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 ان يزدا�يحسإ /ملك تاج خسروي

 إبرا�ي�� ال�اوري ترجمة: محمد

  مة مقّد 

األ  الشرق  منطقة  تحوّ   خاللوسط  عاشت  ا��ديث    الٍت العصر 

تأث��ُ   وانقالباٍت  �شّد ا�عكس  الوضع  �ا  ع��  ع��    األم�� ة  والسيا��� 

 راٍت تطوّ   أيضاً   تش�د  ،املستوى الدو��. و�� ف��ة ما �عد ا��رب الباردة

األ   سياسّية ل�ا  �ميّ بالغة  �ان  القوّ   ثٌر أة  و�ي�لة  بناء   �� واأل كب��  من  ة 

�انت    ،دة سباب متعّد وأل   ،املنطقة  ه�ذ  إّن .  األوسط وتوز�ع�ا �� الشرق  

ترى    ماوقلّ   ،اً قليميّ �و   اً الك��ى عامليّ تصادم وصراع مصا�� القوى  ل  بؤرةً 
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العالم    منطقةً  ب��  قِ   عنايٍة و   ا�تماٍم حظيت  السياسي�ن  من  بل 

املنطقة.  ل�ن لّ وا�� �ذه  ا��لّ   "دانا�ار"ف�ذا    مثل  ا��تصّ من  �ن  ل�ن 

الشرق   األ   األوسطبمسائل  مدى  (ع��  سنةً يقول:  ما  األ   ر�ع�ن  خ��ة 

بّث العامليّ   ّيةالتلفز�ون  القنوات  تانفّك  عن  العص�يّ   ة  ة صور 

العسكر�ّ يّ لالعم  أحياناً و   ،ةوالكرا�يّ  الشرق ات   �� للمجتمعات  ة 

 ١:  ٢٠١٣نادرًا) (  درك إّال �ا ال تُ ءأة وراا���ايات ا��بّ    أّن إّال   ،األوسط

(Danahar.    القول القوى   ّن إومن املمكن  خلف الستار تكمن مصا�� 

العراق سنة  ة. فمنذ  ة والعامليّ قليميّ اإل اليوم م وح�ّ ١٩٣٢استقالل   �،  

ميدان العراق  وامل  اً �ان  الفرقاء    �س ل  ،اتنافسللصراعات  ب�ن 

العامليّ   اً مسرح  أصبح   بل  ،حسبف�ن  الداخليّ  العظ��  كذلك  للقوى  ة 

  ). ٥٤: ١٣٨٨(جعفري ولدا�ي 

التحوّ و  تلك  �ل  من صّد   سقاطُ إ  عدُّ �ُ   ،التضمن  العراق  واحتالل  ام 

عق��ا  أال��  برز األحداث  أمن    النظام،�  و�غ�ّ   م٢٠٠٣سنة  م���ا ��  أبل  قِ 

ى  دّ أ ا  مّم   ،املنطقة��    ن العب�ال�� طبيعة التعامل والعالقات ب�ن    ٌل تحوّ 

توازٍن    اً جديد  وضعاً   ، خلق عام  و�ش�ٍل   ،األوسطالشرق  ��  قوى  لل   إ�� 

ا �غی��اٌت ملنطقة.  ��  حدثت  أدّ   لقد  السقوط  ظ�ور إت  �عد  معاي��    �� 
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أّثرت ب�ية  ومتغّ��ات    انقالباٍت   أحدثتكما    ،تھو�و�ّ   العراق  �� 

��  �اتوتوّج املنطقة  ��    سياسّيةجيو    آي��(  األوسطالشرق    الفاعل�ن 

١٣٨٦:١٨ .(  

الدوُل  تنظيم    ،عادةً   تقوم  أجل  ا��يو أومن  باعتماد    ،سياسّية جوا��ا 

لنماط  أمن    واحٍد    ، ةوال�سيط  ،املتجا�سة:  ��ام  ،��كممختلفة 

الذا�ي  ،ةواملستقلّ   ،ةوالفدراليّ  سياسيّ قد  و   .وا��كم  العراقاختار    ،و 

لقد    .الفدرا�� إلدارة بلد�م  ا��كَم   ،م ٢٠٠٣سنة  �عد ال��وم االم���ي  

العرا��  ضمن   الفدراليّ الدستور  نقطة  وتحوّ   ،ةمسألة  إ��  األمر  ل �ذا 

ھ  � أنّ ح�ّ   ،ةالعراقيّ   سياسّية حزاب الواأل   موعاتنزاع واختالف ب�ن ا��

توّس �لّ  القبليّ ما  النعرات  وت��ة  ازدادت  األمر  �ذا  والعص�يّ ع  ة  ة 

منذ  ١٥:  ١٣٩٣(موسوي    ةالطائفيّ  وحلفا).  أم���ا  أطاحت    �ا ؤ أن 

البع�� ب وال��    ، النظام  عبور  مرحلة  العراق  يبدو-دخل  سيطول   -كما 

واالستقرار  حّ�� مد�ا  أ الثبات  إ��  �ّل و   ،تصل  جعل  ما   فرقٍة   �ذا 

عّم  تبحث  وقدرا��ا  وجماعة  السيا���  ووز��ا  مصا���ا  ل�ا  يضمن  ا 

غ���ا مع  فإّن   ،باملقارنة  العراق    و�التا��    وموا�َع   ياٍت تحّد   أمامدولة 

  . )٤١:  ١٣٨٩، (تالشان ضعيفة  دولةً  صبحجعل��ا تُ ك��ى 
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الشعب  �ذا  ع�د قرارات  سي�ون    مستقبل العراق  �عتقد أّن �ناك من  

حرّ و �ص�ل ع��  واملالقانونيّ   ھت�ّ ل  السلطة  من    تھحصب  طالبةة 

ي�ب�� الغفلة عن �عدد   ومع �ذا ال  . ل�ذا األمر  ن العامّ و قانمصادقة الو 

إذ   العرا��،  الشعب  الشيعة  �ش�ّ قوميات  العرب  العراق   ��ة  ك��يّ األل 

ا���اماً و�ع�شو  أ�ّ   ،اً دي�يّ   ن  السيا��� الا  إ��  يفتقرون   �مغ��    . ���ام 

املقابل الدي�� ا  إ��  ن و ر قتفي ة  نّ الُس   العرَب   فإّن   ،و��  �م لك�ّ   ،ال���ام 

ثانياً ن سياسيّ و م���م الوقت ذاتھ  ًا.  فإّن و��  العرب  واحٍد   �ّل   ،    ، من 

أ   اً يّ شيع سيدخل   وعند�ا  ھ، ملذ�ب  وفقاً لھ    ةً فدراليّ   �ُد ير   ،اً يّ �ّ ُس   م�ان 

الفدرا��  �ّل   ألّن   ؛ةمذ�بيّ   نزاعاٍت   ��  الفيدرالّية����ة  الفاقد    العراق 

فرض  فر�ٍق  العراق  ع��  تھ  حاكميّ   ير�د    . )١١:  ١٣٩٣  وسوي امل(مركز 

ساس أيمكن رسم مستقبل �ذه الدولة ع��    ، و�مالحظة �ذه الظروف

  املستقبل. دراسة

أ�ميّ ومّم  من  يز�د  البحثا  للعراقا  حول   ة  ا��يوسيا���  �و    ،لوضع 

القوى   مصا��  واالقليميّ العامليّ تضارب  في ة  ال   ھ، ة  � ي�س�ّ   حيث 

تقديُم  وا����اء  املل��بة    صورةٍ   للباحث�ن  املنطقة  ملستقبل  ��يحة 
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دراسٍة بالتحّد  دون  واألزمات  العراق    يات  لوضع  ��يحة 

     مستقبلھ.  حول والس�نار�و�ات ا��تملة 

:  املستقبل أّ��ا لدراسات    ،�� الوقت ذاتھ  عميٌق   ولكّنھ�سيط    �� �عر�ٍف 

و " املستقبل  اك�شاف  وفن  الغد�علم  عاَلم  بدي يُ .  ١املطلوب"   شكيل 

ھ  رأيَ   ختصاص،اال   �� �ذااملش�ور�ن  الباحث�ن  أحد    و�و،  جيمز ديتور 

املستقبل أن  ":  بالقول   حول  ا��تمل   تفاعلمن  املستقبل    ي�شأمن 

 �شھت (  "فعالأل وا  الصَور و   التوّج�اتو �� األحداث  و   معًا،ر�عة عناصر  أ

  ). ١٥: ١٣٩١يار 

الس�نار�و  و  الكث��  كتابة  الطرق  من  الدراسات    املّتَبعة�ة  �واحدة   ��

 ودقيقاً   اً قطعيّ   ل�س حدساً الس�نار�و    وعلينا أن �عرف أّن   ،ةاملستقبليّ 

ا وصٌف و�نّ   ،لعالمملستقبل  �و  وقوع�ا  ما  ا��تمل  ومن   ،ل��وادث 

اال  السخالل  من  فعلھ �ستفادة  ي�ب��  فيما  التفك��  يمكن  نار�و�ات 

  )٣٧: ١٣٩٠ (مل�ي .ي)جّد  فيما �عد بنحوٍ 

 
أنّ .    ١ التكھّ على  ونتاج  ھ  الماضي  دراسة  طریق  عن  للمستقبل  الممنھج  علمٌ ن  فھو  الممكنة،  والبدائل  والظواھر  أحدث    الحاضر  یعتمد  حدیث 

  ) (المترجم .من الزمان  أو عقدین ر ما یكون علیھ العالم بعد عقدٍ مة لتصوّ رة والتقنیات المتقدّ ة والعلوم المتطوّ المعطیات االقتصادیّ
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ال�� �عتمد نممن النظر�ّ   واحدة الس�نار�و�ات و ات الرئ�سة  ذج كتابة 

 النظرّ�ةف ع�� �ذه  التعرّ و ،  ٢لعابة األ نظر�ّ   بحاث أساسًا ل�ا، ���� األ 

يم الوضع  يتقالوضع ا��ا�� و �ن الباحث �� ف�م  عِ �ُ وأنواع نماذج اللعب  

  )  ٢٣: ١٣٩٠و��، پژ (دا�شنامھ آينده  ��يح. املستقب�� ا��تمل �ش�ٍل 

إّن   الو  ��   اتفرداملبرز  أ  " منأو االّتجاه  سارامل"  مصط��  نبالغ لو قلنا 

امل البحوث  الدراساتي  و ف�   ،ةستقبليّ مجال  أك��   �� و   ،أ�ي  �ل ّش �بل 

عمليّ  من  قسم  البحث  أول  املستقبليّ ة  أّي   ة.والدراسة    ، مبالغة  ودون 

" مفردة  األك��    سار"املفإّن  املستقبل.   استخداماً ��  قراءة  مجال   ��

واملساتّ فاال ت�وّ راتجا�ات  ا��زءَ ،  البحث   َل األوّ   ن  �شاطات  من 

كث��ٍ ،  ةاملستقبليّ  األحيان   و��  مف�وميُ   ،من  املسار  جاه"تّ "اال  صبح    أو 

�ذه  و�  .ل��دث  معاكساً  "امل�  تؤّكد  وتتا�ع   ساراتا��الة  ديمومة  ع�� 

التفّك   اأّم   ،التار�خ ع��  فيؤّكد  األحيان    ،التار���  كا��دث  أغلب  و�� 

  . )٣٧: ١٣٩٤، رگ (�ار ."واحٍد  ُ�ستفاد من �ل��ما �� آٍن 

التطوّ ط  س�سلّ  ع��  الضوء  الدراسة  العراق�ذه  �ش�د�ا  ال��   ،رات 

املطروحة   الس�نار�و�ات  الدول   ھمستقبل  حول والسيما  ع��  وتأث���ا 

 
األلعابظریّ (ن  ٢ أیضاً سمّ وتُ   :) theory Game(  ة باإلنجلیزیّ )ة  وتُ المباراة ةنظریّ  ى  بعرّ ،  لحاالت  نّ أف  الریاضي  التحلیل  وسائل  من  وسیلة  ھا 

 . جل الحصول على النتائج المرغوبةمن أذ القرار في ظل الظروف المعطاة خاتضارب المصالح للوصول إلى أفضل الخیارات الممكنة التّ 
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ال  واحٍد   �ّل   �اتتوّج ، و ةاإلقليميّ   ما وراءة و قليميّ اإل وتأث��ه   فاعل�ن من 

  مستقبل العراق.  ع��

            النظرّ�ة سساأل 

  أك��   سياقاٍت   نضّم يت  الذيسلوب كتابة الس�نار�و  أل دراسة  ال  �ذه  ��

العموميّ   �� ا��اولة  قد  ،بحوثة  ��ٍة إل   جرت  عن عاّم   عطاء  ة 

املستقبليّ  ومبادئالدراسات  �ع�ن    ة  أخذ�ا  يتم  ال��    االعتبارالقواعد 

ة  املرجوّ تحقيق األ�داف    نال يمكھ  من البدي�� أنّ و   �� كتابة الس�نار�و.

