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  مبناسبة صدور العدد اخلمسون مركز الكاشف يطلق مبادرتني
  

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

عة مركز الكاشف للمتاب يطلق -اجلهد املتواضع الذي يشكل اخلطوة األوىل يف مسرية األلف ميل
  : مبادرتنيوالدراسات اإلستراتيجية

 وإستطالع األفكار مبعرفة آراء كل من تابع عن كثب هذه السلسلة اإلستراتيجيةاألوىل تتعلق 
واإلنطباعات اليت تشكلت خالل العام املنصرم، والغرض من هذا اإلستطالع هو حتسني األداء وزيادة 

 إصدار التقارير اإلستراتيجية ة التالية اليت رمبا ستكونالتأثري والفائدة وتعظيمها واإلنطالق اىل اخلطو
، واليت ستقوم على مسح شامل ألهم مراكز التفكري األمريكية خاصة ومن مث اليومية والشهرية والفصلية

. تلخيص أهم وأخطر اإلصدارات والتعليق عليها وحتليلها وتفسريها بشكل يومي وشهري وفصلي وسنوي
لة حمددة  يف هذا اإلستطالع لترك اال للتداعي احلر وطرح اإلقتراحات وسوف لن تكون هناك أسئ

  .واألفكار بشكل واسع

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

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

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

 
 

  
 
  

  

  

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

  

  :مقدمة العدد
 والذي يتطرق الى موضـوع      مجلس العالقات الخارجية   لموضوع مهم منشور في موقع       لعدد ترجمة في هذا ا  

، األمر الذي يتطلب مـن      ومشكلة مدينتي كركوك والبصرة ومدى أهميتهما وحساسيتهما للوضع العراقي اآلن         

ن المـدينتين أو    إعطاء أهمية خاصة لهاتي   شأن العام من سياسيين ورجال دين وإعالميين وغيرهم         لالمهتمين با 

لما لهما من تأثير عظيم على مجمل الوضع والشأن العراقي، والتفكير جدياَ بإيجاد حلـول عمليـة                 المشكلتين  

  .ومنصفة لهما

  

  

ان مصير مدينتي كركوك والبصرة ربما تعلق بالجهود القادمة لمراجعة الدستور العراقي وهي عملية 

موضحة في هذه الخلفية هي مواضيع تقسيم العائدات المواضع الرئيسية ال. ينتظر ان تكون صعبة 

  النفطية، اجتثاث البعث ، وطبعاً الفيدرالية
  
 

جيرانها األتراك يراقبونها بتوتر حيث استطاع الكرد العراقيين تثبيت انفسهم سياسياً ويسعون 

  كرد المستقلةللسيطرة على كركوك ، وهذا امراً تخاف أنقرة ان يكون الخطوة االولى باتجاه دولة ال
  
 

  ولكن هناك اتفاقيتين للبحث عن النفط في كردستان بقيت تحت سيطرة حكومة اقليم كردستان
  
 

   اذا ما حاولوا دمج كركوك بكردستان٢٠٠٣تركيا هددت االكراد العراقيين باجراءات عسكرية عام 
  
 

   كما قال كالبريتاالستخبارات التركية زودت المجتمع القومي التركماني بالمال والسالح ،
  
 

  في نيسان أرسل الصدر المئات من افراد ميليشيات جيش المهدي الى كركوك
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  قصة مدينتين عراقيتين

  ٢٠٠٦ حزيران ٢٩

  لينول بيهنر: إعداد 

  مجلس العالقات الخارجية

  
عراقي مشارك في أحداث شغب أعقبت سقوط طائرة 

  هليكوبتر بريطانية في البصرة

حتى هذا التاريخ ، معظم الحبر الذي صرف فـي          

الكتابة عن العراق كـان مكرسـاً عـن العنـف           

المتصاعد في البلد واعادة األعمار والمثلث السني       

بينما او مجريات السياسة في المنطقة الخضراء ،        

كان االهتمام اقل بالجنوب والشمال حيث تـسعى        

المجالس البلدية هناك باالبتعاد اكثر عن بغـداد ،         

وعليه فان مستقبل الديمقراطية في العراق ، ربمـا         

يعتمد على النقاط المضيئة مثل البصرة وكركـوك        

كلتا المدينتين محطمة سياسياً ، تستغلها الميليشيات       

شيرون الى كركوك بمزيـد     وغنية بالنفط ، الكرد ي    

ويعتبرونها ) منظمة االمن العالمية    (  من االحترام   

 فـان   )١( وعلى ضوء هذه الخلفية الجديدة     .قدسهم  

   وكالهما يعارض–القوميين من الشيعة والسنة 

----------------------------  
 التحدي :تم ترجمة هذه الخلفية في الصفحات التالية وعنوانها )١(

