيل والسليمانية وهو ما يـضعف       

 فان مـا يحفـظ      مركزية بغداد وتدريجياً  

. تماسك العراق سوف يـصبح اضـعف        

وفي حـين ان العـراق بموجـب هـذا          

السيناريو لن يتفتت فانه سـوف يـصبح        

يفا بحسب المناطق وسيكون مختلفـا      عض

عن الحكم المركزي في المملكة العربيـة       

السعودية واكثر شبها باالتحاد الذي تمثله      

  . دولة االمارات العربية المتحدة 

 فاذا ما بقي التمرد فعاال      ،كوفضال عن ذل  

. فسيشكل العراق تهديدا الستقرار المنطقة      

 االقل فان هشاشة العـراق سـتبقى        علىو

 يقلقهـم ان البلـد      نسببا لقلق جيرانه الذي   

سوف يتفتت او يغـرق فـي الفوضـى ،          

وفضال عن ذلك فمن الممكـن ان يـستمر    

التمرد في اجتذاب الشباب االصوليين من      

طقة للمجيء الـى العـراق    كافة انحاء المن  

والحصول على الخبرة في الجهاد ويقيمون      

عالقات تفيدهم في خلـق المـشاكل فـي         

  . اوطانهم 

ل االمد شديد الكثافة يمكـن      يان تمردا طو  

ان يترك العراق في وضع مؤسف اكثـر        

فحـرب صـدام ذات     . مما هو عليه االن     

 منها ضـد ايـران      ةالعشرين عاماً ، ثماني   

لواليات المتحدة والتحالف   واثنا عشر ضد ا   

الذي تقوده جعلت البلد في حالة مزرية في        

.  االنسانية والطبيعية    ما يتعلق بالبنى التحتية   

وعقدا اخر من الحرب سوف يقضي على       

واليوم فان  . ماتبقى من البنيتين التحتيتين     

قيين االبنية التحتية االنسانية تضطر العـر     

علـى عناصـر الجماعـات       الى االعتماد 

وفضال . الدينية واالثنية من اجل حمايتها      

عن ذلك فان الضرر قد يتسبب في ثارات        

واسعة النطاق بـين مختلـف الطوائـف        

ويجعل سفك الدماء اكثر مما هـو عليـه         

اليوم من حالة ثارات معزولة ويجعلها تبدو  

واذا ما انتصر الشيعة بـسبب      شيئا تافها ،    

كثرة عددهم وبسبب االسـلحة والتـدريب       

ي يتلقونه من االمريكان وهـو االمـر        الذ

االكثر احتماال فان انتقامهم قد يكون رهيبا       

 تاريخيا قديما وهم يمثلون     راَأفهم يحملون ث  

  .الثقل الديموغرافي 

عـداد  أوقد يغادر السنة العراقيون البالد ب     

وحتى لو لم يحـصل ذلـك فـان         . كبيرة  

كراهية داخلية عميقـة ستـصبح عـامال        

  . البالد لعقود واجيال مركزيا في سياسة

  السيطرة االسالمية 
 مختلفتان كـل االخـتالف      نهناك طريقتا 

يستطيع بهما االسالميون الـسيطرة علـى       

الحكم في العراق وهما انتصار التمـرد او       
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السيطرة االسالمية على مؤسسات الحكومة     

