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  مبناسبة صدور العدد اخلمسون مركز الكاشف يطلق مبادرتني
  

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

 الكاشف للمتابعة مركز 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 طالق اىل اخلطوة التالية اليت رمبا ستكونالتأثري والفائدة وتعظيمها واإلن
، 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
 تكون هناك أسئلة حمددة  يف هذا اإلستطالع لترك اال للتداعي احلر وطرح اإلقتراحات وسوف لن

  .واألفكار بشكل واسع

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

  .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

  

  :لعددمقدمة ا
 التحـديات  والذي يتطرق الى     مجلس العالقات الخارجية   لموضوع مهم منشور في موقع       في هذا العدد ترجمة   

شأن العام مـن    ل، األمر الذي يتطلب من المهتمين با      المهمة فيما عدا األمن، التي تواجه الحكومة العراقية اآلن          

لما لهما من    لهذه التحديات األساسية  خاصة  إعطاء أهمية   سياسيين ورجال دين وإعالميين وغيرهم      مشرعين و 

  .لمواجهتهاعملية استراتيجية  الوضع والشأن العراقي، والتفكير جدياَ بإيجاد مستقبل على تاريخيتأثير 

  

مع وصول أول حكومة دائمية الى السلطة ، هناك عدد من التحديات المهمة الزالت تسير جنباً الى 

  منجنب مع الحاجة الماسة لتحسين األ
 

وآخرون يقولون ان اإلجراءات الجارية ، كما تقول فيب مار ، زميل اقدم في المعهد األمريكي للسالم

  حالياً لتعديل الدستور سوف لن تسمح باي تعديل رئيسي في هذه الوثيقة
 

وستكون اكثر االمور تهدئة للمشاعر، كما يقول غريغوري غوز خبير في الشرق األوسط في جامعة 

  "وسيحدث ذلك فقط عندما تدعم واشنطن السنة " فيرمونت 
 

بشكل ال يكون الدستور فيه قابالً لتغييرات مهمة كما يقول ناثان براون ، خبير ] النظام [ ان تركيب 

كل هذه األمور تثير اهتمام بعض األحزاب السنية ، ، بالشريعة اإلسالمية في كارنيجي للسالم العالمي

 فهم في ملفات مثل تقسيم العائدات ، فانهم سينسحبون من العملية السياسيةفاذا فشلوا في إنجاز أهدا
 

على كل حال يقول براون ان اجتياز العقبات التشريعية الرئيسية في البرلمان ربما كان مستحيال من 

  دون مساعدة االكراد
 

يد من السنة ، الذين ان تقسيم السلطة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات اإلقاليمية امُر يهم العد

  يتخوفون من ان انعدام المركزية في العراق قد يؤدي الى إضعاف ثروتهم وتأثيرهم
 

 يقول ان فيدرالية العراق ، ستنشئ ثالثة دول ذات شبه حكم ذاتي ،  CFRلب رئيس جسلي ي  ل

ى الدفاع وكل منطقة ستكون مسؤولة عن شؤونها الداخلية وامنها الداخلي وستكون بغداد تشرف عل

  والسياسة الخارجية وعائدات النفط
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هنالك غموض في الدستور بخصوص كيفية توزيع الباليين من الدوالرات من عائدات النفط ، ما يهم 

  السنة ، الذين غالباً ما يقيمون فى مناطق فقيرة المصادر
 

ية ، يتطلع السنة لتغيير ان اجتثاث البعث قد أقصى آالف من العراقيين من الحياة السياسية واالقتصاد

  هذه القوانين
 

الليفتنانت جنرال بيتر جارلي ، القائد االمريكي الثانى في العراق اخبر الصحفيين مؤخراً ان تنشيط 

  "بسحب غضب الشباب  من الشارع " االقتصاد سيحسن من الموقف األمني في العراق وذلك 
 

   "التمرد الثاني " الفساد بأنه ) براون ( يسمي 
 

حيث ان لهذه المحكمة قوة كبيرة ، فإنى اتوقع ان تكون المعركة السياسية عليها على " يقول براون 

ان التحدي االكبر سيكون عن الدور الذي سيلعبه اإلسالم وتفسيره "  ،وجه الخصوص شديدة جداً

اج لقانون األحوال الشخصية ، الذي عولج بصورة مبهمة في الدستور وخصوصاً موضوع الزو

  والطالق والمواريث
 
 
  

 
  



 التحدي الصهيوين                 )٥٣(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٩ من ٥                                               ٢٠٠٦ - آب