  كركوك: اقية اآلخرىفي المدن العر

التحدي : تم ترجمة هذه الخلفية في الصفحات التالية وعنوانها )٢(

  البصرة: في المدن العراقية اآلخرى

  

 يتهمون األكراد بتكرار سنوات صدام      – الفيدرالية  

حيث فرض التعريب والتغيير العرقي للمدينة بطرد      

 ٢٠٠٧ثير انتخابـات كـانون االول      أت( األكراد ،   

 وال نقول   ،البعض في بغداد  )  المدينة   على مستقبل 

 يقول اذا سقطت كركوك بأيدي األكـراد        ،في انقرة 

فستكون الخطوة التالية الحكم الذاتي الكامل ، لهذا        

  ومـساعدة  ستيف كـوك  CFRالسبب قال زميل 

راندل ، لقد ضـغطت     شروود  قدم اليزابيث   أزميل  

تركيا على واشنطن لتغير الدستور العراقي الـذي        

  ن وضع كركوك العام القادمأ الى انتخابات بشيدعو

عتبارهـا كمـا    إ في هذه األثناء ظهرت البصرة ب     

خط " نها  أ من مجموعة اوراسيا ب     بيتر خليل  يسميها

 ىغنأالمدينة تحتوي على " الحياة للحكومة العراقية 

.  الخلـيج الفارسـي      فى العـراق و   حقول النفط   

ية وحـاكم   الميليشيات الشيعية ، العصابات اإلجرام    

 للسيطرة علـى عنـف الـشارع        تسعىفاسد كلها   

  .البصري 

، حزب  تهريب النفط منتشر، اإلتفاق السياسي نادر      

 حاليـاً الزال    المقتـدر الفضيلة الحزب االسالمي    

كبر من عائدات نفط العراق ،      أيدعو الى حصص    

وبالوقت الذي الزال فيه التوازن السياسي والتعاون       

) الشيعية(وطني بين األحزاب  قائماً على المستوى ال   

فان العنف يتصاعد بسرعة على المستوى المحلي       

، حسب ما تذكره تحلـيالت اوكـسفورد ، وهـي           

العنف المتـصاعد فـي     شركة استشارية دولية ،     

البصرة قد جرى عليه المزيد من النقـاش علـى          

   .)٢(ضوء هذه الخلفية الجديدة

ان مصير مدينتي كركوك والبصرة ربمـا تعلـق         

 الدستور العراقي وهـي     لمراجعةلجهود القادمة   اب
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المواضع الرئيسية   . ينتظر ان تكون صعبة   عملية  

