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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
، وقد   الدولي م للسال ي وقفية كارنيج   منشورة في موقع    جداَ همةم استراتيجيةواد  ملثالثة   في هذا العدد ترجمة   

، وصاحبة هذه المواد هي الباحثة      ١٩١٠تم التعريف بهذه المؤسسة البحثية التي يرجع تاريخ تأسيسها الى عام            

، وقـد تـم     ة مارينا أوتاوي  السيد  هذه الوقفية   في مديرة برنامج الشرق األوسط    و المتخصصة بشؤون المنطقة  

  . موقع الوقفية على شبكة اإلنترنتكما وردت فيملخص سيرتها الذاتية ترجمة 

،  يجب أن التغيب عن بال المتصدين والمهتمين بالشأن العام          جداَ همةمهذه المواد الى مواضيع حيوية و     تتطرق  

 فـي  فيدرااليـة سـنية  إنشاء على البعثيين مساعدة بتتعلق هناك إقتراحات إلتخاذ سياسة استراتيجية جديدة       و

  :هناك مالحظات وأفكار مهمة مثلكذلك  و. وهذا ما أخذ طريقه الى التطبيق والتنفيذمناطقهم،

 ةلالفيدرالي أمر ال مفر منه وهو آت ال محاالنظام  -

   الى اإلنقسامتعدف الموافقة على الدستور -

  )شيعي -سني -كردي( بيةهمذالية أوقكان على الهوية العرالتصويت  -

 والسنة يجب أن يساعدوا األمريكان على مساعدة السنة في تنظيم حكمهم الذاتيالكرد  -

 هم الخاسرون في عملية اإلستفتاءالسنة  -

  مما يقلق السنة النفطاتدالمتعلقة بكيفية تقسيم عائفي الدستورالغامضة الفقرات  -

 الفيدرالية ستكون أضغف من حكومات األقاليمالحكومة  -

 جب مراجعتهاتإجتثاث البعث تمت المبالغة بها وعملية  -

  إلقامة إقليم سني للبعثيين فيه تأثيرمساعدةالتجب   -

 شيعة واألكرادالتنازالت من ال لحصول علىل ، زمني لإلنسحابالن جدولعمن سيف إإلستفادة ا -

 . المسلحة وقلة عدد السنة، وتعدد الوالءاتقواتلالطائفية لالطبيعة  -

  . والمتكررة ومن ثم اإلستفادة العملية وأخذ العبرةتطلب القراءة المتأنيةت العددهذا مواد 

  

  :يلي أهم األفكار الواردة تسهيالَ للمراجعة السريعة وتكوين الفكرة العامةفيما 

  غير إن اإلنتخابات لم تكن على كل حال ، نصراً للديمقراطية
 

ولكن كل اإلنتخابات التي تتبع فترة من االضطهاد . نعم ، لقد صوت العراقيون وعانوا من مخاطر شخصية كبيرة 

تجذب نسبة عالية من المشاركين ، في البلدان التي تجري فيها اإلنتخابات مجرد روتين تجري لتأكيد أن الناس 

  ترغب بالتصويت
 

 االقتراع ونتائج اإلنتخابات قد توضع جإنباً كما حدث في هايتي في بلد صوت عنف السالح فيه أعلى من صناديق

  ١٩٩٣ وكمبوديا عام ١٩٩٢ وأنغوال عام ١٩٩٠بعد إنتخابات 
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  إن احتمال أن تكون نتائج اإلنتخابات ال عالقة لها بالسباق السياسي األوسع ، لألسف هو الموجود في العراق

 
الديمقراطية التي يفترض أن اإلنتخابات قد بدأتها هي طبيعة التصويت  إن التحدي األعظم لدعم العملية السياسية 

  المواطنون العراقيون يصوتون لهويتهم في هذه اإلنتخابات الى حٍد بعيد 
 

القليل هم الذين يصوتون . الكرد يصوتون لألحزاب الكردية ، الشيعة لألحزاب الشيعية والسنة تصويتهم قليل 

   ما غير طائفية لألحزاب التي تعتبر بشكل
 
وليس من الغريب أن يصوت العراقيون بهذه الطريقة إن هذا يحدث في البلدإن المقسمة حيث الهوية الفئوية هي 

  السائدة ، وتعزز التوترات بل وحتى تقوض الدولة 
 

ى السلطة التي إن تفكك يوغسالفيا قد بدأ بإنتخابات ناجحة في سلوفينيا وكرواتيا والتي جاء باألحزاب القومية ال

  كانت ترفض يوغسالفيا المتعددة االثنيات وفضلت بلدان جديدة  تحمل هويات فئوية خاصة
 

ال ينبغي التقليل من شأنهما ، إنه يعمق الصراع ويمزق البلد ، إن السلطة واالحتمال التدميري للتصويت الفئوي

  الى أجزاء
 

 وحتى سقوط صدام حسين بالغزو ١٩٢٠يطإنيا عام في الدولة القديمة ، ومنذ تأسيس العراق من قبل بر

اوالً ألن بريطإنيا العظمى . قد أجبرت على البقاء مجتمعة ، ببساطة، األمريكي فإن المجاميع السكإنية العراقية

كانت هناك ، التي أبقت العراق الجديد متراصاً ألنه يالئم تصميمها للشرق األوسط بعد نتيجة الحرب العالمية 

   وتفتت اإلمبراطورية العثمإنيةاألولى ،
 
إن خيار إعادة توحيد العراق بالقوة لم يعد موجوداً ، ولكن من غير المؤكد أن البلد سيبقى متحداَ بشكل أمين و 

  بطراز ديمقراطى
 

ولكن الواليات المتحدة سوف لن تكون راغبة أو قادرة على بناء قوة قادرة على إبقاء جميع فئات السكان 

. ن سوية ضد رغبتها مرة ثإنية ، بالتأكيد ليس اآلن وقد امتأل البلد بالميليشيات المسلحة لمختلف القوى العراقيي

ومالم ينجح العراقيون في خلق بلد جديد على أساس االجماع واالتفاق بدالً من اإلكراه ، فليس هناك ما يمكن 

  التحدث به عن الديمقراطية
 

حٍد كبير ، إن الدستور المؤقت ، الذي كتبت مسودته الواليات المتحدة وقد أسيء تقدير عمق المشكلة الى 

والخبراء العراقيون بإشراف األمريكإن ، قد اعتمد افتراض أن الدستور يوفر حماية قوية لحقوق األفراد ، تقسيم 

 تناسب إحتياجات السلطة والموازنة أمام الدستور ، وأخيراً ، باإلضافة الى األسلوب األمريكي بالفيدرالية التي

  العراق وقد تناسب أي بلد من البلدان االخرى
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وبناءاَ على إصرار األعضاء الكرد في مجلس الحكم ، الذين ما كانوا سيوقعون الدستور المؤقت مالم تدخل فيه 

  من األصوات هناك ، ولكن لم٢/٣فقرة تسمح ألي ثالث محافظات بتعطيل الدستور الدائم اذا ما رفضت بنسبة 

  تجري أية محاولة لمخاطبة واقع تقسيمات البلد
 

.  إن المشاكل الرئيسة قادمة الحقاً .لهذا من المهم أن نمعن القراءة كثيراً فى نتائج اإلنتخابات العراقية

  التصويت ليس عمود العملية السياسية لتوحيد العراق وتكوين نظاماَ سياسياً جديداَ
 

لم ينتفض الشعب العراقي . لم تنقلب الوحدات العسكرية ضده . ة بصدام حسين العراقيون لم يشاركوا في اإلطاح

لقد تسبب هذا في فراغ للسلطة ، ومما تسبب في تفاقمه . اختفى الرسميون من ذوي الدرجات العالية للنظام 

دارس قرار سلطة التحالف المؤقتة حل قوى األمن وتوسيع تطهير أعضاء حزب البعث فخسر بذلك مدرسوا الم

  وكانت تقرر من. مألت سلطة التحالف هذا الفراغ . وموظفوا الخدمة المدنية أعمالهم 

   يدخل مجلس الحكم العراقي
 

  إن غياب عملية سياسية حقيقية في السنتين األخيرتين قد خلق موقف متناقض في العراق
 

تجارب ، إنه أمر وإنتخابات من دون اتفاق واسع النطاق بشأن المواضيع األساسية ، تثبت ال

إنها تخلق فائزاً وخاسراً ، وتجعل من الرابحين أكثر غطرسة والخاسرين أكثر .  ، إنه يعمق اإلنشقاقات خطير

  فهي بهذا تخلق بيئتين مختلفتين فيهما ينبغي التفاوض للتوصل الى حلول التسوية . إمتعاضاً 
 

في هذه العملية سيتوجب تسوية  .  الدستورإن مشاكل إعادة تعريف الدولة العراقية ستظهر عند كتابة

وكنتيجة لذلك ، فإن كتابة الدستور في . متطلبات الصراع لمختلف أقسام الشعب ، اذا كان ذلك ممكناً أصالً 

العراق من المحتمل أن تشابه كثيراً تلك المفاوضات التي قادتها الى اتفاق دايتون في البوسنة في كانون األول 

  هها بعملية كتابة الدستور في الواليات المتحدة ، مثالً أكثر من شب١٩٩٥
 

  فإن الدستور لن يكون له معنى اال اذا كان يمثل حالً مقبوالً للمجموعات السكانية 

  الرئيسية الثالثة ، على األقل
 

  بفضل تفوقهم العددي فسيكون للشيعة حضوراَ في كل حكومة منتخبة ديمقراطياً في العراق
 

ومة علمانية ستكون بالتأكيد أكثر ضماناً للواليات المتحدة من ديمقراطية األحزاب إن تشكيل حك

  الدينية الشيعية

  

 تشرين األول لم يضع العراق على طريق ١٥الموافقة على الدستور العراقي في إستفتاء 
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ا كانت وربم. االستقرار والديمقراطية، لكنه دفعه لإلنقسام الى أقاليم ذات حكم ذاتي بشكل كبير

  هذه الحالة ال عودة عنها

ن السياسة المركزية األميركية في العراق يجب أن تكون اآلن لمساعدة السنة لتنظيم منطقة إ

  حكمهم الذاتي وإلقناع الشيعة واألكراد بأنه من مصلحتهم تسهيل هذا االمر
 

يعطي ، عراق فى الوقت الحاضرومن المفارقات، أصبح إعالن جدول زمني إلنسحاب القوات االميركية من ال

  واشنطن قوة دعم إضافية في التأثير على كل االطراف للقبول بالتسويات الضرورية
 
كان السنة هم الخاسرون في عملية اإلستفتاء العام، رافضين الدستور كليا، ولم يكونوا   قادرين على حشد تأييد 

أغلبية الثلثين في المحافظات الثالثة، األغلبية التي كانت مطلوبة إلبطال المسودة وإجبار عملية كتابة الدستور 

  على البدء من جديد
 

السني لالمركزية والفدرالية لم يكن مستنداً تماماً الى الحنين الى الماضي الذي سيطروا فيه على ان الرفض 

  العراق، لكنه استند أيضاً على األسباب الواقعية الصحيحة

ان كل عائدات الحكومة العراقية تأتي من النفط ، لن يكون هناك مستقبل الي محافظة أو إقليم ليس لديه  ، عملياً

الدستور مع ذلك ال يضمن إنه سيكون لمنطقة سنية  الوصول الى حصة كافية من عائدات النفط، إمكانية

  مثل هذا الوصول، بل يشير بقوة الى عكس ذلك
 

وان مركزه ضعيف الى درجة أن ، ألن النظام الذي تمخضت عنه المفاوضات هو نظام المركزي الى حد كبير 

  يفية معالجة مثل هذه  القضايا من قبل االقاليمالدستور الفيدرالي سوف لن يؤثر على ك
 

سوف تؤثر بشدة في المناطق الشيعية وبصورة أقل في كردستان، ان المفاوضات الجديدة يجب ، مثال، الشريعة

  :أن تركز على قضيتين
 

ومة من وبعضها بالحك، دستورياً، يجب أن توضح القوانين التي تربط المناطق بعضها ببعض من ناحية : االولى

  ناحية اخرى ، بظمنها  و بشكل واضح الناحية المالية
 

  سياسياً، يجب أن تجعل من الممكن بالنسبة للسنة أن يبنوا إقليمهم وبذلك يقبلون بالحل الفيدرالي: الثانية
 

  إن الجيش األميركي أعلن لشهور إن قوة األسلحة لن تستطيع حل مشاكل العراق
 
 

ألميركي  للقتال في حرب مكلفة االستثمارتخص مستقبل العراق يتضائل بشكل كبير ، ولقد إن رغبة الرأي العام ا

تزايدت المشاعر المضادة للحرب في الواليات المتحدة، وأصبح أعضاء الكونجرس غاضبون من االلتزام الذى ال 
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ات النصفية إن نسبة التأييد للرئيس جورج دبليو بوش واطئة في كل األوقات، واالنتخاب. نهاية له

  تقترب بسرعة شديدة
 

كان تصريح قادة الجيش األميركي بشكل صريح بأنهم ال يستطيعون ايجاد حل عسكري لما ، األكثر أهمية من ذلك

   وارسالهم اشارات متناقضة حول جاهزية الجيش العراقي الجديد،هو فى االساس أزمة سياسية
 

ة، وأجزاء منه في خطر التحول الى إقليم أفغاني النهج غير إن االنسحاب من العراق وهو على حافة حرب أهلي

  مسيطر عليه، سوف يكون له تأثيرات  كبيرة على أمن الواليات المتحدة
 

سيتحول العراق الى  دولة و مع التركيز الداخلي لألكراد والشيعة على مناطقهم وترك المحافظات السنية 

  هلية والتطهير العرقي يتصاعدانوالحرب األ، حيث ال أحد تحت السيطرةفاشلة 
 
على الواليات المتحدة قبل سحب قواتها أن تفعل ما بوسعها لضمان أن النظام السياسي ذا الفيدرالية الضعيفة 

   وهذا يعنى.التي نشأت،على الرغم من أنها ليست مثالية فإنها قابلة للتطبيق
  تشكيل منطقة سنية حيويةعلى المساعدة 

 
  سياسة الهوية  في معظم البلدان المتعددة األعراق" ما بعد االستبدادسياسة "لقد أصبحت 

 
فإن ادارة بوش تعهدت بالتزامها بوحدة العراق نظرياً، ولكن عملياً جعلت العرقية والدين العامل المحدد في 

  حالف المؤقتةتركيبة كل الهيئات االستشارية الحاكمة اواالستشارية التي شكلتها منذ األيام االولى لسلطة الت
 

 من الصرب في يوغسالفيا الى - السنة العرب أصبحوا المدافعين عن وحدة البلد، كما تفعل كل األقليات المهيمنة

  األمهاراز في أثيوبيا
 

 ،كما اوجد خوفاً من ان يصبحوا مواطنين لقد كانت  الالمركزية واجتثاث البعث خسارة شاملة للسنة

  ئمة ما لم  يقاوموا هذه التغييراتمن الدرجة الثانية  بصورة دا
 

طالب ، كنتيجة لذلك.فضل الشيعة في البداية نظام توحدي مع مركز قوي، مقتنعين انهم سوف يحكمون البلد

 ، ٢٠٠٥الشيعة منذ البداية بانتخابات مبكرة، ولكنهم عندما بدأوا يفاوضون األكراد على الدستور في صيف عام 

  هئلغانهم اليملكون القوة إلأ كردستان كان حقيقة واقعة ون الحكم الذاتي فيأكتشفوا إ
 
لقد اجبروا على مواجهة حتمية الحكم الذاتي الكردي واحتمالية سيطرتهم على محافظة كركوك ومن ثم على 

  حقول النفط الشمالية، وحقيقة تمرد سني عنيف جداً وتقدم بطيء في تكوين جيش وطني عراقي جديد
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   تشرين األول ١٥الجماعي للدستور من الشيعة في استفتاء عملياً إن القبول 

  إقليم شيعي أمراَ حتمياً جعل تكوين 
 
 

  إن الموافقة على الدستورعلى الرغم من المعارضة السنية القوية، قد أوجد موقفاً سياسياً