  �ب�تُ   ذا��ا  �� حّد   ��ذور وأصول البحث ال�� ��باال�ا��    �تمام اال   دون 

عّد  نظر�ّ ع��  نظر�ّ معيّ   اٍت ة  مثل  األنة  والنموذج ة  واالحتماالت  لعاب 

الس�نار�و�ات وطرح  موضوع  التقليدي  دراسة  ال�اتب  يحاول  و�نا   .

القادم العقد   �� العراق  أساس  نوم  ،س�نار�و�ات  ع��  اقشتھ 

والتطّوراتاملستقبليّ الدراسات   نظر�ّ   ة  ضمن  األاألمثل  وفقة    اً لعاب 

  س�نار�و�ات.سلوب كتابة الأل 

املستقب��  سلوُب أ �  يتم�ّ  صورةً   البحث  تقديمھ  ع��  مستقبليّ   �عدم  ة 

إ��  و�نّ   محتوم،   نحوٍ  �س��  صورٍ عّد   عرضما  ��    ة  الوقوع  ممكنة 
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  من نقاط املستقبل ال�� ال   م نقطةً يقّد   ؤبّ أو الت�ع  التوقّ   . إّن املستقبل

حتميّ  خالل�ا�ستلزم  من  املستقبل  مرور  احتماالً   ،ة  ذلك  يبقى   بل 

ستقبل  املر  و�صوّ ع لالحتماالت  موّس   ا الس�نار�و ف�و عرٌض ضعيفًا، أّم 

  ترى إذ    ،طروحاتال حدود ل�ذه األ ف  ،ع�� �ذا  وسع، و�ناءً أ  فٍق أُ ضمن  

اال   أّن  واردةجميع  يحكالس�نار�و  ف  .حتماالت  األ ي�ّت   وال  مال   ��   ، مور  

القضايا  و�نّ  �شابھ  التفك��  من  النحو  و�ذا  االف��اض،  عند  يقف  ما 

��رطيّ الَش  االر�اضيّ   ة  حصل  ملب�يّ ات  إن  مثال:(  أساس  ع��    ،كذاة 

  كذا). عند�ا سي�ون 

الس�نار�وخالل عمليّ       املمكن    جديدة منت��ز موضوعات    ،ة إعداد 

�ن  عِ أبدًا، و�ذا األمر �ُ  ذلك قبل  ��ا ع�� �ُ تكن موضع ا�تمام ولم لم  أّ��ا

الس��اتيجيّ   ،الباحث بكتابة  قيامھ  ع��اتخالل  بحسبانھ   ،  يضع  أن 

أ وعوامل  مع    ، ك��عناصر  نفسھ  قدرة مرونتھ ومواءمة  يز�د من  و�ذا 

اآل الطر�قة    إّن   .تية الظروف  ���ذه  تنظيم   ا��ديدة   �� تنفع  الكتابة 

الف��ة ا��الية  الت  التحوّ  ت  بنحوٍ ��  �� مسار  ؤ بحيث  خذ �ع�ن االعتبار 

  املستقبل. 
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حول   دراساٍت ب  قامل من  وّ أ  ّن فإ  ، ون بالشأن التار���وكما يذكر امل�تّم 

األمر   "�ذا  ��    "�Herman Kahnان    �مان���و  بدراساتھ  قام  الذي 

ل وّ أ  مقدَّ فالقرن املا���،  �� خمس�نات    "راند"�� مؤسسة    �ذا ا��ال

��  إخذ �ذا األمر طر�قھ  أ�عد�ا  و ،  ةم��كيّ �ة األ املسّ� ات  للقوّ   و�س�نار 

العامليّ ملؤّس ا والدوليّ سات  والتجار�ّ ة  والعسكر�ّ ة  ��  ة  واسط أة 

�ش�ٍل املا���، وتوّس القرن  ت  اسبعين العمل بھ  امليادين    ع   �� م��وظ 

ا��تمعاتاملتنوّ     . سة وصناعة واقتصادوسيا  من ج�ٍش   ،عة ملستقبل 

من   واملوفّ   الس�نار�و�ات  ك�ُ� أو�ان  شركة  النا��ة  اق��حتھ  ما  قة 

�شأن شل" تفّك أل ا  "  �عد  االتّ وضاع  السوفي�� ك    تأّسست وال��    ،حاد 

ا��ر�ّ   ر�اٍن أع��   االقتصاديّ ثالثة:  والثقافةو ة،  ة  السياسة    ، عوملة 

  بمع��   ت�نااملعروف �س�نار�و  الس�نار�و    و�لوجية  و وظ�ور الثورة التكن 

  بديل).  أيُّ  يوجُد  (ال

تقسيماٌت طُ لقد   للس�نار�و�ات  رحت  و مختلفة  إ�� أ�ش��  ،  دناه 

  و باعتبار�ما األ�م: �نموذج�ن لكتابة الس�نار 

  وضاع ل األ نة قبل تبّد ـ الس�نار�و�ات املدوَّ ١
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الس�نار�و�ات٢ �املدوَّ   ـ  �عد  وع��  األ   غّ��نة  األ أوضاع  حداث ساس 

  ا��ديدة 

من    ع�� مجموعٍة   تقومُ ة  الدراسات املستقبليّ   إّن ف  ،منا سابقاً وكما قّد 

واملسا�� بالقوّ   ا���ود  املستقبل  ا��طط    ،ةلتصو�ر  وال��امج  ووضع 

تجز   باالستفادة املصادر  ئةمن  التغي��    وتحليل  وعوامل  والنماذج 

  والثبات. 

النظر�ّ �انت   من  املستقبلواحدة  علم   �� الرئ�سة    ةُ نظر�ّ   ��   ات 

ع��  األ ترتكز  ال��  الس�نار�ونألعاب  كتابة  �ذه   ن ّك ُتمحيث  ،  ماط 

ما. واللعبة   لعبٍة   فات الالعب�ن أثناء ا��وض ��ع تصرّ ة من توقّ نظر�ّ ال

�ع��  ع��يتوّج   اً نمعيّ   اً موقف �نا  فيھ  ( ب  )  األقّل �  ع�اثن�ن  الالعب�ن 

قراراتّ  مسلّ و   .خاذ  نظر�ّ من  األلعابمات  تصّرفة  �عقالنيّ �الالعب  ،  ة  ن 

ال  �ح��مو  احتماالً طرق  عن  والتفو   األك��  يتصّرف  للر�ح  وأن  ق، 

ا��طوة التالية للمنافس أو الالعب  بنون  �ّ ك : أي يتاً الالعبون سـ��اتيجيّ 

�اآل  و�ضعو��ا  األلعاب  نظر�ّ ف  . حسابا��م�  خر  تختّص ة   ة يبال�سل  ال 

بل   فقط،  الشا�عة  وعلوم  ��  خوُض تواأللعاب  االقتصاد  غمار 

ال والعلوم  أ�ّ   ،ةر�ّ كوالعس  سياسّيةاالجتماع  كث��اً �ُ   �اغ��   ��  ستخدم 
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�ذه  وتوفّ   . االقتصاد ال  مجموعةً   النظرّ�ة ر  �س��اتيجيّ من  حالة   �ات 

املتفاعل�ن.   العمالء  ال�  ،تحديداً   ، و��تّم �عدد  ف��ا �ت � با��االت  ون 

املتّ  قِ القرارات  من  عميٍل خذة  ع�تؤثّ   ، ما  بل  العمالء  �ر  أفعال  ردود 

  .اآلخر�ن

امل��  و �ذه  ،  قالة�ذه  بتطبيق  العراق   ع��  النظرّ�ةسنقوم  مسائل 

    وقضاياه.  

  العراق  م�انةُ 

 ،ة ل��ليجع�� الضفة الشماليّ   ،األوسطالعراق �� منطقة الشرق    يقُع 

قاّرات ثالث  ف��ا  تتقاطع  مساحو ،  وأفر�قيا)  وأورّ�ا(آسيا    حيث   تھ تبلغ 

لھ  و   .مر�عاً   كيلوم��اً   ٤٣٧٠٠٠ ا��اورة  ع��  إالدول  الشرق  من  يران 

حدود بمسافةالشرقيّ   هامتداد  الشمال    ، كم  ١٤٥٨  ة   �� وتركيا 

  ،كم ٦٥ومن الغرب سور�ا ع�� حدود قدر�ا  ،كم �٣٥٢ا قدرُ  �مسافٍة و 

السعوديّ �و   ،كم  ١٨١  وحدود�ا  ردن واأل  الغر�ي  ا��نوب  بمسافٍة ��    ة 

  . كم  ٢٤٠ه ال�و�ت بمسافة  ومن ا��نوب الشر�� تحدُّ   ،كم  ٨١٤ر�ا  قُد 

  غداد.  ھ �وعاصمتُ  ،محافظة ١٨من ن العراق يت�وّ  ،و�دارّ�اً 
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لون �ش�ّ   فالعرُب   : اً ومذ�بيّ   اً عة قوميّ ف�� متنوّ   ،ةانيّ ا ال�شكيلة الس�ّ ّم أ

الس�ّ  �عَد   ،٪٧٧ان  من  األو�أ�ي   ،٪٢٠لون  �ش�ّ الذين  كراد  �م 

و�سب��م   دي�ّم أو .  ٧٨/١وال��كمان    العراق   ان س�ّ   من  ٪٩٧  فإّن   ،اً يّ ا 

والبا��    ٦٠٬٦٥م��م    مسلمون، تبّق نّ ُس   ٣٢٬٣٥شيعة    ٪ ٣ى و�و  ة، وما 

  ة والصابئة. ة وال��وديّ ع ب�ن املسيحيّ يتوزّ 

�ذه   أّن   ُب الغر   َن مَّ َخ   ،م٢٠١٤  عام  ال�� جرت  ،ةالعراقيّ   ات�� االنتخاب

التعصّ  سيع����ا  و السيا���   ُر والتوتّ   ُب االنتخابات    �شكيُل   �تّم س، 

ب�ن   ة، الطائفيّ  "سايكس بي�و"ة فاقيّ نموذج اتّ ل اً ا���ومة ا��ديدة وفق

والفر�سي�ن اإل  أّن إّال   ،نجل��  عكِس     ع��  جرت  الغرب  توقّ   األمور  عات 

العرا��    حيُث   ،سرائيل�و  الشعب  بمشاركة  االنتخابات    ��لّ و جرت 

العرا��   ،طيافھأ الشعُب  أك��ية  السلطة  تو��  النظر  �رم  عن   �غّض 

ع��   ما يدلُّ فإنّ   ، ع�� ���ء  و�ذا ا��دث إن دّل .  ةنّ والُس كراد  األ  ان��ازّ�ة

الُس   انخفاٍض  أل�ل  السيا���  الثقل  الغر�يّ �و ة  نّ ��  الدول  ة حساس 

سور�ة  إالن�يجة  ف�انت    ،با��طر من  داعش  وخلق��  إرسال   العراق 

فيما    ال�� أّدتة  األمنيّ و   سياسّية زمات الاأل   عن طر�ق خلق  اتاالضطراب

  د.�� عدم االستقرار �� عموم البال إ�عد 
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�� وج�ات    اً اختالف  ،بخصوص موضوع ( تقسيم العراق)  ،يرى ال�اتب

