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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
ـ           مهم ستراتيجيإتقرير  لي هذا العدد ترجمة     ف أنطـوني   وفر ، يعكس فهم الخبير العـسكري واألمنـي المع

. ها في بداية هذا العام    نع التي أعلن    زيادة القوات األمريكية  خطة   في العراق، بعد     ة لألوضاع الحالي  كوردسمان

 والمعارضين لتقسيم العـراق   المنتقدين   في آراء كوردسمان، فبعد أن كان من         التغيرات الحاصلة هنا  نالحظ  و

طـب بـضرورة    يبرر ويحاول إقنـاع المخا    ، نراه هنا     العملية هتويعتقد بعدم إمكاني  طائفية وعرقية   على أسس   

 الواسع  العنف الطائفي ووقوع التهجير    الذي حصل بعد سقوط صدام وبروز        ، كإعتراف باألمر الواقع؟   التقسيم

اآلراء مـا، ونالحـظ كـل هـذه         النطاق في مختلف المناطق في العراق ومن ضمنها بغداد والبصرة وغيره          

  . العراقي إستطالعات الرأي العام القائمة علىباإلحصاءات والجداول والبيانات مةووالتبريرات مشفوعة ومدع

 مقسم على اُسسٍ عرقيٍة وطائفيةٍ    الأحد يستطيع أن ينكر بأن العراق هو        : قاله كوردسمان مثالَ في هذا الصدد     ومما  

هناك فرصةً  جيدةً  للقيام بمساعٍ  جديـٍة لمـساعدة القـادة              ، بالنسبة للواليات المتحدة     ،   لفي مناطقَ كثيرٍة من قب    

منـاطقَ  " ، والتي يمكنها أن تؤسس بالفعـل         تعكس الحقائق القاتمة للسنوات األربع الماضية     العراقيين إليجاد حلوالً      

ـَّ      " فيدرالية  دون تقسيم البلـد ، وتأسـيس حكومـاٍت          ة واألكراد السلطة  تستطيع أن تمنح العرب الشيعة والعرب السن

إن هذا ، على أية حال ، يختلف تمامـاً عـن            ،  ةمحليٍة ومحافظاتيٍة ذات شرعيٍة أكبر وضمان تقاسم ثروة البلد النفطي         

ذا حاولت الواليـات المتحـدة أن تتـدخل فـي           ا ،تشكيل اإلنقسام أو تجزئة العراق    محاولة التدخل العلنية في عملية      

بـذور  إن الكثير مـن      ، في كل منطقٍة مقسمة    تواجه مشاكل أمنيةً  جديدةً  خطيرة ً       موضوع الفيدرالية ، فإنها سوف      

 في العراق إلى مناطق عرقيٍة وطائفيٍة، كانت قد نُِثرت قبل إحتالل الواليات المتحدة بوقٍت طويل ، وإن                  التقسيم الحالية 

     غير حقيقيةً  أبداً   موحدةً    العراق كان دولة ً   اإلدعاءات والمالحظات العراقية بأن،         على أية حال ، تبقى الحقيقة هي أن

 تقسيم العراق   فشل الواليات المتحدة في تقدير الحاجة الفعلية لعمليات اإلستقرار وبناء الدولة يمثل عامالً  رئيسياً في               

قـد  و ، "التطهيـر العرقـي  "   وفي عمليات التهجير القسرية وأشكاٍل متنوعٍة من عمليات        عرقيٍة وطائفية على اُسس ٍ  

إن  ، بدالً  من توحيـدهم     قامت بفعل الكثير لتقسيم العراقيين    تعقّدت األمور أكثر عن طريق الممارسة الدستورية التي         

 ، وليس فيه مايحدث بطرقٍ  تدل على وجود نموذجٍ  ما سهٍل أو مستقٍر من اإلنقسامات                  لتقسيم القاسي هو جاٍر حالياً    ا

 وعناصر جيش المهدي وميليشياٍت     لم توقف عمليات التطهير العرقي    ولكن عملية نشر القوات اإلضافية       ،داخل العراق 

األكبر إلى خارجها ، فـي حـين يـسعى          إبعاد السنة من مناطق غرب وجنوب بغداد        شيعيٍة أخرى، من اإلستمرار في      

 توجِّهها سلـسلةً  مـن الـصراعات         اإلنقسامات في العراق  إن   ،اجهمن شمال بغداد إلى خار    إبعاد الشيعة   السنة إلى   

ـَنٍ  يمكن أن                  ،ً أكثر سوءا  يجعل التقسيم الناعم  األهلية الكبيرة والمناطق الساخنة في العراق حيث أن أي فعٍل غير متق
   بعيدين عن إحتمال تكوين مناطق إقتصادية و عرقيةً  وطائفيةً  مـشتركةً              التقسيم المتزايد والفصل القسري   يبدو أن ،

  . الكبير والتوافقات قبل أن تمّر سنين من اإلضطرابيمكن تفعيلهما

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

 http://www.csis.org/component/option,com_csis_pubs/task,view/id,4082/type,1/ 
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  : ما يليفي اسةرد الهقد تم إستعراض بعض أهم األفكار الرئيسية الواردة في هذو

  الأحد يستطيع أن ينكر بأن العراق هو مقسم على اُسسٍ عرقيٍة وطائفيٍة في مناطقَ كثيرٍة من قبل

 
  ي نحو التقسيموإن أكراد العراق هم الطرف الوحيد فيه الذي يظِهر دعماً شعبياً واسعاً ألي مسعًى رسم

 
إذا إستمرت هذه اإلنقسامات ووصلت إلى مستوى التقسيم أو الفيدرالية اللتان يقسمان العراق بشكٍل فعليٍ  

ليس من الواضح تماماً أن هذه . على اُسسٍ  عرقيٍة وطائفيٍة ، فمن المحتمل أن تكون النتائج أكثر قتامةً  

  على الرغم من أن هذا ممكن على األقلالتطورات سوف تؤدي إلى حمام دمٍ  كبيٍر ، 

 
ومن المؤكد تقريباً أن تحدث عمليات تهجيرجديدة وواسعة للسكان ، وسوف تكلف أولئك الذين تشملهم 

  خسائر إقتصاديةً كبيرةً 

 
وبغياب حكومٍة مركزيٍة  قويٍة تملك قوةً مؤثرةً ، من المؤكد أن يؤدي فعلياً إلى نشوب صراعاٍت محليٍة 

  ليميٍة على السلطةوإق

 
وستكون النتيجة إنعدام مستمر لألمن ودرجةً  معينةً  من اإلضطراب السياسي اللذان يمكن أن يستمرا 

  بسهولٍة إلى عقٍد أو أكثر من الزمان ، وهذا يمكنه أن يعوق تماماً نمو اإلقتصاد في العراق إلى حٍد كبير

 
 على نوعٍ  ما من أنواع التسوية التي يمكن بواسطتها تأسيس وحتى لو أن العراقيين يستطيعون أن يتفقوا

بإجماعٍ  جزئيٍ  على األقل ـ يبقى من " الفيدرالية"مناطقَ عرقيةً  وطائفيةً  في الكثير من أجزاء البلد ـ 

  المحتمل أن تبقى النتائج هي توتر وعدم إستقراٍر مستمرين ، وإن يكن بمستوًى أقل

 
ن تؤول الجهود المبذولة لتأسيس قواٍت عسكريٍة وقواٍت للشرطة وإقامةَ  نظامٍ  عدليٍ ، ومن المؤكد تقريباً أ

  الفشلغير المقسمة على اُسسٍ  عرقيٍة وطائفيٍة إلى 

 
هناك فرصةً  جيدةً  للقيام بمساعٍ  جديٍة لمساعدة القادة العراقيين إليجاد حلوالً  ، بالنسبة للواليات المتحدة 

تستطيع " مناطقَ فيدرالية" للسنوات األربع الماضية ، والتي يمكنها أن تؤسس بالفعل اتمةتعكس الحقائق الق

ـَّة واألكراد السلطة دون تقسيم البلد ، وتأسيس حكوماٍت محليٍة  أن تمنح العرب الشيعة والعرب السن

  ومحافظاتيٍة ذات شرعيٍة أكبر وضمان تقاسم ثروة البلد النفطية
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 حال ، يختلف تماماً عن محاولة التدخل العلنية في عملية تشكيل اإلنقسام أو تجزئة العراقإن هذا ، على أية 

 
إن الواليات المتحدة هي في موقٍف ضعيٍف جداً التستطيع معه أن تشجع على التقسيم أو الفيدرالية بعدما 

  دث هذه التقسيمات بّينت إستطالعات الرأي العام العراقية بأن معظم العراقيين اليريدون أن تح

 
إضافةً  لذلك ، إن أي نشاٍط علنيٍ  من جانب الواليات المتحدة لتقسيم العراق تقريباً سيرفع بالتأكيد مستوى 

الغضب والعداء العراقيين الحاليين لوجودها فيه ، وسوف يدفع طرفاً أو أكثر من األطراف العراقية للنظر إلى 

  اً لهم بغض النظر عن طبيعة المسعى الذي تقوم بهالواليات المتحدة على أنها عدو

 
إذا حاولت الواليات المتحدة أن تتدخل في موضوع الفيدرالية ، فإنها سوف تواجه مشاكل أمنيةً  جديدةً  

  خطيرةً  في كل منطقٍة مقسمة

 
ي العراق أو وربما سوف تنتهي قدرة الواليات المتحدة للتصرف كحاجٍز بين األطراف العرقية والطائفية ف

  القيام بنشاٍط إنسانيٍ  إليقاف عمليات إندالع القتال العلني مجدداً بينهم

 
إن الكثير من بذور التقسيم الحالية في العراق إلى مناطق عرقيٍة وطائفيٍة، كانت قد نُِثرت قبل إحتالل 

اإلدعاءات والمالحظات العراقية بأن العراق كان دولةً  الواليات المتحدة بوقٍت طويل ، وإن          

  موحدةً  غير حقيقيةً  أبداً

 
على أية حال ، تبقى الحقيقة هي أن فشل الواليات المتحدة في تقدير الحاجة الفعلية لعمليات اإلستقرار وبناء 

سرية الدولة يمثل عامالً  رئيسياً في تقسيم العراق على اُسسٍ  عرقيٍة وطائفية  وفي عمليات التهجير الق

  "التطهير العرقي " وأشكاٍل متنوعٍة من عمليات 

 
لقد عملت سلطة اإلئتالف المؤقتة من خالل تأييد المنفيين الشيعة ذوو المبادئ الدينية القوية المرتبطين مع 

حيث عِقدت اإلنتخابات الوطنية دون وجود أحزاٍب سياسيٍة حقيقيٍة ، " الديمقراطية " إيران ، وممارسة 

 إلى قيام سلطة اإلئتالف المؤقتة بمنع إجراء إنتخاباٍت محليٍة ، على جعل األمور تزداد سوءاً في إضافةً 

الممارسة الدستورية التي قامت بفعل الكثير لتقسيم وقد تعقّدت األمور أكثر عن طريق . العراق 

  العراقيين بدالً  من توحيدهم

 
ء ألنفسهم هو صحيح جداً ، لكن هذا يجب أن يكون تحذيراَ لكل إن القول بأن العراقيين يقومون بصنع األخطا

  األميركيين الذين يشعرون بأنه ينبغي عليهم المحاولة للتدخل في مساعدة العراقيين لتسوية هذه األخطاء 
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 أدت إن آخر ما يحتاج إليه العراق هو تجنيبه أية ممارسٍة تتسم بالعجز والغطرسة األمريكيتين مثل تلك التي

  في الماضي إلى دماٍر كبير

  
 ، وليس فيه مايحدث بطرقٍ  تدل على وجود نموذجٍ  ما سهٍل أو مستقٍر إن التقسيم القاسي هو جاٍر حالياً

  من اإلنقسامات داخل العراق

 
، وخصوصاً من محافظة البصرة ، لقد تم تهجير أعداداً كبيرةً  من العرب السنة من جنوب العراق لحد اآلن 

  وكذلك من محافظة بغداد ومن أجزاٍء من الشمال

  
وقد شكلت الصحوة العشائرية في األنبار أيضاً نوعاً جديداً من السلطة العشائرية إلعتراض سبيل القادة 

  الدينيين و األحزاب السياسية السنية  والسلطات السنية العلمانية المحلية

  
ـَّة المنتخبون في الحكومة المركزية غير واضح ، وإن حجم الشرعية التي يتمتع بها اليوم ال مسؤولون السن

  وجود فهماً إلقليمٍ  أو فيدراليةوال يبدو وجود قيادٍة سنيٍة متماسكٍة أو 

 
 ، التي منحت اإلئتالف ٢٠٠٥إن حالة الوحدة الواضحة لإلئتالف الشيعي في إنتخابات كانون األول عام 

      بدأت تتشظّى مقعداً في مجلس المجلس الوطني ، ٢٧٥جموع  مقعداً من م١٣٠العراقي الموحد 

  منذ ذلك الحين

 
  توحي اإلستفتاءات بأن معظم العرب الشيعة اليؤيدون تقسيم البلد أو الفيدرالية الواسعة المثيرة للخالف

 
 والمجلس األعلى إن معظم الجنوب الشرقي هو اليوم مشهداً للنزاع المستمر على السلطة بين الصدريين

وتتنازع على السلطة في الجنوب عصاباٍت متنافسٍة من كل األحزاب ، . اإلسالمي العراقي وحزب الدعوة 

  إضافةً  إلى حزٍب شيعيٍ  آخر يدعى الفضيلة

 
يبدو أن الصدريين قاموا بإغتيال العديد من الحكام الذين ينتمون إلى المجلس األعلى اإلسالمي العراقي ، 

اك جدٌل قائم حول حكومة مدينة البصرة ، وضمن سياق الجريمة المنظمة التي يقوم بها الشيعة ، تتم وهن

  سرقة كمياٍت مهمٍة من النفط العراقي ومن السلع المستوردة

 
 وعناصر جيش المهدي وميليشياٍت لم توقف عمليات التطهير العرقيولكن عملية نشر القوات اإلضافية 

 األكبر إلى خارجها ، في حين إبعاد السنة من مناطق غرب وجنوب بغدادإلستمرار في شيعيٍة أخرى، من ا
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   إلى خارجهاإبعاد الشيعة من شمال بغداديسعى السنة إلى 

 
ـَّص تقرير منظمة الهجرة الدولية لألمم المتحدة لشهر مايس  إن :  تأثير التقسيم القاسي كما يلي ٢٠٠٧لخ

  من إجمالي نفوس الشعب العراقي% ١٧د شمل لحد اآلن وبشكٍل مباشٍر حوالي تأثيرعملية التهجير لوحده ق

 
إن اإلنقسامات في العراق توجِّهها سلسلةً  من الصراعات األهلية الكبيرة والمناطق الساخنة في العراق حيث 

ـَنٍ  يمكن أن    يجعل التقسيم الناعم أكثر سوءاًأن أي فعٍل غير متق

 
ـَّحا بأن بغداد ٢٠٠٧رير الواليات المتحدة في شهر أيلول عام إن شهادة وتق تستمر في كونها مركزاً  وض

ـَّة منها التي تم فيها لحد اآلن لعمليات التطهير العرقي الشيعي  إلى مناطق مثل ، طرد كثيراً من السن

  بغداد السنية التي تقع في شمالها مدينة ديالى " طوق " مدن 

 
ـَل القوة الفصل عالٍ  واليمكن تقديره بالتفصيل ، إن مقياس هذا  وقد تم التالعب به وتقليل أهميته من ِقب

   ، لكن يوجد هناك مقداراً جيداً تقريباً وفرته نيويورك تايمز على العنوان التاليمتعددة الجنسية في العراق

 
تحرك قادة العراق بشكٍل فعليٍ  إلى مالم ياليمكن تجنبها تقريباً " التقسيم القاسي"إن أسوأ األشكال من 

 ، وهذه هي ليست تطوراٍت حيث تستطيع الواليات المتحدة أن األمام في عملية التسوية السياسية الوطنية

  تتدبر أمرها ، وإنها بالتأكيد ليست من نوع التطورات اإليجابية التي يجب تعزيزها

 

ليست لديهم لرأي العام تشير إلى أن العراقيين كلهم تحتاج الواليات المتحدة أن تدرك بأن إستطالعات ا

 ذات الطابع العرقي والطائفي التي تجري في البلد ، ولتأسيس دوٍل مستقلٍة ، أو الرغبة في اإلنقسامات

  إلنشاء مكوناٍت فيدراليٍة قويٍة يمكنها أن تجرِّد الحكومة المركزية من كل قوٍة فعالة

 

 ، رتفاع التأييد بين الشيعة لدولٍة واحدٍة ذات سلطٍة مركزيةتفتاء أيضاً إ، وجد اإلس٩كما يوضح الشكل 

إن إرتفاع ثقة الشيعة بعدم قدرة السنة . ومن المحتمل أن هذا يعبر عن ثقةً  متناميةً  بحيازتهم للسلطة 

ـَّدةً ،   معظم السنة أن بينما يجدعلى إسترداد مكانتهم السابقة في السلطة والسيطرة كان له نتيجةً  موح

          في إقتسام ثروة العراق النفطية والحصول على درجٍة الوحدة الوطنية هي أملهم الوحيد

  معينٍة من السلطة السياسية
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 بعيدين عن إحتمال تكوين مناطق إقتصادية و عرقيةً  وطائفيةً  ،يبدو أن التقسيم المتزايد والفصل القسري

   والتوافقاتتمّر سنين من اإلضطراب الكبيرفعيلهما قبل أن مشتركةً  يمكن ت

 
ـُظِهر بشكٍل جليٍ  حدوده في شبكة الطرق و الموانئ و مؤسسات النفع العام ،  إن التقسيم اليحدث بطرقٍ  ت

 أو أنظمة المياه ، وهو ليس أوضح من أيِّ شكٍل من أشكال التقسيم أو الفيدرالية اللذان اليستطيعان تقسيم

  .نفط العراق وموارده األخرى أو قاعدته الصناعية بطرقٍ  متكافئة 

 
  نفطإن التقسيم ببساطة هو ليس مسألة سلطة وأرض ، بل إنه في الواقع مسألة 

 
كمية إنتاج النفط الحالية في العراق ورفعها  من السهل الحديث عن الخطط العراقية التي تهدف إلى مضاعفة

يسعى كل لتصدير هما قضيتين إلى مستوى ستة ماليين برميل في اليوم ، لكن الثروات النفطية ودخل ا

، التوافق الوطني بين هذه األحزاب، مما يفرض في النهاية عقد شكٍل من أشكال حزٍب للسيطرة عليهما 

  إذا كان العراق يريد فعلياً أن يؤمِّن حقوله ومنشآته الحالية والمستقبلية

 

 يهمل ستطيع في الواقع أيِّ فرٍد أنولكن الي، ربما يكون التركيز اليوم على المسائل العراقية والطائفية 

والحاجة لإلحتفاظ بالكثير مما يمكن االحتفاظ به من الدمج  ، المواضيع االقتصادية والبنى التحتية

  العنصري والطائفي وحرية النمو

 
 وكل مجموعٍة من الجيران يمكن أن تمثل مشكلةً  متزايدةً  أمام تشكيل أي نوعٍ  من أنواع الفيدرالية أو

  التقسيم ، وهذا مايضِعف العراق 

 
، لديها القدرة في اإلعتماد موحٍد بشكٍل تامستمرُّ عدة سنين على األقل قبل أن تصبح القوات األمنية لعراقٍ  

إن وجود عراٍق مقسم أو مجزٍء بشكلٍ  عميق سوف لن يكون قادراً . على نفسها للتعامل مع أيِّ جاٍر بعينه 

قواٍت أمنيٍة وطنيٍة فعالة ، وكل منطقٍة عرقيٍة أو طائفية ستحتاج كثيراً إلى أن تتَِّصل بجاٍر معيٍن على تشكيل 

  من أجل الحصول على األمن واألسلحة واألموال منه 

 
أو التقسيم يمكن أن يجعل مسألة بقاء الواليات المتحدة في العراق صعبةً  جداً ، /عملياً ، إن الفيدرالية و

  ة أيِّ تأثيٍر حقيقيٍ  على مناطق الشيعة لكبح إيران والتعامل مع الشيعةولممارس

 
أخيراً، يوجد إحتماٌل كبير من أن أية مساعٍ  شاملة تقوم بها الواليات المتحدة لتأطير الكيفية التي يتمكن 

ذلك سيظهر على و ، تنتج تأثيراً ارتجاعياً واسعاًالعراقيون بموجبها من إنشاء مناطق أو تقسيمات سوف 
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  األقل بين سكان العراق من العرب واألقليات األخرى من غير األكراد 

 
 تقوم به السفارة األمريكية في العراق خارج حالتي الهدوء والصبر لتدخل األمريكيإن أي شكٍل من أشكال ا

 ، كتدخل أجنبي سوف ينظر إليها، الحاليتين وأي ضغٍط شامٍل أكثر من قبل مسؤولين أمريكيين كبار 

وسيزيد من مشاكل العراق التي تتعلق بالتسوية وسوف يجعل من أحد األطراف عدواً للواليات المتحدة ، 

  السياسية بدالً من تخفيفها

 

         من أية جهوٍد تقوم بها الواليات المتحدة لتكوينحّساسين إلى حٍد كبيرويمكن أن يكون الناس 

  فيدراليةً أو تقسيماً

 
.  إزدادت خيبة األمل من الحكومة العراقية كذلك بسبب العنف المستمر وعدم تحسين الظروف المعيشية لقد

 بالمائة فقط من العراقيين يتحدثون عن وجود جهوٍد بناءٍة في ٢٣إالّ  أن ، وبالرغم من إنفاق الباليين 

