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٢٠٠٧/شباط



-١-  

  هل حتل الفيدرالية الثالثية مشكلة العراق؟

 بسبب  العمى الموقتؤدي الى العراق ذات طبيعة معقدة ومتشابكة وتؤثر عليها عوامل متعددة، وتمشكلة

 ومن حسن الحظ إن هذا الضباب الذي يشوش على الرؤية الضباب الذي تثيره أمام المتابع الجدي لألحداث،

 ال يتواجد اال عند مستوى منخفض وقرب األرض، وللتخلص منه ال بد من النظر الى األحداث من الجدية

 لبناء وتأسيس رؤية إستراتيجية شمولية، تستطيع أن تأخذ بنظر اإلعتبار كل العوامل المتعددة مستوى مرتفع

  . واحد وفي وقتوالمتشابكة

  :والسؤال المطروح اآلن على بساط البحث هو

   واألمنية واإلقتصادية؟هل الفيدرالية الثالثية ستحل مشكلة العراق السياسية

  .فيدرالية كردية وسنية وشيعية: والمقصود بالفيدرالية الثالثية هو

الواليات  وهو  على الساحة، اال الالعب األصليوالجواب على هذا السؤال يتطلب معرفة رأي وسياسة

 عام  بعد إنهيار اإلتحاد السوفييتيوحيدة وبدون منافس جدي، هذه القوة العظمى التي أصبحت المتحدة

١٩٩١.  

 وبشكل كبير جداَ بنفوذ والبد من اإلشارة هنا بأن سياسة الواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط تتأثر

  .أوج مراحل قوته وعظمتهيمر اآلن في   المنظم والعالي الكفاءة ، الذياللوبي الصهيوني

 ما يتعلق بموضوع الفيدرالية الثالثية في العراق، لذلك ولمعرفة اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة وبالذات

في السياسات بينهما  تطابقاَ وتقارباَ ، بإعتبار أن هناكاإلستراتيجية الصهيونيةالبد من األخذ بنظر اإلعتبار 

  . بشكل عامواإلستراتيجيات

 وتغيير للمقاومة وعدم إبراز أية محاولة إشاعة روح اإلستسالموليس المقصود من هذه الطريقة في التحليل، 

 القوة العظمى، وإنما المقصود محاولة إستخدام الطريقة المنطقية والعقلية التي تعتمد المسار المفروض من قبل

، ونقاط قوتها وضعفها، وهذا يشمل  سلبياتها وإيجابياتها بكلفهم وإدراك الحقائق الموجودة على األرضعلى 

  . كذلكمعرفة نقاط قوتنا وضعفنا

 العواطفومن نافلة القول، أن مثل هكذا صراع مصيري وإستراتيجي ال يمكن التعامل معه من خالل 

كما هو شائع اآلن ، التحليل القائم على التمنيات واآلمال واألوهام والتحليل ذات البعد الواحد، أو واألحاسيس

  .ومع األسف في العالم العربي

منشور ومطروح تتبع ورصد ما هو ، البد من اإلستراتيجية األمريكية المرتبطة بموضوع الفيدرالية ولمعرفة

 إستقراء المواقف واآلراء المختلفة لصناع القرار وكذلك  في الواليات المتحدة،في مراكز التفكير واألبحاث

  بناءاَ على و معلوم أن آراء صناع القرار ورؤيتهم لألحداث تتأثر بشكل كبير بل وتتشكل ، وكما هاألمريكي
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مطابخ العقل اإلستراتيجي  في التي تطرح وتتفاعل وتتصارع وتتنافسواألفكار والخطط األطروحات 

 في مثل هكذا ، وكما هو واضح أن المسؤول األمريكيمراكز األبحاث والدراسات اإلستراتيجية، أي األمريكي

ر، اليستطيع واليملك الوقت الكافي لوضع مثل هذه الخطط واألفكا وذات توجهات كبيرة وعالمية  دولة عظمى

التطابق أحياناَ بين أفكار ويمكن أن نالحظ التقارب والمراكز المشار اليها تواَ، عملياَ تضطلع به األمر الذي 