  .الجديدة 

ان انتصار التمرد سـيتبع     . انتصار التمـرد  

الحكومة الجديدة ،   انهيارا كامال لمؤسسات    

واهمال الدستور الجديد واالنتخابات الحرة     

ونهاية للعالقات الوثيقـة مـع الواليـات        

  .المتحدة 

هذا السيناريو غير محتمل الى درجة كبيرة       

ما لم يغير المتمردون بـصورة جذريـة        

عدائهم للطائفة الشيعية وهـو مـا يبـدو         

وفي الحقيقة فان منطق التطـور      مستحيال  

ي العراق يزيد من االفتراق بين      السياسي ف 

سـهم العـداء    أية  افي البد . السنة والشيعة   

للواليات المتحدة في التقارب بين متطرفي      

 كـان   ٢٠٠٤نيسان  / ذار  آالطرفين ، في    

هناك تعادل وثيق بين العناصر المتطرفـة       

للطائفتين في تمرد مشترك فـي الفلوجـة        

وبرغم ذلك فـان الـشيعة      . وفي النجف   

يئاً فشيئاً على مؤسسات الدولـة      طروا ش يس

بما فيها اجهزة االمن وصار المتمـردون       

شيئاً فشيئاً يحاربون الحكومـة العراقيـة       

بصورة مباشرة ، ووهنت العالقـة بـين        

 وكـان    .المتطرفين من الـسنة والـشيعة     

تفجير ضريحي االمامين العسكريين فـي      

 نقطة تحول حيث قامت قوات جيش ٢٠٠٦

دى الـصدر بهجومـات     المهدي التابع لمقت  

ضارية على المساجد السنية في رد علـى        

تدمير واحد من اهم المراقد قدسـية لـدى         

 ولربما كان المتمردون يحـرزون      .الشيعة

النصر لو ان التحالف الذي تقوده الواليات       

ولكن في   ٢٠٠٤المتحدة غادر العراق في     

 ومع وجود قوات امن شيعية مدربة       ٢٠٠٦

لتدريب قد جعـل    ومليشيات شيعية حسنة ا   

انتصار التمرد بعيد المنال حتى لو كـان        

وفـي   . انسحاب الواليات المتحدة مؤمال   

السيناريو المتوقع فيـه ان تبقـى قـوات         

 مـع   ٢٠٠٨الواليات المتحدة حتى عـام      

انقاص لمقاتلي القـوات البريـة ووجـود        

تكثيف في التدريبات والقـوى اللوجـستية       

لعراقية والدعم الجوي ، فان قوات االمن ا      

ستكون في وضع افضل يضمن حتى لـو        

جاء رئيس جديد للواليات المتحدة ينهـي       

التدخل االمريكـي ، ان الـشيعة يمكـنهم         

وبكلمة . حماية انفسهم ضد انتصار التمرد      

اخرى فان اقصى ما سيطمح اليه التمـرد        

هو السيطرة على وسط العراق وليس على       

  .البلد كله 

سـنية   / جهاديـة / ن حكومة بعثية    إأي  

متطرفة يمكن ان تكـون قاعـدة عالميـة         

والمفــر مــن ان نــصراً . لالســالميين 

للمتمردين سوف يشجع القوى االسـالمية      

االصولية في امارات الخليج والجمهوريات     

وسوف يواجه المتمردون عندئذ    . العربية  

ضغطاً شديداً من اجل دعـم االسـالميين        

وبعـد كـل    . المتطرفين في اماكن اخرى     

فان نصراً للتمرد في العراق سـوف       شئ  

يوجد ثقة بالنفس لدى االسالميين يـوحي       

 االقل  علىلهم بان مسيرة التاريخ معهم ، و      

من البداية فان من المحتمل ان يكون لهـم         

ييـد  أطموحا في السلطة يدعمـه بقـوة ت       
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االرهابيين الذين يـستطيعون ان يقـدموا       