جنون عمل كٍل من الحكومة الحالية  يستهثلثي العراقيينوإن حوالي . إعادة االعمار في مناطقهم المحلية

   ري المالكي شخصياًنوومن رئيس الوزراء ، )  نقطة منذ الشتاء١٢هذه النسبة مرتفعةً بـ (بمجملها 

 
 من حدوث مشاكل إذا قامت – تختلف إلى حٍد كبير بحسب المجاميع السكانية –توجد مخاوٍف بشكٍل واضح 

نصف عدد ويتوقع . ل أن يتمً إستعادة النظام المدني أوالالواليات المتحدة باالنسحاب من العراق قب

        بقيام إيران بالسيطرة هيمنةً شيعيةً على البلدأن تحدث ،  بالمائة ٤٦نسبة ،  تقريباًالعراقيين

  على أجزاٍء من العراق

 
ميلون كثيراَ إلى تفضيل  الذين يكرهون الواليات المتحدة إلى حٍد كبيٍرجداً وي–من الغريب أن العرب السنة 

 عن طريق قيام إيران بإحتالل سيطرةً شيعيةً على العراق هم أيضاً يتوقعون أن تحدت -اإلنسحاب الفوري 

  أجزاءاً من العراق إذا إنسحبت بالفعل الواليات المتحدة منه
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  *علبة بندورا

 سياسة الواليـات المتحـدة والتقـسيم            

واإلنفصالية والفيدرالية فـي    " القاسي" 

  العراق

  مسوّدة عمل

مركز الدراسـات الدوليـة     /  أنطوني أج كوردسمان    

  واإلستراتيجية 

٢٠٠٧/ ١٠/ ٩ 

  موجز تنفيذي 
لقد حدث نقاشاً حول ماإذا يجب علـى الواليـات          

ً  للعـراق    تشريع فيدراليـة  المتحدة أن تنظر في     

" . يم النـاعم  التقـس " والتشجيع على شكٍل ما من      

إنها فرصةٌ  إللقاء نظرةً ثاقبةً  أكبر على الحقائق          

الكيفية التي يجري بها     ، وتحديداً على     في العراق 

 ، وعلى المخـاطر التـي       اآلن" القاسي" التقسيم  

 التي اليمكـن    نوع التقسيم أو الفيدرالية   تكمن في   

 بـين   التكيُّـف تحقيقها على أنها نتيجةً  لنوعٍ  من         

 تقليل عدد سنين الفتنـة     ، الذي بإمكانه     العراقيين

واالضطراب التي تتبع في العادة أشكال اإلنقـسام        

  .العرقي والطائفي

إن بعضاً من اإلنقسامات السياسية الرسمية للشعب       

 للقـوة والرعـب   العراقي ربما تحدث كنتيجـةً        

وعوامل أخرى يسببها التمرد والصراعات المدنية      

  لهذه اإلنقساماتالتخطيط في العراق ، لكن 

----------  

المقصود بعلبة البندورا هو علبة المشاكل الكثيرة       * 

  .الغير متوقعةجداَ و

  

صـعباً   وإدارتها بأية طريقٍة منظمٍة سوف يكـون      

 بالنسبة لقادة العـراق وحكومتـه ،        بشكٍل اليصدق 

تـشجع عليـه الواليـات      وهو ليس الشيء الذي     

  .المتحدة بشكٍل صريح 

العراق هو مقسم على    طيع أن ينكر بأن     الأحد يست 

 مـن   اُسسٍ عرقيٍة وطائفيٍة في منـاطقَ كثيـرةٍ       

 فرض المتطرفين العنفيـين   لقد  ، على أية حال  .قبل

في العراق هذه الحالة على الشعب العراقـي ولـم          

وإن أكراد العـراق    تفرضها رغبة الشعب نفسه ،      

ياً هم الطرف الوحيد فيه الذي يظِهر دعمـاً شـعب         

 إن  .واسعاً ألي مـسعًى رسـمي نحـو التقـسيم         

تم عرضه كذلك على أنه     " التقسيم الناعم "مصطلح  

في  . لكلمتين متناقضتين يتكون من ترادٍف قاسي     

الواقع إن كل ناحيٍة من النزاع العرقي والطـائفي         

 وذات كلفٍة إقتصاديٍة كبيـرٍة علـى        كانت وحشيةً 

ـ  . أولئك المتأثرين بها     ي أن التقـسيم    والحقيقة ه

وفـق أيِّ معيـاٍر     " قاسي" يجب أن يوصف بأنه     

  .إنسانيٍ  وإقتصاديٍ  أو سياسيٍ 

إذا إستمرت هذه اإلنقسامات ووصلت إلى مستوى       

التقسيم أو الفيدرالية اللتان يقسمان العراق بـشكٍل        

فعليٍ  على اُسسٍ  عرقيٍة وطائفيٍة ، فمن المحتمل          

ليس من الواضـح    . ً    أن تكون النتائج أكثر قتامة    

تماماً أن هذه التطورات سوف تؤدي إلى حمام دمٍ           

 . كبيٍر ، على الرغم من أن هذا ممكن على األقل         

يبدو أن الحـاالت المنفـردة مـن        ، على أية حال    

العنف الواسع واألعمال الوحشية المحليـة كلهـا        

ومـن المؤكـد تقريبـاً أن    . محتملةٌ  إلى حٍد كبير    

 وواسـعة للـسكان ،      تهجيرجديدةعمليات  تحدث  
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وسوف تكلف أولئك الذين تشملهم خسائر إقتصاديةً       

  . كبيرةً  

    أياً من هذه التطورات التي تحـدث بغيـاب أي إن

 الوطنيـة   التـسوية الـسياسية   شكٍل من أشـكال     

 تملك قوةً   وبغياب حكومٍة مركزيٍة  قويةٍ     ،الواسعة  

نـشوب  مؤثرةً ، من المؤكد أن يؤدي فعلياً إلـى          

وسـتكون  .  على السلطة  صراعاٍت محليٍة وإقليميةٍ  

 ودرجةً  معينةً  مـن       إنعدام مستمر لألمن  النتيجة  

 اللـذان يمكـن أن يـستمرا        اإلضطراب السياسي 

 ، وهذا يمكنه    عقٍد أو أكثر من الزمان    بسهولٍة إلى   

 في العراق إلى حـٍد      نمو اإلقتصاد أن يعوق تماماً    

ـٍُّل عسكريٍ    لى  ويمكن كذلك أن يؤدي إ    . كبير تدخ

َـَل جيران العراق عندما يقفون        أو سياسي  ٍ  من ِقب

والـبعض  ، إلى جانب طرٍف عراقيٍ  دون آخـر       

سوف يسعى إلى اإلستفادة من     ، منهم مثل إيران    

  .اإلنقسامات وحالة الضعف في العراق 

وحتى لو أن العراقيين يستطيعون أن يتفقوا علـى         

لتي يمكن بواسـطتها    نوعٍ  ما من أنواع التسوية ا      

تأسيس مناطقَ عرقيةً  وطائفيةً  في الكثيـر مـن           

بإجماعٍ  جزئيٍ  علـى  " الفيدرالية"أجزاء البلد ـ  

األقل ـ يبقى من المحتمل أن تبقى النتـائج هـي    

        وعدم إستقراٍر مستمرين ، وإن يكن بمستوى توتر

من المؤكد أن الجهود المبذولة لدفع التعويض  . أقل

رة عملية الفصل هـذه بـشكلٍ  فعلـيٍ            عن، وإدا 

 في الكثيـر    معرضةً  للفشل  وبطرٍق سلميٍة ستكون    

من الحاالت تقريباً، وذلك بسبب الخالفات العرقية       

 والتفاصـيل   حول كيفية دفـع األمـوال     والطائفية  

وعـدم  ، الدقيقة ألي موعٍد معينٍ  لعمليات النقـل         

رقٍ   القدرة على توفير منازل للسكن ووظائف بط      

ومن المؤكد تقريبـاً    . تواكب عملية نزوح السكان     

أن تؤول الجهود المبذولة لتأسيس قواٍت عـسكريٍة        

وقواٍت للشرطة وإقامةَ  نظـامٍ  عـدليٍ ، غيـر            

 . المقسمة على اُسسٍ  عرقيٍة وطائفيٍة إلى الفـشل        

إن عملية صيانة وتحسين البنى التحتية للعراق مثل        

ات النفع العام والنقـل ـ   مؤسس، ـ النفط ، المياه 

   . تحدياٍت كبيرةستنتج في أحسن األحوال 

هناك فرصـةً  جيـدةً        ، بالنسبة للواليات المتحدة    

للقيام بمساعٍ  جديٍة لمساعدة القادة العراقيين إليجاد        

حلوالً  تعكس الحقائق القاتمـة للـسنوات األربـع     

مناطقَ "الماضية ، والتي يمكنها أن تؤسس بالفعل        

تستطيع أن تمنح العرب الشيعة والعـرب       " اليةفيدر

ـَّة واألكـراد الـسلطة دون تقـسيم البلـد ،            السن

وتأسيس حكوماٍت محليٍة ومحافظاتيٍة ذات شرعيٍة      

  . أكبر وضمان تقاسم ثروة البلد النفطية 

إن هذا ، على أية حال ، يختلف تماماً عن محاولة           

و تجزئة  التدخل العلنية في عملية تشكيل اإلنقسام أ      

ً، من غير الواضح تماماً أن تكـون        أوال   .العراق  

 علـى تقـديم هكـذا       لها القدرة الواليات المتحدة   

 ، من غير الواضح أن يكون ثانياً. نصيحة وخطط 

  على فعـل     مسعًى علنياً للواليات المتحدة   أي قادر 

 األطراف العراقية والكثير مـن      تفريقشيئاً ، غير    

إن الواليات المتحدة هي في  . أبناء الشعب العراقي    

 التستطيع معه أن تشجع علـى       موقٍف ضعيٍف جداً  

التقسيم أو الفيدرالية بعدما بينت إستطالعات الرأي       

العام العراقية بأن معظم العـراقيين اليريـدون أن         

إضـافةً  لـذلك ، إن أي        . تحدث هذه التقسيمات    

قـسيم  نشاٍط علنيٍ  من جانب الواليات المتحـدة لت        

العراق تقريباً سيرفع بالتأكيـد مـستوى الغـضب         

والعداء العراقيين الحاليين لوجودها فيه ، وسـوف        

يدفع طرفاً أو أكثر من األطراف العراقية للنظـر         

إلى الواليات المتحدة على أنها عدواً لهـم بغـض          

  . النظر عن طبيعة المسعى الذي تقوم به 
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لواليات المتحدة   ، قد التكون المساعي األمنية ل      ثالثاً

 بين العراقيين ، لكنها بالتأكيد تعمل الكثير        واضحة ً 

 ، ولجعـل    تخفيف كلفة التقسيم القاسـي    من أجل   

نوعاً ما من التسوية السياسية في العراق ممكنـةً ،      

بدالً  من تلك المساعي التي يمكن أن تشجع علـى           

إذا حاولت الواليات المتحدة    .  أو الفيدرالية    مالتقسي

دخل في موضوع الفيدرالية ، فإنهـا سـوف         أن تت 

تواجه مشاكل أمنيةً  جديدةً  خطيرةً  في كل منطقٍة           

إنها سوف ترى بشكلٍ  اليمكـن تجنبـه          . مقسمة

تقريباً، أن جهودها إلنشاء قواٍت أمنيٍة وطنيـٍة ـ   

وسـوف  . بدالً  من العرقية والطائفية ـ تفـشل   

كزية في يشكك القادة والمسؤولون في الحكومة المر

دوافع الواليات المركزية وينـدفعون إلـى دعـم         

. أطرافاً معينةً  بشكلٍ  أكبر تماماً مما يفعلونه اليوم         

وربما سوف تنتهـي قـدرة الواليـات المتحـدة          

للتصرف كحاجٍز بين األطراف العرقية والطائفيـة       

في العراق أو القيام بنـشاٍط إنـسانيٍ  إليقـاف           

  . مجدداً بينهمعمليات إندالع القتال العلني 

 ٢٨معاملة العـراقيين مثـل      : مشكلة الكفاءة   

  مليون جرٍذ أبيض
            ستمرُّ في الحقيقة أوقاتاً طويلـةً  قبـل أن تُـضطر

الدبلوماسية إلى أن تكـون محاِفظـةً  ، وقبـل أن            

ـُدرك الواليات المتحدة حدود تصرُّفاتها       يجب أن  . ت

ـَّمت مستوى م       عقـوالً  تكون الواليات المتحدة قد تعل

ـُّظ والتواضع من أخطائهـا علـى مـدى       من التحف

لقـد كانـت الواليـات      . السنوات األربع الماضية    

المتحدة في كل مرٍة تحاول أن تقوم بتجربٍة مع قدر          

 مليـون جـرذاً     ٢٨العراق وكأن العراق يقطن فيه      

أبيض ، وكانت علـى الـدوام النتـائج تدميريـةً             

  .وكارثية 

كا إلى اليوم فشلها في تحديد      تشمل حاالت فشل أمير   

األمورالتي يحتاج إليها في عمليات توطيد اإلستقرار       

وبناء البلـد ؛ إدارة سـلطة اإلئـتالف المؤقتـة ،            

التي تـم فيهـا إجـراء       " الديمقراطية  " الممارسات  

دون وجود أحزابـاً سياسـيةً        اإلنتخابات الوطنية   

  ، ومنعت إجـراء اإلنتخابـات المحليـة ،         حقيقية ً 

الممارسة الدستورية التي فعلت الكثير في تقـسيم        

 ؛ سوء إدارة وتخطـيط       العراقيين بدالً من توحيدهم   

رهيبين للمساعدات األجنبية حيث اُهِدر معظم المبلغ       

 ٢٢الموجود في صندوق المساعدة األميركية البالغ       

 بليـون دوالر مـن      ١٠بليون دوالر ، ومبلغ الــ       

وسلسلةً   نظام صدام ؛    أموال العراق الموروثة من     

حدِّدت وفق ِقيٍم سياسيٍة أميركيٍة بدالً      " أهداٍف  " من  

والشـيء  . من تحديدها وفق اإلحتياجات العراقية      

لحد اآلن بخصوص مساعي الواليات المتحدة يشير       

ـِّط وتدير مستقبل العراق         إلى أنَّها تستطيع أن تخط

   .بعيداً عن األهداف السياسية األوسع

ي مسعى علنياً تقوم به الواليات المتحدة للتعامل        إن أ 

مع موضوع الفيدرالية أو التقسيم يجـري خـارج          

نطاق مشروع قانون مجلس الشيوخ سيكون بمثابـة        

ـُّالً كامناً في المشكلة األكثر صعوبةً  وإثـارةً            تدخ

كيف وأيـن   : هي  وللجدل التي يواجهها العراقيون     

عيداً تماماً عن عـدم     وب . يجب أن ينقسم العراقيون   

" القدرة للمضي في عملية اإلقناع لتهدئـة عمليـة          

العرقي والطائفي ، والقدرة الحقيقية للتأثير      " التطهير

في كيفية قيام العراقيين بتقرير مستقبلهم ، فإن هناك         

ـَّل في      وجود سجٍل تراكمٍي واضٍح عن     مشكلةً  تتمث

  .صفركفاءة الواليات المتحدة التي هي بدرجة ال
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  إيجاد علبة البندورا او فتحها
الأحد أبداً يستطيع أن يعرف إلى أي مدى قامـت          

الواليات المتحدة في إيجاد علبة بندورا ، أم أنهـا          

وال يستطيع أحداً أن يعـرف      . مجرد قامت بفتحها    

ماإذا كانت الواليات المتحدة تستطيع أن تمنـع أو         

رقيٍة صراعاٍت ع تسيطر على إنجراف العراق إلى      

 ، فيما لو كانت مستعدةً  لتنفيـذ عمليـات        وطائفيٍة

اإلستقراربعد سقوط صدام  ومستعدةً لدعم العراق       

بمساعدٍة فعالٍة لبناء الدولة ، وفيما لو كانـت قـد           

وضعت أهدافاً واقعيةً  لتطوير العراق بدالً  مـن          

دولـةً ونظامـاً سياسـياً مثـاليين        سعيها لجعله   

   .التستطيع بناءه

  الكثير من بذور التقسيم الحالية في العراق إلى        إن

مناطق عرقيٍة وطائفيٍة، كانت قد نُِثرت قبل إحتالل        

الواليات المتحدة بوقٍت طويل ، وإن اإلدعـاءات        

والمالحظات العراقية بأن العـراق كـان دولـةً           

  :موحدةً  غير حقيقيةً  أبداً 

٠ تسبق تأسيسمطالبة األكراد باإلنفصال إن  

العراق الحديث بوقٍت طويل ، وقد أدت إلى حروٍب 

وقد . Versaillesأهليٍة عديدٍة منذ معاهدة فيرسايلز 

تعامل صدام مع إحدى تلك الحروب في مطلع 

 ثورةً  بقساوٍة قمعسبعينيات القرن العشرين ، و

أخرى خالل حرب العراق ـ العراق ، وأخمد 

 ساعدت . ١٩٩١ثورةً  كرديةً  أخرى في عام 

إنشاء هويةً  كرديةً  الواليات المتحدة على 

ً  ، عن طريق إنشاء منطقٍة أمنيٍة كرديٍة مستقلة

 ، وإن التهديدات ٢٠٠٣ إلى عام ١٩٩٢منذ عام 

المستمرة واإلجتياح الكبير الذي قامت به قوات 

  .عززت عملية إنفصالها صدام للمنطقة ، 

ـَّرت   ٠ ـَّة    أث على  اإلنقسامات بين الشيعة والسن

الثورة الكبيرة التي قادها الشيعة ضـد اإلحـتالل         

البريطاني للعراق قديماً ، وإسـتخدمت الحكومـة        

الملكية التي فرضها البريطانيون علـى العـراق        

 كجزٍء من تكتيكاتها    الورقة السنية والقبلية السنية   

  . في عملية التقسيم واإلخضاع 

 لقد ركز صدام وبعثيون مجددون آخرون بشكلٍ          ٠

ساسيٍ  على تدمير أعدائهم السياسيين العلمانيين ،        أ

لكن عملية اإلستثمار في البلد في ظل حكمهم لـه،          

 وكـانوا   تذهب لـصالح الـسنة    كانت منذ البداية    

يستثمرون في المناطق المدنية األكثـر علمانيـةً          

المنـاطق المدنيـة    ويتعصبون ضد اإلنفاق فـي      

م في المدن   اإلستثمار الضخ إن   . والريفية الشيعية 

السنية الكبرى والصغرى في األنبار وفي الغـرب        

 ، وفـي المنـاطق ذات الغالبيـة         والشمال الغربي 

السنية في بغداد وما حولهـا ، بـدأ فـي نهايـة             

السبعينيات من القرن الماضي وإستمر إلـى عـام         

٢٠٠٣ .   

