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  مبناسبة صدور العدد اخلمسون مركز الكاشف يطلق مبادرتني
  

وبعد مرور حوايل " العراق يف مراكز األحباث اإلستراتيجية"مبناسبة صدور العدد اخلمسون من سلسلة 
 هذا -السنة على بداية هذا اجلهد املستمر واملتواصل للتواصل مع العقل والفكر اإلستراتيجي األمريكي 

مركز الكاشف للمتابعة  يطلق -ضع الذي يشكل اخلطوة األوىل يف مسرية األلف ميلاجلهد املتوا
  : مبادرتنيوالدراسات اإلستراتيجية

 وإستطالع األفكار مبعرفة آراء كل من تابع عن كثب هذه السلسلة اإلستراتيجيةاألوىل تتعلق 
ع هو حتسني األداء وزيادة واإلنطباعات اليت تشكلت خالل العام املنصرم، والغرض من هذا اإلستطال
 إصدار التقارير اإلستراتيجية التأثري والفائدة وتعظيمها واإلنطالق اىل اخلطوة التالية اليت رمبا ستكون

، واليت ستقوم على مسح شامل ألهم مراكز التفكري األمريكية خاصة ومن مث اليومية والشهرية والفصلية
. ا وحتليلها وتفسريها بشكل يومي وشهري وفصلي وسنويتلخيص أهم وأخطر اإلصدارات والتعليق عليه

وسوف لن تكون هناك أسئلة حمددة  يف هذا اإلستطالع لترك اال للتداعي احلر وطرح اإلقتراحات 
  .واألفكار بشكل واسع

، وطبيعي أنه بدون هذا الدعم اجلدي من قبل محلة جلمع التربعات والدعم املايلوالثانية تتعلق بإطالق 
هتمني بالشأن العام واملتابعني للشؤون اإلستراتيجية الميكن هلذا اجلهد أن يستمر وأن خيطو خطوات امل

  .كبرية اىل األمام، وأن يؤدي دوره ورسالته بشكل كامل ومؤثر

  :وميكن التواصل مع املركز من خالل املوقع األلكتروين على اإلنترنت
www.alkashif.org

 
 

  
 
  

  

  

http://www.alkashif.org/
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مجلة  وتم نشره في     مجلس العالقات الخارجية  تحت اشراف   عقد  حضر مائدة مستديرة    لم في هذا العدد ترجمة   

ويسلط هذا المحضر الضوء    ،  ماالذي ينبغي فعله فى العراق    : تحت عنوان ،   التابع لهذا المجلس   شؤون خارجية 

سـتيفن  التحاور والنقاش حول ما كتبه سابقاَ       خيارات المختلفة للسياسة االمريكية في العراق من خالل         على ال 

 والذي تمت ترجمته في العدد الثالث والثالثون مـن هـذه            ننظر الى بغداد ونفكر بسايغون     : تحت عنوان  بيدل

 دراسة هذا المحـضر     ن الضروري م ، ونظراَ ألهمية هذه الخيارات وأهمية فهمها وادراكها بشكل جيد         السلسلة

  .بشكل متكرر وعميق

  :خطيروفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا المحضر ال

يؤكد ان تصاعد العنف في ) ٢٠٠٦نيسان /نفكر بسايغون  آذار، ننظر الى بغداد( في تحليله الالذع، ستيفن بيدل 

لذلك ينبغي معالجتها " حرب مدنية فئوية   " العراق ليس تمردا وطنياً كما كانت حرب فيتنام ولكنها باالحرى

فاذا ما كانت الواليات المتحدة تريد ببساطة نقل مسؤولية مكافحة االرهاب الى " الفتنمة"باستراتيجية مختلفة عن

الجيش العراقي الجديد وقوى االمن فانها ستجازف باشعال صراع فئوي ، اما بتقوية الشيعة والكرد لذبح السنة او 

  حصان طروادة مملوء بمتمردين سنة ليتغلغلوا في قوى امن متعددة االعراقبتمكين 
 

احتمال "  الكثافة الدائرة حالياً قد تتصاعد الى حريق شامل مع – وكما حذر بيدل ان الحرب الفئوية متوسطة ،وثالثاً

ئة نسحاب من العراق بصورة مفاجاً  للضمير والعقل باالقوبذلك ال تستطيع الواليات المتحدة وف" كبير بمذابح جماعية 

خر سد مهم يعيق نشوب آ الن ذلك سيزيل ـ  فلن يكون للمصلحة الوطنية للواليات المتحدة  ذلك واذا ما فعلتـ 

  الحريق الشامل
 

 تقليل سرعة بناء الجيش العراقي والشرطة والتهديد باالخالل :تين شجاعتينويقترح بيدل خط

  "لسنة والشيعة والكرد الجبارهم على التفاوض بالتوازن العسكري للقوة بين ا
 

بضمنها الموالين ( ومن بين العديد واكبر المجاميع السنية المتمردة هما القوى االسالميةالمتطرفة والمقاومة العلمانية

ى مع واهم اهدافهم طرد القوات االمريكية من العراق ، وهذا الهدف يتماش) لصدام واالعضاء الباقين من حزب البعث 

  سيس خالفة اسالمية سنيةأخرين لتآطموح البعض بعودة حزب البعث للسلطة ومع حلم 
 

ان المقاومة السنية تعتقد ان الواليات المتحدة تبحث عن مواقع ثابتة لقواعدها العسكرية في العراق لكي تسيطر على 

  البالد ونفطه بالكامل
 

 بمساعدة وسطاء دوليين مع هذه العناصر من التمرد ثم لواشنطن فرصة لفتح مفاوضات، وقد مضت اآلن سنتين
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  لسحب قيادة الحكومة العراقية الى هذه المحادثات
 

ولكن الحاجة والفرصة للتعامل مع المقاومة . فاصبح من االولى كبح جماح العنف " فئوياً " اآلن وقد اصبح الصراع 

  ذات القاعدة السنية ال زالت قائمة
 

اذا ما " للجلوس على مائدة المفاوضات " ل ان المقاومة السنية يمكن ان تجبر من ناحية يفترض بيد

   الكردية–هددت واشنطن بانها سترمي بثقلها مع القوى الشيعية 
 

هذا التهديد من المحتمل ان اليحرك القوى السنية حيث يعتقد الكثير من السنة انهم في الواقع يمثلون الغالبية من 

ميعهم يتوقع وربما يتسلم مساعدات كبيرة من دول الجوار العربية  السنية فى اى صراع شامل السكان في البلد وج

  مع الشيعه و الكرد
 

عندما افترض ان تهديد الواليات المتحدة بمساعدة الشيعة ، فأن بيدل اليقف على ارضية صلبة، وبنفس المجال

كل القوات الثارة رعب الشيعة ، العديد من االحزاب الشيعية عسكرياً امراً معقوال او ان الواليات المتحدة تهدد بسحب 

 واكثرهم حركة مقتدى –االسالمية والميليشيات االسالمية واحزاب ميليشيا الشيعة التي تؤلف االئتالف العراقي 

يرغبون بالتخلص …  ) ٢٠٠٤الذي حارب في حملتين ضد قوى التحالف عام ( الصدر وجيش المهدي غير النظامي 

االمريكان وربما دعوهم لتنفيذ تهديدهم ، وبخصوص هذه المسألة فان على واشنطن اما ان تتراجع عن تهديدها من 

وتتنازل عما تبقى من نفوذها لدى الشيعة او ان تواصل عملها حتى انجازه وتراقب العراق ينزلق في الحرب االهلية 

  التي طالما حاولت تجنبها 
 

يات المتحدة ليس لها نفوذ على انجاز التسوية المطلوبة من خالل الملفات االساسية ويحق لبيدل ان يقول ان الوال

لكن اليبدو ان واشنطن راغبة في تقديم هذا  . واالمن ،  توزيع عائدات النفط ، مواد الدستور:التي تقسم العراق 

  التنازل عن طريق تهديدات استراتيجية متكاملة
 

نت البديل المتبقي الوحيد ـ للواليات المتحدة وهي ان تسرع جهود وساطتها على هناك استراتيجية افضل ـ ربما كا

وتستطيع الحصول على الشريك ، وفي هذه الفترة الحاسمة الحرجة، واشنطن تحتاج. ان تفعل ذلك بمساعدة دولية 

ل زاد والعرابين والموظفين الفعال من االمم المتحدة واالتحاد االوربي لمساعدة السفير االمريكي في العراق زلماي خلي

  االقدمين اآلخرين في التسوية السياسية
 

ـ آية اهللا العظمى علي السيستاني واحد اهم العوامل التي ينبغي لالمم المتحدة والوسطاء اآلخرين التحدث معهم هو 

ووقاراً في العراق ، ولكنه لن يتحدث مع المحتلين االمريكان ـ  فالزال هو القائد الديني الشيعي االوسع تبجيال 

  والذي الزال قوة لم تقدر حق قدرها  في مسالة التوسط والتسوية
 

  الواليات المتحدة والوسطاء الدوليون يجب ان يبدأوا بتسهيل عمل لجنة مراجعة الدستور
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ط والغاز لقد جعلت هذه الوثيقة العراق ذو سلطة مركزية ضعيفة ، كما تضمن تشعب السيطرة على مستقبل حقول النف

من نفط البلد ومصادر الغاز والمناطق الكردية التي اذا ما حصل  % ٨٠بين المناطق الشيعية الغنية الحاوية على 

  االكراد على كركوك فانهم سيسيطرون على العشرين بالمائة الباقية 

خر وهو االمن ، وبوجود اذا ما نجحت التسوية الدستورية فيمكن للوسطاء عندها ان يتطرقوا الى الموضوع المهم اآل

فأن االمر يتطلب خطة يدعمها تمويل مالي دولي كبير لتفكيك هذه الميليشيات المختلفة ونزع ، ميليشيات مختلفة

  سالحها ومن ثم دمج افرادها في الحياة االقتصادية المدنية
 

  غي تغيير ذلكلقد وصل تغلغل الميليشيات الطائفية في الشرطة ووزارة الداخلية درجة الخطر وينب
 

  العراق ببساطة ال يستطيع االستمرار موحداً مدة أطول من دون جيش وطني يستطيع ان يدافع عن النظام السياسي
 

ذكّر ستيفن بيدل تذكرة مفيدة مفادها ان التاريخ يعلم دروساً مختلفة ومتنوعة ـ  مع ان مسؤولي واشنطن غالباً  ما 

 وضعت ادارة بوش خططها ٢٠٠٣درس واحد في الوقت الواحد ـ  في عام يعانون من صعوبة استيعاب اكثر من 

فى حين ان  منتقدي االدارة يقارنون ، العادة إعمار العراق على اساس احتالل الواليات المتحدة اللمانيا واليابان

  ردةنتائجها بفيتنام ، بيدل يعتقد ان افضل تحليل هو ربما كان مقارنتها بيوغسالفيا بعد الحرب البا
 

 ، عندما احتلت الواليات المتحدة كل من المانيا واليابان كان لهذان البلدان مجتمعين قد تجانسا الى ١٩٤٥ففي عام 

كما كانتا  قد استسلمتا عقب اندحار مدمر وبعد سنوات من حرب . حد بعيد مع اقتصاديات الحرب العالمية االولى 

  ي يوغسالفيا في التسعينات او في العراق بعد عقد منهالم يكن شيئا  من هذه الظروف متوفرا ف.ضروس 
 

وعندما اتخذت ادارة بوش كل من البوسنة وكوسوفو نموذجاً للعراق ، كانت قد ادركت ان استقرار واعادة بناء ذلك 

  البلد سوف يتطلب وقت اطول ، وماالً وايدي عاملة اكثر مما خطط لها 
 

حدث مباشرة بعد سقوط نظام صدام حسين ، كان ينبغي المجيء بخطط لنزع كان يجب استباق الفراغ األمني الذي 

ومن ثم دمج الميليشيات الطائفية في المجتمع وقطعات الحرس الجمهوري وبرنامج ، السالح والتفكيك بشكل منتظم

  عمل لتوسيع الشرطة واعادة تشكيل الجيش 
 

 كان فيه تقدير العالم للواليات المتحدة عاٍل جداً وعندما لم كان ينبغي التحرك بسرعة فيما بعد الغزوـ في الوقت الذي

تكن هناك مقاومة تذكر وعندما كان العالم الزال يفترض امكانية العثور على اسلحة الدمار الشامل ـ لتوسيع 

  المشاركة الدولية في االحتالل وفي اعادة بناء العراق
 

دها كانت حركة المقاومة المسلحة قد تفجرت ومعها اختفت كل كل هذه المواقف قد قلبت في نهاية االمر ولكن عن

  فرصة لسحب بقية المجتمع الدولي الى العراق بصورة اعمق
 

مثل كينيت ( عدد من الخبراء .وبالنسبة آلخرين فقد اعتبروها نموذجاً لكيفية اعادة توجيه جهود الواليات المتحدة 
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حيث تركز قوات التحالف ، خطوة خطوة، ة فيتنام بالقيام بحملة تهدئةقد اعتمد على خبر) بوالك من معهد بروكينغز 

على تأمين توسع تدريجي لرقعة ارض وعلى حماية السكان المحليين المتواجدين فيها ، مع اعطاء خدمات حكومية 

  افضل وبهذا نكسب تعاونهم بتهميش مثيري العنف من المتطرفين
 

ويصر على ان العراقيين " القلوب والعقول " على فهم للموضوع على اساس يتحدث بيدل ضد حملة تعتمد ، في مقالته

  )سنة ، شيعة ، وكرد ( ال يتقاتلون من اجل حكومة صالحة ولكن من اجل دولة تهيمن عليها مجموعة معينة 
 

 تعيد تعلم اساليب اليوم القطعات االمريكية في العراق عليها ان. هنالك الكثير مما يقال بشأن نموذج فيتنام والبلقان 

  قيمة استعملت في فيتنام ولكنها نسيت منذ ذلك الحين 
 

 التوتر العرقي في العراق يذكر بذلك الذي ادى الى تفجر االوضاع في يوغسالفيا وقد يقود الى نتائج متشابهة

متحدة فهو بالتاكيد لوحدة الميليشيات الشيعية والكردية تمثل بالتأكيد تهديدا متنامياً ان لم يكن لقوات الواليات ال

  العراق 
 

ان إعادة تموضع بعض القطعات االمريكية والعراقية لضمان سيطرة اكبر على بغداد  ـ حيث مركز جذب البلد لما 

  من سكانه تختلط فيها المجتمعات الشيعية والكردية والسنية بشكل تام ـ يعتبر امراً محبذاً جداً % ٢٠يقارب من
 

حتمل على كل حال ، في هذه المرحلة المتأخرة ان تنتدب الواليات المتحدة قوة في العراق تكفي ويبدو من غير الم

   فيتنام – البلقان او تهدئة اسلوب –لتحقيق اما سالم اسلوب 
 

 اكثر بقليل ١٩٧٠ جندى  في جنوب فيتنام حيث كان يبلغ هذا البلد في عام ٥٠٠٠٠٠لقد انزلت الواليات المتحدة 

 جندي من البوسنة وكوسوفو ومجموعهما ١٠٠٠٠٠وحشد الناتو اكثر من ، د سكان العراق اليوممن نصف عد

  مجتمعين بحدود خمس سكان العراق 
 

قوات التحالف حاليا ليست كثيرة بالقدر الكافي الخماد تمرد السنة ، وهي بالتاكيد غير كافية لتحدي 

  الميليشيات الشيعية والكردية ايضاً
 

قتصادية االمريكية اخذت بالنضوب الى حد كبير ، وتواجد القطعات االمريكية يبدوا في طريقه الى المساعدة اال

التقليص خالل العام القادم ، اذا ما ارادت الواليات المتحدة تجنب حرب اهلية واسعة في العراق فان عليها ان تدمج 

  ة من الدبلوماسية المؤنقة في المنطقة التأثير الذي كسبته من هذين المصدرين المتناقصين مع حملة  فاعل
 

قضية صعبة هو ان الواليات المتحدة حاولت منذ البدء ان تعيد ، ان الذي يجعل العراق مختلف وعلى وجه الخصوص

  تالحم المجتمع ولكن من دون تأمين التعاون المطلوب ومهما كان حقد الجيران الرئيسي للدولة التي نحن بصددها
 

على امل ان ، العراق بنية ان تجعل من تلك الدولة نموذجاً للشرق االوسط،ات المتحدة على كل حاللقد غزت الوالي
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النجاح في العراق سيتبعه جهود لتحويل االنظمة السياسية لجيران العراق ، لم يكن محتمال ان أياَ من هذه االنظمة 

  ستتقبل هذه الرؤيا ، ولم يتقبلوها بالفعل
 

   فال مناص من ان يلجأ المدعون المتنافسون على السلطة إلى راعٍ خارجي ليدعمهم،عندما تتفكك الدول

ولطالما كانت الحكمة مطلوبة ، ال يمكن تجاهل الجوار كما اليمكن منعهم بصورة مؤثرة من ممارسة تأثيرهم القوي 

  لذلك ينبغى ايجاد الطرق لمشاركتهم بصورة بناءة، فى هذا الصدد
 

يين العراقيين سوف لن يعملوا سوية اال اذا و عندما يستلمون اشارات التقارب من الرعاة الخارجيين ان القادة السياس