و ، ومما تجدر اإلشارة اليه هق الباحثين في مراكز األبحاث فريق المسؤولين الرسميين وفري،وخطط الفريقين

 في وزارة الدفاع كانوا سابقاَ في مواقع صنع القرار الرسميةالمركز البحثية  من الباحثين في هذه اَ كثيرأن 

نالحظ كثيراَ أننا ، والعكس صحيح كذلك اذ ووكالة المخابرات المركزية وغيرها والبيت األبيض والخارجية 

 ومن هذه الحقيقة جاءت .مواقعاَ مهمة في األجهزة الرسمية حتلواإ قد  في مراكز األبحاثينسابقال الباحثين من

 في  بين المسؤول الرسمي تبادل األدوار، اذ المقولة األولى تعني"األكاديمي الممارس" و"الباب الدوار "مقولتي

 يمتلك الصفة البحثية تشير الى أن الفرد المعني في مراكز الدراسات، والثانية  والباحثاألجهزة الحكومية

  . والممارسة العملية في األجهزة الحكومية، بعد أن تنقل بينهما التجربةاألكاديمية باإلضافة الى

 إنتاجات مراكز التفكير األمريكية، إذ أنها تسلط الضوء الساطع دراك أهمية تتبع ورصدإوبناءاَ على ذلك يمكن 

وخير مثال على ذلك، هو قرار .  التي يتخذها صناع القرار في الواليات المتحدة للقراراتةالخلفية الفكريعلى 

، الذي معهد المشاريع األمريكي ، اذ تم طبخه وإنضاجه ومناقشته في  في العراقزيادة عدد القوات األمريكية

ا هو معروف السيد  وعقله اإلستراتيجي، وصاحب ومهندس الفكرة كمالمحافظين الجددهو معقل من معاقل 

جاك  المتقاعد الجنرال، باإلضافة الى ، أحد الباحثين اإلستراتيجيين المقيمين في العهد المذكورفردريك كيغان

 قد بأن الخطة  إلحدى وكاالت األنباء ديك تشيني وكما صرح السيد.ئيس هيئة األركانر، النائب السلبق لكين

   .لذي ضمه باإلضافة الى الشخصين المذكورين تواَ خالل اإلجتماع ا بوش على الرئيسهاطرحتم 

 ،برنارد لويسالمؤرخ اليهودي الشهير تضم  ت كان٢٠٠٠عام  لجنة تحرير العراقونحب أن نذكر هنا بأن 

، باإلضافة الى وصاحب المؤلفات العديدة المهمة والمؤثرة على صناع القرار المتخصص بشؤون المنطقة

  )١:الملحق رقمللتعرف على أسماء أعضاء اللجنة راجع ( .لمشار اليه تواَالمعهد ا، رئيس ريتشارد بيرل

، وهي بقلم الباحثة مركز أبحاث كارنيجيفنبدأ أوالَ بما ورد في عدة دراسات وأبحاث منشورة في موقع 

  : مارينا أتاوي السيدةالمتخصصة في شؤون المنطقة

         موجودة في موقع مركز الكاشفترجمتها الكاملةو، التاليةالثالث  هذه المقاطع من الدراسات تم إقتباس

 ]org.alkashif.www[:  

  من دون اإلجماع الديمقراطية ليست هي الحل: العراق  -

   ٢٠٠٥آذار -٣٦وجهة نظر سياسية رقم 

  مارينا أوتاوي:بقلم

  ستراتيجية للعراق: الرجوع من الهاوية -

http://www.alkashif.org/
http://www.alkashif.org/
http://www.alkashif.org/
http://www.alkashif.org/
http://www.alkashif.org/
http://www.alkashif.org/
http://www.alkashif.org/
http://www.alkashif.org/
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   ٢٠٠٥/ تشرين الثاني–٤٣وجهة نظر سياسية رقم 