 حالما بدأت الحرب العراقية ـ اإليرانية ، هرب  ٠

لى إيران ، وإنقلب بعض      شيعياً إ  ١٠٠,٠٠٠فعلياً  

الشيعة المتدينين ضد النظـام ، وأقيمـت منـاطق          

شيعيةً  معاديةً  في المنطقة الحدودية وفي األهوار         

وكانت األجهـزة األمنيـة     إلى الجنوب من بغداد،     

تتخذ إجراءاٍت صارمٍة ضد أيِّ صوٍت دينيٍ  شيعي 

   .ٍ يبدو بأنه يشكل تهديداً للنظام 

كان غالبيـة أفـراد      الحقيقي ،     أثناء فترة القتال   ٠

 ، وكثيـراً ماكانـت      وحدات المشاة من الـشيعة    

 لتتكبد الحجم األكبر    المقدمةتُنشَرهذه الوحدات في    

من اإلصابات في المراحل األولى مـن عمليـات         

الهجوم اإليرانية ، أمـا فـي عمليـات الترقيـة           

ـَّة في كلٍ  مـن         والتشجيع   فكان يفضل فيها السن
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ـَر إليهم     قوات المسلحة الحكومة وال  ، ألنه كان ينظ

  . بأنهم أكثر والءاً للنظام 

 بعضاً من الصدامات األخيـرة للحـرب، تـم          ٠

خوضها ضد قواٍت عراقيٍة تدعمها قواٍت إيرانيـٍة        

وعندما أصبح العراق مفلساً فـي       . قوات بدر مثل  

 وأصبح يعتمد على القروض األجنبية ،       ١٩٨٢عام  

الحكـومي فـي المنـاطق      إستمر تفضيل اإلنفاق    

ـِّية والمنـاطق المدنيـة األكثـر علمانيـةً            السن

   . وبصورٍة أكبر مما كانت عليه في الماضي

 أثناء حرب الخليج األولى ، ترك صدام الوحدات ٠

تتألف معظمها  العسكرية ذات األهمية األدنى والتي      

 في المنطقة المتقدمة في الكويـت مـع         من الشيعة 

وعندما بدأ في سحب     . يلٍة جداً وتجهيزاٍت قل دعمٍ    

وحداته إلى خارج الكويـت ، بعـد تقـدم قـوات            

لقوات الحرس الجمهـوري التـي      التحالف، كان   

ـَّة       وكـذلك ِفـرق     تتشكل في معظمها من الـسن

الجيش النظامي ذات الثقل األكبر، األولويـة فـي         

تاركاً وحدات المـشاة التـي      عمليات اإلنسحاب ،    

معظمها لتجد طريقها إلـى     يشكل الشيعة واألكراد    

  . خارج الكويت بنفسها 

٠   علـى   الثورات التي إندلعت فـي الجنـوب       إن 

أعقاب هزيمة صدام في حرب الخليج األولى كان        

ـَر إليها بأنها     ثوراٍت شيعيٍة مدعومٍة من ِقبل     ينظ

إن الجـيش   .  وتتصف بالـصبغة الدينيـة       إيران

ـِّذان         عمليـاٍت  العراقي وقوات األمن كانـا ينفـ

مناهضٍة للتمرد بشكٍل مـستمٍر ضـد العناصـر         

 وحتى ١٩٩٢المعادية المحتملة من الشيعة منذ عام       

 فـي بعـض   تجفيف األهوار: ، ومنها  ٢٠٠٣عام  

وتنفيذ عملياٍت أمنيِة منتظمٍة ضد القـادة       المناطق  

  . الشيعة والرموز الدينية 

سياسة فـرِّق    كان صدام يستخدم بدرجٍة عاليٍة       ٠

ـَّة ،  تسد  والعشائر المختلطـة التـي      لتفضيل السن

يرى بأنها مواليةً  ، والمدن السنية فـي األنبـار           

إنه لعب بالورقة   .  ١٩٩٢وغرب العراق بعد عام     

الدينية على نحٍو متزايٍد بدالً  من دعـم علمانيـة           

ـِّي    .  البعث وقد لعبها بوصفه سن

 وصاعداً ، كان صدام يشجع على       ١٩٧٥منذ عام   

ـَّة        أو يفرض  إرتحال العرب واألكـراد ، والـسن

 علـى طـول الحـدود       التوتراتنمت   . والشيعة

العرقية والطائفية في العراق وفي المناطق الشيعية       

وحدثت الهجرة اإلجبارية خالل الحـرب      . الدينية  

التوجـد  . ١٩٩٢العراقية ـ اإليرانية ، وبعد عام  

لدى أي طرِف أرقاماً مضبوطةً  عن المهجرين ،         

لكن تقديرات األمم المتحدة التي اُجريت أثناء غزو        

الواليات المتحدة تقدِّر أعداد المهجرين في الداخل       

   . بأكثر من مليون عراقي

على أية حال ، تبقى الحقيقة هي أن فشل الواليات          

المتحدة في تقدير الحاجة الفعلية لعمليات اإلستقرار       

تقسيم العراق  وبناء الدولة يمثل عامالً  رئيسياً في        

على اُسسٍ  عرقيٍة وطائفية  وفي عمليات التهجير         

التطهيـر  " القسرية وأشكاٍل متنوعٍة من عمليـات       

لقد عملت سلطة اإلئتالف المؤقتة مـن       .  "العرقي  

خالل تأييد المنفيين الشيعة ذوو المبـادئ الدينيـة         

" القويــة المــرتبطين مــع إيــران ، وممارســة 

ت اإلنتخابات الوطنية دون    حيث عِقد " الديمقراطية  

وجود أحزاٍب سياسيٍة حقيقيٍة ، إضافةً  إلى قيـام          

سلطة اإلئتالف المؤقتة بمنع إجراء إنتخاباٍت محليٍة       

وقد  . ، على جعل األمور تزداد سوءاً في العراق       

تعقّدت األمـور أكثـر عـن طريـق الممارسـة           

الدستورية التي قامت بفعل الكثير لتقسيم العراقيين       

 ؛ وبمشكلة المساعدة الخارجيـة      ً  من توحيدهم   بدال



 التحدي الصهيوين              )١٦٧(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                           ٤١ من١٥                               ٢٠٠٧ -                كانون األول 

 

التي اُسيئ تخطيطها وإدارتها بشكٍل رهيٍب حيـث        

اُهِدر معظم المبلـغ الموضـوع فـي إعتمـادات          

 بليون  ٢٢المساعدة المالية للواليات المتحدة البالغ      

 بليون دوالر الموجود    ١٠دوالر ومعظم مبلغ ألـ     

روثة من نظام   في اإلعتمادات المالية العراقية المو    

وبسلسلٍة من األهداف التي حدِّدت وفـق       صدام ؛   

قيمٍ  سياسيٍة للواليـات المتحـدة ولـيس وفقـاً           

  . للحاجات العراقية

  اإلنتقال من الفكرة إلى الواقع المقيت 
حالـة  بعيداً تماماً عن إمكانية الذهاب إلى أبعد من         

العرقـي  " التطهيـر "  على تخفيف عمليـة      اإلقناع

كيفية قيـام    ، والقدرة الحقيقية للتأثير في       والطائفي

 ، هناك المشكلة الثانوية  العراقيين بتقرير مستقبلهم  

لقدرة أميركا  المتمثلة في السجل التراكمي الواضح      

   . غير المؤثرة

 على التأثير يتضح كثيراً     الفقدان في القدرة  إن هذا   

تفسيٍر مفيٍد يقّدمه المؤيـدون      إلى أي    اإلفتقارفي  

 و الفيدرالية  واإلنفصال، بخصوص مـا    لتقـسيم ل

الكثير منهم يغّيرون خططهم على     . يؤيدونه فعلياً   

وعندما  . الدوام عندما يطلب منهم تقديم التفاصيل     

تكون الكلمات نفسها تعني أشياءاً كثيرةً  مختلفةً          

  . فإنها لم تعد موضوعاً ثانوياً 

مثـال ،    يشرح التقرير ، على سبيل ال      :التقسيم   ٠

بتعابير واسعةً  لشكٍل من أشكال إنفصال       " التقسيم"

ـَّيةً  ، عربيـةً              العراقيين إلى أقاليم عربيةً  سنـ

شيعية ، كرديةً  أو مختلطةً  ، والتي تكون تحـت            

هيمنة مجموعٍة عرقيٍة أو طائفيٍة واحدة فيما يتعلق        

أمـا األخـرون    . بالسيطرة األمنيـة والـسياسية      

 ، حيـث يمكـن أن   امضاً جداًفيتركون التعريف غ 

 أو التأسيس   دوٍل منفصلةٍ  إلى   إنشطار العراق يعني  

 سلميٍةالمقصود لمناطق عرقيٍة وطائفيٍة إما بطريقٍة 

   . الهجرة القسريةأو عن طريق 

تحديـد   لقد تُركَت بشكٍل عام دون       :الفيدرالية   ٠

 ،  تكوينهـا الطريقة العملية التي يمكن بواسـطتها       

تقريباً أي نوعٍ  إبتداءاً من النـوع        حيث أنها تعني    

   ـَج  إلى إنشاء مناطق فيدراليةً       بالتصويتالذي ينت

باإلعتماد على حدود المحافظات العراقية الحاليـة       

ـِرت في الدستور العراقـي، إلـى إنـشاء           التي اُق

      ً ولم يحـدد   . وبحدوٍد جديدة مناطق وأقاليم جديدة

بدو البعض يلـوح    دور الحكومة المركزية هنا ، وي     

إلى أن النتيجة النهائية ستكون أقرب كثيـراً إلـى          

 منه إلـى المفهـوم الحـالي        اإلتحاد الكونفدرالي 

إنه ليس  . للفيدرالية الموجودة في الدستور العراقي      

من الواضح إلى أي حٍد سوف تكون األقاليم الناتجة      

ة فيما يتعلق باألنظمة القانوني   ) أو مستقلة   ( مختلفة ً 

و السياسية و حقوق اإلنسان و تقاسم العائـدات و          

كذلك من  . القوات األمنية ، أو المجاالت األخرى       

نتيجةً غير الواضح ، أن هذه األقاليم سوف تتشكل         

  . ، الخالتوافقات في القيادة ، اإلستفتاءات، للقوة 

 :أو أقاليم ذات حكـمٍ  ذاتـي    /  دوٌل مستقلةٌ  و    ٠

 عـن إجـراء     ٍت غامـضةٍ  بعبـارا يتحدث البعض   

محادثاٍت حول تأسيس دوٍل مستقلٍة، والقليل يؤيدون       

. إقامة دولٍة كرديٍة مستقلٍة أو ذات حكـمٍ  ذاتـي            

وليس هناك من أحٍد يرغب في أن يوضح بالضبط         

كيف يمكن تحقيق هذه الدعوات أو مـاذا يحـدث          

بخصوص الحدود ، إيجاد نوعاً ما من اإلجماع بين 

هم هذه التقسيمات ، أو التعامل مع       أولئك الذين تشمل  

األقليات ، البنى التحتية ، النفط والموارد األخرى ، 

  . األمن ، الخ 

في الحقيقة ، إن أياً من أوجه النـشاط األميركـي           

الذي يذهب إلى أبعد من المحاولة لمساعدة العراق        
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في التوصل إلى شكٍل من أشكال التسوية السياسية،        

دمار الناتجين عن اإلنقسامات وتعويض الخسارة وال

الداخلية للبلد ، قد يعني اإلنتقال من مفهومٍ  سيئٍ            

تأمل في مايجب أن تأخذ بـه       . إلى تطبيقٍ  أسوأ     

الواليات المتحدة حقاً لكي تحاول بالفعل أن تشكّل        

   .وتشجع اإلنقسامات المتنامية في العراق

التحدث من  هذه هي كل التحذيرات الموجودة حول       

الفيدراليـة و    بعباراٍت عامـٍة حـول       غير تمعُّن 

في الواقع ، ينبغي على     . أو اإلنفصال   / التقسيم  و  

الواليات المتحدة أن تنتقَل في أي وجٍه من أوجـه          

   .نشاطها من المفاهيم الواسعة إلى التطبيق الحقيقي

           ـٌُّل في مايجب األخذ به فعلياً فـي تحديـد أي تأم

  :اط توجٍُّه حقيقيٍ  للنش

 هل أن نفس الواليات المتحدة التي كانت قادرةً           ٠

ـِّيء فقط    ، التطهيـر    ولـيس أن تمنـع    ، أن تبط

" الطائفي في بغداد علـى الـرغم مـن عمليـة            

تشكيل الفيدرالية والتقـسيم    ، ذاهبةٌ  إلى     "اإلنتشار

هل هي ماضيةٌ  لفعل هذا مع        ؟   على إمتداد الوطن  

ـَّردة لقواتها     وقوات التحـالف    حالة الضعف المط

   األخرى التي تغادر جنوب العراق؟

 هل أن الواليات المتحدة ماضيةٌ  للضغط علـى          ٠

؟ نحو إختيار خط تقسيمٍ  واضـح      األكراد والعرب   

هل هي ماضيةٌ  للمساعدة في تقرير ماإذا يجـب          

 الحكم الذاتي أو اإلستقالل   على األكراد أن يطلبوا     

    الواليات المتحدة   ويحددوا النتيجة النهائية؟ هل أن 

ماضيةٌ  للوصول إلى شمول التقسيم الكردي وبذلك        

         ـَّصت من الوقوع في ِشِرك تقديم أي تكون قد تخل

  نوعٍ  من الضمانات األمنية؟ 

 هل أن الواليات المتحدة مستمرةٌ  في محاولتها         ٠

يتّحد فيها الشيعة في    لتحديد الكيفية التي يجب أن      

  ؟الجنوب

مستقبل واليات المتحدة ذاهبةٌ  لتخطيط       هل أن ال   ٠

  ؟المناطق المقّسمة مثل إقليم بغداد الكبير وديالى

 هل أن الواليات المتحـدة ماضـيةٌ  لمـساعدة           ٠

 و  إختيار خطوط الحدود و األراضي    العراقيين على   

األنظمة األمنية و األنظمة القضائية ، وفي اإلختيار 

  نيين؟بين العرف والحكم العلمانيين والدي

إعـادة   هل هي ماضيةٌ  لنصح العراقيين على          ٠

 إلى منـاطقهم وإعـادة تـوطينهم ، أو          المهجرين

اإلبقاء على الوضع الحـالي ، وتقـديم محفـزاٍت          

  مالئمٍة وأنظمٍة قويٍة وإدارتها؟

 هل أن الواليات المتحدة ماضيةٌ  في محاولتهـا          ٠

، كيـف   المحافظات السنية الكبيرة الـثالث    إلخبار  

أقليتهـا وإنقـساماتها    ي مستقبلها بالرغم مـن      تبن

  ؟ العميقة

 هل هي ماضيةٌ  لمساعدة العراقيين في التعامل         ٠

 و القـضايا    األقـاليم ذات الخلـيط الـسكاني      مع  

تقسيم المـوارد   العشائرية  واألقليات الصغيرة و      

   و إنتقال السكان؟ النفطية

هل أن الواليات المتحدة ماضيةٌ  في مـساعدة          ٠

كيفيـة فـصل أم عـدم فـصل         راقيين ليقرروا   الع

  مكونات البنى التحتية واإلقتصاد العراقيين؟

 هل أن الواليات المتحدة ماضيةٌ  فـي التـدخل           ٠

كيفيـة  مباشرةً  لتقديم المشورة للعـراقيين علـى         

  تقسيم الموارد النفطية والمائية؟

إن القول بأن العراقيين يقومون بـصنع األخطـاء         

 صحيح جداً ، لكن هذا يجب أن يكون         ألنفسهم هو 
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تحذيراَ لكل األميركيين الذين يشعرون بأنه ينبغـي        

عليهم المحاولة للتدخل فـي مـساعدة العـراقيين         

إن آخر مـا يحتـاج إليـه        . لتسوية هذه األخطاء    

العراق هو تجنيبه أيـة ممارسـٍة تتـسم بـالعجز           

والغطرسة األمريكيتين مثل تلك التـي أدت فـي         

  . اضي إلى دماٍر كبيرالم

  "الناعم"مقابل التقسيم  "  القاسي"التقسيم 
  هو جاٍر حالياً ، ولـيس فيـه         التقسيم القاسي إن 

مايحدث بطرقٍ  تدل على وجود نموذجٍ  ما سـهٍل          

  :أو مستقٍر من اإلنقسامات داخل العراق 

 لقد كانت المنطقة الكردية اآلمنة السابقة       :األكراد ٠

ث ذات الهيمنة الكردية في شمال      داخل المدن الثال  

تتمتع لفترٍة  ) دهوك ، أربيل، والسليمانية     (العراق  

 يصل إلى حد الدولة     اإلستقالل بنوعٍ  من  طويلٍة ،   

إن تعداد األكراد ربمـا     . أو اإلقليم المستقل بذاته     

 مليون نسمة مـن بـين   ٥ ـ  ٤يصل إلى ما بين 

حـد   مليونـاً بال   ٢٨مجموع سكان العراق البـالغ      

ويملك اإلقليم الكثير من عناصر المنطقة      . األعلى  

إنه إسـتفاد مـن عمليـات       . اإلقتصادية المستقلة 

التهريب و المساعدات وقانون النفط مقابل الغذاء،       

. الذي أقرته األمم المتحدة في ظل نظـام صـدام           

وهو يحصل منذ سقوط صدام إلـى اليـوم علـى           

 إلـى   حصٍة كبيرٍة من عائدات الـنفط  إضـافة ً         

حصوله على حصٍة كبيرٍة من المساعدات وذلـك        

  .وبذلك يمكن تنفيذ المشاريع فيه " آمناً " ألنه 

تبين صناديق اإلقتراع بـأن غالبيـة األكـراد          ٠

ـِّلون اإلستقالل الحقيقي    ، وإن الكثيـر مـن       يفض

"  على أنهم    يتم تثقيفهم الشباب في المنطقة الكردية     

ربية قليالً  أو اليتحدثون     وهم يتحدثون الع  " أكراداً  

على أية حال، توجد أقلياٍت مهمٍة فـي مـا          . بها  

يسمى بالمنطقة الكردية تضم أعداداً كبيـرةً  مـن          

يتنافس العرب واألكراد على األراضي      . التركمان

الكـردي ـ   " خط التقـسيم  " التي تقع على طول 

العربي الذي يفصل بين المجموعـات العرقيـة ،         

الضغط الـذي   ت األصغر حجماً من     وتشتكي األقليا 

   .تتعرض له من كال الجانبين

والتزال محافظتي نينـوى والتـأميم تـشكالن         ٠

 ،  مناطق التنافس الرئيسية بين العرب واألكـراد      

كما هي مناطق شمال شرق محافظة صالح الدين        

وتبقـى منـاطق    . ومناطق شرق محافظة ديـالى      

ظمى حقول النفط في شرق الموصل، والمنطقة الع      

من كركوك ، وفي مناطق العراق الـشمالية هـي          

مناطق تنافسٍ  رئيسيٍة مع وجود سكانٍ  من العرب        

فـي  (ومـن التركمـان       ) في الدبس (المتطرفين  

وقد تم إقتراح إجراء إستفتاٍء حول      ) . طوزخرماتو

         هذه المناطق ، بالرغم من أنه تجب المالحظة بأن

بلـدانٍ    تأريخ هذه اإلستفتاءات التي جـرت فـي         

ً إلى حـٍد     كثيراً ماتكون تنافسية  أخرى يبين بأنها    

   . كبير ونادراً ماتضع نهايةً  للعنف

ـَّة    ٠ لقد تم تهجير أعداداً كبيـرةً         :العرب السن

 ، من العرب السنة من جنوب العـراق لحـد اآلن         

 ، وكـذلك مـن      البـصرة وخصوصاً من محافظة    

ـ . محافظة بغداد ومن أجزاٍء من الـشمال         اك وهن

األنبـار،  : مدناً ثالث تضم أغلبياٍت سنيٍة كبيـرة        

 ، لكن األنبار يوجد فيهـا  نينوى ، وصالح الـدين  

أيضاً أكراداً في الشمال وأقلياٍت شيعيٍة مهمٍة فـي         

  .الشرق 

لم تكن هذه المناطق في الماضي تمثـل كيانـاً           ٠

الـصحوة  وقد شـكلت     . عرقياً ما أو سياسياً أبداً    

السلطة بار أيضاً نوعاً جديداً من       في األن  العشائرية
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 إلعتـراض سـبيل القـادة الـدينيين و          العشائرية

األحزاب السياسية الـسنية  والـسلطات الـسنية         

على أية حال ، إن الجماعـات       . العلمانية المحلية   

 ينـدحرون   السلفيين الجدد المتطـرفين   السنية من   

 الـذين  البعثيين الجددبصعوبٍة ، وإن العناصر من   

فيما بيـنهم   إنقسموا  زوا منذ سقوط صدام ، قد       بر

حيث يتحالف الكثير منهم اليوم مع مجاميع الـسنة         

وإن حجم الشرعية التي يتمتع     . من السلفيين الجدد    

ـَّة المنتخبـون فـي           بها اليوم المـسؤولون الـسن

الحكومة المركزية غير واضح ، وال يبدو وجـود         

إلقلـيمٍ  أو    قيادٍة سنيٍة متماسكٍة أو وجـود فهمـاً         

  .فيدرالية 

إن غرب بغداد والكثير مـن منـاطق الطـوق           ٠

 حولها ، هي مناطق للتنافس بين الشيعة والسنة،       

من غير وجود تفسيراً واضحاً للتقسيم على اُسسٍ          

وتمثل ديالى مركزاً رئيسياً للقتـال بـين        . طائفية  

   .الشيعة والسنة

نزاع  الكثير من ال   كسب الشيعة  :العرب الشيعة    ٠

حول التطهير العرقـي فـي بغـداد وجنوبهـا ،           

 ، على   ويهيمنون على معظم مناطق جنوب العراق     

الرغم من أن هناك منـاطق سـنيةً  صـغيرةً  أو        

هيمن اإلئتالف  . ً  في كل محافظة      مناطقاَ مختلطة 

 على محافظـات بابـل ،       الشيعي العراقي الموحد  

ة ،  البصرة ، ذي قار، كربالء ، النجف ، القادسـي         

وواسط إلى حٍد كبيٍر في إنتخابات شـهر كـانون          

، بـالرغم مـن أن اإلنتخابـات        ٢٠٠٥األول عام   

القائمـة  الوطنية أظهرت وجود أقليةً  مهمةً  من         

 البـارزة فـي كـٍل مـن هـذه           الوطنية العراقية 

وكانت المثنى هي المحافظة الشيعية     . المحافظات  

 مـن % ٥الوحيدة التي لم يظهر فيها أكثر مـن         

   .األصوات ضد اإلئتالف العراقي الموحد

إن حالة الوحدة الواضحة لإلئتالف الشيعي في        ٠

 ، التي منحـت     ٢٠٠٥إنتخابات كانون األول عام     

 مقعداً من مجموع    ١٣٠اإلئتالف العراقي الموحد    

 مقعداً في مجلس المجلس الوطني ، بـدأت         ٢٧٥

التيـار  لقد إنسحب منـه     . تتشظّى منذ ذلك الحين   

 ومؤيديه وعادوا إليه بعـد ذلـك عنـدما          دريالص

وإنقلب . وجدوا أن عودتهم فيها مصلحةً جيدةً لهم        

إن الكثير  .  ضد منافسيه من الشيعة      حزب الفضيلة 

من المفاوضات التي تجري اليوم بـين األحـزاب         

المجلـس األعلـى اإلسـالمي      والمجموعات مثل   

 والمجاميع الـسنية والكرديـة ، تتجاهـل         العراقي

مجلس النواب وفي بعض األحيان حتـى رئـيس         

لقد فقد مجلس الـوزراء      . وحزب الدعوة الوزراء  

اليوم الكثير من أعضائه بـسبب إرتـداد الـشيعة          

والسنة مما يجعل مدة بقاء رئيس الـوزراء فـي          

   . الحكم غير واضحة

توحي اإلستفتاءات بأن معظم العـرب الـشيعة         ٠

ليـة الواسـعة    اليؤيدون تقسيم البلـد أو الفيدرا     

والكثير منهم يعتبرون أنفـسهم      . المثيرة للخالف 

 الممارسات الدينية المتطرفة  وطنيين ، وال يؤيدون     

التي يدافع عنها أصـحاب الخـط المتـشدد فـي           

على أيـة   . األحزاب الدينية المختلفة ذات الهيمنة      

حال ، المعتدلون الشيعة كثيـراً مـاتهيمن علـيهم        

 في محافظـة البـصرة      أحزاباً عنفية ، وخصوصاً   

المثنى ، ذي قـار،     : وأربع محافظاٍت أخرى هي     

إن معظم الجنـوب    . وميسان في الجنوب الشرقي     

الشرقي هو اليوم مشهداً للنـزاع المـستمر علـى          

السلطة بين الصدريين والمجلس األعلى اإلسالمي      

وتتنازع على السلطة في     . العراقي وحزب الدعوة  

 من كـل األحـزاب ،       الجنوب عصاباٍت متنافسةٍ  

   . إضافةً  إلى حزٍب شيعيٍ  آخر يدعى الفضيلة
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تقسِّم المنافسات الدينية والعائليـة فـي كـل          ٠