) على االقل لسنوات عديدة قادمة ( المختلفين ، ان توجه االدارة نحو الديمقراطية في المنطقة ينبغي ان يكون ثانوياً 

  قياسا لجهودها لتجنب حرب اهلية في العراق 
 

 واشنطن ان تكون رؤيا  عن العراق وجيرانه بحيث ان كل الحكومات في المنطقة تستطيع الدخول  ومالم تستطع

  فلن تكون لها فرصة تأمين مساعدة هذه الدول لها في مسك هذا البلد مترابطاً ، فيها
 

ع التأكيد على م، الى استقراره، لذلك فان الهدف المركزي للدبلوماسية االمريكية يجب ان يتغير من تحويل العراق

  المشاركة في السلطة واالستقالل والتعاون االقليمي
 

في العراق على كل حال ، هذا التدخل العسكري المتناقص ينبغى ان يقترن بالمزيد من الحمالت االمريكية الفاعلة من 

  الدبلوماسية في المنطقة اذا ما اريد تجنب االنزالق نحو حرب اهلية اوسع
 

األولى هي بين التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة والمتمردين المناهضين : حروب في العراق تندلع اآلن ثالث 

والثالثة هي بين العرب السنة والعرب الشيعة في ، للحكومة ، والثانية بين األكراد وسائر الطوائف في شمال العراق 

كثر لكارثة إنسانية كما إنها تؤكد احتمال عدم استقرار واألخيرة هي األكثر أهمية النها تمثل االحتمال األ. وسط البالد 

  طويل األمد في العراق والمنطقة
 

 الذي كان من سياسة ادارة بوش منذ كانون الثاني –ولكن هذا العرض في اقتسام السلطة بالمحاصصة الطائفية 

   هو غير عملي– واصبح حكمة تقليدية ٢٠٠٦
 

 ، في العراق فان ما ينتظر منه غير واضح على الخصوص ذلك ان الشيعة هم نادراً ما يأتي التحاصص بنتائج طيبة

  من القوة الى درجة انهم لن يحتاجوا الى تقاسم السلطة
 

وهناك القليل من الثقة بين النخب في الطائفتين وليس هناك من مؤسسة في العراق قادرة على ضمان أي شيء ألي 

   قد تخطى العتبة التي تستطيع فيها الجماعات ان تتعايش بسالم واالسوأ من ذلك فان مستوى العنف. جهة 
 

في مرحلة مبكرة كان من الممكن ان يحل هذا الصراع من خالل التصالح ، ولكن هذه المرحلة لم تعد ممكنة في 

  الوقت الحاضر
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 قوات الشرطة التي  وقد عملت٢٠٠٥ومنذ ان استطاعت االحزاب الشيعية السيطرة على الحكومة العراقية في مطلع 

 وحدها فقد سجلت ٢٠٠٦يسيطر عليها الشيعة بوصفها فرق موت ، وكما ورد في الصحافة األمريكية في نيسان 

   حادثة موت خالل الشهرين الماضيين والعدد الحقيقي الكلي للقتلى قد يكون اكثر٣٥٠٠
 

او قوات الشرطة التي يسيطر عليها الشيعة اليوم ليس هناك عراقي سني في أي مكان تصله يد الميليشيات الشيعية 

. هو في مأمن وليس في مأمن ايضاً كل شيعي يمكن ان تصل اليه هجمات االنتحاريين السنة او فرق اغتياالتهم 

ويزداد الخطر ويتصاعد العنف في المناطق التي يعيش فيها افراد الطائفتين جنبا الى جنب كما هي الحال في بغداد 

  ربع المحيطة بها االنبار وبابل وديالى وصالح الدينوالمحافظات األ
 

يقترح بيدل ان تحصر واشنطن جهودها في تقوية الحكومة العراقية حتى تستطيع ان تسوق صفقة كبرى في ما بين 

   ةالطوائف كافة واجبارها على المصالحة من خالل التهديد بالتالعب بقواها العسكرية النسبي
 

ني ان االئتالف العراقي الموحد الممثل لكل االحزاب الشيعية الدينية سيتنازل فان ذلك سيع، وعملياَ

  عن النصر الذي احرزه في انتخابات كانون االول االخيرة 
 

والفكرة هي التهديد بسحب الدعم الذي تقدمه الواليات المتحدة للجيش والشرطة العراقيين اذا ما 

وط الطائفية ورفضا اعادة تنظيمها بحسب الوالء للعراق استمر هذان الجهازان باالنقسام بحسب الخط
 

وبخالف هذه ( وافضل وسيلة تملكها الواليات المتحدة  لمثل هذا التهديد تتمثل بترك العراق نهائياً 

  )فان هذه هي سياسة الواليات المتحدة الراهنة ، النقطة االخيرة
 

قاسم السلطة بين الجماعات الطائفية في العراق لن توقف هذه الستراتيجية يحتمل ان تفشل الن محاوالت فرض ت

  القتال بل يمكن ان تزيد من تصعيده
 

لقد نحي ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء عن السلطة ولكن االئتالف الموحد لم ينشق ، وعلى الرغم من الخالفات 

ي ما بينهم قبل اتخاذ أي قرار جوهري قبل الداخلية الحادة فان زعماء الشيعة زادوا من التزامهم ببحث االلتزامات ف

  التباحث مع حكومة الواليات المتحدة او أي جهة اخرى
 

وقد يعين عدد من الوزراء ولكن الشيعة اليريدون واليحتاجون الى منحهم مواقع ذات حساسية ، وحتى لو انشأت 

توافق بشأنها والن عدم الثقة لكل جهة حكومة تجمع كل االحزاب فلن يمكنها العمل الن مطالب االحزاب ال يمكن ال

  باألخرى بلغت درجة عالية
 

النه ليست هناك قوة سياسية قانونية شرعية مخلصة ،ان محاولة انشاء قوة أمن عراقية حقيقية لن تفلح ايضاً

 القوة االمنية كما ال يمكن اقناع معظم  افراد قوى االمن بان تتأقلم مع  مثل هذه. للعراق داخل الحكومة وال خارجها 
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  اذا ما هي وجدت فعال 
 

ان بعض الوحدات العسكرية العراقية هي تحت القيادة والسيطرة المباشرة لقوات الواليات المتحدة وهي خارج نطاق 

التدخل في الشؤون الداخلية ، واكثرية الزعماء الشيعة اليرغبون بالرحيل الفوري لقوات الواليات المتحدة ولكن سبب 

يد هو انهم يرغبون بالحصول على المزيد من القوة والمساعدة من الواليات المتحدة قبل ان يزداد تصاعد ذلك الوح

الحرب االهلية ، وفضالً عن ذلك فهناك عقبة تعترض اجبار زعماء الشيعة على الخضوع وهي حقيقة ان الميليشيات 

  الشيعية تتلقى المساعدات من طهران على نطاق محدود
 

لة جادة الجبار العراقيين على تقاسم السلطة سينجم عنها اما انقاص سريع مشين لقطعات الواليات ان أي محاو

المتحدة واما انسحاب حقيقي لقوات الواليات المتحدة يعقبة تصاعد فضيع في العدوانية ، ان السيطرة على أي بلدة او 

يع انحاء البالد ، والحكومة العراقية المسيطر قرية في البالد ستكون تحت قبضة النزاعات والتطهير العرقي في جم

  عليها من قبل الشيعة ربما ستجد نفسها مجبرة على اقامة عالقة عمالة مع ايران
 

واهم فرق الموت كما يبدو هي تلك التابعة الى فيلق بدر الجناح المسلح للمجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق 

  وجيش المهدي التابع لمقتدى الصدر الذى قتل الكثير من الناسالذي يسيطر على وزارة الداخلية 
 

ونتيجة لذلك فان العراق سيتفتت الى كانتونات فئوية ، وعندما تصبح المدن والقصبات غير آمنة بسبب احتوائها على 

  فئات مختلفة فيحتمل ان تصبح منعزلة ، وال يعلم احد الحد الذي وصلته هذه الحال في الوقت الحاضر
 

وتفيد التقارير بأن بعضا من المدن قد أصبحت احادية العرق، وقد زادت الميليشيات الشيعية والسنية من خالل التحاق 

اعداد جديدة من المتطوعين فيها وتأسست ميليشيات مستقلة جديدة في بعض المناطق ، واالنتقال الحر بين المناطق 

مطردة من خالل نقاط التفتيش التي تتحكم فيها الميليشيات اذا الشيعية واألخرى السنية سوف يزداد صعوبة بصورة 

  لم تتحكم فيها القوات الحكومية كما يحدث اآلن في المناطق المحيطة ببغداد
 

فالعراق سوف تظهر في داخله حدود داخلية مبنية على اسس فئوية لها مناطق عبور تجري حمايتها بصورة ، وأخيراَ

  مسلحة تسليحاً ثقيالً 
 

لما كان التركيب االثني لبغداد معقد الى درجة كبيرة التسمح بتقسيم المدينة الى قسمين فان قسم من ضواحيها و

سوف تنعزل وتحاط باالسالك الشائكة ومثل هذا الوضع القبيح حصل قبل هذا في القدس فكانت مونت سكوبس جزيرة 

   ١٩٦٧ – ١٩٤٨يهودية من 
 

 حاصل الن الكثيرين من زعماء الشيعة مازالوا يأملون في ان بلداً موحداً واي تقسيم في العراق سيكون تحصيل

   رسمياً لألكراد  وليس هناك نظام في الشرق االوسط يتحمل استقالالً، سينشاً
 

من اجل تنفيذ هذا االلتزام فان على جيش الواليات المتحدة ان يستخدم القوة العسكرية لحماية العراقيين المهجرين 
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رغبون بالعودة الى اماكنهم وعلى القوات االمريكية ان تبسط الحماية للمدن والبلدات من الهجمات السنية الذين ي

  والشيعية على حد سواء الى الزمن الذي يصبح فيه االنتقال منتظماً الولئك الذين يريدون االنتقال الى اماكن اكثر امناً
 

ن أحزاب االئتالف الوطني الموحد هما حزب الدعوة والتيار هذه الجماعات لن تكون غاية في التحمس فاثنتان م

  الصدري مازاال يريدان عراقاً موحدا
 

سيكون من الضروري ضمان ان الشيعة يبقون الجزء االقوى من الجيش الن أي تبدل في ، وعلى المدى االبعد

تائج الحرب االهلية تكون اكثر ان ن. الموازنة في القوة يمكن ان تشجع السنة واحزابهم على تحديهم مرة اخرى 

  استقراراً عندما يكون االتجاه الغالب هو االقوى
 

قد حفزت االرهاب اكثر مما قمعته ولكن اذا ما انتهت حروب ، ان السنوات الثالثة من مواجهة التمرد في العراق

م هو ليس الشيعة والقوات العراق الفئوية فان العراقيين السنة العاديين سيدركون ان ما يهددهم ويهدد رفاهيته

  الواليات المتحدة بل الجهاديون الذين يندسون بينهم ، ومن ثم سيعملون الستعادة النظام في بالدهم
 

ويبدوا اسلوب بوش مثل محاولة يقوم بها لتحاشي الهزيمة وتسليم التركة الكريهة لمن يخلفه ديمقراطياً كان ام 

وفي كلتا الحالتين . الخراج الواليات المتحدة من المستنقع اياً كانت نتائج ذلك جمهورياً ، ويبدو البديل اشبه بطريقة 

  فالخاسرين هم االمريكان والعراقيين
 

وهناك طريقة ثالثة للواليات المتحدة اليقاف مقاومتها عديمة الجدوى للخالفات الطائفية التي المفر منها اآلن والتي 

 توحيد العراق من خالل ازالة –ى االنخراط في تسوية سياسية معقولة تندلع في العراق وتساعد العراقيين عل

  المركزية فيه 
 

ووعداً بانسحاب واعادة ، ويمكن تحقيق ذلك من خالل التوجه الى السنة واعطائهم اماالً افضل مما هم فيه حاضراً

   اقليمية وان يكون ذلك كله مدعوماً بدبلوماسية٢٠٠٩انتشار قطعات الواليات المتحدة قبل 
 

فان فريقاً ، وبحسب ما كتبته النيويورك تايمز في مقالة لها في نيسان فان على الرغم من عالمات صغيرة على التقدم

من دبلوماسيي الواليات المتحدة وضباط جيشها في العراق يصفون الموقف في مطلع هذا العام بانه خطير وحرج في 

  اكثر من ثلث محافظات العراق 
 

تقريرهم ايضاً ان الميليشيات الطائفية ما زالت تسيطر على قوات االمن العراقية وان اعمال التطهير العراقي وقد وجد 

  مازالت تجتاح العراق وكلها تؤدي الى تقسيم امر واقع 
 

وبرغم ذلك فان ادارة بوش قد قررت انهاء أي دعم مالي لجهود اعادة االعمار بعد هذا العام على الرغم من ان 

واالدارة ايضاً انقصت التخصيصات . متمردين وكما يعلم الجميع ال يمكن الحاق الهزيمة بهم دون اعادة بناء العراق ال

  المالية لتطوير الديمقراطية في العراق 
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واخيراً فانها جرت قطعات الجيش االمريكي الى خارج شوارع المدن الكبرى وتركت المتمردين 

   السيطرةوالمجال مفتوح امامهم من اجل
 

ولكن خروجاً مستعجالً للواليات المتحدة من العراق مهما بلغت شدة احباطه سيؤدي فقط الى اضعاف االمن الوطني 

  للواليات المتحدة وحربها ضد االرهاب
 

ود وفي الحقيقة فان هناك طريقة البقاء العراق موحداً وجعله مستقراً سياسياً بدال من االستمرار في تمزيق البلد بجه

  فاشلة نحو المركزية ، وهي جعله ال مركزياً
 

ان المساعدة على الغاء المركزية في العراق موقف مشرف وواقعي بدرجة اعلى من البقاء في 

  العراق او الخروج منه على حد سواء
 

 عراق االول هو انشاء ثالث مناطق قوية وبموجب الدستور الراهن وحكومة مركزية محدودة ولكنها ذات تاثير في

  موحد فيدرالياً
 

  ان انتاج النفط سوف يزيد في قوة الحكومة المركزية على وجه التحديد عما هي عليه اآلن
 

والزعماء االكراد والشيعة والسنة يفضلون  بصورة متزايدة المفاوضات حول االقاليم ويتجهون صوب نظام فيدرالي 

 فيدرالية من خالل السماح للمحافظات باالتحاد مع بعضها والدستور الراهن يسمح بإقامة. ( ال الى حرب اهلية 

  )البعض وتأسيس حكومة اقاليمية 
 

والمدن الكبرى التي تحوي خليطاً من السكان مختلفي المذاهب مثل بغداد وكركوك تمثل مشكلة كبرى اآلن وسوف 

  خرآ او أي حل –تستمر على هذه الصورة في ظل الحل الفيدرالي 
 

   قد تكون الوسيلة الوحيدة الباقية اليقاف ما يحصلان االقاليمية
 

لهذه السياسة هو اجتذاب السنة نحو االقاليمية بعرض اليستطيعون رفضه ، وعلى الجزرة ان تكون ، والعنصر الثاني

شديدة الحالوة ، أي ان يقوموا بالسيطرة على مناطقهم في وسط البالد وان يكون لهم من موارد النفط حصة عادلة 

  مستدامةو
 

كان الكثيرون من زعماء السنة يرفضون علناً السيطرة على مناطقهم الخاصة بهم النهم كانوا ، حتى وقت قصير

ومازالوا يرون انفسهم سادة عالمهم ويريدون ان يبقى العراق موحداً . يتوقعون ان يعودوا الى حكم البالد بأكملها 

  لهم لمئات السنين ، وهم يضغطون باتجاه اقوى حكومة مركزية ممكنة وجاهزاً لهم ليستلموا فيه السلطة التي كانت 
 

  والكابوس الذي يبقى يطارد السنة هو النقود ولكن ذلك  شأن يمكن معالجته من خالل جزرة اخرى،
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  وهي عائدات البترول
 

محصورة بالحكومة والعالج يكمن في ارضاء اكثر السنة جشعاً بتعديل الدستور من خالل جعل امور النفط والغاز 

  المركزية وتقرير ان الموارد المالية والمستقبلية ستوزع بحسب النسبة المئوية للسكان

والعنصر الثالث من هذه الطريقة سيكون حماية حقوق االقليات والنساء من خالل الحصول على معونة الواليات 

  لناس المعرضين للخطر سياسياً او ثقافياًالمتحدة الى الحكومات االقاليمية بربطها باحترام تلك الحكومات ل
 

ورابعاً فان على جيش الواليات المتحدة ان يعد خطة النسحاب منظم وامن او اعادة انتشار لقواته ينبغي تنفيذها قبل 

وعليه ايضاً ان يعد العدة لقوة مقيمة ويمكنها ان تعرقل وتقاتل أي هجوم عسكري من قبل المتمردين او  . ٢٠٠٨

  تستمر في تدريب العراقيين في قوة الشرطة والجيش العراقيين غيرهم و
 

ان . مثل هذه الخطوات سوف تبرز حقيقة ان قوات الواليات المتحدة هي جزء من الحل وهي جزء من المشكلة 

