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  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  

  :مقدمة العدد
، ويالحـظ    مجلة الخدمة الخارجية  إستراتيجية مهمة منشورة في موقع       دراسةل  وتلخيص  ترجمة في هذا العدد  

ن التصور المناسب الوحيد لعراق موحد ومستقر في الوقت الحاضر، هو تغيير            أ :فكرةهنا التركيز على    

إن ، و فيدرالية ذات ثماِن عشرة محافظـة     : مية الرئيسية هي  االطار السياسي، بحيث تكون فكرته التنظي     

اذا مـا   و ، جوهر الهوية السياسية للمواطن العراقي، في صيغتها الحالية، تعتمد على العرق والطائفـة            

على ،ورفض العراقيون هذا النموذج، فسيكون التقسيم أكثر إحتماالً، اذا لم يكن من المتعـذر إجتنابـه               

ى وهم، ثمان عشرة وحدة إدارية، ستنتظم فيدرالية العراق وبشكل متزايد حول            الرغم من محافظتها عل   

 حتـى ولوتـصرفوا علـى المـستوى المحلـي، فـالعراقيون بـشكل عـام،                               ،فئاتها الثالث الرئيسية  

ن األمر األساسي سيكون إيجاد الظروف الداخلية المناسبة، لالعبي ، وإنيتحركون وفق الخطوط الطائفية  

  . السياسيين الحاليين، لجعلهم يتحركون بهذا االتجاه، لتحقيق أفضل مصالحهم

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.afsa.org/fsj/iraq.cfm
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إن النجاح األخير بسبب . لى من التقدم والحركة وبشكل ثابتوأصبحنا نبدو وكأننا واقفون في المرحلة االو

الزيادة في عدد القوات االمريكية، على أية حال تركنا مهيؤون لالنتقال الى المرحلة التالية، وإن تطور القوات 

 العراقية الكلّي، من الممكن أن يجعلنا ننتقل الى المرحلة الثانية
  

تراتيجية طويلة االمد، تركّز على االسباب الحقيقية للصراع وتبحث عن حل ولكن يحتاج االنتقال هذا، الى إس

 سياسي، يدعم بشكل ثانوي فقط، عن طريق القوة وإعادة البناء االقتصادي
  

إن جوهر الهوية السياسية للمواطن العراقي، في صيغتها الحالية، تعتمد على العرق والطائفة، والسياسة هي 

  الوطنيصراع سلطة على المستوى 
  

الطريقة الوحيدة المناسبة للبلد وعلى االمد الطويل، هي تنظيم العراق على أساس نموذج  فيدرالي ذات ثماِن 

على المستوى المحلي، يؤدي الى هوية ) سنة وشيعة: مثالً(عشرةَ محافظة، الذي يقسم المجموعات الفئوية  

  سياسية على مستوى المحافظة، تسهل الوحدة الوطنية
  

  ذا ما رفض العراقيون هذا النموذج، فسيكون التقسيم أكثر إحتماالً، اذا لم يكن من المتعذر إجتنابها
  

  االقتراح الثالث، هو ببساطة، تقوية الشيعة وتشجيعهم على دحر السنة، وتأسيس بديل شيعي لدولة صدام
  

ي بغداد وأطرافها، وبالتزامن مع التطور تبدو اليوم ، أن زيادة عدد القوات قد حققت تحوالً كبيراً في الظروف ف

  االيجابي في االنبار، وفّرت بعض الفضاء للتنفس
 

هذه الزيادة ستكون : ولكن سيكون من الخطأ النظر الى هذه الزيادة في القوات بمعزل عن االمور األخرى

  هيكل سياسي مناسبمثمرة فقط، اذا ما حقّقت 
 

بينما نرى أن هناك قليالً من  التقدم على . ات االخيرة التشجع اال قليالًوفي ضوء هذه الحقيقة، نرى أن التطور

  طريق المصالحة المتأخرة، يالحظ بأنها التبدو عميقة االستقرار وغير ثابتة 
 

ولربما االكثر أهمية، هو أن زيادة القوات قد أدت الى إعتماد أكثر للحكومة العراقية على القوات االجنبية، هذه 

باالضافة الى أن، طبيعة عملياتنا لمكافحة التمرد، . التي التستطيع البقاء بدون بناء الثقة الوطنية بهاالحكومة 