وقد  . محافظٍة مقدسٍة كبيرٍة الشيعة بشكٍل حقيقي     

ـُِتـَل خمسةً  من كبار وكـالء آيـة اهللا        الـسيد  ق

  .  على أيدي أطرافاً شيعيةً  أخرى السيستاني

بع الغنية بـالنفط قـصةً  فـي         للمحافظات األر  ٠

السعي نحو الحصول على اإلستقالل أوعلى الحكم       

يبدو أن الصدريين قاموا بإغتيال العديـد        . الذاتي

من الحكام الذين ينتمون إلـى المجلـس األعلـى          

اإلسالمي العراقي ، وهناك جدٌل قائم حول حكومة        

مدينة البصرة ، وضمن سياق الجريمـة المنظمـة         

بها الشيعة ، تتم سرقة كمياٍت مهمٍة من        التي يقوم   

  .النفط العراقي ومن السلع المستوردة 

تبين اإلستفتاءات بـأن الكثيـر مـن         :الخليط   ٠

العراقيين يعتبرون أنفسهم عراقيون أو مسلمون ،       

ـَّة ً       أيضاً  اإلستفتاءاتوتبين  . وليس شيعةً  أو سن

 في  ليس لديهم رغبة ً   بأن معظم العرب العراقيين     

أو في أيـاً مـن أشـكال الفيدراليـة           تقسيم البلد 

علـى أيـة حـال ،        . الواسعة التي تثير الخالف   

 من كال الجانبين فـي      المتطرفون العنفيون يتواجد  

وهـؤالء  كل منطقـٍة فيهـا خلـيطٍ  سـكاني ،            

اليستخدمون خياراً سلمياً في تحقيق التقـسيم أو        

  .اإلنفصال وليس لديهم منطقةً  آمنة 

التقديرات الحالية عدد سكان مركز بغداد       تضع   ٠

 مليون نسمة وعدد سكان محافظة ٥ ـ  ٤بحوالي 

إنها تـشكل    .  مليون نسمة  ٧بغداد كلها بحوالي    

ولكـن   من السكان ،     النواة الكامنة لمنطقٍة خليطةٍ   

عملية نشر القوات اإلضافية لم توقـف عمليـات         

 جــيش المهــديالتطهيــر العرقــي وعناصــر 

عيٍة أخرى، من اإلستمرار في إبعاد      وميليشياٍت شي 

السنة من مناطق غرب وجنوب بغداد األكبر إلـى         

خارجها ، في حين يسعى السنة إلى إبعاد الـشيعة          

  .من شمال بغداد إلى خارجها 

مجاميع مسيحية  لقد أصبحت    : األقليات األخرى  ٠

 مـن غيـر     ً مختلفة  وتركمانية  وأقليات صغيرة      

اعات القائمة بين العـرب     المسلمين عالقةً  في النز    

وال يوجـد بـين     . السنة والعرب الشيعة واألكراد     

هذه األقليات من هي كبيرةً بما يكفـي للـسيطرة          

،  أو لـديها     على أية مساحٍة مهمٍة مـن األرض      

. مساحاٍت أكثر من كونها مناطق ريفيٍة صـغيرة         

 ، وقد أصـبحت أهـدافاً       معرضةً لإلختراق وكلها  

م إخراج عدداً كبيـراً مـن       وقد ت . لطرٍف أو آلخر  

المسيحيين إلى خارج مدينة البصرة وطُِرد آخرون       

وقد غادر البلـد فـي أحيانـاً        . من مناطق السنة    

  . أخرى األثرياء من أبناء األقلية المسيحية 

لقد دفع فقدان األمـن فـي المنـاطق          :العشائر ٠

المدنية ، وحـاالت فـشل الحكومـات المحليـة          

ات المحلية مثـل القاعـدة ،       والمركزية ، والتهديد  

الكثير من العراقيين نحو هويتهم العشائرية كإحدى       

وإمتزجـت بعـض   . الطرق لمحاولة توفير األمن    

العشائر والتكتالت العشائرية وعملـت كمـوازنٍ         

 ، لكـن عـشائر      للتخندقات غير القانونية  مضاٍد  

جعـل  أخرى عززت مثل هذه التخنـدقات ممـا         

بب إرتيـاب الحكومـة     بس ،   الموقف يزداد سوءاً  

المركزيــة واإلئــتالف الــشيعي مــن الــصحوة 

  .العشائرية السنية في األنبار 

 يوجد الكثير من القـرى و       :المناطق المعزولة    ٠

المناطق المدنية  والمناطق الريفية التـي تـشكل         

أغلبيـاٍت  مواطن ألقلياٍت تحيط بها منـاطق ذات        

 ، وهي تكافح مـن أجـل األمـن بوجـه            معادية

. ترات األمنية العرقية والطائفيـة المتناميـة        التو
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اليوجد هناك شيئاً سهالً  أو نظيفاً فيمـا يتعلـق           

، وإن هذه العمليات     بعمليات اإلنفصال في العراق   

إن  . التحدث وفق الخطوط الحدودية للمحافظـات     

الجيوب والمناطق األكثر عزلةً  واألقليات يميلون       

إلى حـٍد كبيـر أو أن        فقراءللبقاء في البلد ألنهم     

عالقاتهم الخارجية والبدائل التي يملكونها قليلـةً ،        

  . وقدرتهم على اإلرتحال وإعادة التوطين ضعيفة 

إن الكثيرمن أفضل المثقفـين فـي        : اإلغتراب   ٠

العراق و األكثر ثراءاً و معظم العلمانيين  ومعظم         

ومعظـم   . المواطنين الحرفيين قد غادروا البلـد     

 ، ولكن يضمون بينهم     السنة غادروا هم من     الذين

أيضاً الكثير ممن هم من العلمـانيين أو يعتبـرون          

وتعيش اليـوم معظـم النخبـة       . أنفسهم وطنيين   

   .العلمانية للبلد خارجه

            على أية حال ، من المهم أن نفهم فقط، كيـف أن

وكم يمكـن أن يكـون      " قاسيا ً " هذا التقسيم كان    

لتقسيم األوسـع للعـراق فـي       مكلفاً  على حالة ا    

  .المستقبل 

  التهجير
 ولكـن   عمليات التهجير التوجد بياناٍت دقيقٍة عن      

التكاليف الواسعة لهكذا تهجير لحد اآلن موضـحة        

من المهم أن نالحـظ بـأن       .  أدناه ٤-١في الشكل   

تحـدث فـي    إحصاءات عمليات تهجير العوائـل      

 من المحافظات ، وتترك عمليـات       مساحٍة واسعةٍ 

دون مـالٍذ وطعـامٍ       التهجير الكثيرة تلك العوائل     

 ، وإن معظم العراقيين المهجـرين داخليـاً         كافيين

 ، وعلى األقـل     كانوا من الشيعة وليس من السنة     

قبل أن تبدأ عملية نشر القوات اإلضافية بإضعاف        

تنظيم القاعدة والحركات التطرفية السنية للـسلفيين       

  . الجدد 

الهجـرة الدوليـة فـي األمـم        منظمة  قدر تقرير   

، بأنـه  ٢٠٠٧ لشهر كانون الثاني ـ آذار المتحدة

 مليون شخص يمكن تصنيفهم بأنهم      ٨مايقرب من   

وبحاجٍة للمساعدة الفورية ، و     " معرضون للخطر " 

مليوني شخص كانوا يبحثون بنشاٍط عـن المـالذ         

اآلمن أو عن حالة اللجوء اإلنساني خارج البلـد ؛          

 مليـون   ٤ مهجرين في الداخل ؛ و     مليوناً كانوا ٩,١

  .يفتقرون إلى الغذاء الكافي 

ـَّص تقرير    منظمة الهجـرة الدوليـة لألمـم        لخ

 التقسيم القاسي  تأثير   ٢٠٠٧ لشهر مايس    المتحدة

إن تأثيرعملية التهجير لوحده قد شـمل       : كما يلي   

من إجمالي  % ١٧لحد اآلن وبشكٍل مباشٍر حوالي      

  .نفوس الشعب العراقي 

   العراقيون ال تتوفر لهم الخدمات األساسية * 

إن الماليين من العراقيين الفقراء جداً هـم غيـر          

مؤمنين غذائياً وباقين على فقرهم أو أن اإلمدادات        

الماء ، الدواء،   : من متطلبات الحياة األساسية مثل      

الطعام ، المأوى والخدمات الصحية غير متوفرةً         

الحالـة بفقـدان األمـن      وقد تضاعفت هذه    . لهم  

ألنهم يواجهون عنفاً متزايداً في كـل       الشخصي ،   

حتى أولئك الذين حصلوا على لجوٍء مؤقٍت        . يوم

ـُقـدم لهم الـضمانة، بـأن قـدرة المجتمـع            لم ت

ـِّف على إستيعابهم وتوفير حاجـاتهم هـي         المضي

  .كافيةً  ودائمة 

  : مليون نسمة مهجرون في الداخل ٨,١* 

 مليون عراقـي مهجـرون      ٢دير بحوالي   هناك تق 

 ٨٠٠,٠٠٠داخل العراق ، من بينهم مايقرب مـن         

 ٢٠٠٦قد تم تهجيرهم منـذ شـهر شـباط عـام            

وكان قبل إحـتالل الواليـات المتحـدة        . بالتحديد

 ٠٠٠,٠٢٤,١ ، هنـاك     ٢٠٠٣للعراق فـي عـام      
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 تـم   ٠٠٠,١٤٨عراقياً مهجراً ، وأضـيف إلـيهم        

إن هذا  .  ٢٠٠٦و ٢٠٠٣تهجيرهم مابين العامين    

 ١٢اإلنتقال السكاني الكبير الذي حدث في خـالل         

شهراً فقط، لم يكن متوقعاً واليمكن اإلستمرار في        

تقديم العون للمهجرين لفترٍة غير محددٍة من الزمن        

، وذلك بسبب العنف المستمر وتـدني مـستويات         

ـَّرٍد التي تواجه معظم العـراقيين         الحياة بشكٍل مط

تراكم للظروف السيئة نتج عنـه بـروز        إن هذا ال  .

إحتياجاٍت إنسانيٍة مفاجئٍة لألشـخاص المهجـرين       

ـِّفهم    .داخل العراق وللمجتمعات التي تضي

مع بقاء مجموعاٍت من السكان مهجرين لفتـراٍت        

أطول ، أصبح الـضغط علـى البنـى التحتيـة           

باإلضافة . والخدمات في المجتمعات المدمجة حاداً      

ـِّفة   تزداد  لذلك ،     ، التوترات مع المجتمعات المضي

ويعود قسم منها للزيادات في األسـعار المحليـة         

والتنافس للحصول على الخدمات األساسية و البنى       

  .التحتية والتشغيل 

  الالجئون في العراق * 

 الجئاً من الفلسطينيين و     ٠٠٠,٥٠  يوجد أكثر من    

السوريين  واإليرانيين في العـراق والـذين تـم          

هدافهم بعملياٍت هجوميٍة وتعصبيٍة مقصودٍة من      إست

ويواجـه هـؤالء ، مثـل       . ِقبل مكوناٍت محليـة     

العراقيين ، مصاعب في الحصول على الخدمات و        

المأوى والحماية ، لكن هذه الـصعوبة تـضاعفت         

بسبب وضعهم القانوني في البلد ، وبسبب وجـود         

  . خياراٍت أمنيٍة قليلٍة لديهم 

   في البلدان المجاورة مليونين عراقي* 

 تقريبـاً ، وهـم      مليوني عراقي لقد غادر العراق    

في سوريا  ( يختارون اللجوء في البلدان المجاورة      

إضافةً إلى نـزوح مـابين      ) واألردن إلى حٍد كبير   

 آخرين كـل شـهر كلمـا        ٥,٠٠٠ إلى   ٤٠,٠٠٠

إن . إستمرت األحوال في العراق تـزداد سـوءاً         

اللجوء في البلدان المجاورة    العراقيين الباحثين عن    

 على الحصول علـى     غير قادرين كثيراً مايكونون   

ويجب على المجتمع   . كامل الخدمات اإلجتماعية    

 لتتمكن من   الدولي أن يدعم هذه البلدان المجاورة،     

فـي  . إستيعاب التدفق المستمر مـن العـراقيين        

غضون ذلك ، كانـت المـوارد وآليـات الكفـاح      

 األفـراد ، أثنـاء سـعيهم        الشخصية تتناقص لدى  

لسوء الحظ،  . إليجاد المأوى والدعم في بلٍد أجنبي       

لقد أدى الموقف إلى وصـول الجئـين عـراقيين          

حديثاً ، وهم أكثر فقراً من سابقيهم ، وقد تم توجيه           

اللوم إلى هؤالء جراء اإلزدحام الذي حصل فـي         

المدارس و إزدياد نسبة الجريمة و إرتفاع بـدالت         

للعقارات ، والنقص في المـواد الغذائيـة        اإليجار  

ـِروا علـى      . والسلع األخرى    إن أولئك الذين اُجب

ـِّروا في الـداخل    مغادرة مجتمعاتهم ـ سواءاً هج

 يجب منحهم حقوقهم اإلنـسانية أو في الخارج ـ  

وتوفير حمايةً  لهم ، وتمكينهم من الحصول علـى          

 . امتهمللحفاظ على كر  إحتياجاتهم األساسية بحريٍة    

من المهم معالجة األسـباب الجذريـة لعمليـات         

التهجير هذه واإلنكبـاب علـى حـل مـشكالتها          

اإلقليمية حتى تكون عمليـات العـودة الكريمـة         

   .والطوعية  واآلمنة ممكنةً 

  األطفال * 

إن الصراع له تأثير عميقٌ بـشكٍل خـاٍص علـى           

فال الحالة البدنية والنفسية واإلجتماعية الجيدة لألط     

الذين تأثروا بشكٍل غير متكافيٍء بسبب فقدان األمن 

إن سوء التغذية و . و الحماية  والخدمات األساسية 

 ،  والصدمة العقليـة  حاالت التسرب من المدرسة       

وهناك هي حاالٍت تنتشر بين األطفال العراقيين ،        
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حاجةً  للتعامل مع هذه المواضيع الحّساسة بشكلٍ  

  . سريع 

  اإلقتصادي والمدني الحرمان 
ـَّص تقرير  منظمة الهجرة الدولية التابعة لألمم لخ

 ٢٠٠٧ الصادر في شهر كـانون الثـاني         المتحدة

فـي العـراق    "  للتقسيم القاسي "النتيجة اإلجمالية   

  : كما يلي 

ــداخل    • ــي ال ــرين ف ــخاص المهج  ، األش

ــصاً ٠٠٠,٠٢٤,١ ــام (  شخ ــل ع ،  ) ٢٠٠٣قب

ــن  ( ٠٠٠,١٤٨ ــى ٢٠٠٣مـ ، و ) ٢٠٠٦ إلـ

  ) .  إلى اآلن٢٠٠٦من  ( ٠٠٠,٨٠٠

فـي العـراق    ) من غير العراقيين   ( الالجئون •

 .  شخص ٥٠,٠٠٠

 ،  مليـونين     العراقيون في الـدول المجـاورة      •

 . شخص 

من الـسكان يعيـشون بـدوالٍر       % ٥٤ ،   الفقر •

 . أميركيٍ  واحٍد في اليوم 

 % . ٤٠ ـ ٢٥ عن العمل ، أكثر من العاطلون •

  % . ٧٠ ، التضخّم •

 ٢٠٠٦ في عام اإلصابات المسجلة بين المدنيين •

 ،٤٥٢,٣٤ .  

 ٢٠٠٦ في عام    الخسائر المسجلة بين المدنيين    •

 ،٦٨٥,٣٦ .  

 الذين يعانون   األطفال تحت عمر خمس سنوات     •

  % . ٤٣، من سوء التغذية 

وجدت منظمة الهجـرة الدوليـة التابعـة لألمـم          

 ٧٥المتحدة بأن النساء واألطفال يشكلون حوالي       

وإستمر األشخاص  . بالمائة من المهجرين حـديثاً    

        المهجرون في مواجهة مخاطر صحيةً  أكبر، وإن

الكثير منهم اليستطيعون الحصول على الخـدمات       

األساسية مثل ، الكهرباء ، الماء ، الرعاية الصحية      

ـَّن تقرير منظمة الهجرة الدولية بأن      . والتعليم   وبي

ضت قوانين أكثر صرامةً    عشراًَ من المحافظات فر   

على عملية دخول األشخاص المهجرين في الداخل، 

جاعلةً  عملية الحصول علـى موافقـات اإلقامـة          

  .والخدمات األساسية صعبةً  

 ـَّن تقرير األمم المتحدة بأن   :بي

 بالمائة مـن سـكان العـراق        ٥٤نسبةً  تقدر بـ     

 ،  يعيشون بأقل من دوالٍر أميركيٍ  واحٍد في اليوم        

 بالمائـة يعيـشون     ١٥ومن بين هؤالء توجد نسبة      

 دوالر  ٥,٠بـدخٍل أقـل مـن       ( بحالة فقٍر مطبقة    

؛ وإرتفعت نسبة المصابين بـسوء      ) أميركي يومياً 

 بالمائة مـن عـام      ٩ إلى   ٤,٤التغذية بسرعٍة من    

 ، وذلك وفقاً آلِخر البيانات      ٢٠٠٥ إلى عام    ٢٠٠٣

ـَِل بأن حوالي     . المتوفرة   ـُق  طفالً  ٤٣٢,٠٠٠لقد ن

هم بحاجٍة عاجلٍة للمساعدة ، في حين قفزت نسبة          

 ٧٠التضخم السنوية في العراق إلى ماقـدر بــ          

وإرتفعت نسبة   . ٢٠٠٦بالمائة في شهر تموز عام      

 بالمائة ٣٢حوالي  بالمائة ؛ ٦٠البطالة إلى حوالي 

من العراقيين فقط يستطيعون الحصول على ميـاه        

ية واألدويـة والمعـدات     الشرب والرعاية الـصح   

  .المهمة 

 الـصادر فـي    منظمة الهجرة الدولية   ذكر تقرير   

 بـأن  ٢٠٠٧الفترة من كانون األول ـ آذار عام  

النساء واألطفال هم المتأثرين على وجه الخصوص 

ــة   ــرب األهلي ــسانية والح ــات اإلن ــن األزم م

وقدرت منظمة الهجرة بأنه مقابل كل      . المستمرتين

ـَل    يكون هناك خمسةً  أو أكثر من أفراد        ذكٍر يقت

ــاجون   ــر ويحت ــل معرضــين للفق ــة القتي عائل

وأوضحت األمم المتحـدة كـذلك بـأن        .للمساعدة

المحافظات التي في وسط وجنوب العـراق هـي         
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بحاجٍة كبيرٍة للمساعدة اإلنسانية ،  التـي كانـت          

  . تترافق مع حالة فقدان األمن فيها بشكلٍ  واضح 

 بين تقارير وزارة الدفاع األميركية      أشارت مقارنة ً  

 والتقـارير األولـى لــ       ٢٠٠٧لشهر أيلول عام    

)(UNSCHR         إلى أنه في نهاية شهر مايس عام ، 

 ، إرتفع عدد المهجرين شهرياً والذي كـان         ٢٠٠٧

 كحٍد أعلى في شـهر      ٦٠,٠٠٠ و   ٥٠,٠٠٠مابين  

ــام  ــايس ع ــابين ٢٠٠٦م ــى م  و ٨٠,٠٠٠ إل

 . ٢٠٠٧يس عـام     شهرياً في شهر ما    ١٠٠,٠٠٠

على أية حال ، أشار تقييم وزارة الدفاع العراقية         

بالفعل إلى أن هذا العدد يمكن أن يـنخفض إلـى           

 فـي   ٥,٠٠٠٠ و   ٤٠,٠٠٠المستويات مـابين    

   . الشهر عندما يتحسن األمن في العراق

األخطار القابلة لإلشتعال على طول حدود 

  الفصل العرقية والمدنية في العراق
 ، فإن الصراع    ٦و٥ الخرائط في الشكلين     كما تبين 