  مارينا أوتاوي :بقلم

  البلد الذي قد إنهار : تقييم العراق -

  ٢٠٠٦ آذار ٩ -مارينا أتاوي: مقابلة مع

 وحتى سقوط صدام حسين ١٩٢٠في الدولة القديمة ، ومنذ تأسيس العراق من قبل بريطإنيا عام 

قد أجبرت على البقاء مجتمعة , ببساطة, إنية العراقية فإن المجاميع السكبالغزو األمريكي
اوالً ألن بريطإنيا العظمى كانت هناك ، التي أبقت العراق الجديد متراصاً ألنه يالئم تصميمها للشرق 

  األوسط بعد نتيجة الحرب العالمية األولى ، وتفتت اإلمبراطورية العثمإنية

  

 ، ولكن من غير المؤكد أن البلد سيبقى عد موجوداًإن خيار إعادة توحيد العراق بالقوة لم ي

  متحداَ بشكل أمين و بطراز ديمقراطى

 

ولكن الواليات المتحدة سوف لن تكون راغبة أو قادرة على بناء قوة قادرة على إبقاء 

، بالتأكيد ليس اآلن وقد امتأل جميع فئات السكان العراقيين سوية ضد رغبتها مرة ثإنية 

ومالم ينجح العراقيون في خلق بلد جديد على أساس . شيات المسلحة لمختلف القوى البلد بالميلي

  االجماع واالتفاق بدالً من اإلكراه ، فليس هناك ما يمكن التحدث به عن الديمقراطية

 

 تشرين األول لم يضع العراق على ١٥الموافقة على الدستور العراقي في إستفتاء 

 لكنه دفعه لإلنقسام الى أقاليم ذات حكم ذاتي بشكل طريق االستقرار والديمقراطية،

  وربما كانت هذه الحالة ال عودة عنها. كبير

 

لمساعدة السنة لتنظيم منطقة إن السياسة المركزية األميركية في العراق يجب أن تكون اآلن 

   وإلقناع الشيعة واألكراد بأنه من مصلحتهم تسهيل هذا االمرحكمهم الذاتي

 

وان مركزه  , م الذي تمخضت عنه المفاوضات هو نظام المركزي الى حد كبيرألن النظا

ضعيف الى درجة أن الدستور الفيدرالي سوف لن يؤثر على كيفية معالجة مثل هذه  القضايا من 

  قبل االقاليم
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بدالً من مواصلة السياسة العسكرية التي تعرقل دبلوماسيتها فان حكومة الواليات المتحدة عليها ان 

ستخدام التهديدات العسكرية لخلق إ والسياسية من خالل تعمدتنسق سيتراتيجيتها العسكرية 

  ضغط يمكن من خالله التساوم

 
واالمر االمثل هو ان تمزج واشنطن أي تهديد بتحفيز يتمثل بالوعود في ابقاء جنود الواليات 

  حماية االطراف التي تبدي التعاونالمتحدة في العراق طالما كان ذلك ضرورياً من أجل 

 
  :ي المقاطع المذكورة أعالهنالحظ ف

 بشأن حصتهم من عائدات تبديد مخاوفهم، وإقناع السنة بإقليمهم عن طريق الفيدرالية الثالثيةترجيح اإلدارة 

 وترك العراق يسقط في حرب أهلية شاملة وفوضى عارمة كسالح للضغط التهديد باإلنسحاب وإستخدام النفط،

 في  هو من الشخصيات المؤثرة جداَ ليسلي جلبب التذكير بأن السيد  يج. لهذا الحلالمعارضينإقناع بإتجاه 

 على صناع تتبع آثاره الفكرية، ويمكن بسهولة  من صناع القرارينالقريبمن و مجلس العالقات الخارجية

أفكاراَ وخططاَ أوضح له وباإلشتراك مع السناتور األمريكي فيما يلي  وسنتابع .القرار في الواليات المتحدة

  . بالفيدرالية الثالثيةفيما يتعلق ، جو بايدنلسيد ا

التي طرحها السناتور األمريكي والعضو الكبير في لجنة  ، الفيدرالية الثالثيةالداعية الى الخطة فيما يلي نص 