   ال يمكن الدفاع عنه
 

بهم في تسعة وبغياب تغيير سياسي رئيسي، فإن الشيعة سوف يشكلون المنطقة الخاصة 

  محافظات التي يهيمنون عليها عدديا ويأسسون للسيطرة على حقول النفط الجنوبية
 

الى قوة دفاع رسمية، بينما ) البيشمركة(إقليم كردستان سوف يكون من السهل عليه نسبيا تغيير ميليشياته 

ة بصورة خطرة لميليشيات االحزاب االقليم الشيعي الجديد سوف يواجه مشكلة أكثر تعقيداً ، مع التكتالت المنقسم

  المنافسة التي تتنافس للسيطرة على قوات االمن االقليمية
 

   -  التي خطط لها تحمل  المسؤولية عن الدفاع، والخارجية والتجارة والسياسة المالية- الحكومة المركزية

  من المحتمل ان تكون حتى أضعف في الواقع مما تبدو عليه على الورق

  نقص العائدات و السيطرة على جيش وطني والئه مشكوك فيه وتدريبه ال يتقدم  اال بصورة بطيئةانها تخاطر ب
 

  إن  احتمال أن تكون الحكومة الفيدرالية قادرة على التأثير على سياسات االقاليم  في المجاالت االخرى

   امر بعيد االحتمال
 

ت التي لم تشكل لها اقليما خاصا في الوقت الحاضر، الحكومة المركزية الضعيفة بافتراض أنها ستحكم المحافظا

وألن السنة العرب على االكثر . وهى  المحافظات السنية، ومحافظة كركوك المتنازع عليها، واألهم من ذلك بغداد

فالمحافظات السنية سوف تدار من قبل الحكومة المركزية المهيمن عليها من السكان، % ٢٠يشكلون 

  هذا ليس السيناريو الذي يمكن ان يوافق عليه السنة طوعاً.رادمن قبل الشيعة واألك
 

  حالما وافق الشيعة على الفيدرالية، لم يكن هناك طريقة للسنة إليقاف تقسيم العراق
 

  المعارضة المستمرة للفيدرالية سوف تغذي التمرد فقط
 

 المتحدة ان تركز  جهودها وممارساتها وهنا ينبغى على  الواليات. إن العوائق كبيرة لظهور منطقة سنية حيوية

  ثيرأبكل ما لديها من ت
 

هذا يعني إن السنة يجب أن يطمئنوا بحصة معقولة من عائدات النفط لكي يقبلوا خيار الفيدرالية وينشؤوا 
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   مثل هذا التأكيدإقليمهم الخاص، لكن الدستور لم يعط
 
 

  نفط ، فلن يكون للسنة صوت في هذه المسائلوالن المحافظات السنية بالدرجة االولى ال تنتج ال
 
 

أقلية في البرلمان،ولن يكون ، حتما ،إن التوزيع الدقيق سوف يحدد بواسطة القانون الذي فيه السنة، سيكونون 

  لهم اال القليل ليقولوه
 

حقول، لذلك على لم يتطرق الدستور الى كيفية تقسيم عائدات حقول النفط و الغاز الجديدة او كيفية ادارة هذه ال

 فللسنة أسبابهم الحقيقية الرغم من أن النص االبتدائى  الذى يقول بأن النفط والغاز ملك لكل العراقيين،

  للقلق بشأن كمية عائدات النفط التي ستحصل عليها فعليا المحافظات السنية أو االقليم السني 
 

يدرالي اال إذا حصلوا على ضمانات أكثر من المقدمة بشكل واضح  إن السنة ال يمكن أن يوافقوا على الدستور الف

حالياً، تحتاج الواليات المتحدة الى أن تشجع مفاوضات واسعة حول هذا الموضوع حالياً بذلك يستطيع السنة أن 

إن هذه المسألة اكثر من أن تناقشها لجنة صغيرة او أن يكونوا إقليمهم الخاص ويقوون حكمهم الذاتي،

  رلمان باالغلبية البسيطتقر من قبل الب
 
  كل العراقيين يجب أن يدركوا نتائج عدم التوصل الى اتفاق بشأن قضية تقسيم عائدات النفط

 
يجب على الواليات المتحدة أن تشجع الحكومة العراقية كي تشكل حاالً لجنة استشارية واسعة  لمناقشة القضية 

  وتقديم التوصيات الى البرلمان
 

، لقد نشأت العديد من عدم وجود قادة معترف بهم بين السنةلثاني  إلقامة إقليم سني هوالعائق الرئيس ا

، فان من ٢٠٠٥ولكن بسبب مقاطعة السنة  النتخابات كانون الثاني ، األحزاب، و كذلك افراد لهم تطلعات قيادية

  العسير قياس حجم الدعم الذي لدى  أية مجموعة أو فرد منهم
 

اعدة بصورة غير مباشرة الى حد كبير على إعادة النظر في موقفها تجاه إجتثاث البعث و على قيادة بوش المس

عملية اجتثاث البعث كانت ظالمة لحد اآلن، ونفذت بشكل متشنج .بضغطهاً على الحكومة العراقية لتقوم بالمثل

  أقصواحتى األعضاء في الحزب بدرجات متدنية وجدوا أنفسهم قد تحت سلطة التحالف المؤقتة، 
 
أما حكومة ابراهيم الجعفري فتبنت نظرة أكثر عدائية تجاه البعثيين السابقين، كما بدا واضحاً في المناقشات حول 

من يستطيع ان يكون عضواً في لجنة صياغة الدستور،هذه العملية العصبية خلقت درجة كبيرة من عدم الثقة، 

، فضالً عن إعادة بناء ادارة مؤهلة ولو بالحد وثوق بهاشكلت عائقاَ كبيراَ لبروز قيادة سنية مانها كذلك 

  ان الناس من  ذوي  الخبرة هم من البعثيين القدامىل.األدنى
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  ال يوجد بلد على االطالق استطاع تجديد قيادته كلها بصورة كاملة و تركيب االدارة في غضون سنوات قليلة

 
 

  إنشاء وادارة إقليم سنيالبعثيون السابقون حتماً سيلعبون دوراً مهماً في 

  أقل في الحكومة المركزية  وبدرجة
 
واذا كانت إمكانية حصول إقليم سني يكون فيه البعثيين مؤثرين  بشكل غير مستساغ، فال بأس باالعتقاد بأن  

 حيث على السنة االستمرار بمعارضة الحل الفيدرالي أو األسوأ، - البديل سيكون غير مستساغاً بدرجة أكبر

  المباشر للتمرددعمهم 
 

  ال يمكن لهذا النظام أن يعمل اال اذا كان للسنة إقليمهم الخاص، ممول بصورة كافية ويقاد

   بطريقة تقنع السكان السنة
 
الخيار السياسي الوحيد المتوفر حالياً هو إقناع السنة بالقبول بالفيدرالية، والشيعة واألكراد بقبول الفيدرالية التي 

   وجود إقليم سني حيويتعمل فقط في حالة
 

، إن قوتها في هذا هو الهدف الذي على الواليات المتحدة أن تعمل من أجله في األشهر القادمة

  إقناع كل المجاميع للقبول بهذا الهدف سوف يتحسن إذا ما أعلنت جدول زمني محدد لتقليل قواتها

   وفي النهاية سحبها بالكامل
 

ا ، تكون قد سلطت ضغطا على  الشيعة واألكراد  لتقديم التنازالت بإعالنها جدوالً زمنياً إلنسحابه

  الالزمة لتطوير إقيلم سني حيوي
 

أما  إذا ظهرت إحتماالت ،  الكردية الحالية قد تبدي تصلبا بسبب إطمئنانها للحماية االمريكية –الحكومة الشيعية 

  بر لإللتزام بالحل السياسيإنسحاب القوات االميركية  فسيكون للشيعة واألكراد حافزاً أك
 

من الممكن أن يساعد في تقسيم  السنة ويضعف التمرد، سياسياً إن جدوالً زمنياً لالنسحاب 

السياسيون السنة .خصوصاً اذا رافقه دعم واضح القليم سني حيوي وسياسة جديدة الجتثاث البعث

  يركي والتركيز بدالً عن ذلك على كيفية ايجادسيجبرون لتبني سياسة جديدة تذهب أبعد من معارضة االحتالل األم

   العراق الالمركزي الجديدمكانهم في
 
البعثيون السابقون والعديد من السنة العاديين الذين يميلون الى التمرد النهم لم يروا مستقبالً النفسهم في العراق 

  مارالجديد من المحتمل ان يكونوا راغبين فى موقع متقدم من عملية إعادة االع
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  : لعدة أسباب٢٠٠٥ تشرين األول ١٥إن من الصعب التعديل في الدستور الموافق عليه في 
 
 
 

  فإن ممثلى النواب السنة العرب سيبقون أقلية ولن يكونوا قادرين على أن يدفعوا، عملياً على كل حال

   التعديالت التي تضعف سلطة األقاليم
 

لى منطقة ملتهبة بحرب أهلية كبيرة الحجم، أو أن مع إختالط سكانها، من السهل تحويل بغداد ا

تصبح مثالً أعلى في التعايش، إذا أمكن تحقيق بعض األمن وإعطاء بعض األفكار الحقيقية 

  وهذا أمر قد أهمل لحد اآلن والى حد بعيد–لحكمها 
 

  وعنفي الوقت الحاضر تعمل مارينا على تأليف كتاب عن التحوالت السياسية في الشرق األوسط 

  إعادة بناء العراق وأفغانستان
  

يفترض  . مالديك هو مجرد حكومة عادية ال تستطيع اال أن تبقى في السلطة ألن األمريكان هناك

  بالحكومة أن تستمد شرعيتها من الدستور واالنتخابات ، ولكني أعتقد ان الحكومة التي إنتهينا عندها

   ليس لديها الكثير من الشرعية
 

  شهر لتشكيلها هي لست حكومة ستنال شرعية في نهاية المطافأستغرق خمسة ن حكومة تإ
  

  والحل اآلن هو إيجاد طريقة للتعامل مع هذه الحقيقة. إن البلد قد إنهار 
  

نها باالحرى لغز داخل لغز مع الميليشيات إ. وحتى الحكومة تعترف اآلن أن الشرطة هي ليست قوة شرطة وطنية 

، في بعض الوحدات الكردية بعض القطعات لها والءات منفصلة كذا الحال بالنسبة للجيش،وهي مقسمة ومجزئة و

 كمامهم ولكن شارات البيشمركة وهي الميليشيات الكرديةأمثال هناك قطعات ال يرتدون شارات الجيش العراقي على 
 

لذا فقد قاموا  . لقد وجد األمريكان ان هناك القليل من العسكريين السنة في الجيش وقوى الشرطة

 اخذوا الى الصفوف –خر ثالث مجموعات من المجندين آ ،هذا الجهد في اعتقادي سيفشل . بتسريع تجنيد السنة

هناك خطر كبير من ان . خر مجموعة كانت تقريبا سنية بالكامل آو.  معظمهم سني – رجل ١٢٠٠وهم قرابة 

   حاليا بكل المقاييس العمليةيخلق هذا ميليشيات مقابل الميليشيا الشيعية الموجودة
 
 
لم يكن إتفاق دايتون محاولة لفرض حل أمريكي او أوربي ، بل كانت محاولة لألخذ بنظر االعتبار ما تريده األطراف 
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 غير أن المعاهدة –ففي هذه النقطة كان كل ما يريدوه هو عدم تدخل البعض في شؤون البعض اآلخر . المختلفة 

  وربما قد حان الوقت لفعل الشيء نفسه في العراق.  البوسنة بشكل او بآخر قد أنقذت
 
 
  بالتأكيد ليس هناك ما يمكننا فعله لوقف ما يجري في العراق  وال أعتقد أن هناك أي شخص ال يشاطرني هذا الرأي 

  ذلك أمر مستحيل . ال نستطيع مثالً ان نقنع الكرد للتخلي عن حلمهم في منطقة للحكم الذاتي 
 

إنهم مسلحون جيداً وربما كان لديهم أقوى ميليشيا .  سنوات مضت ١٠كان للكرد بالفعل حكم ذاتي رئيسي منذ لقد 

واقناع السنة والشيعة أن يبقوا معاً، انني في . ال يستطيع أحد إجبار الكرد على فعل ما ال يريدون فعله . في القطر 

 اذا كان يمكن الوصول الى اتفاق على نظام السؤال الحقيقي هو ما. الحقيقة غير مقتنعة في  ذلك 

  ديمقراطي من دون االنزالق الى حرب أهلية
 

   – ولكن على وجه الخصوص قوى الشرطة –المشكلة كما قلنا إن قوى الشرطة العراقية والجيش الوطني 

  هي طائفية الى حد بعيد
 

  فشلتهناك محاولة مخلصة من الواليات المتحدة لخلق عراق جديد  ولكنها 
 

ولكن هل لهذه الحكومة شرعية . ال اشك في انهم سيتمكنون من تجميع نوع من الحكومة 

  حقيقية في نظر معظم العراقيين ؟ 
 

  السفير األمريكي في العراق زلماي خليل زاد أراد إعادة تمثيل السنة على أمل تهدئة التمرد السني 

  انسيتجاهل الحكومة باعتبارها العون بيد األمريك 

   بحق ة خطيرة وصفهكون هذتس ، وان استراتيجية خليل زاد ستبعد الشيعة

إن أحد أسباب بقاء األمريكان في العراق هو بسبب إن الشيعة الزالوا مستمرين في تحمل  

  وان كل العراق سيكون في مشكلة خطرة خطرة. وجودهم 
 

 ا أمريكياً مفاجئاً سينتج فوضى عارمة إنسحاب،كنت أمقت الحرب في البداية ام ال ، فاآلنسواء أ

ربما ما كان لألمريكان ان يكونوا هناك أما وقد اصبحوا هناك اآلن فال يستطيعون أن يجمعوا 

  أغراضهم ويرحلوا
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 ي للسالم الدوليجمؤسسة كارني

   ٢٠٠٥آب / آغسطس٦العدد الثامن عشر  - هشام سالم –تقرير واشنطن 

ي للسالم الدولي وهي أحد العناصر المؤثرة بقطاع الثينك تانك ج مؤسسة كارنيموضوعنا هذا األسبوع هو

وتتخصص . وتتضمن المؤسسة على الكثير من البرامج البحثية عن الشئون الدولية ولعالمية. الواشنطوني

جوهر المؤسسة في المواضيع المتعلقة بدعم السالم العالمي والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي، وذلك كان 

  . الهوية الذاتية للمؤسسة منذ إنشائها

  تاريخ المؤسسة 
يرمز هذا . كارنيجي أندرو  بمنحة من رجل أعمال ذو نفوذ هائلة يسمي١٩١٠ي عام جأنشأت مؤسسة كارني

ذلك المجتمع الذي أعطى الفرصة . االسم لبعض األمريكيين إلى مجد التجربة الرأسمالية في المجتمع األمريكي

اجر البسيط ليصبح من أثرياء المجتمع الغربي، أما للبعض اآلخر فتمثل هذه الشخصية حلقة مؤسفة لذلك المه

 للصلب بمدينة هومستيد كارنيجي فقد كان مصنع .في تاريخ حركات االتحادات العمالية بالواليات المتحدة

ي مرتباتهم، وإدارة بوالية بنسلفانيا محل معركة شهيرة بين عمال المصنع المضربين احتجاجا على تدن

وقد زعم بعض المؤرخين أن تلك . وانتهت المعركة بهزيمة العمال الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم. المصنع

  . المعركة كانت من العوامل األساسية لعجز جهود التنظيمات العمالية بأمريكا في القرن العشرين

تطوير القانون . يق ثالثة طموحات أساسية للسالم الدولي أصال لتحقكارنيجيهدفت منحة إقامة مؤسسة 

 كارنيجيوكانت مؤسسة . الدولي، ودراسة أسباب وأثار الحروب، وتشجيع التعاون والتفاهم بين دول العالم

رائدة في توسيع إطار القانون الدولي حيث ألف باحثي المؤسسة دراسات سباقة في هذا المجال خالل الفترة 

 لتدريب الكوادر وبعد الحرب العالمية الثانية كثفت المؤسسة جهودها. الثانيةبين الحرب العالمية األولى و

 في الدول الصاعدة الحديثة االستقالل، كما ركزت المؤسسة على األبحاث المعنية بالمنظمة بوزارات الخارجية