ضد القاعدة والمتطـرفين اآلخـرين مـن الـسنة          

 ، والمتطرفين في الخط     لسلفيين الجدد والبعثيين  ا

المتشدد في جيش المهدي والميليشيات األخرى هو       

. عبارةٌ  عن جزٍء واحٍد فقط من القصة في العراق

ً  مـن  إن اإلنقسامات في العراق توجِّهها سلـسلة   

الصراعات األهلية الكبيرة والمناطق الساخنة في      

ـَنٍ  يمكـن أن            العراق حيث أن أي فعٍل غير متق

   .يجعل التقسيم الناعم أكثر سوءاً 

 بالفعل أن الواليات المتحدة كانـت       ٥يبين الشكل   

قادرةً على تخفيض مستوى العنف الكلي في بغداد        

 شهادة وتقريـر  إنعلى أية حال ،  . إلى حٍد كبيـر   

 ٢٠٠٧الواليات المتحدة في شـهر أيلـول عـام          

ـَّحا بأن بغداد تستمر فـي كونهـا مركـزاً           وض

لعمليات التطهير العرقي الشيعي التي تم فيها لحـد         

ـَّة منها إلى مناطق مثل ،           اآلن طرد كثيراً من السن

بغداد السنية التي تقع فـي شـمالها        " طوق  " مدن  

قياس هذا الفصل عالٍ  واليمكن      إن م  . مدينة ديالى 

تقديره بالتفصيل ، وقد تم التالعب به وتقليل أهميته 

ـَل القوة متعددة الجنسية في العراق ، لكـن           من ِقب

يوجد هناك مقداراً جيداً تقريباً وفرتـه نيويـورك         

  :تايمز على العنوان التالي 

http://www.nytimes.com/interactive/200
7/09/06/world/middleeast/20070907_BUI
LDUP_MAIN_GRAPHIC.html  

مكانـاً  تستمر منطقة بغداد األكبر فـي أن تكـون          

 يبتغيه الكثيرون من العراقيين المهجرين داخليـاً      

والبعض مـنهم مـن     . على الرغم من هذا العنف      

السنة على الرغم من المساعي الشيعية المـستمرة        

هجرة منظمة ال قدرت  . في عملية التطهير العرقي     

 ١٢٠,٠٠٠ بأن هناك    الدولية التابعة لألمم المتحدة   

من األشخاص المهجرين داخل العراق على األقل       

ـِّروا من بغداد وبقوا يعيشون فيهـا ،           كانوا قد هج

وإن الكثيرين ممن تم تهجيرهم من مناطق مختلفٍة        

ينتقلون من مناطق كانوا يـشكلون  في العاصمة ،  

   . إلى أحياٍء مختلطٍة عرقياًفيها أقليةً  طائفيةً  

اليمكـن  " التقـسيم القاسـي   "إن أسوأ األشكال من     

تجنبها تقريباً مالم يتحرك قادة العراق بشكٍل فعليٍ          

إلى األمام في عملية التسوية السياسية الوطنيـة ،         

وهذه هي ليست تطوراٍت حيث تستطيع الواليـات        

ت مـن  وإنها بالتأكيد ليس   المتحدة أن تتدبر أمرها ،    

وأياً  . نوع التطورات اإليجابية التي يجب تعزيزها     

ما تكون ، يجب التركيز تماماً على إيجاد طـرٍق          

في تقليل هذا النوع مـن      أكثر، إلستخدام تأثيرها    

 وعدم القياس بشيٍء يمكن أن يشجع بشكٍل        التقسيم

  . غير صحيٍح أو غير مباشٍر عليه 
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  قاسياإلصابات المدنية العراقية والتقسيم ال
التوجد تقديراٍت حقيقيٍة عن الخسائر األخرى فـي        

صفوف المدنيين العراقيين الناتجة عن الصراعات      

إن تقديرات أعداد القتلى غيـر      . العرقية والطائفية   

موثوقةٌ  ويصعب ربطها بأي سبٍب أو طرٍف معين         

. ، وخصوصاً الجثث الغارقة وحاالت اإلختفـاء        

وإن  من المـدنيين،     التوجد تقديراٍت عن الجرحى   

عدد القتلى المدنيين العـراقيين اليعكـس تـأثير         

الـذي تقـوم بـه      " النـاعم   " التطهير العرقـي    

مجموعاٍت طائفيـٍة مـن أجـل الـسيطرة علـى          

  . الساحتين اإلقتصادية والسياسية 

إن أي تقديٍر حقيقٍي لإلصابات يجـب أن يـشمل          

ء  جـرا  المصابين نفـسياً وبـدنياً    الجرحى ويضم   

حمالت الترهيب و التهديدات و عمليات اإلختطاف       

و اإلشاعات و الفساد واإلبتزاز عن طريق التهديد        

إلجبار المجموعات العرقية األخرى للخروج مـن       

توجد كـذلك إختالفـاٍت جذريـٍة فـي         . مناطقهم  

          تقديرات القتلى العراقيين ، على الـرغم مـن أن

  .  من غيرها لالتقديرات تبدو أفض

   عدد القتلى المدنيينتقدير
   هيئة إحصاء العراق وجمعيـة إحـصاء       يبدو أن

 كانتا تقـدمان علـى الـدوام        اإلصابات في العراق  

، مـن بـين     "التخمينـات " أفضل البيانـات ، أو      

المنظمات غير الحكومية حول اإلصابات العراقية،      

غيـر  حتى بالرغم من أن هذه اإلحصاءات التزال        

جمعيـة إحـصاء    تقـدم   . ً  إلى حٍد كبيـر     مؤكدة

 البيانـات عـن األعمـال       اإلصابات في العـراق   

الهجومية التي يقوم بها الجيش العراقي واإلصابات       

 ٢٠٠٥المدنية بين العراقيين إبتـداءاً مـن عـام          

، إن التقديرات العالية جـداً      ٧الموضحة في الشكل    

تضعها منظماتٌ معينةٌ  أخرى تـستخدم منـاهج         

جـداً حيـث تفتقـد إلـى        وقواعد بياناٍت ضعيفٍة    

  . المصداقية على أية حال 

هيئـة اإلحـصاء فـي      إن البيانات التي تستخدمها     

 ،  العراق وجمعية إحصاء اإلصابات فـي العـراق       

التي يعلن عنها عناصر مختلفـةً  فـي الحكومـة           

العراقية ، والتصريحات المتقطعة التي تدلي بهـا        

يـر  القوة متعددة الجنسية في العراق، تجعل من غ       

المحتمل أن يكون عدد المدنيين العـراقيين الـذين         

ـِلوا على أيدي عراقيين آخرين هو أقل مـن          ـُت ق

 للفترة مابين سقوط صدام حسين وشهر       ١٠٠,٠٠٠

نظـراً لوجـود الـصراعات       . ٢٠٠٧أيلول عام   

         األهلية والحروب السابقة ، يبدو من المحتمـل أن

 بـثالث   عدد العراقيين الذين جِرحوا يزيد عن ذلك      

 مع إستخدام النسب الطبيعية     – إلى خمس أضعاف  

ويبدو مـن   . بين أعداد القتلى إلى أعداد الجرحى       

    عدة مئاٍت من آالف العـراقيين      المحتمل كذلك بأن

إن عدد المقعدين و    . قد عانوا من جراحٍ  شديدٍة       

المعاقين ، أو غير القادرين على كسب أرزاقهم قد         

  . لقتلى تقريباً تخطى بالتأكيد أعداد ا

ـُّع نحو المستقبل   التطل
فإنـه واضـح    ، مهما تكن هذه األعداد مأساويةً        

كذلك أنها يمكن أن تكون مدخالً  لخسائر أعلـى          

كثيراً في الجوانب اإلنسانية إذا إستمرت عمليـة        

إذا كــان التمــرد الحــالي  . التقــسيم القاســي

مٍ   والصراعات األهلية يؤديان إلى صراعٍ  أهلٍي دا       

فـإن  ،  الطائفيـة    –على خطوط التماس العرقية     

اإلصابات العراقية اليوم قد تبدو صغيرةً  بالمقارنة        

حتى لو أن النتيجة النهائيـة تكـون        . مع الماضي   

كثيراً من أشكال التطهير العرقي والطائفي األقـل        
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فإنه مـن المؤكـد     عنفاً والتي هي تحدث اليوم ،       

ن عراقيين آخرين يعانون    تقريباً أن يبقى ماليين م    

بشدٍة في خضم أحداث هذه العملية ومن المحتمل        

ـَل الكثير منهم    . أن يجرح أو يقت

كذلك ، إن بيانات اإلصابات العراقيـة الموجـودة         

بالفعل تبقى مقياساً لإللتزام األخالقي والمعنـوي       

الذي وضعته الواليات المتحدة على نفـسها فـي         

ها تحذير واضح إلسـتراتيجية     إن . إحتاللها للعراق 

الواليات المتحدة بأنه يجب عليها أن تذ هب إلـى          

أبعد من القتال في الحرب ومقارعة التمـرد لكـي    

وتحذير من أخطار محاولة الـذهاب إلـى         ،   تنجح

أبعد من المساعي التي يجب أن تنصبُّ على إقناع         

العراقيين على إيجاد حلوٍل خاصٍة بهم وأن يحاولوا        

في كل   . ر ما يجب أن تكون عليه هذه الحلول       تقري

األحوال ، إن المبدأ األكثر أهميةً  فـي أي جهـٍد            

يهدف إلى تطويق الحرب وبناء األمـة المـسلحة         

يجب أن يكون هو نفس المبـدأ الطبـي، الكبيـر           

 في روما القديمة ، وهو      غالناألهمية الذي وضعه    

 " أوالً ، التضر ."  

ي حول الفيدرالية و الرأي العام العراق

  اإلنفصال  والتقسيم
تحتاج الواليات المتحدة أن تدرك بأن إستطالعات       

الرأي العام تشير إلى أن العراقيين كلهـم ليـست          

لديهم الرغبة في اإلنقسامات ذات الطابع العرقـي        

والطائفي التي تجري في البلـد ، ولتأسـيس دوٍل          

 قويٍة يمكنهـا    مستقلٍة ، أو إلنشاء مكوناٍت فيدراليةٍ     

 . أن تجرد الحكومة المركزية من كل قوٍة فعالـة        

ولكـن  ً  في هـذا ،       يشكّل األكراد حالةً  إستثنائية    

تجب المالحظة بأن اإلستطالعات التي أجريت لـم        

تسأل األكراد عن األراضي التي يريدون الحصول       

أو إذا ماكانوا يريدون اإلنفـصال بـدون        ،  عليها

الشمالية وبـدون ضـماناٍت     كركوك وحقول النفط    

  .أمنيٍة من جيران العراق ومن العراقيين العرب 

فرض التقسيم القاسي لم يحدث بـسبب التأييـد         

تقرير من وزارة الدفاع األميركية فـي       . الشعبي  

  : يبين أن٢٠٠٧شهر أيلول 

تبين إستطالعات وطنيٍة بأن معظـم العـراقيين        

جب أن يبقى   يستمرون في اإلعتقاد بأن العراق ي     

ـَّدة؛    من العراقيين فقط    نسبة الثلث  إن   دولةً  موح

يقولون بأنهم سيكونون بحاٍل أفـضل إذا ماتقـسم         

العراق إلى ثالثة أقاليٍم أو أكثر تعكـس التركيبـة    

وإن السكانية العرقية والطائفية بصورٍة أفـضل ،        

أولئك الذين يعارضون التقـسيم بـشكٍل قـوي         

ق ذات الخلـيط الـسكاني      يتواجدون في المنـاط   

وإن المناطق التي فيها تجـانٍس طـائفٍي        . الكبير

هـي التـي    ) في شمال وجنوب العراق   ( قوي      

على أية حال ، إن العنـف       . تهتم بالتقسيم كثيراً    

المستمر يقوي التوترات الطائفية التـي بـدورها        

ـُضِعف عملية المصالحة الوطنية    .ت

ـٌَّل إلى حـٍد ك      بيـٍر عـن مـشاعر      تقرير مفص

العراقيين تم إعداده في إستطالٍع للرأي أدارتـه         

أي بي سي ، بي بي سي ، أن أج كي  في شهر              

ـِّص فـي الـشكل        ٢٠٠٧آب عام    ـُخ  ،  ٨ ، ول

 أن دجو:  

 بالقوة أو بشكٍل طوعي     –فصل العراقيين ِعرِقياً    

وعلى إمتداد رقعة البلـد ،       .  يستمرُّ بالحدوث  –

 ١٧ – من بين كل سـتة عـراقيين         يتحدث واحداً 

 عن حدوث عملية الفصل العرقي للسنة       –بالمائة  

 ١١والشيعة على أسٍس طائفيٍة ، وبين هؤالء نسبة 

بالمائة يصفون هذا الفصل بأنَّه إجباري بـصورٍة        
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حيث يتحدث  : وفي بغداد ترتفع النسبة     . رئيسية  

ـَّة    ثالث وأربعون بالمائة     عن فصل الشيعة والسن

وتحويل مناطقهم من كونها مختلطٍة إلى منـاطق        

 بالمائة إن هـذه العمليـات       ٢٧معزولٍة ، ويقول    

 وهذه النسبة تـشبه     – بشكٍل رئيسٍي    تجري بالقوة 

 بالمائة من الذين قالوا نفس الـشيء        ٣١نسبة الـ   

  .في شهر آذار

من الواضح أن عملية التطهير العرقـي ليـست         

وفـي مدينـة     . بمعزٍل عن مايحدث في بغـداد     

البصرة في الجنوب الذي هو شيعي إلى حٍد كبير،         

 بالمائة عن عمليات الفصل اإلجباريـة       ٣٩أخبر  

 ٢٤للعراقيين على أسٍس طائفيٍة ، وأخبر عن ذلك         

 فـي كـل     – واحداً من بين كل أربعـة        –بالمائة  

  .مناطق العاصمة الرئيسية 

        هـذا اإلنفـصال    وفي ومضة أمٍل مستمرٍة ، فـإن

ً  إلى حٍد كبير، حيث تصل نـسبة         يست له شعبية  ل

 ، إضافةً     ثمان وتسعون بالمائة  المعارضة له إلى    

إلى وجود إتفاقٍ معـارضٍ لـه بـين األعـراق           

  .والطوائف العراقية 

تؤكد نتائج تتعلق بالموضوع صعوبة الحياة فـي        

 أن  بالمائـة  سبع وسـبعون  حيث يعتبر   : العراق  

 يريدون دون وجـود     حريتهم هي في العيش أينما    

 أن حـريتهم     بالمائة ٧٤ إضطهاٍد ضدهم ؛ ويعتبر   

هي في حركة تنقلهم اآلمنة من غيـر تعرضـهم          

وكال النسبتين لم تتغيران منذ شهر      . ألحداٍث سلبيٍة   

  .آذار 

إن التطهير العرقي هو غير بعيٍد عن حالة العنف         

وكما لوحظ ، فإن     . الواحدة التي تصيب العراقيين   

 يتحدثون عن إنفجار سياراٍت مفخخـٍة       بالمائة ٤٢

وعمليات هجومٍ  إنتحاريٍة بالقرب مـنهم ؛ وذلـك          

 واحد من بين كل أربعة      –  بالمائة ٢٦يشمل نسبة   

 من الذين يقولون بأن هذه األحداث وقعت فـي          –

  .األشهر الستة الماضية 

 عن عمليات عنـٍف     واحد وأربعون بالمائة  تحدث  

ت بها قوات الواليـات المتحـدة أو        المبررلها قام 

 ٢٦يقـول  ( قوات التحالف ضد مواطنين عراقيين      

بالمائة إن هذا العنف قد حدث في األشهر الـستة          

 أربعةً  من بين كـل عـشرة       ويتحدث  ) . األخيرة

كذلك عن عمليات إختطاٍف جرت في مناطقهم من        

أجل الحصول على فدية ؛ وترتفع تلك النسبة بشكٍل    

 ٦٨و فـي كركـوك       بالمائة ٨٢ ذكر إلى جديٍر بال 

  . في بغداد بالمائة٤٤  في البصرة ، مقابلبالمائة

 وتوجد أنواعاً أخرى من العنف تكون أيضاً مقلقةً          

 بالمائة من العراقيين عن قتاٍل      ٣٤يتحدث  : كثيراً  

بين الحكومة والقوى المتمردة في مناطقهم المحلية       

، ) خيـرة إثنان من عشرة في األشهر الـستة األ       ( 

 بالمائة عن عمليات القـنص وتبـادل     ٣٠ويتحدث  

إطالق النار؛ ويتحدث كثيرون كذلك عـن عنـٍف         

 بالمائة  ٢٧غير مبرر تقوم به الميليشيات المحلية ،        

إثنان من بين  يتحدثون عن قتاٍل طائفيٍ ،  ويتحدث        

 عن عنٍف غير مبرر تقوم بـه قـوات          كل عشرة 

  .الجيش أو الشرطة العراقيين 

إن عدد العراقيين الذين يعتقدون بأن إيران تشجع        

 ،   بالمائة ٧٩العنف الطائفي في العراق ، نسبتهم       

يرتفع بثمان نقاط منذ شهر آذار، وهذا سببه إلـى          

حٍد كبير هو أن غالبية الشيعة اليوم يشتركون بهذا         

وكان ) .  نقطة   ١٥ بالمائة ، مرتفعةً       ٦٢( الرأي  

 بالمائة ،   ٦٥ نقاط أيضاً ، إلى      هناك إرتفاعاً بتسع  

          في عدد الذين يعتقدون بـصورٍة رئيـسيٍة بـأن

 ٢٨ . ( العربية السعودية تـشجع علـى العنـف       
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بالمائة من العرب السنة فقط يعتقدون بهذا الرأي ،         

 نقطة ، وتزداد بـين      ١٧لكن تلك النسبة ترتفع بـ      

 بالمائة ،   ٦٦ويرتاب كثيرون ،    ) . األكراد كذلك   

  . من أن سوريا تشجع على اإلرهاب كذلك 

، وجد اإلستفتاء أيضاً إرتفاع     ٩كما يوضح الشكل    

التأييد بين الـشيعة لدولـٍة واحـدٍة ذات سـلطٍة           

مركزية ، ومن المحتمل أن هذا يعبر عـن ثقـةً             

إن إرتفـاع ثقـة      . متناميةً  بحيازتهم للـسلطة    

الشيعة بعدم قدرة السنة على إسـترداد مكـانتهم         

ابقة في السلطة والسيطرة كان لـه نتيجـةً           الس

ـَّدة بينما يجد معظـم الـسنة أن الوحـدة         ً ،   موح

الوطنية هي أملهم الوحيد في إقتسام ثروة العراق        

النفطية والحصول على درجٍة معينٍة من الـسلطة        

  .السياسية

إرتفاعاً بين األكراد في    بالمقارنة ، وجد اإلستفتاء،     

بعد كثيراً مما يذهب إليـه      ذاهبين أ  ( دعم التقسيم 

، من المحتمل أنه يعكس القلق المتنـامي        ) قادتهم  

من الوضع في مناطقهم الجنوبيـة أو الثقـة فـي           

اإلستقرار والرخاء اإلقتصادي في المنطقة الكردية      

في ظل ظروف تقليل الضغوط اإليرانية و السورية  

والتركية ، حصلت المنطقة الكردية على حصٍة من        

لنفط حِسبت وفقاً لتقديٍر لعـدد سـكانه ،         عائدات ا 

وإستفاد اإلقتصاد المحلي مـن عمليـات التـدفق         

  .الضخمة للمساعدات األميركية 

ديموغرافيات العراق الحقيقية والفيدرالية و 

  اإلنفصالية  والتقسيم
إن هذه المشاكل كلها تضاعفت بـسبب المـشاكل         

عـال  العملية في محاولة الوصول إلى اإلستقرار الف      

الذي يمكن أن يسمح للعراق أو خلفائه على العمل         

.  إن الديموغرافية هي جزء من المشكلة     . كدول  

توجد كل أنواع الخرائط والتقديرات عن الدرجـة        

، الحالية من اإلنقسام العرقي والطائفي في العراق   

 من المحتمـل أن يكونـان       ١١ و   ١٠لكن الشكلين   

سم اإلنقـسامات   صحيحين إلى درجٍة كبيرٍة في ر     

العرقية والطائفية في الديموغرافيات قبل اإلحتالل،      

وكيف تصطف مع الحدود الحاليـة للمحافظـات        

العراقية ، وكيف أن المقارنات الديموغرافية ترتبط       

  . مع نتيجة اإلنتخابات األخيرة 

إن حدود المحافظات هـي األسـاس الدسـتوري         

 أنـه حتـى     بالنسبة للفيدرالية ، ولكن من الواضح     

بالمعايير األوسع ، فإن هذه الحدود التالئـم أبـداً          

 . اإلنقسامات العرقية والطائفية الكبيرة فـي البلـد       

عالوةً  على ذلك ، أوضحت اإلنتخابات العراقيـة         

المختلفة بأنه توجد أقلياٍت عرقيٍة وطائفيٍة رئيـسيٍة        

في معظم المحافظات ، وكثيراً مـا تتواجـد فـي           

 وفي حاالٍت أخرى تتواجـد فـي        جيوٍب معزولةٍ 

  . المناطق والمدن الكبيرة والصغيرة المختلطة 

على أية حال ، تجب المالحظة بأنه التوجد نسخةً           

حاليةً  غيرسريةً لهذه الخـرائط والبيانـات فيهـا          

مصداقيةً  أكثر من المصداقية الهامشية ، وتثيـر         

نتائج تقريٍر حديث ، مواضـيع رئيـسيةً  حـول           

هم الذي يملكه فعلياً أي شخصٍ  حـول         مستوى الف 

ـُص . ديموغرافيات العراق القديمة والحالية  ـَل وخ

بـي بـي    / أي بي سي    حديٍث قامت به    إستطالع  

ـَي  / سي  إلى أن ، العراق يوصف بشكٍل       أن أج كَ

عام على أنه دولةً  ذات غالبيةً  شيعية ، إعتمـاداً            

على مرجعٍ  غير مؤرخٍ  وليس لـه أصـل فـي             

الموجـود لـدى المخـابرات      " وورلد فاكت بوك    "