تديم درجة الخطر تجاه التحالف، االمر الذي يعزز موقف الوطنيين الدينيين، الذين يشكلون أحد أهم أجزاء 

  أقل من القوات ال العكسولذلك وفي هذا السياق، يرتبط االستقرار  بعدٍد . اللغز السياسي
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إن حقيقة التقسيم الفئوي الثالثي، كانت قد أخذت شكلها الرسمي ، عند إجراء االنتخابات ومن خالل القوائم 

، على أساس فئاتهم العرقية والطائفيةالوطنية، التي جعلت العراقيين يتنافسون فيما بينهم بشكل طبيعي، 

 محلي، يكسر االنقسامات الفئوية ويفرض المشاركة السياسية بدل أن يكون هذا التنافس على أساس نظام

  والشفافية من خالل الهوية المناطقية
 
وال أن نفترض ، بأن عراقاً يحتوي على قلب شيعي مهيمن، مع كردستان نصف مستقلة وسنيستان مهمشة، 

االمتيازات من إن البرنامج السياسي الحالي في العراق، هو محاولة أخذ . يمكن أن يكون مستقراً

 إن من طبيعة هذه العملية هي إطالة وتحكيم االنقسامات العرقية والطائفية، .الحكومة الشيعية لصالح السنة

  التي هي السبب االصلي لعدم فعالية الحكومة العراقية
 

كون إن التصور المناسب الوحيد لعراق موحد ومستقر في الوقت الحاضر، هو تغيير االطار السياسي، بحيث ت

  فيدرالية ذات ثماِن عشرة محافظة: فكرته التنظيمية الرئيسية هي
 

ستنتظم فيدرالية العراق وبشكل متزايد حول على الرغم من محافظتها على وهم، ثمان عشرة وحدة إدارية، 

            حتى ولوتصرفوا على المستوى المحلي، فالعراقيون بشكل عام،. فئاتها الثالث الرئيسية

  حركون وفق الخطوط الطائفيةيت
 
إن تحديد تاريخ النسحاب القوات االمريكية من المدن العراقية، ووضع جدول زمني يعلم الحكومة العراقية، 

بقدر االمكان، يجب أن .  ، سوف يساعدنا في هذه المهمةلن نستمر في دعم عجزها الحاليبأننا سوف 

   التي تؤدي الى الوحدة الوطنيةيكل السياسي،مرتبطاً بالتغييرات في الهيكون االنسحاب ، 
 

لجعلهم يتحركون بهذا األمر األساسي سيكون إيجاد الظروف الداخلية المناسبة، لالعبين السياسيين الحاليين، 

  االتجاه، لتحقيق أفضل مصالحهم
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نحو : بعد زيادة عدد القوات األمريكية

  فيدرالية الثماِن عشرةَ محافظة

   العراق، بعد مضي خمس سنوات التركيز على

  مجلة الخدمة الخارجية / كيث ماينز : بقلم

   ٢٠٠٨عدد آذار 

منسق سلطة االئتالف الموقتة في  كيث ماينزكان 

  ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ في العراق بين عام محافظة االنبار