أسا ع��  العراق  تقسيم  مسألة  مع  يتعامل  من  ب�ن  مصا�� النظر  س 

الباب،يران أو أم���ا و�ناقش�ا  إ يناقُش   من �ذا  املسألة ع��   و��ن من 

صّد متغ�ّ   ساِس أ ح�ومة  ف��ة  املتغ�ّ   ،ام�ات  املتعلّ أو  بف��ة �ات  قة 

األ  سنة  االحتالل  للعراق  املثال:  و   .م٢٠٠٣م���ي  باب   "باوند"�ان  من 

العراق تقسيم  احتمال   ،جداً   اً وارد  اً مر أ  ،م���ياأل   حتاللاال �عد    ،يرى 

التقسيم   ي�شأُ ّم إو�ذا  �عتقُد   ،ا  ا���ومة    ن�يجةَ   ،�و  كما  تضعيف 

يصبُّ ّم مة  العراقيّ  يتوقّ إالقديم    هِ عدوّ   خدمٍة ��    ا  حيث  أن  يران،  ع 

ح�ومةً �ش�ّ  الشيعة  العراقمستقلّ   ل  جنوب   �� لن    ،ة  الطبي��  ومن 

شيعة   ألّن  ؛ اميران ع�� ما ير إة �� سالميّ ة اإل ت�ون عالقا��ا مع ا��م�ور�ّ 

�و�ّ س��ّ� العراق   العر�يّ �ون  املذ�بيّ ��م  دوافع�م  ع��  والعَ ة  ة ديّ َق ة 

باوند   ج�ةأو    ،)٥١:  ١٣٨١(�رميداس  املسؤول�ن   من  تصر�حات 

ح�ومة    �ن م��كيّ األ  تأس�س  دعم  ع��  العراق  علمانيةالقائمة  إذ، ��   ،  

يبدو املتّ   ّن إ  ، كما  بقيام ح�ومة  الواليات  لن �سمح  ة موالية  دي�يّ حدة 

قِ   ةيّ أو   ،إليران  من  ا��م�ور�ّ محاولة  اإل بل  ع�� سالميّ ة  ذلك  لتحقيق  ة 
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  وجھ مشروٍع ��  ل املباشر للوقوف  لتدّخ إ�� ام���ا  أرض الواقع سيدفع  أ

  .  ك�ذا

لو  ا��تملة  النماذج  املقبلة    ش�ِل من خالل دراسة ومناقشة  ا���ومة 

ا والظروف    ،لعراق��  القائم  السيا���  الواقع  مالحظة    ة، اإلقليميّ مع 

أّن  الرا�ن  �عمُل   أم���ا  يبدو  الوقت  فيدراليّ إع��    ��  ح�ومة  ة يجاد 

  الب�يان. ضعيفة 

أّن و  إ��  القوميّ عمليّ   �النظر  الدولة  بناء  الشرق األوسط  ة   �� تزاُل  ة  ال 

وع��    ،القاعدةل�س است�ناًء من �ذه    العراقفإّن  ،  ظا�رًة غ�� مكتملة

السن عشرات  بناء   �نمرور  شعار  ترفع  البلد  �ذا   �� ا���ومة  �انت 

األ و ة.  ّم األ  ال��وم  ا��اكم  �عد  النظام  وسقوط  العراق  ع��    فيھم���ي 

عقوٍد   ،م٢٠٠٣سنة   املت�ّ   و��اية  السلطوي  ا��كم  ع��    ئمن 

  �ا ل دورُ تحوّ   ،عةمتنوّ   سياسّيةارات  ة تيّ �شأت عّد   ،ةالطموحات العر�يّ 

ال �ي�ليتھ  ونوع  العراق  مستقبل  واحٍد   سياسّية��  أبرز    إ��  من 

  املوضوعات �عد ا��رب. 
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  ذعانمن اإل   البّد   ،ة �� العراققامة الفدراليّ إ  فشلوراء    سباِب وحول األ 

امل�ّم أ  أّن   إ�� األصول  ال�دفة  حد  �ذا    ائتالٍف   يجادإ  �و   لتحقيق 

وتوّج  مشار��م  اختالف  ع��  الفرقاء  ب�ن  ة  قوميّ ال�ا��م  م���م 

  ٍة وطنيّ  وح�ومٍة  واحٍد  طاٍر إيصبح ا��ميع ضمن  حّ�� ة ليّ بَ َق الة و دي�يّ الو 

أجل  متّ  من  وم���مة  لرف  وحمايةصيانة  حدة  الرئ�سة    اق املصا�� 

  ). ١٤: ١٣٨٦دي نزغأ( الطر�ق

ا� التيّ تال��    �قائقمن  جميع  ��ا  �� ارات  ؤمن  والفرقاء  وا��ر�ات 

العظ��   حّ�� و   ،العراق والقوى  لھ  ا��اورة  ف��ا  ،الدول  ي�ناطح   (وال 

أنّ   ،ع��ان) قُ ��  لو  �ُ أ  َر ّدِ ھ  العراق ديمقراطيّ   ح�ومةٌ   لَ �َّ َش ن   �� ة 

الشيعة  ،قاطع  بضرٍس   ،فست�ون  أنَّ   ومن.  لصا��  مثل    دوالً   الطبي�� 

و تركيا والسعوديّ  و �مأة  الُس   ،سرائيل� ��ا  ا��اميع    ة ة والبعثيّ يّ �ّ و�عض 

الس�نار�و �ذا  أنَّ   �رى و   .ستخالف  أبرزِ   ال�اتب  �ان    من  ال��  األسباب 

أثٌر  الداخليّ   ل�ا  ا��رب  بداية   �� الوضع   ةفاعل  �غي��  �و  العراق   ��

للعراق التكف��يّ و البعث�ن    (تمّرد  السيا���  امل�شّق ا��ماعات  من  ة  ة 

الُس قليّ األ الة)  يّ �ّ ة  الظروف  �انت  �� واالجتماعيّ   سياسّيةحينما  ة 

تتّ  نوري   جھُ العراق  يد  ع��  العراق   �� جديدة  ح�ومة  �شكيل  نحو 
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قسيم السلطة مع ا��ر�ات تساس ا��اصصة و أال تقوم ع��    ،املال�ي

           ة. ك��يّ ورغبة األ أساس إرادةواالحزاب ا��تلفة، بل ع�� 

   

  

 العرا��  الداخل�� ��ات الفاعلة ا�  ) أ

          

  الشيعة .١

غالب ��    ان العراق، و�قطنون �ش�ٍل من س�ّ   ٪ ٦٤  �سبةل الشيعة  �ش�ّ 

ا��نو�يّ  العراق  املناطق  من  والوسطى  قار،  (البصرةة  ذي  العمارة،   ،

  ، اء)وسامرّ   ،ةالسماوة، كر�الء، واسط، النجف، ديا��، بابل، ال�اظميّ 

يقرُب  وقسٌم   وما  ال��كمان  نصف  األ  قليٌل   من  املعروف�ن  من  كراد 

الفيليّ بـ(الُك  وأّم رد  �غدادة).   �� الغالبيّ ف�ش�ّ   ،ا  الس�ّ لون  من  ان  ة 

:  ١٣٨٠(مارجاه الشمال �سر باتّ �ن ع�� امتداد ساحل دجلة األاملستقرّ 

٢٨ .(  
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الشيعة    أنَّ سالم، إّال ن الشيعة �� العراق إ�� صدر اإل توطّ تار�خ  عود  �و 

�� إوا محروم�ن من الوصول  ظلّ   ،غم أك��ي��م وتأث���م وقدر��م امللفتة ر 

 ،ط بر�طانيا�� زمن العثماني�ن وف��ة �سلُّ   استمّر   و�ذا ا��ال  ،السلطة

جعل الشيعة ي�شطون ع��   امّم ��كم إ�� اصعود حزب البعث  ومن ثّم 

أحزاٍب  جمل��ادي�يّ   ش�ل  من  الدعوة  ة  بقيادة اإلسالمّية  (حزب   (

الصدر.   باقر  محمد  األ   �ان   �ذاو الش�يد  من  �عض  قدفراد   الشيعة 

��  موا  �سلّ  نادرة،مناصب  أنَّ أفقد    حاالت  التجر�ة  �ذه    ثب�ت 

األمور اإل   �� للمشاركة  أمام�م  ا��ال  فتح  بقصد  تكن  لم  جراءات 

و   لذّر ما  و�نّ   ،ةدار�ّ واإل   سياسّيةال العيون   �� تث�يت إ��  سعيًا  الرماد 

  ، حيُث ة ا��اكمة قليّ بل األمن قِ ع�� ا��كم  ح�ام القبضة  �السلطة و 

عابرة لالستفادة من مشاعر  الة و قطعيّ امل�طوات  ا�  مثل �ذهخذت  اتّ 

الشيعة،  أو  أنَّ حاس�س  لم    مع  األ ��ّد الشيعة  للعراق  دوا  السيا���  من 

  ).  ٦٤: ١٣٧٨ (فر�مند من الزمن. بر�ٍة  أراضيھ �� أّي  قسيموال ت

أّن ا��لّ   �عُض   يرى  املقّد   ل�ن  ا��ط   �� �م  اليوم  لالنتقال الشيعة  م 

الواقع   و��  العراق    ّن أالسيا���،  الشيعة،  ة  قضيّ ب  ر��ٌن ممستقبل 

ة عديدة يمك��ا أن ثقافيّ   خصائَص   ا��تمع الشي�� يمتلُك   ما وأنَّ السيّ 
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خطواٍت تؤدّ  إ��  متم�ّ اجتماعيّ   ي  (تالشان  ة  واليوم  ٧٤:  �١٣٨٩ة   .(

الشيعة ب  أصبحت  املركز�ّ مناصب مفصليّ تحظى  ا���ومة   �� ومع    ،ةة 

يزاُل  فما  �سعون   قادةُ   �ذا  العراق   �� استمرار    ،الشيعة  خالل  من 

  .مقتدر وموّحد بناء بلٍد  إ�� ،ة نّ والُس رد مشاركة الُك 

  

  

  

         ةنّ الُس  .٢

  �٣٢م  ان العراق البالغ �عدادُ س�ّ من    ٪٢١  �سبة  ةنّ العرب الُس   ل�ش�ّ 

العراق مركز   �� و�سكنون  �سمة،  �سلّ   .مليون  ا��ماعة وقد  �ذه  مت 

�ش�ٍل الدي�يّ -سياسّيةال العراق   �� ا��كم  زمام  �ُ   ،متواٍل   ة  سمح ولم 

سباب  �م. ول�ذه األ ِقَبل  بل �انوا يواج�ون الضغوط من  ،لغ���م بذلك

يتمّك  العراق  لم  من   حّ�� ن  ح�ومٍة   اليوم  يُ   تأليف  ف��ا    ظُ َح ال مت�املة 

�ان   من العوامل الرئ�سة ال��   .)٢٨:  ١٣٨٠  (مار  نص�ب الشعب بأسره

أقليّ  بيد  السلطة  بقاء   �� دور  الُس ة  ل�ا  الفكر   بروُز �و    ةنّ العرب 
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وا�ّ  العثمانيّ تفّك   �عد  وان�شاره  ساعھالعرو�ي  الدولة  �ذه إّن  ة.  ك 

يجاد  ة إام الدولة العثمانيّ ��ا الرئ�سة أيّ م�ّم ة ال�� �انت  ذ�بيّ ة املقليّ األ

  �� االستقرار  األحالة  �سك��ا  ال��  �املوصلالواليات  الواليات  و   ،كراد 

نفوذ   ومواج�ة  �البصرة،  الشيعة  �سك��ا  اإليرانيّ ال��    ال��  ةالقوات 

ب تقوم  ��  �انت  أسا���  ا���ومةدعم  دور  وُحّ�ام  معار���    العثمانية 

�ات�ن  �غداد   أّن   .الواليت�ن ��  األقليّ   كما  ع�� �ذه  مسيطرة  �انت  ة 

تتمتّ و   ،ا���ش �عنايٍة �انت  ورفاهٍ خاصّ   ع  و�عليٍم أ  ة  قِ   ك��  من  ل  بَ أوفر 