تحديات الحكومة :  األمن وراءفيما 

  العراقية الجديدة

  مجلس العالقات الخارجية

   الكتابي كاتب من الكادر–اليونيل بيهنر  : بقلم

   ٢٠٠٦/ مايس  / ٢٥

  مقدمة

  ؟ للنزاع ثارةإ الملفات كثرأ يه ما

  ؟ الدستور في عليها المتفق غير المواد ماهي

  الفيدرالية

  النفط عائدات تقاسم

  البعث جتثاثإ

 تواجه التي األخرى ةيالرئيس الملفات ماهي

  ؟ الجديدة العراقية الحكومة

  العراقي لالقتصاد البدأ قفزة

  الفساد

  الدستورية المحكمة تشكيل

  األساسية الخدمات تحسين

  مقدمة 
ة الى السلطة ، هناك     يمع وصول أول حكومة دائم    

عدد من التحديات المهمة الزالت تسير جنباً الـى         

هم من واأل . ألمنجنب مع الحاجة الماسة لتحسين ا

بين هذه التحديات عائق الفساد ، الذي تغلغل فـي          

ومـن  . ة العراقيـة    يالعديد من الوزارات الرئيـس    

األولويات األخرى هو تجهيز الخدمات األساسـية       

مثل وقود التدفئة ، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، 

كما ان على القـادة العـراقيين مواجهـة تعـديل           

ول عنه الخبـراء انـه مـن         ، والذي يق   الدستور

 وربما كان غير مثمر     –المحتمل ان يكون عسيراً     

خذين بنظر االعتبار عدم الثقة بين المجـاميع        آ –

العرقية والدينية وكذلك الحال مع العمليـة الثقيلـة         

األشهر الستة القادمـة    . "  لتعديل النص    ةالمطلوب

الـسفير  " ، ستكون حاسمة بالنسبة للعـراق حقـا      

ي العراق زلمـاي خليـل زاد اخبـر         األمريكي ف 

  .  بذلك أسوشيتد برس

  ثارة للنزاع ؟إآثر الملفات أ يما ه
تعديل الدستور كما يقول الخبـراء ، البرلمـانيون         

العراقيون سيبذلون أقصى جهودهم خالل األربعـة       

 مايس ، عنـدما ينعقـد       ٣اشهر القادمة ابتداًء من     

لدستور البرلمان للمرة األولى ليجري تعديال على ا      

وهذا يجري بموجب اتفاق تم التوصل اليه فـي         . 

الخريف الماضي لتجنب انسحاب السنة من عملية       

مـن  مسودة الدستور ، مكن االتفاق المتفاوضـين        

تأجيل اإلجابة النهائية على ملفات معقدة مثل تقاسم        

العائدات ، تقاسم السلطة اإلقليمية ، اجتثاث البعث        

ات ضـمن المجمـع     ، يقول الخبراء ان التقـسيم     

العرقي والديني العراقي كما مجلس الوزراء تحتاج       

سوف تكون  " الى نقاشات على مستوٍ عال ومستمر       

 ، زميل اقدم في     فيب مار قول  تكما  ،عملية مربكة   

خـرون يقولـون ان     آو، المعهد األمريكي للـسالم   

اإلجراءات الجارية حالياً لتعديل الدستور سوف لن       

       . في هذه الوثيقةيتسمح باي تعديل رئيس

وستكون اكثر االمور تهدئة للمشاعر، كما يقـول        

 خبير في الـشرق األوسـط فـي         وزغوري  غريغ

وسيحدث ذلك فقط عندما تـدعم      " جامعة فيرمونت   

 من الدستور   ١٤٠وطبقاً للفقرة    . "واشنطن السنة   

فان على البرلمان ان يشكل لجنة القتراح مجموعة        

 وعلى البرلمان ان يصوت   التعديالت في الدستور ،   

على هذه التعديالت كوحدة واحدة و ليست علـى          
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شكل فقرات منفردة ، ويتطلب أغلبية بسيطة ، وإذا         