برامج سلطة مع مسؤولية االشراف على كل 

 .االئتالف الموقتة االقتصادية والسياسية واالمنية

 في تل كضابط قوات خاصةكانت تجربته السابقة 

ابيب وسان سلفادور وبورت أو برنس وبودابست 

وموقاديشو وكابل ودارفور، مع تركيز على الدول 

يعمل . التي تمر بمرحلة سياسية واقتصادية إنتقالية

  .لقنصل السياسي في أوتاوالوكيل كحالياً 

 من ولىواقفون في المرحلة االوأصبحنا نبدو وكأننا 

إن النجاح األخير  .التقدم والحركة وبشكل ثابت

بسبب الزيادة في عدد القوات االمريكية، على أية 

وإن ، ون لالنتقال الى المرحلة التاليةؤحال تركنا مهي

تطور القوات العراقية الكلّي، من الممكن أن يجعلنا 

ولكن يحتاج االنتقال هذا، . ننتقل الى المرحلة الثانية

تراتيجية طويلة االمد، تركّز على االسباب الى إس

الحقيقية للصراع وتبحث عن حل سياسي، يدعم 

بشكل ثانوي فقط، عن طريق القوة وإعادة البناء 

  .االقتصادي

إن جوهر الهوية السياسية للمواطن العراقي، في 

صيغتها الحالية، تعتمد على العرق والطائفة، 

. لوطنيوالسياسة هي صراع سلطة على المستوى ا

ولكن هذا النظام الفئوي على الطريقة اللبنانية، حيث 

تعتمد السلطة السياسية على المجموعات الدينية 

. والطائفية، اليمكن أبداً أن يجلب االستقرار للعراق

الطريقة الوحيدة المناسبة للبلد وعلى االمد الطويل، 

هي تنظيم العراق على أساس نموذج  فيدرالي ذات 

 محافظة، الذي يقسم المجموعات الفئوية  ثماِن عشرةَ

على المستوى المحلي، يؤدي الى ) سنة وشيعة: مثالً(

هوية سياسية على مستوى المحافظة، تسهل الوحدة 

اذا ما رفض العراقيون هذا النموذج،  .الوطنية

فسيكون التقسيم أكثر إحتماالً، اذا لم يكن من 

    .المتعذر إجتنابه

رحات قد تم طرحها خالل كانت هناك أربعة مقت

االشهر الماضية، كلها أهملت مركز الثقل السياسي 

  .للعراق

، السيناتور جوزيف بايدن، تبناه االقتراح االول

، والقاضي والمحلل بيتر غالبريث وليسلي جلب

 الى ثالثة أقسام بين السنة والشيعة بتقسيم العراق

، أكيدتتجه اليه البالد بالت وهذا ما كانت . .واالكراد

فترة ممتدة  خالل قوة وجهد منظمومالم تكن هناك 

، اليمكن أن ينتهي العراق الى ما يجب أن من الزمن

 يكن يشكل التقسيم كارثة تامة للواليات مل. يكون فيه

تسقط هذه الدول لم يكن من المؤكد أن . المتحدة

، أو أن تشكل الثالث تحت تصرف القوى الخارجية

لم تشكل بعد وبوضوح . للقاعدةأي منها مالذاً آمناً 

، جنوب العراق وايرانعالقة مابعد الصراع، بين 

ولم تطل فترة بقاء المجموعات االرهابية االجنبية في 

  .غرب العراق
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مجموعة دراسة ، المقدم من قبل االقتراح الثاني