 ،انفسهم بوصفهم مقاتلين من اجل التحرير     

 يزداد التاييد لمناهـضي الغـرب       وسوف

 فان  ،ولربما بمرور الوقت  . بصورة عامة   

الحكومة الجديدة ستكون اكثر تحفظا مـع       

دول الجوار ولكنها تدعم االصـولية فـي        

مناطق ابعد وهو ما كـان عليـه نمـوذج          

الثورة االيرانية ، ولكن الهـدف المبـدئي        

 العمل على   ،سيكون على وجه الخصوص   

  .  في المنطقة انهيار االستقرار
سيطرة االسالميين على مؤسسات الحكومـة      

ان السبيل االكثر احتماال لسيطرة       .الجديدة

ن تتسلل القـوى الـشيعية      أاالسالميين هو   

حتى تهيمن على مؤسـسات الدولـة فـي         

هذا السيناريو هو االكثر احتماال     . العراق  

االول هو مـادي ويتمثـل      : تحت ظرفين   

والثاني وهـو   . ن  بدعم منظم من قبل ايرا    

االصعب سيحدث اذا ما استطاع مقتـدى       

الصدر ان يضغط على كبار رجال الـدين        

 فيجبرهم على حضور صامت     – الحوزة   -

ازاء سيطرة قوى سياسية ناشـطة تـدعي        

الحكم باسم اإلسالم ، وقد ال يكـون ذلـك          

سهال على الرغم من االسـتياء الواضـح        

الً الذي تبديه الحوزة بازاء من يرونه دجـا       

يفتقر الى المؤهالت الدينية التي تمكنه من       

  .قيادة الطائفة 

واذا ما استطاع االسالميون السيطرة على      

السلطة مـن خـالل المؤسـسات فـانهم         

سيواجهون مشكلة كبـرى مـع االكـراد        

فمن الـصعب ان يـرى      . والسنة العرب   

المرء كيف سيستطيع االكراد ان يتفاهموا      

 بـل   مع حكومة ليست اسالمية وحـسب     

وفي الحقيقة فان . شيعية الى الجذور ايضاً   

السيطرة االسالمية سوف تـنجح اذا مـا        

قادت الحكم الذاتي الواسع النطاق لالكراد      

. الى االستقالل من خالل االمـر الواقـع         

وسوف يزداد تعقيد العالقات مـع الـسنة        

المتطرفين ، وفي حين ان هنـاك بعـض         

اسس التعـاون حـول جـدول االعمـال         

اهض المريكا فـان المـشكلة الـسنية        المن

الشيعية في العالقات غير الوديـة بـدت        

واضحة فـي حادثـة تـدمير المرقـدين         

 بمــا يعنــي ان ٢٠٠٦العــسكريين فــي 

الطائفتين تواجهان مشاكل عميقة في العمل      

وبوجود هـذه المـشاكل يتـضاءل       . معاً

  .االهتمام بالحكومة الجديدة 

الم كافـة    وبما ان الجهاديين في انحاء الع     

يشكون في الشيعة بل ويعـادونهم ، فـان         

دولة اسالمية شيعية ستواجه مشاكل كبيرة      

في وضع نفسها بوصفها قيادة لتلك الحركة       

ومن المؤكد ان عراقا اسـالميا شـيعيا        . 

سيوفر دعما لالسالميين المتطـرفين فـي       

جميع انحاء العالم االسالمي ولكـن هـذا        

ـ         را او  الدعم الينتظر منـه ان يكـون كبي

مركزيا بالنسبة للهوية التي يمثلها العـراق      

الجديد بالدرجة التي يكون عليها الحال مع       

  .عراق اسالمي سني 

ـ         ثير لعـدم   أ وفي الحقيقة فـان اكبـر ت

االستقرار في دولة اسالمية شـيعية لـن        

يكون دعم الجهاديين في العالم بل تـشجيع       
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العناصر المتطرفة في الطائفـة الـشيعية       