  . العالمية الجديدة في ذلك الوقت أي األمم المتحدة

لسياسة األمريكية، فتلك كانت في عهد الثمانينيات عندما انتشرت أما عن بداية النشاط البحثي في عالم ا

ومن أشهر الدراسات التي أصدرتها المعهد في تلك الفترة هي . ظاهرة الثينك تانك بالمجتمع الواشنطوني

وناقشت الدراسة عالقة الواليات المتحدة بالعالم الخارجي ومركزها على " الواليات المتحدة و العالم: الغربة"

  . الساحة الدولية

وكان عهد التسعينيات هو عهد دراسة دعم الديمقراطية بالعالم نظرا لصعود دول جديدة بالساحة الدولية بعد 

ونجد أن هذا الموضوع الزال في مقدمة نشاطات المعهد، خصوصا بعد ظهور . انهيار اإلتحاد السوفيتي

حث على أهمية اإلصالح والتطور الديمقراطي بدول الذي يبالمجتمع السياسي األمريكي الفكر السائد حاليا 

  . الشرق األوسط
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  إدارة المؤسسة 
، وعملت ماثيوز من قبل كمديرة لمكتب الشئون الدولية بمجلس األمن  جيسيكا تاكمان ماثيوزترئس المعهد

هد كما شغلت منصب نائب وكيل وزير الخارجية للشئون الدولية في ع. القومي خالل رئاسة جيمي كارتر

الخبير في شئون شرق آسيا جورج بيركوفيتش أما نائب رئيسة المعهد لشئون الدراسات هو . الرئيس كلينتون

وبيركوفيتش هو مستشار سابق لجوزيف بيدن زعيم جبهة الديمقراطيين . وإيران وشئون منع االنتشار النووي

االنعكاسات على : القنبلة الذرية بالهند"ومن مؤلفاته الحديثة كتاب . بلجنة مجلس الشيوخ للعالقات الخارجية

  ". االنتشار العالمي لألسلحة

   التمويل واإلنفاق

ولكن بعكس الكثير من الثينك تانكس . يعتمد المعهد اعتمادا كبيرا على التبرعات الخارجية لتمويل نشاطه

غطية احتياجاته المالية مصدر تمويل أساسي لت)  مليون دوالر أمريكي١٩(األخرى، تعد أرباح المعهد الذاتية 

  .  مليون العام الماضي٢٠التي وصلت ألكثر من 

  ٢٠٠٤مصادر أرباح المعهد لعام 

 مليون ١٩النسبة من إجمالي  المصدر
 دوالر

 %٢٤ التبرعات

 %١١ مبيعات إصدارات المعهد

 %١ أجرة صاالت االجتماعات
 %٨ أرباح االستثمارات

 %٥٤ أجرة المكاتب

 %٢ مصادر أخرى
  ٢٠٠٤ للسالم الدولي لعام يجيالتقرير السنوي لمعهد كارن: مصدر المعلومات

نرى من الجدول السابق أن المعهد أستطاع أن يخفض من اعتماده على التبرعات من خالل تأجير مكاتب مبني 

هذا وال تستطيع معظم مثل هذه المنظمات تحقيق . المعهد الغير مستعملة عالوة على االستثمارات المربحة

ي من يجهل هذه عالمة استقالل معهد كارن. فمعظم منظمات الثنك تانكس ال يملكون مقرات مكاتبهم. الهدف

  . األجندات السياسية بواشنطن؟ في الحقيقة ليس هناك إجابة واضحة

مجموعة ، شركة بوينغأما الئحة المتبرعون للمعهد فتضم مختلف المؤسسات وشركات القطاع الخاص ومنهم 

  . روكفيلر مؤسسة، وشركة جينرال اليكتريك، مؤسسة فورد وزارة الخارجية الكندية، ،سيتي
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  برامج المؤسسة وأهم باحثوها 
يشمل المعهد أربعة برامج بحثية أساسية وهي برنامج شئون الصين وببرنامج روسيا، وبرنامج مجموعة 

خاصة في دول األمريكتين، إلى جانب الخمسين الذي يدعم التعاون بين خمسين شخصية مرموقة بالقطاعات ال

مجموعة برامج السياسة الدولية الذي يتكون من برنامج الديمقراطية وحكم القانون، وبرنامج عدم انتشار 

  . السالح، وبرنامج شئون جنوب آسيا، وبرنامج التجارة والتنمية و برنامج دور الواليات المتحدة في العالم

ومن أشهر .  وهو يعد من الشخصيات المعروفة بالتفكير المحافظبيرت كيغانروومن باحثي المعهد المرموقين 

الذي يسلط الضوء على انشقاق سياستي الواليات المتحدة ودول غرب أوروبا " عن الجنة والقوة"كتابته الحديثة 

وأصدر . بق الدبلوماسي الباكستاني الساحسين حقانيكما يعمل ببرنامج جنوب آسيا . بعد نهاية الحرب الباردة

  ". باكستان بين الجامع والجيش" هذا العالم كتاب لحقاني يدعي كارنيجيمعهد 

وكما ذكرنا تعد مبيعات المجلة ووثائق المعهد .  الشهيرةForeign Policy فورين بوليسيوينتج المعهد مجلة 

  . األخرى مصدر جدير باالعتبار في عملية تمويل المعهد

  قانون برنامج الديمقراطية وحكم ال
أما عن برنامج الديمقراطية وحكم القانون فيعتبر هو الجهة األساسية بالمعهد التي تدير األبحاث عن العالم 

ويدير البرنامج . ومعظم هذه األبحاث تدرس المنطقة من خالل عدسة اإلصالح والتنمية السياسية. العربي

. و من كبار الباحثين بمجال دعم الديمقراطية، مستشار سابق لوزارة الخارجية األمريكية وهتوماس كاروثرز

وهي مؤلفة كتاب . ، وهي أستاذة سابقة بالجامعة األمريكية بالقاهرةمارينا أوتوايومن أسرة البرنامج أيضا 

 أستاذ جامعة جورج واشنطن ناثان براونوأنضم إلى البرنامج حديثا ". صعود االستبداد : تحدي الديمقراطية"

وقد ركز براون نشاطه الحقا . لفلسطينية وفي القانون والدراسات الدستورية بالعالم العربيوخبير في الشئون ا

  . على عملية كتابة الدستور العراقي

 الذي شغل مناصب تدريسية بجامعتي القاهرة بمصر اويزعمرو حمكما يضم البرنامج الباحث المصري 

ومن كتاباته الحديثة . تمع المدني بالشرق األوسطاوي منذ عامين كتاب عن المجزوكتب حم. وبرلين بألمانيا

دراسة منشورة عن المعهد و تناقش أهمية الحوار مع الجهات اإلسالمية المسالمة في إطار مبادرات اإلصالح 

  . السياسي بالعالم العربي

ية التطور وتضم المجلة االليكترونية أهم األحداث واآلراء عن عمل" نشرة اإلصالح العربي"ويصدر البرنامج 

، أستاذة السياسة في جامعة جامعة جورج  ميشيل دنوترأس هيئة تحرير المجلة. السياسي بأنحاء العالم العربي

 منصب جوليا شقيروتشغل الباحثة اللبنانية . تاون، وقد عملت بالماضي في البيت األبيض ووزارة الخارجية

  . مساعدة رئيس تحرير نشرة اإلصالح العربي

راء وقضايا هامة تخصص الحديث عن التحوالت مج في لفت انتباه المجتمع الواشنطني آلونجح البرنا

وكثيرا ما أصدر برنامج الديمقراطية وحكم القانون دراسات عن ظاهرة . الديمقراطية بالشرق األوسط
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بية لتقديم ويشير هذا المصطلح إلى محاولة الحكومات العر". أو االستبداد الليبرالي” liberal Autocracy"ال

 يحافظ - كما يزعم باحثي المؤسسة-اإلصالحات المحدودة بدون جلب أي تغيير حقيقي للنظام السياسي، و ذلك

كما تحدثت الدراسات السابقة عن غياب المصداقية لسياسة أمريكا لدعم . على مظهر اإلصالح رغم غيابه

 إمكانية  التي ناقشتها دراسات المعهد هو موضوعومن المواضيع الملفتة لالنتباه. الديمقراطية بالعالم العربي

 في حالة وجود انفتاح حقيقي، وكتب عن ذلك لموضوع مشاركة اإلسالميين بالساحة السياسية بالعالم العربي

. الذي عمل بالمعهد في الماضي كباحث زائرمصطفى السيد كاملأستاذ جامعة القاهرة 
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  مارينا أتاوي

  مديرة برنامج الشرق األوسط
متخصصة في الديمقراطية ومواضيع إعادة البناء بعد الصراع، مع التأكيد الخاص على مشاكل التحول 

  .افغانستان والبلقان والدول األفريقيةالسياسي في الشرق األوسط وإعادة البناء في العراق و

وهي زميلة قدمى في مشروع الديمقراطية وحكم القانون، وتبذل جهوداَ بحثية لتحليل الحكومة الديمقراطية 

  . عبر العالم، وجهود الواليات المتحدة واالقطار االخرى للترويج للديمقراطية

، نشر )باإلشتراك مع توماس كاروثرس(لشرق األوسطنشر الديمقرراطية في ا:  آخر كتبها، الرحلة المجهولة

  .٢٠٠٥في كانون الثاني 

قبل أن تلتحق بمؤسسة كارنيجي، أجرت البحوث في أفريقيا والشرق األوسط لعدة سنوات، وقامت بالتدريس 

في جامعة أديس أبابا وجامعة زامبيا والجامعة األمريكية في القاهرة وجامعة ويتواترسراند في جنوب 

  .قياأفري

  .تجربتها البحثية الطويلة تعكس نفسها في مؤلفاتها التسعة واألربعة االخرى التي شاركت في تأليفها

  :مجال خبرتها

ين الغير لمتخصصة في المجتمع المدني والديمقراطية و دور اصالح القانون واالصالح السياسي والفعا

السالم واالشرق االوسط والعراق وافريقيا حكوميين واالجانب والمساعدات االنسانية وحقوق االنسان وا

  .وافغانستان والبلقان

  :الخبرة االكاديمية

  .جامعة بافيا في ايطاليا وشهادة الدكتوراة من جامعة كولومبيا

  :اللغات

  الفرنسية وااليطالية   
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  من دون اإلجماع: العراق 

   الحليالديمقراطية ليست ه

  ٢٠٠٥آذار -٣٦وجهة نظر سيساسية رقم 

وقاف كارنيجى الدوليـة    أ، قدمأزميل   : وتاويأارينا  م

   للسالم  

  ملخص

  المشكلة هي الدولة

  السياسية العملية غياب

  العراقية الدولة تعريف إعادة

  المشكلة مواجهة

  مشوشة نتائج ، جيدة إنتخابات

  بعضها مع مقسمة نادبل جمع محاولة

   ملخص
ن ألت اإلنتخابات نجاحاً ، ولكنهـا لـم تؤكـد           لقد شك 

العراقيين سيتفقون على تشكيل الدستور الذي يتماشى       

إن .  وتبقي القطر موحـداً      الفئات  مع متطلبات جميع    

ق وتوازن  قالديمقراطية باعتبارها توزيع للسلطة ، تد     

لم تقدم ما يكفي لتجنب صـراع       ،  وتحمي حقوق الفرد  

لى العـراق مواجهـة     ع. في مجتمعات أخرى مقسمة     

وإذا مـا فـشل     . تفاوض على الحـل     أن ي ختالفاته و إ

فستواجه الواليات المتحدة خيار إبقاء البلـد موحـداً         

ن تختار عاجالً   أومن األفضل لها    . و الخروج   أبالقوة  

  .جالًآوليس 

ون األول في العراق قد نجحت نا ك٣٠ إنتخابات إن

هناك  تليس.  في الظروف الحالية يمكنأفضل ما ك

 جرت في مثل هذه الظروف الـصعبة ،         إنتخابات

مثل مستوى العنف العالي حيث استوجب على البلد        

 إجـراء تماماً لعدة أيـام لكـي يمكـن         يتوقف   نأ

 نصراً لوجـستياً    نتخابات اإل كانتلقد   . نتخاباتاإل

 العراقيـة وقـوى     نتخاباتلجنة اإل للألمم المتحدة و  

 نصراً كانت لقد .األمن العراقية وللجيش األمريكي 

لشجاعة العراقيين الذين تجرؤا على الـسعي الـى     

 نأمركز االقتراع في عدة أماكن وهـم يعرفـون          

 نـصراً   كانتلقد  .  لحظة   ةالعنف قد ينفجر في أي    

 نأ قـررت    تـى إلصرار وتصميم إدارة بوش ، ال     

 تكون عند كلمتها فيما     نأها تستطيع   إنتظهر للعالم   

ا يحـدث   مظر ع يخص جدول التحوالت بغض الن    

غير إن اإلنتخابات لم تكن على كل حال ،         بالبلد ،   

   .نصراً للديمقراطية

نوا مـن مخـاطر     انعم ، لقد صوت العراقيون وع     

ولكن كل اإلنتخابات التي تتبـع      . شخصية كبيرة   

فترة من االضطهاد تجـذب نـسبة عاليـة مـن           

 فيها اإلنتخابات ي تجرين الت االمشاركين ، في البلد   

ن النـاس ترغـب     أن تجري لتأكيـد     مجرد روتي 

ولكن ال يهم مدى رغبة النـاس فـي          . بالتصويت

 في بلد صـوت عنـف       العملية السياسية السلمية ،   

 أعلى من صناديق االقتـراع ونتـائج         فيه السالح

اإلنتخابات قد توضع جإنباً كما حدث في هايتي بعد         

 وكمبوديا عام   ١٩٩٢نغوال عام   أ و ١٩٩٠إنتخابات  

 قد تكون  بالسياق     نتخابات نتائج اإل  إناو  .  ١٩٩٣

كما هو الحال فيتنام الجنوبيـة      . السياسي األوسع   

 بأعداد كبيرة   ١٩٦٧ن عام   وحيث اشترك المواطن  

ون نس إدارة جو  ت الرئيسية التي قاد   نتخاباتفي اإل 

 حكومة جديدة ستكون لها شرعية كافية نأستنتاج  إل

  .لتغيير مسار الحرب 

 ال عالقة لها    ئج اإلنتخابات ن تكون نتا  أإن احتمال   

السباق السياسي األوسع ، لألسف هو الموجود في        ب

 إناإلرهاب لم يهزم والعنف مستمر غير       . العراق  

هذا ليس المشكلة الرئيسة في المدى البعيد ، علـى          



 التحدي الصهيوين                 )٦٣(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: ركزالعنوان األلكتروين للم
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية           ٣٦ من ١٨                                         ٢٠٠٦ - األولشرين ت