، جيمس بيكر ولي هاملتون، الذي طرحه العراق

، التي تقع يةيهمل القضايا السياسية الداخلية االساس

في قلب الصراع العراقي، ويركز على قضايا تبدو 

  .أسهل في السيطرة

تقوية الشيعة  هو ببساطة، ،االقتراح الثالث

وتأسيس بديل شيعي ، وتشجيعهم على دحر السنة

اليأس يبدو أنه يؤدي الى إقتراحات . لدولة صدام

من السكان، % ١٥يمكن أن يشكّل السنة . يائسة

% ١٥عنفاً، وأكثر % ١٥، وأكثر %١٥ولكنهم أقدر 

. سوف لن يستسلموا بهدوء. لديهم تجربة عسكرية

الكردي، للسيطرة -سوف يستلزم التحالف الشيعي

المحكمة على السنة، نفس مستوى العنف، الذي 

إستعمله صدام للسيطرة على الشيعة والكرد، مع نفس 

التأثير السلبي على البلد والمنطقة، وباالضافة الى 

  . ،على مصداقية الواليات المتحدة اآلنذلك

زيادة عدد القوات  يركّز على ،االقتراح الرابع

وكما تم طرحه من قبل الباحث المقيم في . االمريكية

 والمحلل فردريك كيغن، معهد المشروع االمريكي

، إن القسم السياسي معقد جداً وإن جاك كينالعسكري 

لذلك يجب ر، قسم إعادة االعمار غير مؤكّد بشكل كبي

أن نركّز على ما نستطيع أن نسيطر عليه وهو 

  .األمن

تبدو اليوم ، أن زيادة عدد القوات قد حققت تحوالً 

كبيراً في الظروف في بغداد وأطرافها، وبالتزامن مع 

التطور االيجابي في االنبار، وفّرت بعض الفضاء 

  .للتنفس

ولكن سيكون من الخطأ النظر الى هذه الزيادة في 

هذه الزيادة : القوات بمعزل عن االمور األخرى

هيكل سياسي ستكون مثمرة فقط، اذا ما حقّقت 

نرى أن التطورات وفي ضوء هذه الحقيقة، . مناسب

بينما نرى أن هناك قليالً . االخيرة التشجع اال قليالً

متأخرة، يالحظ من  التقدم على طريق المصالحة ال

ولربما . بأنها التبدو عميقة االستقرار وغير ثابتة

االكثر أهمية، هو أن زيادة القوات قد أدت الى 

، إعتماد أكثر للحكومة العراقية على القوات االجنبية

بناء الثقة هذه الحكومة التي التستطيع البقاء بدون 

باالضافة الى أن، طبيعة عملياتنا . الوطنية بها

ة التمرد، تديم درجة الخطر تجاه التحالف، لمكافح

الذين االمر الذي يعزز موقف الوطنيين الدينيين، 

ولذلك وفي . يشكلون أحد أهم أجزاء اللغز السياسي

يرتبط االستقرار  بعدٍد أقل من القوات هذا السياق، 

  .ال العكس

كيف ستسهل : المكان الحقيقي لالستقرار يكمن في

وتعريف الهوية  تفاعل السياسيالالحكومة العراقية 

في هذا المجال، .  في أوساط العراقيينالسياسية

على . ثغرة خطيرة في الهيكل السياسي الحاليهناك 

الرغم من أنه من المشكوك فيه ، إن هذا الهيكل 

يمكن أن يستمر بالبقاء بشكله الحالي، فإنه من 

العملية السياسية، التي . الممكن أن يثبت بشكله هذا

ادتها أوالً سلطة التحالف الموقتة، ومن ثم أشرفت ق

عليها االمم المتحدة عبر االنتخابات، خلقت ظروفاً 

تعريف هويتهم وفقاً للعراقيين على أساسها يتم 

هذه . بدل أن يكون وفقاً لبلدهم، لطائفتهم وعرقهم

الظروف همشت السنة وعززت موقف الشيعة 
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هكذا كانت . ونفوذهم وسمحت لالكراد باالستقالل