ن  من اجل التعامل مع مشاكل االم– على الرغم من كون ذلك متزامناً مع نقصها العددي –عليها ان تبقى في العراق 

  فعليها كذلك ان ترحل بسرعة من اجل ايجاد دافع قوي للعراقيين لالهتمام بقضايا أمنهم
 

  وبخصوص تركيا فان الطريقة المثلى هي تجنب جعل كردستان دولة منفصلة ونقطة انطالق النفصال األكراد في تركيا
 

لكن الحرب في العراق يمكن ان تنقلب ان الحروب جميعها جالبة للفوضى وان كل الخطط إلنهائها يشوبها الخطأ ، و

  الى حرب اهلية تخرج عن نطاق السيطرة وتصبح نزاعاً إقليميا 
 

وستراتيجية بوش لم تفعل أي شيء من اجل الحد من هذه العواقب الوخيمة وتهدد بان تغرق الواليات المتحدة على 

  نحو اشد عمقاً في المستنقع العراقي 
 

لستراتيجية اكثر فاكثر فان هناك احتماالت ان يتزايد ابتعاد الشعب االمريكي عن وحين اتضحت نقاط ضعف هذه ا

استراتيجية بوش لصالح انسحاباً كامال وفورياً يشكل خياراً رديئاً ، وحتى المتفائلون حول العراق سوف يفضلون عدم 

  ىمواجهة مثل هذه األخطار ، على األمريكيين والعراقيين ان يبحثوا عن خيارات اخر
 

ن توحيد العراق من خالل ازالة المركزية اليحتمل ان يجعل العراقيين جميعاً سعداء ولكنه يعطي كل 

الحكم الذاتي لالكراد ودرجة ما بين الحكم الذاتي واالموال : فئة اكثر ما يمكن مما يعتبره أساسيا 

  المستقبليةللسنة وبالنسبة للشيعة الفرصة التاريخية لحكم انفسهم والتمتع بثرواتهم 
 

وربما كان األهم إننا جميعاً نتفق على أن الواليات المتحدة اذا ما قدر لها ان تنجح في العراق فان على واشنطن ان 

  تساعد الطوائف العراقية للتوصل الى توافق في دستور يمكن تفعيله لتوزيع السلطات بينها
 

دة هو عسكري ، إن تهديداَ أمريكياً بسحب لقد ذكرت إن أكبر مصدر غير مستغل لقوة الواليات المتح
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قوات الواليات المتحدة من العراق او قطع المساندة للجماعات المتصارعة قد يكون ضرورياً لدعم 

  المصالحة
 

ان مشكلة التقسيم الفعلي القوي هي ان السنة لن يقبلوا به ، الن منطقتهم اذا ما اصبحت منطقة حكم ذاتي فانها 

  ياً وسوف يقاتل السنة للحيلولة دون مثل هذه الحالة ولذا فان مثل هذا التقسيم لن ينهي الحربسوف تفشل اقتصاد
 

إن كسر عناد االحزاب لن يحتاج الى مقترحات تتعلق بتقسيم أخف أو أقوى بل يحتاج الى مصدر جديد من الضغط 

  على االحزاب
 

لى نقائص مهمة وليس منها ما يضمن النجاح ، وقد ولعدم وجود خيارات سهلة للعراق فان كل المقترحات تحتوي ع

تمس الحاجة الى خليط من المبادرات غير المتكاملة ، وعلى واشنطن ان تدرس في خضم هذا الخليط كل مصدر مهم 

من مصادر الضغط غير المستغلة والتي تتوفر لها بما في ذلك التهديد بأن الواليات المتحدة ستعود تحييد نفسها 

  عسكرياً
 

هى كذلك ان التهديد بتبدل في الموقف العسكري سيضيف بعداً عسكرياً مفقوداً لسياسة ، وفي الحقيقة

  الواليات المتحدة الراهنة المتمثلة في الضغط على كل جهة من اجل حملها على التفاوض
 

ليها ان تنسق بدالً من مواصلة السياسة العسكرية التي تعرقل دبلوماسيتها فان حكومة الواليات المتحدة ع

  سيتراتيجيتها العسكرية والسياسية من خالل تعمد استخدام التهديدات العسكرية لخلق ضغط يمكن من خالله التساوم
 

إن الواليات المتحدة حتى اآلن قد اعاقت عمل قوات االمن العراقية المسيطر عليها من قبل االكراد والشيعة وذلك 

يل من المعدات واذا ما ازالت هذه االعاقة وزودت هذه القوات بعدد كبير من باعطائها االسلحة الخفيفة فقط والقل

الدبابات الحديثة وناقالت االشخاص المدرعة والمدفعية والدروع ومعدات الرؤية الليلية والطائرات المروحية المدرعة 

  وطائرات الهجوم األرضي الثابتة األجنحة 
 

عنف هائل ضد السنة سوف تزيد بصورة دراماتيكية فإن قدرات الشيعة واألكراد على ممارسة 

ان التهديد باجراء تبدل كهذا يمكن ان يصبح دافعاً قوياً يدفع السنة ألى االتجاه في . وواضحة جداَ

  طريق المصالحة
 

ان ان تهديداً امريكياً رسمياً بتغيير الموقف العسكري امر لن يكون في وسع الشيعة تجاهله ، وعلى الجانب اآلخر ف

بعض السنة اآلن ينظرون الى الواليات المتحدة بوصفها الحامي المتوقع ضد عنف الشيعة كما يبين ذلك القتال في 

  تلعفر في الربيع الماضي
 

واالمر االمثل هو ان تمزج واشنطن أي تهديد بتحفيز يتمثل بالوعود في ابقاء جنود الواليات المتحدة 
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  ن أجل حماية االطراف التي تبدي التعاونفي العراق طالما كان ذلك ضرورياً م
 

فبخالف الكثير من التوقعات فان دوامة الموت في العراق لم تخرج من نطاق السيطرة في اعقاب التفجير بل انخفضت 

  بشكل الفت
 

 إذن فما العمل ؟ مع وجود كل ما هو غير مؤكد كم من الوقت ينبغي للواليات المتحدة ان تمكث في العراق ؟ كلما

بقيت زاد عدد األمريكيين الذين يموتون ، وبرغم ذلك فان االنسحاب يمكن ان ينجم عنه تطهير عرقي طائفي وحرب 

إقليمية وتعطيل للتجهيزات العالمية للنفط والكثير من احتماالت نشوء مراكز جديدة للقاعدة ، واذا كانت هذه النتائج ال 

 العراق اآلن، واذا كان االمر بعكس ذلك فان التضحية باالرواح مفر منها فان على الواليات المتحدة أن تغادر

  االمريكية اآلن قد يحمي الكثير منها في المستقبل ويبقى ذلك محفزاً للعمل
 

لقد حان الوقت للواليات المتحدة أن تصل بضغطها الى أقصى ما يمكن ، واستخدام القوة العسكرية 

يجب على الواليات المتحدة أن تغير ،  ضرورياً ،على االقلليس الطريقة الوحيدة ولكن يمكن ان يكون

سياساتها حول قوات االمن العراقية التي تجعل االمور اكثر سوءاً فقط ، على الواليات المتحدة أن 

تستخدم انماطاً مختلفة ولكنها يجب أن تفكر جدياً في تأدية دورها العسكري واستخدامه كأداة تجبر 

  لى تسوية وليس الى مقدمة إلنهاء دورهااألحزاب على الوصول ا
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مائدة : ماالذي ينبغي فعله فى العراق

  مستديرة
، جيم كـوفمن    ، جيمس دوبنز   ، الرى دايموند   :بقلم  

  وستيفن بيدل، لسلى جلب

   ٢٠٠٦آب / عدد تموز، من مجلة شؤون خارجية 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  الوسـاطة  … هل يـستطيع أي شـيء        :ملخص

ــة ،  ــي ، الالمركزي ــاون االقليم ــة ، التع الدولي

 ان تنقذ العـراق مـن       …المفاوضات الدستورية   

 وادارة بوش من اخفاق     ،اندالع حرب اهلية شاملة   

  .السياسة الخارجية 

   ؟ لهانهايةكيف نضع 
  الري دايموند 

 ،ننظر الى بغـداد   ( ستيفن بيدل   ،  في تحليله الالذع  

 ان  يؤكـد ) ٢٠٠٦ نيـسان /ذارآغون    ينفكر بـسا  

 وطنياً كمـا    تمرداتصاعد العنف في العراق ليس      

حرب مدنية  " كانت حرب فيتنام ولكنها باالحرى        

لذلك ينبغي معالجتها باستراتيجية مختلفـة      " فئوية  

 فاذا ما كانت الواليات المتحـدة تريـد         "الفتنمة"عن

ببساطة نقل مسؤولية مكافحة االرهاب الى الجيش       

المن فانها ستجازف باشعال    العراقي الجديد وقوى ا   

صراع فئوي ، اما بتقوية الشيعة والكرد لذبح السنة 

او بتمكين حصان طروادة مملوء بمتمردين سـنة        

  . ليتغلغلوا في قوى امن متعددة االعراق 

وبيدل على حق في كثير مـن الحـاالت، فـأوالً           

العراق اليوم في منتصف المسافة لصراع مـدني        

 ١٠٠٠ – ٥٠٠ ما بين    عنيف ، والذي تسبب بقتل    

ثانياً هذا الصراع الداخلي    . نسمة او اكثر كل شهر      

قد اصبح بصورة رئيسية صراعاً فئوياً في طبيعته        

 البقاء لمجموعة  اجلمن" كما كتب بيدل ، انه قتال 

يثير السنة ضد الشيعة على وجه الخـصوص ،         " 

ولكن الكرد ضد الـسنة كـذلك وبـصورة اعـم           

كون االقليات االصـغر     وت ،مجموعة ضد مجموعة  

  .معرضة للهجوم من عدة جهات 

 وكما حذر بيدل ان الحرب الفئوية متوسطة        ،وثالثاً

 الكثافة الدائرة حالياً قد تتصاعد الى حريق شامل         -

وبـذلك ال   " احتمال كبير بمـذابح جماعيـة       " مع  

اً  للـضمير والعقـل      قتستطيع الواليات المتحدة وف   

 واذا ما ئة ـ  مفاجباالنسحاب من العراق بصورة 

 فلن يكون للمصلحة الوطنية للواليـات        ذلك فعلت

خر سد مهـم يعيـق   آ الن ذلك سيزيل ـ المتحدة  

  .نشوب الحريق الشامل 

تحتاج الواليات المتحدة الى استراتيجية جديـدة ،        

      وكما كتب بيدل فانها اليمكن ان تكـون ببـساطة          

 :تينتين شجاع والصراع يقترح بيدل خط   " تعريق  " 

تقليل سرعة بناء الجيش العراقي والشرطة والتهديد       

 باالخالل بالتوازن العسكري للقـوة بـين الـسنة        

ولكن هذه  "والشيعة والكرد الجبارهم على التفاوض 

خطيـرة  ) وخصوصاً االخيرة منهـا     ( الخطوات  

ومن المحتمل ان ال تنفـع ، النهـا ناتجـة عـن             

 ذات  تحليالت غير كاملة عـن التركيبـة المعقـدة        

  .الطبيعة المتعددة االبعاد للصراع العراقي 

وعلى الرغم من ان الحرب فـي العـراق هـي           

بصورة رئيسية صراع فئوي ولكنها ليـست هـذا         

وقد .  انها تتضمن عنصراً مهما لتمرد وطني        ،فقط

  والسبب هو    ـيفقد المرء جانبا رئيسا من االحجية     

ن  اذا لم يفهم المرء ا     ـان الصراع صعب االحتواء   

يقاتلون ) معظمهم من السنة    ( الكثير من العراقيين    

 فـى   نهم يعتقدون انهم يقـاتلون    فإ ،السباب مهمة 

      حرب مقاومة ضد االحتالل االمريكي والعـراقيين       
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 ومن بين العديد    الذين يتعاونون معهم ،   " الخونة  " 

واكبر المجاميع الـسنية المتمـردة همـا القـوى          

بـضمنها  ( مة العلمانيـة  االسالميةالمتطرفة والمقاو 

) من حزب البعث    الموالين لصدام واالعضاء الباقين     

واهم اهدافهم طرد القوات االمريكية من العراق ،        

وهذا الهدف يتماشى مع طموح الـبعض بعـودة         

سـيس  أخـرين لت  آحلم   حزب البعث للسلطة ومع   

االحـزاب   ادانـة      مـع     ـ خالفة اسالمية سنية  

طر عليها ايران او على     االسالمية الشيعية التي تسي   

ـ  طهـران هالذي تختفي وراءالستاراالقل  هـذه    

االمور يجب ان ال تسئ الى ايديولوجية المقاومـه         

، التى يكرسها المتمردون ضد الوجود االمريكـى        

ان الكره الفئوي الذي يمارسه االسـالميين الـسنة         

وهو تكتيك يستخدم في    ( بإثارة متعمدة   المتطرفين  

رار واسترداد الـسلطة ، وفـتح       حرب عدم االستق  

قد القى بظالله على البعد الوطني للمقاومة       ) البالد  

  .ولكنه لم يمحها 

ان المقاومة السنية تعتقد ان الواليات المتحدة تبحث        

العسكرية في العراق لكي     عن مواقع ثابتة لقواعدها   

 ، وبعض اهـم     تسيطر على البالد ونفطه بالكامل    

رهابية المتطرفـة ، مثـل      األيديولوجيات للقوى اال  

القاعدة في العراق انها ستقاتل حتى الموت لطـرد         

ولكـن ومنـذ    . االمريكان وتنفيذ هدفهم للسيطرة     

   كانت المجاميع المتمردة االخـرى      ٢٠٠٣خريف  

قد ارسلت  ) وتعتبر جزء مهماً من التمرد السني       ( 

اشارات عبر وسطاء دوليين انهم يريدون التحدث        

يات المتحدة ، اثنـان مـن هـذه         مباشرة الى الوال  

المجاميع تهدف الى الحصول على اعالن واضـح        

قواعد عسكرية  عن  من واشنطن من انها لن تبحث       

ثابتة في العراق وان تضع جدوال زمنيـا التمـام          

انسحاب القوات االمريكية حتى لو تطلـب ذلـك         

 لواشنطن  ،ن سنتين  وقد مضت اآل   .سنتين او ثالث    

مساعدة وسطاء دوليين مع    فرصة لفتح مفاوضات ب   

هذه العناصر من التمرد ثم لسحب قيادة الحكومـة         

وربما كانت النتيجة    . العراقية الى هذه المحادثات   

ـ زالت كذلكما وربما ـ   اتفاق مع عناصر مهمة  

 القادة الـسياسيون  : المقاومة لتقليل وطأة التمرد  نم

والدينيون السنة قد يرسلون رسائل الى جماهيرهم       

يق حرب المقاومة ومتابعة مصالحهم السياسية      لتعل

عبر اللعبة الجديدة لـسياسات الـسالم والحكـم ،          

 ستحتاج الواليات المتحدة ان تلجأ علـى        ،وبالتبادل

بط تاالقل الى جدول زمني النسحاب قطعاتها والير      

ذلك بالتواريخ فقط بـل بالحقـائق علـى االرض          

" ع  قد اصبح الـصرا   ون  اآل .واجراءات بناء الثقة  

 .فاصبح من االولى كبح جمـاح العنـف         " فئوياً  

ذات  ولكن الحاجة والفرصة للتعامل مع المقاومـة      

  .القاعدة السنية ال زالت قائمة 

  ملعونون صانعوا السالم 
خر من عناصر الـصراع     آقد فات بيدل عنصر       ل

 المقترحة فـي التهديـد      تهفي العراق ، استراتيجي   

رية بـين االحـزاب     بالمناورة بميزان القوى العسك   

تعتمد على افتراضين متبـادلين وكالهمـا قابـل         

يفترض بيـدل ان المقاومـة        ناحية نمللتساؤل ،   

للجلـوس علـى مائـدة      " السنية يمكن ان تجبـر      

اذا ما هددت واشنطن بانها سـترمي       " المفاوضات  

ــشيعية   ــوى ال ــع الق ــا م ــة–بثقله  .  الكردي

 واالستراتيجيات االخرى قد درست بوضوح وهي     

ان الواليات المتحدة تستطيع ان تحل مشكلة التمرد        

وذلك بدعم حملة عسكرية مـشتركة بـين الكـرد          

 التهديد من   اهذ. والشيعة الجتياح المقاومة السنية     
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المحتمل ان اليحرك القوى الـسنية حيـث يعتقـد          

