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   :بعد زيادة عدد القوات

   هل من أجلالعراق فقط هو الذي يستحق أنْ ُيقاَت

  بقلم كَْيث دبل يو ماينـز
  ٢٠٠٧/ول األكانون 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 بعـد    في العـراق   باألوضاع المستجدة الكاتب  رأي   ، تعبر عن     لمقالة إستراتيجية مهمة   في هذا العدد ترجمة   

اللـوبي   الذي هو أحد منابر      ،معهد أبحاث السياسة الخارجية   موقع  منشورة في   ،  زيادة عدد القوات األمريكية   

منسق حكومة التحالف المؤقت    كان  : ن كاتبها   إ وتأتي أهمية هذه المقالة من       لواليات المتحدة،  في ا  الصهيوني

 ، مع   ٢٠٠٤شباط  /  وفبراير   ٢٠٠٣آب  /  في العراق في الفترة المحصورة بين أغسطس         في محافظة األنبار  

كانت تجربتـه    و . آنذاك   التحالف االقتصادية والسياسية واألمنية   ى كافة برامج      تحمله مسؤولية اإلشراف عل   

 والتي شملت أعماالً مهمة في مركز أوربـا ، والـشرق األوسـط ،               كدبلوماسي وضابط قوات خاصة   السابقة  

ة هـي   وأمريكا الالتينية مع تركيز خاص على األقطار التي تمر بفترات إنتقالية أو تحوالت سياسية وإقتصادي              

ضابط سياسي في سفارة الواليات المتحدة األمريكية في        إنه يعمل حالياً بصفة     . التي أهلته إلشغال هذا الدور      

  .أوتاوا

ويرى أن حل مشكلة العراق       والطائفي يالتقسيم العرق  على األرض، أي     الحقائق الحاصلة الكاتب هنا   س  يكر ،

 كحرالذي يجب أن ي   ،  باإلبتعاد عن طرح هذا الحل     الواليات المتحدة    ، ويوصي  والتقسيم الثالثي  بالفيدرالية هو

  :، فيقول مم المتحدةاألعدة فعالة من قبل وبمساأنفسهم  العراقيينمن قبل 

 ومن ثم أشرفت عليها األمم المتحدة       CPAإن العملية السياسية التي كانت تديرها الواليات المتحدة عبر الـ           " 

ُيعرفون بهوياتهم ومكوناتهم الطائفية أكثـر ممـا ُيعرفـون          عبر اإلنتخابات خلقت ظروفاً للعراقيين جعلتهم       

سنّة، وعززت الـشيعة ومنحـت األكـراد        إنها همشت ال  .  عبر محافظاتهم الخاصة     باالنتماء للوطن العراق  

   "مإستقالله

 "  منح الكرد إمتيازاً خاصاً لتـشكيل شـبه         الذي   السفير بريمر  تمت إدامته من قبل      البناء الطائفي القومي  إن

، أو تجمع خاص في البناء الحكومي الجديد ، وإعتبار ذلك جزءاً من قانون اإلدارة االنتقالية ، وهو الشيء إقليم

   "ي أو حيازة محاسنه وإمتيازاته في الجنوب العراق الشيعة حيازتهيحاولالذي 

 "    نح هيكلـةً رسـميةً فـي العمليـة          حقيقة األمر الواقع بالتقسيم الثالثي للدولة قومياً وطائفياً       وأخيراً ، إنم 

   "ستخدام قوائم وطنيةإاالنتخابية التي تمت قيادتها أو توجيهها من خالل 

إن المسألة تبدو واضحة وجلية عند الحديث عن الدولة العراقية الحالية ، والتي حتى لو بدا أن فيدراليتها ذات          " 

إال إنّها في واقع الحال موزعة على ثالث فيدراليات مقـسمة باألصـل              محافظة خيالية أو أسطورية،      ١٨الـ  

   "ةحسب مكوناتها الطائفية والقومي

ولكنهـا تعمـل عمومـاً علـى أسـاس الخطـوط                           وحتى لو عملت هذه المكونات مع بعـضها محليـاً ،            " 

   "المذهبية واإلثنية فعالً
http://www.fpri.org/enotes/200712.mines.aftersurge.html 



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل
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