العثمانيّ  ا��الة  واستمرّ   .ةا���ومة  �ذه  ا���ومة    حّ�� ت  ا��يار 

مناال   �دءو ة  العثمانيّ  للعراق  العسكري  و�شكيل  قِ   حتالل  بر�طانيا  بل 

العراقالنظام    �� ذاملل�ي  �عَد  تقلّ .  �ش�ٍل لك  ا��ماعة  �ذه  نفوذ    ص 

وحينما    محسوس. األخ��ة،  العقود  حزب  تو�ّ و��  مقاليد البعث  � 

األرضيّ ُ�يِّ   ،ا��كم ل�ا  الال   ة�ت  السلطة  ًة    سياسّيةستالم    خرى أُ َمرَّ

  . )٣٢: ٤٣٨٨ جال��،(

�ان  إنَّ  بصدام  الُس   تاإلطاحة  ا��كم  ��اية  عن  اإلعالن  �� �ّ بمثابة   �

فإّن و ؛  العراق أّيِ   ل�ذا  الديمقراطيّ   نوٍع   وصول  ا���ومات  �� إة  من 
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العراق  �� للُس َسُيضعِ   السلطة  السيا���  النفوذ  لقلّ   ،ة نّ ف  ة  وذلك 

  عدد�م �� العراق.                                                                       

الدوافع الرئ�سيّ أ  ّن إ �� العراق �عود يّ اإلر�ابات  العمليّ   الن�شار ة  حد  ة 

  وع�� الرغم من أّن   ،ة عن السلطة. و�� الوقت الرا�ننّ �� تنحية الُس إ

العِ   قياساً   ة،نّ الُس  ا��موعات  والدي�يّ رقيّ مع  حصلوا  ة  قد  األخرى،  ة 

امتيازاٍت  أ�ّ ّال إ  ��ا،  �اُن س�َ �ُ   ال  ع��  ال  بدرجٍة يزالون    �م  من    يحتفظون 

 لعدم الرضا �و الدستور العرا��  ةحد األسباب الرئ�سيّ ، وأعدم الرضا

الدستور ا��ديد لم يأخذ �ع�ن   أّن ة العرُب  نّ الُس   عُر حيث �ش  ،ا��ديد

فيدرا�� من شأنھ   وأّن   ،األد�ى من حقوق�م  ا��ّد   االعتبار نظام  إيجاد 

العرا�� الشمل  ولّم  الداخ��  التالحم  أقاليم  إو�� حالة    ،تقو�ض  �شاء 

العراق، عموم  املركز�ّ   فإنَّ   ��  الُس املناطق  يقط��ا  ال��  تفتقُر نّ ة  إ��ة    

�� حّدِ   مصادر النفط، :  ٤٣٨٨  أك��ي،(  مصا���مب  يضّر سذاتھ    و�ذا 

٤١٦(                                                                               .  

    

  



 

 
٢١ 

 . األكراد    ٣ 

األكراد  �ش�ّ  العراق  ٪٢١  �سبةل  سّ�ان  و من  األك��  األقليّ �م  ،    �� ة 

بحكٍم دكر منطقة  ع  تتمتّ   .البالد العراق  شمال   ستان   �� وتقع  ذا�ي 

س�ّ   غ�بلو   ،العراق حوا��  عدد  لغ��ا    مالي�ن   ٤ا��ا  �� الرسميّ �سمة.    ة 

ود�وك  ة  السليمانيّ   ��:  ف��ا  ةاملدن ال�اّم   اأّم   .أر�يلوعاصم��ا    الُكردية،

    ). ٢٦:٤٣٨٨  (عبدالل��، املتنازع عل��ا)(وكر�وك  

الدولة   �شكيل  والقضيّ ومنذ  وكردستان  الكرديّ   ةا��ديثة،  الك��ى،  ة 

األقليّ   ومطالبة  ��و�ّ �ذه  القوميّ ة  �انت  ��ا  كب��ة    مش�لةً   دائماً ل  �ش�ّ ة 

�� �عض    ،�ا �انتة لدرجة أ�ّ ل���ومة العراقيّ   الشاغل)  الشغلبل ��  (

و�س�ب استمرار    .سالمة العراق��ّدد  ى النظام بأكملھ و تتحّد   ،األحيان 

سيا���    من إقامة نظاٍم   األكراد   نيتمّك   ة، لمليّ بَ والَق   سياسّيةالثقافة ال

              ).٥٢: ١٣٧٠ (ُاستادي، 

األم  إنَّ  مع  وعالق��م  األكراد  �انت  ّي��ك� �عامل  ا��ديدة  الف��ة   �� ن 

وقد   م��مدعٍم ع��  ف��ا  حازوا  حسنة،  كب�ٍ�  ).  ٤١:  ١٣٨٨  ،(عبدالل��    



 

 
٢٢ 

الدعم    ّن أ  بالذكر  وجديٌر  الثالث    تناقِص بال  أخذ �ذا  السنوات   ��

      . ةالتكف��يّ  ةيّ �ّ نحو ا��ماعات الُس  تحّول و ، األخ��ة

  

  املنطقة �� رةؤثّ املا���ات  ب)

    ةة وج��ة املقاومة اإلسالميّ ة إيران اإلسالميّ .جم�ور�ّ ١

بصّد   ��ا،�أم  خذتاتّ لقد   أطاحت  أن  واحتلّ �عد  العراقام  برامَج ت   ،  

ة عسكر�ّ   سياسّيةقاعدة    ��إ  العراَق   ل تحوِّ أن  م��ا  ،  ا��وانبدة  متعّد 

املنطقة أن    ،��  الطبي��  خدمة    �ذه  إ�شاءُ   َيصبَّ ومن   �� القاعدة 

األم املنطقة �كيّ �املصا��   �� اإليرانيّ   ة  املصا��  مع  أّن    ة.و�تعارض  غ�� 

تنفعل    ة ة اإلسالميّ ا��م�ور�ّ  ل��دل  �ذه  مقابللم  املث��ة  بل    ،ا��طة 

�عز�زبعت س��اتيجيّ اتّ  العراقالوطنيّ   والسيادة  االستقالل  ة   ��   ألنَّ   ؛ة 

. يران والعراقإبفوائد كب��ة ع��    سيعودُ   فيھ  است�باب األمن السيا��� 

اإلطار �ذا  مستعّد إ�انت    ،و��  معلتّ ل  ةً يران  املتّ   باحث  حدة الواليات 

  ).                          ٦١: ١٣٩٠،  نژادد (سيّ  األمن �� العراق مسألة حول  مباشرةً 



 

 
٢٣ 

ما  ف��ة  السقوط،  و��  الأدّ   �عد    ة والدي�يّ   ةالثقافيّ   روابطت 

والعرا��جتماعيّ واال  اإليرا�ي  الشعب�ن  ب�ن  ب�ن  إ  ة  والتقارب  التعاون   ��

ا��م�ور�ّ   حيُث   ،البلدين اإلسالميّ استطاعت  إقامة   ةة  �س�بدل  أن 

أم وغر��ا،   ، ةيّ �ك�قاعدة  شرق�ا  مختلف  س��اتيجيّ   بفرصٍة   ��   �� ة 

ال  املنطقة.والثقافيّ ة  قتصاديّ واال  سياسّيةا��االت   �� �ذا    ىدّ أ  وقد  ة 

 ،(أك��ي   البلدين.�� مص��ة    مش��كة تصبُّ خاذ مواقف  اتّ   التقارب إ��

١٥٢: ١٣٨٨.(                                                                                   

  .الكيان الص�يو�ي٢

  املاضية،   خالل الست�ن عاماً الكث��    األوسط الشرق    ت منطقةُ عانَ لقد  

  ؛ إذةفات اإلسرائيليّ وذلك �س�ب التصرّ  ن سنة األخ��ة، و الثالث السّيما و 

من أجل بقاء �ذا   بفعل �ّل ���ٍء   �ذا الكيان لم يؤلوا ج�دا  ّ�امُح   ّن إ

  ). ٣٤٦: ١٣٨٣، (تقي بور الكيان 

وسيلٍة   �س��ئيل  اإسر   ّن إ املنطقة  إ��  ب�ّل   �� نفوذ�ا  �ا �ّ لك  ،�سط 

تراُج عقبت�ن �  تصطدم اُألو��  الدفاع    وعدم  ا�كيّ �أمة  در قع  :  من  تمك��ا 

بدور   يرانإقدرة    تزايدوالثانية    ع��ا، املنطقة  ِد املَُوّحِ   وقيام�ا    ، لدول 



 

 
٢٤ 

ا��مس�ناتشغل  ال  أصبح  الذيو  بداية   �� ل�ا.  شروع  مع  و   الشاغل 

  ةً رت س��اتيجيّ �انت إسرائيل قد طوّ   ف �� العالم العر�ي،موجة التطرّ 

للبقاء مع وجود   ،ة�عض الدول العر�يّ    منو�� احتالل أجزاٍء   ،شاملة 

تنّف .  خرى اُ   دوٍل ��  ستعمار  اال  الس��اتيجيّ ول�ي  �ذه  من    ة،ذ  �ان 

اإل أّوالً   الضروري، اال   بقاء،  وتواجدع��  الشرق    هستعمار   ،األوسط�� 

األورو�يّ   فإّن   ،�ضور ا�  و��ذا ع��  املستعمر�ن  سيحصلون  �ن 

الوقت  ،مصا���م بقاستؤّمِ   نفسھ  و��  إسرائيل  الدول   ألّن   ،�اءن 

قرار اتّ   �ستطيع  الرة  عَم املستَ  زاده،  بنفس�ا��ا  خاذ  ).  ٥٢:  ١٣٩٣  (�ا�ي 

من    األوسطخارطة الشرق  �شكيل  ھ يجب إعادة  نّ أون  و�رى اإلسرائيليّ 

ليحصلوا الثَ   جديد  واال ع��  البات  و�رى  الرأي    من   كث��ستقرار.  ذوي 

الس��اتيجيّ أ�ّ  ا��فيّ �ا  الشرق  ة   �� الكيان  �ذا  لبقاء  ع��    األوسط ة 

�� البالد واضطرابات داخليّ   حروٍب ما حدث من    ّن أو   املدى الطو�ل، ة 

ات غ�� املسلمة أو  األقليّ   رغيُب تما  ، السيّ قيل  ا ع�� م  دليٍل   خ�ُ�   ةالعر�يّ 

العر�يّ  إسرائيل. غ��  مع  للتعاون  أقرَّ   ة   أحُد   ، ودينون)أ(  بذلك  وقد 

  ١٩٨٢عام    لھ �� تقر�رٍ   ،سابقاً   ةاإلسرائيليّ ة  ول�ن �� وزارة ا��ارجيّ ؤ املس

أجل  ة "س��اتيجيّ   �عنوان: ال��كيبة    إ��أشار    حيُث ،  إسرائيل"  من 
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واال انيّ الس�ّ  الشرق  جتماعيّ ة  لدول  شعوب    أّن   وذكر  ،األوسطة 

خرى أُ   ومن ج�ٍة   ،لةعتف��م م�و�ّ   ّنما�، و اً واحد  انتماءً   تحمُل   الاملنطقة  

ب�ن    فإّن  الدي�يّ الفِ العالقة   ست حسنةً �ل   اتة والقوميّ رق وا��ماعات 

ھ من املمكن أن ت�ون تجزئة وتقطيع �ذه الدول  لذلك فإنّ و   ما بي��ا،في

س��اتيجيّ لَ ا��تَ   �� بقاء  قة،  وسور�ا    إّن   :يقول   ثّم .  إسرائيلة  العراق 

�� ج��ة الشرق من �عد لبنان،�ما ال�دف األوّ  ال�دف القص�� أما  و   ل 

العسكر�ّ   �وفاملدى   القّوة  الدول إضعاف  ل�ذه    ث يتحّد   ذلك�عد  .  ة 

تفك  "أودينون " وس�نار�و�ات  العراق  أوضاع  عن  تقر�ره  و�ذا    ،كھي�� 

البدء بال�سبة ل�م. وقد َتّم    تھوأولو�العراق  ة  مدى أ�ميّ   إ��  ش���ُ   األمر

وقد �سارعت �ذه    ،١٩٩١  �عد حرب ا��ليج عام  ة�نفيذ �ذه ا��طّ ب

  .  ) ٢٤: ١٣٨٧ (يح��، ة �عد احتالل العراقا��طّ 

العاّم ،  "جولد"  أعلَن وقد   للشؤون  القدس  مركز  ��  مدير    ؤتمر املة، 

ُأقيَم  املنطقةأَ   نَّ أ :  ٢٠٠٤  معا  الذي  أ   ،عمار دول  بر�طانيا  ّسسال��  ��ا 