 األمور وضوحاً فـي المـدى       أكثره  إنالرغم من   

إن التحدي األعظم لدعم العملية السياسية      . القصير  

ن اإلنتخابات قد بـدأتها     أمقراطية التي يفترض    الدي

 المواطنـون العراقيـون      .هي طبيعة التـصويت   

. يصوتون لهويتهم في هذه اإلنتخابات الى حد بعيد 

الكرد يـصوتون لألحـزاب الكرديـة ، الـشيعة          

القليل هم   . لألحزاب الشيعية والسنة تصويتهم قليل    

غير الذين يصوتون لألحزاب التي تعتبر بشكل ما        

ن يصوت العراقيـون    أ وليس من الغريب     .طائفية  

بهذه الطريقة إن هذا يحدث في البلـدإن المقـسمة          

حيث الهوية الفئوية هي السائدة ، وتعزز التوترات        

 إن تفكك يوغسالفيا قـد       .بل وحتى تقوض الدولة   

بدأ بإنتخابات ناجحة في سلوفينيا وكرواتيا والتـي        

طة التـي كانـت     جاء باألحزاب القومية الى الـسل     

ن الت بلد ضاالثنيات وف متعددة  ترفض يوغسالفيا ال  

 نتخابات اإل إن . خاصةفئوية  جديدة  تحمل هويات     

 ١٩٩٦شراف الدولي في البوسـنة عـام        ذات اإل 

ـ أ  على االحزاب القومية ، التي    تكدأ  كـل  تحبط

الجهود التي تريد إرجاع البلد الى التجميع كدولـة         

ـ . تؤدي وظيفة  حتمـال التـدميري    واالسلطةإن ال

 ، إنه    شأنهما  ال ينبغي التقليل من    ،للتصويت الفئوي 

يقـوض   . يعمق الصراع ويمزق البلد الى أجزاء     

حتـى  عمـار البلـد     إعادة  إجهود  الصراع الفئوي   

كما حدث ذلك في    . عندما تكرس مصادر كبيرة له      

ليس فقط يوغسالفيا واالتحاد الـسوفيتي      . البوسنة  

الـدول الوريثـة الجديـدة       بل عدد من     ،ختفياإقد  

  .مستمرة ات الزالت تتصارع مع تقسيم

  الدولة هي المشكلة 

 نجـد   نأ التحديات االثنية في العراق هي       أكبر إن

ه مع هويات مدعومة    ناتنوع سك  الطرق التي تالئم    

سنة ،  . جديدة  الدولة  ال في   . بدرجة عالية  مسيسة  و

شيعة وكرد وعدة مجاميع صـغيرة أخـرى لهـا          

 في الدولة   .جندات مختلفة   أ ومخاوف ، و   متطلبات

القديمة ، ومنذ تأسيس العراق من قبل بريطإنيا عام         

 وحتى سقوط صدام حسين بالغزو األمريكي     ١٩٢٠

 قد أجبرت ، ببساطة،فإن المجاميع السكإنية العراقية  

 بريطإنيا العظمـى  ألن   اوالً    .على البقاء مجتمعة  

 متراصـاً    ، التي أبقت العراق الجديـد      كانت هناك 

نه يالئم تصميمها للشرق األوسط بعـد نتيجـة         أل

الحرب العالمية األولى ، وتفتـت اإلمبراطوريـة        

ظمـة  نثم جاءت بعدها سلـسة مـن اإل      . العثمإنية  

 صدام حسين   ناالسلطوية والرجال األقوياء الذي ك    

ـ  نآلاولحـد   . خرهم وأشدهم سوءاً    آ  هنـاك   إن ف

  . لبلد  امقاليدب جندي أمريكي يمسكون ١٥٠٠٠٠

العراق بالقوة لم يعد موجوداً     توحيد  إن خيار إعادة    

اَ بشكل قى متحديبن البلد سأ، ولكن من غير المؤكد 

 الواليات المتحـدة قـد      .أمين و بطراز ديمقراطى   

 الواليـات المتحـدة     ا سياسـيو  تنجح اذا ما سـمح    

ـ     بالالحتالل   والعراق  االستمرار مدة أطول بما فيه

نية عراقية جديدة قادرة علـى      الكفاية لبناء قوات أم   

ولكن الواليات المتحدة سوف    . مقاتلة تمرد محدود    

و قادرة على بناء قوة قادرة على       ألن تكون راغبة    

ن العـراقيين سـوية ضـد       االسكفئات  إبقاء جميع   

ـ    رغبتها مرة ثإنية ، بالتأكيد ليس اآل       تأل ن وقـد ام

 ومـالم    . بالميليشيات المسلحة لمختلف القوى    البلد

جح العراقيون في خلق بلد جديد علـى أسـاس          ين

االجماع واالتفاق بدالً من اإلكراه ، فليس هناك ما         

 إعادة بنـاء    إن . يمكن التحدث به عن الديمقراطية    

قـد  الطائفيـة   التقسيمات  في   بعمق   الغارقةالدول  

. العـالم   حـاء   إنمحير فى كل     ها مشروع أناثبتت  
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 نأر  تظه نا التجارب في عدة بلد    إنومما يربك ،    

 نأالديمقراطية ليست هي الحل الوحيد دائماً ويمكن 

  . تصبح جزء من المشكلة 

 عملية إعادة بناء دولة العراق المعتمـدة علـى          إن

 تجريـد   مـن ن  ي سنت  وبعد نآلا تبدأ   لكاداالجماع بإ 

 إدارة بوش ، وعلـى وجـه        إن. صدام من ملكه    

الخصوص ، المـسؤولين فـي سـلطة التحـالف          

 نا قد تعاملت مع تقـسيمات سـك  ) (CPAالمؤقتة

 بالتوازن بـين كـل      ،األمريكيسلوب  العراق باال 

  هـى   األطراف المشاركة بالحكم والتي سـاعدت     

 مجلس الحكم العراقي ، الحكومة      إن. على قيامها   

   المؤقتة والمجالس المحلية ومجـالس المحافظـات       

ـ  ) ناعلى األقل خارج كردست   (  من تمثـيالً   ضتت

 هذا هو ناك. ة  وبالتأكيد ، النساء      يإنللمجاميع السك 

ـ        ناالتنازل الرئيس الذي رغب المسؤولين االمريك

وقد أسـيء تقـدير     .  يصنعوه لحقيقة بلد مقسم      نأ

عمق المشكلة الى حد كبير ، إن الدستور المؤقت ،          

الذي كتبت مسودته الواليات المتحـدة والخبـراء        

 شراف األمريكإن ، قد اعتمد افتراض     إن ب والعراقي

ن الدستور يوفر حماية قوية لحقـوق األفـراد ،          أ

خيـراً ،   ألموازنة أمام الدستور ، و    ام السلطة و  يتقس

باإلضافة الى األسلوب األمريكي بالفيدرالية التـي       

حتياجات العراق وقد تناسب أي بلـد مـن       إتناسب  

  .ن االخرى االبلد

 على إصرار األعضاء الكرد فـي مجلـس         اَوبناء

نوا سيوقعون الدستور المؤقـت     االحكم ، الذين ما ك    

مالم تدخل فيه فقرة تسمح ألي ثـالث محافظـات          

 ٢/٣بتعطيل الدستور الدائم اذا ما رفضت بنـسبة         

 محاولـة   ةمن األصوات هناك ، ولكن لم تجري أي       

  .لمخاطبة واقع تقسيمات البلد 

 الملفات أكثرهمل أوبذلك يكون الدستور المؤقت قد   

ت جلـب الديمقراطيـة     حبط محاوال أ والذي   ،عناداً

حماية حقـوق األفـراد ال تفـي         :  المقسمة إنلبلدل

لحمايــة ا  مــن ناحيــة بمتطلبــات المجموعــات

حمايـة   إن .هوية منفصلة وسـلطة     بظ    افتحواال

 والكـروات     تقنـع الـصرب     لم    ناسنحقوق اإل 

والمسلمين للتعايش في البوسـنة مـن دون دولـة          

رالية أخرى   تحتوي على فيد   قدفيدرالية ذات بناء مع   

وحتى مع ذلك البناء المعقد ، وبعد تـسع         . داخلها  

سنوات من الجهود الدولية لبناء دولة من مختلـف         

 نأها تريـد    إنالمجموعات الزالت غير متأكدة من      

ية في  ناالمجاميع السك . تكون جزءاً من نفس البلد      

العراق لم تكن قد قسمت نتيجة حرب أهلية خطيرة         

ـ     .كما حصل في البوسنة       حمايـة   إن مع ذلك ، ف

 يكـون مقنعـاً     نأحقوق األفراد من غير المحتمل      

لمتطلبات االكراد في الحكم الذاتي ، وال للـشيعة         

 ، او   نآلاهم مخولون بإدارة البلد     نأهم يشعرون ب  و

 ال  نأكمـا ينبغـي     . مخاوف السنة من التهميش     

 التي يتمثـل    ،يكون هناك وهم من تشكيل الوزارة     

ـ    ـ  ،ففيها جميع الطوائ ـ  ت س تجـسير  ل ةًكون كافي

. بين هذه المجاميع     ىاالختالفات في المصالح والرؤ   

لم يمنع الحرب األهلية األمريكية مـن االشـتعال         

 للرئيس مـن دولـة   اختيار لينكولن مساعدإمجرد  ل

   ." مين"الجنوب بدالً من

  غياب العملية السياسية 
 نتـائج   فـى عن القراءة كثيراً    من ن أ من المهم    الهذ

إن المشاكل الرئيـسة قادمـة      . خابات العراقية اإلنت

التصويت ليس عمود العمليـة الـسياسية        .الحقاً  

ً تلـك   . سياسياً جديدا  اَنظامتكوين  العراق و لتوحيد  

ـ العملية التي وضعت في          تعطيـل مؤقـت     ةحال
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سيطرة الواليات المتحدة على العراق ، مـدعوماً        ب

 كل من الشيعة والكـرد فـي      ل بعدم وجود مصلحة  

العمليـة  .  قوتهم   نتخاباتالتفاوض حتى تظهر اإل   

 أنوليس من سابق القـول       ،   نالسياسية ستبدأ اآل  

  ليست اجباريةطرقابتكار العراقيين سينجحون في 

الواليـات المتحـدة     إن  . ة موحـد  همتدولبقاء  إل

 يقدم المزيـد مـن      نأوالمجتمع الدولي ال يستطيع     

محاولـة  المساعدة وقد واجه نجاحات محدودة في       

وسننتظر لنـرى  . عمار دول مقسمة أخرى  إإعادة  

عظم ،  أ العراقيون سيواجهون نجاحات     ناما اذا ك  

ولكن حتى ذلك الحين ، ال مجال لمناقشة مـستقبل          

  .الديمقراطية اال قليالً 

وبين سقوط نظام صدام حسين وتـشكيل حكومـة         

 القوات العـسكرية    كانت مايس ،    ٢٠٠٤مؤقتة في   

لطة السياسية قـد سـيطرت علـى        األمريكية والس 

.  يلعبون دوراً ثإنوياً      العراقيون نااألحداث ، بينما ك   

. لم يكن هناك عراقي يقـود العمليـة الـسياسية           

. العراقيون لم يشاركوا في اإلطاحة بصدام حسين        

لـم ينـتفض    . لم تنقلب الوحدات العسكرية ضده      

اختفـى الرسـميون مـن ذوي       . الشعب العراقي   

لقد تسبب هذا في فـراغ      . الية للنظام   الدرجات الع 

للسلطة ، ومما تسبب في تفاقمـه قـرار سـلطة           

التحالف المؤقتة حل قوى األمن وتوسيع تطهيـر        

أعضاء حزب البعث فخسر بذلك مدرسوا المدارس       

ت سـلطة   مـأل . وموظفوا الخدمة المدنية أعمالهم     

وكانت تقـرر مـن يـدخل       . غ  التحالف هذا الفرا  

تقالية مع  نناقشت العملية اإل  . قي  مجلس الحكم العرا  

اختارت الخبراء لكتابة الدسـتور     . من عينتهم هي    

ثم ) تقالية  نون اإلدارة اإل  إنرسمياً سمي ق  ( المؤقت  

جرت مناقشته مع أعضاء مجلس الحكم العراقـي        

فقط ، وهي عملية ضيقة بشكل غير اعتيادي لكتابة         

المجـالس  . دستور حتى بمقاييس الشرق األوسط      

محلية واإلقليمية قد شكلت للمساعدة في إدارة البلد ال

ولكن أعضاؤها اختيروا بإشـراف صـارم مـن         

   .إناألمريك

فـشلت سـلطة     ،حتى بعد تشكيل الحكومة المؤقتة    

التحالف المؤقتة في التشجيع لعملية سياسية واسعة       

المـؤتمر  . للتشاور والتفاوض  بـين العـراقيين        

اص لالمين العام   الوطني ، الذي أوصى الممثل الخ     

 على  نالألمم المتحدة األخضر اإلبراهيمي والذي ك     

وجه الخصوص وسيلة لتوسيع العملية السياسية قد       

حسرت شعبيته ونسي عاجالً ، حيث لـم يكـن          إن

ـ سوى ثالثة أيام من االجتماعات لم        ستطع فيهـا   ت

 أعضاء مجلس المستـشارين     إنتخابود حتى   فالو

 تركيـز   نا وك ،تقالينون اإلدارة اإل  ناالمفوضين لق 

عـداد  النشاط السياسي منذ ذلك التجمـع هـو اإل        

يـة  إنتخاب ، والذي يعني بناء تحالفـات        نتخاباتلإل

 من بناء االجمـاع واالتفـاق علـى         أكثرمتنافسة  

  . مستقبل العراق 

وبمقارنة العملية السياسية الهزيلة في العراق مـع        

د  ق نا األفغ نأنجد   . ناستناتلك التي حدثت في أفغ    

 ، حتـى    ٢٠٠١ون األول   إناجتمعوا في بون في ك    

. ،لتقرير كيفية السير نحو األمام      نادحار طالب إنقبل  

ـ  نالقد نظمت جمعيت   ـ  نا عموميت  ذواتـا   نا ناجحت

قاعدتين واسعتين ، وقد استشيرتا بـشكل موسـع         

ال ينبغـي    . نتخابات اإل إجراءالدستور قبل    أنبش

تكياً تجاه ينا يكون روم  نأوهاماً او   أ يحمل   نأ ءللمر

هـا ليـست قمـة      إن. مستقبل الديمقراطية هنـاك   

و ها اجتماعات جماعات سياسـية      إن. الديمقراطية  

 للعديد مـنهم     ،ون  إقليمي  وحكام، رب  لوردات ح 
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ميليشياتهم الخاصة ، العديد منهم مـشتركون فـي         

 اَ جـزء  كانتولكن االجتماعات   . ين  يتجارة الهرو 

ين الالعبين المهمين   من العملية السياسية للمالئمة ب    

 إجـراء حيث يتعلمون كيفية التعايش سوية قبـل        

   .نتخاباتاإل

ن غياب عملية سياسـية حقيقيـة فـي الـسنتين           إ

 . األخيرتين قد خلق موقف متناقض في العـراق       

وكوسيلة لبدء تغيير العالقة بين الواليات المتحـدة        

 االحتالل يـسير نحـو      نأوالعراق ولإلشارة الى    

ومع رفض  .  لن تفعل ذلك     نتخابات اإل إننهايته ، ف  

ـ          إنإدارة بوش لمناقشة مقاصدها بعيدة المدى ، ف

صبح اإلشارة الواضحة الوحيدة    أ نتخاباتموعد اإل 

جهة نظر محلية داخلية عراقيـة ،       وومن  . للتقدم  

. ه  نا امر سابق ألو   نتخابات اإل إنعلى كل حال ، ف    

 أي ى يصل الممثلون الرئيسيون ال    نألقد جرت قبل    

وا المناقشات  ؤ يبد نأ في الحقيقة قبل     – نأاتفاق بش 

رتكاز مستقبل العراق   إ المبادئ التي ينبغي     –حتى  

 وإنتخابات من دون اتفاق واسـع       .السياسي عليها   

ن المواضيع األساسية ، تثبت التجارب      أالنطاق بش 

إنهـا  . مر خطير ، إنه يعمق اإلنـشقاقات        أ، إنه   

عل من الرابحين أكثـر     تخلق فائزاً وخاسراً ، وتج    

فهـي بهـذا    . متعاضاً  إغطرسة والخاسرين أكثر    

تخلق بيئتين مختلفتـين فيهمـا ينبغـي التفـاوض          

  .للتوصل الى حلول التسوية 

  إعادة تعريف الدولة العراقية
 سـتظهر ة  إن مشاكل إعادة تعريف الدولة العراقي     

في هذه العمليـة سـيتوجب      . عند كتابة الدستور    

لصراع لمختلف أقسام الـشعب ،      تسوية متطلبات ا  

وكنتيجة لـذلك ، فـإن      . صالً  أن ذلك ممكناً    ااذا ك 

ن تـشابه   أكتابة الدستور في العراق من المحتمل       

كثيراً تلك المفاوضات التي قادتها الى اتفاق دايتون        

ـ      أكثـر مـن     ١٩٩٥نون األول   افي البوسنة في ك

شبهها بعملية كتابة الدستور في الواليات المتحدة ،        

الوقت الذي ستنصب فيه جهود الكثير      في  و. ثالً  م

من الخبراء على نوع الدستور الذي يحتاجه العراق 

ن يمثل  افإن الدستور لن يكون له معنى اال اذا ك        ،  

ة الثالثة ،   يرئيسال نيةاسكالحالً مقبوالً للمجموعات    

   . على األقل

الكرد يريدون على األقل درجة عالية من الحكـم         

يريـد االسـتقالل    منهم  يمي ، والعديد    الذاتي اإلقل 

 االسـتفتاء   إن. والسيطرة على حقول نفط كركوك      

 الذي اجـري    ناغير الرسمي على استقالل كردست    

 يزيـل   نأي ينبغي   ناون الث نا في ك  نتخاباتأثناء اإل 

الكرد أقـاموا صـناديق     . الشكوك في هذا المجال     

اقتراع خارج مراكز االقتراع الرسمية الخاصة بهم       

الكرد متصلبون جداً في طلـبهم      .  االستقالل   نأبش

إقليم حكم ذاتي ، بظمنه حقول نفط كركـوك واال          

 آراءهم الدسـتورية التـي      إن. اختاروا االستقالل   

 توضح  –خر للعراق   آ و ناكردستل دستور   –تقول  

 شكل الديمقراطية التي تحمـي الحقـوق        إنبجالء  

فـي  السياسية الفردية والحقوق المدنية والتـوازن       

. الحكومة هي ليست الجواب على مطالب الكـرد         

وال حتى الفيدرالية مالم تستند على العرقيـة مـع          

عراق مقسم الى منطقة كرديـة ومنطقـة عربيـة          

  .منفصلتين عن بعضهما تماماً 

 ولهـذا   ويهدء يسكن   نظرياً  الحكم الذاتي االقليمي    

مخاوف السنة كذلك ، عملياً ، العديد من المـشاكل         

ع عائـدات الـنفط ،      يتوز: االولى  . جماً  تزداد ح 

يـة  ناالث. التوجد حقول نفط في المناطق الـسنية        

 بين السنة بعد حل    ةاالفتقار لقيادة متماسكة والمنظم   
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حزب البعث مما سـيجعل مـن الـصعوبة لهـم           