الكثير من السنة انهم في الواقع يمثلون الغالبية من         

 وربمـا يتـسلم     السكان في البلد وجميعهم يتوقـع     

 ةي الـسن  ية  مساعدات كبيرة من دول الجوار العرب     

  .  شامل مع الشيعه و الكردفى اى صراع

 اليقـف علـى ارضـية       فأن بيدل ، وبنفس المجال 

 عندما افترض ان تهديد الواليات المتحـدة        ،صلبة

بمساعدة الشيعة عـسكرياً امـراً معقـوال او ان          

ثـارة  الواليات المتحدة تهدد بسحب كل القـوات ال       

رعب الشيعة ، العديـد مـن االحـزاب الـشيعية           

االسالمية والميليشيات االسالمية واحزاب ميليـشيا      

 واكثـرهم   –الشيعة التي تؤلف االئتالف العراقي      

حركة مقتدى الصدر وجيش المهدي غير النظامي       

حملتين ضد قوى التحالف عـام      في  الذي حارب   ( 

 يرغبون بالتخلص مـن االمريكـان       … ) ٢٠٠٤

ربما دعوهم لتنفيذ تهديدهم ، وبخـصوص هـذه         و

لة فان على واشنطن امـا ان تتراجـع عـن           أالمس

ذها لدى الـشيعة    وتهديدها وتتنازل عما تبقى من نف     

او ان تواصل عملها حتى انجازه وتراقب العـراق         

  . طالما حاولت تجنبها ينزلق في الحرب االهلية التي

 ليس لها    ويحق لبيدل ان يقول ان الواليات المتحدة       

نفوذ على انجاز التسوية المطلوبـة مـن خـالل          

مواد الدستور  : الملفات االساسية التي تقسم العراق      

لكن اليبـدو ان     . ، توزيع عائدات النفط ، واالمن     

 عن طريـق  واشنطن راغبة في تقديم هذا التنازل       

  .تهديدات استراتيجية متكاملة 

ـ هناك استراتيجية افضل  ربمـا كانـت البـديل     

 للواليات المتحدة وهي ان تسرع ـلمتبقي الوحيد  ا

. جهود وساطتها على ان تفعل ذلك بمساعدة دولية         

 ، وفي هذه الفترة الحاسمة الحرجة     ،واشنطن تحتاج 

تستطيع الحصول على الشريك الفعال من االمـم        و

المتحدة واالتحـاد االوربـي لمـساعدة الـسفير         

ابين االمريكي في العراق زلماي خليل زاد والعـر       

  . في التسوية السياسية خرينوالموظفين االقدمين اآل

ان جهوداً دبلوماسية مشتركة بين الواليات المتحدة       

واالمم المتحدة واالتحاد االوربـي تعمـل سـوية         

بالتعاون الوثيق ويتحـدثون بـصوت واحـد قـد          

يجمعون كافة المعنيين ويحـصلون علـى القـوة         

 مـنهم   والنفوذ الالزمين السـتخالص التنـازالت     

واحد اهم العوامل التـي ينبغـي        .للملفات الرئيسة 

خرين التحدث معهم هو    لالمم المتحدة والوسطاء اآل   

 ولكنه لن يتحدث ـ اهللا العظمى علي السيستاني ةيآ

 فالزال هو القائد الديني  ـ  مع المحتلين االمريكان

الشيعي االوسع تبجيال ووقاراً في العراق ، والذي        

ر حق قدرها  في مسالة التوسـط        الزال قوة لم تقد   

خرين ممن  ، غير ان هناك العديد من اآل      والتسوية  

قد يستجيبوا بشكل افضل لالحكـام واالغـراءات        

الدولية المتعاونة والحوافز المالية والسياسية التـي       

العنـصر  . تستطيع اوربا وامريكا توفيرها معـاً       

 عندما يتمكن فريق الواليات ،الحاسم في هذا التفاهم

المتحدة واالمم المتحدة من جلب الجامعة العربيـة        

 فقد طـورت    ،الى المفاوضات في الوقت المناسب    

الجامعة العربية روابط مع عـدد مـن المعنيـين          

السياسيين في المقاومة السنية وبهذا يمكـن تقـديم         

  .كيدات معقولة الستمالتهم الى التسوية أت

الواليات المتحدة والوسطاء الـدوليون يجـب ان        

 هـذه   .الدسـتور  يبدأوا بتسهيل عمل لجنة مراجعة    

 التفكير بها قبل االستفتاء الـشعبي       أاللجنة التي بد  

ايلول من العام المنصرم على     ١٥على الدستور في    

ينها من قبـل    يامل ان تشكل قريباً والتي ينبغي تع      
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 اشهر لتوصي بتعديالت    ٤البرلمان العراقي وتمهل    

 هـذه التعـديالت     على الدستور وعندها يتم اعتماد    

 .خرآبأغلبية برلمانية بسيطة ويصادق عليها بقرار       

 الن الدستور الحالي لم يكـن       قد ثبتت هذه العملية   

  . يكن قابال للتطبيق  لذا لم،قادرا على كسب اإلجماع

لقد جعلت هذه الوثيقة العراق ذو سلطة مركزيـة         

 ، كما تضمن تشعب السيطرة على مستقبل        ضعيفة

عية الغنيـة   يغاز بين المناطق الـش    حقول النفط وال  

من نفط البلد ومصادر الغاز      % ٨٠الحاوية على   

والمناطق الكردية التي اذا ما حصل االكراد علـى         

كركوك فانهم سيسيطرون على العشرين بالمائـة       

  .الباقية 

اذا ما نجحت التسوية الدستورية فيمكن للوسـطاء        

هو خر و عندها ان يتطرقوا الى الموضوع المهم اآل      

 االمـر فـأن   ، االمن ، وبوجود ميليشيات مختلفـة     

 خطة يدعمها تمويل مالي دولي كبير لتفكيك        يتطلب

هذه الميليشيات المختلفة ونزع سالحها ومـن ثـم         

 وحتى  .دمج افرادها في الحياة االقتصادية المدنية       

تنتهــي ســيطرة الميليــشيات علــى االراضــي 

راق فان الع ) بضمنها الشرطة   ( ومؤسسات الدولة   

سيفتقد الى دولة ذات مسؤولية كافية تـتمكن مـن          

مسك البلد مجتمعاً واالحتفاظ بـبعض اجـراءات        

  .النظام 

وبالوقت الذي تتكثف فيه الجهود لعملية الوسـاطة        

ينبغي ان تجاريها عملية اعـادة بنـاء الـشرطة          

لقـد   .العراقية والقوات المسلحة بـنفس الدرجـة        

فـي الـشرطة    الطائفيـة    وصل تغلغل الميليشيات  

 :ووزارة الداخلية درجة الخطر وينبغي تغيير ذلك      

ومما يساعد على ذلك قيادة جديدة وربمـا تواجـد          

بعض القطعات االمريكية فـي بعـض وحـدات         

ان اعادة بناء الجيش العراقي هي احدى       . الشرطة  

، هـا المجاالت التي على الواليات المتحـدة انجاز      

 باعتبارها ،ابعض النجاحات فيهانجاز على االقل او

مجاالً غير اجرامياً ،  مثل هذا الجهـد يجـب ان            

العراق ببساطة ال يـستطيع االسـتمرار       يستمر ،   

موحداً مدة أطول من دون جيش وطني يستطيع ان         

  .يدافع عن النظام السياسي 

ان عملية وساطة دولية صادقة في العراق ينبغي         

ي وهناك ف . ان يخطط لها بعناية تصميماً  وتعاوناً      

الحقيقة وقتاً قصيراً نسبياً إلنجاز هذا العمل ، ولكن         

ال يوجد خيار افضل الحراز التـسوية الـسياسية         

الضرورية الستقرار العراق ومنعه من االنـزالق       

  . حرب أهلية شاملة ىلا

ر ، مؤلف   فقدم في مؤسسة هو   أزميل  . الري دايموند   

نة غير المتق  االحتالل االمريكي والجهود     : المبدد النصر

  .لعراق الى الجلب الديمقراطية 

  حربللوجد نموذج يال
  جيمس دوبنز 

ستيفن بيدل تذكرة مفيدة مفادهـا ان التـاريخ         ذكّر  

ـ يعلم دروساً مختلفة ومتنوعة  ان مـسؤولي  مع   

واشنطن غالباً  ما يعانون من صـعوبة اسـتيعاب          

 في عام ـ  في الوقت الواحد   واحداكثر من درس

عمار إش خططها العادة     وضعت ادارة بو   ٢٠٠٣

العراق على اساس احـتالل الواليـات المتحـدة         

 منتقـدي االدارة    فـى حـين ان      ، اللمانيا واليابان 

 بيدل يعتقـد ان افـضل       يقارنون نتائجها بفيتنام ،   

يوغـسالفيا بعـد    ب  مقارنتهـا  تحليل هو ربما كان   

  .الحرب الباردة 

 ان خيار بيدل كان مناسباً من عدة جوانب ، االدارة       

االمريكية استحضرت المانيا واليابـان كنمـوذج       
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 للتحوالت العراقية ، الن احتالل هذين البلدين كان       

 بدرجة عاليةً  والن هذه النجاحات لم يكـن          ناجحا

او بالنسبة  ندن جونسون   يلها عالقة ببيل كلينتون، ل    

 لو كان   وحتى  .ارد نيكسون   تش  ري  لذلك الموضوع 

 فانه لـم    ،ة السياسية خيار االدارة سليماً من الناحي    

ففـي   ،من التنور المعرفـي   كافية  درجة   يكن على 

 ، عندما احتلت الواليات المتحدة كـل        ١٩٤٥عام  

من المانيا واليابان كان لهذان البلدان مجتمعين قـد         

تجانسا الى حد بعيد مع اقتصاديات الحرب العالمية        

لمتا عقب اندحار مدمر    سكما كانتا  قد است    . االولى  

 من  لم يكن شيئا    .وات من حرب ضروس     وبعد سن 

 في يوغسالفيا في التسعينات     متوفراهذه الظروف   

  .بعد عقد منهااو في العراق 

 في وقت مبكر مـن القـرن        ظهراهذان البلدان قد    

       العشرين على اثر بقايـا امبراطوريـات اخـرى         

وقد أنشئتا ضمن حـدود     ) النمساوية والعثمانية   ( 

 ومجاميع دينية كانت تفـضل      ،ةتشمل قوميات يائس  

عدم العيش في نفس الدولة ، فال يوغـسالفيا وال          

العراق تطورا القتصاد العالم االول ، كما لم يمرا         

  .بحالة استسالم 

   

وعندما اتخذت ادارة بـوش كـل مـن البوسـنة           

وكوسوفو نموذجاً للعراق ، كانت قد ادركـت ان         

ـ         ت استقرار واعادة بناء ذلك البلد سوف يتطلب وق

اطول ، وماالً وايدي عاملة اكثر مما خطط لهـا ،           

كان يجب استباق الفراغ األمني الذي حدث مباشرة        

بعد سقوط نظام صدام حسين ، كان ينبغي المجيء         

 ومن ثم ،بخطط لنزع السالح والتفكيك بشكل منتظم

دمج الميليشيات الطائفية في المجتمـع وقطعـات        

الشرطة الحرس الجمهوري وبرنامج عمل لتوسيع      

 كان ينبغي التحرك بسرعة     .واعادة تشكيل الجيش  

 في الوقت الذي كان فيـه تقـدير         وـفيما بعد الغز  

العالم للواليات المتحدة عاٍل جداً وعندما لم تكـن         

هناك مقاومة تذكر وعنـدما كـان العـالم الزال          

يفترض امكانية العثور على اسلحة الدمار الشامل       

 االحـتالل وفـي     يع المشاركة الدولية في   ـ لتوس 

  .اعادة بناء العراق 

ولكنها لم تفعل أي من هذه االمور ، وبدال من ذلك           

كان هناك خطأ في التحليل التـاريخي قـاد الـى           

خيارات سياسية خاطئة ، عندما سقطت بغداد بـدا         

ان ادارة بوش مبدئيا كانت تنظـر الـى العـراق           

كجائزة ربحت اكثر من كونـه حمـال مكتـسباً ،           

ت كل من فرنسا والمانيا وروسيا من       ابعدت شركا 

عقود اعادة االعمار ، الرئيس دبليو بوش رفـض         

جهود رئيس الوزراء توني بلير باعطـاء االمـم         

 لقـد اختـارت     .المتحدة دوراً مركزيا في المهمة      

الواليات المتحدة ان تعين نفسها سلطة لالحتالل ،        

واعتمدت باستمرار وجودها العسكري على قوانين      

  المسلح بدال من شريعة االمم المتحـدة ،        الصراع

كل هذه المواقف قد قلبت في نهاية االمـر ولكـن           

عندها كانت حركة المقاومة المسلحة قد تفجـرت        

ومعها اختفت كل فرصة لـسحب بقيـة المجتمـع      

  .الدولي الى العراق بصورة اعمق 

ومع تراجع احتمال فرض السالم في العراق على        

 اسلوب مقاومة التمرد على     اسلوب البلقان فقد تقدم   

االسلوب الفيتنامي ، بعض منتقدي االدارة استعملوا      

لقياس الفيتنـامي ليقنعـوا بانـسحاب القطعـات         ا

ا نموذجاً  هخرين فقد اعتبرو   وبالنسبة آل  االمريكية ، 

عـدد  .لكيفية اعادة توجيه جهود الواليات المتحدة       

مثل كينيـت بـوالك مـن معهـد         ( من الخبراء   

ملة ح قد اعتمد على خبرة فيتنام بالقيام ب)ز  غنيبروك
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 حيث تركز قوات التحـالف      ، خطوة خطوة  ،تهدئة

مين توسع تدريجي لرقعـة ارض وعلـى        أعلى ت 

حماية السكان المحليين المتواجـدين فيهـا ، مـع          

اعطاء خدمات حكومية افضل وبهذا نكسب تعاونهم 

  .بتهميش مثيري العنف من المتطرفين 

   قلأكبر بجهد أنجاز إ
هم فبيدل ضد حملة تعتمد على      يتحدث   ،هفي مقالت 

ويـصر  " القلوب والعقول   " للموضوع على اساس    

على ان العراقيين ال يتقاتلون من اجـل حكومـة          

صالحة ولكن من اجل دولة تهيمن عليها مجموعة        

 ،وعلى كل حـال   . ) سنة ، شيعة ، وكرد      ( معينة  

رف  يع ،فمثله كمثل بعض المستخدمين لقياس فيتنام     

بيدل الميليشيات الكردية والشيعية بأنهـا التهديـد        

البعيد المدى االكبر لوحدة العراق ويحث الواليات       

 من  ،قلها العملياتي في العراق   ثالمتحدة على تحويل    

تدمير التمرد في قلب المواقع السنية الـى انـشاء          

  .غداد والجنوب الشيعي ة فى بمنآمناطق 

 .موذج فيتنام والبلقان ن نأهنالك الكثير مما يقال بش    

اليوم القطعات االمريكية في العراق عليها ان تعيد        

  مة استعملت في فيتنام ولكنها نسيت      تعلم اساليب قي

 التوتر العرقي في العـراق يـذكر    .منذ ذلك الحين  

بذلك الذي ادى الى تفجر االوضاع في يوغسالفيا        

وقد يقود الى نتائج متشابهة ، الميليشيات الـشيعية         

ياً ان لـم يكـن      مكيد تهديدا متنا  أالكردية تمثل بالت  و

 بالتاكيد لوحدة العراق    ولقوات الواليات المتحدة فه   

، ان إعادة تموضع بعـض القطعـات االمريكيـة     

        والعراقية لضمان سـيطرة اكبـر علـى بغـداد          

 % ٢٠حيث مركز جذب البلد لما يقارب مـن         ـ  

من سكانه تختلط فيها المجتمعات الشيعية والكردية       

  .يعتبر امراً محبذاً جداً ـ والسنية بشكل تام 

ويبدو من غير المحتمل على كل حال ، في هـذه           

خرة ان تنتدب الواليات المتحدة قـوة       أالمرحلة المت 

البلقان  –في العراق تكفي لتحقيق اما سالم اسلوب        

 فيتنام ، لقد انزلـت الواليـات        –او تهدئة اسلوب    

 في جنوب فيتنام حيـث       جندى   ٥٠٠٠٠٠المتحدة  

 اكثر بقليل مـن     ١٩٧٠كان يبلغ هذا البلد في عام       

وحشد الناتو اكثر   ، نصف عدد سكان العراق اليوم    

 جنـدي مـن البوسـنة وكوسـوفو       ١٠٠٠٠٠من  

، ومجموعهما مجتمعين بحدود خمس سكان العراق 

قوات التحالف حاليا ليست كثيرة بالقـدر الكـافي         

الخماد تمرد السنة ، وهي بالتاكيـد غيـر كافيـة           

  .لتحدي الميليشيات الشيعية والكردية ايضاً 

بيدل وهؤالء الذين يستخدمون المقياس الفيتنامي قد       

طبقوا حقائق مطلقة على دور اعمق واكبر واطول        

حـظ فـان     ولسوء ال  ،للجيش االمريكي في العراق   

المبادىء االساسية السياسية لمثل هذا التعهد غائبة       

 في كل من مجتمعي الواليات المتحدة والعـراق ،        

المساعدة االقتصادية االمريكية اخذت بالنـضوب      

الى حد كبير ، وتواجد القطعات االمريكية يبـدوا         

في طريقه الى التقليص خالل العام القادم ، اذا ما          

ة تجنب حرب اهلية واسعة     ارادت الواليات المتحد  

ثير الذي كـسبته  أفي العراق فان عليها ان تدمج الت      

ين مع حملة  فاعلـة      ص المصدرين المتناق  نمن هذي 

  . في المنطقة  المؤنقةمن الدبلوماسية

ان تجميع مجتمعات مقسمة عرقياً سوية هو لـيس         

لوف ، جهـود مـشابهة      أباالمر الجديد اوغير الم   

حرب فـي البوسـنة فـي        انهاء ال   عملية   هاتتطلب

منتصف التسعينات ولتنصيب خليفة لنظام طالبـان       

 لـيس العـراق   .٢٠٠١في افغانستان في اواخـر   

مقسما اكثر مما كانت عليه البوسنة وافغانـستان ،         



 التحدي الصهيوين                 )٥٠(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية              ٣٦ من ٢١                                           ٢٠٠٦ - آب