ان��ت  ،ةة العثمانيّ ع�� حساب اإلم��اطور�ّ  رسم ل  ن الوقتوقد حا  قد 

بناًء   جديد  من  وا��دود  والطائفي  االنتماء  ع��ا��رائط    . القومي 



 

 
٢٦ 

املناسب   امل�ان  �و  املنطقةوالعراق  التفّك برّم   إلغراق  �او�ة   �� ك  ��ا 

  ).    ١٦٤: ١٣٩٠،(خسروي نفصالال او 

  تركيا .٣

  من الشمال الغر�ي   هُ وتحّد   الدول ا��اورة للعراق،  عت�� تركيا من أ�ّم �ُ 

  . كيلو م��ا ٣٤٢ بي��ما دي�دو الشر�ط ا��بلغ طول و 

أك��    نَّ إ من  تركيا  مع  العراق  السبع�ن   راً توتّ   العالقاِت عالقة  خالل 

فال املاضية.  متعّد   ��اعاتسنة  البلدين  ا�ب�ن  املشا�ل   ،�وانبدة  م��ا 

للبلد اآلخر  خلق�اال��   البلدين  �� ف��اٍت   األكراد  ،  مختلفة ع�� أرا��� 

اإل  يمكن  �لّ ا�   إ��شارة  كما  انتفاع  مقدار  حول  مياه    بلٍد   �الف  من 

      ). ١٨: ١٣٩٠، (موثقي دجلة والفرات

األكراد  إنَّ  حكٍم   حصول  شمال    ذا�ي  ع��   �� انفصا��  أو  فدرا��  أو 

�عّرض  العراق   أن  املمكن  ال��كيّ من   و�ستفّز   ا��طر  إ��ة  األرا��� 

ة ��  عتبار تواجد املعارضة الكرديّ كما يجب األخذ �ع�ن اال   ،ف��اكراد  األ

العراق   العّم   ،تركيا  ضّد   بأعماٍل   وقيام�اشمال  حزب  ذلك   �� ال بما 

  .      الكردستا�ي



 

 
٢٧ 

أن      األ ��ا  �أملت  حوّ و�عد  العراق   قسيمتسياسة  من    � سا��القسم 

 تحمُل تركيا    �ما أنَّ و   ،� والبع��"�ّ "التحالف العر�ي الُس   إ��من األكراد  

املقرّ   ة يّ السلف  منبة  قر�  ةفكر�ّ   ةً خلفيّ  اإلخوان  وا��ماعات  من  �ة 

غ�ّ   املسلم�ن، لذلك  العراق  تجاه  ��اس��اتيجيّ �ت  فقد  ظلّ و  .تبعًا   ��  

أنَّ   ،طارئةال  الظروف من  الرغم  كر   وع��  �ان  دانفصال  العراق  ستان 

أّنھ  لألتراك،    مز��اً  املقابلإّال  داعش    ،��  تنظيم  اقتدار  ومع 

قد أصبحت تحت سيطرة �ذا    ةحدود العراق الشماليّ   فإّن   ،التكف��ي 

  أك�َ�   ةا��نو�يّ تركيا    حدود  وأّن حضور �ذا التنظيم سيجعل،  التنظيم

��    اعش رادعاً دوستصبح    ،، حسب تحليل األتراك ل�ذه األوضاعأماناً 

العسكر�ّ العمليّ   وجھ ��اة  ات  تقوم  الكرديّ   ال��  املتطرّ ا��ماعات    . فةة 

  ). ٧٨: ١٣٨٨،(عبدالل�� 

��يفة أشارت  تر��"  وقد  األمون يوورلد  تقر�رٍ �كيّ �"   �� أل�ا  ة  إ��   ّن ، 

حوا�� ألف مواطن تر�ي يقاتلون   أّن بأبلغوا ال��ملان    قد  مسؤول�ن أتراك

ال��يفة    داعش،تنظيم  جانب    إ��  اً حاليّ  �ؤالء   أنَّ وذكرت    إغواء 

واملدارس،  يتمُّ   األفراد املساجد  القوّ   حّ�� و   ��  صفوف    ،ةاألمنيّ ات  �� 

للغاية مغر�ة  رواتب  عرض  خالل  من  أّن   .عل��م  وذلك  ��يفة    كما 



 

 
٢٨ 

مؤّخ ا���وميّ   الصباح كشفت  قد  العراق   ��   ، داعش  عناصَر   أّن   راً ة 

تدرّ  قد  املوصل،  دخول�م  مدينة  وقبل   �� عنتاب�وا    ة ال��كيّ   غازي 

العالم،( و ٢٠١٥  شبكة  م  كما لكن  ).  فإّن اً عتوقّ �ان  �ؤالء    ،  �عض 

      �ذا البلد. داخل ةإر�ابيّ  اٍت قاموا �عمليّ قد ��ن �� تركيا اإلر�ابي�ن املُدرَّ 

                             

                                                                     ةالسعوديّ -٤   

حلفاءالسعوديّ   ّن أرغم     من  �انت  ة الرئ�سيّ الدول  من  و   العراق  ة 

ل العراقيّ   ھالداعمة  ا��رب  قد  ة، اإليرانيّ -ةاّبان  العالقات  تلك  أّن   إّال 

البع��   رتتوتّ  النظام  ��اية  وا��ارت  مع  وأثناء احتالل   ا��رب  تلك  �عد 

أطلق  ال�و�ت حس�ن    عندما  القواعد    ع��  صاروخاً   ٤٠صّدام 

    ).٩١:  ١٣٩٢ (منصوري، ةالسعوديّ 

سقوط    الديمقراطيّ و�عدما    ام نظال�عد  و�ناء  التحديث  من  أصبح  ة 

السعوديّ   ،�� العراق  أجندة ا���ومة �� صراع مع ا���ومات دخلت  ة 

    ).١٦٠:  ١٣٩٤ ،عبدالل�يان ال�� جاءت �عد زمن االحتالل (
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ظ�ور  �اّم العاّم   االضطرابات  قبل  أجزاء  واحتالل  العراق   �� من  ة  ة 

العراقيّ  املش��كة    ة، األرا���  ا��دود  البلدين  �انت    محور   �شّ�ُل ب�ن 

البلدين،  اتالعالق  ��  زمةاأل  ا����اءو   ب�ن  معظم  ظ�ور  قبل    ، �ان 

  �� أّن   ،العراقداعش  كبقيّ السعوديّ   �عتقدون  ا��اورة ة  ة    الدول 

تاّم   العراق  تقسيم  �عارُض   للعراق، مختلفة  ة،بصورة    وألسباب 

  ). ٦٢: ١٣٩٣ (رفي��،

    اً دوليّ ا���ات الفاعلة  ج)   

        ة�كيّ �حدة األمالواليات املتّ 

ا��لّ   �عتقُد  األم   ّن أل�ن  �عض  للعراق عام�الغزو    أك�� �ان    ،٢٠٠٣  ��ي 

مل  حدٍث  املعاصر  التار�خ  ا��  أ�ّم �ان  و ،  األوسطلشرق  نطقة    من 

لقد   ة �� العراق.الديمقراطيّ   �رساءالدولة و   بناءُ   أ�داف �ذا الغزو �و

  ونموذجاً   ،ةرة وديمقراطيّ متطوّ   ن أن يجعلوا العراق دولةً ّيو �ك�أراد األم

من   أم���اة وا���اب  ع فشل �ذه الس��اتيجيّ وم  ُيقتدى بھ �� املنطقة.

أصبح الوطنيّ   تقسيمفكرة    إحياءُ   العراق،  و�ضعاف سيادتھ  ة  العراق 

��   خطط�ارّكزت  قد  �� السن�ن األو��    أم���ا  �انت  ع�� جدول أعمال�ا.
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األكراد  العراق العرقيّ القوميّ   دون   ع��  اُال الدي�يّ و ة  ات  ولكن   ،خرى ة 

الُس  العرب  اختارت  فشل�ا  وا��ماعات  نّ �عد  التكف��يّ اإلر�ابيّ ة  ة  ة 

  .   )١٧٦: ١٣٨٨، (أك��ي  لتحقيق أ�داف�ا

  إ��اس�ندت    ومنذ ظ�ور أزمة داعش،  ة،�كيّ �ة األمالسياسة الرسميّ   إنَّ 

مفاد�احقيقٍة  وم  أّن     العراق  �شكيل    واج�ةدعم  ع��  �عتمد  داعش 

ي  البلد. إنَّ   �ذاة ��  وطنيّ   ح�ومٍة    األم��كّية �� السياسة  اليوم    حدثما 

ج�ٍش  إ�شاء  وط��   مستقلّ   �و  حرس  و�شكيل  كردستان  إقليم   ��

ال  إنَّ .  ةنّ للُس  شّك ي  ستؤدّ   رؤ�ة�ذه  إقامة   قسيمت  إ��  بال  أو  العراق 

األرا���  االستقرار    إ��  ول�س  ،فيھ  �ونفدرا��  نظاٍم  ووحدة  الوط�� 

  ومنذ سنوات،   ة،يّ �ک�ما��دیث �� مراکز األبحاث األ   . لقد �ان ةالعراقيّ 

ا��اجة  يدور   نظاٍم   ���غي  إ��حول  و�يجاد  املنطقة  جديد   خر�طة 

اتصوّ ال  فإّن   ،ولذا  .)بي�و  -سايكس(يخلف   ��    يم��� األ س��اتي��  لر 

�و  مرحلة املدى   أنَّ   الت�و�ن  ع��  آسيا،  غرب   �� صغ��ة  دول  إ�شاء 

��  ي  ،البعيد �ذه �عض   .األم��كّية  القومي واملصا��األمن    ةخدمصبُّ 

  ي��:   و�� كما ،العراق قسيمأ�داف أم���ا املرتبطة بت

  .العراق �ضفاء الطا�ع الديمقراطي ع�إ وأم���ا � طخطّ م إنَّ  -١
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 . لعالم اإلسالميل جعل العراق نموذجاً  ��خطة أم���ا  تكمن -٢

   ة.قاعدة عسكر�ّ  إ�� عراقلا تحو�ل�و  ��ي�املشروع األم �دف إّن -٣ 

  ا��صول ع�� موارد الطاقة �� العراق. إ����ي �املشروع األم��دف -٤

م واتّ   طریقٍ   إلىالكبیر    األوسطالشرق    شروعوصول  ستراتیجیّمسدود  ة  خاذ 
  الخروج من العراق 

املنظّ أل  ةساسيّ األ   ب�يةال  نَّ إ اإلر�ابيّ قوى  تت�وّ مات  العراق   �� من ة  ن 

الُس   بقايا البعث  حزب  أّن ،  ةنّ فلول  اإلر�ابيّ   كما  ا��ماعات  ة  قادة 

العراق،  األُخرى، داخل  اإلسالم  ج�ش  ف��ا  ،  أيضاً ون  �عثيّ   بما 

�عالق�تمتّ و  العر�يّ جيّ   اٍت عون  الدول  مع  مش�لة    ة،دة  لد��م  ول�س 

  ةذه ا��ماعات اإلر�ابيّ �و�ضافًة إ�� ذلك، فإنَّ  .  أم���اة مع  يديولوجيّ آ

��   متلك خ��ةً وت  ة والعراق ا��ديد،ة اإلسالميّ ة ا��م�ور�ّ �عارض �شّد 

و  ا��كم  اع  تطلّ تإدارة  أ  ليھ.إلعودة  إ��  اللوجس�يّ   نَّ كما  ة القدرات 

داعش    ةوالتكتيكيّ   ةالفنيّ   اتوالتدر�ب أنَّ ب�ّ تُ لتنظيم  األعضاء    ن 

التنظيم ل�ذا  جيّ مدرّ   ا��الي�ن  و�دارة �ون  العسكري  العمل  ع��  دًا 

  . داخل العراق ل�م بدعم البعثي�ن  ون عيتمتّ  �م�ّ أو  ا��كم،
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واحد�ُ  أم���ا  أ�ّم   اً عت��  العراق  الالعب�ن    من  خارج ��  من    القادم�ن 