ويكاد يكون من    . ي دول الخليج  العربية ف 

 علـى لـسلطات   لاستفزاز  حدوث  المؤكد  

االقل في البحـرين والكويـت والمملكـة        

وهذا ما يمكن ان يوجد     . العربية السعودية   

توترا حادا فـي المنطقـة موجهـا ضـد          

الواليات المتحدة  لقيامها بايجاد هذا الشكل       

  .من النتائج 

 ان االسالميين الشيعة في العراق سـوف      

يواجهون عالقات متعددة مـع جمهوريـة       

ايران االسالمية ، سوف يفتـرض القـادة        

االيرانيون انهم االخ االكبر وقائدهم االعلى 

سيكون في االمر الواقع السلطة المطلقـة       

للشيعة المسلمين المنتصرين في العراق ،      

ووجهة النظر هذه سيقويها ما قدمته ايران       

ي العراق   من المساندة للشيعة المنتصرين ف    

ووجهة النظر اإليرانية هذه ال تنسجم مـع        

ما يراه الشيعة في العراق ، وعلى الـرغم        

من انهم عرفوا كيفية االسـتفادة مـن أي         

صديق يمكنهم إيجاده ، ولـذا ال يمكـنهم         

فـي  الرغبة  استبعاد ايران ، فليست لديهم      

ـ ) سـني عراقـي     ( تبديل متسلط          خر آب

 لحقيقـة فكلمـا   وفي ا  ) . ايرانيشيعي  ( 

شعرت دولة شيعية اسالمية عراقية باالمن      

الداخلي والخارجي ضد اعداءها فان ذلـك       

  .يزيدها ابتعاداً عن ايران 

  عراق مقسم 
نفـة الـذكر    آوهات  ي من السينار  ن بعضاً إ

قل قـوة فـي العـراق ،        أتي بحكومة   أسي

ويمكن ان تنهـار الـسلطة المركزيـة ،         

 العراق  وسيجعل ذلك السلطة السياسية في    

مشابهة لفرنسا في العصور الوسـطى او       

االمبراطورية الرومانية المقدسـة اللـذين      

فيهما يحكم االسياد المحليـون بـاعتراف       

صوري بسلطة الملك الذي هم في بعـض        

وعلى ايـة   . معه  االحيان في حالة حرب     

ن يتقـسم العـراق     أ فيمكن ايـضا     ،حال

  .بصورة رسمية 

واحـد مـن     .سيناريوهات لتقسيم العـراق   

االحتماالت هو ان يقرر االكـراد اعـالن        

والعامل الوحيد في اعالن االكراد     . دولتهم  

ي العام الكردي بل موقف     أدولتهم ليس الر  

ليس من المحتمل ان يعلن     االسرة الدولية ،    

االكراد استقاللهم اذا لم يتلقوا موافقة دولية       

مهما كانت درجة التردد فـي اعطاءهـا        

  .ردستان مستقلة والموافقة على ك

ويحتمل ان يكون الفاعل االساسـي هـو        

االتحاد االوربي ما دامت تركيا راغبة في       

دخول هذا االتحاد ، وفضال عن ذلك فـان         

الموقف االوربي سيكون العامل االساسـي      

في تشكيل رد الفعل السوري وااليرانـي       

الن هاتين الحكومتين تعتمدان على تـردد       

حـاق بالواليـات    االتحاد االوربي في االلت   

. المتحدة في منهاجهـا لتبـديل نظامهـا         

والقوى التي ستدفع االسرة الدوليـة الـى        

قبول كردستان مستقلة هي نفـسها التـي        

ستدفع االكراد الى االنفصال ، أي استمرار 

الفوضى في سائر انحاء العراق وزيـادة       

  .التاثير االسالمي في السياسة العامة هناك
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 الدولية بـالنزول    وفي حالة سماح االسرة   