 الوارد ذكره ليسلي جلب وباإلشتراك مع السيد جو بايدن السيد العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي

                     : وعنوانه هذه الخطة موجودة في موقع ألكتروني خاص على شبكة اإلنترنت -أعاله
[Plan For Iraq.com]     

 قائمة  الى إرسال عناوينهم األلكترونية لكي تضاف الى في هذا الموقع المؤيدين لهذه الخطة بايدنويدعو السيد

 مادلين أولبرايت و هنري كيسنجر  ، ومن ضمنهمهذه القائمة، ويمكن مالحظة األسماء الواردة في الداعمين

  :المعروفة كتاب األعمدة في الصحف وبعض  مجلس الشيوخوبعض أعضاء  موفق الربيعي وجوان كولو

ليسلي جلب، الرئيس الفخري لمجلس العالقات الخارجية، وأنا إقترحنا خطة ذات خمس نقاط لحفظ 

  :يكية وإعادة قواتنا المسلحة الى الوطنتماسك العراق، وحفظ المصالح األمر

 
كل في ) حكم ذاتي(إبقاء العراق متماسكاَ، عن طريق إعطاء المجموعات األساسية غرفة للتنفس-١

الحكومة المركزية ستترك لتكون مسؤولة عن المصالح المشتركة، مثل الدفاع عن الحدود . منطقته

  وتقسيم عائدات النفط

 
   عن طريق ضمان حصة مناسبة من عائدات النفط-ن اليملكون النفطالذي-تأمين دعم السنة-٢
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  معهد أبحاث كارنيجيمارينا أتاوي 

) ميريا(من أنا؟ أزمة الهوية في الشرق األوسط، مجلة 

  مركز أبحاث غلوريا اإلسرائيلي

 رالف بيترز:  المتقاعدبقلم الجنرال األمريكي ، حدود الدم

  مجلة القوات المسلحة األميركيةوالمنشورة في 

أنطوني تطور التمرد في العراق وخطر الحرب األهلية 

  كوردسمان  مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

ماالذي ينبغي : ليسلي جلب في نقاشات المائدة المستديرة

  مجلة شؤون خارجيةفعله فى العراق؟ 

لمجلس العالقات سلي جلب، الرئيس الفخري خطة لي

 ومدير مشروع دراسات البنتاجون والسناتور جو الخارجية

  رئيس لجنة العالقات الخارجيةبايدن 

ندوة تأثير العراق على سياسة الدفاع والخارجية للواليات 

  مجلس العالقات الخارجية المتحدة

   دينس روسالسفير السابق

معهد واشنطن بقلم باتريك كالوسن  قدراسة مستقبل العرا

  لسياسة الشرق األدنى

  معهد بروكينغز بواشنطنالزميل االقدم في , مايكل أوهانلون

منبر المحافظين الجدد والعقل  معهد األعمال األمريكي

  اإلستراتيجي لهم

  جامعة جونز هوبكينزاالستاذ الزائر في , إدوارد جوزيف

  دلين أولبرايتهنري كيسنجر وما

   بكلية الدفاع الوطنى بواشنطنبيتر جالبريث األستاذ

إيفان إيالند، مدير مركز السالم والحرية فى المعهد المستقل، 

، ومحلل بارز للشؤون  بمعهد كاتوومدير الدراسات الدفاعية

  الدفاعية بمكتب الميزانية التابع للكونجرس

  مذكرة رامسفيلد السرية

" مركز هرتسليا المتعدد االتجاهات"حث في جاي باخور البا

  وهو أشهر مراكز البحث اإلسرائيلية

الرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية عاموس مالكا 

   اإلسرائيلية

الرئيس السابق لقسم األبحاث في الجنرال داني روتشيلد 

  جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية

  األدنىمعهد واشنطن لسياسات الشرق 

  مركز أبحاث سابان لسياسة الشرق األوسط

  

الفيدرالية 

 الثالثية
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 فنالحظ فيها مراكز أبحاث مهمة مثل خارطة الداعمين للفيدرالية الثالثية في العراق السابقيوضح الشكل 