كال الدولتين كانتا نصف منفتحـة وكانـت هنـاك        

حرب اهلية طويلة االمد عندما تدخلت الواليـات        

 يجعل العراق مختلف    ان الذي . المتحدة في االمر    

 قـضية صـعبة هـو ان        ،وعلى وجه الخصوص  

الواليات المتحدة حاولت منذ البدء ان تعيد تالحـم         

مين التعـاون المطلـوب     أالمجتمع ولكن من دون ت    

ومهما كان حقد الجيران الرئيسي للدولة التي نحن        

  .بصددها 

وعلى عكس ادراك االدارة المبكر في افغانستان ،        

وخـصوصاً تـشخيص    ـالعراق  كان ادراكها في    

نوع من ابعدت اى  حيث ـواشنطن الهدافها هناك  

التعاون االقليمي ، الواليات المتحـدة لـم تغـزو          

سـيا  افغانستان لكي تجعل من ذلك البلد نمـوذج آل      

الصغرى ولم تعلن واشنطن عن نيتها ان يكون من         

نتائج غزوها نشر الديمقراطية فـي كـل الـدول          

وحيث ان الواليات المتحدة    . المجاورة الفغانستان   

 فانها سوف لن    ،قد عينت نفسها لمثل هذا البرنامج     

تضمن دعم ايران وباكستان وروسيا وطاجكـستان       

او اوزبكستان للحرب ولن تحصل على مساعداتهم       

  . القادم مفي تشكيل السال

 ،    لقد غزت الواليات المتحدة على كـل حـال            

نموذجاً للشرق العراق بنية ان تجعل من تلك الدولة 

 ه على امل ان النجاح في العراق سـيتبع        ،االوسط

تحويل االنظمة السياسية لجيران العـراق ،       لجهود  

 هذه االنظمة ستتقبل هذه     اَ من لم يكن محتمال ان أي    

  .الرؤيا ، ولم يتقبلوها بالفعل 

 فـال منـاص مـن ان يلجـأ          ،ك الدول كفتعندما ت 

اعٍ خارجي  نافسون على السلطة إلى ر    تون الم المدع

عندما تواجـه حكومـات دول الجـوار         .ليدعمهم

بمشهد سقوط دولة مجاورة فأنها حتمـا سـتطور         

عميال محليا فى الدولة المنهارة او تدعم منافـسة         

الطموحين للسلطة وقد تأسف جماعـات او افـراد         

ال يمكن تجاهـل الجـوار كمـا        ،لمثل هذا النشاط    

يرهم اليمكن منعهم بصورة مؤثرة من ممارسة تأث      

ولطالما كانت الحكمة مطلوبة فـى هـذا        ، القوي  

لذلك ينبغى ايجـاد الطـرق لمـشاركتهم        ، الصدد

  .بصورة بناءة

ديمقراطيـة االقلـيم    بان التزام واشنطن الشفاهي     

وتحديها المستمر لشريعة االنظمة المجاورة يؤدي      

 جمعـات الى تقاطع االهداف لجهودها لتـشكيل الت      

 ان  . فـي العـراق      ودعم حكومة الوحدة الوطنية   

القادة السياسيين العراقيين سوف لن يعملوا سـوية        

اال اذا و عندما يستلمون اشـارات التقـارب مـن        

ان توجـه االدارة     ،   الرعاة الخارجيين المختلفـين   

نحو الديمقراطية في المنطقة ينبغي ان يكون ثانوياً        

 لجهودها  قياسا) على االقل لسنوات عديدة قادمة      ( 

 ومـالم تـستطع      ، هلية في العراق  لتجنب حرب ا  

لعـراق وجيرانـه    عـن ا   ان تكون رؤيا   واشنطن

بحيث ان كل الحكومات فـي المنطقـة تـستطيع          

مين مساعدة  أ فلن تكون لها فرصة ت     ،ا  فيه  الدخول

لـذلك   ،    في مسك هذا البلد مترابطاً      لها هذه الدول 

فان الهدف المركزي للدبلوماسية االمريكية يجـب       

 مـع   ، الى اسـتقراره   ،ويل العراق  من تح  يتغيران  

كيد على المشاركة فـي الـسلطة واالسـتقالل         أالت

هذه هي كل المفاهيم التي يمكن      . والتعاون االقليمي 

ال الـشعب    طلبها عقالنيا من دول جوار العـراق      

االمريكي وال العراقي من المحتمل ان يدعم دوراً        

لجيش االمريكي فـي العـراق ، ال        ل ل اكبر واطو 

نمـوذج  ال   و يمكن تنفيـده  البلقاني للسالم   النموذج  

ن التهدئة الفيتنامية متاح للواليات المتحدة ، لحد اآل       
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وللمستقبل يعتبر دور الجيش االمريكي في العراق       

االقرب الى معيار حمالت مكافحة االرهاب فـي        

امريكا الوسطى في الثمانينيات حيث كان تـورط        

 .تدريب  على النصيحة وال  االمريكي مقتصراً    الجيش

في العراق على كل حال ، هذا التدخل العـسكري          

 بالمزيد مـن الحمـالت      ينبغى ان يقترن  المتناقص  

االمريكية الفاعلة من الدبلوماسية في المنطقة اذا ما        

  .اريد تجنب االنزالق نحو حرب اهلية اوسع 

 يدير مركز سياسة االمن والـدفاع فـي         زجيمس دوبن 

  . ريخ بناء االمة  تا:كتاب مؤلفو " راند"مؤسسة 

                                      إنقاذ العراق، تجزئة العراقيين 

  جيم كوفمن 

األولى هـي   : ن ثالث حروب في العراق      تندلع اآل 

بين التحـالف الـذي تقـوده الواليـات المتحـدة           

والمتمردين المناهضين للحكومة ، والثانيـة بـين        

 والثالثة ،راق األكراد وسائر الطوائف في شمال الع

هي بين العرب السنة والعرب الشيعة فـي وسـط          

واألخيرة هي األكثر أهمية النهـا تمثـل        . البالد  

االحتمال األكثر لكارثة إنسانية كمـا إنهـا تؤكـد          

احتمال عدم استقرار طويل األمـد فـي العـراق          

  .والمنطقة 

 ،ويقدم ستيفن بيدل التشخيص الـصحيح للموقـف       

لخاطئـة لمعالجتـه ، ان      ولكنه يـأتي بالوصـفة ا     

الصراع بين السنة والشيعة كما يقول بيـدل هـو          

ــة ــة  فئويــةحــرب أهلي  ال تــستند الــى الطبق

 الجهود العسكريه االمريكيـه      وان ،واأليديولوجية

مقاومـة  افضل الممارسـات ل   ، لتعلم او اعادة تعلم   

 ولكـن هـذا     . يؤيد ذلـك      من حرب فيتنام   التمرد

 –ة الطائفية   صحاصالعرض في اقتسام السلطة بالم    

الذي كان من سياسة ادارة بوش منذ كانون الثاني         

 . هو غير عملـي    – واصبح حكمة تقليدية     ٢٠٠٦

 في العراق   تي التحاصص بنتائج طيبة ،    أنادراً ما ي  

فان ما ينتظر منه غير واضح على الخصوص ذلك 

ان الشيعة هم من القوة الى درجة انهم لن يحتاجوا          

هناك القليل من الثقـة بـين        ، و  الى تقاسم السلطة  

النخب في الطائفتين وليس هناك من مؤسسة فـي         

 .العراق قادرة على ضمان أي شـيء ألي جهـة           

واالسوأ من ذلك فان مستوى العنف قـد تخطـى          

ع فيها الجماعـات ان تتعـايش       يالعتبة التي تستط  

في مرحلة مبكرة كان من الممكن ان يحل        . بسالم  

ح ، ولكـن هـذه      هذا الصراع من خالل التـصال     

  . لم تعد ممكنة في الوقت الحاضر المرحلة

واليوم فان جميع افراد الطائفتين السنية والـشيعة         

لقد تصاعد العنف   . يواجهون مخاطر امنية حقيقية     

بشكل دراماتيكي منذ ضرب الضريحين العسكريين      

 ولكنه كان يزداد    ٢٠٠٦ شباط   ٢٢في سامراء في    

تمـردون الـسنة    منذ بضع سنوات ، لقد كـان الم       

ومنـذ ان    ٢٠٠٣يقتلون الـشيعة المـدنيين منـذ        

استطاعت االحزاب الشيعية السيطرة على الحكومة      

 وقـد عملـت قـوات       ٢٠٠٥العراقية في مطلـع     

الشرطة التي يسيطر عليها الشيعة بوصفها فـرق        

موت ، وكما ورد في الـصحافة األمريكيـة فـي           

 حادثـة   ٣٥٠٠ وحدها فقد سـجلت      ٢٠٠٦نيسان  

الل الشهرين الماضيين والعـدد الحقيقـي       موت خ 

 وخالل تلـك المـدة      .الكلي للقتلى قد يكون اكثر      

وبناء على قول الهالل األحمر العراقي فان اكثـر         

وقد يكـون   .  عراقي صاروا الجئين     ٨٩٠٠٠من  

هذا التقرير اقل من الحقيقي حيث انه يجعل النسبة         

ه   وفي العادة فان هذ     ٢٠ – ١بين القتل والتهجير      
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من  النسبة في محالت التطهير العرقي هي قريبة        

١٠٠ – ١.    

اليوم ليس هناك عراقي سني في أي مكان تصله يد      

الميليشيات الشيعية او قوات الشرطة التي يـسيطر        

من ايـضاً   أمن وليس في م   أعليها الشيعة هو في م    

كل شيعي يمكن ان تصل اليه هجمات االنتحاريين        

ويزداد الخطر ويتصاعد   . السنة او فرق اغتياالتهم     

العنف في المناطق التي يعيش فيها افراد الطائفتين        

جنبا الى جنـب كمـا هـي الحـال فـي بغـداد              

والمحافظات األربع المحيطة بها االنبـار وبابـل        

  .وديالى وصالح الدين 

وسوف يزداد الموقف سوءاً الن االختالفات الفئوية       

ن  كـا  ٢٠٠٣زادت من االستقطاب المذهبي، قبل      

العراقيون العرب جميعاً يعرفون انفـسهم بـانهم        

عرب وذلك في مواجهة الكرد وسائر القوميـات ،         

ومنذ ذلك الوقت فان الهويات القوميـة واالثنيـة         

تالشت وحل محلها تعيين للهوية اكثر تحديداً وهو        

من االصـوات فـي      % ٩٢ان  . الهوية المذهبية   

اب  احرزتها االحـز   ٢٠٠٥انتخابات كانون االول    

المذهبية وكلتا الطائفتين اليوم تستخدم لغـة اكثـر         

تطرفاً في اتجاه االخرى وبصوت اكثر وضـوحاً        

  .وشموالً 

  مستحيلة : المهمة 
 يقترح بيدل ان تحصر واشنطن جهودها في تقوية         

الحكومة العراقية حتى تستطيع ان تـسوق صـفقة      

كبرى في ما بين الطوائف كافة واجبارهـا علـى          

قواهـا  بالتالعـب ب  خالل التهديـد    المصالحة من   

 فان ذلـك سـيعني ان       ،وعملياَ. النسبيه  العسكرية  

ثل لكـل االحـزاب     ماالئتالف العراقي الموحد الم   

الشيعية الدينية سيتنازل عن النصر الذي احرزه في 

انتخابات كانون االول االخيـرة ، والفكـرة هـي          

التهديد بسحب الدعم الذي تقدمه الواليات المتحـدة        

 نيش والشرطة العراقيين اذا ما اسـتمر هـذا        للج

الجهازان باالنقسام بحـسب الخطـوط الطائفيـة        

ورفضا اعادة تنظيمها بحسب الـوالء للعـراق ،         

مثل هـذا   لوافضل وسيلة تملكها الواليات المتحدة        

وبخالف هـذه   ( التهديد تتمثل بترك العراق نهائياً      

 فان هذه هـي سياسـة الواليـات         ،النقطة االخيرة 

  .)لمتحدة الراهنة ا

لستراتيجية يحتمل ان تفشل الن محـاوالت       ا هذه    

فرض تقاسم السلطة بين الجماعات الطائفيـة فـي         

العراق لن توقف القتال بل يمكـن ان تزيـد مـن            

  .تصعيده 

لقد نحي ابراهيم الجعفري رئيس الـوزراء عـن         

السلطة ولكن االئتالف الموحد لم ينشق ، وعلـى         

لداخلية الحادة فـان زعمـاء      الرغم من الخالفات ا   

الشيعة زادوا من التزامهم ببحث االلتزامات في ما        

بينهم قبل اتخاذ أي قرار جوهري قبل التباحث مع         

 ، فـي    حكومة الواليات المتحدة او أي جهة اخرى      

نيسان اختار االئتالف الموحد نوري المالكي ليحل       

محل الجعفري وقد بـادرت االحـزاب الكرديـة         

ل هذا الترشيح على الرغم من انهـم        والسنية بقبو 

يرون في المالكي عدم المرونـة والتطـرف فـي          

الطائفية وهو ما يجعل منه المرشح االقـل قبـوالً          

ويعكس قبولهم بترشيحه تمتعهم بالقليل من      ( لديهم  

هم وزارة هي وزارة    أوسيتمسك الشيعة ب  ) . القوة  

يار كان مايزال غير واضح     أوفي مطلع   . الداخلية  

اذا كانت وزارة الدفاع سـتبقى تحـت سـلطة          ما  

االئتالف الموحد ام انهـا سـتكون مـن نـصيب           

التكنوقراط غير المتحالف مع االئتالف ، ان ائتالفاً        

ولكن قد يكون مماثالً    . ن  للحكم لم يتكون حتى اآل    
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 الكردي  الذي مثلتـه الحكومـة        –لالتفاق الشيعي   

يات الكرديـة   والتلقي بغداد باالً الى الفعال    . السابقة  

في الشمال كما اليهتم االكراد بما تفعله الحكومـة         

 وقد يعين عدد من حاد البالد ،أنالمركزية في سائر    

الوزراء ولكن الشيعة اليريدون واليحتاجون الـى       

منحهم مواقع ذات حساسية ، وحتى لـو انـشأت          

حكومة تجمع كل االحزاب فلن يمكنها العمـل الن         

لتوافق بشأنها والن عدم    مطالب االحزاب ال يمكن ا    

  .كل جهة باألخرى بلغت درجة عالية لالثقة 

من عراقية حقيقية لن تفلح     أان محاولة انشاء قوة       

 ليست هناك قوة سياسية قانونية شرعية       ه الن ،ايضاً

 كما. مخلصة للعراق داخل الحكومة وال خارجها       

تتـأقلم   االمن بان    ى قو ال يمكن اقناع معظم  افراد     

 .فعال هي وجدت     اذا ما  هذه القوة االمنية   مثل   مع  

ان بعض الوحدات العسكرية العراقية هـي تحـت    

القيادة والسيطرة المباشرة لقوات الواليات المتحدة      

 ،  وهي خارج نطاق التدخل في الشؤون الداخليـة       

واكثرية الزعماء الـشيعة اليرغبـون بالرحيـل        

الفوري لقوات الواليات المتحدة ولكن سبب ذلـك        

حيد هو انهم يرغبون بالحصول على المزيد من        الو

القوة والمساعدة من الواليات المتحدة قبل ان يزداد        

تصاعد الحرب االهلية ، وفضالً عن ذلك فهنـاك         

عقبة تعترض اجبار زعماء الشيعة على الخضوع       

ــشيعية تتلقــى  وهــي حقيقــة ان الميليــشيات ال

  . المساعدات من طهران على نطاق محدود 

اولة جادة الجبار العراقيين على تقاسـم       ان أي مح  

السلطة سينجم عنها اما انقـاص سـريع مـشين          

لقطعات الواليات المتحدة واما انـسحاب حقيقـي        

عقبة تصاعد فضيع فـي     يلقوات الواليات المتحدة    

 ، ان السيطرة على أي بلدة او قرية فـي           نيةالعدوا

البالد ستكون تحت قبضة النزاعـات والتطهيـر        

 والحكومة العراقية   جميع انحاء البالد ،   العرقي في   

المسيطر عليها من قبل الشيعة ربما ستجد نفـسها         

  .مجبرة على اقامة عالقة عمالة مع ايران 

ـ         ،وعلى أي حال    ة فان مما هو خارج عن قـوة أي

 لم يـتم    ما الفئاتحكومة عراقية ايقاف العنف بين      

فصلها اوالً ، وعلى الرغم من ان اهم ميليـشيات          

ة مسيطر عليها حزبيا مـن قبـل االئـتالف          الشيع

العراقي الموحد فانها لن تتجاوب معـه وال مـع           

 واهم فرق الموت كما يبدو هـي        .بعضها البعض   

تلك التابعة الى فيلق بدر الجناح المسلح للمجلـس         

االعلى للثورة االسالمية في العراق الذي يـسيطر        

على وزارة الداخلية وجيش المهدي التابع لمقتـدى        

  . من الناس ر قتل الكثي الذىالصدر

ونتيجة لذلك فان العراق سيتفتت الـى كانتونـات         

منة آفئوية ، وعندما تصبح المدن والقصبات غير        

بسبب احتوائها على فئات مختلفة فيحتمل ان تصبح       

 الذي وصلته هذه الحال الحدمنعزلة ، وال يعلم احد   

 ن بعضا مـن   أ وتفيد التقارير ب   ،في الوقت الحاضر  

، وقـد زادت    احاديـة العـرق   المدن قد أصبحت    

الميليشيات الشيعية والسنية من خالل التحاق اعداد       

جديدة من المتطوعين فيها وتأسـست ميليـشيات        

مستقلة جديدة في بعض المناطق ، واالنتقال الحر        

بين المناطق الشيعية واألخرى السنية سوف يزداد       

صعوبة بصورة مطردة من خالل نقـاط التفتـيش         

التي تتحكم فيها الميليشيات اذا لـم تـتحكم فيهـا           

ن فـي المنـاطق     القوات الحكومية كما يحدث اآل    

  .المحيطة ببغداد 

 فالعراق سوف تظهر في داخلـه حـدود         ،راَخيأو

لها منـاطق عبـور     فئوية  داخلية مبنية على اسس     
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ولما . تجري حمايتها بصورة مسلحة تسليحاً ثقيالً       