الثالثة وهـي   . االستفادة القصوى من الحكم الذاتي      

ة وا المجموع ناها صعوبة ، هم السنة ، حيث ك       أكثر

المسيطرة رسـمياً ، العراقيـون مـنهم وليـسوا          

مثل الصرب في يوغـسالفيا ، وهـي        . القوميون  

أقلية أخرى مسيطرة رسمياً ، وهم تقليدياً يمثلـون         

ونتيجة لذلك ، فمـن الـصعب       . هوية البلد بكامله    

. معرفة أي نوع من الدولة قد يقبل به السنة اخيراً           

وا أقلية في   صبحأمن السهل معرفة ماذا يقاومون ،       

 ،   فيـه   يكونوا هم المهيمنون   نأالبلد الذي اعتادوا    

 الديمقراطيـة تعـرف   إنوكذلك في حالة السنة ، ف    

 التـدقيق وببساطة باعتبارها حامية للحقوق الفردية      

والموازنة في الحكومة تساعد على ذلك ولكنها لن        

 الـسنة يمثلـون     نأتوفر الجواب الكافي وباعتبار     

 نأ فمن غيـر المحتمـل       إنكمن الس  % ٢٠أقلية  

قوله كمجموعـة ، وإن      الكثير مما يريدون     ايقولو

  .هوية المجموعة حقيقية 

في  اَبفضل تفوقهم العددي فسيكون للشيعة حضور     

الحكـم   . كل حكومة منتخبة ديمقراطياً في العراق     

ـ آو. الذاتي اإلقليمي ال يجـذبهم اال قلـيالً           اهللا  ةي

مـراراً عـن    ه قـد أعربـوا      وي ومساعد ناالسيست

اعتراضهم على فقرة الدستور المؤقت التي تعطي       

ـ    ) الفيتو  ( حق النقض         ةعلى الدستور الدائم ألي

. لياً ، لكل من الكرد والـسنة        عممحافظات  ثالثة  

خيراً على البلـد    أن يسيطروا   في أ ويرغب الشيعة   

 االغلبية وهذا عكس متطلبـات الكـرد        حيث إنهم 

 ، وقـد يقتنـع       من هـذا   أكثرو. ومخاوف السنة   

يون من الشيعة بالنظام الـديمقراطي الـذي        ناالعلم

 ، غيـر  نا مقاعد البرلمأكثريمنحهم السيطرة على    

 للمتدينين الشيعة هويتهم الطائفية لحمايـة تلـك         إن

المتطلبات ليس أغلبية األصوات ولكن ايضاً النظام       

وهـذا  . الجديد حيث يلعب اإلسالم دوراً مركزياً       

يـة مـن كـل      نالعناصـر العلم  مرتبط بمخاوف ا  

  .  كل العرب والكرد السنة المجموعات ، وكذلك من

 العوامل  إنقسامات عميقة ف  ن اإل نأوعلى الرغم من    

التي تجمع هذه المجموعات معاً أصبحت ضـعيفة        

ظهر العراقيون درجـة    أفي الماضي     . كذلك ناآل

. ن التهديد من الخارج     اكمن التماسك الوطني عندما     

ية ، لم يكن البلـد      نا اإلير – العراقية   خالل الحرب 

مقسم وشيعة العراق لم يقيموا عالقات مشتركة مع        

 . نا وال كرد العراق مع الكرد في إير       ناشيعة إير 

 صدام حـسين الزال     نا عندما ك  نا ك ا هذ إنغير  

 يمـارس   نأ قبل   ناه ك إنكما  . قوياً والبلد مركزياً    

يـة  إنمك يرى الشيعة إ   نأالكرد الحكم الذاتي وقبل     

. فعالية األفضلية العددية في السيطرة على الدولة        

 من ذلك ، في الوقت الحاضر لـيس هنـاك           أكثرو

.  المجاميع في العراق     عدو مشترك يعتبر تهديداً لكل    

عالقات وجود   نيةاإمك وعلى وجه التحديد     – نااير

ـ قوية بين األحزاب الشيعية الدين     ة فـي العـراق     ي

 لكن ليس مـن  و ، هديداَ تالسنة تعتبرها – ناوإير

 على األقل لبعض الـسنة ،       هنأل .  الشيعة  كل قبل

قطاراً مثـل األردن ، والعربيـة الـسعودية         أ إنف

 . ناقابل مـع إيـر    توسوريا يرحبون بالتوازن الم   

. تركيا تهديد للكرد ، ولكن ليس للمجاميع األخرى         

 الخـارجيين ، فيمـا      فاعلين ال إنوبكلمة أخرى ، ف   

 نألة ، ليسوا تهديداً عاماً يمكـن        يخص هذه المسأ  

خر يلعب فـي    آيجمع كل العراقيين ، ولكنه عامل       

  .  البلد يمقستل السياسي نأالش
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  مواجهة المشكلة 
ي قـد أكـدت عمـق       إنون الث إن ك ٣٠ إنتخابات إن

لقـد ظهـرت مجمـوعتين      . التقسيمات في البلد    

 الشيعة من منطلق عـدد األصـوات        –منتصرتين  

ه اكدوا سيطرتهم الصلبة على     إنوالكرد من منطلق    

 يلقد اجري استفتاء غير رسمي متـواز      . اقليمهم  

 هنـاك   نا الـسك  إنظهر  أ . ناإضافي في كردست  

وهكذا يمكن  . يدعمون االستقالل بقوة عن العراق      

لقـد بـدأ القـادة الكـرد        . ستشعار النتائج مقدماً    إ

ـ  نتخابـات ات خالل أيـام اإل    نابإصدار بي  من ض تت

هـم  إن القوة فـي العـراق و      نايزسيطرتهم على م  

سيدعمون الحكومة الجديدة فقط في حالة اقتناعهـا        

 العراق يتألف من قوميتين منفصلتين العربيـة        نأ

 الكرد سيتمتعون بحكم ذاتي كامـل       إنوالكردية و 

ويسيطرون على كركوك وحقول النفط حولهـا ،        

 نا . لهم قوة حق النقض على الدستور الدائم         إنو

 تبديـد  في األحزاب الدينية قد حاولوا       القادة الشيعة 

هم سيشكلون حكومة دينية ، ولكـنهم       إن من   الخوف

 من ذلك ،    أكثرو.  في نيتهم حكم البلد      إنأوضحوا  

تتعارض ات  ناي بي نا اهللا علي السيست   ةيآصدر  أفقد  

 إني  نا السيـست  بين  .طمين رسالة الت   مع بوضوح

  تكون المصدر الوحيد للدسـتور     نأالشريعة ينبغي   

خطورة تغيير  "ين في العراق وحذر من      نااوكل القو 

الهوية العراقية بفصل الدين عن السياسة ، وهـو         

 " . وكل علماء الدين   االتجاه الذي تعارضه الجماهير   

 اختـارت   قـد " الجمـاهير " ان   وهمساعدوقد بين   

ـ      ااصواته تقاليـة  نون اإلدارة اإل  إن ، لذلك لم يعد ق

  .ملزماً 

ـ    كتمال عد اال  إوحتى قبل     عمـق   إنصـوات ، ف

وباالتجـاه المـستقبلي ،     .  واضحاً   ناالتقسيمات ك 

فليس للعراق خياراً سوى مواجهة هذه التقـسيمات        

خفـاء المـشكلة     المناورات السياسية إل   إن. خيراً  أ

خلف مظهر العملية الديمقراطية سوف لن ينفع اال        

 إن . قوة اكبر الحقاً  ب ثم تنفجر ً  ، اخفائها مؤقتا في  

مناورات السياسية قد بدأت مباشرة بعـد      مثل هذه ال  

 األحـزاب   إن ، مع    ن واستمرت لحد اآل   نتخاباتاإل

ية تبحث عن طرق لتقليـل دور األحـزاب         ناالعلم

  .ي نتخابتصارهم اإلإنالدينية بالرغم من 

نية ستكون بالتأكيـد أكثـر      اة علم ومإن تشكيل حك  

ناً للواليات المتحدة من ديمقراطية األحـزاب       اضم

 عملية كتابة الدسـتور     إنوهكذا ف  . الشيعيةالدينية  

ستتأثر بقوة باالستشارات األجنبية وتنـتج وثيقـة        

 العملية الديمقراطية   إنتعتمد على االفتراض القائل     

هـا ال   إنكمـا   .  تقهر كل التقـسيمات      نأتستطيع  

المشكلة العراقية األساسية ، على كـل       تتماشى مع   

خابـات  حال ، إن التقسيمات التـي كـشفت باإلنت        

ـ      حقيقية وال يمكن    ةمحوها بأرقام برلمانيـة متفوق

 يحتاج العراقيـون مواجهتهـا     .وخلق بناء ائتالفى  

مباشرة و قد يكونوا قادرين على العمـل بنجـاح          

وربما كانت من خالل بناء اتحـاد       ، اليجاد حلول   

ـ اللبنانى  نظام االسلوبشاكلة على ،ثنى أفيدرالي 

وقد  ،المعقدة االخرى  او بعض الترتيبات     التوافقيا

  . يفشلوا اذا ما تصلب كل فريق بموقفه

  إنتخابات جيدة ، نتائج مشوشة 
الكبير ندفاع  ندهش المسؤولون األمريكان  اليوم لال     إ

في االنتخابات الرئاسية لفيتنام الجنوبية على الرغم       

ـ          لمقاطعـة   غمن الحملـة اإلرهابيـة للفيـت كون

نتخابات االلى  االنتخابات وعلى الدوام كان ينظر ا     

ن ونديناجحة باعتبارها حجر األساس في سياسة ل      ال
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جونسون لتشجيع نمو العمليات الدستورية في فيتنام       

  .الجنوبية 
  ١٩٦٧ / ٩ / ٤         النيويورك تايمز 

 نتخابـات  اكتمال اإل  إنيتي ، ف  ايبالنسبة للشعب اله  

لقد اظهـر   "هو تعبير واضح عن رغبتهم بالتغيير       

هم وفتحوا صفحة جديدة من تـاريخ       الناس إصرار 

حسب قول إسرائيل ديالو الناطق الرسمي      " هاييتي

  .لمراقبي االمم المتحدة 

   ١٩٩٠ / ١٢ / ١٩يتور نكرستيإن ساتيس مو

        اليوم تؤشر عالقة بـارزة لهـذا البلـد          إنتخابات

 أشـاروا الـى     إنالمسؤولون األمريك ) البوسنة  ( 

مهمـاً فـي الحملـة      ها عنصراً   إن على   نتخاباتاإل

العسكرية التي تقودها الواليات المتحدة والجهـود       

 إنالديمقراطية لجلب المزيد من االستقرار الى البلق      

والوحدة الى البوسنة لتمكين الرئيس كلينتون مـن        

 مؤسسة أوقاف -٤٣وجهة نظر سياسية رقم      .            ون األول إنسحب القطعات األمريكية بحول ك

  كارنيجي للسالم العالمي
   ١٩٩٦ / ٩ / ١٥ الواشنطن بوست  

  مع بعضهان مقسمة اد بلجمعمحاولة 
تتألف البوسنة والهرسك مـن نظـامين سياسـيين         

فيدرالية البوسنة والهرسـك ، وتـشمل       : مستقلين  

وجمهوريـة  . المسلمين ومناطق الغالبية الكرواتية     

. سربيسكا ، وتتألف من مناطق الغالبية الـصربية         

بعد تسع سنوات مـن الجهـود الدوليـة ، بقيـت            

ة تماماً ، ولـم يجـرؤ       المؤسسات الفيدرالية ضعيف  

المجتمع الدولي على سحب قطعاته خوفا من تجدد        

 نقلت اثيوبيا نفـسها الـى       ١٩٩٤في عام   . العنف  

ثينية ، متبعين نموذجـاً أسـسه االتحـاد         أفيدرالية  

السوفيتي فـي الواقـع ، بقيـت الـسلطة بأيـدي            

شايكرنتير ، المجموعة األقلية التي ربحت الحرب       

منته على البلد ومنـذ ذلـك       ضد النظام السابق وهي   

  .الوقت العالقات االثينية بقيت صعبة 

 ديمقراطية موحـدة صـعبة      ١٩٤٣ منذ عام    ناللبن

جمعية وطنية منتخبة ورئيس منتخب     . واعترافية  

. يختار رئيس الوزراء،وهو المسؤول أمام الجمعية 

 تقـسم بـين     نأولكن المقاعد في الجمعية ينبغـي       

لمسلمين ، الرئيس سنبغي    وا) األقلية  ( المسيحيين  

) مسلم سني   (  يكون مسيحياً ، ورئيس الوزراء       نأ

هـذا  . والناطق الرسمي باسم الجمعية يكون شيعياً       

 الـسبعينات    حتى  بصورة عقالنية جيدة    نفذ النظام

 فشل نتيجة للتغيرات الديمغرافية والتدخالت      هولكن

 ا سياسـي  نلبنـا سوريا هي التي تحكم     . الخارجية  

   .ناآل

  ستراتيجية للعراق: ن الهاويةملرجوع ا

 – كارنيجي يةزميلة قدمى في وقف/أوتاويمارينا :بقلم

  ٢٠٠٥/تشرين الثاني

  ملخص

  نتائجه من والتقليل للعراق العرقي التقسيم قبول

  اإلنضمام على السنة مساعدة

  نسحاباإل دعم قوة

   الدستور على األخيرة اللحظة تفاقإ

  ؟بغداد عن ماذا

  ملخص

 ١٥الموافقة على الدستور العراقي فـي إسـتفتاء         

تشرين األول لم يـضع العـراق علـى طريـق           
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نقسام الـى   االستقرار والديمقراطية، لكنه دفعه لإل    