 ومعهد واشنطن ومركز  ومعهد كارنيجي ومركز الدراسات اإلستراتيجية والدوليةمعهد المشاريع األمريكي

ومؤثرة مثل لمراكز المؤثرة والقريبة من صناع القرار، ونالحظ أسماء شخصيات مهمة سابان، وهي من ا

ونالحظ كذلك .، باإلضافة الى الشخصيات اإلسرائيليةكيسنجر وأولبرايت ورامسفيلد وجو بايدن وليسلي جلب

س روس دني، مثل ن قربعأسماء دبلوماسيين وسفراء سابقين أمضوا وقتاَ في المنطقة وعايشوا مشاكلها 

وهؤالء السفراء السابقين ،  وغيرهموالسفير السابق في كرواتيا والسفير األمريكي السابق في األمم المتحدة

 واقعية ؤيةرب هم ولتمتعم الخبرة العمليةه نظراَ إلمتالكعادة ما تتم اإلستفادة من خبراتهم في مراكز األبحاث

  .للمشاكل

  ماذا نستنتج وما العمل؟
كشف وإستنتاج الخيط الذي يربط هو - لربما طويلة -ا سبق من إقتباسات وإستشهاداتالغرض من كل مإن 

إعادة رسم خارطة ، اال وهو التأكيد على أن الهدف من الديمقراطية والحرية واإلنتخابات هو بينها جميعاَ

ساس مصالح ، بعد أن كانت قد رسمت على أ وبشكل يلبي المصالح األمريكية واإلسرائيليةالمنطقة من جديد

، والنتيجة ستكون ظهور كيانات عرقية وطائفية جديدة.ما بعد الحرب العالمية األولى فترة بريطانيا وفرنسا في

 من كيانات ال تشكل وغيرها  العربيةكردستان وتركستان وسيستان وبلوشستان وفارستان وشيعستان مثل 

 في لكيان الصهيونيلتهديد جدي وال تشكل أي   للواليات المتحدةخطر إستراتيجي على المصالح النفطيةأي 

   .المنطقة

، سيشهد  قد تطول الى عدة سنواتحرباَ أهلية شاملة، الذي من الممكن أن يشهد وكانت البداية هي العراق

، وسيؤدى في نهاية المطاف وبمساعدة الواليات المتحدة  لكل جوانب الحياة تدميراَ شامالَ مهوالَالعراق خاللها

،بضرورة العيش في كيانات عرقية ناع كافة األطراف المتنازعة التي سيفرزها هذه الصراع الدمويالى إقت

  . متنوعةوطائفية

 إلتزمنا بضرورة التواصل المستمر والدؤوب مع العقل لكي يكون هذا اإلستنتاج مقنعاَ للقارئ اإلستراتيجي،و

 لما تنتجه مراكز ومطابخ الفكر ة والصبورة الرصد والمتابعة المتواصل، من خاللاإلستراتيجي األمريكي

 إستقراء هذه األبحاث والدراسات فيما يتعلق بموضوع ، وأدى هذا التواصل والرصد الىاإلستراتيجي األمريكي

  .ستنتاجلوصول الى هذا اإلل الذي مهد الطريق   األمر،الفيدرالية الثالثية في العراق

  تراتيجية المطلوبة؟واآلن ماذا بعد؟ وما العمل؟ وما هي اإلس

، اذ خطة إستراتيجة للعمل والتحرك، هو محاولة وضع حقيقة هي أن الهدف األصلي من هذه المقالة البحثيةوال

على ، قائمة على التحليل والتفسير اإلستراتيجي  للقوى الفاعلة والمؤثرة بدون خطة إستراتيجية كبرى وشاملة

 التحرك  المتاحة، وكذلك التاريخيةالفرصالتحوالت وستفادة من اإلالتحرك بشكل يمكننا من اليمكن األرض ،

ومناطق التناقضات ، وكذلك التحرك بشكل يستفيد من  الموجودةتجنب المخاطر والتهديداتبشكل يمكننا من 

  .الفراغ التي تنشأ على األرض
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