د معقد الى درجة كبيـرة      كان التركيب االثني لبغدا   

التسمح بتقسيم المدينة الى قسمين فان قـسم مـن          

ضواحيها سوف تنعزل وتحاط باالسالك الـشائكة       

ومثل هذا الوضع القبيح حصل قبل هذا في القدس         

 – ١٩٤٨فكانت مونت سكوبس جزيرة يهودية من       

واي تقسيم في العراق سيكون تحـصيل        . ١٩٦٧

لـشيعة مـازالوا    حاصل الن الكثيرين من زعماء ا     

 وليس هناك نظام    ،يأملون في ان بلداً موحداً سينشاً     

  . يتحمل استقالالً رسمياً لألكراد في الشرق االوسط

  ممكنة : المهمة
في هذه االثناء ستبقى الواليات المتحدة هي القـوة         

العسكرية االكبر في العراق وسوف يكـون لهـا         

لـذي  الواجب االخالقي ا  :  مهمة واحدة باقية     ،لذلك

يحتم انقاص الخسائر الى اقصى حد ممكن انسانياً        

 وهذا  . ذلك مما يتسبب فيه التناقض الطائفي      غيرو

في الوقت نفسه يشكل مصلحة من المصالح االمنية        

لحكومة الواليات المتحدة وسوف يبقـى كـذلك ،         

 ما حـصل فـي      على، مة على كل حال   وهي المال 

صرت قالعراق وما اصاب الشعب العراقي ، وكلما 

  .قائمة االتهامات ضدها كان ذلك افضل 

من اجل تنفيذ هذا االلتزام فان على جيش الواليات         

قيين االمتحدة ان يستخدم القوة العسكرية لحماية العر

المهجرين الذين يرغبون بالعودة الى اماكنهم وعلى       

القوات االمريكية ان تبسط الحماية للمدن والبلدات       

ية على حد سواء الـى      من الهجمات السنية والشيع   

الزمن الذي يصبح فيه االنتقال منتظماً الولئك الذين 

 وبخـالف   . يريدون االنتقال الى اماكن اكثر امناً     

ذلك فان السيطرة على بغداد وعشرات بل مئـات         

قريره مـن خـالل     تالمدن في وسط العراق سيتم      

معارك طائفية واسعة النطاق يمكن ان تمتد شهوراً        

نبغـي   ي هي المناطق السكنية التي   ما  . او سنوات   

 :حمايتها وما هي الطوائف التي ينبغي ان ترحـل          

ان هذه االسئلة هي التي تقرر الى حد بعيـد خـط           

االمر الواقع الذي سيفصل الطائفة السنية والشيعية       

 نان الحماية واعادة التوطي   . الواحدة عن االخرى    

ينبغي ان تنسق باالشتراك مع اقوى القـوى فـي          

هـذه  اق وهي األحزاب الشيعية الرئيـسية ،        العر

الجماعات لن تكون غاية في التحمس فاثنتان مـن         

أحزاب االئتالف الوطني الموحد هما حزب الدعوة       

 .والتيار الصدري مازاال يريدان عراقـاً موحـداً       

ولكن القادة الشيعة المهمين مازالوا يرون في هـذا         

 جعـل ان  الحل حقناً لدماء الكثيرين من الـشيعة و       

 سيطرة  على    اعظم   يا عليها شيع  المهيمنحكومة  ال

ـ   يه السكن  التجمعات سائر مناطق   طريقـة   ة من أي

  .اخرى للحكم 

وكل مـا   : القليل من التعاون الفعال مازال مطلوباً       

يحتاجه األمر هو بعـض التريـث مـن جانـب           

الميليشيات الشيعية من اجل فسح المجال للثكنـات        

لترحيل الكمال مهامهـا    العسكرية المؤقتة وقوافل ا   

دون قتال ، وعلى واشنطن ان تعلـن تـصميمها          

بصورة واضحة وان تـضع تحديـدات صـارمة         

لمهمتها من حيث الهدف ومن حيث الوقت وتمـس     

الحاجة ايضاً الى صبر الميليـشيات الـسنية فـي          

المناطق التي تحت سيطرتها ولكن اذا كان علـى         

ـ           ة قوات الواليات المتحـدة ان تعمـد الـى جدول

انسحابها بسرعة تاركة المناطق المتناثرة في أيدي       

السنة فان ميليشيات السنة سيكون لها القليـل مـن          

 ،االعتراض على ترحيل الشيعة الراغبين في ذلك      

ن فان القليل مـن الجماعـات تحـدوها         ولحد اآل 
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الوحشية الى ضرب قوات الواليات المتحدة فقـط        

ذلـك  بعـد   . ( من اجل قتل المهجرين الهـاربين       

ستكون االقليات التي تعيش على حافتي خط الفصل  

  ) .قليلة جداً وهو ما سيقلل احتمال هجمات اإلنقاذ 

 سيكون من الضروري ضمان     ،وعلى المدى االبعد  

ان الشيعة يبقون الجزء االقوى من الجيش الن أي         

 في الموازنة في القوة يمكن ان تشجع الـسنة          لتبد

ان نتـائج    . واحزابهم على تحديهم مـرة اخـرى      

 استقراراً عندما يكـون      اكثر الحرب االهلية تكون  

  .االتجاه الغالب هو االقوى 

وقد يرى البعض ان هذه السياسة تقـنن التطهيـر          

العرقي ، ولكن عليهم ان يواجهوا تكاليف حمايـة         

المهجرين الى حد الذي تنجح فيه هـذه الـسياسة          

اذا لم  اة العراقيين اقل اذا ما فشلوا او        ناعوستكون م 

وسيعترض اخرون بـان االدارة     . يحاربوا اصال   

االمريكية الراهنة اليحتمل ان تنتهج هذه الـسياسة        

وقد يكون ذلك صحيحاً ولكن حماية بعض االرواح        

في االقل قد يحتاج الى بعض قادة الفرق في بعض          

  . المهجرين ة يفكرون ملياً في حمايممناالماكن 

لسنة العـراقيين   مثل هذه الحماية قد تثير غضب ا      

ممن مازالوا خارج الـسلطة او غـضب الـشيعة          

العرب الذين هم في الحكومة ، ولكن ليس هنـاك          

من سياسة تستطيع تجنب مثل هذا السخط ، وممـا          

السنية ستكون فقيـرة    المناطق  المفر منه ايضاً ان     

وغير منتظمة وغير قادرة على منع االرهاب من         

لسنوات الثالثة من   ان ا . العمل انطالقاً من اراضيها   

 قد حفـزت االرهـاب      ،جهة التمرد في العراق   امو

كثر مما قمعته ولكن اذا ما انتهت حروب العراق         ا

فان العراقيين السنة العاديين سـيدركون ان       الفئوية  

ما يهددهم ويهدد رفاهيتهم هو ليس الشيعة والقوات 

الواليات المتحدة بل الجهاديون الذين يندسون بينهم       

  . سيعملون الستعادة النظام في بالدهم ، ومن ثم

 /استاذ مساعد في العالقات الدوليـة       . تشيم كوفمان   

  جامعة الهاي 

  خير من بغداد  القطار األ

  لب ج.  ج .ألي س   لي

ينحدر طريق الواليات المتحدة للخروج من العراق       

ن نحو اختيار مدمر بين سياسة الرئيس جورج         اآل

م غلبقاء في العراق بـر   بوش التي تقضي با   . دبليو  

ور وضعه االمني وبين منتقدي سياسته الـذين        هتد

يريدون انسحاباً سريعاً بـرغم نـضوج مرحلـة         

 ويبدوا اسلوب بوش مثل محاولة      .الحرب االهلية   

يقوم بها لتحاشي الهزيمة وتسليم التركة الكريهـة        

لمن يخلفه ديمقراطياً كان ام جمهوريـاً ، ويبـدو          

 الخراج الواليات المتحدة مـن      البديل اشبه بطريقة  

وفي كلتا الحـالتين    . المستنقع اياً كانت نتائج ذلك      

  .فالخاسرين هم االمريكان والعراقيين 

وهناك طريقة ثالثة للواليـات المتحـدة اليقـاف         

مقاومتها عديمة الجدوى للخالفات الطائفيـة التـي        

ن والتي تندلع في العراق وتـساعد       المفر منها اآل  

لى االنخراط في تسوية سياسية معقولة      العراقيين ع 

.  توحيد العراق من خالل ازالة المركزيـة فيـه         –

 ةويمكن تحقيق ذلك من خالل التوجه الـى الـسن         

 ووعداً  ،واعطائهم اماالً افضل مما هم فيه حاضراً      

بانسحاب واعادة انتشار قطعات الواليات المتحـدة       

 وان يكون ذلك كله مدعوماً بدبلوماسية       ٢٠٠٩قبل  

  .اقليمية 

هناك ثالث اقسام لستراتيجية بوش في العـراق ،         

لواليات المتحدة تضع في أولويتها ايجاد      اأولها ان   

حكومة عراقية للوحدة الوطنية ، يأمـل ان ذلـك          
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سيؤدي الى المساعدة في حـل مـشاكل سياسـية          

اخرى ، ولكن العراق كانت لـه حكومـة وحـدة           

اخرهـا  وطنية خالل السنوات الثالث الماضية في       

سبعة وزراء سنة بما فيها نائب رئـيس الـوزراء          

ووزير الدفاع ولم يحققوا الكثير في مسائل حفـظ         

ي أاالمن والحد من الفساد ، وسيكون من خطأ الر        

 .االعتقاد بان وزارة جديدة ستقوم بما هو افـضل        

 فان واشنطن تخطط لسحب قوات الواليات       ،وثانيها

ن الحلول محلها   المتحدة حيث يكون بامكان العراقيي    

، ولكن هذه السياسة تعطي العراقيين القليـل مـن          

 ، وثالثهـا  .الحوافز ليحاربوا معاركهم الخاصـة      

واهمها هو ان بوش وهو ما زال يعلن عن نصره          

  .فان كل مايعمله يشير الى انه يتحاشى الهزيمة 

وبحسب ما كتبته النيويورك تايمز في مقالة لها في         

ات صغيرة علـى    من عال نيسان فان على الرغم م    

 فان فريقاً من دبلوماسيي الواليات المتحـدة        ،التقدم

وضباط جيشها في العراق يصفون الموقـف فـي         

مطلع هذا العام بانه خطير وحرج في اكثـر مـن           

ثلث محافظات العراق ، وقد وجد تقريرهم ايـضاً         

ان الميليشيات الطائفية ما زالت تسيطر على قوات        

عمال التطهير العراقي مازالت    االمن العراقية وان ا   

،  تجتاح العراق وكلها تؤدي الى تقسيم امر واقـع        

وبرغم ذلك فان ادارة بوش قد قـررت انهـاء أي           

دعم مالي لجهود اعادة االعمار بعد هذا العام على         

الرغم من ان المتمردين وكما يعلم الجميع ال يمكن         

. الحاق الهزيمة بهم دون اعـادة بنـاء العـراق           

رة ايضاً انقصت التخصيصات المالية لتطوير      واالدا

واخيـراً فانهـا جـرت      الديمقراطية في العراق ،     

قطعات الجيش االمريكي الى خارج شوارع المدن       

الكبرى وتركت المتمردين والمجال مفتوح امامهم      

  .من اجل السيطرة 

جع بوش عن   اان نتيجة هذا الموقف المتدهور وتر     

مكلفاً ، وعلى الرغم    زقاً  أالبرامج المهمة سيكون م   

 فـان المتمـردين لـن       ،من ان التمرد سوف ينمو    

ينتشروا ما دامت قطعات الواليات المتحدة باقيـة        

 فرد فان محاولـة أي      ٣٠٠٠٠بقوة كافية وبوجود    

تمرد االمساك بمساحة كبيرة من االرض سـوف        

تفشل في مقابل القوة النارية المسيطرة للواليـات        

ش قادراً على تحاشـي     المتحدة ، وهكذا سيكون بو    

الهزيمة في العراق حتى يسلم الرئاسة لخلفه فـي         

وفي هذه االثناء فان العراق والواليـات        . ٢٠٠٩

المتحدة سوف يعانيان الكثير خالل السنوات الثالث       

رس المحـبط تمامـاً     غالمقبلة ما لم يقـرر الكـون      

ي العام االمريكي الذي يشعر بخيبة      أوبمساعدة الر 

المستنقع فيقـرر   ال ما فيه الكفاية من      االمل انهما نا  

ولكن خروجاً مستعجالً للواليات    . االنسحاب الفوري   

المتحدة من العراق مهما بلغت شدة احباطه سيؤدي        

فقط الى اضعاف االمن الوطني للواليات المتحـدة        

  .وحربها ضد االرهاب 

  خيار مشرف 
قد يكون الوضع قد وصل إلى نقطة فيها ال يمكـن           

تيجية على الـورق ان تثمـر ، ولكـن           سترا ةألي

االعتقاد بان ليس هناك خيار سوى االنحدار عميقاً        

مع بوش في المستنقع يعكس افالسـاً اسـتراتيجياً         

وفي الحقيقة فان هناك طريقـة البقـاء        واخالقياً ،   

العراق موحداً وجعله مستقراً سياسـياً بـدال مـن          

االستمرار في تمزيق البلد بجهـود فاشـلة نحـو          

وتنبـع هـذه    . ركزية ، وهي جعله ال مركزياً       الم

الستراتيجية قانونياً من الدستور العراقي الحالي كما  
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انها تتماشى مع التفكير العسكري للواليات المتحدة       

حول االنسحاب المنظم للقوات ورغبة الدبلوماسيين      

في الواليات المتحدة بايجاد دبلوماسية اقليمية فعالة       

لمتحـدة باالشـتراك مـع      وتستطيع الواليـات ا   . 