ـ        تقـسيم ع  يالموضحة في هذه الخلفية هي مواض

   الفيدرالية ، وطبعاً  البعثثاثاجت، النفطية العائدات

 من سيقرر مصير العراق     ، وليس المركز  قطاالمن

 CFRرئيس  وطبقاً للمدافعين عن الفيدرالية أمثال      

رى لماذا ينبغـي علـى      ي ، سلي جلب يل ميرتويأ

السنة وهم الحكام التقليديون والذين  يقيمون عـادة         

 ان يدعموا تقسيم بلـدهم ؟       واردفي مركز فقير الم   

ان إدارة منطقتهم ينبغي ان " السبب كما يقول جلب 

كون من األمور التي لها االفضلية على البـدائل         ت

رد والشيعة في حكومـة      الك هيمنة بحكم: االخرى

 الضحايا الرئيـسيين فـي      بحكم كونهم مركزية او 

  " .حرب اهلية 

 االمر مـن    خذأ ي نوح فيلدمان  CFR زميل   مساعد

 و االتفاق يقول ان العملية السياسية .  مختلف   مسلك

  على محاصصة السلطة يجب ان تكون لها االولوية       

  "ان االمن يمكن الـسياسيين    " .قبل أي شيء آخر     

يفتـرض  " فيلدمان في مجلة النيويورك تايمز كتب  

 السياسيون يحققـون    ":ن ان يكون الطريق هو      اآل

   ".األمن

: التحدي في المدن العراقية األخرى 

  كركوك 

   من كتاب الكادر –لينول بيهنر : الكاتب 

 ٢٠٠٦ / ٦ / ٣٠   

  مقدمة

  كركوك في يعيش من

  ؟ كركوك الكرد يريد لماذا

  ؟ كركوك على الكرد سيطرة يعارض من

  العراقيون العرب

  الصدر مقتدى

  ؟ ركوكك في المتحدة الواليات سياسات هي ما

  مقدمة 
كركوك مدينة من مزيج عرقي متعـدد ، كـرد،           

من بينهم المسلمين والمسيحيين وعرب ، و تركمان 

تقع فـي   . ي في حالة مخاض بشأن مستقبلها       ه، و 

 هذه المدينة الغنية بالنفط     ، كردستان العراق  جنوب

في عهد صدام حسين ، وقـد       " عربت  " كانت قد   

 حيـث   ٢٠٠٣ها األكراد بعد الحرب عـام       بادعى  

 جيرانها  .حافظاتهم شبه المستقلة  ميأملون بإلحاقها ب  

 بتوتر حيـث اسـتطاع الكـرد        هااألتراك يراقبون 

رة ن تثبيت انفسهم سياسياً ويسعون للـسيط      يالعراقي

وهذا امراً تخاف أنقرة ان يكـون       على كركوك ،    

 ،  الخطوة االولى باتجاه دولـة الكـرد المـستقلة        

القوميون من السنة والشيعة العراقيون ، يخـشون        

تقسيم العراق ، ويقولون ان كركوك هي مـوطن         

 ولهذا ينبغي عدم دمجها في      ،لكردلللعرب كما هي    

 .منطقة كردستان العـراق ذات الحكـم الـذاتي          

ويتهمون الكرد بطرد السنة والشيعة العرب بالقوة       

 فـوض اجـراء      الدستور العراقي  .خارج موطنهم 

انتخابات في المدينة بكاملها بشأن الوضع النهـائي        

 ، ويتنبـأ ان     ٢٠٠٧لكركوك بحلول كانون االول     

تكون االنتخابات لصالح الكرد ، وحتى الوصـول        

ـ         ا الى وضعها النهائي فان كركوك ستبقى على م

 كالبريت  بيترماسي األمريكي السابق    لووصفها الدب 

القنبلة الزمنيـة   " في كتابه الجديد نهاية العراق ب       

  " .العرقية المغلقة 
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  من يعيش في كركوك 
 رحل صدام اكثـر مـن       ٢٠٠٣بين السبعينات و    

 في جهوده لتعريب المدينة     ، كردي نهائياً  ١٠٠٠٠٠

  القـرن  ، احتج الكرد وطالبوا بالرجوع الى اواخر      

كانوا يشكلون ثـالث     ،تأريخياالتاسع عشر حيث ،     

   .ارباع سـكان المـدن التـي تحـيط بكركـوك            

 حيث كـانوا    ١٩٥٧التركمان أشاروا الى إحصاء     

يشكلون غالبية سكان المدينة بينما كانـت غالبيـة         

المدن المحيطة بها من االكراد ، اما السنة العرب         

لـى ان    الذي يشير ا   ١٩٩٧فيشيرون الى إحصاء    

مـن   % ٥٨العرب من السنة والشيعة يـشكلون       

بعــض الخبــراء يقولــون ان ( ســكان المدينــة 

المعلومات خاطئة الن الكرد كانوا معرضين الـى        

 ) يةفقدان اراضيهم ان لم يغيروا هويتهم الى العرب       

 عاد مئـات    ٢٠٠٣ومنذ ازالت نظام صدام عام      . 