النتيجة، أوالً، البرنامج  الشامل إلجتثاث البعث الذي 

 ، وإستمر ٢٠٠٤ و٢٠٠٤ في أحمد الجلبيتبناه 

تحت ظل الحكومة الجديدة، الذي يتضمن حل الجيش 

وإخراج أغلب المسؤولين السنة من والمخابرات 

الرسالة التي . ذوي الرتب الكبيرة والمتوسطة

، إعالن نهاية هيمنتهم وجهت الى السنة، ليست 

على العراق فقط، وإنما إعالن سيطرة وهيمنة 

تم االبقاء على هذا . المجموعات االخرى عليهم كذلك

 ،  بريمربولالهيكل الفئوي الطائفي من قبل السفير 

من خالل إعطاء االمتياز لالكراد، بالسماح لهم 

بتشكيل منطقة خاصة بهم، كجزء من قانون االدارة 

ية، وأخذ الشيعة كذلك بعض االمتيازات في االنتقال

  .الجنوب ولكن بدرجة أقل

 التقسيم الفئوي الثالثي، كانت قد إن حقيقةوأخيراً، 

أخذت شكلها الرسمي ، عند إجراء االنتخابات ومن 

خالل القوائم الوطنية، التي جعلت العراقيين يتنافسون 

فيما بينهم بشكل طبيعي، على أساس فئاتهم العرقية 

بدل أن يكون هذا التنافس على أساس ، الطائفيةو

نظام محلي، يكسر االنقسامات الفئوية ويفرض 

المشاركة السياسية والشفافية من خالل الهوية 

يجب أن ال ندع وهم وجود حلول عسكرية . ناطقيةالم

ومناطقية او إقتصادية يخيم علينا، حلول مشكلة، هي 

سي العراقي مشاكل الهيكل السيافي االساس، إحدى 

وال أن نفترض ، بأن . الداخلي وتعريف الهوية

عراقاً يحتوي على قلب شيعي مهيمن، مع كردستان 

نصف مستقلة وسنيستان مهمشة، يمكن أن يكون 

لسياسي الحالي في العراق، هو البرنامج اإن  .مستقراً

محاولة أخذ االمتيازات من الحكومة الشيعية لصالح 

 العملية هي إطالة وتحكيم إن من طبيعة هذه. السنة

االنقسامات العرقية والطائفية، التي هي السبب 

  .االصلي لعدم فعالية الحكومة العراقية

 المناسب الوحيد لعراق موحد ومستقر في إن التصور

بحيث ، هو تغيير االطار السياسيالوقت الحاضر، 

فيدرالية ذات : تكون فكرته التنظيمية الرئيسية هي

ومن المثير للسخرية، هذا ما . افظةثماِن عشرة مح

مجالس  يتجه اليه، من خالل نظام بريمركان السفير 

في ) او ما يسمى بالكاكوس ( المحافظات المعينة

  .، قبل أن تجهض الخطة٢٠٠٣خريف 

الفيدرالية سوف لن ترى النور، كنتيجة لبرنامج 

العملية ستكون فوضوية وستدور . الخطوات العشر

وستكون هناك إنحرافات التعد في حلقة مفرغة، 

إن بدايتها واضحة فيما . والتحصى أثناء التطبيق

على الرغم من :  وهيالحالي،يتعلق بوضع الدولة 

محافظتها على وهم، ثمان عشرة وحدة إدارية، 

ستنتظم فيدرالية العراق وبشكل متزايد حول فئاتها 

حتى ولوتصرفوا على المستوى . الثالث الرئيسية

فالعراقيون بشكل عام، يتحركون وفق المحلي، 

  .الخطوط الطائفية

  كيف نحقّق فيدرالية الثماِن عشرةَ محافظة؟

 :أوالً يتطلب تحقيق فيدرالية الثمان عشرة محافظة 

مع غياب مثل هذه . رغبة الحكومة العراقية الحالية

إحدى أقوى . الرغبة، حتى البداية، ستكون صعبة

دول زمني وضع جتأثيرات النقاشات حول 

، هو أنه سيجذب إنتباه الحكومة، وسيجعلها لالنسحاب
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تعطي االمتيازات الضرورية لتحريك وتوجيه البلد 

  .في االتجاه الصحيح

، مبعوث أمم متحدة ماهرالعملية تحتاج الى : ثانياً

يتميز بالحيادية والكفاءة، للعمل مع جميع أطراف 

ن الصراع، للحصول على الدعم والتأييد الالزمي

على . لتوجيه العراق الى طريق سياسي جديد

الواليات المتحدة أن تدعم هذا المبعوث ، وأن تسمح 

  .له بقيادة المصالحة السياسية

 ، مؤتمراً للوحدة الوطنية يجب أن يكون هناك :ثالثاً

مع مبعوثين يسحبون من المحافظات لكي يمثّلوا 

اتهم محافظاتهم، ال أن يمثلوا أحزابهم الوطنية أو فئ

إستتب االستقرار في أفغانستان في . العرقية والطائفية

مؤتمر و من ثم عقد ٢٠٠١ عام إتفاقية بونأعقاب 

، حيث يمكن أن )المؤتمر الوطني ( "اللويا جركا"