اصدقائها وحلفائها ، بل ويجب عليهـا ان توجـه          

العراقيين في هذا االتجاه ، ان المصالح الحيويـة         

للواليات المتحدة ينبغي ان تؤخذ بالحـسبان مثـل         

المصالح الحيوية للعراق ، ولكن القـرار النهـائي         

ينبغي ان يكون للعراقيين وينبغي اال يفرض عليهم        

ان المـساعدة علـى الغـاء        ،   من قبل واشـنطن   

المركزية في العراق موقف مشرف وواقعي بدرجة    

اعلى من البقاء في العراق او الخروج منه على حد 

  .سواء 

االول هو انـشاء    :  ولهذه السياسة عناصر خمسة     

ثالث مناطق قوية وبموجـب الدسـتور الـراهن         

وحكومة مركزية محدودة ولكنها ذات تـاثير فـي         

، وبالقيام بذلك فسيكون عراق الياً  عراق موحد فيدر  

ما بعد صدام حسين مبنياً على اساس مناطق كردية   

وشيعية عربية وسنية عربية ولكل حكومة في هذه        

المناطق حق وضع قوانين تتجاوز تلك التي تضعها        

الحكومة المركزية وكل واحدة من هذه الحكومات       

مسؤولة عن تشريعاتها كما هو منصوص عليه في        

ر ما عدا المناطق التي تقع تحـت سـيطرة          الدستو

الحكومة المركزية الحـصرية ، وسـيكون علـى         

الحكومة المركزيـة اتخـاذ القـرارات المتعلقـة         

بمسؤوليتها عن الشؤون الخارجية وسائر االمـور       

كمله وكما تتفـق بـشأن      أالمتعلقة بما يشمل البلد ب    

االقليم ، وتكون الصياغة محددة ومحدودة بالنـسبة      

ق ذات المصالح المشتركة وهو ما سـيمكن        للمناط

ان . بغداد من مواجهة ما تتطلبه مسؤولياتها بكفاءة 

انتاج النفط سوف يزيد في قوة الحكومة المركزية        

 ، والمبـدأ    نعلى وجه التحديد عما هي عليـه اآل       

الذي تنعقد عليه هذه السياسة هو الرغبة في االبقاء         

بـاداء مـا    على وحدة العراق بالسماح لكل طائفة       

  .تمليه عليها اتجاهاتها الدينية واالثنية 

وابقاء العراق موحداً على هذه الشاكلة سيكون في        

وأنابيب النفط الرئيسية تمتد    . مصلحة الفرق جميعاً    

في البالد شماالً وجنوباً وتبقـى بغـداد المنتـدى          

الرئيسي للتجارة والصناعة في البلـد ، ويـشارك         

 مصالح قوية تتلخص في     معظم العراقيين ايضاً في   

عدم امكانية ان يروا بلدهم فـي يومـاً مـا نهبـاً             

ان عراقاً مقسماً البد ان يكون      . للجيران الطامعين   

هدفاً اليقاوم للتدخل الخارجي والبلد الموحد اكثـر        

والزعماء االكـراد   قدرة على االستمرار والبقاء ،      

 بـصورة متزايـدة      يفـضلون    والشيعة والـسنة  

ول االقاليم ويتجهون صوب نظـام      المفاوضات ح 

والدستور الـراهن   ( . فيدرالي ال الى حرب اهلية      

لمحافظات يسمح بإقامة فيدرالية من خالل السماح ل      

باالتحاد مع بعضها الـبعض وتأسـيس حكومـة         

وبرغم ذلك فعلى واشـنطن ان تقـوم        . ) ليمية  اقا

بدور رئيسي في مساعدة العراقيين على تحقيق هذا        

  .االتفاق 

المدن الكبرى التي تحوي خليطـاً مـن الـسكان          و

مختلفي المذاهب مثل بغداد وكركوك تمثل مـشكلة        

ن وسوف تستمر على هذه الصورة فـي        كبرى اآل 

ومن اجل   . خرآ او أي حل     –ظل الحل الفيدرالي    

 على العراقيين ان يتخذوا عدداً مـن        ،اصالح ذلك 

الترتيبات االمنية مثل ضمان ان قوات الشرطة في        

ه المدن تتالف من اعضاء من هـذه المـذاهب          هذ

جميعاً وتكون مدعومة مـن الـشرطة الدوليـة ،          



 التحدي الصهيوين                 )٥٠(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية              ٣٦ من ٢٩                                           ٢٠٠٦ - آب

والعامل المهم الذي سيحدد مصير هذه المدن على        

 هو ما اذا كانت هذه الطوائف ستجد الحل         ،اي حال 

ومن المؤلم ان الواليـات     . عادال وممكن التطبيق    

المتحدة سيكون لزاماً عليهـا ان تـساعد هـؤالء          

عراقيين الذين يريدون تبـديل امـاكن سـكناهم         ال

  .بصورة مؤقتة او دائمة

ومن الضروري مالحظة ان مثل هذا المقترح لـن         

  ان يؤدي الى تطهير عرقي وال الى تفتيت البالد ،        

 ن  تحـصل اآل    هى التـى   مثل هذه االمور الفظيعة   

ة قد تكون الوسـيلة الوحيـدة       ميلياان االق ،  بالفعل

   .حصل  ما يالباقية اليقاف

 لهذه السياسة هو اجتذاب الـسنة       ،والعنصر الثاني 

ليمية بعرض اليستطيعون رفضه ، وعلى      قانحو اال 

الجزرة ان تكون شديدة الحالوة ، أي ان يقومـوا          

بالسيطرة على مناطقهم في وسط البالد وان يكون        

حتـى  . ةمستدام عادلة و  ة موارد النفط حص    من لهم

ء الـسنة    كان الكثيرون مـن زعمـا      ،وقت قصير 

يرفضون علناً السيطرة على مناطقهم الخاصة بهم       

النهم كانوا يتوقعون ان يعودوا الى حكـم الـبالد          

 ومازالوا يرون انفـسهم سـادة عـالمهم         .كملها  أب

ويريدون ان يبقى العراق موحـداً وجـاهزاً لهـم          

ليستلموا فيه السلطة التي كانت لهم لمئات السنين ،         

  .مركزية ممكنة ومة وهم يضغطون باتجاه اقوى حك

 فان الكثيرين من السنة في الوقت       ،وعلى أي حال  

الحاضر يعيدون النظر فـي حـساباتهم ، ويـرى          

الكثيرون ان هيكال مركزياً سيترك الـسنة اقليـة         

دائمة في حكومة للكرد والشيعة ، وفـي حـين ان         

 ةالسنة اعتادوا على ان يروا انهم لن يهزموا في أي         

دون انفسهم ضحايا أي حـرب      يعمعركة فانهم اليوم    

من الواضح اليوم لكل الناس من غير السنة        . اهلية  

المتعصبين ان االكراد لديهم افضل ميليشيات فـي        

البالد وان الشيعة راغبون في القتال وقادرون عليه        

، ولذا فان ممارسة شؤونهم في منطقة سنية تبـدو          

  .ن امراً له بعض الجاذبية للقادة السنة اآل

 س الذي يبقى يطارد السنة هو النقود ولكن       والكابو

ن يمكن معالجته من خالل جزرة اخرى ،        أ ش ذلك  

ان الدستور الحالي يقضي    . وهي عائدات البترول    

بالتوزيع لعائدات النفط والغاز التـي يحتمـل ان         

تتزايد بزيادة االنتاج ، ان الدستور الحـالي يغـبن          

 السنة ايضاً باعطاء القول الفـصل حـول الـنفط         

لحكومات المناطق المنتجة للنفط وهذا امر يحـرم        

السنة حيث ان مصادر النفط والغاز جميعها تقريباً        

 ٢٠نحو  ( تقع اما في المناطق الكردية في الشمال        

 % ) . ٨٠نحو  ( و اما في الجنوب الشيعي      % ) 

والعالج يكمن في ارضاء اكثر السنة جشعاً بتعديل        

 والغـاز   الدستور من خالل جعـل امـور الـنفط        

محصورة بالحكومة المركزية وتقرير ان المـوارد       

المالية والمستقبلية ستوزع بحسب النسبة المئويـة       

فضل للسنة من   امثل هذا الترتيب سيكون     . للسكان  

 –الحالة الراهنة وهو افضل بكثير مما يتـسلمونه         

 اذا ما انقسم البلد الـى ثـالث دول          –أي ال شئ    

جعل أكثرية الزعمـاء    منفصلة وسيكون ذلك كافياً ل    

السنة يتقربون من الخيار الفيدرالي ويزودهم بمـا        

يكفي من الدوافع لقمع التمرد في المناطق السنية ،         

وسيكسب السنة اقل بكثير من خالل مـنحهم دوراً         

 وهي الخطـة التـي      ،اكبر في الحكومة المركزية   

  .تنادي بها حاليا ادارة بوش 

سيكون حمايـة    والعنصر الثالث من هذه الطريقة       

حقوق االقليات والنساء من خالل الحصول علـى        

يميـة  المعونة الواليات المتحدة الى الحكومات االق     
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بربطها باحترام تلك الحكومات للناس المعرضـين       

 ، وبالنسبة للناس على وجه      للخطر سياسياً او ثقافياً   

 في المناطق الشيعية واالكراد والـسنة       ،الخصوص

 في مناطق التضم جماعاتهم     والشيعة الذين يعيشون  

االثنية ستكون هناك مشاكل ال تستطيع واشنطن ان        

تحلها ولكنها ينبغي ان تكون صارمة وواضحة في        

  .محاولتها تحسين األوضاع 

 ورابعاً فان على جيش الواليات المتحدة ان يعـد          

خطة النسحاب منظم وامن او اعادة انتشار لقواته        

يه ايـضاً ان يعـد       وعل  .٢٠٠٨ينبغي تنفيذها قبل    

العدة لقوة مقيمة ويمكنها ان تعرقـل وتقاتـل أي          

هجوم عسكري من قبـل المتمـردين او غيـرهم          

وتستمر في تدريب العراقيين فـي قـوة الـشرطة     

 مثل هذه الخطوات سوف تبرز  .والجيش العراقيين

حقيقة ان قوات الواليات المتحدة هي جـزء مـن          

 ان تبقـى    ان عليها . الحل وهي جزء من المشكلة      

 على الرغم من كون ذلك متزامناً مع        –في العراق   

 من اجل التعامل مع مشاكل االمن –نقصها العددي 

عليها كذلك ان ترحل بسرعة من اجل ايجاد دافع         ف

  . قوي للعراقيين لالهتمام بقضايا أمنهم 

ها من تواخيراً فان وحدة التراب العراقي ينبغي تقوي

غي التوصل اليه بواسطة خالل اتفاق عدم اعتداء ينب

دبلوماسية دولية فعالة ، وكخطوة اولى يجب عقـد         

مؤتمر امن اقليمي ويجـب ان يحـضره جيـران          

العراق بما فيهم ايران التي يجب تـشجيعها علـى          

 ةلياحترام حدود العراق ونظامه الفدرالي وايجاد اآل      

ان جيـران   . الالزمة لتطبيق خطة عدم االعتداء      

حوافز ما يدفعهم الى تقبل مثل      العراق لديهم من ال   

وبخصوص تركيـا فـان الطريقـة       هذه الصفقة ،    

المثلى هي تجنب جعل كردستان دولـة منفـصلة         

 ، والدول ونقطة انطالق النفصال األكراد في تركيا 

ذات األكثرية السنية مثل المملكة العربية السعودية       

والكويت ستجد العزاء في حقيقة ان العـراق لـن          

يران والشيعة العراقيون ، وبالنـسبة      تسيطر عليه ا  

إليران فان استقرار العراق سوف يـساعد علـى         

تجنيبها مواجهات النهاية لها مع الـدول االخـرى        

وسوف تشترك االطراف كافة في مصلحة قويـة        

هي منع تفتت العراق من خالل حرب اهلية يمكن         

  .ان تجرها الى صراع اوسع 

 الخمـسة   وعلى االمم المتحدة وبخاصة االعـضاء     

الدائمين في مجلس االمن واالتحـاد االوربـي ان         

تتابع المؤتمر بدبلوماسية مناسبة وتـساعد علـى        

لية االقليمية لضمان خطة عـدم      تطوير نوع من اآل   

االعتداء المقترحة وتوكيد احترامها حيث توضـع       

وبطبيعة الحال فان الفرقاء جميعاً     . موضع التنفيذ   

 المـشروع   سيكون لهم بعض الشكوك فـي هـذا       

لية مشابهة نجحت في البوسنة     آالدبلوماسي ، ولكن    

 في العراق ، انه امر تـشوبه        اوجدير بهم تجربته  

  .الصعوية ولكنها على اي حال محاولة ضرورية 

  فضل أمصير 
للفوضى وان كل الخطط  جالبة  ب جميعها وان الحر 

إلنهائها يشوبها الخطأ ، ولكن الحرب في العـراق         

ى حرب اهلية تخرج عن نطـاق       يمكن ان تنقلب ال   

وستراتيجية بوش  . السيطرة وتصبح نزاعاً إقليميا     

لم تفعل أي شيء من اجل الحد من هذه العواقـب           

الوخيمة وتهدد بان تغرق الواليات المتحدة علـى        

نحو اشد عمقاً في المـستنقع العراقـي ، وحـين           

اتضحت نقاط ضعف هذه الستراتيجية اكثر فـاكثر        

ت ان يتزايـد ابتعـاد الـشعب        فان هناك احتماال  

االمريكي عن استراتيجية بوش لـصالح انـسحاباً        
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كامال وفورياً يشكل خياراً رديئاً ، وحتى المتفائلون        

حول العراق سوف يفضلون عدم مواجهة مثل هذه        

األخطار ، على األمريكيين والعراقيين ان يبحثـوا        

  .عن خيارات اخرى 

كزيـة  ان توحيد العراق مـن خـالل ازالـة المر         

اليحتمل ان يجعل العراقيين جميعاً سعداء ولكنـه        

: يعطي كل فئة اكثر ما يمكن مما يعتبره أساسـيا           

الحكم الذاتي لالكراد ودرجة ما بين الحكم الـذاتي         

واالموال للسنة وبالنسبة للشيعة الفرصة التاريخية      

، لكل هذه   لحكم انفسهم والتمتع بثرواتهم المستقبلية      

 تكون هذه هي الفرصة االخيرة      الجماعات يمكن ان  

لتجنب حرب اهلية ، هذه الخطة توفر للعـراقيين         

منهم والدوافع التي تهددهم    أالوقت الالزم لالهتمام ب   

واضحة ، وهي ايضاً تحفظ شرف االمريكان الذين        

خدموا وضحوا في العراق ، وهي تسمح لحكومـة         

ن تخرج بشرف وتترك العراق     أالواليات المتحدة ب  

  .ن وتحت تصرفهم وهو ما يجب ان يكون للعراقيي

 لمجلس  فخري المتقاعد الرئيس ال :  جلب   .ج.ألي  سلي

  الشؤون الخارجية 

  بيدل يجيب 
ن اشارك مع هذه المجموعة المهمة      أمتياز لي   إنه  إ

وبخاصة عندما نتفق الى هذا الحد ، الري دايموند         

 ،نـا ألب و جلي  سوجيمس دوبنس وجيم كوفمن ولي    

ن ستراتيجية الواليات المتحدة    أعلى  فقنا  اجميعاً تو 

ن يكتب لها النجـاح     أالراهنة في العراق ال يحتمل      

ن المرء يتكلم بموجب التوتر الذي      أعلى الرغم من    

) التعريـق   ( ن  أن ، ونتفق أنا وكوفمن      يعانيه اآل 

  .ن يجعل المسائل أسوأ أيمكن 

ن الواليات  أوربما كان األهم إننا جميعاً نتفق على        

 اذا ما قدر لها ان تنجح في العـراق فـان            المتحدة

لتوصل لعلى واشنطن ان تساعد الطوائف العراقية       

الى توافق في دستور يمكن تفعيله لتوزيع السلطات        

ن هذا الهدف من المستحيل     أ ، ويعتقد كوفمن     بينها

خرون منا  تحقيقه ولذا فان الفشل المفر منه ، واآل       

راهنـة  ن جهـود الواليـات المتحـدة ال       أيعتقدون  

للوصول الى مثل هذا التوافق محدودة ويقترحـون        

  .طرائق لزيادتها 

كبر مصدر غيـر مـستغل لقـوة        أن  إ لقد ذكرت    

مريكياً أ ن تهديداَ إالواليات المتحدة هو عسكري ،      

بسحب قوات الواليات المتحدة من العراق او قطع        

المساندة للجماعات المتصارعة قد يكون ضرورياً      

لـب  جويعتقد دايموند ودوبنس و   . لدعم المصالحة   

بضرورة اتخاذ طرق اخرى مختلفـة مـن قبـل          

الواليات المتحدة لزيادة ضغطها ، يقترح دايمونـد        

االستعانة بوسطاء دوليين ويقترح دوبنس تنـسيقاً       

لـب  جإقليميا في ما بين جيران العراق ، ويتبنـى          

مساندة الواليات المتحـدة لالمركزيـة الحكومـة        

ضمانات امنية ومالية للعـراقيين     العراقية واعطاء   

السنة ، هذه الخيارات ليست حصرية وكل منهـا         

  .بحاجة الى دراسة مستفيضة 

ولكن كل واحد ايضاً له نقائص مهمة ، فالوساطة         

 يمكـن ان يـصعب      ، سبيل المثـال   على ،الدولية

كيـد  أالحصول عليها ، وتدخل االتحاد االوربي بالت      

ي الـذي طالمـا     ي العام االورب  أغير محبذ من الر   

خـذون  أناهض الحرب ، والكثيرين من العراقيين ي     

على الواليات المتحدة انها فرضت عليهم حصاراً       

ظالماً الكثر من عقد ، وليس من الواضح مـا اذا           

كان االتحاد االوربي او االمم المتحـدة يمكـن ان          
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يقدم أي شيئ يعادل في اهمية األخطار العظيمـة         