نها ستحتاج الى الموافقة   إما مررت هذه التعديالت ف    

من الشعب بموجب انتخابـات عامـة ، مـشابهة          

لالنتخابات التي جرت القرار الدستور في تشرين       

بـشكل ال   ] النظـام   [  تركيب   ان. االول الماضي 

 يرات مهمة كما يقـول    ييكون الدستور فيه قابالً لتغ    

 ، خبير بالـشريعة اإلسـالمية فـي         ناثان براون 

كل هذه األمـور تثيـر      ، جي للسالم العالمي  يكارن

اهتمام بعض األحزاب السنية ، فاذا فـشلوا فـي          

إنجاز أهدافهم في ملفات مثل تقـسيم العائـدات ،          

، بعـض   ن من العملية الـسياسية      فانهم سينسحبو 

الخبراء يقترحون احداث تغيير ذو معنى من خالل        

العملية التشريعية وليس من خالل التعديل ، يشير        

براون الى ما يقارب ثمانين موقفاً يسمح الدسـتور         

فيها للقوانين ان تملىء فراغاته ، تقول مار ان هذه          

عت الفجوات ربما تكون لصالح السنة  اذا ما استطا

الحركة بالتدريج فربما كان ذلك الطريـق األمثـل        

على كـل حـال يقـول    للذهاب ، كما قالت مار ،  

ون ان اجتياز العقبات التشريعية الرئيسية فـي        ابر

البرلمان ربما كان مـستحيال مـن دون مـساعدة          

  .االكراد 

  ماهي المواد غير المتفق عليها في الدستور ؟ 
معظم المواد المختلف عليها ناشئة من الغموض في   

،    الكلمات ، فهي قابلة للتأويل كما يقول الخبراء       

كما تقول مـار    " الدستور مثل الجبنة السويسرية     " 

األقلية السنية ستصوت بصورة عامة على رفـض        

الوثيقة نهاية تشرين األول ولكنهم يقولـون انهـم         

 يمكن ان تعدل    وعدوا بان المواد المهمة من النص     

بعد تشكيل الحكومة التي ستسهم بهـذه الملفـات ،         

ستوجب معالجتها  تملة الملفات التي الزالت     جومن  

  :هي

   الفيدرالية 
ان تقسيم السلطة بين الحكومة الفيدرالية 

والحكومات اإلقاليمية امر يهم العديد من السنة ، 

الذين يتخوفون من ان انعدام المركزية في العراق 

 ، يحتفظ ضعاف ثروتهم وتأثيرهمإيؤدي الى قد 

الدستور بعدد من مصادر القوة لألقاليم ويترك 

المجال مفتوحاً للشيعة لتشكيل إقليم كبير من تسعة 

وبالنسبة للكرد فيستطيعون ، محافظات في الجنوب

توسيع حكمهم الذاتي الذي تمتعوا به منذ أسست 

طيران  منطقة حظر الاالواليات المتحدة وبريطاني

   .١٩٩١عام 

 يقـول ان فيدراليـة    CFR رئيس لبجسلي يل  

العراق ، ستنشئ ثالثة دول ذات شبه حكم ذاتي ،          

وكل منطقة ستكون مسؤولة عن شؤونها الداخليـة        

وامنها الداخلي وستكون بغداد تشرف على الـدفاع        

  .والسياسة الخارجية وعائدات النفط 

  تقاسم عائدات النفط 
دستور بخصوص كيفية توزيع هنالك غموض في ال

الباليين من الدوالرات من عائدات النفط ، ما يهم 

السنة ، الذين غالباً ما يقيمون فى مناطق فقيرة 

 تشير الى ان هذه العائدات ١١٠المادة . المصادر 

وزع بعدالة بطريقة تتناسب مع التوزيع السكاني ت، 

 بصورة واضحة الى ما اذا كانت تذكر، ولكنها ال 

شير الى مستقبل حقول النفط ام  الى الموجود فيها ت

حالياً فقط ، المستفيد األكبر من هذا الترتيب هم 

الشيعة الذين يقيمون في أقاليم جنوب العراق الغني 

بالنفط ، وليس الكرد الذين تكاد حقولهم القديمة في 

يقول بعض الخبراء ان الكرد . الشمال تنضب 
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ادل لتقسيم العائدات ، سيستفيدون اكثر من اتفاق ع