     بالمائـة   ٦٥ إلى   ٦٠المركزية األميركية يبين بأن 

  . من العراقيين هم شيعة 
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بالمقابل ، فإن في هذا التقييم يشكل العرب الشيعة         

 ٤٨أقل من نصف إجمالي السكان في العـراق ،          

 ٤٧بالمائة ، كما كانوا في إقتـراع شـهر آذار،           

  .بالمائة 

 بالمائـة فـي هـذا    ٣٣يشكل العرب السنة نسبة    و

) وضمن قياس التفاوتات  (اإلقتراع ، مشابهةً  أيضاً      

  .  بالمائة في إقتراع شهر آذار ٣٥لنسبتهم البالغة 

 بالمائـة ،    ١٥ و ١٦وقد حِسبت نسبة األكراد بـ      

على التعاقب ، في كال التقريرين ؛ مع ثالثة بالمائة 

ين التقريرين يـشتمالن    إن هذ . أخرى في كليهما    

 مقابلٍة أجريت فـي     ٤,٤٠٠سويةً  على أكثر من      

 موقعاً من مواقع أخذ العينات ، وهذه تـشكل          ٩١٥

عينةً  مركبةً  كبيرةً  بمستوى غير إعتيادي مـن           

  . التغطية الجغرافية 

 بأن نتائج إنتخابـات شـهر       ١٢يبين أيضاً الشكل    

ـَّحت بأنـه حتـى      ٢٠٠٥كانون األول عام      وض

عندما تسيطر عرقيةً  أو طائفـةً  معينـةً  علـى             

فإن هذا اليعني بأن هذه المحافظـة       محافظٍة ما ،    

أو أن األعـداد    / وأن   اليوجد فيها أقليـاٍت قويـةٍ     

الكبيرة من العراقيين لم يصوتوا لحزٍب وطنـيٍ  ،          

  .بدالً  من األحزاب العرقية أو الطائفية 

اإلنفصالية  األثر اإلقتصادي للفيدرالية و 

  والتقسيم
كما بينت المناقشة لحد اآلن ، سـاعد اإلنفـصال          

القسري في خلق مشاكل كبيرةً  في بنى العـراق          

وكان هذا التأثير مباشـر جـداً    . التحتية وإقتصاده 

فمـن الطبيعـي كـان المهجـرون        . إلى حٍد ما    

العراقيون يفقدون بيوتهم و أعمـالهم أو وظـائفهم          

 إذا وجد   – رمزيٍ  قليل     ويحصلون على تعويض ٍ   

لقد أخذت مـنهم الميليـشيات والمتمـردين        . ذلك  

لقد أجبروا علـى    . ممتلكاتهم ، أو أنها قد تدمرت       

العمل في الخارج أو العمل في أعماٍل ذات أجـٍر          

 إذا كانوا يستطيعون الحصول     –قليٍل داخل العراق    

 أو أنهم يصبحون عبئاً علـى أفـراد         –على عمل   

  .صدقائهم عوائلهم أو أ

يبدو أن التقسيم المتزايد والفصل القسري بعيـدين        

عن إحتمال تكوين مناطق إقتـصادية و عرقيـةً           

وطائفيةً  مشتركةً  يمكن تفعيلهما قبل أن تمر سنين        

في حالٍة بعـد     . من اإلضطراب الكبير والتوافقات   

حالة ، تكون المدن المقسمة في طريقها إلى الوجود 

ائميين ، أو قرى ومناطق تتواجد      وبتوتٍر وغضٍب د  

سويةً  مع مناطق ذات حـدوٍد عرقيـٍة وطائفيـٍة           

حتى لو أن العراق إنقسم أو تحول الـى         . مختلفة  

فيدرالية ، فإن الكثير من العراقيين هم فقراء جـداً          

بحيث اليستطيعون اإلنتقال إلى مناطق أخـرى ،        

ـُرسم          والنتيجة سوف لن تكون خطوطاً سهلةً  تـ

 لى خارطة ، بل على العكس سوف تكون عبارةً        ع

عن الكثير من المناطق المدنية والريفية الصغيرة       

  . المبعثرة

 ٦٠إن البطالة وقلة التشغيل هما بنسبٍة أكثر من         

اليوم في معظم المناطق ذات الصراع والتوتر       % 

 حتى مـع شـمول المنـاطق األكثـر          .الشديدين

محافظة بابل ، فإن    إستقراراً مثل المنطقة الكردية و    

ـَّمت فـي تقريرهـا          وزارة الدفاع األميركية قيـ

الفصلي بخصوص األمن واإلستقرار في العـراق       

تقديرات الحكومة العراقية المعتدلة التـي تـضع        

والتشغيل  % ٦,١٧البطالة الوطنية المباشرة بنسبة     

بنسبٍة وطنيٍة إجمالية هـي      % ١,٣٨القليل بنسبة   

٧,٤٥. %   
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ـُّ  ل الخدمات الطبية و القانونية  والتعليمية       إن تعط

          ع األنواع األخرى من اآلثـار الدائميـة ، وأيتد

تدهوٍر إضافيٍ  في األمن واإلستقرار، في أن تزيد         

وقد تضاعف هذا الوضـع بـسبب       . األمور سوءاً   

ضعف التقدم وفرص التعليم في كثيٍر من المناطق        

اعيـة  و عدم القدرة علـى تـوفير الحيـاة اإلجتم         

والعائلية الطبيعية و الضغط ذو الخلفيـة العرقيـة         

والطائفية الذي يتعرض له العراقيين ، واإلنزعاج       

الكبير والمستمر بسبب حيازة المنافع التي يعـول        

وكل هذا كثيـراً    . عليها اليوم مثل السلطة والمياه      

مايحدث في جٍو من الخوف و اإلنهاك و الغـضب          

  . واإلنقسام 

بنى التحتية و الفيدرالية  واإلنفصال  النفط و ال

  والتقسيم
 ـُظِهر على أية حال ، إن التقسيم اليحدث بطرقٍ  ت

بشكٍل جليٍ  حدوده في شبكة الطرق و الموانئ و          

مؤسسات النفع العام ، أو أنظمة الميـاه ، وهـو           

ليس أوضح من أيِّ شكٍل من أشكال التقـسيم أو          

سيم نفط العـراق    الفيدرالية اللذان اليستطيعان تق   

وموارده األخرى أو قاعدته الـصناعية بطـرقٍ          

  . متكافئة 

  موضوع النفط
إن المدخرات والدخل القادم من عمليـة تـصدير         

النفط هما مفتاح السلطة السياسية واإلقتصادية في       

على أية حال ، العراق هو دولـةٌ  فيهـا   . العراق  

قطاع نفطي متكامل حيـث أن أنابيـب نفطـه و           

شآت الضخ  وحقول النفط من الـسهل كثيـراً           من

إن النفط فـي    . تأسيسها ومدها على مستوى البلد      

اآلخر هو مصدر الثروة الوحيد للعملـة الـصعبة         

 % ٩٠للبلد بإستثناء المساعدات ، ويوفر حوالي       

إن التقسيم ببـساطة هـو       . من عائدات الحكومة  

ليس مسألة سلطة وأرض ، بل إنه فـي الواقـع           

  . لة نفط مسأ

 -١٣كما توضح الخرائط والجداول في األشـكال        

اليـساعد بذاتـه     ، إن قطاع النفط في العراق        ١٥

طالما  ،   على أيِّ شكٍل من أشكال التقسيم السلمي      

من مجموع كميات النفط التـي       % ٨٠أن حوالي   

ـُصدر حالياً تأتي من المحافظات الـشيعية فـي          ت

ل الشمالية تستطيع أن     ، وإن الحقو   الجنوب الشرقي 

ـُصدر عن طريق الجنوب وعن طريـق تركيـا          ت

فقط ، إن عملية إعادة تأهيل الحقـول الموجـودة          

 ، وإن   حـوالي ثـالث سـنوات     يمكن أن تستغرق    

عمليات التأسيس الكبيرة لحقول الـنفط العراقيـة        

الجديدة أو حقول النفط الحبيس يمكن أن تـستغرق         

إضافةً  لذلك ، إذا يريد       . خمس سنواٍت على األقل   

ـِّل إعتماده على الكميات المستوردة        العراق أن يقل

من المنتجات النفطية ، فهو يحتاج إلـى مـصافي          

ضخمةً  وكفوءة ، وفي الوقت الحالي اليمكن دعم         

مثل هذه المصافي إالّ  عن طريق نوعاً مـا مـن            

التوزيع واإلستثمار الوطني الموحد أو عن طريق       

  .الجنوب 

وكالة معلومات  ر آِخر تقرير حول العراق من       يشي

 إلى أن ، البنى التحتية للنفط فـي         الطاقة األميركية 

وبالرغم من  . تحديٍث وإستثمار العراق تحتاج إلى    

الذي يشمل دعم تمويل    ( جهد إعادة اإلعمار الكبير   

 بليـون   ٧٢,١إعادة إعمار وإنعاش العـراق بــ        

درةً  على تحقيق    ، فإن الصناعة لم تكن قا     ) دوالر

   . ٢٠٠٤أهداف إنتاج وتصدير النفط منذ عام 

المفتش العام على   وفقاً للتقرير الخاص الصادرعن     

 الـصادر فـي شـهر       عملية إعادة إعمار العراق   
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يواجه قطاع النفط في     ،   ٢٠٠٧كانون الثاني عام    

العراق تحدياٍت تقنيٍة فـي عمليـات إدارة ونقـل          

 ، وكذلك فـي     كررةوتخزين الخام والمنتوجات الم   

إدارة عمليات التحكم في التسعير وإدارة الكميـات        

المستوردة ، محاربة الفساد والتهريب و تحـسين        

لـم  . أداء الميزانية وإدارة عملية إدامة العمليـات        

يرتفع إنتاج النفط إلى مستوياته التي كان عليها قبل         

الحرب ، ويعمل المسؤولون في مجلسي النـواب        

تنظيم عملية اإلسـتثمار وحقـوق      والوزراء على   

الملكية  التي سوف تساعد في دفع الصناعة إلـى          

  .األمام 

التحّدي اآلخر الذي يواجه عملية تطـوير قطـاع         

النفط العراقي يتمثل في التوزيع غير المتـساوي        

وتتركـز   . للثروات على الديموغرافيات الطائفية   

معظم ثروات النفط المعروفة في المناطق الشيعية       

، وفي الشمال ذو العرقيات المتنوعة،       ي الجنوب ف

مع وجود مصادر قليلةً  تحـت سـيطرة األقليـة           

ولهذا السبب يبقى وجود خطةً  قانونيـةً           . السنية

  .لإلستثمار في قطاع النفط هدفاً رئيسياً للسياسة 

طبقاً لتقارير من وكاالٍت حكوميٍة أميركيٍة مختلفـة        

فإن وليٍة أخرى ،    و مؤسساٍت مشتركٍة ومنظماٍت د    

تكاليف إعادة إعمار العراق على المـدى البعيـد         

 بليـون دوالر أو أكثـر،   ١٠٠يمكن أن تصل إلى  

ـُدِّر بأن أكثر من ثلث هذا المبلـغ سـوف            وقد ق

 . يذهب إلى قطاعات النفط و الغـاز والكهربـاء        

وإضافةً  لذلك ، يقدِّر البنك الـدولي بـأن هنـاك            

غ  بليـون دوالر علـى األقـل         حاجةً  للتعهد بمبل   

سنوياً لصناعة النفط من أجل إدامة عملية اإلنتاج        

  .الحالية

، تبلغ إحتياطيـات الـنفط      لمجلة النفط والغاز  طبقاً  

 ، على الـرغم      بليون برميل  ١١٥العراقية المثبتة   

من أن هذه اإلحصائيات لم تتم مراجعتها منذ عـام         

ناٍت زلزاليـٍة   بيا وقد بِنيت بشكٍل كبيٍر على       ٢٠٠١

وعلـى مـدى    . قبل أكثر من ثالثة عقوٍد تقريباً       

السنتين الماضـيتين ، قامـت شـركاِت متعـددة          

الجنسيات بطلٍب من الحكومـة العراقيـة بإعـادة         

فحص البيانات الزلزالية وقامت بعمليـات مـسحٍ          

شاملٍة إلحتياطيات نفط العراق في مواقـع علـى         

يون والمستشارون  لقد قدر الجيولوج  . إمتداد البلد   

بأن المناطق غير المستكـشفة فـي الـصحارى         

الغربية والجنوبية ربما تحتوي على ما يقرب من        

 بليون برميل إضافي من النفط الذي  ١٠٠ إلى   ٤٥

بينما تمتد التقديرات الداخلية في      . يمكن إستخراجه 

مئات الباليين من البراميل من الـنفط       العراق إلى   

 البيانات الزلزالية التـي هـي        ، يبدو أن   اإلضافي

تحت المراجعة من ِقبل عدداً كبيراً من الـشركات         

الدولية تشير إلى وجود زياداٍت أكثر إعتداالً  لكنها         

إن العراق لديه أقل نسبٍة من المخزون إلى        . مهمة  

  .اإلنتاج من بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط

غـاز  تشكل الغالبية مـن إحتياطيـات الـنفط وال         

المعروفة في العراق حزاماً يمتد على طول حدوده        

وطبقاً للحكومة العراقية ، يمتلك العراق       . الشرقية

ـَبر حقـوالً            ـُعت " حوالي تسعة حقوٍل من التي ت

فيها أكثر من خمـسة باليـين       " ( عمالقةً ضخمة   

 حقالً    ٢٢باإلضافة إلى   ) برميل من اإلحتياطيات    

ـُعرف بـ       فيهـا أكثـر مـن       "  ( عمالق"آخراً ت

طبقاً لمستشارين مستقلين ، يشكل   ) . بليون برميل 

تجمع الحقول العمالقة الضخمة في جنوب شـرق        

العراق أكبر سلسلة معروفة من هذه الحقول فـي         

 بالمائة من مخزونـات     ٨٠ إلى   ٧٠العالم وتشكل   
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 بالمائـة   ٢٠توجد نسبةً  تقدر بـ      . النفط في البلد    

ط في شمال العـراق ، قـرب        من إحتياطيات النف  

إن التفـرُّد فـي      . كركوك و الموصل وخـانقين    

السيطرة على الحقوق هي مـصدراً للجـدل بـين          

  .األكراد والمجاميع األخرى في المنطقة 

تشكل الصحراء الغربية موقع إهتمامٍ  للمنقبـين        

عن النفط وكذلك للمجاميع الطائفية التـي تـشغل         

. اجاً نفطياً كبيراً فيها   هذه المناطق التي اليوجد إنت    

كانت كميات النفط القليلة الموجودة تحـت األرض        

في المنطقة الغربية معروفةً  قبل عقوٍد من الزمن،         

الكثيـر  . لكن القليل تم فعله على طريق تطويرها        

، من هذه المناطق يجري إستكشافها اليوم تمامـاً    

على الرغم من أنها تعـود إلـى نفـس التكـوين            

الذي تعود إليـه مـستودعات الـنفط        الجيولوجي  

وفقاً لخبٍر صدر عن مـصدر أخبـار        . السعودية  

، يوجـد بئـر      ٢٠٠٧مصري في شهر شـباط ،       

نفطي تجريبي في حقل أكاس في محافظة األنبـار         

يكافيء في التقديرات الحقول الكبيرة في األمـاكن     

  .األخرى من العراق 

ل تأريخياً ، كان ثلثي اإلنتاج يـأتي مـن الحقـو          

الجنوبية والباقي يأتي من الحقول المركزية فـي        

في الوقت الحـالي ، تـأتي       . الشمال قرب كركوك  

غالبية إنتاج النفط العراقي من ثالثة حقول ضخمٍة        

شـمال الرميلـة وجنـوب الرميلـة         : فقط ، هي    

ـُدير شركة نفط الجنوب، الرميلة إلى       . وكركوك ت

راً جانب حلقٍة تتكون من إثني عشر حقـالً صـغي         

سوبها ، لوهايس ، الزبير وغرب      : تقريباً ، تشمل    

 مليون برميـل    ٩,١ إلى   ٥,١القرنة ، وتنتج مابين     

يومياً ؛ وهذه الكمية قريبةٌ  من مـستويات ماقبـل           

وعلى العكس من ذلك ، فـإن متوسـط         . الحرب  

اإلنتاج في حقول كركوك والحقول الـشمالية هـو         

مايـشكل   برميل يومياً ، وهـو       ٢٠٠,٠٠٠بحدود  

جزءاً من مستوى اإلنتاج الذي كان موجوداً قبـل         

 برميل يومياً   ٦٨٠,٠٠٠الحرب والذي كان بحدود     

الـضرر الـذي أصـاب      ، والسبب في ذلك هـو       

 وكذلك تعطيـل    الخزانات جّراء حقن الغاز والماء    

صرحت وزارة النفط العراقية في     . مسالك التصدير 

مـن   ، بأن إجمـالي اإلنتـاج        ٢٠٠٧شهر مايس   

 برميل في اليوم ،     ٢٠٦,٠٠٠الحقول الشمالية كان    

  . ذهب كله إلى اإلستهالك المحلي 

في الوقت الحاضر، تسيطر وزارة النفط العراقيـة        

مركزياً على عملية تطوير وإنتاج النفط والغاز في        

 وذلـك   إقلـيم كردسـتان   كل أنحاء العراق ماعدا     

ة شـرك بواسطة شركتيها اإلثتنين العاملتين وهما ،       

طبقـاً لموقـع    . نفط الجنوب وشركة نفط الشمال      

شركة نفط الشمال ، تمتد حقوقها اإلمتيازيـة مـن          

     ٥,٣٢حدود تركيا في الشمال إلى خـط عـرض          

، ومن )  ميالً  إلى الجنوب من بغداد١٠٠حوالي ( 

الحدود اإليرانية في الشرق إلـى حـدود سـوريا          

شركة تمتد منطقة عمليات ال   . واألردن في الغرب    

        التـأميم  : الجغرافية علـى المحافظـات التاليـة        

، نينوى و أربيـل و بغـداد و ديـالى           ) كركوك(

وجزءاً من محافظة بابل يصل إلى مدينـة الحلـة          

وبقية المناطق  . ومحافظة واسط إلى مدينة الكوت      

تقع تحت مسؤولية منطقة عمليـات شـركة نفـط          

ـ        الجنوب ،    اطق وعلى الرغم مـن أن هـذه المن

صغيرةً  في مساحتها الجغرافية إالّ  أنهـا تـضم           

   . غالبية إحتياطيات النفط المثبتة

ستة أعلنت وزارة النفط العراقية عن هدفها إلنتاج        

 بحلول نهاية هذا العقـد مـن        ماليين برميل يومياً  

ـِّحةً  بأن قطاع النفط في العـراق           الزمان ، موض

مـن   بليـون دوالر     ٧٥ و ٢٥يحتاج إلى مـابين     
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إن . اإلستثمار لكي يصل إلى هـذه المـستويات         

الحقول الجنوبية التي تم إعدادها للتطوير في مجال        

غرب القرنـة ،    : التصدير في الفترة الحالية هي      

يوحي الخبراء  . عمر) إبن( حلفاية ، مجنون ونهر   

إلى أن هذه الحقول يمكن أن تنتج  مليونين برميل          

المـدي المتوسـط     إضافيةً  في اليوم ضمن خطة       

في الـشمال ، ربمـا تتوقـف        . بإستثماٍر متوسط   

عمليات تطويٍر إضافيٍة في عدٍد من الحقول تشمل        

باي حسن ، جمبور، خباز، عجيل ، عين زالة ،          : 