وربما كانت هذه    .أقاليم ذات حكم ذاتي بشكل كبير     

ستؤدي الـى   كانت    أ وسواءاً   .الحالة ال عودة عنها   

عظم او تصفية عرقية او الى      أكارثه تقودالى عنف    

دارى الى فيدرالية ركيكة من االقاليم التـى        إتحول  

معتمـدا علـى امكانيـة       ،تتمتع بحكم ذاتى متشدد   

تشكيل السنة العرب اقليمهم الخاص بهم مثل مـا         

  .اتفق الكرد والشيعة عليه عند تفعيل الدستور 

ركية في العراق يجـب     ن السياسة المركزية األمي   إ

أن تكون اآلن لمساعدة السنة لتنظيم منطقة حكمهم        

الذاتي وإلقناع الشيعة واألكراد بأنه من مصلحتهم       

  .تسهيل هذا االمر

ومن المفارقات، أصـبح إعـالن جـدول زمنـي          

إلنسحاب القوات االميركية من العراق فى الوقـت        

يعطي واشنطن قوة دعم إضـافية فـي        ، الحاضر

لى كـل االطـراف للقبـول بالتـسويات         التأثير ع 

  .الضرورية

  ـــــــــــــــــــــ

كان السنة هم الخاسرون في عملية اإلستفتاء العام،        

رافضين الدستور كليا، ولم يكونوا   قادرين علـى          

حشد تأييد أغلبية الثلثين في المحافظـات الثالثـة،         

األغلبية التي كانت مطلوبة إلبطال المسودة وإجبار       

ان .( كتابة الدستور على البـدء مـن جديـد         عملية

السبب الرئيس لهذا الفشل كان ان محافظتين مـن         

المحافظات السنية تحتوي على عـدد كبيـر مـن          

ان ،  )االقليات الذين صـوتوا لـصالح الدسـتور       

الرفض السني لالمركزية والفدرالية لم يكن مستنداً       

تماماً الى الحنين الى الماضي الذي سيطروا فيـه         

العراق، لكنه استند أيـضاً علـى األسـباب         على  

  .الواقعية الصحيحة

ان كل عائدات الحكومة العراقية تأتي مـن        ، عملياً

النفط ، لن يكون هناك مـستقبل الي محافظـة أو           

إقليم ليس لديه  إمكانية الوصول الى حصة كافيـة          

 الدستور مع ذلك ال يضمن إنـه        ،من عائدات النفط  

ا الوصول، بل يـشير     سيكون لمنطقة سنية مثل هذ    

 تفاق اللحظـة األخيـرة    إان    . بقوة الى عكس ذلك   

األول   تـشرين  ١٥ستفتاءإحدث قبل أيام فقط من      

جـراء  حيث سمح بعدة أشهر مـن المناقـشات إل        

 في  ةتعديالت دستورية تبدأ بعد االنتخابات البرلماني     

هذا االتفاق يقدم فرصة ضئيلة لتفادي      ول،  أكانون  

زت المفاوضات على القـضايا     اذا ما رك   ، الكارثة

ن ، وليس على القضايا التي بدت المهمة اآل" القليلة"

  . حتى وقت قريب ةمحرج

 للفقرات ذات العالقة بدور الشريعة ةالصياغة الدقيق 

كل هذه  ، والسياسة وحقوق االنسان و مكانة المرأة       

ن النظام الذي   ألمواضيع ذات أهمية ثانوية حالياً،      

ضات هو نظام المركزي الى     تمخضت عنه المفاو  

وان مركزه ضـعيف الـى درجـة أن         ، حد كبير   

الدستور الفيدرالي سوف لن يـؤثر علـى كيفيـة          

  . معالجة مثل هذه  القضايا من قبل االقاليم 

سوف تؤثر بـشدة فـي المنـاطق        ، مثال، الشريعة

ان المفاوضات  الشيعية وبصورة أقل في كردستان،      

  :ينالجديدة يجب أن تركز على قضيت

 دستورياً، يجب أن توضح القوانين التـي        :االولى

وبعضها ، تربط المناطق بعضها ببعض من ناحية       

بالحكومة من ناحية اخرى ، بظمنهـا  و بـشكل           

  .واضح الناحية المالية 
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 سياسياً، يجب أن تجعل من الممكن بالنسبة        :الثانية

للسنة أن يبنوا إقلـيمهم وبـذلك يقبلـون بالحـل           

  .الفيدرالي

 الموافقة على هذه المواضيع ضـرورية النـه         ان

ن أعداد القوات األميركية سـوف      إًأصبح واضحاً   

ن الجـيش األميركـي     إ .٢٠٠٦تتقلص خالل عام    

أعلن لشهور إن قوة األسلحة لـن تـستطيع حـل           

اذا كان الحل العسكري غير ممكن      . مشاكل العراق 

أو اكثر من القوات األميركية     ١٤٠٠٠٠مع وجود   

قل عنـدما يـنقص     أن االحتمال سيكون    إفي البلد ف  

   .ةعدد القوات االمريكي

إن رغبة الرأي العام األميركي  للقتال في حـرب          

مكلفة االستثمارتخص مستقبل العـراق يتـضائل       

بشكل كبير ، ولقد تزايـدت المـشاعر المـضادة          

للحرب في الواليات المتحدة، وأصـبح أعـضاء        

. هاية له الكونجرس غاضبون من االلتزام الذى ال ن      

إن نسبة التأييد للرئيس جورج دبليو بوش واطئـة         

في كل األوقات، واالنتخابـات النـصفية تقتـرب         

  .بسرعة شديدة

كان تصريح قادة الجـيش     ، ألكثر أهمية من ذلك   ا

األميركي بشكل صريح بأنهم ال يستطيعون ايجـاد        

، حل عسكري لما هو فى االساس أزمـة سياسـية         

ول جاهزية الجـيش    وارسالهم اشارات متناقضة ح   

ـ      إ،  العراقي الجديد  ن أن تأكيدات الرئيس بـوش ب

الواليات المتحدة سوف تبقى على نهجها وتبقى في        

ن يصبح البلد مستقراً، تبـدو فارغـة        أالعراق الى   

 إن االنسحاب من العـراق وهـو   .بصورة متزايدة 

على حافة حرب أهلية، وأجزاء منه فـي خطـر          

 غير مسيطر عليـه،     التحول الى إقليم أفغاني النهج    

سوف يكون له تأثيرات  كبيرة على أمن الواليات         

  .المتحدة

ي ساعدت الواليات المتحدة    ذن النظام السياسي ال   إ

، ليس هـو  المتـصور   (على البدء به في العراق،  

لكنه نظام انبثق نتيجة حقائق العراق والـسياسات        

ن العـراق   إ. هو بيت القصيد  ) األميركية الضعيفة 

 و مع التركيـز الـداخلي لألكـراد         ،تفتسهل الت 

والشيعة على مناطقهم وترك المحافظـات الـسنية        

سيتحول العراق الى  دولة فاشلة حيث ال أحد تحت          

والحرب األهليـة والتطهيـر العرقـي       ، السيطرة

  .يتصاعدان

على الواليات المتحدة قبل سحب قواتها أن تفعل ما         

اليـة  بوسعها لضمان أن النظام الـسياسي ذا الفيدر       

الضعيفة التي نشأت،على الرغم من أنهـا ليـست         

وهذا يعنـى المـساعدة     .مثالية فإنها قابلة للتطبيق   

  .لتشكيل منطقة سنية حيوية

قبول التقسيم العرقي للعـراق والتقليـل مـن         

  نتائجه

لـسوء   ، مر العراق بعملية ًأصـبحت،     ٢٠٠٣منذ  

الحظ شائعة بصورة كبيرة فـي البلـدان متعـددة          

ستبدادي، إزالة نظام   إيانات عندما يتم    األعراق والد 

لم تصبح السياسة فقط منافسة بين األحزاب الداعية        

الى أفكار وبرامج مختلفة، ولكنها أصبحت صراعاً       

لقد حدثت في العديد    . بين مجاميع عرقية وطائفية     

من جمهوريات االتحاد الـسوفيتي الـسابق وفـي         

 يوغسالفيا ومعظم دولها الوريثـة ، وقبـل الكـل         

البوسنة، وفي نسخة أكثر اعتداالً من نفس المشكلة،     

الرجوع الى السياسة المتعددة األحزاب في أفريقيا       

التي قادت الى انبثاق احزاب على اسس عرقيـة،         
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وفي الشرق األوسط الى ظهور المنظمات السياسية       

" سياسة ما بعد االسـتبداد    " لقد أصبحت    .االسالمية

  .ن المتعددة األعراقسياسة الهوية  في معظم البلدا

العديد من العوامل عملت على تهيئة العراق لهـذه         

  :السياسة العرقية والطائفية 

النظام القديم كان مسيطراً عليه من قبـل األقليـة          

السنية؛ والـشيعة  المتـدينون كـانوا مهمـشين،          

والقومية الكردية كانت مكبوتة بعنف حتى نهايـة        

حظر الجوي  حرب الخليج، عندما سمحت  منطقة ال      

األميركية والبريطانية بظهور كردسـتان مـستقلة       

عملياً ومحمية من أعمال بغداد االنتقامية، اضـافة        

فإن ادارة بـوش   الى هذه المشاكل الموجودة حالياً،    

تعهدت بالتزامها بوحدة العراق نظرياً، ولكن عملياً       

جعلت العرقية والدين العامل المحدد في تركيبة كل        

شارية الحاكمة اواالستـشارية التـي      الهيئات االست 

  .شكلتها منذ األيام االولى لسلطة التحالف المؤقتة

ـ    ةالتقسيمات العرقي   اَ أشـياء  ي السياسية كانت تعن

كمـا لـدى األقليـة      . مختلفة للمجاميع المختلفـة   

السنة العرب أصبحوا المـدافعين     المسيطرة سابقاً،   

ـ          -ةعن وحدة البلد، كما تفعل كل األقليات المهيمن

من الصرب في يوغسالفيا الـى األمهـاراز فـي          

  .أثيوبيا

درالية، ودافعـوا   يلقد رفض السنة الالمركزية والف    

عن كل العراق بل وحتى عن القومية العربية التي         

احتوت على جرعة كبيرة من الحنين الى مركزهم        

ان رفض الـسنة العنيـد لنظـام        . المهيمن السابق 

قـوى بـسبب    سياسي المركزي ربما قد ازداد وت     

ـ      جتثـاث   إل ةتزامن طرحهما مع السياسة المتطرف

لقد كانت  الالمركزية واجتثـاث البعـث        . البعث

خسارة شاملة للسنة ،كما اوجـد خوفـاً مـن ان           

يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية  بصورة دائمة      

  .ما لم  يقاوموا هذه التغييرات

بقاء على حكمهم الذاتي، وتـشجيع      قرر األكراد اإل  

سة الهوية العرقية ودفـع االمـر الـى شـكل           سيا

ان . ةمتطرف من الفيدرالية مع مركزيـة ضـعيف       

ثناء سير الحرب وسقوط  صـدام       أموقف االكراد   

 متوقعاً من مجموعـة كانـت       حسين ، كان موقفاَ   

مقموعة ذات يوم  وأصبحت أخيراً المسيطرة على        

  .منطقتها

 المجموعة الوحيدة من الشعب العراقى التى لم يكن       

الذين فـي   ، من السهل تكهن رد فعلها هى الشيعة      

الحقيقة بدأوا برفض الفيدرالية وانتهوا بقبول كبير       

يمثل . لدستور وضع اكثر انواع الفيدراليات تطرفا    

من نفوس الشعب العراقـى ،      % ٦٠الشيعة  نسبة    

فضل الشيعة في البداية نظام توحدي مـع مركـز          

كنتيجـة  .قوي، مقتنعين انهم سوف يحكمون البلـد      

طالب الشيعة منذ البداية بانتخابات مبكـرة،       ، لذلك

ولكنهم عندما بدأوا يفاوضون األكراد على الدستور       

 ، اكتشفوا ان الحكم الـذاتي       ٢٠٠٥في صيف عام    

في كردستان كان حقيقة واقعة وانهم اليملكون القوة 

لقد اجبروا على مواجهة حتميـة الحكـم        . هئاللغا

ية سيطرتهم على محافظـة     الذاتي الكردي واحتمال  

كركوك ومن ثم على حقول النفط الشمالية، وحقيقة        

تمرد سني عنيف جداً وتقدم بطيء في تكوين جيش         

  .وطني عراقي جديد

نتيجة لذلك، في أوائل آب، غير أكبر حزب سياسي     

المجلس األعلى للثـورة االسـالمية فـي        ،شيعي  

 غيـر   -العراق، الذي يقوده عبد العزيـز الحكـيم       

دراليـة والالمركزيـة، ونـادى      ي وقبل بالف  -فهموق
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باقامة اقليم شيعي يضم تسعة من محافظات العراق        

ن منظمـات شـيعية اخـرى       إمع    .الثمانية عشر 

كمـا وافـق    . استمرت بالتعبير عـن تحفظاتهـا     

المفاوضون الشيعة واالكراد على مسودة الدستور      

الحالية، التى  سمحت بل  و شجعت على تقـسيم           

عمليـاً إن القبـول     . قاليم حكم ذاتي  أالى  البلد كله   

 ١٥الجماعي للدستور من الـشيعة فـي اسـتفتاء          

تشرين األول ، جعل تكوين إقلـيم شـيعي أمـراَ           

  .حتمياً

إن الموافقة على الدستورعلى الرغم من المعارضة       

وجد موقفاً سياسياً ال يمكن الدفاع      أالسنية القوية، قد    

ي كما هي عليه     ستبقى كردستان بحكمها الذات    .عنه

ـ        الـسيطرة علـى     ناآلن ، وستبحث بدون شك ع

وبغياب تغيير سياسي رئيـسي،      .كركوك ونفطها 

فإن الشيعة سوف يشكلون المنطقة الخاصة بهم في        

تسعة محافظات التـي يهيمنـون عليهـا عـدديا          

  .ويأسسون للسيطرة على حقول النفط الجنوبية

قليمين سوف يكـون لهمـا قـوات دفاعـه          كال اإل 

الذي ،  اصة، كما ورد ذلك فى الدستور الجديد      الخ

ولكنه يسمح لهم باالستمرار تحت " الميليشيات"يمنع 

  .قليميةإمن أغطاء قوات 

إقليم كردستان سوف يكون من السهل عليه نـسبيا         

الى قوة دفاع رسمية،    ) البيشمركة(تغيير ميليشياته   

بينما االقليم الشيعي الجديد سوف يواجـه مـشكلة         

يداً ، مع التكتالت المنقسمة بصورة خطرة       أكثر تعق 

لميليشيات االحزاب المنافسة التي تتنافس للسيطرة      

  .على قوات االمن االقليمية

 التـي خطـط لهـا تحمـل          -الحكومة المركزية 

المسؤولية عـن الـدفاع، والخارجيـة والتجـارة         

 من المحتمل ان تكـون حتـى        -والسياسة المالية 

انهـا  .يه على الورق  أضعف في الواقع مما تبدو عل     

تخاطر بنقص العائدات و السيطرة علـى جـيش         

وطني والئه مشكوك فيه وتدريبـه ال يتقـدم  اال           

ن الجيش قد يفقد    إعالوة على ذلك ،ف   .بصورة بطيئة 

عـدادها  إأفراده قوات األمن االقليمية لحظة البدء ب      

رسمياً ،الحكومة قد ال تكون قادرة حتـى  علـى           

جارية متماسـكة، الن    صياغة سياسات خارجية وت   

كل منطقة سوف تخول ليكون لها مكاتبها المنفصلة        

  .داخل السفارات العراقية

إن  احتمال أن تكون الحكومة الفيدرالية قادرة على         

التأثير على سياسات االقاليم  في المجاالت االخرى        

  سـوف     أنهـا  على الرغم من   .امر بعيد االحتمال  

ور العراقي الجديد   ن الدست أتكون بعيدة، بالرغم من     

ـ           ةينص  بشكل واضح على ان الدسـاتير االقليمي

ن إالمختلفة ال يمكنها معارضة الدستور الفيدرالي ف      

الـسلطة  " تبين بصورة واضـحة ان       ١٧٧الفقرة  

تعديل تطبيـق   في  االقليمية سوف يكون لها الحق      

، ماعدا المواد   " الصالحية الوطنية في داخل االقليم    

الفيدرالية السلطة حصريا عليها    التي تملك الحكومة    

ن يصدر عملة خاصة به     أال يمكن لالقليم    : فمثال، 

، الن اصدار العمالت امتيازه للحكومة الفيدرالية،       

ن تقرر قضايا األحوال الشخصية     أولكنها تستطيع   

مثل الزواج ، والطالق، واالرث، وموقع المـرأة        

  .الشريعة بشكل خاص الذى ستتحكم  به 

مركزية الضعيفة بافتراض أنها سـتحكم      الحكومة ال 

المحافظات التي لم تشكل لها اقليمـا خاصـا فـي     

الوقت الحاضـر، وهـى  المحافظـات الـسنية،          

ومحافظة كركوك المتنازع عليها، واألهم من ذلك       

 وألن السنة العرب على االكثـر يـشكلون         .بغداد
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من السكان، فالمحافظات السنية سوف تدار      % ٢٠