وهي  % ٢٠والذي سيحصلون بموجبه على 

النسبة التقريبية لحصتهم السكانية من جميع عائدات 

ا الدستور ذيعتقد  ان مثل هلب جالنفط ، كما ان 

من  % ٢٠ينبغي تعديله ليضمن للسنة نسبة 

  .عائدات النفط 

  جتثاث البعث إ
 حظر الدستور على أعضاء بارزين سابقين مـن        

حزب البعث الصدامي من عـدد مـن المناصـب          

) ايان بريمر   ( الحكومية، وكانت النتيجة كما كتب      

ان ، من مجموعة اوراسيا في صحيفة كورياً هيرالد    

اجتثاث البعث قد أقصى آالف من العراقيين مـن         

الحياة السياسية واالقتصادية ، يتطلع السنة لتغييـر        

لجنـة   ، احمد الجلبي الـذي يـرأس         هذه القوانين 

الناطقـة  " العربيـة   " اجتثاث البعث اخبر فضائية     

بالعربية في وقت مبكر من مايس انه سيدرس إلغاء 

اللجنة التي أسست من قبل سلطة التحالف المؤقتـة      

   . ٢٠٠٣عام 

وكان رئيس الوزراء الحالي المالكي قد عمل لفترة        

قصيرة نائباً لرئيس هذه اللجنة وكان نصيراً قويـاً         

  .يعة في كتابة مسودة الدستور لمطالب الش

س   ات الرئي اهي الملف ه   يم ي تواج رى الت ة األخ
  الحكومة العراقية الجديدة ؟

  قفزة البدأ لالقتصاد العراقي 

 الزال االقتصاد العراقي مرتبكاً بسبب العـاطلين       

عن العمل و النمو البطيئ والعائدات غير الكافيـة         

ل بـين    الزالت نسبة العاطلين عن العم    . من النفط   

ويمكن القول ان كل االقتـصاد       %  ٤٠- % ٢٥

من  % ٩٨مرتبط بصناعة النفط ، التي تمثل نسبة        

 بليون دوالر مجموع التصدير السنوي ، وذلك        ٢١

 . "  زغنيملحق العراق لمعهد بروك   حسبما ورد في    

ال يمكن التغافل عن حقيقة ان العراق يحتفظ بثاني         

ما يقول ستيورت   ك" اكبر احتياطي نفطي في العالم      

عـادة  براون ، المفتش العام للواليات المتحـدة إل       

 يرفل باالزدهار مما يجعل اقتصاده    ، عمار العراق إ

 قـد   – واألمن   –ان عدم توفر العمل     . لكذبسبب  

 بشكل هجرة الطبقة العراقية الوسطىساعدت على   

جماعي، كما ورد ذلك في تقارير نيويورك تايمز ،         

ر جارلي ، القائـد االمريكـي       الليفتنانت جنرال بيت  

الثانى في العراق اخبر الصحفيين مؤخراً ان تنشيط 

االقتصاد سيحسن من الموقف األمني في العـراق        

  " .بسحب غضب الشباب  من الشارع " وذلك 

  الفساد
. " التمرد الثـاني    " الفساد بأنه   ) براون   ( ي يسم 

لقد كلف الفساد االقتصاد العراقي مئات الماليـين        

 الدوالرات ، وخصوصاً في ضـياع عائـدات         من

كما يتفشى االبتزاز فـي     ، النفط ، كما يقول براون    

بعـض أنـواع   . وزارتي الدفاع والداخلية كـذلك      

الفساد ثانوية مثل سرقة سيارات ووقودها و دفـع         

جـل درجـات جامعيـة أعلـى او         أالرشاوي من   

عنـد عبـور    " رسوم الكمـارك    " المساومة على   

) ١( لقد صـرفت وزارة الـدفاع        .الحدود وغيرها 

 ،  مشتريات سالح مشكوك فيها   بليون دوالر على    

 يلـي ك. كما ورد في تقارير اللوس انجلوس تايمز        

، مساعد أستاذ محلل دفـاع فـي مدرسـة           سيب

مونتري البحرية الذي أمضى معظم العام المنصرم       

في العراق ، يقول ان الفساد يعيق جهود إصـالح          

 ١٥٠٠٠يمكن دفـع    . لعراق  النظام القضائي في ا   

دوالر الى الضباط المحليين فيخرجوا أي شـخص        

" بغض النظر عن جريمته     " ، من السجن كما يقول   

.  
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ان علـى المـرء ان      " وز فيقول   غ غريغورياما  