ماقالھ  .املنطقة �یلدین)إ (  وحسب  فدوارد  ��   قد  أم���ا   إّن ،  فشلت 

و موثوقة    إقامة صداقٍة  �غداد   . األمد  ةطو�ل  ةيّ أمن  معا�دةٍ مع ح�ومة 

��    أّ��ا  كما عسكر�ّ فشلت  قواعد  ��  إقامة  ��   إنتاجمركز  ة  الطاقة 

املوظف السابق �� و�الة ا��ابرات    (إدوارد �يلدين)،  وقد ذكر  .العالم

ا��ابرات    ّن أ "  تلفز�و�ي:  لقاٍء   ع��  ،األم��كّية   األم��كّية أج�زة 

واإلسرائيليّ يطانيّ وال��  ما   قد  ة ة  �شكيل   �� ب�نظيم  سّ� �ُ   شاركت   �

اإلسالميّ  والشام الدولة  العراق   �� �شكيلُ   ،"داعش"  ة  تّم  �� وقد  �ا 

"خليّ سّ� �ُ   ٍة عمليّ  النحل".�  تأس�س    ة  من  دعم  دوالغاية   �� اعش 

عمليّ أنَّ  و   ،إسرائيل من  "خليّ ال�دف  النحل"  ات  جماعة �و  ة  ت�و�ن 

املتطرّ إسالميّ   شعاراٍت   طرُح ت لتجتذب  العالم، ة  أنحاء  جميع  من    ف�ن 

أساسو  التكف��يّ األ   ع��  نحو  توّج   ، ةف�ار  سالح�ا  املعارِ ھ  ضة  الدول 

فة مكثّ   ، �� دورةٍ  واحدعاٍم   �� مّدة  إلسرائيل. وقد شارك زعيم داعش،

  " تحت إشراف �وادر املوساد  ةا��طاب  وفّن ة  عسكر�ّ   ى ف��ا تدر�باٍت لّق تَ 

  ). ١٨: ١٣٩٣ �،قّ�  (�اظ�� 
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مسؤ  عن  الصادرة  التقار�ر  مطّ و و�ش��  األردن  ل�ن  ح�ومات   �� لع�ن 

ص�ن  بل متخصّ قِ   ات داعش منتدر�ب قوّ   ھ قد تمَّ أنّ   إ��  ،وتركيا ومصر 

و�ر�طانيّ كيّ �� أم وفر�سيّ �ن  ف��اٍت �ن   �� و�سرائيل  وتركيا  األردن   ��  �ن 

و�ش�ُ�  التقار�ر    مختلفة.  درايٍة األمر�كيّ   أّن   إ���ذه  ع��  �انوا  ة  تاّم   �ن 

ُمَعّد   ���ٍء   وأّن �لَّ   ، �ات داعش �� العراق قبل بضعة أش�ربتحرّ  ًا �ان 

الغاية من توقيع املعا�دة   . )٨١:  ١٣٩٤  للتخطيط (عبدالل�يان،  �انت 

الناعم  �األم  التواجد  استمرار  �و  ةاألمنيّ  القوات  ��ي  وا���اب 

البداية  َس   قد  أم���ا  أّن   معو   .العراق  ة منالعسكر�ّ   �� التوقيع    إ��عت 

املعا�دةع� ل��روج،اال  دوَن   �  الزم��  با��دول  عز�مة    أنَّ   إّال   ل��ام 

والدي�يّ السياسيّ القادة   أرغم�ن  ع��  ��ن  ھ نفس  (املصدر  �ا�   قبول ال�ا 

:١٠٢ .(                       

  داعش  ما قبل ف��ة�� ال الفاعلة طرافمواقف األ  ألف.   

 قسيمبال�سبة للت ةالفاعل األطراف مواقف -١

الُس   ا���ات  تكن  تيّ �ّ لم  مع  تتجاوب  العراق   �� الفاعلة   قسيم ة 

قبل  بال  ج�ٍة داعش  ظ�ور د�م  ومن  فإّن   .   رغمَ   األكراد،  ُاخرى، 

عن  أ�ّ  يبحثون  �انوا  و�م�انيّ �م  استقالل�مات  تنازالت  إ��   تؤّدي 
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املركز�ّ  ا���ومة  أنَّ ّال إ  ة،عن  بھ    بأس  ال  �ان  عليھ  حصلوا    . ما 

  ، ة�� ا���ومة املركز�ّ   ةدجيّ   حّصةٌ ل�م    ت�ان  ،ع�� س�يل املثالف

ا��م�ور�ّ   ّن أكما   ال  ،ةرئ�س  معظم  األكراد  ،راتدو ��  .  من 

يفإنّ   ، ذلك  إ��  ةً فاضو� أن  ا��تمل  من  مدنفقدھ    ة س��اتيجيّ   اً وا 

و و   ،�املوصل كر�وك  حّدٍ   ���تكر�ت،  و ما  يفّك ؛  لم  روا ل�ذا 

ماباال  الكرديّ   اعد  نفصال،  الفئات  املتطرّ �عض  تطالب ة  ال��  فة 

    يران والعراق وتركيا.إنة من كردستان بكردستان الك��ى امل�وَّ 

  -   �� الداخل ة  الرئ�سيّ ارات  ًا من التيّ أيّ   ّن بأست�تاج  لذا يمكننا اال و  

الف��ة   �  -  ٢٠١٣إ��    ٢٠٠٣من  خالل  تطالب   س�نار�و لم 

  .نفصالاال 

ب�ن دول ا��وار   عام  عارضت و�ش�ٍل   قد  أيضاً تركيا    فإّن   ، ومن 

إنَّ   قسيمت  مسألة س  انفصال  العراق.  العراق  �ون  يكردستان 

ال   حّفزاً ُم  الكرديّ كب��ًا  املناطق  تركيا،نفصال   �� املصا��    أّن و   ة 

العراقال��كيّ  وشمال  كردستان   �� �ُ �جعل ال��    ��  ة    عارض �ا 

ت أّن   العراق.  قسيمس�نار�و  اإلسالميّ ا��م�ور�ّ   كما  ال��    ة،ة 

األغلبيّ  بح�ومة  ديمقراطيّ تطالب  و�قامة  دي�يّ ة  العراق،ة   ��   ة 
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ت  فقد  ،ةواقتصاديّ   سياسّيةوألسباب   البلد    قسيمعارضت  �ذا 

كذلك و   .جميعاً   وحدة أرا��� دول ا��واروطالبت با��فاظ ع��  

  ألّن   ،موضوع التقسيم  ةة السعوديّ اململكة العر�يّ   رفضت ح�ومةُ 

األقليّ  الُس مصا��  العراقيّ يّ �ّ ة  ال ة  ت  وافقتت  ة  �ذا   قسيممع 

ج�ٍة   .قطرال اال أُ   ومن  حال  و��  الدولة  خرى،  ست�ون  نفصال، 

�ذا ا��ار   ل�ش�ّ الذي قد و ،  ة��دود�ا الشماليّ  ة مجاورةً الشيعيّ 

دوافَع و�عزّ   ةلسعوديّ ل   ياٍت تحّد   الشما�� الشيعيّ   ز  ��   ةاملدن 

املركز�ّ   السعودّية ا���ومة  السعوديّ   ،ل�ذاو   ة.للثورة ع��  ة  �انت 

  العراق.  قسيمترفض ت 

لتالرئ�سيّ أم���ا  ة  س��اتيجيّ   �انت   األوسطالشرق    خارطِة   نفيذة 

أّن   العراق،  قسيمتتقت���  ا��ديد     ةالعمليّ   اتقعوّ امل  غ�� 

التيّ  جميع  و ومعارضة  جعلخرى األ   ةالفاعلاألطراف  ارات  �ا �، 

  موّقت عن �ذا ال�دف الكب��.  ولو �ش�ٍل  �نازل ت

  ة تجاه ا��رب الداخليّ  ةالفاعل األطرافمواقف -٢

لك��ة    ة نظراً �ان للشیعة واألكراد نص�ٌب كب�ٌ� �� ا���ومة املركز�ّ 

نفوذ�ا   ال�� فقدت  ،ةة والبعثيّ يّ �ّ ا��ماعات الُس   أّن   عدد�م، غ��
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عدد إ��    ةً سب�من السلطة    صغ��ة  ّصٍة حصلت ع�� حو وسلط��ا  

األقّل  اإلر�ابيّ   �ت جاتّ   ،س�ا��ا  و نحو األعمال  ��ة   األمن.  اإلخالل 

ب�ن  األ   ومن  ـــــــ   وتركيايران  إ�انت    ،ةيّ �جنالدول  ـــ ـ ما  مقدار  إ��  ـــ  ـ ــ ــ ـــــــــــ   ــــ

العراق،ال   الداعم�ن من    �� واالستقرار  األمن  أّن   ست�باب    غ�� 

  ، القاعدةتدعم  و   �� العراق ةيّ �ّ ة الُس األقليّ   دعم ت  �انت  ةالسعوديّ 

 �ذا الس�نار�و ، و ا��كم  سّدة  إ��من وصول الشيعة    وذلك خوفاً 

سيأخذ األ�ليّ   �ان  ا��رب  نحو  األ أّم   ة.العراق  الذين  ّيو م��كا  ن 

ي العراق    ح�ومٍة إقامة    ذون حبّ �انوا  الغر�ي،��  النمط  فقد   ع�� 

� اال غتنمو �انوا  �ذه  ا�ُ�ّ�ام  باتاضطر ن  و�ما   .الشيعة  إلضعاف 

م�يّ   �انت  الظروف  أّن  لتغ��    صار   كھ، تفّك و   العراق  قسيمئة 

ضطرابات وا��رب س�نار�و اال   يدعمون   ن و ن واإلسرائيليّ ّيو م��كاأل 

                                                                            ت.مؤقّ  �ش�ٍل  ولو الداخلية

اقف األ -٣    للسلطة عادٍل  بتقسيٍم ق  الفاعلة فيما يتعلّ  طرافمو

ا��قائق         العراق و من   �� �ل  ال�� املوجودة  ل�ا  ��   �ماعاتا�  تذعن 

ا��وا ودول  و الداخل  املنطقة،ر  خارج  من  األجن�ّية  ��    نَّ أ ��    القوى 

العراقالديمقراطيّ   ترسيخحال    �� فإنَّ ة  الساحقة  األغلبيّ   ،  ست�ون ة 
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أّن  الطبي��  ومن  تركيا    دوالً   للشيعة.    أم���ا و   السعوديةو مثل 

الُس   ،سرائيلو� والبعثيّ يّ �ّ وا��ماعات  �ذاة  ستعارض  . الس�نار�و  ة 

��    أّن   ال�اتب  و�عتقد األسباب  �ذه  أ�م  حرٍب املؤثّ من  �شوب   ��  رة 

العراق.داخليّ   �� التكف��ّية  تمّرد    ّن إ  ة  وا��ماعات  البعثّية  العناصر 

ب الُس األقليّ املرتبطة  ف��ةٍ   ،ةيّ �ّ ة   �� حدث  نوري ح�ومة  ف��ا    ت�ان  قد 

نحوتتّ   املال�ي أساس   جھ  ع��  ع��    ول�س  ة، األغلبيّ رادة  إ  العمل  بناًء 

  ). ١٢٧: ١٣٩٤ (خسبا�ي، ا��ماعات واألحزاب رغبة

  

  

  

  

  داعش�عد  ماف��ة  �� ةفاعلطراف المواقف األ  -ب 
  سياسّية ال  ا�� ا��غرافی  الفاعل�ن الالعب�ن  أغلب    فإّن   ،بناًء ع�� ماقيل 

رغم    ،العراق  قسيمنحو ت   ،�� ف��ة ماقبل داعش  ،لم يتحر�وا  العراقية

  ينجّروا نحو �ذا الس�نار�و.  لمو  نذاك،آتواجد األرضية 

الللتحرّ   العٍب   �ّل لة  رضيّ األ قبل دراسة   نحو  عدمھ،    تقسيمك  نرى  أو 

الضروري  السؤال:  من  �ذا  ع��  �عض    ما  اإلجابة  موقف  غّ��  الذي 

أعاله؟  طرافاأل  الثالثة  الس�نار�و�ات  ع��  ر�ّ   لصا��  العثور  یمکن  ما 
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اإلجابة    جزٍء  تركيامن  بھ  تقوم  الذي  الدور  عن  البحث  خالل    ، من 