عند قرار االكراد باالنفصال فـان سـائر        

اقسام العراق ليست في موقف يسمح لهـا        

باالعتراض ويكاد يكون مـن المؤكـد ان        

يكون التقسيم عشوائياً وليس مثـل تقـسيم        

التشيك والسلوفاك بـل سـيكون شـبيها        

بمغادرة سلوفينيا ليوغسالفيا ومن الممكـن      

رب الكارثية  ان يتضمن النوع نفسه من الح     

للحكومة المركزية ويتضمن ايضاً مشاكل     

حول توزيع المدخرات والديون للحكومـة      

 والشكل الثاني االقل احتمـاال      .المركزية  

اصبح لو  للتقسيم الرسمي للعراق هو فيما      

التمرد قويا بشكل متزايد في المثلث السني       

، ومن ثم يقرر االكراد والشيعة معاً تقسيم        

  لكل منهما قوته في منطقته البلد لكي يكون 

ومن المفترض ان دفع المجلـس االعلـى        

للثورة االسالمية فـي اللحظـة االخيـرة        

العداد الدستور من اجل ان يحوي الدستور 

مواد تسمح بانشاء مناطق حكم ذاتي كـان        

. قد صمم من اجل ان يحتفظ بهذا الخيار         

وبرغم ذلك فان خالفـات الـشيعة التـي         

لس االعلـى للثـورة     اوجدتها اعمال المج  

االسالمية توضح مدى تردد الكثيـر مـن        

 ويبدو ان اكثرية    .الشيعة حول هذا النهج     

نهم يستطيعون الـسيطرة    أالشيعة يؤمنون ب  

 االقـل علـى     علىعلى العراق بكامله او   

العراق العربي بكامله ولذا فلـيس هنـاك        

سبب لتحديد مطامحهم في تسع محافظات      

 فان مثل   ،يئوبعد كل ش   . فقط في الجنوب  

هذه المنطقة ذات الحكـم الـذاتي سـوف         

تستبعد نحو ثلث شيعة العراق وبخاصـة       

وبـصرف  .الماليين التي تعيش في بغداد      

النظر عن الكيفية التي سوف ينقسم فيهـا        

العراق فان الكيانات الجديدة ال يحتمـل ان    

األكثر . تكون مستقرة وفاعلة وديمقراطية     

هـا أمـراء    احتماال ان تكون مناطق يحكم    

ولننظر لنرى انه ال توجد منطقة      . الحرب  

كردية بل هناك مناطق للحزب الديمقراطي      

الكردستاني ومناطق اخرى لالتحاد الوطني 

الكردستاني والعالقـات بـين الطـرفين       

   .٢٠٠٦مازالت متوترة حتى 

 ان  .مصالح الواليـات المتحـدة      على  ثر  األ

عراقا مقسما بصورة رسمية ودون حكومة      

زية فاعلة سـيكون مـصدرا لعـدم        مرك

استقرار في المنطقة وسيكون عامل عـدم       

  . ارتياح للمنطقة والواليات المتحدة 

واذا ما انقسم العراق او تشظى فـسيتدخل        

وقـد بـدا    . الجيران في شؤون العـراق      

 ان دولة عراقية شـيعية صـغيرة        واضحاَ

وبرغم ذلـك   . ستكون حليفا وثيقا اليران     

 أالخارجي ستكون اسـو فان مشكلة التدخل   

في حالة التقسيم الناجم عن االمر الواقع ،        

الن في مثل هذه الحالة فان امراء الحرب        

. المحليين سيفتش كل مـنهم عـن حلفـاء        

وسيغري ذلك كل من الحكومات االجنبيـة       

وفـي الكثيـر مـن      . بالدخول الى اللعبة    

الحاالت من خالل قنوات عميلة مثل كون       

ن والمملكة العربيـة    سوريا تحالف البعثيي  

السعودية تحالف السلفيين وايران تحـالف      

  .المتشددين من رجال الدين الشيعة 
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وسيكون على الواليات المتحدة على االكثر     