بطمة وحقوٍل أخرى على الوضع النهائي لكركوك       

وتسوية مطالبات األكراد فـي مـايتعلق       ) التأميم( 

وقد وضع  ) . الموصل(بمحافظة نينوى                       

جدوالً  زمنياً إلجراء إستفتاٍء بشأن مدينة كركوك        

  .  ٢٠٠٧في نهاية عام 

بالرغم من عدم اإلتفاق على قـانون اإلسـتثمار         

الوطني في مجال النفط ، قامـت حكومـة إقلـيم           

كردستان بتوقيع ستة إتفاقياٍت لتقاسم إنتاج النفط       

 مـن   بموجب عقوٍد إستكشافيٍة وتطويريٍة مع عددٍ     

 ،  ٢٠٠٧في شهر حزيران عام     .الشركات األجنبية 

 ٤٠أعلنت حكومة إقليم كردسـتان عرضـاً لــ          

ٍ خالل صـيف عـام      مجموعة إستكشاٍف إضافية  

باإلضافة لذلك ، كانت الحكومة المركزية       . ٢٠٠٧

ـَّعت على أكثر من إثني عشر عقـداً مـع            قد وق

شركاٍت عالميٍة إثناء نظام صدام حسين، وهي اليوم 

عندما يـصبح   يد النقاش أو ربما يعاد النظر فيها        ق

قانون نفط العراق وخطة اإلستثمار فـي موضـع         

ـِّل وضـع            . التنفيذ فـي أدنـاه جـدوالً  يفـص

ـَن عنها في قطاع نفط        اإلستثمارات الوطنية المعل

   .العراق الشمالي

إن البنى التحتية لمعمل التكرير قديمـة ، وكثيـراً          

  ـَّلة بسبب السرقة و تخويف     ماتكون عملياته م عط

المستخدمين  وتخريب خطوط األنابيب الفرعية و       

النقص في مخزونات التغذية  وقلة الطاقة المجهزة        

إن مـزيج الوقـود     . والتي اليمكن اإلعتماد عليها     

الذي يشمل مستوياٍت عاليٍة مـن الـنفط الثقيـل ،           

لم يكـن القطـاع     . اليمثل المزيج المطلوب حالياً     

راً على تحقيق الطلب المحلي مـن المنتجـات         قاد

المكررة مثل الغازولين و الكيروسـين والـديزل        

للمولدات التي تجهز الطاقة الكهربائية منـذ عـام         

 ، وهناك حديثٌ دائم عن وجود شحةً  فـي           ٢٠٠٣

 ، كان إسـتهالك     ٢٠٠٦في عام   . هذه المنتجات   

 برميل  ٥٤٥,٠٠٠منتوج النفط في العراق تقريباً      

  . ياً يوم

أجبر التناقص المستمر فـي عمليـات التكريـر،         

الحكومة العراقية على إستيراد الوقود الخفيـف ،        

معتمدةً  بشكٍل كبيٍر على عقوٍد أبرمتهـا حكومـة          

الواليات المتحدة ووزارة النفط العراقية مع الدول       

. المجاورة مثل تركيا و إيران و سوريا والكويت         

لي إسـتيرادات   ، بلـغ إجمـا    لشركة سـومو  وفقاً  

 برميل يوميـاً    ١٦٠,٠٠٠المنتجات المكررة تقريباً    

وكان العراق قبل الحرب     . ٢٠٠٦في شهر مايس    

على أيـة   . مصدراً كبيراً للمنتجات النفطية والخام      

حال ، وفقاً لقوات متعددة الجنسيات في العـراق ،          

كلفت عمليات اإلستيراد الحكومة العراقية مايصل      

 . ٢٠٠٤ دوالر سنوياً منـذ عـام         بليون ٥,٢إلى  

 ، خصخـصت الحكومـة      ٢٠٠٧وفي بداية عام    

العراقية سوق توريد الوقود وتعتمد اليـوم علـى         

مورِّدين مستقلين للمنتجات المكررة لتوفير الطلب      

   . المحلي

من السهل الحديث عن الخطط العراقية التي تهدف        

إلى مضاعفة كمية إنتاج النفط الحالية في العـراق         

فعها إلى مستوى ستة ماليين برميل في اليوم ،         ور
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لكن الثروات النفطية ودخل التصدير هما قضيتين       

يسعى كل حزٍب للسيطرة عليهما ، مما يفرض في         

النهاية عقد شكٍل من أشكال التوافق الوطني بـين         

هذه األحزاب، إذا كان العراق يريد فعلياً أن يؤمن         

  .ة حقوله ومنشآته الحالية والمستقبلي

تقسيم بقية البنى التحتية اإلقتصادية في 

  العراق
هناك مواضيع أخرى تؤثر في عملية تقسيم الحدود        

التي يبين الشكل   ( العراقية وهي ، منظومة الطرق      

 بأنها تتالئم مع عملية التقسيم علـى األسـس          ١١

، منظومـة   ) العرقية والطائفية بشكٍل قليل جـداً       

 الكهربائيـة ،    السكك الحديديـة ، شـبكة الطاقـة       

إن عمليـة تطـوير     . ومنظومتي المياه والـري     

اإلقتصاد العراقي سوف تتحرك بسرعٍة كبيرٍة جداً       

إذا بقي العراق موحداً وال توجـد فيـه تقييـداٍت           

فيدراليٍة وحواجز فـي مـا يتـصل باإلسـتثمار،          

  .والتدابير اإلقتصادية وحرية الحركة 

توزيـع  مليـة   إن العراق لديه مشكالٍت اليوم في ع      

 بشكٍل عادل ، وهـذه المـشاكل        الطاقة الكهربائية 

فكما يـشير   .  بشكٍل كبير  الجنوب الشيعي تأتي من   

   على شبكة اإلنترنيت ، تقرير موقع القطر العراقي

  الكهربائيـة   المقاومة ضد عملية تقاسم الطاقة    إن 

التي تتركزبشكٍل رئيسيٍ  في الجنوب ، قد أسهمت         

وكما تقـول   . ة الكهربائية للبلد  في عدم كفاية الطاق   

   السلطات المحافظاتية تحارب السلطة    التقارير، فإن

 في عملية تحصيص وتوزيع تجهيـزات       المركزية

سـبعة ماليـين    الطاقة الكهربائية لما يقرب مـن       

وعلى المدى البعيد ، تهـدف       . مستهلك في بغداد  

الحكومة العراقية إلى تخفيض إعتماد مدينة بغـداد        

ها التي تأتي من المناطق األخرى، وذلك       على حصت 

 توسيع قدرة التوليد داخـل العاصـمة      عن طريق   

وكذلك تسعى الحكومة العراقية إليجـاد      . وحولها  

ـُرٍص   لربط الشبكات الكهربائيـة مـع الـدول        ف

وفـي   . المجاورة مثل األردن والعربية السعودية    

الشمال ، وجهت حكومة إقليم كردستان اإلتهام إلى        

" إطفاء األنـوار  " د بشكٍل علنٍي بأنها تقوم بـ       بغدا

تـدعو الخطـة     . ثأراً للتحركات السياسية  وذلك  

الكهربائية الرئيسية اإلقليمية لحكومة إقليم كردستان      

 سـنوات إلـى زيـادة الـسعة         ١٠التي تمتد إلى    

الكهرومائية والحرارية السنوية ، ولكن من المتوقع       

يرادات مـن دوٍل    أن يبقى اإلقليم يعتمد على اإلست     

خارجيٍة مثل تركيا ، سوريا ، وإيران ومن الشبكة         

  .  على األقل ٢٠١٥الوطنية ويستمر ذلك إلى عام 

 ٢٠ بأن العراق يحتاج إلى مابين البنك الدولييقدر 

 بليون دوالر إضافي لضمان تـوفير الطاقـة         ٢٥و

التي يمكن اإلعتماد عليها ورفع الـسعة المتـوفرة         

 ميغاواط بحلـول    ٢٤,٠٠٠ايقرب من   حالياً إلى م  

لسوء الحظ ، وطبقاً للتقرير الخاص       . ٢٠١٥عام  

للمفتش العام عن عملية إعمار العراق فـي شـهر          

 ، فقد نقلت التقارير بـأن       ٢٠٠٧كانون الثاني عام    

ميزانيات الحكومة العراقية المخصـصة للتـشغيل       

 في مجال دعم كل التمديـدات     قليلةٌ  جداً  والصيانة  

هربائية الموجودة ، إضافةً  إلى قـدرة التوليـد          الك

 للمفتش العام عن    صوأشار التقرير الخا  . الجديدة  

            عملية إعمار العـراق لـشهر نيـسان إلـى أن "

تخصيصات الحكومة العراقية للتشغيل والـصيانة      

تستمر في تقليل إمكانية بقاء المشاريع التي تمولها        

ة إلى مشغلين   الواليات المتحدة بسبب نقل المسؤولي    

ـَقد بـأن وزارة     ، على أية حال    ". عراقيين   يعتـ

 الكهرباء قد بدأت في إصـدار عروضـاً مـستقلةً         

إن . لجذب اإلستثمار الخاص لدعم تطور الكهرباء       
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برنامج حكومة الواليات المتحدة ينتهي رسمياً فـي   

   .٢٠٠٧شهر أيلول عام 

ـ  قرضين مؤخراً على    البنك الدولي  صادقَ   اع  لقط

 للمـشروع    مليون دوالر  ٤٠قرض بقيمة   : النفط  

        دوكـان ودربنـديخان   الكهرومائي العاجـل فـي      

في شهر كانون األول عام     ) حكومة إقليم كردستان  (

 ١٢٤ وقرض من الواليات المتحدة بقيمة     ، ٢٠٠٦

 لمشروع إعـادة إعمـار الكهربـاء        مليون دوالر 

ة مـضاعف ، ٣و٢الوحـدتين   ( الطارئ في الهارثة    

، في شهر آذار عـام      )  ميغا واط  ٨٠٠القدرة إلى   

٢٠٠٧ .  

  موضوع الري والمياه 
 يعتمد العراق بشكل حاسمٍ على الري فـي بنيتـه          

في عملية تمويـل    ) اليوم(الزراعية ولديه مشاكل    

تتطلـب حريـة     . إعادة تأهيل السدود الرئيسية   و

التجارة وجود حريةً  في الحركة علـى أراضـيه          

 الذي هـو   ساحله البحري الـضيِّق     وإن، وحدوده  

 ومياهه القليلة البعيـدة عـن        كيلو متراً  ٥٨ بطول

الشاطيء يعتبران حساسين بالنسبة لكٍل من تجارته       

  .البحرية وعملية تصدير النفط 

يعتمد على  ،  إن ظهور العراق بأنه غني بالمياه       

، منظومٍة وطنيٍة معقدة من الـسدود والقنـوات         

 ويعتمد كذلك على توسـيع شـبكة        .وأنظمة الري 

 ويتوقف هذا بدوره على عقد      دجلة والفرات نهري  

إتفاقياٍت مع تركيا التي تقع فيهـا منـابع أعـالي           

وعلى جهوٍد وطنيٍة واسـعة لمعالجـة       ، النهرين  

وتشمل هذه  . عملية تآكل وتعرية التربة والتصحُّر      

 من مجـاري     كيلو متراً  ٥,٣٠٠ المنظومة حوالي 

 نهــر الفــرات –رئيــسية المــستخدمة الميــاه ال

ــرا٢,٨١٥ً( ــو مت ــة ) كيل  ١,٨٩٩( ، نهــر دجل

وهذه )  كيلومتراً ٥٦٥( ، والنهر الثالث    ) كيلومتراً

 ١٠,٠٠٠ وأكثر من –هي القنوات المائية الرئيسية 

  .كيلومتراً من القنوات الفرعية 

 ربما يكون التركيز اليوم على المسائل العراقيـة        

اليستطيع في الواقع أيِّ فرٍد أن      ولكن  ، والطائفية  

، يهمل المواضيع االقتـصادية والبنـى التحتيـة         

والحاجة لإلحتفاظ بالكثير مما يمكن االحتفاظ بـه        

  .من الدمج العنصري والطائفي وحرية النمو 

جيران العراق والفيدرالية واالنفصالية 

  والتقسيم 
تـشمل   . العراق غير محظوظ دائماً مع جيرانـه    

 ١٨١،  كيلومتر مع إيـران      ١,٤٥٨:الدوليةحدوده  

 كيلومتراً مع الكويت ،     ٢٤٠، كيلومتراً مع األردن    

 ٦٠٥ كيلومتراً مـع العربيـة الـسعودية ،          ٨١٤

.  كيلومتراً مع تركيا     ٣٥٢كيلومتراً مع سوريا ، و    

وكل مجموعٍة من الجيران يمكن أن تمثل مشكلةً          

ع الفيدرالية متزايدةً  أمام تشكيل أي نوعٍ  من أنوا

   . أو التقسيم ، وهذا مايضِعف العراق

يبدو بشكلٍ  واضحٍ  أن المشاكل الرئيـسية التـي           

لضعف القوات العـسكرية    تحدث اليوم هي نتيجةً       

  : وفقدان الوحدة فيها العراقية الحالية

 ، إذا لم يكن تهديداً      منطقةً  كرديةً  تحت ضغطٍ      •

العمـال  فعاالً  ، من تركيا بسبب وجـود حـزب           

الكردستاني فيها ، إضافةً  إلى وجود نموذجاً مـن          

اإلستقالل الكردي على حـدودها ، ومـن إيـران          

وسوريا بدرجٍة أقل بسبب خوفهما مـن األقليتـين         

  .الكرديتين الموجودتين على أراضيهما 

  يمكن أن يكون ضعيفاً ومقـسماً       ٍ جنوٍب شيعي  •

إذا إستمرت فيه الصراعات والخصومات الحزبية      
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ع وجود إنقساماٍت جزئيٍة في مدِنِه ، وإنفتاحه أمام    م

 وعمليات التسلل والتدخل فـي      التأثيرات اإليرانية 

 . شؤونه 

        ٌ  يـسيطر عليهـا الـشيعة        حكومةٌ  مركزيـة    •

معرضةٌ  بشكلٍ  كبيرٍ  للضغط والتأثير        ) واألكراد(

  .اإليرانيين

ٍذ ، لتفوز بنفو  من دوٍل سنيةٍ   ضغوطاٍت متنافسةٍ  •

لدى السنة في الغرب مع جهـوٍد مـستقلٍة تبـذلها           

 مثـل   سلفيٍة جديدٍة دينييـٍة متطرفـةٍ     مجموعاٍت  

إلبقاء العراق المقسم ساحةً  للقتـال بـين         القاعدة  

السنَّة والشيعة وإستخدام المناطق السنية قاعدةً  أو        

 .مالذاً لهم 

 مثل شخصٍ  شاذ بعيداً      تقف سوريا إلى حٍد ما     •

نية ، وتحاول بعالقاتها الخاصة مـع       عن الدول الس  

أو ( إيران أن تستثمر الوضع لمصلحتها الخاصـة        

 ) .لمصلحة نظامها العلوي المهيمن 

ستمرُّ عدة سنين على األقل قبل أن تصبح القـوات          

األمنية لعراقٍ  موحٍد بشكٍل تام، لديها القدرة فـي          

ن إ . اإلعتماد على نفسها للتعامل مع أي جاٍر بعينه       

وجود عراٍق مقسم أو مجزٍء بشكلٍ  عميق سـوف          

لن يكون قادراً على تشكيل قواٍت أمنيـٍة وطنيـٍة          

وكل منطقٍة عرقيٍة أو طائفية ستحتاج كثيراً        فعالة،

إلى أن تتَِّصل بجاٍر معيٍن من أجل الحصول علـى      

   .األمن واألسلحة واألموال منه

ً  بالنـسبة  إن ذلك هو أكثر من كونه مشكلةً  عابرة      

أو /عملياً ، إن الفيدرالية و    . للواليات المتحدة أيضاً    

التقسيم يمكن أن يجعل مسألة بقاء الواليات المتحدة        

في العراق صعبةً  جـداً ، ولممارسـة أي تـأثيٍر            

حقيقيٍ  على مناطق الشيعة لكبح إيران والتعامـل         

ربما تجد الواليات المتحـدة نفـسها       . مع الشيعة   

كرديـة  " دولـٍة   "  قانونياً وبشكٍل تام عن       ً ةمسؤول

منغلقة أو معزولٍة التستطيع توفير أمنٍ  وإقتـصاٍد          

خاصين بها مما يجعلها تحتاج إلى وجود قاعدة أو         

وهذه ، حمايٍة من قوات الواليات المتحدة األمريكية    

يمكن أن تكون هـدفاً لإلسـالميين والمتطـرفين         

الواليات المتحدة  في الوقت الذي التملك     ، اآلخرين  

حقوقا لتأسيس قاعدةً  محليـة أو للتمتـع بحقـوق           

للطيران فوق المنطقة التي تساعد على إسـتمرار        

  .عملياته 

" يالتأثير االرتجاع"الرأي العام العراقي و

المحتمل من مساعي الواليات المتحدة نحو 

  الفيدرالية و اإلنفصالية  والتقسيم
أن أية مساعٍ  شاملة     أخيراً، يوجد إحتماٌل كبير من      

تقوم بها الواليات المتحدة لتـأطير الكيفيـة التـي          

يتمكن العراقيون بموجبها من إنـشاء منـاطق أو         

وذلك ، تقسيمات سوف تنتج تأثيراً ارتجاعياً واسعاً       

سيظهر على األقل بين سكان العراق من العـرب         

إن أي شكٍل    . واألقليات األخرى من غير األكراد    

التدخل األمريكي تقـوم بـه الـسفارة        من أشكال   

األمريكية في العراق خارج حالتي الهدوء والصبر       

الحاليتين وأي ضغٍط شامٍل أكثر من قبل مسؤولين        

، سوف ينظر إليها كتدخل أجنبي      ،  كبار   نأمريكيي

وسوف يجعل من أحد األطراف عـدواً للواليـات         

المتحدة ، وسيزيد من مشاكل العراق التي تتعلـق         

  .تسوية السياسية بدالً من تخفيفها بال

 إن الواليات المتحدة ليست لها شعبية في العـراق         

وإذا ماقامت بالتدخل فيه بشكٍل علنـي أو        ، تماماً  

صريح ومن غير وجود سبٍب يمكنها على األقـل         

ـِّيٍ عراقي قوي         فمن ، من الحصول على دعمٍ محل
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ةً من  المؤكد أن هذا التدخل سوف ينتج موجةً  جديد        

  .االستياء الواسع ضدها 

 إستطالعاَ حديثاَ للرأي أجرته،     ١٦ يوضح الشكل   

 وجـد أن    أن أج كي،  ، بي بي سي    ، أي بي سي    

الكثير من العراقيين ينظرون إلى الواليات المتحدة       

ويبين الشكل   . كتهديٍد بدالً من حماٍة لهم    والتحالف  

ة  وجد بأن نـسب    ه بأن االستطالع المذكور نفس    ١٧

 بالمائة من العـراقيين يقولـون بـأن         ٧٠ إلى   ٦٥

زادت الوضع األمني سـوءاً     قد  " اإلنتشار" عملية  

وفعلت الشيء نفـسه بالنـسبة       ، بدالً من تحسينه  

لإلستقرار السياسي ونسبة التقدم في عملية إعـادة        

إن .ولقد كانت هناك بعض االستثناءات      . االعمار  

المنطقـة   ، راالنبا في   ثمان وثالثون بالمائة  نسبة  

يقدرون اليوم األمـن    ،  لعملية نشر القوات   ةالرئيسي

المحلي بشكٍل إيجابي ، وهذا لم يفعله أحد قبل ستة          

وقليلون اليوم في بغداد من يصفون أنفسهم       . أشهر  

 –بأنهم يشعرون بعدم األمان تماماً في منـاطقهم         

على الرغم   .  بالمائة ٨٤نزوالً من    ،  بالمائة ٥٨

جود تقييماٍت أخرى غير جيدةً عن الوضـع        من و 

األمني في هذه المناطق ، وكـذلك الـرأي علـى           

  .المستوى الوطني 

ـَّز اإلستطالع الذي أجرته،      بي ، أي بي سي     رك

 ، على الناحية األكثر إيجابيةً        أن أج كي  ، بي سي   

 المساعي  –في نشاط الواليات المتحدة في العراق       

 ومـع ذلـك     –األمـن   العسكرية المباشرة لتحقيق    

ـِد غضباً وإرتياباً عراقيين    : وج

ـُّنٍ          ـِر التقييمات الشاملة لألمن أي تحس ـُظه لم ت

وإن التقييمـات المباشـرة     ، منذ الشتاء الماضـي     

مـن  . لعملية نشر القوات هي سلبية إلى حٍد كبير         

إن عدد العـراقيين الـذين يقـدرون     ، ناحية أولى   

) بالمائة٤٣(لي بشكل إيجابي    وضعهم األمني المح  

وفي ناحيٍة  . هو ليس بأكثر مما كان في شهر آذار         

 فقط يقولون    بالمائة ٢٤فإن  ، وكما لوحظ   ، أخرى  

بأن الوضع األمني المحلي قد تحسن في األشـهر         

 من هؤالء هم في      بالمائة ١٦ وإن، الستة األخيرة   

ٍب لهـذا   أما في االنبار فلم يوجد أي مستجي      ، بغداد  

  . الموضوع 

 علـى    بالمائـة  ١١وهي  ، وهناك نسبةً أقل تماماً     

يعتقدون بأن الوضع األمنـي قـد       ، مستوى البلد   

ـَّن في البلد كله    .تحس

 إن الحقيقة الواسعة اإلنتشار للعنف هي جزء من        

 عن   بالمائة ٥٢ يتحدث،في بغداد    . هذا الموضوع 

اراٍت مفخخـة   حدوث عملياٍت إنتحاريٍة وإنفجارسي   

وكان نفس هذا الشيء يحدث     ، في مناطقهم المحلية    

ولكن على مستوى البلد ، فيتحدث      ، في شهر آذار    

وهذه النسبة أعلـى    ،  عن نفس الشيء      بالمائة ٣٩

.  التي كانت قبل ستة أشـهر       بالمائة ٢٦ من نسبة 

وتنتشرأيضاً رواياٍت عن وجود أشكاٍل أخرى مـن        

، أو تبادل إطالق النار    مثل أعمال القنص     –العنف  

عمليات اإلختطاف من أجل طلب الفديـة والقتـال         

على الرغم من   ، بشكل واسع ٍ   –الطائفي أو الحزبي    

  .    عدم زيادة إنتشارها 

مالحظات العراقيين عن العنف الذي يؤثّر في 

   ٢٠٠٧حياتهم ، 
علـى  ،  إن المشاعر بخصوص األمن الشخصي      

 مما كانت عليه فـي  لليست أفض، إمتداد البلد كله   

     فقط من العراقيين     بالمائة ٢٦شهر آذار، حيث أن 

وإن . في منـاطقهم    " آمنين جداً   " يشعرون بأنهم   

فـي المـدن    ألمن الشخصي غير موجود تقريباً      ا

، كركـوك   ، البـصرة   ،  بغـداد    –الرئيسية مثل   
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 من المواطنين  بالمائة٩٨  حيث يشعر-والموصل 