نهم  التركمان ممن تركوا أماك     و األلوف من االكراد  

داخلياً مطالبين بممتلكاتهم الضائعة او اقاموا فـي        

بعـض  مجمعات في الجانب الشرقي من المدينة ،        

الخبراء يقولون الهدف هو اعادة موازنة الـسكان        

  . ٢٠٠٧النتخابات كانون االول    في المدينة استعداداً    

معظم الخبراء يقولون ان الكرد اليـوم يـشكلون         

 على معظم المناصب الغالبية الواضحة ويستحوذون

بـسبب قـوانين تـسمح     ( السياسية المهمة للمدينة    

تركــوا امــاكنهم كــردى )  ٧٠٠٠٠( لحــوالى 

  ) عدم اقامتهم في المدينة بالتصويت على الرغم من 

  لماذا يريد الكرد كركوك ؟ 
يريد الكرد ثالث اكبـر مـدن العـراق السـباب           

  . اقتصادية واسباب عاطفية كذلك 

كوك هي موطن لواحدة من اكبـر      كر . االقتصادية

حقول النفط في العالم ، حيث بـدأ اإلنتـاج فـي            

الثالثينات ، وعلى بعض التقديرات فأنها تحتـوي        

على الرغم  (  بليون برميل    ١٠على ما يزيد على     

من ان البعض يعتبر هذا الرقم اقـل بكثيـر مـن            

الحقيقة وذلك بسبب دمار البنية التحتية الذي تسبب        

  ) .مم المتحدة سابقاً به حصار األ

حتوي على ما يقارب    تالمناطق المحيطة بكركوك    

من انتاج   % ٧٠من انتاج النفط العراقي و       % ٤٠

في الوقـت الحاضـر تـسيطر       . غازها الطبيعي   

وزارة النفط العراقية على نفط كركـوك اسـمياً ،          

ولكن هناك اتفاقيتين للبحث عن النفط في كردستان        

يقـول  .  اقليم كردستان    بقيت تحت سيطرة حكومة   

بيتر خليل من مجموعة اوراسيا ان الكرد يواجهون        

مشاكل لوجستية ، حتى لو اخذ الكـرد كركـوك          

فكيف سيستطيعون إخراج كل هذا الـنفط خـارج         

 البلد، وهي ارض مغلقة ؟ هل من خالل الجنـوب          

؟ تركيا ؟ انقرة تريد منع الخط الحالي        ) العراق  ( 

ى ميناء جيهان في تركيـا      الذي يمتد من كركوك ال    

  .من الوقوع بيد كرد العراق 

بالنسبة للكرد فـان كركـوك       . " الناحية العاطفية 

كما تقول تانيا جلي مساعد زميل      " ليس للنفط فقط    

ان " في مؤسسة واشنطن للدفاع عن الديمقراطيات       

مكان الذي يريـدون    اللها قيمة عاطفية عليا ، انها       

البون بكركوك منـذ مـدة      االكراد يط " العودة اليه   

كما ذكر ذلك   ( طويلة باعتبارها جزء من كرستان      

اننا نعتبرها  ) "  دستور كردستان كذلك     ١٩٩٢عام  

للموروث الثقافي والتـاريخي ، كمـا       جزء مكمال   

 وهو السفير العراقي في     ،يردكاليقول هوار زياد    

" كندا ، حتى ان البعض يشير للمدينة باعتبارهـا          

ردستان التـاريخي ، وينتظـرون      وقلب ك " قدسهم  

اليوم الـذي ستـصبح فيـه كركـوك عاصـمة           

  .جمهوريتهم المنفصلة 
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  من يعارض سيطرة الكرد على كركوك ؟
االهتمام االول النقرة هو ان الثروة النفطية        . تركيا

كركوك ستستخدمها الحكومة اإلقليميـة الكرديـة       ل

، والذي قـد ينتـشر      اكبرللحصول على حكم ذاتي     

باتجاه حدودها ويشعل شرارة االضـطرابات      بعيداً  

يعتقد االتراك ان هذا "  مليون كردي تركي     ١٢بين  

  االعـداد    ،الموضوع مـصيري بالنـسبة لهـم          

السكانية الكبيرة من االكراد علـى الحـدود مـع          

 نـدوة عـن     فى CFR، كما يقول زميل     " العراق  

 األمريكية رئـيس االركـان      ٠ ـالعالقات التركية 

 اهتمامه واهتمام الحكومـة التركيـة ،        التركي بين 

تركيا هددت االكراد العراقيين باجراءات عسكرية      

.  اذا ما حاولوا دمج كركوك بكردستان   ٢٠٠٣عام  

االستخبارات التركيـة زودت المجتمـع القـومي        

في . التركماني بالمال والسالح ، كما قال كالبريت        

 ٢٠٠٠٠٠األشهر األخيرة نشرت انقـرة حـوالي        

لى حدودها مع العراق ، ليس مـن اجـل          رجل ع 

عمليات مقاومة االرهاب ضد حزب العمال التركي       

 بـل لمنـع األكـراد       ، وهو مجموعة انفصالية   –

   .اكبرالعراقيين من االندفاع بالحكم الذاتي بشكل 

  العرب العراقيون 
السنة والشيعة العرب من العراق يتهمـون الكـرد        

 الحال مع   برفع سقف مطالبهم بكركوك ، وكما هو      

بإعادة تهجيـر بعـض     " إعادة التطهير العرقي    " 

العرب المقيمين في المدينة ، ويصعب القول ما اذا         

كان العرب ال يريدون البقاء هناك او انهم اجبروا         

ولكن الكرد " عملياً على المغادرة ، كما يقول خليل       

  " .يتحدون واقع الحال بارجاعهم هؤالء االجئين 

 من قانون االدارة االنتقالية ،      ٥٨استناداً الى الفقرة    

الدستور العراقي المؤقت ، فان عـرب كركـوك         

الذين سلموا ممتلكاتهم للكرد يحق لهـم اسـترداد         

تكاليف الرحيل ، ولكن بعظهم بقوا من دون بيـت          

 وتنفيـذ عمليـات القتـل       همواتهموا الكرد بإرعاب  

  .االنتقامي واالختطاف 

عيشوا ي  لم ون الناس الى كركوك ممن    الكرد يجلب " 