 ، سـبيل المثـال    علـى ان تلحق باللعبة ،     

سيعرض الزعماء االكراد خدماتهم بطرق     

مثـل وعـود صـادقة      ( جذابة لواشنطن   

انتخابـات  بحماية حقوق االنسان واجراء     

وتقديم تعاون امني مـن خـالل ميليـشيا         

البيشمركة التابعة لهم الحـسنة التـدريب       

وعلى الجانب االكثر سلبية    ) . واالنضباط  

فان قلق الواليات المتحدة من الجهـاديين       

مـراء  أاالجانب وقيامهم بمساعدة بعـض      

ثير االيراني فـي بعـض      أالحرب ومن الت  

 المتحدة  الشخصيات النافذة سيقود الواليات   

قاء بثقلها الى جانـب معارضـيهم       لالى اإل 

وهذه لعبة ال تجيدها الواليـات      . المحليين  

المتحدة وهي المناورة والطعن من الخلف      

 .ا قوية فـى هـذا المجـال       ليست امريك و

وباختصار فان سيناريو كهذا لـن يكـون        

  . بالنسبة لمصالح الواليات المتحدةواعداَ

ر مـن دول    وفضال عن ذلك فان قلقا سيثو     

المنطقة حول الهوية االجتماعية لالكـراد      

والشيعة وامتزاجها بافتراض ان الواليات     

المتحدة مسؤولة عـن خلـق المـشكلة ،         

ويستبعد ان يكون من قبيل المـصادفة ان        

تكون رفاهية وقوة المجتمع الكردي فـي       

عراق ما بعد صدام قد جاءت في الوقـت         

اد في  نفسه مع القالقل غير المسبوقة لالكر     

بما في  ( سوريا والعنف الكردي في ايران      

ذلك القالقل التي قتل فيها ما اليقـل عـن          

 ) ٢٠٠٥واخـر   آثمانية رجال شرطة في     

ولـن   حزب العمال الكردستاني ،      دةوعو

يكون من المثير للدهشة ان تكون منطقـة        

كردية ناجحة قوية في العراق مسببة لقلق       

هـذه  ركيا وايران وسوريا وهو ما سيقود       ت

الدول للتعاون مع بعضها البعض وهو امر       

ليس في مصلحة الواليات المتحدة بوصفها      

على الـرغم   ( متعاطفة مع القوى الكردية     

من ان مـن المعتـرف بـه ان مـصالح           

الواليات المتحدة ستكون في وضع افضل      

لو ان دمشق وطهران كانتا اكثر انـشغاال        

بصعوباتهما الداخية وهو ما يمنعهما مـن       

 ) . المشاكل لـسياساتها الخارجيـة       خلق

لة الكردية هناك مـشكلة     أوفضال عن المس  

الشيعة في البحرين والكويـت والمملكـة       

وفي حين ان كل واحدة     . العربية السعودية   

من هذه الدول الترغـب فـي ان تـرى          

 ،حكومة عراقية قوية يهيمن عليها الـشيعة    

دويلـة  ون فى ان يروا     رغبيال،  كذلك  مفه

 الواليات المتحـدة    ونعدانهم سي  و  ،شيعية

  .مسؤولة عن مثل هذا التطور 

ان عراقا مقسما سيدفع في المنطقـة الـى         

االعتقاد بان بديل الحكم االسـتبدادي هـو        

وسيكون ذلك مثلبة في اجنـدة       .الفوضى  

 علـى و. الديمقراطية االمريكية للمنطقـة     

الطاحة االنطباع بأن ا   سيكون   ،سبيل المثال 

 وهـو مـا     ،جلب الفوضـى  بالدكتاتورية ي 

سيفت في عضد الكثيرين في ايران الـذين    

يفكرون في عصيان مدني ضد الجمهورية      

  .االسالمية 

وقد يكون العراق المقسم مالذا لالرهابيين      

وبخاصة في مناطق امراء الحرب المختلفة       
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 تمكن انـصار االسـالم      ،ومن صور ذلك  