يأمل عند اجتماع بعض العوامل مثل صعود الدماء        

الجديدة الى السلطة والمساعدات الماليـة الدوليـة         

سيجعل الناس تؤدي أعمالهـا     والضغط األمريكي   

  ."بصورة صحيحة 

، بعضاً من المشكلة قد يعود الى فقدان المراقبـة          

بذلك ، فقط وزارتـي الـدفاع       ) سيب  ( كما يقول   

ان ) سيب(يقول  . والداخلية لهما مستشارين دوليين     

العديد من الوزراء رفض جهود النصائح الخارجية       

يـة  وربمـا كـان لـصالح حما      ، باعتبارها تدخالً 

مصالحهم ، وكان المالكي قد قال ان قلع الفساد من          

جذوره ستكون في قمة أولويات حكومته ، ومـن         

 قضية فساد معروضة أمـام      ٣٠٠٠بين ما يقارب    

 قضية فقـط    ٧٨٠حيل منها   ألجنة النزاهة العامة ،     

صـدر  ) درزن  ( للقضاء ومنها عدد محدود جـداً     

يـر  بحقهم قرار حكم نهائي ، كما ورد ذلك في تقر         

عليك ان تحصل على معالجة "لوس انجلس تايمز ،  

ـ كما يقول   " ،للفساد المستشري    ان علـى   " وز  غ

المرء ان يأمل اجتماع عدة عوامل كوصول الدماء        

الجديدة الى السلطة ، المساعدات المالية الدوليـة ،         

الضغط األمريكي ليجبر الناس على القيام باالعمال       

 ويقـول  ."  ينبصورة صحيحة وطرد الناس المسيئ    

قد يتطلب األمر إنزال أقسى العقوبـات       ) سيب  ( 

بضمنها الحكم بالموت وذلك لمنع العـراقيين مـن         

قبول الرشاوى وهنا يمكن الرجوع الى دول أخرى        

سيا والصين حيـث اسـتخدمت نفـس        نيمثل اندو 

  .األسلوب 

  تشكيل المحكمة الدستورية
انونية على سلطة ق  أتعتبر المحكمة الفيدرالية العليا     

عداد غير معينة من القضاة     ألف من   أقضائية ، وتت  

والخبراء في الشريعة ، القانون اإلسالمي ، وتتبنى        

المحكمة تفسير الدستور وحل النزاعات التـي قـد    

  .تنشأ بين السلطات الفيدرالية واإلقاليمية 

ن المرشحين الى هذه المحكمـة ينبغـي ان         أ ب علماَ

يقول . البرلمان  يحصلوا على ثلثي األصوات من      

ـ        " براون   نى إحيث ان لهذه المحكمة قوة كبيرة ، ف

اتوقع ان تكون المعركة السياسية عليها على وجه        

ان التحدي االكبر سيكون    "  ،الخصوص شديدة جداً  

 عن الدور الذي سيلعبه اإلسالم وتفـسيره لقـانون        

األحوال الشخصية ، الذي عولج بصورة مبهمة في        

وع الـزواج والطـالق     الدستور وخصوصاً موض  

في الدستور فقرة تـسمح للعـراقيين        .والمواريث

باالحتكام الى مراجعهم العرقية والدينية ، ولكـن ،    

لم يحدد المرجعية عنـدما يكـون الـزواج         ، مثال

مختلطاً ، ماذا لو كان سنياً وتزوج من شـيعية ؟           

  كما يسأل براون من سيتحكم بهذا األمر ؟

  تحسين الخدمات األساسية
 توفر الماء   ون من األمور المهمة المن العراق ه      ا

 مـستقرة ، معالجـات      ءالصالح للشرب ، كهربـا    

. المجاري بصورة مناسبة، هذا ما يقوله الخبـراء       

الماء في بغداد ، يجري ساعة واحدة في اليوم فقط          

، الكهرباء التستمر اكثر مـن اربـع سـاعات ،           

والشوارع تطفح بالمجاري ، حتى ان المتمـردين        

خفاء قنابلهم على جانب    يستخدمون أكوام القمامة إل   

الطريق ، جزءاً من المشكلة يعود الـى انقطـاع          

التيار الكهربائي بسبب العنف وفقدان األمـن ، ان         

 فـي   يعرضالطلب على الكهرباء اكثر بكثير مما     

الوقت الحاضر ، كما يقول براون ، ضعف الرقابة         

ؤولين عـن   على المقاولين األجانب والمحليين المس    

بدو مشكلة اخرى ، العديد مـن       تعادة البناء ايضاً    إ
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المقاولين ال يخشى مما قد يكشفه التدقيق فال فرق          

 او ان يحـصلوا علـى       ةعندهم ان يدفع لهم كرشو    

ناقد ، هنري واكس مان  عالوة حكومية ، كما يقول      

عـادة  إرس األمريكي لجهـود     غ من الكون  يرئيس

ساسية لمدة ثالثـة    عمار ، ان فقدان الخدمات األ     اإل

غضب الشعب ، كما    أسنوات بعد سقوط صدام قد      

يقول الخبراء ، لقد وعد المالكي كجزء من خطته         

 نقطة المقدمة للبرلمان ان يعيد الخدمات       ٢٤ذات ال 

الرئيسة بالضرب على الفساد ، وتعيين اإلداريـين        

األكثر كفاءة على دفة المسؤولية فـي الـوزارات         

  .من وتحسين األ، الرئيسة
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