المركزية المهيمن عليها من قبل     من قبل الحكومة    

هذا ليس السيناريو الذي يمكن ان      .الشيعة واألكراد 

  .يوافق عليه السنة طوعاً

  اإلنضمامعلى مساعدة السنة 

 على تقسيم العراق سياسيا علـى       ةن رد فعل السن   إ

عاقة المصادقة  إدرالية و يساس عرقي هو رفض الف    أ

  .على  الدستور و هى استراتيجية خاسرة 

ا وافق الشيعة على الفيدرالية، لم يكن هنـاك         حالم

فـي هـذه    . طريقة للسنة إليقاف تقـسيم العـراق      

االسـتمرار   : المرحلة، واجه السنة خياراً صـعباَ     

بمعارضة الفيدرالية مما يجعلهم يصبحون فى  نوع        

من مستعمرة للحكومـة المركزيـة ، أو تـشكيل          

المعارضة المـستمرة للفيدراليـة     اقليمهم الخاص،   

 ، بينما البدء بمنطقة سنية      وف تغذي التمرد فقط   س

سيعطي السنة العاديين الحصة في النظام وفرصة       

لحكم أنفسهم، مع ذلك فانهـا لـن تغيـر موقـف            

  .المتمردين المتشددين

وهنا . إن العوائق كبيرة لظهور منطقة سنية حيوية      

ينبغى على  الواليات المتحدة ان تركز  جهودهـا          

  .ثير ألديها من توممارساتها بكل ما 

هم  هذه العوائق هو العائدات ، فالمنطقة الـسنية          أ

خالية من النفط ، بالخصوص اذا ما نجح األكـراد          

 كل عائدات  الحكومة في العراق       ،في ضم كركوك  

 مليار في   ١٩ مليار من مجموع     ١٨(هي من النفط    

 فرصـة الن يكـون      ة، ليس هناك أي   )٢٠٠٤عام  

. ادا على موارده الخاصة   االقليم السني حيوياً اعتم   

ن السنة يجب أن يطمئنوا بحصة معقولة       إهذا يعني   

من عائدات النفط لكي يقبلـوا خيـار الفيدراليـة          

 لكن الدستور لم يعطـي      ،وينشؤوا إقليمهم الخاص  

كان هذا االمر مقلقا     على العكس  . كيدأمثل هذا الت  

لتأكيد على هذا األمر، لو. جداً من وجهة نظر السنة    

الـنفط ملـك للـشعب      "دستور بوضوح ان  ينص ال 

، )١٠٨الفقرة  ("العراقي في كل االقاليم والمحافظات    

ن ادارة  إعلى أي حـال، علـى        ثم ينص بعد ذلك   

حقول النفط والغاز الموجودة حالياً، باالضافة الى       

تطوير ستراتيجية حقول النفط والغاز المـستقبلية،       

سوف تتعهد بها  الحكومة الفدرالية سـوية  مـع           

ـ      ح والن  . ةكومات االقاليم والمحافظـات المنتج

المحافظات السنية بالدرجة االولى ال تنتج الـنفط ،    

  .فلن يكون للسنة صوت في هذه المسائل

ن عائدات النفط والغاز يجـب      إوينص كذلك، على    

ان توزع بصورة عادلة وتقسم حـسب التوزيـع         

السكاني في كل مناطق البلد، ولكن مجدداً، التأكيد        

  .الحالة األولى ينقضه الكالم الناعم الذى بعده على 

التوزيع العادل يتضمن دفعات تعويضية تدفع لمدة       

المناطق المتضررة التي كانـت     " غير محدودة الى  

محرومة  بصورة غير عادلة  مـن قبـل النظـام       

الفقرة "(السابق، والمناطق التى  تضررت بعد ذلك      

١٠٩.(  

ة القـانون   إن التوزيع الدقيق سوف يحدد بواسـط      

أقليـة فـي    ، حتمـا   ،الذي فيه السنة، سـيكونون      

  .البرلمان،ولن يكون لهم اال القليل ليقولوه

إزاء عالوة على ذلـك، كـان الدسـتور صـامتا           

لم يتطـرق    ،لمحافظات السنية غير المنتجة للنفط    ا

الدستور الى كيفية تقسيم عائدات حقـول الـنفط و          

قـول، لـذلك    الغاز الجديدة او كيفية ادارة هذه الح      

على الرغم من أن النص االبتدائى  الذى يقول بأن          
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النفط والغاز ملك لكل العراقيين، فللسنة أسـبابهم        

الحقيقية للقلق بشأن كمية عائـدات الـنفط التـي          

ستحصل عليها فعليا المحافظات السنية أو االقلـيم        

 بشكل واضح  إن السنة ال يمكن أن يوافقوا          .السني

الي اال إذا حـصلوا علـى       على الدسـتور الفيـدر    

ضمانات أكثر من المقدمة حالياً، تحتاج الواليـات        

المتحدة الى أن تشجع مفاوضات واسعة حول هذا        

الموضوع حالياً بذلك يستطيع الـسنة أن يكونـوا         

إقليمهم الخاص ويقوون حكمهم الـذاتي،إن هـذه        

المسألة اكثر من أن تناقشها لجنة صـغيرة او أن           

  .ان باالغلبية البسيطتقر من قبل البرلم

كل العراقيين يجب أن يدركوا نتائج عدم التوصـل         

 ، مـن    الى اتفاق بشأن قضية تقسيم عائدات النفط      

يجـب  دون تجاوز الدستور الموافق عليه حديثاً ،        

على الواليات المتحدة أن تشجع الحكومة العراقية       

كي تشكل حاالً لجنة استشارية واسـعة  لمناقـشة          

، البرلمـان   التوصيات الى البرلمان  القضية وتقديم   

الجديد سوف يتخذ القرار، لكن المناقشة يجـب أن         

تبدأ بأسرع وقت ممكـن وتكـون واسـعة قـدر           

ن ال تكـون    أولو لمرة واحدة فقط ينبغى      . االمكان

ناقشة خلف  مب ن التتحدد أويجب   .العملية متسرعة 

يجـب   .ابواب مغلقة وبين القليل من السياسين فقط      

الس المحافظـات المنتخبـة، وكـذلك       استشارة مج 

رؤساء العشائر والسلطات الدينية الذين يؤثرون في       

  .الرأي الشعبي العام 

العائق الرئيس الثاني  إلقامة إقليم سـني هوعـدم          

وجود قادة معترف بهم بين السنة، لقد نشأت العديد         

، من األحزاب، و كذلك افراد لهم تطلعات قياديـة        

  النتخابات كانون الثاني     ولكن بسبب مقاطعة السنة   

، فان من العسير قياس حجم الـدعم الـذي          ٢٠٠٥

عالوة على ذلك ،    .لدى  أية مجموعة أو فرد منهم      

ن زعماء السنة المحتملون يكونون مستهدفين من       إ

قبل المتمردين، هذه ليست مشكلة على الواليـات        

ن إ، بـل فـي الحقيقـة      ،المتحدة معالجتها مباشرة  

النها تفقد ثقة   ،  سيزيدها سوءاَ  حتضان واشنطن لها  إ

  .الناس بالقادة والمنظمات المعنية 

على قيادة بوش المساعدة بصورة غير مباشرة الى        

حد كبير على إعادة النظر في موقفها تجاه إجتثاث         

البعث و بضغطهاً على الحكومة العراقيـة لتقـوم         

عملية اجتثاث البعث كانت ظالمة لحد اآلن،       .بالمثل

متشنج تحت سلطة التحالف المؤقتة،     ونفذت بشكل   

حتى األعضاء في الحزب بدرجات متدنية وجـدوا        

 ، رئـيس  ٢٠٠٤بعد حزيـران    . قصواأأنفسهم قد   

عادة تعيـين بعـض     إالوزراء أياد عالوي سمح ب    

ما حكومة  أاألعضاء السابقين، من ظمنها الجيش،      

ابراهيم الجعفري فتبنت نظرة أكثر عدائيـة تجـاه         

ين، كما بدا واضحاً في المناقـشات       البعثيين السابق 

حول من يستطيع ان يكون عضواً في لجنة صياغة         

الدستور،هذه العملية العصبية خلقت درجة كبيـرة       

من عدم الثقة، انها كذلك شكلت عائقاَ كبيراَ لبروز         

قيادة سنية موثوق بها، فضالً عن إعادة بناء ادارة         

 الن النـاس مـن  ذوي       .مؤهلة ولو بالحد األدنـى    

  .الخبرة هم من البعثيين القدامى

ال يوجد بلد على االطالق استطاع تجديـد قيادتـه          

كلها بصورة كاملة و تركيب االدارة في غـضون         

 قلب اجتثـاث    ي لهذا السبب كان ينبغ    سنوات قليلة، 

النازيين باالتجاه المعـاكس ولهـذا الـسبب فـان          

السياسيين الشيوعيين استمروا بلعب أدوار سياسية      

 في االنظمة ما بعد الشيوعية، ولهذا الـسبب         قيادية

عضاء الحزب الوطني ال يزالـون يجلـسون        أن  إف
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ولهـذا   على مقاعد البرلمان في جنـوب أفريقيـا،       

ــراق   ــى  الع ــع ف ــسبب ال يتوق ــون أال ن يك

البعثيون السابقون حتماً سـيلعبون دوراً      .االستثناء

مهماً في إنشاء وادارة إقليم سني وبدرجة أقل فـي          

  .مة المركزيةالحكو

ال أن  ن يكـون واضـحاً      أن خط  االستثناء يجب      إ

واذا كانت إمكانيـة    ،  مبهمة بصورة   اَ معرف يكون  

حصول إقليم سني يكون فيـه البعثيـين مـؤثرين           

بشكل غير مستساغ، فال بأس باالعتقاد بأن  البديل         

 حيـث علـى     -سيكون غير مستساغاً بدرجة أكبر    

لفيـدرالي أو   السنة االستمرار بمعارضـة الحـل ا      

  .األسوأ، دعمهم المباشر للتمرد

  نسحابقوة دعم اإل

وجد الدستور العراقي نظاما فـدراليا ضـعيفا        ألقد  

يعطي معظم القوة لالقاليم، هذا النظام ال يمكن ان         

يتغير الن األكراد لن يقبلوا أي شيء سوى الحكـم       

الذاتي وكذلك أكبر منظمة شيعية تـدعم نمـوذج         

 يمكن لهذا النظام أن يعمل اال اذا        ال.األقاليم القوية 

كان للسنة إقليمهم الخاص، ممول بصورة كافيـة        

  .ويقاد بطريقة تقنع السكان السنة

لم يظهر القادة األكراد والشيعة أي ميـل التخـاذ          

الخطوات الضرورية لتفعيل هذا االمر ، والـسنة        

أنفسهم صرفوا طاقاتهم فـي االعتـراض علـى         

هم ايقافها بدالً من محاولـة      الفيدرالية التي ال يمكن   

  .االنتفاع منهاباالعتماد على تنازالت  تسمح لهم 

قنـاع  إالخيار السياسي الوحيد المتوفر حالياً هـو        

السنة بالقبول بالفيدرالية، والشيعة واألكراد بقبـول       

الفيدرالية التي تعمل فقط في حالة وجود إقليم سني         

  .حيوي

لمتحـدة أن   هذا هو الهدف الذي على الواليـات ا       

تعمل من أجله في األشهر القادمة، إن قوتها فـي          

إقناع كل المجاميع للقبول بهذا الهدف سوف يتحسن 

 محدد لتقليل قواتها وفي     يإذا ما أعلنت جدول زمن    

  .النهاية سحبها بالكامل

 بإعالنها جدوالً زمنياً إلنسحابها ، تكون قد سلطت         

ـ          ازالت ضغطا على  الشيعة واألكراد  لتقـديم التن

  .الالزمة لتطوير إقيلم سني حيوي

 الكردية الحالية قد تبدي تصلبا      –الحكومة الشيعية   

أمـا  إذا    ، بسبب إطمئنانها للحمايـة االمريكيـة       

ظهرت إحتماالت إنـسحاب القـوات االميركيـة         

فسيكون للشيعة واألكراد حافزاً أكبر لإللتزام بالحل       

  .السياسي

ول زمنـي   عالن جـد  إمن وجهة نظر عسكرية، ف    

ن هـذا  إكبيـرة ،  اَ نسحاب سيكون له أضـرار   لإل

النزاع ليس نزاعاً تقليدياً لكنه صراع فيه أهـداف         

سياســية وأمنيــة مرتبطــة  بــصورة معقــدة و 

االجراءات السياسية فيه مهمة  على األقل بأهميـة         

سياسياً إن جدوالً زمنياً لالنـسحاب        .استخدام القوة 

 السنة ويـضعف    من الممكن أن يساعد في تقسيم       

التمرد، خصوصاً اذا رافقه دعم واضح القليم سني        

الـسياسيون  .حيوي وسياسة جديدة الجتثاث البعث    

السنة سيجبرون لتبني سياسة جديدة تذهب أبعد من        

معارضة االحتالل األميركي والتركيز بـدالً عـن        

ذلك على كيفيـة ايجـاد مكـانهم فـي العـراق            

  .الالمركزي الجديد

بقون والعديد من السنة العاديين الذين      لبعثيون السا ا

يميلون الى التمرد النهم لم يروا مستقبالً النفـسهم         

في العراق الجديد من المحتمل ان يكونوا راغبـين         
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ن اعالن إ، عمارفى موقع متقدم من عملية إعادة اإل

االنسحاب لن يغير موقف الجهاديين أو العنـصر        

همـاً مـن    نه يشكل جزءاً م   أاالجرامي الذي يعتقد    

التمرد، ناقش البعض ان اعـالن جـدوالً زمنيـاً          

لالنسحاب سوف يشجع فقط المتمـردين لالختبـاء    

  .والضرب بعد مغادرة الواليات المتحدة

ن أن هذه العناصـر ال تـدرك        إن ال نتوهم    أيجب  

الواليات المتحدة لـن تبقـى الـى االبـد، يعلـم            

 ن المزاج في الواليات المتحـدة     إن مسبقاً   دوالمتمر

 وسيكون غير عملـي مـن       ،   تغير قد  حول الحرب 

البقاء على الوضع    االناحية السياسية  للرئيس بوش      

  .لقوات في العراق الى وقت غير محددلالحالي 

باستخدام قوة تأثير الجدول الزمني  لالنسحاب، قد        

ن  تكون قادرة علـى      أتستطيع  الواليات المتحدة     

ة االضافية من   دفع العراقيين الى الموافقة على المد     

المفاوضات لمعالجة قضية كيفية جعـل العـراق        

لن يكـون هـذا     . حيوياً وهو بلد فيدرالي ضعيف    

  .فضل أسهال ولكن ال خيارات اخرى 

  ـــــــــــــــــــــ

  تفاق اللحظة األخيرة على الدستورإ

إن من الصعب التعديل في الدستور الموافق عليـه         

  :باب لعدة أس٢٠٠٥ تشرين األول ١٥في 

 ان التعديالت يجب أن تتم الموافقة عليها من :األول

وبأغلبية ) البرلمان(قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب  

  .المواطنين في استفتاء عام، ويوقع من قبل الرئيس

 األقسام المتعلقة بالمبادئ األساسية والحقوق      :الثاني

والحريات ال يمكن تعديلها على االطـالق لمـدة          

ثماني سنوات كأقـل    -تين متعاقبتين دورتين انتخابي 

  .تقدير

 التعديالت التي تجرد األقاليم من سـلطتها        :الثالث

يمكن تعديلها فقط بموافقة السلطة التشريعية لالقليم       

  .مع موافقة أغلبية مواطني االقليم في استفتاء عام

 ،تم التوصل الى هذا االتفاق عشية االستفتاء العـام        

 لتعـديل   ةتثنائية مؤقت مع ذلك فقد اوجدت عملية اس     

الدستور بعد  انتخابات الخامس عشر من كـانون         

ان  مجلس النواب سـيكون  قـادراً علـى           .األول

تشكيل  لجنة لتقديم مسودات التعديالت خالل أربعة   

التعديالت يجب الموافقة عليها بأغلبية بسيطة      .أشهر

بدال من اغلبية  ثلثي أصوات  المجلس ومـن ثـم            

 شعبي عـام جديـد، اذا مـا          تعرض على استفتاء  

 كـانون   ١٥صوت السنة العرب فـي انتخابـات        

االول، فسيكون تمثيلهم أفضل في مجلس النـواب        

وكذلك في لجنة الدستور مما كـانوا عليـه فـي           

فإن ممثلـى النـواب     ، عملياً على كل حال   .السابق

السنة العرب سيبقون أقلية ولن يكونوا قادرين على        

  .ي تضعف سلطة األقاليمأن يدفعوا التعديالت الت

  ؟ماذا عن بغداد

ن تلحق بأي   أن بغداد ال يمكن     أينص الدستور على    

. خر لكن بدون ذكر الكيفية التي ستحكم بهـا        آقليم  إ

اذا قسم العراق الى اقاليم كردية، وشيعية، وسنية ،         

  .ستصبح بغداد حتماً كيان ذاتي الحكم

كثر انها تحوي على أ   .  ولن يكون كياناً سهل الحكم    

مـنهم مـن الـشيعة      % ٣٥ ماليين ساكن ،     ٦من  

  .والباقين مقسمين بين سنة أكراد وسنة عرب

ين يمن البغداد % ٧٨تشرين األول،   ١٥في استفتاء   

نهم أوهم بذلك  يظهرون ب    ،صالح الدستور لصوتوا  
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يقبلون فكرة الحكومة الالمركزية حتى لو انهم لـم         