خالل حكم صـدام مـن ايجـاد منـاطق          

لـصراع بـين صـدام      لعملياتهم خـالل ا   

واالكراد ، حيث كـان انـصار االسـالم         

يلعبون على الجانبين مـستغلين اخـتالل       

السلطة ، وفضال عن ذلك سيكون هنـاك        

مجال للجهاديين في ادعاء انهم يفرضـون       

ولنفكر بالكيفية التي استطاع فيها     . النظام  

ييد الكثيرين من   أالطالبان اوال ان يحرزوا ت    

ين كانوا على استعداد    القوميين االفغان الذ  

للتعاون مع حكومة طالبان على اساس انها       

الوحيدة القادرة علـى ايجـاد امـل فـي          

االستقرار ومنع تفتت الـبالد ، والخطـر        

االكبر سيكون كما هي حالـة طالبـان ان         

اكثر المقاتلين امكانية في المعـارك ضـد        

امراء الحرب المحليين سيكون لهم تـاثير       

  .تهم العددية غير مناسب مع امكانا

من االعراض الجانبيـة لعـراق مقـسم        

سيكون تعقيد امكانية تطوير حقول الـنفط   ،

حول الحاجة الى توصـل     وخارج الجنوب   

الى اتفاق حول ايصال هذا النفط للخـارج        

ولن تكون هذه مسالة متعلقـة بـالجنوب        (

حيث يمكن ان يذهب النفط الى المـوانئ        

تستخدم  ، والحكومة التركية التي      )مباشرة  

سيطرتها على انبوب النفط الموجود لـن       

يكون من المـستغرب ان تـستخدم هـذا         

األنبوب كوسيلة نفـوذ علـى الحكومـة        

واي تباطؤ في تطـوير مـوارد    . الكردية  

النفط العراقي سيكون بالضد من مـصالح       

الواليات المتحدة ، التي يهمها توفر اكبـر        

قدر ممكن من المجهزين للنفط الى السوق       

وتصبح المشكلة اسوأ مع وجود     . لمي  العا

المصاعب المتزامنة لالنتاج في الكثير من      

الدول التي لها مخزونات نفطية عالية مثل       

  .ال ي فنزو ونيجيريا وروسيا

ـ مشاكل العراق الجديـدة  ـ     ةوالقديم

  منها
في قلقنا حول عدم االستقرار بسبب حكومة  

خـذ فـي    أمركزية ضعيفة يستحسن ان ن    

البديل المتمثل فـي حكومـة      االعتبار ان   

مركزية قوية كان هو المشكلة االساسية في 

وتوضح مرحلـة   . تاريخ العراق الحديث    

حكم صدام الخطر الكبير لحكومة مركزية      

 وهذه المشكلة هي من نتـاج        .شديدة القوة 

موارد النفط العراقي الهائلة التـي تـاتي        

بموارد عظيمة لمن يسيطر على حـسابات     

ان . دفق اليه عوائـد الـنفط       البنك الذي تت  

عوائد النفط تمكن الحاكم مـن ان يوجـد         

 قوية بما في ذلك قـوى       ةبيروقراطية دول 

من تقمع الناس وجـيش يهـدد اسـتقرار         أ

ــة  ــسياسيون . المنطق ــصاديون ال واالقت

) لعنة اموال النفط    (يرغبون في الكتابة عن   

وهناك القليل من الدول التي تمثـل هـذه         

  . مما يمثله العراق اللعنة بشكل افضل 

عندما يكون العراق على هذه الحالة مـن        

 فـي مـشاكله ،       فسيفكر الضعف ومقسما 

عندما كان دولة مركزية قويـة ، ولكـن         

لنفكر في مضامين قمـع نـاجح للتمـرد         

مثل هذا النجاح سوف يحرز فقط      . الراهن  

اذا ما قامت الواليات المتحـدة بتـدريب        
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اليمكـن  الجيش العراقي وتجهيزه بطريقة     

 . مقارنتها بسائر الدول العربية او ايـران      

جيش احرز قوته مـن خـالل المعركـة         

ومشبع بـروح العـسكرية االمريكيـة ،        

وبمجرد ان يقمع التمرد فان مئات االالف       

من الجنود العـراقيين سـوف اليجـدون        

مايفعلونه وليس لهم امل في عمـل فـي         

القطاع المدني له نفـس جاذبيـة عملهـم         

وان جيشا قويا عاطال في بلد      . العسكري  

يرى نفسه قائدا فـي المنطقـة ومحـاط         

بجيران ضعفاء لـيس وصـفة صـالحة        

وليس من المستغرب ان    . الستقرار اقليمي   

يعيـروا  قـد ال    عددا من جيران العـراق      

لحكومـة العراقيـة    ا  اذا ما تهددت   اهتماما

التـى    القوى االنفصالية  المركزية من قبل  

والتحدي هو   . ابقاًمنشغال س  العراق   ابقت  

ايجاد وسيلة للعراق ليعمل بصورة جيـدة       

مع وجود حكومة مركزية ضـعيفة مـن        

خالل نظام فيدرالي فيه حكومات محليـة       

وسيكون من افدح االخطاء    . واقليمية قوية   

دعم من يزعم انه سيعيد االسـتقرار الـى         

  .العراق باعادة القوة كلها الى بغداد 

راهنة ولكن على   ان ذلك قد يحل مشكلتنا ال     

سـوأ للعـراقيين    أحساب االتيان بمستقبل    

ول ضـحايا النزعـات     أالذين سـيكونون    

االستبدادية وللمنطقة التي سـتعاني مـن       

رجـل  (  يالطموحات الزائدة عن الحد أل    

  ) .العراق القوي 

  