مصالحة بين الطوائف يتم    ها العراقيون في    االتي ير 

  .فيها التدخل دولياً 

وكما يالحظ دوبنس فان الدبلوماسية االقليمية اذا ما        

قدر لها ان تكون مؤثرة فان على الواليات المتحدة         

ان تتراجع عن هدفها االولي الذي يرمي الى جعل         

العراق ديمقراطياً في المدى القريب ، الن العمـل         

 جيـران العـراق     مـن أمن اجل هذا الهدف يهدد      

ويجعلهم غير راغبين في تقديم المساعدة ، وكمـا         

اوضحت في مقالتي االصـلية فـان تبـديل هـذا           

المشروع قد يكون ضرورياً في كـل االحـوال ،          

ثيره مريراً بالنـسبة الـى      أولكن كل ذلك سيكون ت    

ن الديمقراطيـة هـي اولـى       أرئيس طالما بشر ب   

مؤقتـة   ولو بـصورة     –أولويات الواليات المتحدة    

 وفضال عن ذلك فان النجاح االقليمي       – االقل   على

قد يصعب تحقيقه ، ان جيران العراق مختلفون في         

المذاهب واالثنيات مثل العراق نفـسه ولـذا فـان     

  .تحقيق مطالبهم قد يكون صعب المنال 

لب ستؤدي الى نوع    جوالالمركزية التي ينادي بها     

 التقسيم  لقد ظهرت العديد من مقترحات    .من التقسيم 

 وهي تتراوح ما بين التقسيم الفعلي للبلد       ٢٠٠٣منذ  

واحدة للشيعة في الجنوب    ( الى ثالث دول صغيرة     

واخرى لالكراد في الشمال وثالثة للسنة في الوسط        

الى مختلف االشـكال مـن االنظمـة        ) والغرب  

الفيدرالية مع وجود حكومـة مركزيـة ضـعيفة         

لة التقسيم   ان مشك  .خر  آومناطق حكم ذاتي بشكل     

الفعلي القوي هي ان السنة لن يقبلـوا بـه ، الن            

منطقتهم اذا ما اصبحت منطقة حكم ذاتـي فانهـا          

سوف تفشل اقتصادياً وسوف يقاتل السنة للحيلولة       

دون مثل هذه الحالة ولذا فان مثل هذا التقسيم لـن           

خف من الفيدرالية قـد     أ ولكن نوعاَ . ينهي الحرب   

ورية ، ان المشكلة ليست     يوفر اساسا لمصالحة دست   

في قلة األخطار حول توزيع عائدات البتـرول او         

حماية حقوق مختلف المناطق بل المشكلة هي فـي         

ن أي شـيء    إكيفية جعل العراقيين يقبلون بذلك ،       

يقبلون به سيكون في مصلحة الواليات المتحـدة ،         

ن اليبدو انها راغبـة فـي       ولكن األطراف لحد اآل   

ن كسر  إتي تمس الحاجة اليها ،      اجراء المصالحة ال  

عناد االحزاب لن يحتاج الـى مقترحـات تتعلـق          

قوى بل يحتاج الى مصدر جديـد       أو  أخف  أبتقسيم  

  .من الضغط على االحزاب 

وبطبيعة الحال فان الضغط العسكري ايضاً تكتنفه       

الكثير من النقائص وكما اوضحت في مقالتي فان        

يجعـل  استخدام الضغط العسكري بصورة مؤثرة      

الواليات المتحدة في حاجة الى ان تحتفظ بقواتهـا         

في العراق الى مدة اطول مما تتحمل هذه القـوات          

او يتحمل الناخبون في الواليات المتحدة ، كما ان         

تغيير المواقف يصعب تـسويقه محليـاً ، وتمـس     

الحاجة الى تطوير سياسي للسنة ومنطقاً واضـح        

ـ       ل ان يـصبح    المعالم لهم في جميع االتجاهات قب

وبرغم ذلك فهذان هما    ( باالمكان اجراء مصالحة    

عنصران ال يكونان متوفرين مع وجود العواطـف        

 ،) التي أحدثتهما الحرب والتعقيد الثقافي للعـراق        

 وجود خيارات سـهلة للعـراق فـان كـل           مولعد

المقترحات تحتوي على نقائص مهمة وليس منهـا        

 خليط من   ما يضمن النجاح ، وقد تمس الحاجة الى       

المبادرات غير المتكاملة ، وعلـى واشـنطن ان         

تدرس في خضم هذا الخليط كل مصدر مهم مـن          

مصادر الضغط غير المستغلة والتي تتوفر لها بما        
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يد ين الواليات المتحدة ستعود تح    أفي ذلك التهديد ب   

  .نفسها عسكرياً 

هل يحتمل ان يكون مثل هذا التهديـد صـادقاً او           

د دايموند وال كوفمن بذلك ، يعتقـد    مؤثراً ؟ ال يعتق   

 شـبيهة   سياسة الواليات المتحدة الراهنة   ان  كوفمن  

 ، ويعتقد دايموند ان مـن الـصعب         جدا بالنجاح   

 كـذلك ان    ى ه ،وفي الحقيقة  بالمصداقية ،    اوصفه

التهديد بتبدل في الموقف العسكري سيضيف بعـداً        

عسكرياً مفقوداً لسياسة الواليات المتحدة الراهنـة       

المتمثلة في الضغط على كل جهة من اجل حملهـا          

وسياسة الواليات المتحدة اليـوم     . على التفاوض   

تستثني التهديدات العسكرية ، وسياسـة الواليـات        

المتحدة العسكرية الراهنة تنقص من قـوة ضـغط         

واشنطن في المساومة ، وهي ترمي الـى ايجـاد          

باقصى سرعة ممكنـة    غير محترف   جيش عراقي   

ظر عن تصرفات االحزاب في التفاوض بصرف الن

ومن ثم سحب قوات الواليات المتحدة سواء انتهت        

الحرب ام لم تنته ، هذه الـسياسة تـسمح بعـودة            

قطعات الواليات المتحدة باقصى سـرعة ممكنـة        

ولكنها حالياً تنقص احتماالت االستقرار من خالل       

عدم تشجيعها االحزاب على التصالح ، والـشيعة        

تتم حمايتهم حتـى يحـاربوا حـربهم        واالكراد س 

الخاصة بهم سواء ساوموا ام ال والـسنة سـوف          

يواجهون الخصم المتمثل في الجـيش األمريكـي        

ولذا فلماذا يـسعى أي فريـق   . سواء ساوموا ام ال 

بدالً من مواصلة السياسة العسكرية التي      للتصالح ؟   

تعرقل دبلوماسيتها فان حكومة الواليات المتحـدة       

تنسق سيتراتيجيتها العسكرية والـسياسية     عليها ان   

من خالل تعمد استخدام التهديدات العسكرية لخلق       

ن هذه التهديدات   إ. ضغط يمكن من خالله التساوم      

دوات أاذا ما نقلت بصورة ماهرة فانها ستـصبح         

ن قد اعاقـت    ن الواليات المتحدة حتى اآل    إ. قوية  

بل عمل قوات االمن العراقية المسيطر عليها من ق       

االكراد والشيعة وذلك باعطائها االسلحة الخفيفـة       

فقط والقليل من المعدات واذا ما ازالت هذه االعاقة         

وزودت هذه القوات بعدد كبير من الدبابات الحديثة        

وناقالت االشخاص المدرعة والمدفعية والـدروع      

ومعدات الرؤية الليليـة والطـائرات المروحيـة        

ي الثابتة األجنحة   المدرعة وطائرات الهجوم األرض   

 ممارسة عنف   ن قدرات الشيعة واألكراد على    إ ف ،

هائل ضد السنة سوف تزيد بـصورة دراماتيكيـة         

هذا يمكن  ك ان التهديد باجراء تبدل      .وواضحة جداَ 

 االتجـاه فـي     لىان يصبح دافعاً قوياً يدفع السنة أ      

  .طريق المصالحة 

وعلى العكس فان تهديد الواليات المتحدة بايقـاف        

عم الشيعة مع وجود برنامج لدعم السنة بطريقـة         د

مال الـشيعة   آصريحة او مقنعة سوف ينقص من       

ن تقدم ايران العون الى الشيعة      أالعسكرية ، ويمكن    

للتعويض عن بعض من خسائرهم ، ولكن ما هـو          

متوقع من الواليات المتحدة يفوق ذلك المتوقع من        

 قلين مـن الـشيعة الـذين ال       عايران في توقع المت   

يرحبون به كثيراً والذين اليريدون ان يروا انفسهم        

ن يواجهوا السنة   أمهملين من قبل واشنطن وعليهم      

هذا التهديد  .الذين تقوم الواليات المتحدة بتسليحهم      

ن يصدقه المقاتلون ، فالشيعة يتوجسون ان       أيمكن  

تقوم الواليات المتحـدة باهمـالهم او ان تتخنـدق          

ن يتهمون حتـى     منهم اآل  والكثيرون .بالضد منهم   

بتشجيع واشنطن المحدود للسنة فـي المفاوضـات        

ذلك ان الخيانة االولـى     (الجارية بانه الخيانة الثانية   
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كانت عدم دعم انتفاضة الشيعة ضد صدام حـسين         

   ) .١٩٩١في 

 ان تهديداً امريكياً رسمياً بتغيير الموقف العسكري        

 امر لن يكون في وسع الشيعة تجاهلـه ، وعلـى          

ن ينظرون الـى    خر فان بعض السنة اآل    الجانب اآل 

الواليات المتحدة بوصفها الحامي المتوقـع ضـد        

عنف الشيعة كما يبين ذلك القتال في تلعفـر فـي           

  .الربيع الماضي 

انذارات خذ شكل   أان الضغط المؤثر ينبغي ان ال ي      

تافهة تجبر الواليات المتحدة على ان تكـون فـي          

ا المحللون من امثـالي     الزوايا او في شروح يضعه    

ان الدبلوماسيين لهم الكثير من     . لصالح التوضيح   

القدرة على ارسـال اشـارات يمكـن ان تـوحي           

بحركات اضافية في اتجاه ما دون االلتجـاء الـى          

  .ستخدام المتعجل للحد االعلى من القوة اال

واالمر االمثل هو ان تمزج واشـنطن أي تهديـد          

اء جنـود الواليـات     بتحفيز يتمثل بالوعود في ابق    

المتحدة في العراق طالما كان ذلك ضرورياً مـن         

   . جل حماية االطراف التي تبدي التعاونأ

س أهل لحكومة الواليات المتحدة ما يكفي مـن ر        

المال داخل البالد بما يحقق ذلك ؟ ربمـا ال ، ان            

ي العام فـي الواليـات      أاالستطالعات االخيرة للر  

خر فـان    الجانب اآل  المتحدة ليست مشجعة ، وعلى    

ي العام ليس مستقال عن سياسة الحكومة وقـد         أالر

تكون للناخبين قدرة اكبر على تحمل الخـسائر اذا         

ما اعتقدوا ان المخاطر التي تجابههـا الواليـات         

المتحدة في العراق كبيـرة وان سياسـتها ممكنـة          

ي أكيد كبيرة ولكـن الـر     أوالمخاطر بالت . التطبيق  

اهن اليحسب ان سياسات ادارة     العام في الوقت الر   

  .بوش يمكن ان تحقق النجاح 

وعلى اي حال فان بعض المحللـين يعتقـدون ان          

الحرب قد تمت خسارتها بصرف النظر عمـا اذا         

ي العـام   أكانت ادارة بوش تستطيع ان تحشد الـر       

 سبيل المثال فان كوفمن يؤكد      على ، و  الخلفها ام   

صلت الـى   ان التوترات الطائفية في العراق قد و      

طريق الالرجعة ، وتهدئة الموقف اليوم أصـبحت        

مستحيلة بصرف النظـر عـن سياسـة حكومـة          

الواليات المتحدة وان قوات الواليات المتحدة يجب       

ان تنسحب ويبقى منها فقـط مـا يـؤمن سـالمة        

  .العراقيين المهجرين في محال سكناهم الجديدة 

قد يكون على حق ولكنه يؤكد افتراضه متجـاهال         

ن كـوفمن   أنقضه ، وعلى الـرغم مـن        تدلة  أ ةيأ

اليرى أي امل في تهدئة بين الطوائف فان كـون          

الشيعة والسنة تحت ضغط الواليات المتحـدة قـد         

ابدوا الكثير من التهدئة لخصومهم الطائفيين خالل       

خرها موافقة الشيعة علـى     آالسنة الماضية ، وكان     

حـول  ليات اكثر تسامحاً آمطالب السنة على ايجاد     

قصوا الذين أ تعديل الدستور بخالف السنة واالكراد      

ابراهيم الجعفري المرشح لرئاسـة الـوزارة فـي         

الحكومة الدائمة وقبل السنة نوري المالكي وهـو        

نصب رئيس الوزراء على الـرغم      م صلب ل  ىشيع

خـرين ، هـذه     آمن انهم كانوا يفضلون مرشحين      

التنازالت جاءت بعدم رغبة وببطـيء وتطلبـت        

ثير من ضغط لتوصل الى اتفاق دائم حول امور         الك

مهمة مثل الدستور ، ولكن هل حقيقة ان ليس هناك 

أي امل في حل كما يـزعم كـوفمن حتـى لـو             

استخدمت الواليات المتحدة كل مـا لـديها مـن          

  الضغوط ؟ 
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هم هو نمط العنف الطـائفي الـذي        ربما يكون األ  

ال  حيـث    اعقب تفجير مسجد سامراء في شـباط        

ي كوفمن القائل بان التوترات الطائفية      أ مع ر  يتفق

فبخالف الكثير من التوقعات فان      ،اليمكن احتواءها 

دوامة الموت في العراق لم تخـرج مـن نطـاق           

السيطرة في اعقاب التفجير بل انخفـضت بـشكل         

وبحسب ما تذكره لجنة مناهضة للحـرب       الفت ،   

في بريطانيا في خالل اسبوع التفجير فان العنـف         

 من العراقيين المدنيين    ٢٧٠ ليحصدوا ارواح    تفجر

بعـد سـبعة     % ٤٠، ثم انخفض هذا المعدل الى       

اسابيع من الحدث ، وفي الحقيقة فقد انخفض معدل         

(  نيسان   ١٨ اذار و    ٢٢الموت في كل اسبوع بين      

 معلومات عنـد اعـداد هـذه        فيهخر يوم تتوفر    آ

، فاذا كان العنف الطائفي فـي ازديـاد         ) الدراسة  

ماذا ينقص عدد حوادث القتل ؟ أليس ممكنـاً ان          فل

يكون الطرفان قد انسحبا من حافتي جبهة القتال ؟         

تي بما هو حاسم فـي أي مـن         أان المعلومات الت  

ولكن الدالئل ال تـستبعد احتمـال ان        . الطريقين  

الواليات المتحدة قد نجحـت مـن خـالل زيـادة           

  . ضغوطها على الفرقاء 

وجود كل ما هو غير مؤكد      ذن فما العمل ؟ مع        إ  

كم من الوقت ينبغي للواليات المتحدة ان تمكث في         

العراق ؟ كلما بقيت زاد عدد األمـريكيين الـذين          

يموتون ، وبرغم ذلك فان االنسحاب يمكن ان ينجم         

عنه تطهير عرقي طائفي وحرب إقليمية وتعطيـل        

للتجهيزات العالمية للنفط والكثير مـن احتمـاالت        

ديدة للقاعدة ، واذا كانت هذه النتائج       نشوء مراكز ج  

ن تغـادر   أال مفر منها فان على الواليات المتحدة        

ن، واذا كان االمر بعكـس ذلـك فـان          العراق اآل 

ن قد يحمي الكثير    التضحية باالرواح االمريكية اآل   

  .منها في المستقبل ويبقى ذلك محفزاً للعمل 

؟  قد تبقت هناك فرص للنجاح       كيف يعرف المرء انه   

ليس هناك ما يؤكد ذلك ، ولكني اقدم ثالثة دالئل ،           

االول هو الفجوة بين االحزاب العراقية حول امور        

جوهرية في الدستور وهل هي تـزداد اتـساعاً ام          

 ان القيـام    تضيق تحـت الـضغط االمريكـي ؟       

بمفاوضات ذات ثالثة محاور بين الشيعة والـسنة        

  هـو    ؟وثانياً هو هل الشيعة متحدون        ،واالكراد

امر غاية في التعقيد ولكن اذا ما تفتت االئـتالف          

 سيكون خطيراً بدرجة مستحيلة ،       فان الموقف  يالشيع

وثالثاً وربما كان االهم هل اسـتخدمت الواليـات         

 اذا ما استنفذت واشنطن كل      المتحدة كل ضغطها ؟   

ن ترحل  أمواردها من اجل فرض مصالحة فيجب       

كثر ، وبموجـب    ن تحاول بشدة ا   أواال فان عليها    

هذه المقاييس فان الواليات المتحدة لـيس عليهـا         

وكمـا  . ن وقت ذلك لم يحن بعد       مغادرة العراق أل  

في نيسان الماضي عندما سحب الـشيعة ترشـيح         

 – ولو ببطـيء     –الجعفري فان االحزاب تتحرك     

وبدت بوادر مغلقـة حـول      . في اتجاه المصالحة    

ـ           ى تفتت الشيعة حين وافـق مقتـدى الـصدر عل

وكما ذكرت انا   انسحاب الجعفري دون اعتراض ،      

لـب كـل    جوكما ذكر كل من دايموند ودوبنس و      

بطريقته فان الواليات المتحـدة لـم تـستنفذ كـل           

  .تها لزيادة الضغط على كل الفرقاء اخيار

ن تصل بضغطها   ألقد حان الوقت للواليات المتحدة      

الى أقصى ما يمكن ، واستخدام القـوة العـسكرية          

لطريقة الوحيـدة ولكـن يمكـن ان يكـون          ليس ا 

 يجب على الواليات المتحدة     ، االقل علىضرورياً ، 

ن تغير سياساتها حول قوات االمن العراقية التـي         أ
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تجعل االمور اكثر سوءاً فقط ، علـى الواليـات          

ن أن تستخدم انماطاً مختلفة ولكنها يجـب  أالمتحدة  

 دية دورها العسكري واسـتخدامه    أتفكر جدياً في ت   

كأداة تجبر األحزاب على الوصول الـى تـسوية         

  .وليس الى مقدمة إلنهاء دورها 
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