  .يعرفوا  ماذا ستعنيه للمدينة

كانها، من السهل تحويل بغداد الـى        مع إختالط س   

منطقة ملتهبة بحرب أهلية كبيـرة الحجـم، أو أن          

ذا أمكـن تحقيـق     إتصبح مثالً أعلى في التعايش،      

عطاء بعض األفكار الحقيقية لحكمها إبعض األمن و

  .همل لحد اآلن والى حد بعيدأمر قد أوهذا –

  البلد الذي قد إنهار: تقييم العراق

  ٢٠٠٦ آذار ٩ - أتاويمارينا : مقابلة مع

مع تزايد العنف الطائفي وعدم وجود حكومة مستقرة 

 في الوقت ةفي األفق ، فان األمور في العراق متغير

 مع خبيرة الشؤون العراقية  ناالحاضر تحدث

لحكومة وعن كيفية تثبيت لشرعية إيجاد  فرصبشأن

 االستقرار في العراق ولماذا قوى الشرطة في العراق

  .من األوهام

ختصاصية في الديمقراطية وحلول    إ :مارينا أتاوي   

مؤسـسة أوقـاف    ب فـي    ومشاكل ما بعد الحـر    

قـدم  أيضاً زميل   أوهي   . جي للسلم العالمي  يكارن

للديمقراطية ومشروع حكم القانون الـذي يحلـل        

الوضع الديمقراطي في أنحاء العالم ويلقي نظـرة        

قريبة علـى جهـود الواليـات المتحـدة إلدامـة        

في الوقت الحاضر تعمل مارينا على      . اطية  الديمقر

تأليف كتاب عن التحوالت السياسية فـي الـشرق         

  .األوسط وعن إعادة بناء العراق وأفغانستان 

  في برلين في نـدوة     أتاويجرت هذه المقابلة مع     

 حول فرص ومخاطر    برعاية هينرخ بول ستيفتانغ     

  .تصدير الديمقراطية 

ة القادمـة مـن      الخطوط العام  :شبيغل أون الين    

العراق تشير كما يبدو باطراد نحو االسوء لـيس         

فقط من ناحية الهجمات االنتحاريـة والتفجيـرات        

التي تحدث يومياً ، ولكن على وجه الخصوص بعد         

 –هجوم شباط على الجامع الذهبي فـي سـامراء          

 تزايد العنف الطائفي بـشكل      –مكان شيعي مقدس    

  مام بلد يتقسم ؟ أهل نحن مميت ، 

 فيما يخص هذه المـسألة ، فلـيس         :مارينا أتاوي   

 أي ليس لـديك  –لديك في العراق حكومة مركزية      

ليس لديك حكومـة ذات     . سلطة شرعية تدير البلد     

مالديك هو مجـرد    دامته ،   إسلطة لتثبيت النظام و   

ن تبقى في الـسلطة     أحكومة عادية ال تستطيع اال      

 ستمدتن  أيفترض بالحكومة   . ن األمريكان هناك    أل

عتقـد  أشرعيتها من الدستور واالنتخابات ، ولكني       

نتهينا عندها ليس لديها الكثير من إان الحكومة التي 

  .الشرعية 

 لماذا ليس لديها هذه الشرعية ؟       :شبيغل أون الين    

على كل حال ، ذهب العراقيـون الـى صـناديق           

وهذا يبدو شـرعياً    . قتراع ، واختاروا ممثليهم     اإل

  ليس كذلك ؟ أة، بما فيه الكفاي

ن ثالثة اشهر تقريبـاً بعـد        لقد مضى اآل   :أتاوي  

االنتخابات والزالـت الحكومـة مفقـودة والزال        

العراقيون يؤجلون افتتاح البرلمـان النـه وطبقـاً         

للدستور ، بعد افتتاح البرلمان فان لديهم شـهرين         

فقط لتشكيل الحكومـة، وهـم ال يعتقـدون انهـم           

 ان حكومـة    .رعة  سيشكلون الحكومة بهـذه الـس     

تستغرق خمسة اشهر لتشكيلها هي لست حكومـة        

  .المطاف ستنال شرعية في نهاية 
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يجاد طريقـة   إن هو    اآل لوالح. نهار  إن البلد قد    إ

  .للتعامل مع هذه الحقيقة 

 الفكرة بالتأكيد ، كانت الواليات      :شبيغل أون الين    

المتحدة ستساعد العراقيين في مجال األمن حتـى        

ملين بتوفير الجو الذي    آمساعدة أنفسهم ،    يستطيعوا  

 بناء دولة الديمقراطية ، فما      فيهيستطيع العراقيون   

  الذي جرى خطأ ؟ 

وضحتها الواليات المتحدة أن العملية التي إ :أتاوي  

 أي حكومة تمتلك    -  ةلوضع حكومة شرعية جديد   

 - هذه العملية ال تعمـل     –كالً من التخويل والقوة     

 ال تسير   – وقوة شرطة جديدة     تدريب جيش جديد ،   

  .بصورة حسنة 

ن الشرطة هي ليست    أن  وحتى الحكومة تعترف اآل   

انها باالحرى لغز داخل لغـز      . قوة شرطة وطنية    

مع الميليشيات وهي مقسمة ومجزئة وكذا الحـال        

بالنسبة للجيش،بعض القطعات لها والءات منفصلة      

، في بعض الوحدات الكردية مثال هناك قطعات ال         

رتدون شارات الجيش العراقي على اكمامهم ولكن       ي

  .شارات البيشمركة وهي الميليشيات الكردية 

 وردتنا الكثيـر مـن التقـارير        :شبيغل أون الين    

العسكرية عن مدى تحسن تدريب الجيش العراقـي      

ن يكـون   أهل هناك أي امل فـي       . وقوى األمن   

العراقيون قادرون على السيطرة على زمام األمور       

  .سبة للشأن األمني بالن

لقد وجد األمريكان ان هناك القليـل مـن          :أتاوي  

لـذا  . العسكريين السنة في الجيش وقوى الشرطة       

هذا الجهـد فـي     . فقد قاموا بتسريع تجنيد السنة      

اعتقادي سيفشل أخر ثالث مجموعات من المجندين   

 – رجل   ١٢٠٠ اخذوا الى الصفوف وهم قرابة       –

ة كانت تقريبا سـنية  واخر مجموع. معظمهم سني  

هناك خطر كبير مـن ان يخلـق هـذا          . بالكامل  

ميليشيات مقابل الميليشيا الشيعية الموجودة حاليـا       

  .بكل المقاييس العملية 

ل ان األمريكان   ان يق أهل تعتقد   : شبيغل أون الين    

حـرب أهليـة    لداخلين في عملية تدريب الجنـود       

  طائفية محتملة ؟ 

  .ية  وهذه مخاطر حقيق:أتاوي 

 هل هناك خط تقسيم واضح بين       :شبيغل أون الين    

القوى العسكرية المدربـة مـن قبـل االمريكـان          

  والميليشيات ؟ 

خالل جلسة االستماع للكونكرس في بداية      : أتاوي  

 قالت الحكومة األمريكية ان هناك درجـة        ٢٠٠٥

عالية من االستعداد العسكري للجيش العراقي وبعد       

 ان  ٠ االستعداد قد هـبط      ثالثة اشهر وجد ان ذلك    

ن تسأل نفسك ، حسناً ماذا  جرى ؟ هنـاك           أعليك  

 ليس لدي دليل ولكن هناك بالتأكيـد        –خطر كبير   

 أي ان الناس الـذين جـرى        –شواهد من الواقع    

تدريبهم قد انقطعوا ، او ان ضباطهم قد نقصوا او          

. ن في الواقع يعملـون مـع الميليـشيات          انهم اآل 

  .ن غير مدربين فالمدربين ال يصبحو

يـن  أ في مثل هذا التشتت فمـن        :شبيغل او الين    

يـن   أن تكون للحكومة العراقيـة ؟     أللسلطة والقوة   

  نحن ذاهبون ؟ 

بدال  . جذرين نبدأ بالتفكير بشكل أعلينا  ان:أتاوي

 او الرؤيـا    –من ان نفـرض وجهـات نظرنـا         

ن يكون العـراق ،     أ بشأن كيف ينبغي     –األمريكية  

 ندرس بجد ما تم فعلـه فـي         لكيت  فقد حان الوق  

تفاق دايتـون   إلم يكن   . تفاق دايتون   إالبوسنة وفي   



 التحدي الصهيوين                 )٦٣(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: ركزالعنوان األلكتروين للم
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية           ٣٦ من ٣٥                                         ٢٠٠٦ - األولشرين ت

محاولة لفرض حل أمريكي او أوربي ، بل كانـت         

محاولة لألخذ بنظر االعتبار ما تريده األطـراف        

ففي هذه النقطة كان كل ما يريدوه هـو         . المختلفة  

 غير  –خر  عدم تدخل البعض في شؤون البعض اآل      

. هدة بشكل او بآخر قد أنقـذت البوسـنة          ن المعا أ

وربما قد حان الوقت لفعل الشيء نفسه في العراق         

.  

ن أمـل مـن   أاال يوجـد أي  : شبيغل أون اليـن   

  كله ؟ أالطريق الحالي قد يؤتى 

بالتأكيد ليس هناك ما يمكننا فعله لوقف ما         :أتاوي  

ن هناك أي شخص    أعتقد  أيجري في العراق  وال      

ال نستطيع مثالً ان نقنـع     .  الرأي   ال يشاطرني هذا  

. الكرد للتخلي عن حلمهم في منطقة للحكم الذاتي         

لقد كان للكرد بالفعل حكم ذاتي      . مر مستحيل   أذلك  

نهـم مـسلحون    إ.  سنوات مضت    ١٠رئيسي منذ   

ال . قوى ميليشيا في القطر     أجيداً وربما كان لديهم     

يستطيع أحد إجبار الكرد على فعل ما ال يريـدون          

ن يبقوا معاً، انني في     أواقناع السنة والشيعة    . فعله  

السؤال الحقيقي هو   .  ذلك    في   الحقيقة غير مقتنعة  

ما اذا كان يمكن الوصول الى اتفاق علـى نظـام           

  .ديمقراطي من دون االنزالق الى حرب أهلية 

ننا أالكثير من الناس يعتقدون     : شبيغل أون الين    

  ل عب األهلية بالفرنشهد الح

 ان ذلك يعتمد الى ما تعنيه تعبير حـرب          :اوي  أت

 أحد أنواع الحرب االهلية التـي       ،أهلية بالنسبة لك  

تعرفها من الواليات المتحدة في القرن التاسع عشر        

لطوائـف  ا تاو البوسنة في التسعينات عندما حارب     

كمـا  . بعضها بعضاً بالسالح الحقيقي في الميدان       

دد من البلدان   ن هناك حرب أهلية شاهدناها في ع      أ

لقـد  . المزيد من االنفـصال     التي تريد   األمريكية  

كانوا يقاتلون بشكل غير منتظم حيث الخطوط بين        

  .جنود الحكومة والميليشيات واضحة جداً 

شـكال الحـرب    أ شكل مـن     ان هذ أفاذا ما قبلت ب   

ذن في حرب أهلية بالفعل     إاالهلية فسيكون العراق    

 .  

ريد الواليات المتحدة    ما الذي ت   :شبيغل أون الين    

هل المشروع األمريكي لبناء بلـد      . تجنبه بالضبط 

مل منع  أديمقراطي في الشرق األوسط قد هبط الى        

  .انفجار طائفي عنيف شامل 

الواليات المتحدة تحاول  . ليس بهذا الشكل    : أتاوي  

عقـب  . عدم التدخل في الصراعات الناشئة حالياً       

و الهجمـات   تفجير المسجد الذهبي في سـامراء       

االنتقامية ضد مساجد الـسنة ، كانـت القطعـات          

دى ألقد  .  في ثكناتها    اَاألمريكية حبيسة البقاء كثير   

هذا الى الكثير من التذمر ، لكن الموقف المتخذ من    

قبل الواليات المتحدة كان أنها ال تتدخل في مثـل          

ن دور األمريكان هو    إ. هذا النوع من الصراعات     

اقية الوطنية لكي تستطيع تـوفير      بناء القوات العر  

ن قوى الشرطة العراقية    إ المشكلة كما قلنا     .األمن  

ولكن على وجـه الخـصوص       –والجيش الوطني   

  . هي طائفية الى حد بعيد –قوى الشرطة 

ولكن الواليات المتحدة الزالت    : شبيغل أون الين    

لماذا ؟ هل هذه سذاجة     . تؤجل هذه االستراتيجية    

  منهم ؟ 

لم نفهم قط الموقـف     . ليست سذاجة منهم    : أتاوي  

ن الـسياسة   إوال ننـسى    . السياسي في العـراق     

العناصـر  األمريكية في العراق غالبـاً مـا تدفعها       

.  لم تضمهم من قبل خبراء في البلـد          ،العسكرية  
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خـر  آن أي شـخص     أوبصراحة لست متأكدة من     

.  نه وضع معقد تمامـاً      إ ،فضلأن يفعل   أيستطيع  

ة مخلصة من الواليات المتحدة لخلـق       هناك محاول 

  .عراق جديد  ولكنها فشلت 

 تجري في هذه االثناء محاوالت      :شبيغل أون الين    

فهل سينجحون بعـد    . لتشكيل حكومة في العراق     

  ؟ اكل هذ

ال اشك في انهم سيتمكنون من تجميع نوع         :أتاوي  

ولكن هل لهذه الحكومـة شـرعية       . من الحكومة   

 العراقيين ؟ السفير األمريكي     حقيقية في نظر معظم   

في العراق زلماي خليل زاد أراد إعادة تمثيل السنة         

سيتجاهل الحكومـة   ،مل تهدئة التمرد السني     أعلى  

وان اسـتراتيجية   . باعتبارها العون بيد األمريكان     

ـ . خليل زاد ستبعد الشيعة       ة وصـف  هكون هـذ  تس

ن أحد أسباب بقاء األمريكان فـي       إ.  بحق   ةخطير

ن الشيعة الزالوا مستمرين فـي     إ هو بسبب    العراق

وان كل العـراق سـيكون فـي        . تحمل وجودهم   

  .مشكلة خطرة خطرة 

  ن يبقوا ؟ أذن على األمريكان إ: شبيغل أون الين 

مقت الحرب في البداية ام ال      أ سواء أ كنت     :أتاوي  

مريكياً مفاجئاً سـينتج فوضـى      أنسحابا  إن ،   ، فاآل 

مريكان ان يكونوا هنـاك     ربما ما كان لأل   . عارمة  

ن أن فـال يـستطيعون      أما وقد اصبحوا هناك اآل    

  .يجمعوا أغراضهم ويرحلوا 

  تشارلس هاولي: أجرى المقابلة
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