غيـر  "أو  )  بالمائة ٥٠" ( جداً   غير آمنين "بأنهم إما   

إن تقديرات األمـن    ) .  بالمائة ٤٨" ( أمنين مطلقاً   

الشخصي في مدن العراق الصغيرة، قراه ومناطقه       

بالرغم من أنها بالكاد تكـون      ، الريفية هي أفضل    

  .جيدة 

أما التقييمات المباشرة لعملية نشر القوات نفـسها        

ن فـي أحـس   . فهي سلبيةً  على وجه الخصوص       

 من العراقيين فقط يقولـون       بالمائة ١٨األحوال ،   

بأنها حسنت الوضع األمني في المناطق التي تمت        

ستة يقول  ، فيها هذه العملية ؛ وفي أسوأ األحوال        

 فقط بأنها قد حسنت سرعة تقدم عمليـة         في المائة 

ـَر ، بالتأكيد  ، وكما لوحظ   . تطور االقتصاد    ينظ

قـد  ة نشرالقوات على أنها     بشكلٍ  واسعٍ  إلى عملي     

وهناك نسبة   ،  التحسن نفعلت ضرراً كبيراً بدالً م    

زادت الوضع   يقولون بأنها قد      بالمائة ٧٠ إلى   ٦٥

 بدالً من تحسُّنه في المناطق التي تـم         األمني سوءاً 

ـَّدت  ، ىوفي مناطق أخر  ، فيها نشر القوات     عقـ

قابلية الحكومة العراقية   ، ظروف الحوار السياسي    

يام بعملها وسرعة التقـدم فـي عمليـة إعـادة           للق

  .االعمار وعملية تطوير االقتصاد 

مالحظات العراقيين حول تأثير عملية نشر 

  القوات اإلضافية 
 كلُّ مستجيٍب لإلستطالع في بغداد وكـذلك فـي         

حيث قام الرئيس جورج دبليو بوش بزيارٍة       ( االنبار

، ) اضـي مفاجئٍة لقاعدٍة أميركيٍة هناك األسبوع الم     

يقول بأن عملية نشر القـوات اإلضـافية تجعـل          

الوضع األمني اليوم أسوأ مما كان عليه قبل سـتة          

إن الرأي المضاد للواليات المتحدة في هذه       (أشهر  

ـِّراً في ، المناطق عاٍل جداً   وربما يكون عامالً مؤث

اآلراء في بقيـة أنحـاء      ) . هذه التقييمات المباشرة  

، خارج بغداد واالنبار   : ةتكون إيجابي قليالً  ما  البلد  

 يقولون بأن عملية نـشر قـواٍت         بالمائة ٢٦فقط  

  . إضافية قد حسنت األمن 

وهناك موضوع آخر غير مرتبط بعملية نشر قوات 

حيـث  ، له نتيجةً  سلبيةً  تمامـاً        ، إضافية تحديداً   

 فقط من العراقيين بـأن وجـود         بالمائة ١٨ يقول

المتحدة يجعل الوضع األمني أفضل     قوات الواليات   

وهذه هي نسبة تقارب النسبة     ، في كل أنحاء بلدهم     

 بينما يقول ) .  بالمائة ٢١( التي كانت في شهر آذار    

 من العراقيين بأن وجود قوات الواليات ة بالمائ٧٢

  .المتحدة يجعل الوضع األمني أسوأ 

 هناك تقييماٍت أخرى سلبيةً  عن الواليات المتحدة        

 ثلثي العـراقيين  فإن  ، وكما لوحظ   . لى حٍد كبير    إ

اليوم تقريباً يقولون بأن قيـام الواليـات المتحـدة          

  أي نـسبة   –ن خطـَأ    اوحليفاتها بإحتالل العراق ك   

 بالمائة التي   ٥٢وهذه أعلى من نسبة      ،  بالمائة ٦٣

 بالمائة التـي    ٣٩كانت قبل ستة أشهٍر ومن نسبة       

بي بي  ، أي بي سي  ه  كانت في أول إقتراعٍ  أجرت     

واإلذاعـة  (   فـي العـراق     وأن أج  كـي    ، سي  

   .٢٠٠٤في شهر شباط ) األلمانية أي آر دٍي

وحتى بين الشيعة الذين حصلوا على السلطة بعد         

 منهم يقولون اليوم     بالمائة ٥١فإن  ، سقوط صدام   

وهذه النسبة أعلى بشكٍل    ، بأن االحتالل كان خطَأ     

 التي كانت فـي شـهر       ائة بالم ٢٩كبير من نسبة    

ربما يكون هناك تدهور آخر في الِنـسب        . ( آذار  

بين الشيعة الذين اليزالون يؤيدون االحتالل       ، قادم ،

فإن عدد الذين كانوا يقولون عن االحـتالل بأنـه          

  بالمائة فـي    ٣٤قد إنخفض من    " بالمطلق"صحيح 

التـزال هنـاك    ) .  بالمائة أالن  ١٤شهر آذار إلى    
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 الذين يتمتعون بحكمٍ ذاتٍي كبيٍر      ةً بين األكراد  أغلبي

وحتى أن دعم هؤالء الذي      ، يؤيدون االحتالل  طفق

 ١٢قد إنخفض بـ     ،  بالمائة ٧١تصل نسبتهم إلى    

  . نقطة 

 من العراقيين وجـود قـوات        بالمائة ٧٩ يعارض

ولم تتغير هذه النسبة بـشكٍل      ، التحالف في العراق    

مـن   وتشمل أكثر    –ي  أساسيٍ  منذ الشتاء الماض    

 مـن العـرب الـشيعة       ثمانية من بين كل عشرة    

ـَّة     سـبعة  ، بالمقابل  ، واليزال. (وتقريباً كل السن

 من األكراد يؤيدون وجود هذه من بين كل عـشرة   

  ).القوات

 من العراقيين اليقبلون     بالمائة ٨٠فإن  ،  وبالمثل  

بالطريقة التي تتصرف فيهـا الواليـات المتحـدة         

وقد كان التغيير الوحيد هو     ، ف في العراق    والتحال

زيادة التقديرات السلبية ألداء الواليات المتحدة بين       

 من العـراقيين عـن       بالمائة ٨٦ويعبِّر  . األكراد  

ثقتهم القليلة أو عن عدم ثقتهم في قوات الواليـات          

المتحدة والمملكة المتحدة ، مثلما كان في الـشتاء         

 بين األكـراد مـرةً        الماضي وإزدادت هذه النسبة   

  .أخرى

حيـث   :  وتستمر االتهامات عن سوء المعاملـة     

 من العراقيين في هذا االقتراع       بالمائة ٤١يتحدث  

عن عنٍف غير   ) ر بالمائة في شهر آذا    ٤٤مقابل  ( 

ـَل قـوات          مبرر ضد المواطنين العراقيين من ِقبـ

وهذه تبلغ ذروتهـا   . الواليات المتحدة أو التحالف     

 ٦٣  في االنبار و    بالمائة ٦٦ ، ب السنة بين العر 

  .  في باقي مناطق العراقبالمائة

إن هذا الرفض يرتفع إلى مستوى الموافقة علـى         

 مـن   سبع وخمسون بالمائة  حيث يسمي    : العنف

العراقيين اليوم الهجمات على قوات التحالف بأنها       

، صاعدةً  ستة نقاٍط منذ الشتاء الماضـي         "مقبولة"

)  بالمائة   ١٧( ثالث مرات عن مستواها      وأكثر من 

، ومنـذ شـهر آذار      . ٢٠٠٤في شهر شباط عام     

 نقطـة   ١٥إرتفعت حالة القبول بهذه الهجمات ب       

، ) بالمائـة    ٥٠ بالمائة إلـى     ٣٥من  ( بين الشيعة   

ـَّة كلهم على قبولها          ٩٣( بينما يجِمع تقريباً السن

 ). بالمائة 

ذين كانت تحميهم    ال –في المقابل ، يستمر األكراد      

 –الواليات المتحدة عند ما كان صدام في السلطة         

بتسمية هذه الهجمات بأنها غير مقبولة وباإلجماع       

  .تقريباً 

 تختلف حالة القبول بهذه العمليات الهجومية علـى   

حيث ، قوات الواليات المتحدة حسب المناطق أيضاً     

،  فـي االنبـار     بالمائـة  ١٠٠تبلغ ذروتها بنسبة    

 فـي   بالمائـة ٦٠ في مدينة كركوك و    مائةبال٦٩و

بالمائة فقط في   ٣و في البصرة    بالمائة٣٨و، بغداد  

   .المحافظات الكردية في الشمال

ـُبن      ، وكما يبين االستطالع      إن هذه األحكام لم تـ

على أساس النجاح العسكري الناتج من عملية نشر        

بل على مجموعٍة واسعٍة كثيراً من      ، قواٍت إضافية   

الشخصية والسياسية التي تـشكل المـشاعر       القيم  

العراقية تجاه حكومة الواليات المتحدة والحكومـة       

ويمكن أن يكون الناس حساسين إلى حٍد       .  العراقية

كبير من أية جهوٍد تقوم بهـا الواليـات المتحـدة           

   :لتكوين فيدراليةً أو تقسيماً 

إن آراء العراقيين الخاصة يمكن أن تختلف عـن         

ت العسكرية لعملية نشر قواٍت إضافيٍة لسبٍب التقييما

ـُبن على حـساباٍت      ةوإن المشاعرالعام . وجيه  لم ت

ضيقٍة كثيرٍة أو قليلة من عمليات القتل والسيارات        

ـُبنى على       والتي  – الصورة األكبر المفخخة، بل ت
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هي بالنسبة للكثير من العـراقيين تعنـي العنـف          

ــضعيفة  ــدمات ال ــان الحر، المتواصــل والخ م

وإعادة االعمارغيرالكافية واالختناق   ، االقتصادي  

إن ، على سبيل المثال    . السياسي وشكاوى أخرى    

االنخفاض الذي يذكر في بغداد في عدد الوفيـات         

 ٦٥٦ في شهر تموز إلـى       ٨٩٦جراء العنف من    

في شهر آب ربما لم يكن ببساطٍة كافيـاً لتعزيـز           

ــات  ــذنا  –المعنويـ ــصوصاً إذا ماأخـ  وخـ

 ٢٠ظراالعتبارعدد الوفيات الذي إرتفع بنـسبة       بن

وذلك بسبب التفجيرات   ، بالمائة على مستوى البلد     

 شخـصاً فـي     ٥٠٠التي أودت بحياة مايقدر بــ       

  .آب ١٤قريتين قرب الحدود السورية في 

    فقـط فـي هـذا      ربـع العـراقيين    في الواقع إن 

" آمنين جداً "االستطالع يقولون بأنهم يشعرون بأنهم      

في مناطقهم التي تخصهم، ولم تتغير هذه النـسبة         

ولم يقل أحداً ما فـي      .(منذ األشهر الستة الماضية     

ـَر  ") . آمـن جـداً   "بغداد أو االنبار بأنه      ـُنـش ت

تقاريركثيرةً عن إنفجار سياراٍت مفخخٍة وأعمـاٍل       

 بـأن هـذه     بالمائـة ٤٢ واليوم يقـول  ، إنتحارية  

 وترتفـع هـذه     ،العمليات قد حدثت بالقرب منهم      

  . نقاط ١٠النسبة بـ 

 لقد إزدادت خيبة األمل من الحكومة العراقية كذلك 

بسبب العنف المستمر وعـدم تحـسين الظـروف         

إالّ  أن ، وبالرغم من إنفـاق الباليـين       .المعيشية  

 فقط من العراقيين يتحدثون عن وجود        بالمائة ٢٣

 .ليةجهوٍد بناءٍة في إعادة االعمار في مناطقهم المح       

 يستهجنون عمل كٍل من     ثلثي العراقيين وإن حوالي   

هذه النسبة مرتفعةً بــ     (الحكومة الحالية بمجملها    

ومن رئيس الوزراء نوري    ، )  نقطة منذ الشتاء   ١٢

  .المالكي شخصياً 

إن عملية نشر قواٍت إضافيٍة هي سبباً واحداً فقط          

من األسباب التي تجعل الواليات المتحدة أن تكون        

حذرةً بشأن عملية التدخل النشطة والعلنيـة فـي         

ـِّر          الفيدرالية والتقسيم بأية طريقٍة يمكـن أن تفجـ

 ١٨يبين الـشكل    . غضب وإستياء العراقيين أكثر   

أي بـي   نتائج اإلستطالع الذي قامت به كالً من،        

 للـرأي العـام     و أن أج كي   ، بي بي سي    ، سي  

ات الوجود المستمرلقوات الوالي  العراقي بخصوص   

تشير كذلك التحليالت المسندة  . المتحدة في العراق  

، لإلستطالع إلى أن    

هناك تقييماٍت أخرى سلبيةً عن الواليات المتحـدة        

 ثلثي العـراقيين  فإن  ، وكما لوحظ   . إلى حدٍ كبير    

اليوم تقريباً يقولون بأن قيـام الواليـات المتحـدة          

 نـسبة    أي –وحليفاتها بإحتالل العراق كان خطـَأ       

  بالمائـة  ٥٢وهذه أعلى من نـسبة       ،  بالمائة ٦٣

  بالمائـة  ٣٩ التي كانت قبل ستة أشهٍر ومن نسبة      

بي ، أي بي سي  التي كانت في أول إقتراعٍ أجرته،       

واإلذاعـة  (   ، في العراق      وأن أج  كي   ، بي سي   

   .٢٠٠٤في شهر شباط ) األلمانية أي آر دي

 ٤٧ن  نجـد أ  ، عند دراسة هـذه اآلراء العدائيـة        

 اليوم يقولون بأنه يجب أن تغـادر قـوات          بالمائة

الواليات المتحدة وقوات التحالف األخرى العـراق       

 وهذا الرأي يرتفع على حـٍد سـواٍء بـين           –فوراً  

 بالمائة منهم يقولون اليوم     ٧٢نسبة  ( العرب السنة   

، بأن الواليات المتحدة يجب أن تغادر العراق فوراً       

والعـرب  )  نقطـة  ١٧ بــ    وهذه النسبة ارتفعت  

). نقطـة   ١٦مرتفعةً بـ   ، بالمائة   ٤٤نسبة  ( الشيعة

، بينما اليوافق األكراد على ذلك باالجتماع تقريباً        

  .  فقد االنسحاب الفوريثمان بالمائةحيث يفضل 
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لقد إرتفع عدد العراقيين الذين يفـضلون إنـسحاباً         

 بالمائة فـي    ٢٦فورياً لقوات الواليات المتحدة من      

 بالمائة فـي    ٣٥ و   ٢٠٠٥هر تشرين الثاني عام     ش

ـِّل اليـوم      ٤٧إلى  ، الشتاء الماضي     بالمائة وتمثـ

وفي االختيار التالي األكثـر     ( ،  أكثرية ألول مرة  

 بأنه ينبغي على قـوات       بالمائة ٣٤ يقول، شعبية ً 

) . الواليات المتحدة أن تبقى إلى أن يسترد األمـن        

دم إرتفاع التأييد كثيراً    إن الحقيقة التي تقف وراء ع     

، للمطالبة بإنسحاٍب فوريٍ  لقوات الواليات المتحدة      

ربمـا  ، مع عدم وجود شعبيةً  كبيـرة لوجودهـا          

تعكس عدم الثقة ممـا يمكـن أن يحـصل بعـد            

  .مغادرتها

 بفإن التأييد لالنـسحا   ، وبعيداً عن األكراد  ،  حقاً  

ـِِه       ته وقد إرتفعت نسب  ، الفوري هو في أصغر ِنسب

التـي يـضع سـكانها      ، بشكٍل قليٍل جداً في بغداد      

الخليط من الشيعة والسنة هذا اإلنسحاب في موقع        

إن الرغبة في إنسحاٍب فورٍي للواليات       . المجازفة

التـي  ، المتحدة هي في أعلى درجاتها في االنبار        

هي التزال مضادة لألمريكان بـشكٍل كبيٍرعلـى        

ـُّف الذي صنعه       قادتها مع القوات   الرغم من التكي

  .العسكرية األمريكية 

 يرتبط إرتفاع التأييد النسحاب الواليات المتحـدة        

إن األشـخاص   . باآلراء السيئة عن وضع البلـد       

الذين يعتقدون بأن األمور تسير بشكٍل سـيئ فـي          

العراق ، من المحتمل أنهم يفضلون إلى حٍد كبيـر          

 ١٦ بالمائـة ضـد      ٥٦      –االنسحاب الفوري   

فـإن األشـخاص الـذين هـم        ، بالمثل   . بالمائة

متشائمين حول مستقبل البلد ، فهم مـن المحتمـل          

 ٥٣ –أنهم يفضلون إلى حـٍد كبيـٍر االنـسحاب          

مع بقـاء   .  بين المتفائلين     بالمائة ٢٣بالمائة  ضد    

فـإن التأييـد    ) موقـٍع أدنـى   ( المتفائلين فـي          

  ) .هو في موقع أعلى (لالنسحاب 

يجب على الواليات : من العراقيين يقول أيٍ  

  " :نتغادر اآل" المتحدة أن
 تختلف إلـى حـٍد      – توجد مخاوٍف بشكٍل واضح     

 مـن حـدوث     –كبير بحسب المجاميع الـسكانية      

 مـن   بمشاكل إذا قامت الواليات المتحدة باالنسحا     

. العراق قبل أن يتمً إستعادة النظـام المـدني أوال         

 ٤٦نـسبة   ، ن تقريبـاً  ويتوقع نصف عدد العراقيي   

أن تحدث هيمنةً شيعيةً على البلـد بقيـام         ، بالمائة  

 كـذالك   .إيران بالسيطرة على أجزاٍء من العراق       

يرى الكثيرون بأن تصبح أجزاءاَ من العراق قواعد     

فوق ، وهناك عدداً أقل    . عملياتية لإلرهاب الدولي    

يعتقدون بأن يؤدي إنسحاب الواليات     ، الثلث بقليل   

 ،  إلى نشوب حرٍب أهليٍة شاملة في العراق       ةمتحدال

إثنان حيث يتوقع   ، لكن هؤالء تختلف نسبتهم كثيراَ    

بينمـا  ،  من الشيعة حدوث هذه الحرب       من عشرة 

أربعةً مـن   ترتفع هذه النسبة بين العرب السنة إلى        

  .  بين األكراد ستةً  من عشرة وإلى عشرة

يكرهـون   الـذين    –من الغريب أن العرب السنة      

الواليات المتحدة إلى حٍد كبيٍرجداً ويميلون كثيـراَ        

 هم أيضاً يتوقعون    -إلى تفضيل اإلنسحاب الفوري     

أن تحدت سيطرةً شيعيةً على العراق عن طريـق         

قيام إيران بإحتالل أجزاءاً من العراق إذا إنسحبت        

     إن هـذا الفقـدان      . بالفعل الواليات المتحدة منـه    

المأزق الـذي   دائل المستساغة يؤكد    للب) الواضٍح(

قلقهم حيـال   ، وخصوصا ً  ، يقع فيه العرب السنة   

  .األوضاع السائدة في العراق اليوم 

ـُصور فيـه جهـود الواليـات            في الوقت الذي ت

فـإن هـذا    ، المتحدة وبشكٍل مدٍو على أنها سلبية       
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اليعني بأنه يمثل تأييداً لنـشاطات القاعـدة فـي          

غالبيتهم مـن   (ن نصف العراقيين تقريباً     إ. العراق

بأنه من  ، وبشكٍل مزعج   ، يقولون  ) العرب السنة   

المقبول أن تقوم القاعدة في العراق بمهاجمة قوات        

  سنةً –لكن العراقيين    . الواليات المتحدة والتحالف  

 يرفضون باإلجماع تقريباً    –وشيعة على حٍد سواء     

 أي مهاجمة   –راق  نشاطات القاعدة األخرى في الع    

 بالمائة يقولون بأن هـذا      ١٠٠(المدنيين العراقيين   

ومحاولة كسب السيطرة على بعض     ، ) غير مقبول 

، وتجنيد مقـاتلين أجانـب      ) بالمائة٩٨( المناطق  

  ) .بالمائة ٩٧(  للقدوم إلى العراق 

بأن االستطالع  ، وبعموميٍة أكثر   ، ٢٠ يبين الشكل   

هو شعورك حول الطريقة    ما: طرح السؤال التالي    

التي تنفذ فيها قوات الواليات المتحـدة وقـوات         

التحالف األخرى مسؤولياتها  في العـراق؟ هـل         

عمالً سيئاً،  ، عمالًجيداً حقا ً  ، قدمت عمالً جيداً جداً   

  أم عمالً سيئاً جداً ؟

 بأن المساعي غير    ٢١ وجد االستطالع في الشكل     

نت لها شـعبيةً أقـل      العسكرية للواليات المتحدة كا   

  . تماماً من شعبية الجهود األمنية 

 التعني بـأن الواليـات      ٢١إن النتائج في الشكل     

المتحدة التستطيع مساعدة العراق في إحراز األمن       

أو مساعدته في التوصل إلى تسويٍة ،       ، واالستقرار  

عبر الجهود الدبلوماسية والعسكرية التـي تبـذلها        

ثل تحذيراً واضحاً حول المـدى      بل إنها تم  ، حاليا ً 

الذي يجب أن تمضي إليه في بناء الثقة العراقيـة          

والتأثير المحتمل من تـدخل الواليـات المتحـدة         

   . اإلضافي في شؤون العراق

إن هذه الجهود تبين كذلك بـأن   ، عالوةً على ذالك    

 الواليات المتحدة ربما تكون قد خلقت مشاكل جديدةً

ـَّة العراق في النقطة التي بدأت      في تعاملها مع سن   

فيها جهودها الفاعلة مع قـوات العـشائر الـسنية          

وكذلك فإن حالة تفضيل    ، تعطي ثمارها  بشكٍل جيد    

األكراد الكبيرة لبقاء الواليات المتحـدة يمكـن أن         

ً للعرب المستائين         يجعل من الواليات المتحدة هدفا

  .من أية جهوٍد قد تدعم األكراد 

  