يرى االفغان شعبهم كشعب واحد، وحيث تم منحهم 

هيكل حكومي ذات صبغة وطنية، وليس ذات صبغة 

إنه . ر في العراقلم يحصل مثل هذا االم. عرقية

ذهب من االحتالل االجنبي الكامل، الى مجلس حكم 

، ومن يفتقر الى المصداقية الوطنية، منتخب دولياً

شكّلت بطريقة تحشر ثم الى إنتخابات تشريعية، 

، تاركتهم العراقيين في إنتماءتهم العرقية والفئوية

  . مفعمين بالشكوك والغضب والعنف المتزايد

، وبدون إهمال  تغيير هيكل البلدالتحدي سيكون في

االنتخابات التي بذلت جهوداً شاقة في سبيلها، وبدون 

يعتقد عدد من . تعديل الدستورتكرار العمل على  

سوف لن يكون كافياً، على . الخبراء بأن هذا ممكناً

أية حال، أن تمنح الحكومة الطائفية الحالية ببساطة، 

العرقية االخرى االمتيازات للمجموعات  الطائفية و

  .المعارضة

، الذي مؤتمر الوحدة الوطنيةباالضافة الى : رابعاً

سيتعامل مع ملف ، كيفية إنتخاب الحكومة العراقية 

عمل جدي يتعلق بالدستور، الذي هناك حاجة الى 

  . سيقرر كيفية حكم العراقيين

السيد الخبير بالفيدرالية، . يجب االهتمام بكال الملفين

بساحة عمل "، يصف الوضع الحالي، ونديفيد كامير

، غير كاملة وغير واضحة وتمر في " ضخمة جداً 

يرى بأن الملفات الرئيسية التي . حالة نشوء وتكامل

تعديل عدم التوازن في " تحتاج الى العمل  ل 

، وتأسيس المؤسسات السلطة بين المركز والمناطق

) ليافي الواقع مجلس النواب والمحكمة الع( الرئيسية 

وتوضيح الحدود والصالحيات بين االقاليم 

اذا ما تم إغتنام  " كاميرونيعتقد " . والمحافظات

الفرصة بفعالية، فمن الممكن لعملية التعديل، أن 

توسع الوفاق الوطني على الدستور، لكي يشمل 

المجتمع السني الرافض، وكذلك تحسن فعالية 

  ."ومقبولية مواده المتعلقة بالفيدرالية 

يجب على في أية خطة تنظر الى االمام، : خامساً

ن تبدأ وبشكل أحادي الجانب أالقوات االمريكية 

ر ونشوء بإعداد نفسها للخروج من عملية تطو

وبالذات اآلن، ألن . العملية االمنية والسياسية

 على التأثير تتساقط - أي القوات االمريكية -قدرتها 

 القوات االمريكية إن تحديد تاريخ النسحاب. وبحدة

من المدن العراقية، ووضع جدول زمني يعلم 

الحكومة العراقية، بأننا سوف لن نستمر في دعم 

بقدر . سوف يساعدنا في هذه المهمة ، عجزها الحالي
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االمكان، يجب أن يكون االنسحاب ، مرتبطاً 

بالتغييرات في الهيكل السياسي، التي تؤدي الى 

حال، تستطيع القوات على أية . الوحدة الوطنية

 لفترة قواعد لها خارج المدناالمريكية أن تبقى في 

طويلة من الزمن، لكي تراقب االوضاع عن كثب، 

بدون أن تبدو وتواجه الهجمات والحركات الرئيسية، 

  .وكأنها تتواجد لفترة طويلة في البلد

أحد أكبر التحديات في مثل هذه الخطة ، هو كيفية 

تتعزز اآلن التوقعات . لكرديالتعامل مع الملف ا

الكردية بإتجاه الدولة المستقلة، بحيث سيكون من 

الصعب إرجاعهم الى النظام القائم على المحافظات، 

من . الذي سيفقدهم سلطتهم االقليمية او المناطقية

الممكن وببساطة أن تكون عملية إرجاعهم طويلة 

 الى ولكن التكلفة ستكون عالية مايكفي، بالنسبة. جداً

ما يجب فعله في العراق وفي المنطقة كذلك، األمر 

الذي يستلزم الضغط عليهم من أجل أن يتراجعوا عن 

الحكومة الكردية االقليمية الحالية النصف مستقلة، 

من . ولكي يتجهوا نحو النظام القائم على المحافظات

الممكن أن يمنحوا بعض أشكال التنسيق المرن 

وكما . حلوة المذاقتسوية والحكم الذاتي لتكون ال

حكماً ذاتياً يقترح خبير دستوري، يمكن أن يمنحوا 

بينما يبقى الجنوب موحداً ، على الطريقة االسكتلندية

  .بشكل تام

ليس من الواضح فيما اذا كان العراقيون ناضـجين         

 دارة هذا التحـول   إسياسياً الى الحد الذي يسمح لهم ب      

. سنوات القادمـة  خالل االربع او الخمس     واالنتقال،  

ولكن  مع مقـدار كبيـر مـن الـدعم الـسياسي             

والديبلوماسي والمالي، يمكن لمثل هذا النظـام أن        

األمـر األساسـي    . ينفّذ عندما يكون الوقت مناسباً    

سيكون إيجاد الظروف الداخلية المناسـبة، لالعبـين        

ون بهذا االتجـاه،    السياسيين الحاليين، لجعلهم يتحرك   

  .هملتحقيق أفضل مصالح
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