بها ابداً هذا ما قاله محمود خليل نصيف ، العضو          

العربي في المجتمع البلدي اخبر به مؤخراً اللوس        

انجلس تايمز ، ويبقون في المخيمات ودوائر الدولة        

لقد اوجد التعصب . ويقولون نحن أجبرنا على ذلك    

ي نقطة  كركوك ه " توتراً واشعل العنف في المدينة      

 كما يقول خليل ، مالم يكن هناك اجتماع         "متفجرة  

 االحزاب فان االمور ستنقلب     نيتم التوصل اليه بي   

  .بشكل قبيح 

  مقتدى الصدر 
ضـد  ،رجل الدين الشيعي المعارض لالمريكـان       

الن جزءاً كبيراً من دعمه ياتي من       ،تقسيم العراق   

ب الشيعة في األحياء الفقيرة من بغداد ، وكذلك بسب        

يتمتع بروابط قوية مـع     ( ميوله الوطنية العراقية    

  ) حزب الدعوة ، الحزب الوطني لرئيس الوزراء

في نيسان أرسل الصدر المئات من افراد ميليشيات        

 ، كانت اسبابه المعلنـة      جيش المهدي الى كركوك   

هي حماية مساجد المدينة والمسلمين الشيعة الـذين        

راء يشكون  من السكان ، ولكن الخب     % ٥يشكلون  

في ان الصدر قد يبحث عن اثارة التوتر الطـائفي          

  .إلفشال انتخابات كانون الثاني القادمة في كركوك 

وعلى الرغم من ان جيش المهدي مـتهم بـبعض          

االختطافات فان خليل يقول انه ال يشكل أي تهديد         

  .مهم على مدن الكرد في الوقت الحاضر 
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  ركوك ؟ما هي سياسات الواليات المتحدة في ك
رفضت الواليات المتحدة مواجهة الكرد مباشرة في       

ولعبت دور رفع اليد ، كمـا لـم تنحنـي           ،كركوك

لرغبات تركيا ، تحالف رئـيس اخـر للواليـات          

المتحدة في المنطقة ، حاولت انقرة كـسب تاييـد          

واشنطن ، ولكن من دون نجاح لحد االن ، بغيـة           

خابـات  استعمالها لسلطتها في العراق لتاخير االنت     

الخاصة بوضع كركوك او توسيع التصويت ليشمل       

جميع العراقيين ، وليس فقط المقيمين في كركوك ، 

ان  "  CFR وكما بين كوك مـن  ،وعلى كل حال

 فيما يخـص    خالفالواليات المتحدة وتركيا على     

هذا الملف، بعض الخبراء يقولون ان على واشنطن 

ائفي ان تتدخل اكثر في موضوع تصاعد العنف الط       

ان مسألة كركوك ال ينبغي أعاقتها      " . في العراق   

 كوسـت   كما قال " .كما اليمكن حلها بهذا الدستور      

هلترمان ، المدير العراقـي لمـشروع مجموعـة         

ابلغ الصحيفة التركيـة    ( االزمات الدولية مؤخراً    

ان تدخال أمريكيا رئيسياً هو الطريقة      " ديلي نيوز   

ق الواليات المتحـدة    لم تب " الوحيدة لتجنب العنف    

محافظـة  (  وحدات أمنية صغيرة في كركوك       على

التأميم ، حيث تقع كركوك وكانت خسائر الواليات        

 االمـن   . )٢٠٠٣ منذ   ٣٧المتحدة فيها ال تتجاوز     

في كركوك تشرف عليه الشرطة بقيادة كرديـة ،         

هم كان عضواً سابقاً في الميليشيا ض بع،وعلى األقل

   .الكردية ، البيشمركة

  