  إحدى دول ا��وار امل�مة للعراق.باعتبار�ا 

العراق   قسيم�شأن ت  صر�حاً   خذ تركيا موقفاً لم تتّ   ، ٢٠١٣عام    حّ�� ف

الُس  ال�� �ان    .فةة املتطرّ يّ �ّ أو مساعدة ا��ماعات  الس�نار�و�ات  ومن 

�غّ��  من أن  ا��يوسيا���    املمكن  ااملش�د  األ ��  لصا��    ، ن م���العراق 

إدراج�ا ��   ُاخرى،  �عبارةٍ و   العراق،  قسيم�و دور ا���ومة ال��كية �� ت

و�عد ف��ة   ، ة)الس�نار�و الثا�ي �و (استمرار ا��رب األ�ليّ  املسألة. �ذه

ا�  يتّم  ال��كيّ � نقل  والسعوديّ �ومت�ن  الثالث  إ��ة  ة    و�و   ،الس�نار�و 

بال�امل).(تفّك  العراق  �انت    ك  أن محّد   أ�داٌف �ناك  لقد  يمكن  دة 

ومع   .الكب��  األوسطالشرق    � خارطةو�  ملنطقةا��    ق غاية أم���اتحّق 

مصر   �� املسلم�ن  اإلخوان  ال��كيّ   ، صعود  ا���ومة  وحزب قامت  ة 

إقامة ح�ومة   إ��ع  واملتطلّ   ،ةاإلخوانيّ   �اتتوّج ال  ذو  ،العدالة والتنمية

و��   .�� العراق  ةً خاصّ   ة،بمساعدة الفصائل السلفيّ   ة جديدة،عثمانيّ 

ال��كيّ   ،الواقع ا���ومة  عمليّ اتخذت  خطوات  لتصعيدة  ا��رب   ة 

ت َثمَّ  ومن  داع��    إ��ت  ّم ضوان  العراق،   قسيماأل�لية،  صفوف 

الثا�ي تمِض   .الس�نار�و  أش�ر  ولم  العراق   بضعة   �� ا��رب  بدء  ع�� 

ولن    ،العراق  قسيم ت إ���سعون  �م  أ�ّ   اً ساسة األتراك رسميّ ال  نأعل  حّ�� 

عني ذلك  متنعوا  السعوديّ   .إعالن  رأى  أنّ كما  تأم�ن ون  املمكن  من  ھ 

األقليّ  الُس مصا��  تنظيم�ايّ �ّ ة  تمَّ  ال��  جماعاٍت   ة  ش�ل  - ة�عثيّ   ع�� 
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التتكف��يّ    أرٍض ��    لن تحكمداعش والقاعدة    فإّن   ،قسيمة، و�� حال 

نفطية، ثروات  ودون  وعشب  ماء  دعم�م  و   بال  ضاعفوا  املا��  ل�ذا 

  . ل�ذه ا��ماعات �سلي��وال

موضوعٌ و  �ّ�   �ناك  الُس آخر  العرب  التنظيمات  نّ ع  مع  التعاون  ع��  ة 

موارد الطاقة ��    إ��ة الوصول  إم�انيّ   و�و  ،(داعش والقاعدة)  ةاإلر�ابيّ 

العراق، الُس   شمال  للعرب  املمكن  من  �ان  ع�� نّ حيث  يحصلوا  أن  ة 

النف  ثروةٍ  من  العراقذا  إ  ط كب��ة  تقسيم  أّن   .تّم  املدن    كما  تواجد 

َح  النفطية  املوارد  نحوفَّ الكب��ة ذات  الس��   قسيم ت  س�نار�و  ز�م ع�� 

  اك ب�ن �ات�ن املنظمت�ن  ش�با�ات والقتال الفتّ اال إّن  العراق.

من    ،مثل مصا�� بي�� وكر�وك   ،اسة املراكز ا��ّس   خروجاإلر�اب�ت�ن، و 

الُس موا�ع  خلق    داعش،أيدي   العرب  أمام  مسار نّ كب��ة   �� تقسيم   ة 

   العراق 
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ق �سالمة أراضيھ أو تقسيمھ،  موقف
ّ
ا���ات الفاعلة �� املش�د ا��يوسيا��� العرا�� فيما يتعل

ّية املتطّرِفة (القاعدة وداعش)
ّ
  �عد ظ�ور الفصائل الُس�

  
  
  
  

 

  

  

سیناریو التوزیع العادل  
 والدیمقراطي للقدرة 

  
سیناریو استمرار الحرب  

  الداخلیّة

     
  سیناریو التقسیم 

  
لیة 

اخ
الد

ت 
عا

جما
ال

  

  
اجلماعات   .١ بني  من 

فقط   الشيعة  الداخلّية، 
إىل   يسعون  الذين  هم 
قائمة   حكومة  إقامة 

  على األغلبّية. 

  
البعثّية تس .١ اجلماعات  عى 

(داعش والقاعدة)  التكفرييّة
بنحٍو  القتال  استمرار  إىل 
خالفة   قيام  إىل  يؤول 
�اية   يف  تؤّدي  إسالمّية 

  العراق.املطاف إىل تقسيم 

  
وداعش  ١ الكردية  .اجلماعات 

اليت   الظروف  انتظار  يف  والقاعدة 
مل   والذي  العراق،  تقسيم  فيها  ميكن 

  يتحّقق بعد. 
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  العراققسیم لت ةالستراتیجیّ  العوامل
ا معرفة  خالل  اذاللسیاق  من  واحٍد �لُّ   ھبعتّ ي  الفاعل�ن      �� من 

التعقيد  تخفيُف   املمكنمن  باَت    ،قسيمالت  س�نار�و لتحليل    �عض 

ما ملعظم  .العراق  إ��داعش    دخول �عد    ف��ة  ��    و�ال�سبة  الفاعل�ن 

ا��يوسيا���  عامٌل   ،املش�د  �ناك  أك��  �ان  ا��ّد   أو  العوامل  دة  من 

  
ار 

جو
 ال

ول
د

  

ما   .٢ اجلوار،  دول  مجيع 
تعارض   إيران،  عدا 
قائمة   حكومة  جميء 

  على األغلبّية. 

تركيا ٢ من  كلٌّ  .تدعم 
والكويت   والسعوديّة 

استمرار   احلرب  واألردن 
ومن   العراق،  يف  األهلّية 

  مجيع النواحي. 

إيران  ٢ ما عدا  اجلوار،  دول  مجيع   .
النهائي   اهلدف  هذا  تتابع  وسور�، 
أّ�ً من   أّن  إّال  العراق)،  (وهو تقسيم 
هدفها   حتقيق  تستطع  مل  الدول  تلك 

  . السرتاتيجي

میّة 
قلی

اإل
ر 

غی
ى 

قو
ال

  

تتعاون  .٣ ال  أيضاً  أمريكا 
قائمة   حكومة  على  مع 
  األغلبّية يف العراق.

للتحالف ٣ املزدوجة  .السياسة 
ضّد تنظيم داعش وتقدمي الدعم  
الوقت   يف  له  واملايل  التسليحي 
أّن  على  دليل  خري  نفسه، 
هو   النهائي  أمريكا  هدف 

  سيناريو تقسيم العراق.  

والدول  ٣ وإسرائيل  أمريكا  ترى   .
متهيٌد   هي  األهلّية  احلرب  أنَّ  الغربّية 

  اريو. هلذا السين

المؤیّدون 
أمیركا، سُنّة العراق،    شیعة العراق وإیران   األصلیّون

  إسرائیل، أمیركا   السعودیّة



 

 
٤٢ 

املمكن  من  �ان  �غّ�َ�   ال��  �ّلِ   أن  يتعّلق  فصيل  قرار    بتقسيم  فيما 

من العوامل ال�� ردعت األكراد عن   ،ع�� س�يل املثال . عدمھأو العراق 

�انوا   �م لن يحصلوا ع�� مافإ�ّ   العراق،  ّم تقسيمت  لوھ  �� أنَّ   قسيمالت

القِ و غونھ.  تي� وكر�وك  مدن   ت�ان  ،دممنذ  وتكر�ت  حسب   -  املوصل 

العراق  رأي كردستان   �� السياسي�ن  بم�انٍة تتمتّ   -  الناشط�ن   ع 

لال  أنَّ   غ��  ،ةمص��يّ  الت  ،لكردستان أ  ت��يّ   نظروف  حال  أن    قسيم،�� 

من   و�ذا ما منع األكراد  م��امن،  قليم�ا املدن الثالث �� وقٍت إ   إ��  مَّ ضُ تَ 

   .قسيمنحو الت توّجھال

املركز�ّ ا�ّ   أنَّ   معو �ذا   وا���ومة  داعش  ب�ن  الصراع  وسيطرة    ،ةساع 

البارزا�ي  ،اإلقليم مسعود  بال�امل  ، بزعامة  كر�وك  أنَّ ّال إ  ،ع��     

ال���ة  ،عامل�ن  تلك  �غضَّ   إ��يا  أدّ   ،��  عن   الطرَف   اإلقليُم   أن 

قِ و   ،نفصالاال  من  املوصل  احتالل  يونيو�ما   �� داعش     ٢٠١٤  بل 

املدينة  وابتعاد   مع ع�ذه  العالقة  استمرار  والثا�ي  األكراد،  متناول  ن 

اإلسالميّ ا��م�ور�ّ  لو    ،الظروف  �سميةيمكننا    ا،لذو   ة. ة   ت ر توفّ ال�� 

مناسبةً  أّيِ   ألصبحت  أو    تقسيم   نحو  توّجھلل  آخر  العٍب   لألكراد 

  ".ةالس��اتيجيّ  قسيمالت عوامل"ـ ب ،العراق

ا��م�ور�ّ   إنَّ      جعل  الذي  الس��اتي��  اإلسالميّ العامل  �عارُض ة   ة 

العراقت ا��يو   ،قسيم  العراق  دور  املقاومة    سيا����و  محور  �� دعم 

ودور   ضدَّ  الص�يو�ي،  ��    هالكيان  هللا  وحزب  سور�ا  مؤازرة   �� املص��ي 



 

 
٤٣ 

ت  لبنان. تقسيمولو  َثمَّ سي��ار  املقاومة  محوَر فإنَّ    العراق،  ّم  ومن   ،  

ح�ومة    فّككالت  إ��سور�ا    ُض س�تعرّ  وسقوط  ار  �ّش الرئ�س  ال�امل 

  .    األسد

أّ��م    مطلقة،ة  س�انيّ   ةً شيعة العراق أغلبيّ   �ش�ل  منذ أمٍد �عيد، غ�� 

السنوات األخ��ة  -نوا من �شكيل ا���ومة  لم يتمّك   من خالل ّال إ  -  �� 

املنطلق  خرى.اُأل الت  تكتّ المع    ئتالفاال  �ذا  إّن   ،ومن  القول   يمكن 

الشيعيّ  لألحزاب  الس��اتي��  �ال�دف  �و  ع��  بناًء  ا���ومة    شكيلة 

األغلبيّ  لعارضاملو   ،ةتصو�ت  الدائمة  ال�دف    إنَّ   العراق.  قسيمتة 

تتوّخ   ،األمدوالطو�ل  الس��اتي��   تالذي  من  أم���ا    العراق   قسيماه 

سنواٍت   إ�� و�س��   منذ  طو�لة،تحقيقھ  خارطة      إ�شاء  للشرق  �و 

الشرق  حيث    ،الكب��  األوسط  �ندسة  ��   األوسطستصبح  مختلفة 

ة ت�ون مصا�� القوى الغر�يّ   املنطقة، حيثب�ن قوى    ا��دود والعالقة

أّي  من  أمانًا  أك��  قيل  مّم   ُج �تَ ُ�ستَ   م���.  وقٍت   وحلفا��ا    قسيمت  ّن أا 

� تحقيقھ �ش�ّ إ��  وس�س��    بالغ األ�ّمية أمٌر    ، بال�سبة ألم���ا  ،العراق

                الوسائل والطرق.