  

  الخالصة 
ليست احتماالت المستقبل بالنسبة للعـراق      

طيبة ، فاكثر ما يمكن الحصول عليه هـو         

. مجتمع ضعيف مقسم وحكومة هشة فقط       

ومن البديهيات ان اعادة هيكلية مجتمع بعد       

 تتطلب وقتا يـوازي     ،حرب واسعة النطاق  

طول وقت الحرب ، ففي سبيل المثال فان        

المانيا تعافت من الحرب التي استمرت في       

 في وقـت وصـل      ١٩٤٥-١٩٣٩ما بين   

وقد ادخـل صـدام     . منتصف الخمسينات   

ضـد  دة عشرين عاما اوال     العراق حربا لم  

ايران ومن ثم ضد التحالف الـذي تقـوده         

ولذا فليس من المؤمـل      ،الواليات المتحدة 

 . ان يتعافى العراق قبل عددا من العقـود       

وفضال عن ذلك فان العراق قبل صدام لم        

يكن فردوسا ، لقد كان في احسن االحوال        

دولة معتدلة الدخل فيهـا تـوترات بـين         

وقت نفسه فان جيـران     وفي ال . االعراق  

العراق وبخاصة الملكيات العربية وتركيـا      

قد احرزت الكثير من التقدم االقتـصادي       

وحتى الدول  . واالجتماعي وحتى السياسي    

ـ المتلكئة  أي سوريا في ظل حكم االسـد   

  ـاالب واالبن وجمهورية ايران االسالمية

قد حققت انجازات افضل مما قدمه صدام       

جة لـذلك فلـيس مـن        ونتي  .في العراق 

 وعقـود قادمـة ان      ،المحتمل خالل عقود  

يكون العراق قادرا على ان يتعافى ليصل       

الى الحال التي كان عليها من قبل مجـيء         

حكمـه  العراق  لقد دمر   . صدام الى الحكم    

  .وفرصته في قيادة المنطقة لمدة قرن 
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هذه هي الحال على افضل ماتكون عليـه        

  .والكثير محتمل مما هو اسوأ 

واهم ما يسبب القلق لألسرة الدولية هو ان        

يعود العراق فيصبح في وضع يسمح لـه        

مرة اخرى بـان يكـون مـصدرا لعـدم          

االستقرار اإلقليمي ، ويعود السبب في ذلك       

الى عدم توفر االمن واالرهاب والعنـف       

بين الجماعات الذي قد يتسلل من العـراق        

ومن المستغرب ان جيـران     . الى جيرانه   

ق ال يفعلون ما يكفي لمجابهـة هـذا         العرا

وفي الحقيقة فان سوريا وإيـران      . التهديد  

على وجه التحديد تزيدان النـار اشـتعاال        

  .وهي نار قد تصيبهم في يوم من األيام 

ان الوضع الصعب في العراق قد زادتـه        

سوءاً األخطاء التي ارتكبها االحتالل الذي      

  ، أي ان الـسبب     قادته الواليات المتحـدة   

األساسي للمشكلة هو االنهيار االجتمـاعي      

في زمن صدام الذي دفع العراقيين للبحث       

عن األمن من خـالل الهياكـل البدائيـة         

المجتمعية للجماعات االثنية والمذهبية وقد     

افرغ صدام الحكومة وسائر المؤسـسات      

. االجتماعية من الطبقة الوسطى العراقية      

وقد زود المتطـرفين بالـسلطة بأشـكال        

متعددة بمن فيهم في اخر عهد من حكمـه         

وبصرف النظر  . اإلسالميون المتطرفون   

ـ        فـان   هعن الطريقة التي انتهى بها حكم

  .العراق بعده صار في حالة فوضى 

  

 في معهد األبحاث نائب مدير :باتريك كالوسن

  واشنطن لسياسة الشرق االدنى
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