: التحدي في المدن العراقية األخرى  

  البصرة 

  اليونيل بيهنر : الكاتب 

   ٢٠٠٦حزيران  / ٢٨

  مقدمة

  ؟ مهمة البصرة لماذا

  ؟ البصرة في العنف ازدياد يعني ماذا

  ؟ البصرة من ةالمهرب النفط كمية ما

  ؟ إيران تلعبه الذي الدور ما

  مقدمة 
    ثاني المدن العراقية–استعادة النظام في البصرة 

ـ  ألمنية الجدية  يرقى الى اهم التحديات االمتفجرة 

التي تواجه الحكومة العراقية الجديـدة ، المدينـة         

الغنية بالنفط الزالت متفرقة سياسياً وتقع في جنوب    

العراق وتعتبر من المناطق القابلة الشتعال العنف       

فيها بعد االشتباكات بـين القطعـات البريطانيـة         

ومختلف الميليشيات الشيعية التي حدثت في وقـت        

 التهريـب والتخريـب الزاال    . عام  مبكر من هذا ال   

  حيث   ، لصناعة النفط    ان الكارثة  يسبب ين و مستمر

 المحلية والمركزية   تينان هناك خالف بين الحكوم    

حول توزيع عائدات الـنفط ،  رئـيس الـوزراء           

 في وقت مبكر مـن       اعلن حالة الطوارئ   العراقي

هذا الشهر ، وقد هدأت الموقف في المدينة مؤقتـاً          

  . رات الزالت تحت السطح ولكن التوت

  لماذا البصرة مهمة ؟ 
الى حد كبير بسبب النفط ، كما يقـول الخبـراء ،           

وكما يقول بيتر خليل محلل الشرق األوسـط فـي          

الميليشيات الشيعية تتقاتل على    " مجموعة اوراسيا   

ـ     الميليـشيات  " و  "  الجـواهر    هذلك التاج الذي في
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د واالبتزاز  متورطة في الكثير من التهريب ، الفسا      

 وحتى وقت متـأخر كانـت       ،البصرة" . ع  اوالخد

 ومن المهـم بالنـسبة      ، امنا المدن اكثر   واحدة من 

للحكومة المركزية في بغداد ليس فقط لكونها مدينة        

مـن عائـدات     % ٨٠الحقول النفطية حيث توفر     

 ولكن ايضاً ألنها منفـذ العـراق        ،ميزانية العراق 

 الحيـاة   خطأنها  " . الرئيسي على الخليج الفارسي     

لقـد  . كما يقول خليل    " بالنسبة للحكومة العراقية    

" وعد نوري المالكي رئيس الوزراء ان يـضرب         

وفرض حالة الطوارئ لـيس فقـط       " بيد من حديد    

لتهدئة العنف في البصرة وكبح جماح ميليـشياتها        

ولكن العادة تأكيد سلطة بغداد على المنطقة التـي         

  .تتلهف لحكم ذاتي اكبر 

 ٨يتراوح عدد القتلى في المدينة في مايس بين كان 

 مـن   اَبتـداء ا قتلى ، وقد ازداد ثالث مرات        ٥ –

كانون الثاني ، وذلك حسب ما ورد في النيويورك         

  تايمز 

  ماذا يعني ازدياد العنف في البصرة ؟ 
ان ابرز أحـزاب     : حروب حلبة السباق السياسي   