   

        ست�تاج  اال 

الفاعلة  وفقاً   الثالثة  العراق،   للمجموعات  داخل  الفاعلة    (القوى 

من  القوى  املنطقة  اآلتية  ا��وار)  ،خارج  األ�داف ،  ودول  وكذلك 



 

 
٤٤ 

القوى،وس��اتيجيّ   اتوالقدر  �ذه  الس�نار�و�ات    ات  �ذه  رسم  يمكن 

س�نار�و و   ،ةس�نار�و ا��رب األ�ليّ و   العراق،  قسيمت  ا��تملة: س�نار�و

  ث عنھ باختصار والذي س�تحّد   ،العادل والديمقراطي للسلطةالتوز�ع  

  :فيما ي��

داعش دخول  ا��دود(  العراق  إ��  قبل  وسور�ا) الغر�يّ   من  للعراق    ة 

ا  ممّثٍل ك الس�ُّ ألقليّ عن  املتصوَّ   ، ةيّ ة  الش�ل  ھ  أنّ   �و  للعراق  ُر �ان 

العر�يّ امل  :ن �منطقت  إ��ينقسم   والُس   ة،نطقة  الشيعة    ة، نّ و�شمل 

الكرديّ ��  والثانية   العراق  قّسِ يُ خر  آ  تقسيٌم �ناك  و   . ةاملنطقة   إ�� م 

   شيعية. و  ية،�ّ ُس و  ة،كرديّ  مناطق: ثثال 

داعش،   أل   قبل ظ�ور  يكن  �ذهلم  ؛  احتمال  أّي   اتالس�نار�و�  ّيٍ من 

ا  كذو   بھ من ا��ميع.   باً رحَّ ثالث مناطق لم يكن ُم   إ��تقسيم العراق    ّن أل 

العراق    �ان  من  منطقت�ن،   إ��تقسيم  املتطرّ   إّال  �انب ا�  ��  ف�ن�عض 

الف��ات  حيُث �انوا،  ي،كردال الظروَف م�يأٌة    رون أنَّ يتصوّ   ،�� معظم 

 ومناسبٌة لتحقيق حلم كردستان الك��ى.

��ي �خ األمالشيو    مجلُس أقرَّ   ،٢٠٠٧  �� السادس والعشر�ن من س�تم��

العراَق    مة،لزِ ُم   غ��   ةً خطّ  ا��طّ   ،مناطقثالث    إ��تقّسُم  ال��    ، ةو�ذه 

��    ةوضع�ا جوز�ف بايدن الديمقراطي ورئ�س ��نة العالقات ا��ارجيّ 

الشيوخ، الشمال  تجعل  مجلس   �� ا��نوب  ،األكراَد   ��  ،والشيعَة 

الغربنّ والُس   �� صالحيّ   ،َة  و أمنيّ   اٍت مع  �غداد  �دار�ة،ة    ��   وت�ون 
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ال ُتوزّ   سياسّيةالعاصمة  الذي  النفطوامل�ان  عائدات  فيھ  والدفاع   ،ع 

ا��ارجيّ  اختارواأ�َّ   حّ��   ة،والسياسة    ،كردستان   أسماء  ل�ا  �م 

  .  ستان �ّ ُس و، شيعستانو

�نالك و   ،العراق  قسيمت   إ��  ةب�ن القوى الداخليّ   االش�با�ات  تؤّديقد  

تكفيرض�ّ أ األ�ليّ   ان تان  ا��رب  العراقإلثارة   ��  ةالعص�يّ   �ما:و   ،ة 

يمكن ف  ة،ق با��رب الدي�يّ فيما يتعلّ أّما    .ةالدي�يّ   ةالعص�يّ و  ،ةالقوميّ 

ة  ة أو قوميّ ة ال�� حاولت إثارة حرب مذ�بيّ سيّ رئ�ا��ماعة ال  ّن إالقول  

ب� الثقيل  العيار  القاعدة�انت    ،٢٠١٣  إ��  ٢٠٠٣ن األعوام  من   ��   ��

ذكرناه    العراق. ما  ع��  تو  سابقًا،و�ناًء  حال    فإنَّ   ،العراق  قسيم�� 

تصرّ   ،را��� األ  تحت  ست�ون  األقليّ ال��  الُس ف  باألر   ة،يّ �ّ ة   � ��ال�ست 

ا��صبةراعيّ ز ال أ�ّ ة  كما  غنيّ �ا  ،  النفطيّ   ةً ل�ست  املوارد  حيث  ة  من 

  ة.واملعدنيّ 

ج�ٍة   حرٍب   فإنَّ   ،خرى أُ   ومن  أجل  ةعرقيّ   إثارة  ع��  اال   من  ستحواذ 

مرفوضةٌ االقتصاديّ املراكز   قِ   ة  ا��وارمن  دول  يران إما  السيّ   ،بل 

 إ�� ، ٢٠١٣إ��  ٢٠٠٣ما ب�ن ، �� األعوام دوا ا��وار  تسعلذا، و  ؛ وتركيا

  .ةا��الفات العرقيّ جميع حلَّ 

أ      شّك  �و  ّن ال  وروسيا،  ل��كيا  الطاقة  تأم�ن  مصادر  موارد    أحد 

والغاز العراق.  النفط  شمال  ناحيٍة   ��    ة �ّ استمرار   فإَن   ،خرى أ  ومن 

تصبُّ وتصاعد�ا    �الفاتا� تكن  لم  الف��ة  �ذه  األتراك��    ��  ؛  صا�� 
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استمرار�األّن  ج�ة   ةً خاّص   ،  جنوب   إ��متدُّ  تيجعل�ا  قد    ،األكراد  من 

  تحديدًا.ة املناطق الكرديّ  ���و  ا،تركي

و  ال   �ّن �ذا  املنطقة  وحّ�ام  سعود  آل  ت  ن يوافقو   ح�ومة   قسيمع�� 

الوقتو  ،العراق است  ال  نفسھ  ��   �� الذي و   ،فيھ   مناأل   �بابيرغبون 

الوطنيّ الديمقراطيّ   ظ�ور   إ��ي  سيؤدّ  والسيادة    فإنَّ   عليھ،و   .ةة 

األ�ليّ   استمرار س�نار�و   الس�نار   ةا��رب  ال��و  الوسط  يؤِمّ و   ُن ذي 

  .     ا��ماعات القر�بة م��م �م ومصا�َ� مصا�َ� 

والديمقراطي  وز�عالت  س�نار�و  إّن                  ��   ضمُّ ي  ،للسلطة  العادل 

مجموعةً  الس�نار�و�ات  داخلھ  ال  فإنَّ   ،خرى أُ   و�عبارةٍ   .من   وز�عت�ذا 

أن  املثال  .متنوعة  مستو�اٍت و   أش�االً   خَذ يتَّ   يمكن  س�يل  ب�ن ما    ،ع�� 

�عض ��    بإجراء استفتاٍء   يطالبون   ألكرادن اا �   ،٢٠١٣و  ٢٠٠٣  األعوام

وتكر�ت  ،املدن  كر�وك    وز�ع التفإّن    ولذا  ،اإلقليم  إ���ا  لضّم   ،مثل 

س�ّ   �والديمقراطي   مع  ي�ناسب  �ّل الذي  يأ�ي   مجموعة،  ان  َثّم  ومن 

  ة. ديمقراطيّ  ٍة حسب آليّ 

��    ان يصبّ   ال  ة �� العراق،است�باب األمن و�قامة الديمقراطيّ   نَّ ال شكَّ أ

الدكتاتور�ّ مص��ة   واملس�بّد الدول  أّنھ،  ،ةة  القوى    نظراً   غ��  لدعم 

الرئ�سيّ الداخليّ  واألكراد)  ةة  ا��وار   ،(الشيعة  دول  معارضة  وعدم 

قِ   ،يران وتركيا)إ(  ةامل�ّم  الصر�حة من  املتّ واملساندة  الواليات    ، حدةبل 

الس�نار�و  فإنَّ  العقبات    و،  ٢٠١٣و    ٢٠٠٣عوام  األ ب�ن    ما   ،�ذا  رغم 
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واج�تھ،   ال��  الس�نار�و�ات    مقارنةً   بنجاح  تّم   قدوالعوائق  مع 

  السابقة. 

القِ   إّن   واملؤّس يَ ترسيخ  الديمقراطيّ م  العراق  ةسات  يذق ال  ،��  لم  ذي 

الديمقراطيّ  ال�َ   ،ةطعم  باألمر  وقتاً يتطلّ   بل  ن،�ّ ل�س  و��    . طو�الً   ب 

إقامة  باتّ   َك التحرّ   إّن   ،ا��قيقة الشعب   قائمٍة   ح�ومٍة جاه  إرادة  ع�� 

  .  كث��ةباٍت بتقلّ  سُم ببطء و��ّ  �س�ُ�  ،العرا��

الس�نار�وو  مصا��  ،�ذا  نظر  وج�ة  اإلسالميّ ا��م�ور�ّ   من    مّ��يت  ،ةة 

اإليجابيّ  أنَّ   ،اتبالعديد من  ،  الشيعة واألكراد)من  (  يرانإحلفاء    م��ا 

  فإنَّ   ،خرى أُ   ومن ج�ٍة   العراق.ة ��  وم�ّم   �ةمتم�ّ   سيحصلون ع�� م�انٍة 

ل من  سيقلّ بل    يران،إع��    ل خطراً العراق الديمقراطي سوف لن �ش�ّ 

عذٌر لبقاء    �ناك  ولن يبقى  ام،مغامر مثل صّد   ��ٍص   احتمال ظ�ور 

   �� العراق. �الوتدّخ   اآلتية من وراء البحار��ات الفاعلة ا�

ال  وفقاً  الثالثة�ذه  تحليل    ،لس�نار�و�ات  بناًء  يمكن  العراق  مستقبل 

ال�� والقاعدة"    ة "داعشقبل وما �عد ظ�ور ا��ماعات اإلر�ابيّ   ع�� ما

اإلسالميّ   اّدعت ا��الفة  اإقامة   �� والشامل ة  �ذه  ف  .عراق  تواجد  رغم 

  ّال إ  �� العراق وسور�ا،  ٢٠١٣  العام  ة قبلة اإلر�ابيّ ا��ماعات التكف��يّ 

و�انت   ة،يّ ��ذه ا��ّد   تتا�ع �شكيل ح�ومٍة   لم تكن  �ذه ا��ماعات  أّن 

  اإلر�اب. ان�شار ص با�عدام األمن و ل�م تت�ّ� فعاأ



 

 
٤٨ 

السقف  تحقيق  إ��  من �ذه القوى �س��    واحدةٍ   �ّل   ّن أمن الوا��     

من   أنّ   ،أ�داف�ااألع��  �ّلِ غ��  أمام  يوجد  �� عُ قاِط تُ   جماعةٌ   قوة  ھ  �ا 

واإلم�انيّ  أخرى:    ات،األ�داف  زادَ �لّ و�عبارة  قبل   ةُ والعدَّ   ددُ العَ   ما  من 

املتقابلة�عض   تحقيق  إم�انيّ   تزدادا  االطراف   والعكس  ، �افا�دأة 

 ،�� مجال ما  الدخيلة  وى قِ ال  ب�ن   إذا �ان �ناك خالٌف ف  .أيضاً   ��يٌح 

  .لة الِقوى حصمتعادل �� الغالب سّن الن�يجة إ القول  يمكُن  حي�ئٍذ 

أنّ   ،عليھو   النظرھ  يبدو  وج�ات  ب�ن  ا��مع  خالل  ات واإلم�انيّ   من 

املذ�ورة، ل��ماعات  إنَّ   �ستطيع  ا��تلفة  ت  القول   قسيم س�نار�و 

وس�نار�و األ�ليّ   العراق،  وس�نار�وا��رب  ل  دالعاوز�ع  الت  ة، 

العراق  �� للسلطة  املستقبليّ   ،والديمقراطي  الرؤ�ة  للعراق.��  ومن   ة 

اال تحليل  يمكن  والس�نار�و�اتجا�ات  تّ خالل    ّن إالقول    املعروضة، 

      د.س�بعَ ُم  ءٌ ���   من الزمن،العقِد  �� �ذا ،العراق قسيمت

                                             