ة مـن   المدينة هو الفضيلة ، وهو مجموعة محافظ      

الشيعة ، منهم محافظ البـصرة ورئـيس مجلـس          

ـ         هالمحافظة ، يتهم االهالي المحافظ بالفساد واخفاق

الفضيلة الذي يتمتع بروابط    . بتوفير فرص العمل    

قوية مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ، قـد          

تنازع مراراً مع فـصيلين شـيعيين رئيـسيين ،          

اق المجلس االعلى للثورة االسـالمية فـي العـر        

وحزب الدعوة وذلك بخصوص تقاسـم العائـدات         

عضو اقدم في   عقيل طالب   والفيدرالية ، وقد تحدث     

نحـن حـزب    " الحزب الى النيويورك تايمز قائالً      

و اننا  " الفضيلة نريد ان تجعل من محافظتنا اقليماً        

 مليون نسمة لدينا مطار ومينـاء ونفـط         ٢حوالي  

فضيلة يأمـل   وكل ما يتطلب لتكوين والية ، كان ال       

باستعادة السيطرة على وزارة الـنفط ، وبعـد ان          

ذهبت الحقيبة الوزارية الى شيعي مستقل انـسحب        

الحزب من حكومة المالكي ، وفي الزيارة األخيرة        

فشل رئيس الوزراء في مسعاه إلرجاع الفـضيلة        

  .الى المسار السياسي 

اقترن صـعود جـيش     : مناوشات بين الميليشيات  

 للصدر باعتباره قوة سياسية هائلـة       المهدي العائد 

في البصرة بموجـة مـن العنـف الـذي تقـوده            

 الجناح  ، قتيل ١٠٠الميليشيات والذي ترك اكثر من      

العسكري للمجلس األعلى للثورة اإلسـالمية فـي        

العراق ، فيلق بدر اشتبك مراراً مع الـصدريين ،          

لـة  حيث يبحث كالهما على المزيد من سيطرة اآل       

 التجاريـة   والموجـودات المدينـة   السياسية فـي    

 فـي الـصيف الماضـي       .والخدمات االجتماعية 

 قد حدثت في مدينة النجف      تاشتباكات مماثلة كان  ،

بين المجموعتين الشيعيتين المسلحتين قتـل علـى        

ان الظهور الشيعي في البـصرة      . اثرها العشرات   

جعل فيها ارض غير مالئمة لظهور التمرد السني        

اذا كنـت   " ن اخرى من البلد     حيث تحول الى أماك   

فـان  ) مدينة يسيطر عليها الـسنة      ( من الفلوجة   

"  مثل اصبع متقـرح      كلهجتك في الجنوب ستظهر   

  .كما يقول خليل 

حقـول نفـط    : خالفات حول توزيع عائدات النفط    

البصرة هي ثروة العراق ، وهذا ما يوضح لمـاذا          

المزيد بقى بالمحافظة   ي ان   المحليةتطالب الحكومة   

، وال تقسم  بـين المحافظـات        ن عائدات النفط      م

الثمانية عشر ، الفضيلة تهدد بغداد بأنها مالم تستلم         

  تخفضنها سوف   إحصة اكبر من عائدات النفط ، ف      
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 برميـل   ٥٠٠٠٠٠تصدير النفط وتقلل اإلنتاج الى      

-لمدينةليومياً وهو تخفيض مهم من اإلنتاج الحالي 

. مليون برميل يومياً     ١,٥الميناء الذي يبلغ إنتاجها     

ت شركة نفط   ئاسيطر على قوة حماية منش    تالفضيلة  

أعضاء الميليشيات المحلية   .  الحكومية     –الجنوب  

المرتبطة باألحزاب السياسية في البصرة ، بضمنها       

 النفط وتبيعه الى جيران     تخرج تتهم بانها    ،الفضيلة

والتي عـادة تعمـل     ) قوة حماية النفط     ( .العراق

 للفضيلة ، قد منعـت مـراراً المقـاولين          كمليشيا

األجانب والشخصيات العسكرية من الدخول الـى       

منـذ  ) الواقعة غرب البصرة  ( حقول نفط الرميلة    

قد تتطور الى منظمة إجرامية اكثر و ،تشرين االول

ودلـك   ،   فولعنفاً اذا ما استمر نجم الفضيلة بـاال       

خـر تقريـر عـن تحلـيالت        آطبقاً لما ورد في     

رد ، شركة استشارات استراتيجية موقعهـا       اوكسفو

  .في المملكة المتحدة 

 ليس لـرئيس الـوزراء المـالكي    : شرطة فاسدة 

 يقـول   .سيطرة على قوات شرطة البصرة اال قليالً      

 ، مستشار سابق لـوزارة الداخليـة        ماثيو شيرمن 

 لسلطة التحـالف    ٧١ بموجب امر رقم     "العراقية ، 

سلطة الحكومـة   المؤقتة بشكل او بآخر ، فان كل        

تعيـين و   المركزية التي تتعلق بقـوى الـشرطة و       

 لقد تقـرر    "  ثم يقول   "المحافظين قد سحبت  إقصاء  

دولـة  الـى   ذلك لكي ال يعود العراق مرة ثانيـة         

 ذلـك   جراء بذل جهد لخلـق    شمولية ولكن بهذا اإل   

 احتكار الـسلطة الـذي تحتاجـه كـل          النوع من 

ان ." الحكومات الممثلة لكي تـستطيع ان تعمـل         

 الى عدم التأكد من     جزء من المشكلة يمكن إرجاعه    

 تشكيل قوى الشرطة ، كما      أثناء خلفيات المتقدمين 

 ٣٧٠٠٠يقول الخبراء ، وقد تسبب ذلـك فـي ان           

بعـضها لـه    ) دورية الربع محافظات    ( شرطي  

ليشيات او شركات االحزاب التـي      يروابط قوية بم  

 مـن   اَيرتنفذ أعمالها ، ويقول شيرمن ان عدداً كب       

  . موالين لمقتدى الصدر  والمجندينرتب الشرطة

 مـا ال    كهناكان   :كافية أجنبية غير    قواتتواجد  

ن يمـسؤول ، فقط جندي بريطاني    ٨٠٠٠يزيد عن   

 "عن حماية أربعة محافظات جنوبيـة ،      كدوريات  

فاذا ما علمنا ان هذه القوات البريطانية لم تـستطع          

 ،بكثيـر  وهي اصغر    بلفاستقوات  السيطرة على   

جنـدى   ٢٧٠٠٠ بحدود  بجيش قوامه   واقل تسليحاً   

واذا ما اخدنا الوضـع المتفجـر       ، في السبعينات   

  .بشكل متزايد فى البصرة لعلمنا خطورة المهمة

 من مؤسسة الدفاع في الهيرالد ان       الن بروس كتب  

 .سبعة جنود قتلوا عند اندالع االشتباكات األخيرة        

 قـد ، كومة األخيرة العالقات بين البريطانيين والح   

 في كانون الثاني بعد سلسلة في إلقاء القبض ت ترد

على مسؤولين فاسدين من الشرطة ، كما ان هناك         

امور معقدة بالنسبة للدنمارك والتي من المتوقع ان        

 مـن موقعهـا فـي       جندى ٥٣٥   ،تسحب قواتها 

  .البصرة هذا الصيف 

كان المجتمـع   :  الشيعية –التوترات السنية   إثارة  

السني العربي الصغير في البصرة هدفا متصاعداً        

من قبل الجماعات المسلحة التي تسمي نفسها فيالق        

األمام الحسين ، الشرطة المحليـة ال تـستطيع اال          

فعل القليل تجاه منع مثل هذه الهجمات الطائفيـة ،          

هيئة علماء المسلمين ، أعلى حزب سياسي سـني         

جبرت على   عائلة سنية قد أ    ١٢٠٠ادعت ان هناك    

 الـسنة ،    اضافة الى  .مغادرة البصرة بسبب العنف   

 ان الميليشيات الشيعية قـد اسـتهدفت        خليليقول  

  .ايضاً المدرسين والمفكرين 
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   من البصرة ؟ ةما كمية النفط المهرب
بسبب افتقار المدينة للمقاييس ، فمن الصعب قياس        

 واالبتزاز بـصورة    بريه بالت ةكمية النفط المفقود  

  .دقيقة 

مستشار االمن القومي العراقي ، صـرح مـؤخراً         

 برميـل   ٦٠٠٠للنيويورك تايمز ان هناك حوالي      

الكميـة  يومياً اختالف بين كمية النفط المنتجـة و       

 محل للشرق األوسط في     كينت كاتزمن  .المصدرة  

رس ، يقدر ان هناك على األقل غوكالة بحوث الكون

من النفط تخرج بـصورة غيـر شـرعية          % ١٠

بالناقالت وتذهب الـى كـل مـن األردن         وتحمل  

 ينوسوريا ، باإلضـافة الـى األفـراد المـرتبط         

بالميليشيات او الشرطة فـأن الجريمـة المنظمـة         

 . تسريبهمسؤولة عن اكثر عمليات تهريب النفط و      

يدر نقداً كبيراً  وعناصر الجريمة المنظمة تـدرك         

 ان ذلك يدر مبالغ نقديـة       اكثر من أي شخص آخر    

   .شيرمنا يقول  كم،كبيرة

  ما الدور الذي تلعبه إيران ؟ 
ن إليران حضوراً قوياً في جنوب العراق وهـي         إ

 المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية    مقربة جداً من    

وهو احد اكبر األحزاب الرئيـسية الـشيعية فـي          

 العراق ، كذلك هو الحال بالنسبة لجناحها العسكري   

لديني للمجلس  القائد اعبد العزيز الحكيم . فيلق بدر

األعلى زار طهران مؤخراً ليطلب مساعدتها فـي        

تهدئة العنف في البصرة ، كما تدعم ايران دعـوة          

الحكيم لدولة ذات شبه حكم ذاتي في جنوب العراق          

المئات من الزائرين اإليرانيين يزورون البـصرة       

مـن  " بشكل يومي واحياناً بصورة غير شـرعية        

حقيقي ام من هـو     الصعب تمييز من هو الزائر ال     

 ،خليـل ضابط المخابرات االيراني ، كمـا يقـول       

عثرت الشرطة المحلية على صـواريخ كاتيوشـا        

 تـشير   ،روسية الصنع وصواريخ مضادة للدبابات    

لـيس كـل    . التقارير الى انها مهربة من إيـران        

ي مالعراقيين في البصرة يرحبون بالحضور المتنا     

 ون علـى  يحقـد اليران، العديد من شيعة البصرة      

إيران ، وذلك بسبب قصفها للمدينة خالل الحـرب         

 كمـا   ١٩٨٨ – ١٩٨٠ العراقية عـام     –اإليرانية  

  خبير الشرق األوسـط فـي        جون كول كتب ذلك   

العراقيون الصدريون على وجـه     " جامعة ميتشغان 

ن على  يالخصوص يستنكرون هيمنة الشيعة اإليراني    

   ."نيالشيعة العراقي

  

   

  
 
  

   
  

  


	قصة مدينتين عراقيتين
	التحدي في المدن العراقية الأخرى : كركوك
	التحدي في المدن العراقية الأخرى : البصرة

